
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quinta e Sexta-Feira, 22 e 23 de Setembro de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Feira Literária de Caraguatatuba acontece nesta sexta e sábado no Serramar 

Shopping 

Caraguatatuba 

Projeto de Expansão do Serramar inclui hotel com área de eventos, lojas, 

restaurantes e academia 

Caraguatatuba 

Neste final de semana tem teatro, circo e recreação com o projeto EMCENA Brasil 

em Caraguá 

Caraguatatuba 

Agenda Cultural de Caraguá: Diversidade de atividades gratuitas para todas as 

idades 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Candidato à reeleição, Rodrigo Garcia faz campanha em Caraguá acompanhado 

de prefeitos 

Caraguatatuba 

Associação Comercial de Caraguatatuba promove 1ª Festa das Nações neste final 

de semana 

Caraguatatuba 

Estréia regional do espetáculo 'Coisa Pequena' é neste domingo em Caraguá 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Corpo de Baile de Caraguatatuba faz estreia regional do espetáculo ‘Coisa 

Pequena’ 

 

Contra e Verso 

Caraguatatuba 

Governador faz Caminhada com o Povo em Caraguatatuba 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

João Dória foi o candidato mais votado para governador em Caraguatatuba em 

https://tamoiosnews.com.br/noticias/feira-literaria-de-caraguatatuba-acontece-nesta-sexta-e-sabado-no-serramar-shopping/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/feira-literaria-de-caraguatatuba-acontece-nesta-sexta-e-sabado-no-serramar-shopping/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/projeto-de-expansao-do-serramar-inclui-hotel-com-area-de-eventos-lojas-restaurantes-e-academia/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/projeto-de-expansao-do-serramar-inclui-hotel-com-area-de-eventos-lojas-restaurantes-e-academia/
https://tamoiosnews.com.br/cultura-3/neste-final-de-semana-tem-teatro-circo-e-recreacao-com-o-projeto-emcena-brasil-em-caragua/
https://tamoiosnews.com.br/cultura-3/neste-final-de-semana-tem-teatro-circo-e-recreacao-com-o-projeto-emcena-brasil-em-caragua/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/agenda-cultural-de-caragua-diversidade-de-atividades-gratuitas-para-todas-as-idades/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/agenda-cultural-de-caragua-diversidade-de-atividades-gratuitas-para-todas-as-idades/
https://radarlitoral.com.br/noticias/20482/candidato-a-reeleicao-rodrigo-garcia-faz-campanha-em-caragua-acompanhado-de-prefeitos
https://radarlitoral.com.br/noticias/20482/candidato-a-reeleicao-rodrigo-garcia-faz-campanha-em-caragua-acompanhado-de-prefeitos
https://radarlitoral.com.br/noticias/20492/associacao-comercial-de-caraguatatuba-promove-1%EF%BF%BD-festa-das-nacoes-neste-final-de-semana
https://radarlitoral.com.br/noticias/20492/associacao-comercial-de-caraguatatuba-promove-1%EF%BF%BD-festa-das-nacoes-neste-final-de-semana
https://radarlitoral.com.br/noticias/20493/estreia-regional-do-espetaculo-'coisa-pequena'-e-neste-domingo-em-caragua
https://www.portalr3.com.br/2022/09/corpo-de-baile-de-caraguatatuba-faz-estreia-regional-do-espetaculo-coisa-pequena/
https://www.portalr3.com.br/2022/09/corpo-de-baile-de-caraguatatuba-faz-estreia-regional-do-espetaculo-coisa-pequena/
https://contraeverso.com.br/governador-faz-caminhada-com-o-povo-em-caraguatatuba/
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/jo-o-doria-foi-o-candidato-mais-votado-para-governador-em-caraguatatuba-em-2018-1.398909
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Portal Notícias do Litoral 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe XTERRA Brazil neste fim de semana 

Caraguatatuba 

12ª Flic movimenta Serramar Shopping nesta sexta e sábado (23 e 24) 

Caraguatatuba 

Corpo de Baile de Caraguatatuba faz estreia regional do espetáculo ‘Coisa 

Pequena’ 

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

Festa de Santa Terezinha 

Caraguatatuba 

16 vagas para curso de Energia Solar Fotovoltaica 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeitura Instala E Revitaliza Lombadas Em Diversas Ruas De Caraguatatuba 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Dia do Adolescente em Caraguatatuba tem momento de descontração e convivência com 

‘Ônibus Balada’ 

Caraguatatuba 

Região Central de Caraguatatuba recebe roçada e limpeza pontuais 

Caraguatatuba 

Educação de Caraguatatuba realiza II Fórum sobre Surdez e Inclusão 

Caraguatatuba 

Prefeitura instala e revitaliza lombadas em diversas ruas de Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Corpo de Baile de Caraguatatuba faz estreia regional do espetáculo ‘Coisa Pequena’ 

Caraguatatuba 

Agenda Cultural conta com várias atrações gratuitas neste fim de semana em 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Governador Rodrigo Garcia reuniu centenas de pessoas em ‘Caminhada’ que aconteceu 

(21/09) no centro de Caraguá 

Caraguatatuba 

Serramar Shopping recebe Dinho Machado para o show de stand Up Comedy nesta sexta 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/09/21/caraguatatuba-recebe-xterra-brazil-neste-fim-de-semana/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/09/22/12a-flic-movimenta-serramar-shopping-nesta-sexta-e-sabado-23-e-24/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/09/22/corpo-de-baile-de-caraguatatuba-faz-estreia-regional-do-espetaculo-coisa-pequena/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/09/22/corpo-de-baile-de-caraguatatuba-faz-estreia-regional-do-espetaculo-coisa-pequena/
https://www.caraguatv.com.br/2022/09/22/festa-de-santa-terezinha/
https://www.caraguatv.com.br/2022/09/22/16-vagas-para-curso-de-energia-solar-fotovoltaica/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-instala-e-revitaliza-lombadas-em-diversas-ruas-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/09/dia-do-adolescente-em-caraguatatuba-tem-momento-de-descontracao-e-convivencia-com-onibus-balada/
https://falacaragua.com.br/2022/09/dia-do-adolescente-em-caraguatatuba-tem-momento-de-descontracao-e-convivencia-com-onibus-balada/
https://falacaragua.com.br/2022/09/regiao-central-de-caraguatatuba-recebe-rocada-e-limpeza-pontuais/
https://falacaragua.com.br/2022/09/educacao-de-caraguatatuba-realiza-ii-forum-sobre-surdez-e-inclusao/
https://falacaragua.com.br/2022/09/prefeitura-instala-e-revitaliza-lombadas-em-diversas-ruas-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/09/corpo-de-baile-de-caraguatatuba-faz-estreia-regional-do-espetaculo-coisa-pequena/
https://falacaragua.com.br/2022/09/agenda-cultural-conta-com-varias-atracoes-gratuitas-neste-fim-de-semana-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/09/agenda-cultural-conta-com-varias-atracoes-gratuitas-neste-fim-de-semana-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/09/governador-rodrigo-garcia-reuniu-centenas-de-pessoas-em-caminhada-que-aconteceu-21-09-no-centro-de-caragua/
https://falacaragua.com.br/2022/09/governador-rodrigo-garcia-reuniu-centenas-de-pessoas-em-caminhada-que-aconteceu-21-09-no-centro-de-caragua/
https://falacaragua.com.br/2022/09/serramar-shopping-recebe-dinho-machado-para-o-show-de-stand-up-comedy-nesta-sexta-23-09-alem-da-flic-feira-de-livros-e-luau-de-primavera/


 

 
 

(23/09), além da FLIC, Feira de Livros e Luau de Primavera   

Caraguatatuba 

Copa de Jiu-Jitsu e Criança com Fome de Bola completam programação no final de 

semana em Caraguatatuba 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

Rodrigo Garcia participa de caminhada em Caraguatatuba 

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

ACEC realiza Festa das Nações neste fim de semana 

Caraguatatuba 

Serramar Shopping sedia a 12 FLIC Feita Literária de Caraguatatuba e recebe os 

autores Ilan Brenman e Luiz Veríssimo nesta sexta e Sábado 

Caraguatatuba 

Projeto de Lei que defende pessoas com Transtorno de Espectro Autista segue em 

tramitação na ALESP 

Caraguatatuba 

V Campeonato de Jiu-jitsu Kids acontece dia 09/10 em Caraguá 

 

Diário Caiçara 

Caraguatatuba 

Candidato à reeleição, Rodrigo Garcia faz campanha em Caraguá acompanhado 

de prefeitos. 

Caraguatatuba 

Feira Literária de Caraguatatuba nesta sexta (23) e sábado (24) no Serramar. 

Caraguatatuba 

Polícia Civil apreende 20 máquinas caça-níqueis e fecha mini cassino em 

Caraguatatuba 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe XTERRA Brazil neste fim de semana 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe XTERRA Brazil neste fim de semana 

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe XTERRA Brazil neste fim de semana 

https://falacaragua.com.br/2022/09/copa-de-jiu-jitsu-e-crianca-com-fome-de-bola-completam-programacao-no-final-de-semana-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/09/copa-de-jiu-jitsu-e-crianca-com-fome-de-bola-completam-programacao-no-final-de-semana-em-caraguatatuba/
https://massaguanews.com.br/2022/09/rodrigo-garcia-participa-de-caminhada-em-caraguatatuba/
https://www.litoralempauta.com.br/acec-realiza-festa-das-nacoes-neste-fim-de-semana-24-e-25-09/
https://www.litoralempauta.com.br/serramar-shopping-sedia-a-12a-flic-feira-literaria-de-caraguatatuba-e-recebe-os-autores-ilan-brenman-e-luiz-verissimo-nesta-sexta-e-sabado/
https://www.litoralempauta.com.br/serramar-shopping-sedia-a-12a-flic-feira-literaria-de-caraguatatuba-e-recebe-os-autores-ilan-brenman-e-luiz-verissimo-nesta-sexta-e-sabado/
https://www.litoralempauta.com.br/projeto-de-lei-que-defende-pessoas-com-transtorno-de-espectro-autista-segue-em-tramitacao-na-alesp/
https://www.litoralempauta.com.br/projeto-de-lei-que-defende-pessoas-com-transtorno-de-espectro-autista-segue-em-tramitacao-na-alesp/
https://www.litoralempauta.com.br/v-campeonato-de-jiu-jitsu-kids-acontece-dia-09-10-em-caragua/
https://www.litoralempauta.com.br/v-campeonato-de-jiu-jitsu-kids-acontece-dia-09-10-em-caragua/
https://diariocaicara.com.br/candidato-a-reeleicao-rodrigo-garcia-faz-campanha-em-caragua-acompanhado-de-prefeitos/
https://diariocaicara.com.br/candidato-a-reeleicao-rodrigo-garcia-faz-campanha-em-caragua-acompanhado-de-prefeitos/
https://diariocaicara.com.br/feira-literaria-de-caraguatatuba-nesta-sexta-23-e-sabado-24-no-serramar/
https://diariocaicara.com.br/policia-civil-apreende-20-maquinas-caca-niqueis-e-fecha-mini-cassino-em-caraguatatuba/
https://diariocaicara.com.br/policia-civil-apreende-20-maquinas-caca-niqueis-e-fecha-mini-cassino-em-caraguatatuba/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/09/22/caraguatatuba-recebe-xterra-brazil-neste-fim-de-semana/
https://litoraldefato.com.br/2022/09/22/caraguatatuba-recebe-xterra-brazil-neste-fim-de-semana/
https://imprensalivre.com.br/2022/09/22/caraguatatuba-recebe-xterra-brazil-neste-fim-de-semana/


 

 
 

 

LN21+ 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba abre 16 vagas para curso de Energia Solar Fotovoltaica 

Caraguatatuba 

Centro Cultural do Sumaré em Caraguatatuba recebe revitalização 

 

Jornal do Litoral  

Caraguatatuba 

Rodrigo Garcia cumpre agenda pública de campanha em Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Verão vem aí: Prefeitura de Caraguá amplia divulgação sobre proibição de caixas de som nas 

praias da cidade 

Caraguatatuba 

Civil fecha cassino e apreende 20 máquinas caça-níqueis em Caraguatatuba 

 

Revista Celebridades 

Caraguatatuba 

Confira a agenda cultural deste final de semana em Caraguatatuba 

 

Ubatuba Times 

Caraguatatuba 

Prefeitura instala e revitaliza lombadas em diversas ruas de Caraguatatuba 

 

Pr6 Taubaté 

Caraguatatuba 

Educação de Caraguatatuba realiza II Fórum sobre Surdez e Inclusão 

Caraguatatuba 

Candidato à reeleição, Rodrigo Garcia faz campanha em Caraguatatuba 

acompanhado de prefeitos 

 

Jornal Folha do Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba segue com higienização de pontos de ônibus 

 

A Cidade Ubatuba 

Caraguatatuba 

Educação de Caraguatatuba realiza II Fórum sobre Surdez e Inclusão 

Caraguatatuba 

Setembro Azul: Alunos de escola municipal bilíngue recebem carteira de cultura 

da Sepedi que garante gratuidade em eventos em Caraguá 

https://ln21.com.br/caraguatatuba-abre-16-vagas-para-curso-de-energia-solar-fotovoltaica/
https://ln21.com.br/centro-cultural-do-sumare-em-caraguatatuba-recebe-revitalizacao/
https://ln21.com.br/centro-cultural-do-sumare-em-caraguatatuba-recebe-revitalizacao/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2022/09/22/rodrigo-garcia-cre-agenda-publica-de-campanha-em-caraguatatuba/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2022/09/22/verao-vem-ai-prea-de-caragua-amplia-divulgacao-sobre-proibicao-de-caixas-de-som-nas-praias-da-cidade/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2022/09/22/verao-vem-ai-prea-de-caragua-amplia-divulgacao-sobre-proibicao-de-caixas-de-som-nas-praias-da-cidade/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2022/09/23/civil-fecha-cassino-e-aprde-20-maquinas-caca-niqueis-em-caraguatatuba/
mailto:https://caraguasports.blogspot.com/
https://revistacelebridades.com.br/caraguatatuba/confira-a-agenda-cultural-deste-final-de-semana-em-caraguatatuba/
https://ubatubatimes.com.br/noticia/prefeitura-instala-e-revitaliza-lombadas-em-diversas-ruas-de-caraguatatuba
https://www.pr6taubate.com.br/2022/09/educacao-de-caraguatatuba-realiza-ii-forum-sobre-surdez-e-inclusao/
https://www.pr6taubate.com.br/2022/09/candidato-a-reeleicao-rodrigo-garcia-faz-campanha-em-caraguatatuba-acompanhado-de-prefeitos/
https://www.pr6taubate.com.br/2022/09/candidato-a-reeleicao-rodrigo-garcia-faz-campanha-em-caraguatatuba-acompanhado-de-prefeitos/
https://jornalfolhadolitoral.com.br/2022/09/22/prefeitura-de-caraguatatuba-segue-com-higienizacao-de-pontos-de-onibus/
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/9738/educacao-de-caraguatatuba-realiza-ii-forum-sobre-s/
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/9744/setembro-azul-alunos-de-escola-municipal-bilingue-/
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/9744/setembro-azul-alunos-de-escola-municipal-bilingue-/


 

 
 

 

TV Vanguarda 

Bom Dia Vanguarda 

Para adoçar a primavera dia do sorvete 

 

Link Vanguarda 

Chegada da primavera anima comerciantes 

Link Vanguarda 

Atrações culturais no litoral Flic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/3nuskl6v91rt6re/23%2009%202022%20-%20Para%20ado%C3%A7ar%20a%20primavera%20dia%20do%20sorvete%20-%20Bom%20Dia%20Vanguarda.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fx984qucetac0v2/23%2009%202022%20-%20Chegada%20da%20primavera%20anima%20comercianes-%20Link%20Vanguarda.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xvgg9br72d23mcx/23%2009%202022%20-%20Atra%C3%A7%C3%B5es%20culturais%20no%20litoral%20Flic%20-%20Link%20Vanguarda.mp4?dl=0


 

 
 

 

 

 

Clipping de Notícias: 22/09/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Feira Literária de Caraguatatuba acontece nesta sexta e sábado no 

Serramar Shopping 

 

 
 

O Serramar Shopping abre espaço para receber nesta sexta e sábado (23 e 24) a 

12ª edição da FLIC – Feira Literária de Caraguatatuba. Nos dois dias, das 13h às 

19h, quem passar por lá poderá prestigiar diversas apresentações culturais 

desenvolvidas durante o ano letivo com alunos de todas as etapas de ensino. As 

apresentações são gratuitas e uma ótima opção para todos os públicos. 

A programação contempla encenações teatrais, danças, contação de histórias, 

exposição de trabalhos e muito mais. O encerramento do evento, no sábado, terá 

ainda o lançamento de um livro de crônicas produzido por alunos durante a 

pandemia. ste ano a FLIC homenageia os autores Ilan Brenman e Luiz Fernando 

Veríssimo. Brenman, que é um dos mais conceituados escritores de literatura 

infantojuvenil da atualidade, prestigia o evento na sexta (23). 

Confira a programação de Sexta (aqui) e Sábado (aqui). 

Serviço 

12ª FLIC – Feira Literária de Caraguatatuba 

Dias: Sexta e Sábado, dias 23 e 24/09 

Horário: 13h às 19h 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/09/Programacao-FLIC_Sexta_23_Vfinal.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/09/Programacao-FLIC_Sabado_24_Vfinal.pdf


 

 
 

Local: Serramar Shopping 

Endereço: Avenida José Herculano, 1.086 –  

Pontal de Santamarina, Caraguatatuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Clipping de Notícias: 22/09/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Projeto de Expansão do Serramar inclui hotel com área de eventos, 

lojas, restaurantes e academia 

 

 
 

Um shopping transforma para melhor o ambiente à sua volta! Melhorias viárias, 

novos empregos, mais opções de entretenimento, compras e serviços são alguns 

exemplos da grandiosidade da obra que será feita. O Shopping Serramar, já 

tornou real seu Plano de Expansão neste segundo semestre de 2022, com 

investimentos na casa dos R$ 100 milhões. O desejo do Grupo Serveng, é fazer o 

entorno do Mall prosperar, tanto economicamente, como culturalmente. 

Já bem esboçado, com o projeto do Plano de Expansão, as atuais 100 lojas do 

Shopping, vão se transformar em 200 até o final de 2024, dobrando o tamanho 

do Mall, contribuindo com mais opções para os clientes. Das fases da Expansão, a 

primeira já é realidade com o início das aulas de Medicina no Campus Avançado 

da Unitau (Universidade de Taubaté), em agosto último. 

Ainda nesta fase, está prevista a chegada de grandes varejistas, além de clínicas 

e laboratórios da área da Saúde que vão agregar inda mais ao mix do centro 

comercial. Preparem-se! É só o começo! O projeto prevê a construção de uma 

academia, quadras de beach tennis, um restaurante de grande porte, a 

construção de mais lojas de porte médio e um grande hotel com área de eventos. 

O superintendente no Serramar, Leonardo Gê, que soma 22 anos de experiência 

no varejo e em Shoppings, esclarece: “Temos o planejamento e nos organizamos 



 

 
 

para que tudo saia como o previsto. O crescimento é certo”, afirma. A realidade é 

que o Serramar se tornou uma potência para a cidade! “Nosso Shopping ‘abraça’ 

os moradores da região e os turistas, tanto nas lojas âncoras como nos quiosques 

e demais espaços. Queremos trazer todos aqui para dentro do ‘Mall’! O 

Planejamento Comercial tem como foco, trazer para Caraguá grandes marcas no 

setor de utilidades para o lar, eletro eletrônicos, entretenimento e clínicas 

médicas”, esclarece Leonardo Gê. 

Tarifa Única 

Outra novidade trazida para o Serramar e que segue até 30 de novembro, visando 

o bem-estar e garantir um passeio mais completo e tranquilo, é a tarifa única no 

estacionamento, sendo R$ 6,00 para carro e R$ 3,00 para motos o dia todo. 

Lembrando que até às 14h, o estacionamento continua gratuito. 

60 alunos de Medicina – Há dois meses, desde agosto, os 60 aprovados no curso 

de Medicina estão estudando no Campus Avançado da Unitau, no Shopping, 

instalado em uma área exclusivamente pensada para atender a todas as 

necessidades do curso, o espaço tem mais de 1.000 m². A estrutura total do 

Campus é de 4.200m² para abrigar os demais alunos que vão prestar vestibular 

no final do ano. Os novos cursos serão na área de biociências, como Enfermagem 

e Psicologia. 

O Campus já tem laboratórios, salas de aula com equipamentos multimídia, 

centros de simulação, espaços multidisciplinares, biblioteca e salas de 

coordenação. O suporte pedagógico é oferecido pelo corpo docente da sede em 

Taubaté, além de novas contratações. A Unitau oferece o mais antigo curso de 

Medicina do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Com início em 1967, o curso formou 

mais de 3 mil profissionais. Os 6 anos de formação acadêmica são pautados pela 

produção científica e pela concepção humana do exercício da Medicina. 

No início do ano, a Câmara de educação superior do Conselho Estadual de 

Educação (CEE-SP) renovou por cinco anos o curso de Medicina da Unitau, com 

direito a apontamentos que reforçaram a qualidade do projeto pedagógico. 

As possibilidades de parceria para as práticas de estágio dos estudantes pesaram 

na escolha por Caraguatatuba. 

Foram assinados protocolos de intenção para que os estágios sejam realizados na 

rede de saúde do município, no Hospital Regional do Litoral Norte, ao lado do Mall, 

que está funcionando com quase 100% da capacidade, e na Casa de Saúde Stella 

Maris. Tudo bem planejado, uma maravilha! 
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Neste final de semana tem teatro, circo e recreação com o projeto 

EMCENA Brasil em Caraguá 

 

 
 

Realizado pela Companhia Abareteatro, em parceria com a ISA CTEEP, maior 

transmissora privada de energia elétrica do País, o teatro móvel do Emcena Brasil 

chega à Caraguatatuba, nos dias 24 e 25 de setembro, das 16h às 21h, com 

entrada gratuita, na Avenida da Praia ( Praça da Cultura) Centro. 

O projeto, que transformou um contêiner adaptado em palco, conta com o talento 

de uma equipe de 30 artistas e técnicos, que garantirão ao público dois dias de 

lazer, imersão na cultura popular e valorização dos artistas nacionais, por meio de 

apresentações de teatro, sessões de cinema, atividades recreativas, espetáculos 

de circo e mamulengo, típico fantoche do Nordeste. 

O Emcena Brasil é realizado pela Companhia Abareteatro, por meio do Ministério 

do Turismo, Secretaria Especial da Cultura com patrocínio da Isa Cteep. A visita do 

projeto à Caraguatatuba tem indicação da Isa Cteep e parceria da Prefeitura 

Municipal de  Caraguatatuba, por meio da Fundação Cultural. 

“Apoiar projetos como o do Emcena Brasil, que estimulam o senso de cidadania e 

o protagonismo jovem, é uma forma de afirmar nosso compromisso com o 



 

 
 

desenvolvimento socioeconômico e integrar as ações da agenda ambiental, social 

e de governança (ESG) da companhia”, afirma Ana Carolina David, gerente de 

comunicação e sustentabilidade da ISA CTEEP. 

Abaixo, confira a programação completa: 

1º DIA  24 Setembro (sábado) 

16h 

EM BUSCA DO SEGREDO ESQUECIDO 

Teatro para crianças 

17h 

Teatro de Mamulengo 

19 

CINE CURTA BRASIL 

Cinema 

20h 

MALABARINDO 

Circo 

DIA 25 Setembro (domingo) 

16h 

ANTES QUE O GALO CANTE 

Teatro para crianças 

17h 

ATIVIDADES RECREATIVAS 

18h 

AMIGOS DA NATUREZA 

Contação de Histórias 

19h 

CONVIDADO LOCAL  – CORPO DE BAILE DE CARAGUATATUBA 

Dança Coisa Pequena 

20h 

ARIANO – O CAVALEIRO SERTANEJO 

Teatro para adultos 



 

 
 

Serviço: EMCENA  BRASIL – 

UM SHOW DE CULTURA PERTINHO DE VOCÊ 

Local: AVENIDA DA  PRAIA – 

PRAÇA DA CULTURA – CENTRO  

Dias:  24  e 25  de  SETEMBRO 

Horário: 16h00 às 21h00 

Entrada: GRATUITA 

Classificação:LIVRE 
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Agenda Cultural de Caraguá: Diversidade de atividades gratuitas para 

todas as idades 

 

 
 

Neste fim de semana a programação da Agenda Cultural está repleta de 

atividades gratuitas para todas as idades. Recreação, teatro, circo, cinema, 

música e muita diversão é o que aguarda o público. A primeira atividade da 

agenda ocorre na sexta-feira (23) com a apresentação do espetáculo musical ‘O 

Violão Brasileiro’, do trio Brasilidade Contemporânea, às 20h, no Teatro Mario 

Covas – TMC. 

Os ingressos para o espetáculo podem ser retirados uma hora antes do show na 

bilheteria do teatro, mediante a troca de 1 kg de alimento não perecível que será 

enviado à instituição Movimento de Amor ao Próximo – MAP. 

Composto pelo trio instrumental de percussão, contrabaixo e violão 7 cordas, o 

projeto Brasilidade Contemporânea  é formado pelos talentosos músicos Pedro 

Vercelino, Junior Chiaparini e José Miranda que trará ao  público seu repertório de 

renomados compositores da música brasileira, com arranjos e canções autorais. A 

circulação do espetáculo ocorre com o apoio do Edital do Programa de Ação 

Cultural – ProAC 2021. 



 

 
 

No mesmo dia, o saguão do Teatro Mario Covas recebe, a partir das 18h30, a 

abertura da exposição ‘Primavera com Marisa’, da artista plástica Marisa Di 

Giaimo. A exposição reúne obras feitas pela artista ao longo de sua carreira e 

estarão à venda ao público. O valor arrecadado com a venda das obras será 

destinado à Associação de Combate ao Câncer de Caraguatatuba. 

De acordo com Denise Lemes, curadora da exposição e diretora interina do MACC 

Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba, “a exposição [Primavera com Marisa] 

é uma amostra da explosão de frescor, cores, formas e texturas presentes nas 

obras desta artista de grande sensibilidade ao longo de sua carreira. A arte de 

Marisa é como a Primavera chegando após um Inverno rigoroso: aquece o espírito 

e promove liberdade”, declarou. 

A exposição ‘Primavera com Marisa’ pode ser visitada de terça a sexta,  

das 9h às 12h e das 14h às 17h, e aos fins de semana,  

em dias de espetáculo, a partir das 14h, até o dia 29 de outubro. 

Já no sábado e no domingo (24 e 25), a partir das 16h, a trupe da Companhia 

Abareteatro apresenta o teatro móvel ‘Emcena Brasil’ com uma extensa 

programação recreativa, na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no Centro. 

O projeto, que transformou um container adaptado em palco, conta com o talento 

de uma equipe de 30 artistas e técnicos, que garantirão ao público dois dias de 

lazer, imersão na cultura popular e valorização dos artistas nacionais, por meio de 

apresentações de teatro, sessões de cinema, atividades recreativas, espetáculos 

de circo e mamulengo – fantoche típico do nordeste brasileiro. Compondo a 

programação, o Corpo de Baile de Caraguatatuba apresenta a estreia regional do 

espetáculo ‘Coisa Pequena’, às 19h, no domingo. Contemplado pelo ProAC, o 

espetáculo esteve em circulação nos últimos três meses no Estado de São Paulo. 

O ‘Emcena Brasil’ é realizado pela Companhia Abareteatro, por meio do Ministério 

do Turismo, Secretaria Especial da Cultura com patrocínio da Isa Cteep. Em 

Caraguatatuba o projeto ocorre em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio 

da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 

Fora isso, no MACC, Nhá Rita e Leco Borba apresentam, no sábado (24), a 

tradicional ‘Contação de Histórias Caiçaras’, às 14h30 e às 15h30. A 

apresentação é gratuita e tem como objetivo apresentar ao público as lendas e 

histórias do folclore e da literatura caiçara. 

O museu também conta com novas exposições a partir desta semana. Na sala 

Carelli I, a mostra ‘Caiçarando da Arte’, de Angélica Santos e Arnaldo Passos, traz 

obras confeccionadas a partir de materiais recicláveis encontrados pelos artistas. 

Na Carelli II, os visitantes poderão apreciar a exposição fotográfica ‘Finito’, que 

traz imagens captadas no Litoral Norte do Estado de São Paulo, pelas lentes do 



 

 
 

fotógrafo Felipe Vernizzi. Composta por uma série de 26 fotografias, a exposição 

traz fragmentos da Mata Atlântica, dos manguezais e das praias do Litoral Norte. 

O MACC tem funcionamento de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados 

e feriados das 12h às 17h. Para agendar visitas monitoradas basta entrar em 

contato, em horário comercial, pelo número (12) 3883-9980 ou no 

email: museucaragua@gmail.com 

Em paralelo, a Videoteca Lúcio Braun recebe o projeto Cine Clube, cinema gratuito 

realizado aos sábados pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundacc. 

A primeira sessão do Cine Clube, às 16h, traz a comédia infantil ‘A Menina e o 

Porquinho’, com Dakota Fanning e Julia Roberts. Nesta aventura, Fern é uma das 

poucas pessoas a perceber que o porquinho Wilbur é um animal muito especial. 

Com seu carinho e atenção, ela ajuda a torná-lo um porco vistoso e radiante. 

Quando se muda para um novo celeiro, Wilbur faz amizade com a aranha 

Charlotte. Os laços de amizade dos dois fazem com que os demais animais vivam 

como se fizessem parte de uma família. Porém, quando surge a notícia de que 

Wilbur em breve será morto, Charlotte busca um meio de convencer o fazendeiro 

de que ele merece viver. 

Às 20h é a vez da comédia ‘Quer ser Grande’, com Tom Hanks. Neste clássico de 

1988, após ir a um passeio num parque de diversões, Josh acaba barrado na 

montanha-russa. Revoltado, ele pede à máquina dos desejos para ser grande. No 

dia seguinte, o pedido foi realizado e a mãe o expulsa de casa, pois não o 

reconhece após ser transformado em um adulto de 30 anos. Josh, porém, 

continua sendo apenas uma criança e agora precisa aprender a se relacionar no 

mundo dos adultos. 

Vale ressaltar que a capacidade da Videoteca Lúcio Braun é de 44 lugares, por 

isso, é recomendado que os interessados cheguem ao local com, no mínimo, 30 

minutos de antecedência. 

Além disso, às 20h30, no sábado (24), a Banda Municipal Carlos Gomes se 

apresenta na Praça Dr. Cândido Mota (Coreto). Com um repertório variado, a 

Carlos Gomes traz o ‘Cardápio Musical’, formato de apresentação realizada 

sempre no último sábado do mês, onde o repertório da Banda é escolhido pelo 

público. 

E no domingo (25), a partir das 18h, a Praça do Caiçara, atrás do MACC, recebe o 

tão aguardado ‘Forró de Todos’, para animar o finzinho de tarde. O evento tem 

entrada gratuita e contará com a participação do DJ Lukas Mendes, Banda 

Luacaiana e Trio Praiano. 

Serviço 

Espetáculo Musical: ‘O Violão Brasileiro’ – Brasilidade Contemporânea 

mailto:museucaragua@gmail.com


 

 
 

Data: 23 de setembro (sexta-feira) 

Horário: 20h 

Ingressos: trocar 1 kg de alimento não perecível na bilheteria do teatro a partir 

das 19h 

Classificação livre 

Local: Avenida Goiás, 187 – Indaiá (Teatro Mario Covas) 

Mais informações: (12) 38812623 

Exposição ‘Primavera de Marisa’ – Marisa Di Giaimo 

Abertura: 23 de setembro (sexta-feira) – 18h30 

Visitação: de terça a sexta – das 9h às 12h e das 14h às 17h  

Aos fins de semana, em dias de espetáculo, a partir das 14h, até 29/10 

Local: Avenida Goiás, 187 – Indaiá (Saguão do Teatro Mario Covas) 

Mais informações: (12) 38812623 

Teatro Móvel ‘Emcena Brasil’ 

Data: 24 e 25, sábado e domingo 

Horário:das 16h às 21h 

Entrada Gratuita 

Local: Avenida Dr. Arthur Costa Filho, Centro (Praça da Cultura) – altura do parque 

de diversões Trombini 

Programação: 

24 de Setembro (sábado) 

16h – Teatro Infantil: ‘Em busca do segredo esquecido’ 

17h – Espaço brinquedoteca e artes manuais 

18h – Teatro de Mamulengo: ‘As Pelejas de Benedito com o Boi Surubim na 

fazenda do Coronel Liborio’ 

19h – Cinema: Cine Curta Brasil 

20h – Circo: ‘Malabarindo’ 

25 de Setembro (domingo) 

16h – Teatro Infantil: ‘Antes que o Galo Cante’ 

17h – Espaço brinquedoteca e artes manuais 

18h – Contação de Histórias: ‘Amigos da Natureza’ 



 

 
 

19h – Estreia local do Espetáculo de Dança: ‘Coisa Pequena’ – Corpo de Baile de 

Caraguatatuba 

20h – Teatro para adultos: ‘Ariano – O Cavaleiro Sertanejo’ 

Contação de Histórias Caiçaras 

Sábados – às 14h30 e às 15h30 – Entrada Gratuita 

Endereço: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro (MACC) 

Mais informações: (12) 3883-9980 

Cine Clube 

Sábado – às 16h e às 20h – Entrada Gratuita 

Dia 17– às 16h – A Menina e o Porquinho | L 

Dia 17 – às 20h – Quero ser Grande | L 

Endereço: Rua Dr. Paul Harris, 1.107 – Centro (Praça do Caiçara – Atrás do MACC) 

Mais informações: (12) 3897-5660 

Exposição fotográfica ‘Finito’ – por Felipe Vernizzi 

Abertura: 20 de setembro (terça-feira), às 17h 

Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h | sábados e feriados, 12h às 17h 

Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro (MACC) 

Mais informações: (12) 3883-9980 

Exposição ‘Caiçarando na Arte’ – Angélica Santos e Arnaldo Passos 

Abertura: 20 de setembro (terça-feira), às 17h 

Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h | sábados e feriados, 12h às 17h 

Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro (MACC) 

Mais informações: (12) 3883-9980 

Banda Municipal Carlos Gomes 

Sábados – às 20h30 – Entrada Gratuita 

Local: Praça Dr. Cândido Mota (Coreto), Centro 

Forró de Todos 

Data:25 de setembro (domingo) 

Horário: a partir das 18h 

Entrada Gratuita 

Local:Rua Dr. Paul Harris, 1.107 – Centro (Praça do Caiçara – Atrás do MACC 
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Candidato à reeleição, Rodrigo Garcia faz campanha em Caraguá 

acompanhado de prefeitos 

 

 
 

O atual governador do Estado de São Paulo e candidato à reeleição, Rodrigo 

Garcia (PSDB), realizou um corpo a corpo com eleitores na região central de 

Caraguatatuba, na tarde de quarta-feira (21/9). Ele percorreu a Avenida Altino 

Arantes e o Calçadão da Rua Santa Cruz acompanhado dos prefeitos da região 

Aguilar Junior (Caraguá), Felipe Augusto (São Sebastião) e Flávia Pascoal 

(Ubatuba).  

Também participaram da caminhada os prefeitos José Saud (Taubaté), Victor de 

Cássio Miranda (Paraibuna), Edmar José de Araújo (Monteiro Lobato), o candidato 

a senador Edson Aparecido, além de candidatos a deputado estadual e federal 

pela região e vereadores de Caraguatatuba. 

Por mais de uma hora, Rodrigo Garcia tirou fotos com apoiadores e 

cumprimentou funcionários de diversos comércios locais. A caminhada foi 

finalizada no calçadão com a palavra do prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

“Em cinco meses como governador ele mostrou a que veio e demonstrou todo o 

carinho que tem pelo Litoral Norte com tantos investimentos. Rodrigo Garcia é a 

melhor opção para o Estado de São Paulo”, disse o prefeito. 



 

 
 

Rodrigo Garcia reafirmou compromissos com o Litoral Norte. “Primeiro queria 

agradecer o apoio e trabalho do Aguilar Junior em Caraguatatuba e os prefeitos 

que estão aqui. Eles me ajudam a saber quais melhorias são necessárias aos 

municípios. Entregamos recentemente a nova Serra da Tamoios e ano que vem 

entregaremos os Contornos, obras que estão gerando mais de 2 mil empregos. 

Destaco ainda importância da entrega do Hospital Regional para o Litoral Norte. 

Fizemos muita coisa, mas sabemos que o Estado de São Paulo é perfeito, temos 

que melhorar infraestrutura, educação, saúde. Agradeço o Litoral Norte pelo 

carinho e reassumo alguns compromissos como o recapeamento da SP-55 no 

trecho de Caraguá para o próximo mês e a grande novidade: a duplicação da SP-

55 para o ano que vem desde Ubatuba até Bertioga. Para isso eu conto com o 

apoio de todos do Litoral Norte. Rumo a vitória”, finalizou Rodrigo Garcia. 
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Associação Comercial de Caraguatatuba promove 1ª Festa das 

Nações neste final de semana 

 

 

 

A Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACEC) realiza a 1ª Festa 

das Nações neste sábado e domingo (24 e 25/9), no espaço social da entidade, 

localizado no Portal Santa Marina. 

As barracas com comidas típicas de diversos países serão de responsabilidade de 

13 entidades beneficentes, que ficarão com a renda de suas respectivas vendas. 

Na festa, será possível saborear comidas típicas de países como México, Itália, 

Espanha, Portugal, Alemanha, Estados Unidos, China, Argentina, Japão, Líbano, 

França e Brasil. 

A entrada é gratuita e a festa tem início às 12 horas. Haverá espaço kids, música 

ao vivo, DJ e muita diversão. No sábado funciona até às 22 horas e no domingo 

até às 18 horas. 

O presidente da ACEC, Yuri Bellato, destacou que 13 instituições terão o privilégio 

de vender suas comidas típicas nesta primeira edição. “A associação sempre teve 

um viés beneficente para colaborar com as entidades. A nossa sede tem mais de 



 

 
 

4 mil m². Esperamos um grande movimento e todas as entidades estão sem 

esforçando muito para fazer o melhor possível”. 

A sede social da Associação Comercial fica na Rua Albert Charles Ernest Hanciau, 

250, no Pontal Santa Marina. 
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Estreia regional do espetáculo 'Coisa Pequena' é neste domingo em 

Caraguá 

 

 
 

Após três meses de circulação pelo Estado de São Paulo com o apoio do ProAC – 

Programa de Ação Cultural, o Corpo de Baile de Caraguatatuba apresenta neste 

domingo (25), às 19h, a estreia regional do espetáculo 'Coisa Pequena'. A 

apresentação é gratuita e ocorre na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no 

Centro, durante a programação do teatro móvel 'Emcena Brasil'. 

O projeto 'Coisa Pequena' propôs a pesquisa, concepção e temporada do trabalho 

inspirado nos textos de Manoel de Barros, tendo como tema 'O Andarilho', que 

exaltou a grandeza dos seres e objetos menos valorizados pela sociedade da 

máquina, do consumo e do descarte. O trabalho foi concebido em espaço público 

(praças), onde a memória das pessoas que transitam por estes locais não só não 

se separam da história da construção do mesmo, como são parte fundamental de 

sua existência. O olhar para o chão com sua riqueza de detalhes, sem passar 

despercebido, sem pressa, com cuidado e atenção. 

'Coisa Pequena' propõe uma reflexão sobre o "mito do bom selvagem", 

mencionado por Jean-Jacques Rousseau, onde acredita-se que o homem é 

originalmente bom e inocente, sendo corrompido pela sociedade; com a figura do 

Andarilho de Manoel de Barros, este homem simples de hábitos rotineiros tão 



 

 
 

naturais que expressam uma liberdade não apenas social, mas emocional e 

sentimental. 

Assim como o trabalho de Manoel de Barros que não se deu no fluxo, mas sim no 

recorte, metáforas e imagens, 'Coisa Pequena' prevê este recorte no tempo com 

inversão dos saberes das pequenas coisas, um contato sensorial com o mundo 

tátil das coisas. 

Sobre o Corpo de Baile de Caraguatatuba 

Criado em 2001, o Corpo de Baile de Caraguatatuba participou dos principais 

festivais de dança do país em seu processo de amadurecimento técnico e 

artístico, sendo premiado em grande parte deles. Desde 2008, passou a 

desenvolver um trabalho profissionalizante onde os intérpretes dedicam-se à 

pesquisa e criação de composições coreográficas. Desde então, foi contemplado 

diversas vezes pelo Programa de Ação Cultural (ProAC) e recebeu a maior honraria 

para a linguagem da dança, o Prêmio Governador do Estado, em 2017. 

Sobre o Teatro móvel 'Emcena Brasil' 

O teatro móvel 'Emcena Brasil', da Companhia Abareteatro, chega a 

Caraguatatuba neste fim de semana, dias 24 e 25, com uma extensa 

programação recreativa, na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no Centro. O 

evento tem entrada gratuita e ocorrerá das 16h às 21h, no sábado e no domingo. 

O projeto, que transformou um container adaptado em palco, conta com o talento 

de uma equipe de 30 artistas e técnicos, que garantirão ao público dois dias de 

lazer, imersão na cultura popular e valorização dos artistas nacionais, por meio de 

apresentações de teatro, sessões de cinema, atividades recreativas, espetáculos 

de circo e mamulengo – fantoche típico do nordeste brasileiro. 

O 'Emcena Brasil' é realizado pela Companhia Abareteatro, por meio do Ministério 

do Turismo, Secretaria Especial da Cultura com patrocínio da Isa Cteep. Em 

Caraguatatuba o projeto ocorre em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio 

da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 

Confira a programação completa: 

24 de Setembro (sábado) 

16h – Teatro Infantil: 'Em busca do segredo esquecido' 

17h – Espaço brinquedoteca e artes manuais 

18h – Teatro de Mamulengo: 'As Pelejas de Benedito com o Boi Surubim na 

fazenda do Coronel Liborio' 

19h – Cinema: Cine Curta Brasil 

20h – Circo: 'Malabarindo' 



 

 
 

25 de Setembro (domingo) 

16h – Teatro Infantil: 'Antes que o Galo Cante 

17h – Espaço brinquedoteca e artes manuais 

18h – Contação de Histórias: 'Amigos da Natureza' 

19h – Estreia local do Espetáculo de Dança: 'Coisa Pequena' – Corpo de Baile de 

Caraguatatuba 

20h – Teatro para adultos: 'Ariano – O Cavaleiro Sertanejo' 

Entrada Gratuita 

Local:Avenida Dr. Arthur Costa Filho, Centro (Praça da Cultura) – altura do parque 

de diversões Trombini 
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Corpo de Baile de Caraguatatuba faz estreia regional do espetáculo 

‘Coisa Pequena’ 

 

 
 

Após três meses de circulação pelo Estado de São Paulo com o apoio do ProAC – 

Programa de Ação Cultural, o Corpo de Baile de Caraguatatuba apresenta neste 

domingo (25), às 19h, a estreia regional do espetáculo ‘Coisa Pequena’. 

A apresentação é gratuita e ocorre na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no 

Centro, durante a programação do teatro móvel ‘Emcena Brasil’. O projeto ‘Coisa 

Pequena’ propôs a pesquisa, concepção e temporada do trabalho inspirado nos 

textos de Manoel de Barros, tendo como tema ‘O Andarilho’, que exaltou a 

grandeza dos seres e objetos menos valorizados pela sociedade da máquina, do 

consumo e do descarte. 

O trabalho foi concebido em espaço público (praças), onde a memória das 

pessoas que transitam por estes locais não só não se separam da história da 

construção do mesmo, como são parte fundamental de sua existência. O olhar 

para o chão com sua riqueza de detalhes, sem passar despercebido, sem pressa, 

com cuidado e atenção. 

‘Coisa Pequena’ propõe uma reflexão sobre o “mito do bom selvagem”, 

mencionado por Jean-Jacques Rousseau, onde acredita-se que o homem é 



 

 
 

originalmente bom e inocente, sendo corrompido pela sociedade; com a figura do 

Andarilho de Manoel de Barros, este homem simples de hábitos rotineiros tão 

naturais que expressam uma liberdade não apenas social, mas emocional e 

sentimental. 

Assim como o trabalho de Manoel de Barros que não se deu no fluxo, mas sim no 

recorte, metáforas e imagens, ‘Coisa Pequena’ prevê este recorte no tempo com 

inversão dos saberes das pequenas coisas, um contato sensorial com o mundo 

tátil das coisas. 

Sobre o Corpo de Baile de Caraguatatuba 

Criado em 2001, o Corpo de Baile de Caraguatatuba participou dos principais 

festivais de dança do país em seu processo de amadurecimento técnico e 

artístico, sendo premiado em grande parte deles. Desde 2008, passou a 

desenvolver um trabalho profissionalizante onde os intérpretes dedicam-se à 

pesquisa e criação de composições coreográficas. Desde então, foi contemplado 

diversas vezes pelo Programa de Ação Cultural (ProAC) e recebeu a maior honraria 

para a linguagem da dança, o Prêmio Governador do Estado, em 2017. 

Sobre o Teatro móvel ‘Emcena Brasil’ 

O teatro móvel ‘Emcena Brasil’, da Companhia Abareteatro, chega a 

Caraguatatuba neste fim de semana, dias 24 e 25, com uma extensa 

programação recreativa, na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no Centro. O 

evento tem entrada gratuita e ocorrerá das 16h às 21h, no sábado e no domingo. 

O projeto, que transformou um container adaptado em palco, conta com o talento 

de uma equipe de 30 artistas e técnicos, que garantirão ao público dois dias de 

lazer, imersão na cultura popular e valorização dos artistas nacionais, por meio de 

apresentações de teatro, sessões de cinema, atividades recreativas, espetáculos 

de circo e mamulengo – fantoche típico do nordeste brasileiro. 

O ‘Emcena Brasil’ é realizado pela Companhia Abareteatro, por meio do Ministério 

do Turismo, Secretaria Especial da Cultura com patrocínio da Isa Cteep. Em 

Caraguatatuba o projeto ocorre em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio 

da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 

Confira a programação completa: 

24 de Setembro (sábado) 

16h – Teatro Infantil: ‘Em busca do segredo esquecido’ 

17h – Espaço brinquedoteca e artes manuais 

18h – Teatro de Mamulengo: ‘As Pelejas de Benedito com o Boi Surubim na 

fazenda do Coronel Liborio’ 

19h – Cinema: Cine Curta Brasil 



 

 
 

20h – Circo: ‘Malabarindo’ 

25 de Setembro (domingo) 

16h – Teatro Infantil: ‘Antes que o Galo Cante 

17h – Espaço brinquedoteca e artes manuais 

18h – Contação de Histórias: ‘Amigos da Natureza 

19h – Estreia local do Espetáculo de Dança: ‘Coisa Pequena’ – Corpo de Baile de 

Caraguatatuba 

20h – Teatro para adultos: ‘Ariano – O Cavaleiro Sertanejo’ 

Entrada Gratuita 

Local: Avenida Dr. Arthur Costa Filho, Centro (Praça da Cultura) – altura do parque 

de diversões Trombini 
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Governador faz Caminhada com o Povo em Caraguatatuba 

 

 
 

O Governador Rodrigo Garcia esteve na tarde de ontem participando uma 

Caminhada pelo Centro de Caraguatatuba, acompanhado do Prefeito Aguilar 

Júnior e apoiado pelos Candidatos a Deputado Estadual e Federal que o apoiam, 

dentre eles Carlos Lothar – 44500/União Brasil. Foram 500 metros percorridos 

em 60 minutos nos braços do povo. 

Uma Festa da Democracia!!! É o que se pode dizer da Caminhada realizada ontem 

pelo Governador Rodrigo Garcia – 45/PSDB – que busca a Reeleição no período 

da tarde no Centro de Caraguatatuba. O evento teve início às 15 horas e terminou 

por volta das 16 horas, momento em que começou a chover, lavando a alma dos 

participantes.  

O Governador Rodrigo Garcia esteve na tarde de ontem participando uma 

Caminhada pelo Centro de Caraguatatuba, acompanhado do Prefeito Aguilar 

Júnior e apoiado pelos Candidatos a Deputado Estadual e Federal que o apoiam, 

dentre eles Carlos Lothar – 44500/União Brasil. Foram 500 metros percorridos 

em 60 minutos nos braços do povo. 

Uma Festa da Democracia!!! É o que se pode dizer da Caminhada realizada ontem 

pelo Governador Rodrigo Garcia – 45/PSDB – que busca a Reeleição no período 

da tarde no Centro de Caraguatatuba. O evento teve início às 15 horas e terminou 



 

 
 

por volta das 16 horas, momento em que começou a chover, lavando a alma dos 

participantes. 

O trajeto teve início na esquina da rua São Benedito com Altino Arantes, seguindo 

pelas quadras seguintes nas ruas Paul Harris e Sebastião Mariano Nepomuceno. 

Na esquina com a Rua Santa Cruz, onde fica o Calçadão a Caminhada dobrou a 

direita e percorreu até a Praça do Artesão, em frente a Galeria Jangada, onde o 

carro de som esperava a chegada do Governador e comitiva de autoridades. 

Cerca de 1.500 pessoas acompanharam a Caminhada do Governador Rodrigo 

Garcia, juntamente com o Prefeito Aguilar Júnior e candidatos a Deputado 

Estadual, como Carlos Lothar, além do número igual de pessoas que estavam nas 

ruas no momento do evento e tiveram a chance de ver, abraçar, falar e fazer fotos 

com Rodrigo Garcia. 

Dentre as autoridades presentes estavam o Vice-Prefeito José Ernesto, o Assessor 

Político e Parlamentar da Prefeitura, Wilson Gobetti; o Presidente da Câmara de 

Caraguá, Tato Aguilar e os Vereadores Jair Silva, Marcos Kinkas, Vera Morais, 

Baduca Filho, Celso Pereira, Dé Construtor e Cristian Bota. Compareceram 

também os Prefeitos de Monteiro Lobato e Paraibuna, de São Sebastião, Felipe 

Augusto e de Ubatuba, Flávia Pascoal, além de Secretários Municipais e membros 

do Segundo Escalão da Prefeitura. Boa parte da Imprensa Local e Regional esteve 

presente ao evento, registrando cada detalhe e momento da presença do 

Governador Rodrigo Garcia, que foi acompanhado de perto por sua Segurança 

pessoal, visto que tem recebido ameaças de morte por parte do Crime 

Organizado. Quanto a Segurança de Rodrigo destaque para o “Colete Pasta” de 

Kevlar, o mesmo usado pela Segurança do Presidente Bolsonaro. 

A equipe de Carlos Lothar esteve presente e foi maioria na Caminhada, cobrindo 

todos os espaços e levando a sua imagem e de seus parceiros aos presentes. Ao 

final Lothar falou sobre o evento. “Esta caminhada foi uma belíssima 

manifestação de carinho e gratidão ao Governador Rodrigo Garcia pelas 

melhorias trazidas para Caraguatatuba, além da constatação do poder político do 

Prefeito Aguilar Júnior. Da minha parte eu me sinto agradecido por fazer parte 

deste time”, disse. 
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João Dória foi o candidato mais votado para governador em 

Caraguatatuba em 2018 

 

 
 

No dia 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas para escolher os novos deputados 

estaduais e federais, senadores, governador e presidente. Você se lembra em 

quem votou para deputado estadual? E federal? Lembra quais foram os seus 

escolhidos para o senado, governador e presidente? 

Na cidade de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, João Dória (PSDB) 

venceu no 1º turno com 36,8%. Na sequência vieram Paulo Skaf (MDB) com 

21,6%, Márcio França (PSB) com 20,2%, Luiz Marinho (PT) com 9,4% e Major 

Costa e Silva (DC) com 4,4%. No segundo turno deu Dória de novo com 54,4%. 

Márcio França obteve 45,5% dos votos. 

Caraguatatuba teve 91.708 eleitores, sendo 74,9% votantes e 25,1% ausentes. 
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12ª Flic movimenta Serramar Shopping nesta sexta e sábado (23 e 

24) 

 

 
 

O Serramar Shopping abre espaço para receber nesta sexta e sábado (23 e 24) a 

12ª edição da FLIC – Feira Literária de Caraguatatuba. Nos dois dias, das 13h às 

19h, quem passar por lá poderá prestigiar diversas apresentações culturais 

desenvolvidas durante o ano letivo com alunos de todas as etapas de ensino. As 

apresentações são gratuitas e uma ótima opção para todos os públicos. 

A programação contempla encenações teatrais, danças, contação de histórias, 

exposição de trabalhos e muito mais. O encerramento do evento, no sábado, terá 

ainda o lançamento de um livro de crônicas produzido por alunos durante a 

pandemia. 

Este ano a FLIC homenageia os autores Ilan Brenman e Luiz Fernando Veríssimo. 

Brenman, que é um dos mais conceituados escritores de literatura infantojuvenil 

da atualidade, prestigia o evento na sexta (23). 

Confira a programação de Sexta (aqui) e Sábado (aqui). 

Serviço 

12ª FLIC – Feira Literária de Caraguatatuba 

Dias: Sexta e Sábado, dias 23 e 24/09 

Horário: 13h às 19h 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/09/Programacao-FLIC_Sexta_23_Vfinal.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/09/Programacao-FLIC_Sabado_24_Vfinal.pdf


 

 
 

Local: Serramar Shopping 

Endereço: Avenida José Herculano, 1.086 – Pontal de Santamarina, 

Caraguatatuba 
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Corpo de Baile de Caraguatatuba faz estreia regional do espetáculo 

‘Coisa Pequena’ 

 

 
 

Após três meses de circulação pelo Estado de São Paulo com o apoio do ProAC – 

Programa de Ação Cultural, o Corpo de Baile de Caraguatatuba apresenta neste 

domingo (25), às 19h, a estreia regional do espetáculo ‘Coisa Pequena’. A 

apresentação é gratuita e ocorre na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no 

Centro, durante a programação do teatro móvel ‘Emcena Brasil’. 

O projeto ‘Coisa Pequena’ propôs a pesquisa, concepção e temporada do trabalho 

inspirado nos textos de Manoel de Barros, tendo como tema ‘O Andarilho’, que 

exaltou a grandeza dos seres e objetos menos valorizados pela sociedade da 

máquina, do consumo e do descarte. O trabalho foi concebido em espaço público 

(praças), onde a memória das pessoas que transitam por estes locais não só não 

se separam da história da construção do mesmo, como são parte fundamental de 

sua existência. O olhar para o chão com sua riqueza de detalhes, sem passar 

despercebido, sem pressa, com cuidado e atenção. 

‘Coisa Pequena’ propõe uma reflexão sobre o “mito do bom selvagem”, 

mencionado por Jean-Jacques Rousseau, onde acredita-se que o homem é 

originalmente bom e inocente, sendo corrompido pela sociedade; com a figura do 

Andarilho de Manoel de Barros, este homem simples de hábitos rotineiros tão 

naturais que expressam uma liberdade não apenas social, mas emocional e 

sentimental. 



 

 
 

Assim como o trabalho de Manoel de Barros que não se deu no fluxo, mas sim no 

recorte, metáforas e imagens, ‘Coisa Pequena’ prevê este recorte no tempo com 

inversão dos saberes das pequenas coisas, um contato sensorial com o mundo 

tátil das coisas. 

Sobre o Corpo de Baile de Caraguatatuba 

Criado em 2001, o Corpo de Baile de Caraguatatuba participou dos principais 

festivais de dança do país em seu processo de amadurecimento técnico e 

artístico, sendo premiado em grande parte deles. Desde 2008, passou a 

desenvolver um trabalho profissionalizante onde os intérpretes dedicam-se à 

pesquisa e criação de composições coreográficas. Desde então, foi contemplado 

diversas vezes pelo Programa de Ação Cultural (ProAC) e recebeu a maior honraria 

para a linguagem da dança, o Prêmio Governador do Estado, em 2017. 

Sobre o Teatro móvel ‘Emcena Brasil’ 

O teatro móvel ‘Emcena Brasil’, da Companhia Abareteatro, chega a 

Caraguatatuba neste fim de semana, dias 24 e 25, com uma extensa 

programação recreativa, na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no Centro. O 

evento tem entrada gratuita e ocorrerá das 16h às 21h, no sábado e no domingo. 

O projeto, que transformou um container adaptado em palco, conta com o talento 

de uma equipe de 30 artistas e técnicos, que garantirão ao público dois dias de 

lazer, imersão na cultura popular e valorização dos artistas nacionais, por meio de 

apresentações de teatro, sessões de cinema, atividades recreativas, espetáculos 

de circo e mamulengo – fantoche típico do nordeste brasileiro. 

O ‘Emcena Brasil’ é realizado pela Companhia Abareteatro, por meio do Ministério 

do Turismo, Secretaria Especial da Cultura com patrocínio da Isa Cteep. Em 

Caraguatatuba o projeto ocorre em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio 

da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 

Confira a programação completa: 

24 de Setembro (sábado) 

16h Teatro Infantil: ‘Em busca do segredo esquecido’ 

17h  Espaço brinquedoteca e artes manuais 

18h Teatro de Mamulengo: ‘As Pelejas de Benedito com o Boi Surubim na fazenda 

do Coronel Liborio’ 

19h  Cinema: Cine Curta Brasil 

20h Circo: ‘Malabarindo’ 

25 de Setembro (domingo) 

16h Teatro Infantil: ‘Antes que o Galo Cante 



 

 
 

17h  Espaço brinquedoteca e artes manuais 

18h Contação de Histórias: ‘Amigos da Natureza’ 

19h Estreia local do Espetáculo de Dança: ‘Coisa Pequena’ – Corpo de Baile de 

Caraguatatuba 

20h  Teatro para adultos: ‘Ariano – O Cavaleiro Sertanejo’ 

Entrada Gratuita 

Local: Avenida Dr. Arthur Costa Filho, Centro (Praça da Cultura) – altura do parque 

de diversões Trombini 
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Festa de Santa Terezinha 
 

 
 

A Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, localizada no bairro Martim de Sá, 

segue com programação religiosa e social como parte das festividades em 

homenagem ao dia de sua padroeira, comemorado anualmente em 1º de 

outubro. Com o tema “O Senhor, teu Deus, estará contigo por onde quer que vás”, 

a Festa de Santa Terezinha foi iniciada com a realização do 22º Arraiá, promovido 

entre os dias 1º e 31 de julho. 

Já neste mês de setembro, as comemorações incluíram um passeio ciclístico, 

ocorrido no domingo (11), tendo contado com a participação de pelo menos 80 

fiéis, que percorreram as ruas no entorno da paróquia. 

A comunidade também se uniu em Missa Campal, celebrada no último domingo 

(18), no Teatro de Arena do Complexo do Camaroeiro. A cerimônia foi conduzida 

pelo padre Cláudio Rodrigues, pároco da igreja, marcando a preparação para a 

Festa Litúrgica. 

Além desses eventos, a festividade contará ainda com a realização de Novena em 

honra a Santa Terezinha, no período de 22 a 30 de setembro, em Santa Missa 

ministrada sempre a partir das 19h30, por celebrantes convidados. 

No Dia de Santa Terezinha, sábado (1º/10), as atividades terão início às 6h, com a 

Alvorada Festiva, na qual será compartilhado um café comunitário. À noite, haverá 

procissão e Missa Solene, a partir das 19h30. 

A Festa de Santa Terezinha integra o calendário oficial de eventos do município, 

de acordo com a Lei Municipal n° 2.402/2018, e tem apoio da Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo. 



 

 
 

Programação 

Novena de Santa Terezinha 

Data: 22 a 30 de setembro 

Horário: às 19h30 

Local: Paróquia Santa Terezinha 

Festa Litúrgica 

Sábado (1º/10) 

6h: Alvorada Festiva – com café comunitário 

19h30: Procissão e Missa Solene 

Local: Paróquia Santa Terezinha 

A Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus está localizada na Praça Padre José 

Porfírio de Deus Filho, 10, no bairro Martim de Sá. Mais informações pelo telefone 

(12) 3881-1882. 
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16 vagas para curso de Energia Solar Fotovoltaica 

 

 
 

O Fundo Social de Caraguatatuba e o Senai inovam e trazem para população uma 

qualificação totalmente inovadora e gratuita. O curso de Energia Solar 

Fotovoltaica ensina a instalação de energia elétrica a partir da luz solar. 

As inscrições serão realizadas no dia 28 de setembro e devem ser feitas, 

presencialmente, na sede do Fundo Social, das 9h às 16h. Os interessados devem 

ter mais de 18 anos de idade; concluído o Nível Fundamental; apresentar RG, 

Título de Eleitor e comprovante de residência. São ofertadas 16 vagas. 

 curso têm por objetivo o desenvolvimento de competências para avaliação da 

viabilidade técnica e financeira da implementação de sistemas de energia solar 

fotovoltaicos, diagnosticando fatores de consumo de energia, identificando 

tecnologias e equipamentos, propondo soluções de acordo com normas e 

determinações dos órgãos regulamentadores. 

A energia solar é considerada uma fonte de energia alternativa, renovável, limpa e 

sustentável. O curso inicia no dia 18 de outubro e tem carga horária de 80 horas, 

sendo realizado em 10 dias. 

Serão abordados temas como análise das condições para utilização de energia 

solar fotovoltaica; importância da implementação de energias renováveis e 

eficiência energética; fatores de consumo relevantes com possíveis aplicações e 

uso de energia solar fotovoltaico; funcionamento; dimensionamento; instalação; 

manutenção, entre outros. 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao 

banco Santander). Mais informações no telefone (12) 3897-5656.  
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Prefeitura Instala E Revitaliza Lombadas Em Diversas Ruas De 

Caraguatatuba 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e 

Proteção ao Cidadão, realizou, em agosto, a instalação de 16 lombadas em 

diversas vias do município. 

Somente no último mês, as equipes finalizaram a implantação de oito 

equipamentos na Rua Manoel Avelino dos Santos, no bairro Praia das Palmeiras, 

enquanto na região sul, a Rua Pirajuí, no Travessão, recebeu quatro novas 

lombadas. Todos os locais foram contemplados com o tipo B, para redução de 

velocidade do tráfego em até 30 km/h Além disso, as equipes de trânsito ainda 

instalaram dois redutores de velocidade no bairro Rio do Ouro, localizados na Rua 

Arietes e Avenida Américo Timóteo do Rosário. O bairro Jardim Jaqueira recebeu a 

revitalização da pintura da lombada na Rua Antônio Corrêa da Silva. 

A Secretaria também realizou a pintura desses redutores utilizando maquinário 

especializado para aplicação das tintas de demarcação viária horizontal, além das 

sinalizações no entorno, por meio das placas indicando a velocidade máxima 

permitida e de indicação da lombada. 

A instalação das lombadas em determinados tipos de via é prevista de acordo 

com os critérios técnicos estabelecidos pela Resolução 600/2016 do Conselho 

Nacional de Trânsito (CONTRAN). 

Além disso, é feito todo um estudo técnico por parte do departamento da 

Secretaria de Mobilidade Urbana para que seja feita de forma correta e de acordo 

com a necessidade do local para garantir a segurança no tráfego de veículos. 
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Dia do Adolescente em Caraguatatuba tem momento de descontração e 

convivência com ‘Ônibus Balada’ 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social 

e Cidadania, promoveu nesta quarta-feira (21), em alusão ao Dia do Adolescente, 

um momento de descontração e convivência com ‘Ônibus Balada’ no município 

Ao todo, 80 adolescentes cujas famílias são acompanhadas pelo Programa de 

Atendimento Integral à Família (PAIF) foram convidadas para a ação. 

O intuito do evento foi atrair os adolescentes para retomar a convivência 

comunitária e proporcionar momentos de descontração e reflexão sobre essa fase 

da vida. 

O ônibus fez o percurso de ponta a ponta da cidade e levou os adolescentes até o 

Mirante do Camaroeiro, possibilitando que muitos desses jovens pudessem 

conhecer um dos principais pontos turísticos do município pela primeira vez. 

Houve música, momento para lanche e conversas com a supervisão de técnicos e 

educadores dos Centros de Referência da Assistência Social (CRASs). 

Samaha Christina Miguel, de 15 anos, moradora do Jetuba, avaliou o dia com 

muita felicidade. “Foi bem legal, saímos da nossa rotina, nos divertimos e 

aprendemos bastante. Quero participar de mais encontros”, comenta. 

Para encerrar o mês, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania 

realizará mais um encontro com adolescentes acompanhados pelo PAIF. No dia 

30 de setembro, o encontro será realizado no Planetário de São Paulo. Para 



 

 
 

outubro, serão realizados mais encontros em alusão ao Dia das Crianças, com 

munícipes mais jovens. 
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Região Central de Caraguatatuba recebe roçada e limpeza pontuais 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos 

(Sesep), executa todos os dias diversas intervenções pelo município como forma 

de garantir a zeladoria de ruas, espaços públicos e locais da cidade Na Região 

Central, as equipes se dividiram nesta quinta-feira (22) para realizar ações de 

limpeza e roçada no bairro Rio do Ouro e Aruan. Além destes locais, o morro do 

Santo Antônio também recebeu uma equipe para que o trabalho de limpeza seja 

executado. 

Nesta semana, outros locais do Centro também receberam o serviço, como a 

Avenida Miguel Varlez, Avenida Anchieta e Praça Shibata. 

“As regionais da Secretaria de Serviços Públicos promovem todo os dias ações de 

limpeza, para cuidar da zeladoria de Caraguatatuba”, explica Marcelo Pereira, 

secretário de Serviços Públicos. 
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Educação de Caraguatatuba realiza II Fórum sobre Surdez e Inclusão 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, realiza no dia 

29 de setembro, a partir das 19h, o II Fórum sobre Surdez e Inclusão com o tema 

‘Os desafios da Educação Inclusiva para surdos’. O evento é promovido pelo Setor 

de Educação Inclusiva da rede municipal e foi criado em alusão ao Setembro Azul, 

mês de conscientização sobre a visibilidade da Comunidade Surda. O objetivo é 

fomentar as ações acerca da Educação Inclusiva nos aspectos de formação, 

informação e políticas públicas. O fórum será digital, com transmissão ao vivo no 

canal Informática Educativa, e acessível à comunidade surda, com tradução 

simultânea em Libras. 

A partir das 19h, a professora, intérprete e especialista em Libras, Lidiane Correia 

Quinsan, profere a palestra de abertura. Lidiane é autora de livros infantis com 

representatividade da criança surda, através da datilologia – representação 

gráfica da Libras (Língua Brasileira de Sinais). Mestranda em Letras, é professora 

de Língua Portuguesa, pedagoga, psicopedagoga, especialista em Libras e 

educação especial. 

Na sequência, a participação será da professora Doani Emanuela Bertan, eleita 

uma das dez melhores professoras do mundo pelo Global Teacher Prize. Doani é 

pedagoga, pós-graduada em Educação Especial, Língua Brasileira de Sinais, 

Psicopedagogia, Prática e Interpretação de Libras Avançada com ênfase na 

elaboração de material didático Bilíngue Português/Libras. 

As inscrições para o II Fórum sobre Surdez e Inclusão estão abertas e podem ser 

feitas na página de Eventos da Secretaria de Educação. 

https://www.youtube.com/channel/UCoinj9RzhXM0bph-JdnHGTw/featured
https://eventos.educacaocaraguatatuba.com.br/


 

 
 

A transmissão será a partir das 19h do dia 29 de setembro, no canal Informática 

Educativa. 

Serviço 

II Fórum sobre surdez e inclusão 

Dia: 29 de setembro 

Horário: 19h 

Inscrições: eventos.educacaocaraguatatuba.com.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCoinj9RzhXM0bph-JdnHGTw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCoinj9RzhXM0bph-JdnHGTw/featured
https://eventos.educacaocaraguatatuba.com.br/
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Prefeitura instala e revitaliza lombadas em diversas ruas de Caraguatatuba 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e 

Proteção ao Cidadão, realizou, em agosto, a instalação de 16 lombadas em 

diversas vias do município. Somente no último mês, as equipes finalizaram a 

implantação de oito equipamentos na Rua Manoel Avelino dos Santos, no bairro 

Praia das Palmeiras, enquanto na região sul, a Rua Pirajuí, no Travessão, recebeu 

quatro novas lombadas. Todos os locais foram contemplados com o tipo B, para 

redução de velocidade do tráfego em até 30 km/h 

Além disso, as equipes de trânsito ainda instalaram dois redutores de velocidade 

no bairro Rio do Ouro, localizados na Rua Arietes e Avenida Américo Timóteo do 

Rosário. 

O bairro Jardim Jaqueira recebeu a revitalização da pintura da lombada na Rua 

Antônio Corrêa da Silva. 

A Secretaria também realizou a pintura desses redutores utilizando maquinário 

especializado para aplicação das tintas de demarcação viária horizontal, além das 

sinalizações no entorno, por meio das placas indicando a velocidade máxima 

permitida e de indicação da lombada. 

A instalação das lombadas em determinados tipos de via é prevista de acordo 

com os critérios técnicos estabelecidos pela Resolução 600/2016 do Conselho 

Nacional de Trânsito (CONTRAN). 



 

 
 

Além disso, é feito todo um estudo técnico por parte do departamento da 

Secretaria de Mobilidade Urbana para que seja feita de forma correta e de acordo 

com a necessidade do local para garantir a segurança no tráfego de veículos. 
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Corpo de Baile de Caraguatatuba faz estreia regional do espetáculo ‘Coisa 

Pequena’ 

 

 
 

pós três meses de circulação pelo Estado de São Paulo com o apoio do ProAC – 

Programa de Ação Cultural, o Corpo de Baile de Caraguatatuba apresenta neste 

domingo (25), às 19h, a estreia regional do espetáculo ‘Coisa Pequena’. A 

apresentação é gratuita e ocorre na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no 

Centro, durante a programação do teatro móvel ‘Emcena Brasil’. 

O projeto ‘Coisa Pequena’ propôs a pesquisa, concepção e temporada do trabalho 

inspirado nos textos de Manoel de Barros, tendo como tema ‘O Andarilho’, que 

exaltou a grandeza dos seres e objetos menos valorizados pela sociedade da 

máquina, do consumo e do descarte. O trabalho foi concebido em espaço público 

(praças), onde a memória das pessoas que transitam por estes locais não só não 

se separam da história da construção do mesmo, como são parte fundamental de 

sua existência. O olhar para o chão com sua riqueza de detalhes, sem passar 

despercebido, sem pressa, com cuidado e atenção. 

‘Coisa Pequena’ propõe uma reflexão sobre o “mito do bom selvagem”, 

mencionado por Jean-Jacques Rousseau, onde acredita-se que o homem é 

originalmente bom e inocente, sendo corrompido pela sociedade; com a figura do 

Andarilho de Manoel de Barros, este homem simples de hábitos rotineiros tão 

naturais que expressam uma liberdade não apenas social, mas emocional e 

sentimental. 

Assim como o trabalho de Manoel de Barros que não se deu no fluxo, mas sim no 

recorte, metáforas e imagens, ‘Coisa Pequena’ prevê este recorte no tempo com 



 

 
 

inversão dos saberes das pequenas coisas, um contato sensorial com o mundo 

tátil das coisas. 

Sobre o Corpo de Baile de Caraguatatuba 

Criado em 2001, o Corpo de Baile de Caraguatatuba participou dos principais 

festivais de dança do país em seu processo de amadurecimento técnico e 

artístico, sendo premiado em grande parte deles. Desde 2008, passou a 

desenvolver um trabalho profissionalizante onde os intérpretes dedicam-se à 

pesquisa e criação de composições coreográficas. Desde então, foi contemplado 

diversas vezes pelo Programa de Ação Cultural (ProAC) e recebeu a maior honraria 

para a linguagem da dança, o Prêmio Governador do Estado, em 2017. 

Sobre o Teatro móvel ‘Emcena Brasil’ O teatro móvel ‘Emcena Brasil’, da 

Companhia Abareteatro, chega a Caraguatatuba neste fim de semana, dias 24 e 

25, com uma extensa programação recreativa na Praça da Cultura (Avenida da 

Praia), no Centro. O evento tem entrada gratuita e ocorrerá das 16h às 21h, no 

sábado e no domingo. 

O projeto, que transformou um container adaptado em palco, conta com o talento 

de uma equipe de 30 artistas e técnicos, que garantirão ao público dois dias de 

lazer, imersão na cultura popular e valorização dos artistas nacionais, por meio de 

apresentações de teatro, sessões de cinema, atividades recreativas, espetáculos 

de circo e mamulengo – fantoche típico do nordeste brasileiro. 

O ‘Emcena Brasil’ é realizado pela Companhia Abareteatro, por meio do Ministério 

do Turismo, Secretaria Especial da Cultura com patrocínio da Isa Cteep. Em 

Caraguatatuba o projeto ocorre em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio 

da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 

Confira a programação completa: 

24 de Setembro (sábado) 

16h – Teatro Infantil: ‘Em busca do segredo esquecido’ 

17h – Espaço brinquedoteca e artes manuais 

18h – Teatro de Mamulengo: ‘As Pelejas de Benedito com o Boi Surubim na 

fazenda do Coronel Liborio’ 

19h – Cinema: Cine Curta Brasil 

20h – Circo: ‘Malabarindo’ 

25 de Setembro (domingo) 

16h – Teatro Infantil: ‘Antes que o Galo Cante 

17h – Espaço brinquedoteca e artes manuais 

18h – Contação de Histórias: ‘Amigos da Natureza’ 



 

 
 

19h – Estreia local do Espetáculo de Dança: ‘Coisa Pequena’ – Corpo de Baile de 

Caraguatatuba 

20h – Teatro para adultos: ‘Ariano – O Cavaleiro Sertanejo’ 

Entrada Gratuita 

Local: Avenida Dr. Arthur Costa Filho, Centro (Praça da Cultura) – altura do parque 

de diversões 
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Agenda Cultural conta com várias atrações gratuitas neste fim de semana 

em Caraguatatuba 

 

 
 

Neste fim de semana a programação da Agenda Cultural está repleta de 

atividades gratuitas para todas as idades. Recreação, teatro, circo, cinema, 

música e muita diversão é o que aguarda o público. A primeira atividade da 

agenda ocorre na sexta-feira (23) com a apresentação do espetáculo musical ‘O 

Violão Brasileiro’, do trio Brasilidade Contemporânea, às 20h, no Teatro Mario 

Covas – TMC. 

Os ingressos para o espetáculo podem ser retirados uma hora antes do show na 

bilheteria do teatro, mediante a troca de 1 kg de alimento não perecível que será 

enviado à instituição Movimento de Amor ao Próximo – MAP. 

Composto pelo trio instrumental de percussão, contrabaixo e violão 7 cordas, o 

projeto Brasilidade Contemporânea  é formado pelos talentosos músicos Pedro 

Vercelino, Junior Chiaparini e José Miranda que trará ao  público seu repertório de 

renomados compositores da música brasileira, com arranjos e canções autorais. A 

circulação do espetáculo ocorre com o apoio do Edital do Programa de Ação 

Cultural – ProAC 2021. 

No mesmo dia, o saguão do Teatro Mario Covas recebe, a partir das 18h30, a 

abertura da exposição ‘Primavera com Marisa’, da artista plástica Marisa Di 

Giaimo. A exposição reúne obras feitas pela artista ao longo de sua carreira e 

estarão à venda ao público. O valor arrecadado com a venda das obras será 

destinado à Associação de Combate ao Câncer de Caraguatatuba. 



 

 
 

De acordo com Denise Lemes, curadora da exposição e diretora interina do MACC 

Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba, “a exposição [Primavera com Marisa] 

é uma amostra da explosão de frescor, cores, formas e texturas presentes nas 

obras desta artista de grande sensibilidade ao longo de sua carreira. A arte de 

Marisa é como a Primavera chegando após um Inverno rigoroso: aquece o espírito 

e promove liberdade”, declarou. 

A exposição ‘Primavera com Marisa’ pode ser visitada de terça a sexta, das 9h às 

12h e das 14h às 17h, e aos fins de semana, em dias de espetáculo, a partir das 

14h, até o dia 29 de outubro. 

Já no sábado e no domingo (24 e 25), a partir das 16h, a trupe da Companhia 

Abareteatro apresenta o teatro móvel ‘Emcena Brasil’ com uma extensa 

programação recreativa, na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no Centro. 

O projeto, que transformou um container adaptado em palco, conta com o talento 

de uma equipe de 30 artistas e técnicos, que garantirão ao público dois dias de 

lazer, imersão na cultura popular e valorização dos artistas nacionais, por meio de 

apresentações de teatro, sessões de cinema, atividades recreativas, espetáculos 

de circo e mamulengo – fantoche típico do nordeste brasileiro. 

Compondo a programação, o Corpo de Baile de Caraguatatuba apresenta a 

estreia regional do espetáculo ‘Coisa Pequena’, às 19h, no domingo. Contemplado 

pelo ProAC, o espetáculo esteve em circulação nos últimos três meses no Estado 

de São Paulo. 

O ‘Emcena Brasil’ é realizado pela Companhia Abareteatro, por meio do Ministério 

do Turismo, Secretaria Especial da Cultura com patrocínio da Isa Cteep. Em 

Caraguatatuba o projeto ocorre em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio 

da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 

Fora isso, no MACC, Nhá Rita e Leco Borba apresentam, no sábado (24), a 

tradicional ‘Contação de Histórias Caiçaras’, às 14h30 e às 15h30. A 

apresentação é gratuita e tem como objetivo apresentar ao público as lendas e 

histórias do folclore e da literatura caiçara. 

O museu também conta com novas exposições a partir desta semana. Na Carelli I, 

a mostra ‘Caiçarando da Arte’, de Angélica Santos e Arnaldo Passos, traz obras 

confeccionadas a partir de materiais recicláveis encontrados pelos artistas. 

Na Carelli II, os visitantes poderão apreciar a exposição fotográfica ‘Finito’, que 

traz imagens captadas no Litoral Norte do Estado de São Paulo, pelas lentes do 

fotógrafo Felipe Vernizzi. Composta por uma série de 26 fotografias, a exposição 

traz fragmentos da Mata Atlântica, dos manguezais e das praias do Litoral Norte. 

O MACC tem funcionamento de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados 

e feriados das 12h às 17h. Para agendar visitas monitoradas basta entrar em 



 

 
 

contato, em horário comercial, pelo número (12) 3883-9980 ou no 

email: museucaragua@gmail.com 

Em paralelo, a Videoteca Lúcio Braun recebe o projeto Cine Clube, cinema gratuito 

realizado aos sábados pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundacc. 

A primeira sessão do Cine Clube, às 16h, traz a comédia infantil ‘A Menina e o 

Porquinho’, com Dakota Fanning e Julia Roberts. Nesta aventura, Fern é uma das 

poucas pessoas a perceber que o porquinho Wilbur é um animal muito especial. 

Com seu carinho e atenção, ela ajuda a torná-lo um porco vistoso e radiante. 

Quando se muda para um novo celeiro, Wilbur faz amizade com a aranha 

Charlotte. Os laços de amizade dos dois fazem com que os demais animais vivam 

como se fizessem parte de uma família. Porém, quando surge a notícia de que 

Wilbur em breve será morto, Charlotte busca um meio de convencer o fazendeiro 

de que ele merece viver. 

Às 20h é a vez da comédia ‘Quer ser Grande’, com Tom Hanks. Neste clássico de 

1988, após ir a um passeio num parque de diversões, Josh acaba barrado na 

montanha-russa. Revoltado, ele pede à máquina dos desejos para ser grande. No 

dia seguinte, o pedido foi realizado e a mãe o expulsa de casa, pois não o 

reconhece após ser transformado em um adulto de 30 anos. Josh, porém, 

continua sendo apenas uma criança e agora precisa aprender a se relacionar no 

mundo dos adultos. 

Vale ressaltar que a capacidade da Videoteca Lúcio Braun é de 44 lugares, por 

isso, é recomendado que os interessados cheguem ao local com, no mínimo, 30 

minutos de antecedência. 

Além disso, às 20h30, no sábado (24), a Banda Municipal Carlos Gomes se 

apresenta na Praça Dr. Cândido Mota (Coreto). Com um repertório variado, a 

Carlos Gomes traz o ‘Cardápio Musical’, formato de apresentação realizada 

sempre no último sábado do mês, onde o repertório da Banda é escolhido pelo 

público. 

E no domingo (25), a partir das 18h, a Praça do Caiçara, atrás do MACC, recebe o 

tão aguardado ‘Forró de Todos’, para animar o finzinho de tarde. O evento tem 

entrada gratuita e contará com a participação do DJ Lukas Mendes, Banda 

Luacaiana e Trio Praiano. 

Serviço 

Espetáculo Musical: ‘O Violão Brasileiro’ – Brasilidade Contemporânea 

Data: 23 de setembro (sexta-feira) 

Horário: 20h 

mailto:museucaragua@gmail.com


 

 
 

Ingressos: trocar 1 kg de alimento não perecível na bilheteria do teatro a partir 

das 19h 

Classificação livre 

Local: Avenida Goiás, 187 – Indaiá (Teatro Mario Covas) 

Mais informações: (12) 38812623 
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Governador Rodrigo Garcia reuniu centenas de pessoas em ‘Caminhada’ 

que aconteceu (21/09) no centro de Caraguá 

 

 
 

O governador Rodrigo Garcia, reuniu dezenas de pessoas na Praça Cândido Mota, 

no Centro de Caraguá, o que foi uma concentração para a ‘Caminhada’ que 

durante seu percurso ganhou a presença de centenas de pessoas. 

Na iniciativa, Rodrigo Garcia falou sobre seu governo e a continuidade da 

candidatura, bem como apontou seus aliados nas Eleições Gerais. Rodrigo, é 

formado em Direito, empresário e político brasileiro, filiado ao Partido da Social 

Democracia Brasileira. 
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Serramar Shopping recebe Dinho Machado para o show de stand Up 

Comedy nesta sexta (23/09), além da FLIC, Feira de Livros e Luau de 

Primavera 

 

 
 

Nesta sexta-feira (23/09) Dinho Machado leva o público a gargalhadas com seu 

show, às 19h30. Ele teve seu primeiro contato com o palco ainda na adolescência 

como músico. Estudou canto e dança, mas paralelamente o dever e a “gravata” o 

chamavam, conta Dinho que se formou e integrou o SESMT de algumas 

empresas, cursou engenharia de meio ambiente quando percebeu que seu 

ambiente era outro: o teatro. Seu show acontece na sala de cinema e a liberação 

para entrada é feita somente com as pulseiras do evento. As salas possuem 

capacidade máxima de 250 lugares. “As pulseiras correspondem à lotação 

máxima do espaço, a partir do momento que esgotar as pulseiras não há mais 

possibilidade de liberação de entrada”, dizem os organizadores. 

FLIC 

O Serramar Shopping mais uma vez abre espaço para contemplar iniciativas 

voltadas para a cultura e arte! Dessa vez, sexta-feira e sábado (23 e 24/09), nos 

dois dias, das 13h às 19h, o maior centro comercial e de entretenimento do 

Litoral Norte, e que se mostra cada vez mais artístico e cultural, sedia a 12ª Flic 

(Feira Literária de Caraguatatuba). 

Feira de Livros  

Neste mês de setembro, o Serramar também está com a Feira do Livro 

organizada junto com a livraria Best Books, na praça de eventos do Serramar, 

próximo ao Habib’s. Conta com os melhores títulos e preços imperdíveis. 



 

 
 

Ohana Luau da Primavera – 

O evento segue até 29 de setembro, sempre as quintas-feiras, às 19h30. O Luau 

fica localizado no Deck na Praça de Alimentação, próximo a loja Billabong. É só 

seguir o som, pois é claro que terá show ao vivo com bandas locais para animar 

ainda mais a festividade que estará toda decorada com a temática da estação! 

Flores, luzes, comes e bebes, som e ar puro. Nesse clima gostoso o maior centro 

comercial e de entretenimento do Litoral Norte celebra a chegada da Primavera! 

Num clima mais intimista, para entrar no Luau os interessados farão um cadastro 

ao entrar no evento, que conta com sorteios surpresas, que acontece ao vivo por 

meio de Live, “pois além de celebrar a primavera, o intuito do evento é trazer o 

público para conhecer o Mall de uma forma diferente, e também contar com a 

presença no universo online, onde nossos clientes estão presentes 24 horas por 

dia”, como contou a Coordenadora de Marketing do Serramar, Glaucia Acciarito. 

Glaucia, também explicou o nome do evento, “Ohana significa família no sentido 

mais completo da palavra, ou seja, são aquelas pessoas que fazem parte da 

nossa comunidade e da nossa vida, esta palavra é de origem Havaiana, e é muito 

usada para compreender todas as pessoas unidas pelo afeto, pela amizade, 

cooperação e convívio”, finalizou. 

Quem não puder estar no local, poderá acompanhar tudo e se fazer presente, 

porque o Luau será transmitido pelas redes sociais do Shopping. Somente em 

dias de chuva o evento terá que ser adiado, devido ao espaço ser aberto. Feito a 

observação, a atmosfera da estação das flores será um encanto para todos os 

presentes tanto no local, quanto online. 
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Copa de Jiu-Jitsu e Criança com Fome de Bola completam programação no 

final de semana em Caraguatatuba 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, 

apoia e realiza neste final de semana diversos eventos esportivos espalhados pelo 

município. No domingo (25), Caraguatatuba recebe a Copa Giga Mais de Jiu-Jitsu e 

a realização do evento Criança com Fome de Bola. Além disso, por todo final de 

semana, o município é sede da etapa do XTerra, confira mais informações Aqui. 

Copa Giga Mais de Jiu Jitsu 

A Praça da Cultura, no Centro, recebe no domingo, a partir das 9h, a Copa Giga 

Mais de Jiu-Jitsu. A expectativa é que o evento recebe mais de 400 atletas entre 

as modalidades e um público de 800 pessoas. 

Para competir no evento, não existe a necessidade dos atletas serem filiados a 

alguma instituição. Ao todo, poderão competir atletas do pré-mirim (5 anos) ao 

Master 2 (acima de 36 anos) tanto do masculino quanto do feminino. As faixas 

aceitas na competição serão da Branca até a Preta. 

Confira mais informações Aqui. 

Criança Com Fome de Bola 

Na Quadra do Olaria, a partir das 8h30, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Esportes e Recreação, realiza o evento Criança Com Fome de 

Bola. 

Além de homenagens para professores e atletas, o dia será preenchido como uma 

programação com apresentação de Hapkido, Ginástica Rítmica, Artísticas e 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/09/caraguatatuba-recebe-xterra-brazil-neste-fim-de-semana/
https://soucompetidor.com.br/pt-br/eventos/todos-os-eventos/p1571-giga-fibra-jiu-jitsu-1-copa/


 

 
 

Culturais em parceria com a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba 

(Fundacc) e jogos de futsal feminino e masculino. 

“São estes tipos de eventos, com uma mescla de cultura e esporte, que 

incentivam as crianças em trilhar um caminho que possa abrir portas para seu 

futuro. A gestão do prefeito Aguilar Junior é a que mais estimula estes tipos de 

eventos na nossa região e queremos sempre promover vivências para nossas 

crianças e adolescentes”, diz Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e 

Recreação. 
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Rodrigo Garcia participa de caminhada em Caraguatatuba 

 

 
 

Na tarde do dia 21 o candidato a governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, 

participou de uma caminha pela região central de Caraguá Liderada pelo prefeito 

de Caraguatatuba, Aguilar Junior, a caminha contou com a presença de Carlos 

Lothar, candidato a Deputado Estadual, Carlinhos da Farmácia, atual Secretário 

de Habitação e vereador licenciado, Fernando Marangoni, ex-secretário Executivo 

da Habitação do Estado de São Paulo e atual candidato a Deputado Federal; dos 

prefeitos de São Sebastião, Ubatuba, Taubaté (José Saud), Paraibuna (Victor de 

Cássio Miranda – Vitão), Monteiro Lobato (Edmar José de Araújo), o candidato ao 

Senado Federal, Edson Aparecido, além dos candidatos a deputado estadual e 

federal pela região e vereadores de Caraguatatuba. 

Iniciada na Praça Cândido Mota, por mais de uma hora de percurso, Rodrigo 

Garcia tirou fotos com apoiadores e cumprimentou funcionários de diversos 

comércios locais. A caminhada foi finalizada no calçadão com a palavra do 

prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. “Em cinco meses como governador ele 

mostrou a que veio e demonstrou todo o carinho que tem pelo Litoral Norte com 

tantos investimentos. Rodrigo Garcia é a melhor opção para o Estado de São 

Paulo”, disse o prefeito. 

Logo depois, Rodrigo Garcia agradeceu a recepção em Caraguatatuba e reafirmou 

compromissos com o Litoral Norte. 



 

 
 

“Primeiro queria agradecer o apoio e trabalho do Aguilar Junior em Caraguatatuba 

e os prefeitos que estão aqui. Eles me ajudam a saber quais melhorias são 

necessárias aos municípios. Entregamos recentemente a nova Serra da Tamoios e 

ano que vem entregaremos os Contornos, obras que estão gerando mais de 2 mil 

empregos. Destaco ainda importância da entrega do Hospital Regional para o 

Litoral Norte. Fizemos muita coisa, mas sabemos que o Estado de São Paulo não 

é perfeito, temos que melhorar infraestrutura, educação, saúde. Agradeço o 

Litoral Norte pelo carinho e reassumo alguns compromissos como o 

recapeamento da SP-55 no trecho de Caraguá para o próximo mês e a grande 

novidade: a duplicação da SP-55 para o ano que vem desde Ubatuba até Bertioga. 

Para isso eu conto com o apoio de todos do Litoral Norte. Rumo a vitória”, 

finalizou Rodrigo Garcia. 
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ACEC realiza Festa das Nações neste fim de semana 

 

 
 

Nos próximos dias 24 e 25 de setembro, a Associação Comercial e Empresarial de 

Caraguatatuba (ACEC), promove sua 1ª Festa das Nações, com a participação de 

13 entidades que têm ações beneficentes na cidade. 

Cada uma delas preparará pratos típicos da culinária de cada país que 

representam e a renda obtida a partir da venda das iguarias, será totalmente 

direcionada às causas que cada uma apoia. 

Budu Kashiura, gerente da ACEC, comentou sobre o envolvimento da associação 

nas mais variadas questões da cidade. “A nossa entidade tem por princípio, 

colaborar com os mais diversos assuntos que beneficiem 

muito mais do que o comércio. A intenção é auxiliar em tudo que for possível, e a 

Festa das Nações foi uma ideia do nosso atual presidente, Yuri Bellato, que tem 

se dedicado muito na realização de eventos e ações para o comércio e também 

para a cidade, disse Budu. Além de idealizar e disponibilizar seu espaço social 

para a realização do evento, a ACEC cuidou ainda de todas as ações de marketing 

e divulgação, envolvendo cada um dos participantes desde o primeiro momento. 

Foi produzido material para as redes sociais, com cartazes e flyers, além da 

produção de um vídeo com os membros das entidades, convidando a todos a 

participarem da festa. “Esperamos todos para aproveitarem uma festa incrível, 

saborearem pratos típicos de diferentes da culinária de vários países, contribuindo 

ainda para causas nobres de apoio. O endereço do nosso espaço social é Rua 



 

 
 

Albert Charles Ernest Hanciau, 250, no Pontal de Santa Marina e a entrada é 

gratuita”, finalizou Budu. 
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Serramar Shopping sedia a 12 FLIC Feita Literária de Caraguatatuba e 

recebe os autores Ilan Brenman e Luiz Veríssimo nesta sexta e Sábado 

 

 
 

O Serramar Shopping mais uma vez abre espaço para contemplar iniciativas 

voltadas para a cultura e arte! Dessa vez, sexta-feira e sábado (23 e 24/09), nos 

dois dias, das 13h às 19h, o maior centro comercial e de entretenimento do 

Litoral Norte, e que se mostra cada vez mais artístico e cultural, sedia a 12ª Flic 

(Feira Literária de Caraguatatuba). 

Com uma extensa programação, o Mall ficará mais agitado com as diversas 

apresentações culturais desenvolvidas durante o ano letivo com alunos de todas 

as etapas de ensino das escolas municipais, e também algumas escolas privadas. 

É o momento de conferir o que as crianças e os adolescentes estão aprendendo e 

produzindo em sala de aula! Tudo, com uma programação que contempla 

encenações teatrais, danças, contação de histórias, exposição de trabalhos e 

muito mais. 

As apresentações são gratuitas e uma ótima opção para todos os públicos. No 

encerramento do evento, sábado, terá ainda o lançamento de um livro de crônicas 

produzido por alunos durante a pandemia. 

Sobre os homenageados  



 

 
 

Ilan Brenman é um dos mais conceituados escritores de literatura infantojuvenil 

da atualidade. Psicólogo, formado pela PUC de São Paulo, com Doutorado em 

Educação pela USP, já publicou mais de 70 livros em mais de 20 anos de carreira. 

Suas obras ultrapassam as fronteiras nacionais. Atualmente, ele tem publicações 

traduzidas em países como França, Itália, Alemanha, México e China. 

Entre as suas publicações, destaca-se o Best-Seller “Até as Princesas Soltam 

Pum”, uma publicação que retrata de maneira criativa a forma como um pai 

responde à indagação da filha sobre os comportamentos das princesas. 

Luis Fernando Veríssimo nasceu em 1936, em Porto Alegre. É autor de best-

sellers como O melhor das comédias da vida privada e criador de tipos marcantes 

como a Velhinha de Taubaté, Ed Mort, O Analista de Bagé e As Cobras. Filho do 

romancista Erico Verissimo, escreve semanalmente para vários jornais e tem 

livros publicados em mais de 15 países. 
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Projeto de Lei que defende pessoas com Transtorno de Espectro 

Autista segue em tramitação na ALESP 

 

 
 

Odir Veiga, pesquisador acadêmico, de Caraguá, descobriu que faz parte do 

Espectro Autista, TEA (Transtorno de Espectro Autista) aos 34 anos. Isto o levou a 

‘abraçar’ a causa e entrar em contato com a ALESP (Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo) em abril, mês destinado a conscientização do TEA. Em 

conversação com todos os deputados estaduais que compreenderam a relevância 

de desenvolver um Projeto de Lei destinado as pessoas que estão dentro do 

Espectro, hoje a emenda segue em tramitação. 

Esta emenda, publicada na ALESP no dia 28/04/2022 estabelece penalidades 

administrativas às pessoas físicas ou jurídicas e agentes públicos que 

discriminarem pessoas com Transtorno de Espectro Autista. Projeto criado pela 

deputada estadual, Adriana Borgo, que se sensibilizou com as questões 

levantadas por Odir sobre o TEA. 

Veiga, já lecionou na Faculdade São Sebastião (FASS) entre 2014 a 2016, 

também foi candidato a vereador em 2020 em Caraguá, e agora, nas Eleições 

Gerais, chegou a cancelar sua pré-candidatura como deputado estadual para, fora 

da política, se dedicar a causa. Ele contou, “passei por um turbilhão de emoções 

até chegar no meu diagnóstico, agora já conscientizado do Espectro, comecei uma 

nova vida, com mais saúde e harmonia, e desejo muito que o assunto seja 

amplamente difundido, assim como leis que defendam as pessoas portadoras de 

TEA”. 



 

 
 

Segundo o Projeto, para os efeitos desta Lei define-se discriminação contra as 

pessoas com Transtorno de Espectro Autista qualquer forma de distinção, recusa, 

restrição ou exclusão, inclusive por meio de comentários pejorativos, por ação ou 

omissão, seja presencialmente, pelas redes sociais ou em veículos de 

comunicação, que tenha a finalidade ou o efeito de anular ou prejudicar o 

reconhecimento, o gozo ou o exercício dos direitos das vítimas. 

Comprovada a prática, indução ou incitação de discriminação contra pessoa ou 

grupo de pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA), a Administração 

Pública, sempre garantindo a prévia e ampla defesa, poderá aplicar aos infratores 

as seguintes sanções; 

Advertência escrita acompanhada de um folheto explicativo sobre o Transtorno de 

Espectro Autista, podendo haver o encaminhamento do infrator para participação 

em palestras educativas sobre o TEA ministrada por entidade pública ou privada 

de defesa de pessoas com Transtorno de Espectro Autista, bem como a 

possibilidade de atuação como voluntário nos Centros de Atendimentos às 

pessoas com TEA; 

Multa de 1.000 (mil) UFIRs-SP (Unidades Fiscais de Referência), no caso de 

pessoa física; 

Multa de 2.000 (duas mil) UFIRs-SP (Unidades Fiscais de Referência), no caso de 

pessoa jurídica. 

Os valores arrecadados com as multas, de que trata a Lei se aprovada, serão 

revertidos para o Fundo correspondente à Secretaria de Estado dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência, ou para outro Fundo que o substitua. 
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Estreia regional do espetáculo 'Coisa Pequena' é neste domingo em 

Caraguá 

 

 
 

Dia 12 de outubro comemora-se o Dia das Crianças. Mas o Caraguá Praia 

Shopping antecipa a celebração 

com a iniciativa do “V Campeonato de Jiu-Jitsu Kids 2022”, no dia 09/10, 

domingo, a partir das 11h. A ação acontece na Praça da Cultura, no centro de 

Caraguá, e conta com a participação de aproximadamente 17 

escolas de Jiu-Jitsu das quatro cidades do Litoral Norte Paulista. 

São mais de 300 crianças que participarão do campeonato, sendo a faixa etária 

dos atletas de 4 a 12 anos. 

Todos os participantes ganharão medalhas e os mestres troféus. A administração 

do Caraguá Praia Shopping ressalta que, “a iniciativa é uma competição amistosa 

com o objetivo de comemorar o Dia das Crianças, é 

o 5º campeonato que organizamos com muito amor e carinho, responsabilidade 

social faz parte da nossa 

identidade, e sabemos a importância da arte marcial no desenvolvimento 

daqueles que praticam”. Além do Campeonato, o evento conta com ações 

recreativas e brinquedos como o Pula-Pula. Também há a 

distribuição de lanches para os atletas. “Esse é o 5º campeonato que 

organizamos, sendo anual, tivemos que 



 

 
 

parar durante a pandemia, e agora é um enorme prazer para todos do Shopping 

voltar com a ação e ver o brilho 

e sorriso nos rostinhos das crianças e adultos”, finalizou Regina Nunes do Caraguá 

Praia Shopping, produtora 

do evento juntamente com o professor Ulrico Jr. O V Jiu-Jitsu Kids conta também 

com o apoio da Sportfight. 
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Candidato à reeleição, Rodrigo Garcia faz campanha em Caraguá 

acompanhado de prefeitos. 

 

 
 

O atual governador do Estado de São Paulo e candidato à reeleição, Rodrigo 

Garcia (PSDB), realizou um corpo a corpo com eleitores na região central de 

Caraguatatuba, na tarde de quarta-feira (21/9). Ele percorreu a Avenida Altino 

Arantes e o Calçadão da Rua Santa Cruz acompanhado dos prefeitos da região 

Aguilar Junior (Caraguá), Felipe Augusto (São Sebastião) e Flávia Pascoal 

(Ubatuba). 

Também participaram da caminhada os prefeitos José Saud (Taubaté), Victor de 

Cássio Miranda (Paraibuna), Edmar José de Araújo (Monteiro Lobato), o candidato 

a senador Edson Aparecido, além de candidatos a deputado estadual e federal 

pela região e vereadores de Caraguatatuba. 

Por mais de uma hora, Rodrigo Garcia tirou fotos com apoiadores e 

cumprimentou funcionários de diversos comércios locais. A caminhada foi 

finalizada no calçadão com a palavra do prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

“Em cinco meses como governador ele mostrou a que veio e demonstrou todo o 

carinho que tem pelo Litoral Norte com tantos investimentos. Rodrigo Garcia é a 

melhor opção para o Estado de São Paulo”, disse o prefeito. 



 

 
 

Rodrigo Garcia reafirmou compromissos com o Litoral Norte. “Primeiro queria 

agradecer o apoio e trabalho do Aguilar Junior em Caraguatatuba e os prefeitos 

que estão aqui. Eles me ajudam a saber quais melhorias são necessárias aos 

municípios. Entregamos recentemente a nova Serra da Tamoios e ano que vem 

entregaremos os Contornos, obras que estão gerando mais de 2 mil empregos. 

Destaco ainda importância da entrega do Hospital Regional para o Litoral Norte. 

Fizemos muita coisa, mas sabemos que o Estado de São Paulo é perfeito, temos 

que melhorar infraestrutura, educação, saúde. Agradeço o Litoral Norte pelo 

carinho e reassumo alguns compromissos como o recapeamento da SP-55 no 

trecho de Caraguá para o próximo mês e a grande novidade: a duplicação da SP-

55 para o ano que vem desde Ubatuba até Bertioga. Para isso eu conto com o 

apoio de todos do Litoral Norte. Rumo a vitória”, finalizou Rodrigo Garcia. 
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Feira Literária de Caraguatatuba nesta sexta (23) e sábado (24) no 

Serramar. 

 

 
 

O Serramar Shopping abre espaço para receber nesta sexta e sábado (23 e 24/9) 

a 12ª edição da FLIC – Feira Literária de Caraguatatuba. Nos dois dias, das 13h às 

19h, quem passar por lá poderá prestigiar diversas apresentações culturais 

desenvolvidas durante o ano letivo com alunos de todas as etapas de ensino. As 

apresentações são gratuitas e uma ótima opção para todos os públicos. 

A programação contempla encenações teatrais, danças, contação de histórias, 

exposição de trabalhos e muito mais. O encerramento do evento, no sábado, terá 

ainda o lançamento de um livro de crônicas produzido por alunos durante a 

pandemia. 

Este ano a FLIC homenageia os autores Ilan Brenman e Luiz Fernando Veríssimo. 

Brenman, que é um dos mais conceituados escritores de literatura infantojuvenil 

da atualidade, prestigia o evento na sexta (23). 

Serviço 

12ª FLIC – Feira Literária de Caraguatatuba 

Dias: Sexta e Sábado, dias 23 e 24/09 

Horário: 13h às 19h 

Local: Serramar Shopping 

Endereço: Avenida José Herculano, 1.086 –  

Pontal de Santamarina, Caraguatatuba. 
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Polícia Civil apreende 20 máquinas caça-níqueis e fecha mini cassino 

em Caraguatatuba 

 

 
 

A Polícia Civil apreendeu na tarde de quinta-feira (22/9), 20 máquinas caça-

níqueis em uma casa no bairro Pontal Santa Marina, em Caraguatatuba. Uma 

mulher que estava no local foi levada para a delegacia. 

De acordo com a polícia, a equipe recebeu uma denúncia anônima e após uma 

investigação constataram movimento na casa localizada na rua Prudêncio Baeta, 

e na tarde de ontem, montaram uma campana e conseguiram fechar o mini 

cassino. Nenhuma outra pessoa estava no local. Informações: Repórter On Line. 

Imagem: Polícia Civil 
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Caraguatatuba recebe XTERRA Brazil neste fim de semana 

 

 
 

A cidade de Caraguatatuba será palco da próxima etapa do XTERRA Brazil, maior 

circuito off-road do mundo. No próximo sábado (24) e domingo (25), mais de mil 

competidores participarão dos tradicionais desafios da competição que já é 

tradição no calendário esportivo nacional. 

O evento inicia a recepção dos atletas a partir das 16h de sexta-feira (23), com 

apresentações musicais promovidas no espaço XTERRA Village, a entrega dos kits 

e a realização de simpósio técnico de alguns esportes. 

Os inscritos se dividirão nas provas de Swim Challenge 1,5k e 3k, além das 

disputas de Aquathlon,Triathlon Sprint, Trail Run 5k, Trail Run 10k, trail run 21k, 

Kids Duathlon e Kids Run, todas com o visual da região que conta com trilhas, 

cachoeiras com piscinas naturais, espécies de animais e plantas típicas da Mata 

Atlântica na praia Martim de Sá. 

“Esperamos uma grande disputa em todas as provas, como tem sido recorrente 

no XTERRA Brazil. Trabalhamos a cada etapa para levar novidades aos 

participantes e em Caraguá não será diferente. Tenho certeza de que teremos um 

grande evento”, afirmou Bernardo Fonseca, CEO do circuito. 

A secretária de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis, ressaltou 

a importância de a cidade receber grandes eventos como o XTERRA. “O circuito é 

uma vitrine para competidores do mundo todo, então, faz sentido conquistar esse 

https://litoralvale.com.br/portal/2022/09/22/caraguatatuba-recebe-xterra-brazil-neste-fim-de-semana/


 

 
 

público e incluir Caraguá no mapa esportivo do off-road uma vez que temos tudo o 

que atletas e suas famílias buscam para aproveitar a união entre estrutura e a 

natureza”. 

As inscrições para a etapa de Caraguá podem ser feitas até às 23h59 desta 

quinta-feira (22), no link https://xterrabrasil.com.br/. A realização do XTERRA 

Brazil é da X3M Entretenimento, proprietária do evento no país. A etapa de 

Caraguá tem o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de 

Turismo. 

XTERRA Village 

Como já é tradição, o evento terá o XTERRA Village, com muito lazer, oferecendo 

serviços de massagem e crioterapia, além da tradicional agitação, com muita 

bebida, música, atrações surpresas e Xterra Store, para animar os amantes da 

prova. O espaço funcionará a partir das 16h de sexta-feira (23). 

O DJ Douglas Pinheiro abrirá a programação do evento com um show na sexta-

feira (23), das 16h às 18h. O músico também volta a badalar a atração 

no sábado (24), das 9h às 17h. Ainda na sexta, a dupla Kelly & Júnior Paoli agitam 

a arena XTERRA, das 18h às 21h. 

No sábado (24), o XTERRA Village terá aula de yoga com a instrutora Thaís 

Nobrega. 

A prática 1 da aula será entre 12h30 e 13h30. Já a prática 2 ocorre das 17h às 

18h. 

CRONOGRAMA GERAL DO XTERRA CARAGUÁ 

Sexta (23 de setembro) 

16h – 21h » XTERRA Village aberto 

16h – 21h » Entrega de kits (XTERRA, Triathlon SPRINT, Aquathlon e Swim 

Challenge) – Local: Praia Martim de Sá 

19h » Simpósio Técnico XTERRA (Local: XTERRA Village) 

21h » Encerramento do Village 

Sábado (24 de setembro) 

7h – 21h » XTERRA Village aberto 

7h – 8h » Entrega de kits (EXCLUSIVA XTERRA Triathlon e Aquathlon) – 

Local: Praia Martim de Sá 

7h » Abertura da área de transição (XTERRA Triathlon SPRINT) 

7h – 8h45 » Check-in dos atletas XTERRA Triathlon SPRINT 

https://xterrabrasil.com.br/


 

 
 

8h – 9h45 » Entrega de kits (Swim Challenge) – Local: Praia Martim de Sá 

8h45 – Fechamento da área de transição (XTERRA Triathlon) 

9h » LARGADA XTERRA TRIATHLON FULL / SPRINT E AQUATHLON 

9h45 » Fechamento T1 (Natação) 

10h » LARGADA SWIM CHALLENGE 1,5km (1 loop, yellow cap) 

10h » LARGADA SWIM CHALLENGE 3km (2 loops, red cap) 

11h45 » Fechamento T2 (Bike) 

14h » Premiação XTERRA Triathlon SPRINT / FULL E AQUATHLON 

14h30 » Largada Trail Run 21km, 10km e 5km diurno 

15h » Premiação SWIM CHALLENGE 

17h » Sunset Yoga 

19h » LARGADA TRAIL RUN 5k (noturno) 

20h » Premiação TRAIL RUN 

21h » XTERRA Village (Fechado) 

Domingo (25 de setembro) 

6h30 – 15h00 » XTERRA Village aberto 

6h30 – 07h20 » Entrega de kits (EXCLUSIVA XTERRA kids)  

Local: Praia Martim de Sá 

10h » LARGADA DAS BATERIAS DO XTERRA Kids 

13h30 » Encerramento do XTERRA CARAGUÁ 
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Caraguatatuba recebe XTERRA Brazil neste fim de semana 

 

 
 

A cidade de Caraguatatuba será palco da próxima etapa do XTERRA Brazil, maior 

circuito off-road do mundo. No próximo sábado (24) e domingo (25), mais de mil 

competidores participarão dos tradicionais desafios da competição que já é 

tradição no calendário esportivo nacional. 

O evento inicia a recepção dos atletas a partir das 16h de sexta-feira (23), com 

apresentações musicais promovidas no espaço XTERRA Village, a entrega dos kits 

e a realização de simpósio técnico de alguns esportes. 

Os inscritos se dividirão nas provas de Swim Challenge 1,5k e 3k, além das 

disputas de Aquathlon,Triathlon Sprint, Trail Run 5k, Trail Run 10k, trail run 21k, 

Kids Duathlon e Kids Run, todas com o visual da região que conta com trilhas, 

cachoeiras com piscinas naturais, espécies de animais e plantas típicas da Mata 

Atlântica na praia Martim de Sá. 

“Esperamos uma grande disputa em todas as provas, como tem sido recorrente 

no XTERRA Brazil. Trabalhamos a cada etapa para levar novidades aos 

participantes e em Caraguá não será diferente. Tenho certeza de que teremos um 

grande evento”, afirmou Bernardo Fonseca, CEO do circuito. 



 

 
 

A secretária de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis, ressaltou 

a importância de a cidade receber grandes eventos como o XTERRA. “O circuito é 

uma vitrine para competidores do mundo todo, então, faz sentido conquistar esse 

público e incluir Caraguá no mapa esportivo do off-road uma vez que temos tudo o 

que atletas e suas famílias buscam para aproveitar a união entre estrutura e a 

natureza”. 

As inscrições para a etapa de Caraguá podem ser feitas até às 23h59 desta 

quinta-feira (22), no link https://xterrabrasil.com.br/. A realização do XTERRA 

Brazil é da X3M Entretenimento, proprietária do evento no país. A etapa de 

Caraguá tem o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de 

Turismo. 

XTERRA Village 

Como já é tradição, o evento terá o XTERRA Village, com muito lazer, oferecendo 

serviços de massagem e crioterapia, além da tradicional agitação, com muita 

bebida, música, atrações surpresas e Xterra Store, para animar os amantes da 

prova. O espaço funcionará a partir das 16h de sexta-feira (23). 

O DJ Douglas Pinheiro abrirá a programação do evento com um show na sexta-

feira (23), das 16h às 18h.  

O músico também volta a badalar a atração no sábado (24), das 9h às 17h. Ainda 

na sexta, a dupla Kelly & Júnior Paoli agitam a arena XTERRA, das 18h às 21h. 

No sábado (24), o XTERRA Village terá aula de yoga com a instrutora Thaís 

Nobrega.  

A prática 1 da aula será entre 12h30 e 13h30. Já a prática 2 ocorre das 17h às 

18h. 

CRONOGRAMA GERAL DO XTERRA CARAGUÁ 

Sexta (23 de setembro) 

16h – 21h » XTERRA Village aberto 

16h – 21h » Entrega de kits (XTERRA, Triathlon SPRINT, Aquathlon e Swim 

Challenge) – Local: Praia Martim de Sá 

19h » Simpósio Técnico XTERRA (Local: XTERRA Village) 

21h » Encerramento do Village 

Sábado (24 de setembro) 

7h – 21h » XTERRA Village aberto 

7h – 8h » Entrega de kits (EXCLUSIVA XTERRA Triathlon e Aquathlon)  

Local: Praia Martim de Sá 



 

 
 

7h » Abertura da área de transição (XTERRA Triathlon SPRINT) 

7h – 8h45 » Check-in dos atletas XTERRA Triathlon SPRINT 

8h – 9h45 » Entrega de kits (Swim Challenge) – Local: Praia Martim de Sá 

8h45 – Fechamento da área de transição (XTERRA Triathlon) 

9h » LARGADA XTERRA TRIATHLON FULL / SPRINT E AQUATHLON 

9h45 » Fechamento T1 (Natação) 

10h » LARGADA SWIM CHALLENGE 1,5km (1 loop, yellow cap) 

10h » LARGADA SWIM CHALLENGE 3km (2 loops, red cap) 

11h45 » Fechamento T2 (Bike) 

14h » Premiação XTERRA Triathlon SPRINT / FULL E AQUATHLON 

14h30 » Largada Trail Run 21km, 10km e 5km diurno 

15h » Premiação SWIM CHALLENGE 

17h » Sunset Yoga 

19h » LARGADA TRAIL RUN 5k (noturno) 

20h » Premiação TRAIL RUN 

21h » XTERRA Village (Fechado) 

Domingo (25 de setembro) 

6h30 – 15h00 » XTERRA Village aberto 

6h30 – 07h20 » Entrega de kits (EXCLUSIVA XTERRA kids)  

Local: Praia Martim de Sá 

10h » LARGADA DAS BATERIAS DO XTERRA Kids 

13h30 » Encerramento do XTERRA CARAGUÁ 
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Caraguatatuba recebe XTERRA Brazil neste fim de semana 

 

 
 

A cidade de Caraguatatuba será palco da próxima etapa do XTERRA Brazil, maior 

circuito off-road do mundo. No próximo sábado (24) e domingo (25), mais de mil 

competidores participarão dos tradicionais desafios da competição que já é 

tradição no calendário esportivo nacional. 

O evento inicia a recepção dos atletas a partir das 16h de sexta-feira (23), com 

apresentações musicais promovidas no espaço XTERRA Village, a entrega dos kits 

e a realização de simpósio técnico de alguns esportes. 

Os inscritos se dividirão nas provas de Swim Challenge 1,5k e 3k, além das 

disputas de Aquathlon,Triathlon Sprint, Trail Run 5k, Trail Run 10k, trail run 21k, 

Kids Duathlon e Kids Run, todas com o visual da região que conta com trilhas, 

cachoeiras com piscinas naturais, espécies de animais e plantas típicas da Mata 

Atlântica na praia Martim de Sá. 

“Esperamos uma grande disputa em todas as provas, como tem sido recorrente 

no XTERRA Brazil. Trabalhamos a cada etapa para levar novidades aos 

participantes e em Caraguá não será diferente. Tenho certeza de que teremos um 

grande evento”, afirmou Bernardo Fonseca, CEO do circuito. 

A secretária de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis, ressaltou 

a importância de a cidade receber grandes eventos como o XTERRA. “O circuito é 

uma vitrine para competidores do mundo todo, então, faz sentido conquistar esse 



 

 
 

público e incluir Caraguá no mapa esportivo do off-road uma vez que temos tudo o 

que atletas e suas famílias buscam para aproveitar a união entre estrutura e a 

natureza”. 

As inscrições para a etapa de Caraguá podem ser feitas até às 23h59 desta 

quinta-feira (22), no link https://xterrabrasil.com.br/. A realização do XTERRA 

Brazil é da X3M Entretenimento, proprietária do evento no país. A etapa de 

Caraguá tem o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de 

Turismo. 

XTERRA Village 

Como já é tradição, o evento terá o XTERRA Village, com muito lazer, oferecendo 

serviços de massagem e crioterapia, além da tradicional agitação, com muita 

bebida, música, atrações surpresas e Xterra Store, para animar os amantes da 

prova. O espaço funcionará a partir das 16h de sexta-feira (23). 

O DJ Douglas Pinheiro abrirá a programação do evento com um show na sexta-

feira (23), das 16h às 18h.  

O músico também volta a badalar a atração no sábado (24), das 9h às 17h. Ainda 

na sexta, a dupla Kelly & Júnior Paoli agitam a arena XTERRA, das 18h às 21h. 

No sábado (24), o XTERRA Village terá aula de yoga com a instrutora Thaís 

Nobrega.  

A prática 1 da aula será entre 12h30 e 13h30. Já a prática 2 ocorre das 17h às 

18h. 

CRONOGRAMA GERAL DO XTERRA CARAGUÁ 

Sexta (23 de setembro) 

16h – 21h » XTERRA Village aberto 

16h – 21h » Entrega de kits (XTERRA, Triathlon SPRINT, Aquathlon e Swim 

Challenge) – Local: Praia Martim de Sá 

19h » Simpósio Técnico XTERRA (Local: XTERRA Village) 

21h » Encerramento do Village 

Sábado (24 de setembro) 

7h – 21h » XTERRA Village aberto 

7h – 8h » Entrega de kits (EXCLUSIVA XTERRA Triathlon e Aquathlon)  

Local: Praia Martim de Sá 

7h » Abertura da área de transição (XTERRA Triathlon SPRINT) 

7h – 8h45 » Check-in dos atletas XTERRA Triathlon SPRINT 



 

 
 

8h – 9h45 » Entrega de kits (Swim Challenge) – Local: Praia Martim de Sá 

8h45 – Fechamento da área de transição (XTERRA Triathlon) 

9h » LARGADA XTERRA TRIATHLON FULL / SPRINT E AQUATHLON 

9h45 » Fechamento T1 (Natação) 

10h » LARGADA SWIM CHALLENGE 1,5km (1 loop, yellow cap) 

10h » LARGADA SWIM CHALLENGE 3km (2 loops, red cap) 

11h45 » Fechamento T2 (Bike) 

14h » Premiação XTERRA Triathlon SPRINT / FULL E AQUATHLON 

14h30 » Largada Trail Run 21km, 10km e 5km diurno 

15h » Premiação SWIM CHALLENGE 

17h » Sunset Yoga 

19h » LARGADA TRAIL RUN 5k (noturno) 

20h » Premiação TRAIL RUN 

21h » XTERRA Village (Fechado) 

Domingo (25 de setembro) 

6h30 – 15h00 » XTERRA Village aberto 

6h30 – 07h20 » Entrega de kits (EXCLUSIVA XTERRA kids)  

Local: Praia Martim de Sá 

10h » LARGADA DAS BATERIAS DO XTERRA Kids 

13h30 » Encerramento do XTERRA CARAGUÁ 
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Caraguatatuba abre 16 vagas para curso de Energia Solar 

Fotovoltaica 

 

 

 

O Fundo Social de Caraguatatuba e o Senai inovam e trazem para população uma 

qualificação totalmente inovadora e gratuita. O curso de Energia Solar 

Fotovoltaica ensina a instalação de energia elétrica a partir da luz solar. 

As inscrições serão realizadas no dia 28 de setembro e devem ser feitas, 

presencialmente, na sede do Fundo Social, das 9h às 16h. Os interessados devem 

ter mais de 18 anos de idade; concluído o Nível Fundamental; apresentar RG, 

Título de Eleitor e comprovante de residência. São ofertadas 16 vagas. 

O curso têm por objetivo o desenvolvimento de competências para avaliação da 

viabilidade técnica e financeira da implementação de sistemas de energia solar 

fotovoltaicos, diagnosticando fatores de consumo de energia, identificando 

tecnologias e equipamentos, propondo soluções de acordo com normas e 

determinações dos órgãos regulamentadores. 

A energia solar é considerada uma fonte de energia alternativa, renovável, limpa e 

sustentável. O curso inicia no dia 18 de outubro e tem carga horária de 80 horas, 

sendo realizado em 10 dias. 

Serão abordados temas como análise das condições para utilização de energia 

solar fotovoltaica; importância da implementação de energias renováveis e 



 

 
 

eficiência energética; fatores de consumo relevantes com possíveis aplicações e 

uso de energia solar fotovoltaico; funcionamento; dimensionamento; instalação; 

manutenção, entre outros. 

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao 

banco Santander). Mais informações no telefone (12) 3897-5656. 
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Centro Cultural do Sumaré em Caraguatatuba recebe revitalização 

 

 
 

Contemplada pelo programa de apoio cultural do Estado, ‘Arte Urbana SP’, 

Caraguatatuba recebeu, no último fim de semana, um mutirão cultural, por meio 

do ‘Projeto Amarar’, que realizou a revitalização do Centro Cultural do Sumaré. 

A ação contou com a presença de 10 grafiteiros integrantes do Coletivo ELASS, 

com o apoio da comunidade, artistas orientadores e alunos das Oficinas Culturais 

da FUNDACC – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 

Além disso, durante a ação foram realizadas intervenções artísticas pelos alunos 

das Oficinas de Danças Urbanas do Centro Cultural do Sumaré, com a professora 

Paloma Morimoto, e pelo grupo de danças urbanas Geração Futuro, com o 

professor Thiago Silva. Para Silmara Mattiazzo, presidente da FUNDACC, “isso era 

apenas um sonho e aqui estamos, hoje, transformando em realidade. Esperamos 

que esse movimento se amplie e tome outros espaços da nossa cidade. Gratidão 

a todos os envolvidos! Ao Coletivo ELASS, aos voluntários, professores, alunos e 

toda a comunidade, que nessa ação inédita esteve conosco trabalhando para 

tornar este espaço ainda mais especial”. 

A representante do Coletivo ELASS, Tábyta Aguiar, explicou que foram elaborados 

painéis nas áreas internas e externas do Polo Cultural, de forma a oferecer aos 

ambientes cores, espaços para ações coletivas, empoderamento, inclusão e 



 

 
 

criatividade. “Esperamos que a repaginação destes ambientes tragam inovação e 

incentivo para novas redes criativas em Caraguatatuba”, declarou a artista. 

O diretor de Cultura da Fundação, Felipe Leite, agradeceu a presença de todos e 

convidou a comunidade a conhecer o novo espaço do Centro Cultural do Sumaré 

após a revitalização. “Espero que vocês possam vir visitar e que contemplem o 

trabalho incrível que foi realizado neste espaço. Venham conferir!”, convidou. 

Sobre o ‘Arte Urbana SP’ 

O ‘Arte Urbana SP’ é um programa de apoio e fomento à arte, que utiliza temas e 

técnicas gráficas da arte de rua, executado por artistas, grupos e coletivos de 

relevância no cenário cultural. O programa consiste em um conjunto de ações 

regionalizadas de difusão cultural, com foco na expressão visual da cultura de rua, 

dialogando com as identidades locais e regionais dos municípios. 

Dentre os objetivos do programa estão: a valorização e recuperação urbana de 

locais estratégicos dos municípios contemplados; apoio a artistas, grupos e 

coletivos de relevância que realizam trabalhos de arte urbana, com foco em artes 

visuais, dentre suas diversas expressões gráficas; criar condições para o acesso 

ampliado da população a bens e processos artístico-culturais; criar oportunidades 

de geração de renda para profissionais do setor; contribuir para a formação do 

público e o incremento do repertório artístico-cultural, além de promover impacto 

positivo para o desenvolvimento social, humano e econômico. 

O programa Arte Urbana SP é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa do Estado de São Paulo, da Amigos da Arte e os municípios selecionados 

por meio desta Chamada. 
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Rodrigo Garcia cumpre agenda pública de campanha em Caraguatatuba 

 

 
 

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB), esteve 

nesta quarta-feira (21) cumprindo agenda pública de campanha no Litoral Norte. 

Ele saiu em caminhada pela região central de Caraguatatuba com apoiadores, 

correligionários e possíveis eleitores. A concentração aconteceu às 15h, na Praça 

Cândido Mota reunindo centenas de pessoas, a caminhada contou com apoio da 

Polícia Militar, interditou ruas e alterou o trânsito no centro. 

Garcia saiu em cima de um carro de som e falou sobre seu governo e a 

continuidade por meio desta candidatura. O governador de São Paulo tem entre 

seus aliados na região os prefeitos de Caraguatatuba e São Sebastião, Aguilar 

Júnior e Felipe Augusto, respectivamente. 

Antes de chegar a Caraguá, o governador esteve em São José dos Campos, no 

Vale do Paraíba, pela manhã onde concedeu entrevistas para a rádio CBN e para a 

TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo na região. 

No início da tarde, perto das 13h, o tucano também caminhou pelas ruas Coronel 

José Monteiro e 7 de Setembro, no Calçadão, região central de São José dos 

Campos. 



 

 
 

Pesquisa mais recente do Instituto Datafolha mostra que Rodrigo Garcia está com 

19% das intenções de voto, ou seja, tecnicamente empatado com Tarcísio de 

Freitas (Republicanos), que chegou aos 22%. 

O ex-ministro Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo pelo PT, 

marcou com 36%. 
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Verão vem aí: Prefeitura de Caraguá amplia divulgação sobre proibição de 

caixas de som nas praias da cidade 

 

 
 

Com a proximidade da alta temporada de verão, a faixa de areia das praias 

voltam a ser um dos espaços mais disputados pelas cidades do Litoral Norte. E é 

na faixa de areia que os banhistas fazem do espaço aberto uma extensão do 

espaço particular de suas casas. 

Mas, na areia da praia, nem tudo é possível. Em Caraguatatuba, por exemplo, a 

orla da praia Martim de Sá, uma das mais procuradas por turistas, moradores e 

veranistas, na região central do município, está recebendo novas placas com 

informativos sobre atualização da lei municipal que proíbe a utilização de caixas 

de som portáteis em locais públicos. 

Uma polêmica de verão. Com a praia lotada, muitas pessoas, principalmente os 

jovens, se juntam em grupos com as caixinhas em volume alto para curtir o dia, se 

divertir, fumar narguilé, mas os diferentes tipos de música alta acabam se 

“misturando” e gerando poluição sonora coletiva, o que desagrada uma parcela 

dos frequentadores e fazendo com que a areia da praia deixe de ser uma 

passarela democrática e aberta a todos. “É preciso ter bom senso, tem quem 

goste de barulho, mas também tem quem aprecie ficar na praia em silêncio, 

ouvindo o som do mar e da natureza, o canto dos pássaros”, diz o advogado 

Leandro Rodrigues, 35, que mora em São Paulo, mas frequenta o Litoral Norte. 



 

 
 

“Verão é tempo de férias, a galera que curtir, mas a sua curtição termina onde 

começa a só próximo. Isso é a democracia da praia”, ele defende. 

Sob este prisma é que o Departamento de Fiscalização de Posturas da Secretaria 

de Urbanismo tem realizado a instalação das novas sinalizações, bem como a 

revisão dos materiais fixados antes da aprovação da Lei Complementar nº 

87/2022 – responsável por aumentar o valor da multa por descumprimento à 

norma proibitiva. 

As placas também serão colocadas em outras praias do município. No dia 25 de 

agosto, o prefeito Aguilar Júnior sancionou a proposta que aumentou de R$ 150 

para R$ 2.075 o valor da multa aplicada aos donos das caixas de som, em volume 

excessivo, que causam perturbação do sossego e do bem-estar público. 

De acordo com a nova legislação, também está prevista a apreensão e remoção 

do equipamento, cujo proprietário tem até 10 dias para apresentação da defesa, a 

contar da data em que foi notificado de sua infração para a retirada do produto 

caso seja apreendido, na Secretaria de Urbanismo. 

O secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, disse que o trabalho de fiscalização 

será feito durante a temporada de verão nos mesmos moldes em que é realizado 

com rondas periódicas e também na apuração de denúncias. “As nossas equipes 

recebem as reclamações em relação à perturbação de sossego pelos canais 156 

e colocam no cronograma do dia a dia. Primeiro há orientação. Se houver 

desobediência ou reincidência, é feita a autuação”. 

Legislação  

A prefeitura informou que a fiscalização é feira com base na Lei Municipal nº 

1.144/80 do Código de Posturas, que trata, entre outras casos, da utilização das 

praias, vias e logradouros públicos. A legislação diz que compete à Prefeitura o 

licenciamento, fiscalização e zelo pelo uso adequado desses espaços, visando o 

bem-estar social, a manutenção da ordem, limpeza, higiene e o sossego público. 

De acordo com a lei, a população que se sentir incomodada deve denunciar 

irregularidades por meio da Central de Relacionamento 156, no site 

156.caraguatatuba.sp.gov.br, além do aplicativo “Caraguatatuba 156” e telefone 

156. 
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Civil fecha cassino e apreende 20 máquinas caça-níqueis em Caraguatatuba 

 

 
 

A Polícia Civil, em Caraguatatuba, fechou um mini-cassino que estimulava jogos 

de azar na tarde desta quinta-feira (22). 20 máquinas caça-níqueis foram 

apreendidas na operação, que chegou até uma residência no bairro Pontal Santa 

Marina, onde funcionava o “estabelecimento”. 

De acordo com a polícia, uma mulher que estaria no local foi levada para prestar 

esclarecimentos na delegacia. O flagrante aconteceu depois que os policiais 

receberam uma denuncia anonima sobre a existência de um cassino ilegal 

funcionando no imóvel, que fica na rua Prudencio Baeta. 

Pela Lei de Contravenção Criminal, de 1941, mas que ainda está em vigor, a 

maioria das formas de jogo, que não sejam loterias, é proibida no país. 

Portanto, a regulamentação dos jogos de azar e dos cassinos é um assunto que 

continua pendente na legislação brasileira, a reportagem do JDL apurou que dois 

projetos de lei buscam a regulamentação dos jogos de azar no Brasil. O projeto de 

lei PL 442/1991 e o projeto 186/2014, mas ainda esbarram em questões sociais 

relevantes, como a possibilidade do vício em jogo, fuga de divisas e falta de 

arrecadação do governo, por exemplo. 

No caso desta quinta-feira em Caraguatatuba, segundo a polícia, após uma 

denúncia anônima a investigação revelou que o cassino do Pontal Santa Marina 

funcionava de forma ilegal. Os policiais civis constataram a movimentação 



 

 
 

suspeita no local por meio de uma campana realizada nos arredores do endereço 

para conseguir fechá-lo. 

De acordo com a polícia, no momento do flagrante não haviam outras pessoas no 

local, além da mulher que foi levada para o Distrito Policial. 
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Confira a agenda cultural deste final de semana em Caraguatatuba 

 

 
 

Neste fim de semana a programação da Agenda Cultural está repleta de 

atividades gratuitas para todas as idades. Recreação, teatro, circo, cinema, 

música e muita diversão é o que aguarda o público. 

A primeira atividade da agenda ocorre na sexta-feira (23) com a apresentação do 

espetáculo musical ‘O Violão Brasileiro’, do trio Brasilidade Contemporânea, às 

20h, no Teatro Mario Covas – TMC. Os ingressos para o espetáculo podem ser 

retirados uma hora antes do show na bilheteria do teatro, mediante a troca de 1 

kg de alimento não perecível que será enviado à instituição Movimento de Amor 

ao Próximo – MAP. 

Composto pelo trio instrumental de percussão, contrabaixo e violão 7 cordas, o 

projeto Brasilidade Contemporânea  é formado pelos talentosos músicos Pedro 

Vercelino, Junior Chiaparini e José Miranda que trará ao  público seu repertório de 

renomados compositores da música brasileira, com arranjos e canções autorais. A 

circulação do espetáculo ocorre com o apoio do Edital do Programa de Ação 

Cultural – ProAC 2021. 

No mesmo dia, o saguão do Teatro Mario Covas recebe, a partir das 18h30, a 

abertura da exposição ‘Primavera com Marisa’, da artista plástica Marisa Di 

Giaimo. A exposição reúne obras feitas pela artista ao longo de sua carreira e 

estarão à venda ao público. O valor arrecadado com a venda das obras será 

destinado à Associação de Combate ao Câncer de Caraguatatuba. 

e acordo com Denise Lemes, curadora da exposição e diretora interina do MACC – 

Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba, “a exposição [Primavera com Marisa] 



 

 
 

é uma amostra da explosão de frescor, cores, formas e texturas presentes nas 

obras desta artista de grande sensibilidade ao longo de sua carreira. A arte de 

Marisa é como a Primavera chegando após um Inverno rigoroso: aquece o espírito 

e promove liberdade”, declarou. 

A exposição ‘Primavera com Marisa’ pode ser visitada de terça a sexta, das 9h às 

12h e das 14h às 17h, e aos fins de semana, em dias de espetáculo, a partir das 

14h, até o dia 29 de outubro. 

Já no sábado e no domingo (24 e 25), a partir das 16h, a trupe da Companhia 

Abareteatro apresenta o teatro móvel ‘Emcena Brasil’ com uma extensa 

programação recreativa, na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no Centro. 

O projeto, que transformou um container adaptado em palco, conta com o talento 

de uma equipe de 30 artistas e técnicos, que garantirão ao público dois dias de 

lazer, imersão na cultura popular e valorização dos artistas nacionais, por meio de 

apresentações de teatro, sessões de cinema, atividades recreativas, espetáculos 

de circo e mamulengo – fantoche típico do nordeste brasileiro. 

Compondo a programação, o Corpo de Baile de Caraguatatuba apresenta a 

estreia regional do espetáculo ‘Coisa Pequena’, às 19h, no domingo. Contemplado 

pelo ProAC, o espetáculo esteve em circulação nos últimos três meses no Estado 

de São Paulo. 

O ‘Emcena Brasil’ é realizado pela Companhia Abareteatro, por meio do Ministério 

do Turismo, Secretaria Especial da Cultura com patrocínio da Isa Cteep. Em 

Caraguatatuba o projeto ocorre em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio 

da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 

Fora isso, no MACC, Nhá Rita e Leco Borba apresentam, no sábado (24), a 

tradicional ‘Contação de Histórias Caiçaras’, às 14h30 e às 15h30. A 

apresentação é gratuita e tem como objetivo apresentar ao público as lendas e 

histórias do folclore e da literatura caiçara. 

O museu também conta com novas exposições a partir desta semana. Na sala 

Carelli I, a mostra ‘Caiçarando da Arte’, de Angélica Santos e Arnaldo Passos, traz 

obras confeccionadas a partir de materiais recicláveis encontrados pelos artistas. 

Na Carelli II, os visitantes poderão apreciar a exposição fotográfica ‘Finito’, que 

traz imagens captadas no Litoral Norte do Estado de São Paulo, pelas lentes do 

fotógrafo Felipe Vernizzi. Composta por uma série de 26 fotografias, a exposição 

traz fragmentos da Mata Atlântica, dos manguezais e das praias do Litoral Norte. 

O MACC tem funcionamento de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados 

e feriados das 12h às 17h. Para agendar visitas monitoradas basta entrar em 

contato, em horário comercial, pelo número (12) 3883-9980 ou no email: 

museucaragua@gmail.com 



 

 
 

Em paralelo, a Videoteca Lúcio Braun recebe o projeto Cine Clube, cinema gratuito 

realizado aos sábados pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundacc. 

A primeira sessão do Cine Clube, às 16h, traz a comédia infantil ‘A Menina e o 

Porquinho’, com Dakota Fanning e Julia Roberts. Nesta aventura, Fern é uma das 

poucas pessoas a perceber que o porquinho Wilbur é um animal muito especial. 

Com seu carinho e atenção, ela ajuda a torná-lo um porco vistoso e radiante. 

Quando se muda para um novo celeiro, Wilbur faz amizade com a aranha 

Charlotte. Os laços de amizade dos dois fazem com que os demais animais vivam 

como se fizessem parte de uma família. Porém, quando surge a notícia de que 

Wilbur em breve será morto, Charlotte busca um meio de convencer o fazendeiro 

de que ele merece viver. 

Às 20h é a vez da comédia ‘Quer ser Grande’, com Tom Hanks. Neste clássico de 

1988, após ir a um passeio num parque de diversões, Josh acaba barrado na 

montanha-russa. Revoltado, ele pede à máquina dos desejos para ser grande. No 

dia seguinte, o pedido foi realizado e a mãe o expulsa de casa, pois não o 

reconhece após ser transformado em um adulto de 30 anos. Josh, porém, 

continua sendo apenas uma criança e agora precisa aprender a se relacionar no 

mundo dos adultos. 

Vale ressaltar que a capacidade da Videoteca Lúcio Braun é de 44 lugares, por 

isso, é recomendado que os interessados cheguem ao local com, no mínimo, 30 

minutos de antecedência. 

Além disso, às 20h30, no sábado (24), a Banda Municipal Carlos Gomes se 

apresenta na Praça Dr. Cândido Mota (Coreto). Com um repertório variado, a 

Carlos Gomes traz o ‘Cardápio Musical’, formato de apresentação realizada 

sempre no último sábado do mês, onde o repertório da Banda é escolhido pelo 

público. 

E no domingo (25), a partir das 18h, a Praça do Caiçara, atrás do MACC, recebe o 

tão aguardado ‘Forró de Todos’, para animar o finzinho de tarde. O evento tem 

entrada gratuita e contará com a participação do DJ Lukas Mendes, Banda 

Luacaiana e Trio Praiano. 

Serviço 

Espetáculo Musical: ‘O Violão Brasileiro’ – Brasilidade Contemporânea 

Data: 23 de setembro (sexta-feira) 

Horário: 20h 

Ingressos: trocar 1 kg de alimento não perecível na bilheteria do teatro a partir 

das 19h 

Classificação livre 



 

 
 

Local: Avenida Goiás, 187 – Indaiá (Teatro Mario Covas) 

Mais informações: (12) 38812623 

Exposição ‘Primavera de Marisa’ – Marisa Di Giaimo 

Abertura: 23 de setembro (sexta-feira) – 18h30 

Visitação: de terça a sexta – das 9h às 12h e das 14h às 17h | Aos fins de 

semana, em dias de espetáculo, a partir das 14h, até 29/10 

Local: Avenida Goiás, 187 – Indaiá (Saguão do Teatro Mario Covas) 

Mais informações: (12) 38812623 

Teatro Móvel ‘Emcena Brasil’ 

Data: 24 e 25, sábado e domingo 

Horário: das 16h às 21h 

Entrada Gratuita 

Local: Avenida Dr. Arthur Costa Filho, Centro (Praça da Cultura)  

altura do parque de diversões Trombini 

Programação: 

24 de Setembro (sábado) 

16h – Teatro Infantil: ‘Em busca do segredo esquecido’ 

17h – Espaço brinquedoteca e artes manuais 

18h – Teatro de Mamulengo: ‘As Pelejas de Benedito com o Boi Surubim na 

fazenda do Coronel Liborio’ 

19h – Cinema: Cine Curta Brasil 

20h – Circo: ‘Malabarindo’ 

25 de Setembro (domingo) 

16h – Teatro Infantil: ‘Antes que o Galo Cante’ 

17h – Espaço brinquedoteca e artes manuais 

18h – Contação de Histórias: ‘Amigos da Natureza’ 

19 – Estreia local do Espetáculo de Dança: ‘Coisa Pequena’ – Corpo de Baile de 

Caraguatatuba 

20h – Teatro para adultos: ‘Ariano – O Cavaleiro Sertanejo’ 

Contação de Histórias Caiçaras 

Sábados – às 14h30 e às 15h30 – Entrada Gratuita 



 

 
 

Endereço: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro (MACC) 

Mais informações: (12) 3883-9980 

Cine Clube 

Sábado – às 16h e às 20h – Entrada Gratuita 

Dia 17– às 16h – A Menina e o Porquinho | L 

Dia 17 – às 20h – Quero ser Grande | L 

Endereço: Rua Dr. Paul Harris, 1.107 – Centro (Praça do Caiçara – Atrás do MACC) 

Mais informações: (12) 3897-5660 

Exposição fotográfica ‘Finito’ – por Felipe Vernizzi 

Abertura: 20 de setembro (terça-feira), às 17h 

Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h | sábados e feriados, 12h às 17h 

Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro (MACC) 

Mais informações: (12) 3883-9980 

Exposição ‘Caiçarando na Arte’ – Angélica Santos e Arnaldo Passos 

Abertura: 20 de setembro (terça-feira), às 17h 

Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h | sábados e feriados, 12h às 17h 

Local: Praça Dr. Cândido Mota, 72, Centro (MACC) 

Mais informações: (12) 3883-9980 

Banda Municipal Carlos Gomes 

Sábados – às 20h30 – Entrada Gratuita 

Local: Praça Dr. Cândido Mota (Coreto), Centro 

Forró de Todos 

Data: 25 de setembro (domingo) 

Horário: a partir das 18h 

Entrada Gratuita 

Local: Rua Dr. Paul Harris, 1.107 – Centro (Praça do Caiçara – Atrás do MACC) 
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Prefeitura instala e revitaliza lombadas em diversas ruas de 

Caraguatatuba 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e 

Proteção ao Cidadão, realizou, em agosto, a instalação de 16 lombadas em 

diversas vias do município. Somente no último mês, as equipes finalizaram a 

implantação de oito equipamentos na Rua Manoel Avelino dos Santos, no bairro 

Praia das Palmeiras, enquanto na região sul, a Rua Pirajuí, no Travessão, recebeu 

quatro novas lombadas. Todos os locais foram contemplados com o tipo B, para 

redução de velocidade do tráfego em até 30 km/h 

Além disso, as equipes de trânsito ainda instalaram dois redutores de velocidade 

no bairro Rio do Ouro, localizados na Rua Arietes e Avenida Américo Timóteo do 

Rosário. 

O bairro Jardim Jaqueira recebeu a revitalização da pintura da lombada na Rua 

Antônio Corrêa da Silva. 

A Secretaria também realizou a pintura desses redutores utilizando maquinário 

especializado para aplicação das tintas de demarcação viária horizontal, além das 

sinalizações no entorno, por meio das placas indicando a velocidade máxima 

permitida e de indicação da lombada. 

A instalação das lombadas em determinados tipos de via é prevista de acordo 

com os critérios técnicos estabelecidos pela Resolução 600/2016 do Conselho 

Nacional de Trânsito (CONTRAN). 



 

 
 

Além disso, é feito todo um estudo técnico por parte do departamento da 

Secretaria de Mobilidade Urbana para que seja feita de forma correta e de acordo 

com a necessidade do local para garantir a segurança no tráfego de veículos. 
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Educação de Caraguatatuba realiza II Fórum sobre Surdez e Inclusão 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, realiza no dia 

29 de setembro, a partir das 19h, o II Fórum sobre Surdez e Inclusão com o tema 

‘Os desafios da Educação Inclusiva para surdos’. 

O evento é promovido pelo Setor de Educação Inclusiva da rede municipal e foi 

criado em alusão ao Setembro Azul, mês de conscientização sobre a visibilidade 

da Comunidade Surda. O objetivo é fomentar as ações acerca da Educação 

Inclusiva nos aspectos de formação, informação e políticas públicas. 

O fórum será digital, com transmissão ao vivo no canal Informática Educativa, e 

acessível à comunidade surda, com tradução simultânea em Libras. 

A partir das 19h, a professora, intérprete e especialista em Libras, Lidiane Correia 

Quinsan, profere a palestra de abertura. Lidiane é autora de livros infantis com 

representatividade da criança surda, através da datilologia – representação 

gráfica da Libras (Língua Brasileira de Sinais). Mestranda em Letras, é professora 

de Língua Portuguesa, pedagoga, psicopedagoga, especialista em Libras e 

educação especial. 

Na sequência, a participação será da professora Doani Emanuela Bertan, eleita 

uma das dez melhores professoras do mundo pelo Global Teacher Prize. Doani é 

pedagoga, pós-graduada em Educação Especial, Língua Brasileira de Sinais, 

Psicopedagogia, Prática e Interpretação de Libras Avançada com ênfase na 

elaboração de material didático Bilíngue Português/Libras. 

As inscrições para o II Fórum sobre Surdez e Inclusão estão abertas e podem ser 

feitas na página de Eventos da Secretaria de Educação. 

https://www.youtube.com/channel/UCoinj9RzhXM0bph-JdnHGTw/featured
https://eventos.educacaocaraguatatuba.com.br/


 

 
 

A transmissão será a partir das 19h do dia 29 de setembro, no canal Informática 

Educativa. 

Serviço 

II Fórum sobre surdez e inclusão 

Dia: 29 de setembro 

Horário: 19h 

Inscrições: eventos.educacaocaraguatatuba.com.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCoinj9RzhXM0bph-JdnHGTw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCoinj9RzhXM0bph-JdnHGTw/featured
https://eventos.educacaocaraguatatuba.com.br/
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Candidato à reeleição, Rodrigo Garcia faz campanha em 

Caraguatatuba acompanhado de prefeitos 

 

 
 

O atual governador do Estado de São Paulo e candidato à reeleição, Rodrigo 

Garcia (PSDB), realizou um corpo a corpo com eleitores na região central de 

Caraguatatuba, na tarde de quarta-feira (21/9). Ele percorreu a Avenida Altino 

Arantes e o Calçadão da Rua Santa Cruz acompanhado dos prefeitos da região 

Aguilar Junior (Caraguá), Felipe Augusto (São Sebastião) e Flávia Pascoal 

(Ubatuba).  

Também participaram da caminhada os prefeitos José Saud (Taubaté), Victor de 

Cássio Miranda (Paraibuna), Edmar José de Araújo (Monteiro Lobato), o candidato 

a senador Edson Aparecido, além de candidatos a deputado estadual e federal 

pela região e vereadores de Caraguatatuba. 

Por mais de uma hora, Rodrigo Garcia tirou fotos com apoiadores e 

cumprimentou funcionários de diversos comércios locais. A caminhada foi 

finalizada no calçadão com a palavra do prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

“Em cinco meses como governador ele mostrou a que veio e demonstrou todo o 

carinho que tem pelo Litoral Norte com tantos investimentos. Rodrigo Garcia é a 

melhor opção para o Estado de São Paulo”, disse o prefeito. 

Rodrigo Garcia reafirmou compromissos com o Litoral Norte. “Primeiro queria 

agradecer o apoio e trabalho do Aguilar Junior em Caraguatatuba e os prefeitos 



 

 
 

que estão aqui. Eles me ajudam a saber quais melhorias são necessárias aos 

municípios. Entregamos recentemente a nova Serra da Tamoios e ano que vem 

entregaremos os Contornos, obras que estão gerando mais de 2 mil empregos. 

Destaco ainda importância da entrega do Hospital Regional para o Litoral Norte. 

Fizemos muita coisa, mas sabemos que o Estado de São Paulo é perfeito, temos 

que melhorar infraestrutura, educação, saúde. Agradeço o Litoral Norte pelo 

carinho e reassumo alguns compromissos como o recapeamento da SP-55 no 

trecho de Caraguá para o próximo mês e a grande novidade: a duplicação da SP-

55 para o ano que vem desde Ubatuba até Bertioga. Para isso eu conto com o 

apoio de todos do Litoral Norte. Rumo a vitória”, finalizou Rodrigo Garcia. 
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Prefeitura de Caraguatatuba segue com higienização de pontos de 

ônibus 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e 

Proteção ao Cidadão, segue com o serviço de limpeza e revitalização dos 

abrigos de ônibus do município. 

O trabalho de limpeza visa garantir a higienização dos equipamentos urbanos, 

que são utilizados diariamente pelos usuários do transporte público coletivo. 

No último mês, as equipes estiveram nas três regiões da cidade e higienizaram 

em torno de 170 pontos, além de promoverem serviço de roçada, pintura de 

guia e remoção de panfletos dos abrigos e paradas de ônibus. 

Em geral, a limpeza se utiliza de máquina VAP, detergente, cloro e solvente 

para retirada de colas dos vidros, com auxílio de espátula. Já a pintura é feita 

com tinta amarela e branca para demarcar os pontos. 

Além desse serviço diário, a Secretaria de Mobilidade Urbana também atua na 

manutenção dos abrigos, incluindo a remoção deles quando apresentam algum 

dano. 

A Prefeitura reforça a importância da colaboração da população para a 



 

 
 

conservação dos equipamentos que é de uso comum de todos. 
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Educação de Caraguatatuba realiza II Fórum sobre Surdez e Inclusão 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, realiza no dia 

29 de setembro, a partir das 19h, o II Fórum sobre Surdez e Inclusão com o tema 

‘Os desafios da Educação Inclusiva para surdos’. O evento é promovido pelo Setor 

de Educação Inclusiva da rede municipal e foi criado em alusão ao Setembro Azul, 

mês de conscientização sobre a visibilidade da Comunidade Surda. O objetivo é 

fomentar as ações acerca da Educação Inclusiva nos aspectos de formação, 

informação e políticas públicas. 

O fórum será digital, com transmissão ao vivo no canal Informática Educativa, e 

acessível à comunidade surda, com tradução simultânea em Libras. 

A partir das 19h, a professora, intérprete e especialista em Libras, Lidiane Correia 

Quinsan, profere a palestra de abertura. Lidiane é autora de livros infantis com 

representatividade da criança surda, através da datilologia - representação gráfica 

da Libras (Língua Brasileira de Sinais). Mestranda em Letras, é professora de 

Língua Portuguesa, pedagoga, psicopedagoga, especialista em Libras e educação 

especial. 



 

 
 

Na sequência, a participação será da professora Doani Emanuela Bertan, eleita 

uma das dez melhores professoras do mundo pelo Global Teacher Prize. Doani é 

pedagoga, pós-graduada em Educação Especial, Língua Brasileira de Sinais, 

Psicopedagogia, Prática e Interpretação de Libras Avançada com ênfase na 

elaboração de material didático Bilíngue Português/Libras. 

As inscrições para o II Fórum sobre Surdez e Inclusão estão abertas e podem ser 

feitas na página de Eventos da Secretaria de Educação. 

A transmissão será a partir das 19h do dia 29 de setembro, no canal Informática 

Educativa. 

Serviço 

II Fórum sobre surdez e inclusão 

Dia: 29 de setembro 

Horário: 19h 

Inscrições: eventos.educacaocaraguatatuba.com.br/ 
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Setembro Azul: Alunos de escola municipal bilíngue recebem carteira 

de cultura da Sepedi que garante gratuidade em eventos em Caraguá 

 

 
 

Desde 2014, por meio da Lei Municipal 177, é assegurada às pessoas com 

deficiência residentes em Caraguatatuba, a isenção do pagamento do valor 

cobrado para ingresso em casas de diversões, praças esportivas e similares, locais 

de shows e espetáculos no município. 

Essa credencial de cultura é emitida pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e do Idoso (Sepedi). Entre as ações realizadas dentro do “Setembro 

Azul”, mês que marca a luta da comunidade surda pelos seus direitos, a Sepedi 

fez a renovação ou primeira via das carteiras para 17 alunos surdos ou com 

deficiência auditiva que estudam na Escola Municipal de Ensino Fundamental e 

Educação Bilíngue para Surdos (Emefebs) Professor Ricardo Luques Sammarco 

Serra, no bairro Praia das Palmeiras, única escola bilíngue para surdos do Litoral 

Norte. 

O aluno Yago Samuel Amaro Grotti, 11 anos, vibrou com a novidade. “Agora vou 

poder ir ao parque (Trombini) com meus amigos”, declarou. 

A diretora da escola bilíngue, Josiane Alcântara, disse que essa ação da equipe da 

Sepedi demonstra aos estudantes surdos ou com deficiência auditiva que eles 



 

 
 

têm os mesmos direitos que os ouvintes. “Eles se sentem prestigiados e 

empoderados”, disse. 

O secretário da Sepedi, Amauri Toledo, ressaltou a importância do diálogo, 

intercâmbio e parceria entre as secretarias, no sentido de facilitar a vida do 

munícipe com deficiência. “A equipe da Sepedi está comprometida em garantir o 

melhor atendimento às pessoas com deficiência da nossa cidade. Podem contar 

conosco”, afirmou. 

Prestigiaram também a ação a fonoaudióloga do setor de Planejamento e 

Atendimento da Sepedi, Paula Hiromi Kavadi, e a diretora do setor de Educação 

Inclusiva da Secretaria de Educação, Fabiana Matos. 

*Setembro Azul - Dia Nacional dos Surdos* 

Dia 26 de setembro é comemorado o Dia Nacional dos Surdos. A data foi 

oficializada pelo Decreto Lei nº 11.796/ 2008 para promover a inclusão social de 

pessoas com deficiência auditiva. 

Este dia foi escolhido em homenagem à inauguração do Instituto Nacional de 

Educação de Surdos (INES), no Rio de Janeiro, primeira escola para surdos no 

Brasil da primeira escola de surdos do Brasil. 

O “Setembro Azul” tem por objetivo manter viva a Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) e a Cultura Surda, além da busca incessante pelo direito à educação de 

qualidade para a comunidade surda. 

A escolha do azul foi para ressignificar uma passagem trágica da história da 

humanidade. Para identificar as pessoas com alguma deficiência, os nazistas 

amarravam faixas azuis em seus braços. Dessa forma, a comunidade surda 

escolheu o azul turquesa para representar e mostrar a superação e luta por trás 

do ser surdo e manter viva a memória daqueles que sofreram consequências 

desumanas apenas por existirem. 
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