
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Segunda e Terça-Feira, 26 e 27 de Setembro de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Caraguá alerta: Vacinação infantil contra Poliomelite está com índice abaixo do 

esperado 

Caraguatatuba 

Dia Nacional do Surdo: Escola de Caraguá realiza ações pela educação inclusiva 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

3ª etapa da Corrida de Rua de Caraguatatuba ganha mais 300 inscrições para 

essa terça-feira 

Caraguatatuba 

Prefeitura e PM removem acampamentos irregulares na praia do Centro em 

Caraguá 

Caraguatatuba 

Secretaria de Meio Ambiente recebe representantes do Ibama para alinhar ações 

conjuntas em Caraguá 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba recupera duas áreas públicas com apoio da Atividade 

Delegada 

Caraguatatuba 

Humorista Victor Sarro apresenta seu novo show 'All In' em Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba está com Inscrições abertas para curso de Auxiliar de Climatização 

de Automóveis 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Victor Sarro apresenta seu novo show de humor “All In” em Caraguá 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Procon dá orientações a consumidores para o Dia das Crianças 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

https://tamoiosnews.com.br/noticias/caragua-alerta-vacinacao-infantil-contra-poliomelite-esta-com-indice-abaixo-do-esperado/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/caragua-alerta-vacinacao-infantil-contra-poliomelite-esta-com-indice-abaixo-do-esperado/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/dia-nacional-do-surdo-escola-de-caragua-realiza-acoes-pela-educacao-inclusiva/
https://radarlitoral.com.br/noticias/20497/3%EF%BF%BD-etapa-da-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-ganha-mais-300-inscricoes-para-essa-terca-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/20497/3%EF%BF%BD-etapa-da-corrida-de-rua-de-caraguatatuba-ganha-mais-300-inscricoes-para-essa-terca-feira
https://radarlitoral.com.br/noticias/20504/prefeitura-e-pm-removem-acampamentos-irregulares-na-praia-do-centro-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/20504/prefeitura-e-pm-removem-acampamentos-irregulares-na-praia-do-centro-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/20506/secretaria-de-meio-ambiente-recebe-representantes-do-ibama-para-alinhar-acoes-conjuntas-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/20506/secretaria-de-meio-ambiente-recebe-representantes-do-ibama-para-alinhar-acoes-conjuntas-em-caragua
https://radarlitoral.com.br/noticias/20507/prefeitura-de-caraguatatuba-recupera-duas-areas-publicas-com-apoio-da-atividade-delegada
https://radarlitoral.com.br/noticias/20507/prefeitura-de-caraguatatuba-recupera-duas-areas-publicas-com-apoio-da-atividade-delegada
https://radarlitoral.com.br/noticias/20508/humorista-victor-sarro-apresenta-seu-novo-show-'all-in'-em-caraguatatuba
https://radarlitoral.com.br/noticias/20509/caraguatatuba-esta-com-inscricoes-abertas-para-curso-de-auxiliar-de-climatizacao-de-automoveis
https://radarlitoral.com.br/noticias/20509/caraguatatuba-esta-com-inscricoes-abertas-para-curso-de-auxiliar-de-climatizacao-de-automoveis
https://www.portalr3.com.br/2022/09/victor-sarro-apresenta-seu-novo-show-de-humor-all-in-em-caragua/
https://www.ovale.com.br/nossaregiao/cidades/procon-da-orientac-es-a-consumidores-para-o-dia-das-criancas-1.228842


 

 
 

Caraguatatuba escolheu Major Olímpio como senador em 2018 

 

Portal Notícias do Litoral 

Caraguatatuba 

VI Curta Caraguá: Professores da rede estadual concluem ciclo de capacitações e 

dão início a produção dos projetos 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas: Victor Sarro apresenta seu novo show ‘All In’ em 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

FUNDACC e Conselho Municipal Setorial de Artes Plásticas abrem inscrições para 

Mostra Coletiva da ‘Consciência Negra’ 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Contabiliza Mais Duas Áreas Públicas Recuperadas 

Caraguatatuba 

Orla Do Massaguaçu Recebe Placas Com Alerta Para ‘Praia De Tombo 

Caraguatatuba 

Disputas Emocionantes Marcam Estreia Da Etapa XTERRA Brazil Em 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Inscrições Para 5º Caraguá Beer Festival Se Encerram Nesta Quarta-Feira 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Conclui Primeira Fase Da Iluminação Da Orla Da 

Praia Do Centro 

Caraguatatuba 

Judoca De Caraguatatuba Conquista Vaga Para Final Do Campeonato Paulista De 

Aspirantes 

Caraguatatuba 

Secretaria De Saúde De Caraguá Apresenta Balanço Do 2º Quadrimestre De 2022 

Na Sexta-Feira 

Caraguatatuba 

Escola Bilíngue Para Surdos De Caraguatatuba Celebra Data De Valorização Desta 

Comunidade 

Caraguatatuba 

Setembro Azul: Sepedi, Escola Bilíngue E IFSP Caraguatatuba Promovem Roda De 

Conversa “Dialogando Com Surdos” 

Caraguatatuba 

VI Curta Caraguá: Professores Da Rede Estadual Concluem Ciclo De Capacitações 

E Dão Início A Produção Dos Projetos 

Caraguatatuba 

https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/caraguatatuba-escolheu-major-olimpio-como-senador-em-2018-1.399154
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/09/26/vi-curta-caragua-professores-da-rede-estadual-concluem-ciclo-de-capacitacoes-e-dao-inicio-a-producao-dos-projetos/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/09/26/vi-curta-caragua-professores-da-rede-estadual-concluem-ciclo-de-capacitacoes-e-dao-inicio-a-producao-dos-projetos/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/09/26/teatro-mario-covas-victor-sarro-apresenta-seu-novo-show-all-in-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/09/26/teatro-mario-covas-victor-sarro-apresenta-seu-novo-show-all-in-em-caraguatatuba/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/09/26/fundacc-e-conselho-municipal-setorial-de-artes-plasticas-abrem-inscricoes-para-mostra-coletiva-da-consciencia-negra/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2022/09/26/fundacc-e-conselho-municipal-setorial-de-artes-plasticas-abrem-inscricoes-para-mostra-coletiva-da-consciencia-negra/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-contabiliza-mais-duas-areas-publicas-recuperadas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/orla-do-massaguacu-recebe-placas-com-alerta-para-praia-de-tombo
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/disputas-emocionantes-marcam-estreia-da-etapa-xterra-brazil-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/disputas-emocionantes-marcam-estreia-da-etapa-xterra-brazil-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/inscricoes-para-5o-caragua-beer-festival-se-encerram-nesta-quarta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-conclui-primeira-fase-da-iluminacao-da-orla-da-praia-do-centro
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-conclui-primeira-fase-da-iluminacao-da-orla-da-praia-do-centro
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/judoca-de-caraguatatuba-conquista-vaga-para-final-do-campeonato-paulista-de-aspirantes
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/judoca-de-caraguatatuba-conquista-vaga-para-final-do-campeonato-paulista-de-aspirantes
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/secretaria-de-saude-de-caragua-apresenta-balanco-do-2o-quadrimestre-de-2022-na-sexta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/secretaria-de-saude-de-caragua-apresenta-balanco-do-2o-quadrimestre-de-2022-na-sexta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/escola-bilingue-para-surdos-de-caraguatatuba-celebra-data-de-valorizacao-desta-comunidade
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/escola-bilingue-para-surdos-de-caraguatatuba-celebra-data-de-valorizacao-desta-comunidade
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/setembro-azul-sepedi-escola-bilingue-e-ifsp-caraguatatuba-promovem-roda-de-conversa-dialogando-com-surdos
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/setembro-azul-sepedi-escola-bilingue-e-ifsp-caraguatatuba-promovem-roda-de-conversa-dialogando-com-surdos
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/vi-curta-caragua-professores-da-rede-estadual-concluem-ciclo-de-capacitacoes-e-dao-inicio-a-producao-dos-projetos
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/vi-curta-caragua-professores-da-rede-estadual-concluem-ciclo-de-capacitacoes-e-dao-inicio-a-producao-dos-projetos


 

 
 

Victor Sarro Apresenta Seu Novo Show ‘All In’ No Teatro Mario Covas, Em 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Inscrições Para Curso De Auxiliar De Climatização De Automóveis Seguem Até 

Quarta-Feira 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Inscrições Para 5º Caraguá Beer Festival Se Encerram Nesta Quarta-Feira 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

VI Curta Caraguá: Professores da rede estadual concluem ciclo de capacitações e dão início 

a produção dos projetos 

Caraguatatuba 

FUNDACC e Conselho Municipal Setorial de Artes Plásticas abrem inscrições para Mostra 

Coletiva da ‘Consciência Negra’ 

Caraguatatuba 

Disputas emocionantes marcam estreia da etapa XTERRA Brazil em Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Inscrições para 5º Caraguá Beer Festival se encerram nesta quarta-feira 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba conclui primeira fase da iluminação da orla da Praia do 

Centro 

Caraguatatuba 

Judoca de Caraguatatuba conquista vaga para final do Campeonato Paulista de Aspirantes 

Caraguatatuba 

Secretaria de Saúde de Caraguá apresenta balanço do 2º quadrimestre de 2022 na sexta-

feira 

Caraguatatuba 

Escola bilíngue para surdos de Caraguatatuba celebra data de valorização desta 

comunidade 

Caraguatatuba 

Setembro Azul: Sepedi, Escola Bilíngue e IFSP Caraguatatuba promovem Roda de 

Conversa “Dialogando com Surdos” 

Caraguatatuba 

Victor Sarro apresenta seu novo show ‘All In’ no Teatro Mario Covas, em Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Inscrições para curso de Auxiliar de Climatização de Automóveis seguem até quarta-feira 

 

Massagua News 

Caraguatatuba 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/victor-sarro-apresenta-seu-novo-show-all-in-no-teatro-mario-covas-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/victor-sarro-apresenta-seu-novo-show-all-in-no-teatro-mario-covas-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/inscricoes-para-curso-de-auxiliar-de-climatizacao-de-automoveis-seguem-ate-quarta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/inscricoes-para-curso-de-auxiliar-de-climatizacao-de-automoveis-seguem-ate-quarta-feira
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/inscricoes-para-5o-caragua-beer-festival-se-encerram-nesta-quarta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/09/vi-curta-caragua-professores-da-rede-estadual-concluem-ciclo-de-capacitacoes-e-dao-inicio-a-producao-dos-projetos/
https://falacaragua.com.br/2022/09/vi-curta-caragua-professores-da-rede-estadual-concluem-ciclo-de-capacitacoes-e-dao-inicio-a-producao-dos-projetos/
https://falacaragua.com.br/2022/09/fundacc-e-conselho-municipal-setorial-de-artes-plasticas-abrem-inscricoes-para-mostra-coletiva-da-consciencia-negra/
https://falacaragua.com.br/2022/09/fundacc-e-conselho-municipal-setorial-de-artes-plasticas-abrem-inscricoes-para-mostra-coletiva-da-consciencia-negra/
https://falacaragua.com.br/2022/09/disputas-emocionantes-marcam-estreia-da-etapa-xterra-brazil-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/09/inscricoes-para-5o-caragua-beer-festival-se-encerram-nesta-quarta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/09/prefeitura-de-caraguatatuba-conclui-primeira-fase-da-iluminacao-da-orla-da-praia-do-centro/
https://falacaragua.com.br/2022/09/prefeitura-de-caraguatatuba-conclui-primeira-fase-da-iluminacao-da-orla-da-praia-do-centro/
https://falacaragua.com.br/2022/09/judoca-de-caraguatatuba-conquista-vaga-para-final-do-campeonato-paulista-de-aspirantes/
https://falacaragua.com.br/2022/09/secretaria-de-saude-de-caragua-apresenta-balanco-do-2o-quadrimestre-de-2022-na-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/09/secretaria-de-saude-de-caragua-apresenta-balanco-do-2o-quadrimestre-de-2022-na-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/09/escola-bilingue-para-surdos-de-caraguatatuba-celebra-data-de-valorizacao-desta-comunidade/
https://falacaragua.com.br/2022/09/escola-bilingue-para-surdos-de-caraguatatuba-celebra-data-de-valorizacao-desta-comunidade/
https://falacaragua.com.br/2022/09/setembro-azul-sepedi-escola-bilingue-e-ifsp-caraguatatuba-promovem-roda-de-conversa-dialogando-com-surdos/
https://falacaragua.com.br/2022/09/setembro-azul-sepedi-escola-bilingue-e-ifsp-caraguatatuba-promovem-roda-de-conversa-dialogando-com-surdos/
https://falacaragua.com.br/2022/09/victor-sarro-apresenta-seu-novo-show-all-in-no-teatro-mario-covas-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/09/inscricoes-para-curso-de-auxiliar-de-climatizacao-de-automoveis-seguem-ate-quarta-feira/


 

 
 

Inscrições para curso de Auxiliar de Climatização de Automóveis seguem até 

quarta-feira em Caraguá 

Caraguatatuba 

Carlos Lothar e Marangoni falam sobre meio ambiente, educação, CDHU e 

Regularização Fundiária durante reuniões em Caraguatatuba 

 

Diário Caiçara 

Caraguatatuba 

Prefeitura e Polícia Militar removem acampamentos irregulares na praia do 

Centro em Caraguá 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguá recupera duas áreas públicas com apoio da Atividade 

Delegada 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem 178 vagas de emprego disponíveis nesta segunda 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Procon de Caraguatatuba orienta sobre compras do Dia das Crianças 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba conclui primeira fase da iluminação da orla da Praia 

do Centro 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

Procon de Caraguatatuba orienta sobre compras do Dia das Crianças 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba conclui primeira fase da iluminação da orla da Praia 

do Centro 

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

Procon de Caraguatatuba orienta sobre compras do Dia das Crianças 

Caraguatatuba 

Auditório Maristela de Oliveira recebe sessão Cineclube Especial com lançamento 

do longa ‘A Viagem de Pedro’ 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba conclui primeira fase da iluminação da orla da Praia 

do Centro 

 

https://massaguanews.com.br/2022/09/inscricoes-para-curso-de-auxiliar-de-climatizacao-de-automoveis-seguem-ate-quarta-feira-em-caragua/
https://massaguanews.com.br/2022/09/inscricoes-para-curso-de-auxiliar-de-climatizacao-de-automoveis-seguem-ate-quarta-feira-em-caragua/
https://massaguanews.com.br/2022/09/carlos-lothar-e-marangoni-falam-sobre-meio-ambiente-educacao-cdhu-e-regularizacao-fundiaria-durante-reunioes-em-caraguatatuba/
https://massaguanews.com.br/2022/09/carlos-lothar-e-marangoni-falam-sobre-meio-ambiente-educacao-cdhu-e-regularizacao-fundiaria-durante-reunioes-em-caraguatatuba/
https://diariocaicara.com.br/prefeitura-e-policia-militar-removem-acampamentos-irregulares-na-praia-do-centro-em-caragua/
https://diariocaicara.com.br/prefeitura-e-policia-militar-removem-acampamentos-irregulares-na-praia-do-centro-em-caragua/
https://diariocaicara.com.br/prefeitura-de-caragua-recupera-duas-areas-publicas-com-apoio-da-atividade-delegada/
https://diariocaicara.com.br/prefeitura-de-caragua-recupera-duas-areas-publicas-com-apoio-da-atividade-delegada/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/pat-de-caraguatatuba-tem-178-vagas-de-emprego-disponiveis-nesta-segunda-16536298
https://litoralvale.com.br/portal/2022/09/26/procon-de-caraguatatuba-orienta-sobre-compras-do-dia-das-criancas/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/09/26/prefeitura-de-caraguatatuba-conclui-primeira-fase-da-iluminacao-da-orla-da-praia-do-centro/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/09/26/prefeitura-de-caraguatatuba-conclui-primeira-fase-da-iluminacao-da-orla-da-praia-do-centro/
https://litoraldefato.com.br/2022/09/26/procon-de-caraguatatuba-orienta-sobre-compras-do-dia-das-criancas/
https://litoraldefato.com.br/2022/09/26/prefeitura-de-caraguatatuba-conclui-primeira-fase-da-iluminacao-da-orla-da-praia-do-centro/
https://litoraldefato.com.br/2022/09/26/prefeitura-de-caraguatatuba-conclui-primeira-fase-da-iluminacao-da-orla-da-praia-do-centro/
https://imprensalivre.com.br/2022/09/26/procon-de-caraguatatuba-orienta-sobre-compras-do-dia-das-criancas/
https://imprensalivre.com.br/2022/09/26/auditorio-maristela-de-oliveira-recebe-sessao-cineclube-especial-com-lancamento-do-longa-a-viagem-de-pedro/
https://imprensalivre.com.br/2022/09/26/auditorio-maristela-de-oliveira-recebe-sessao-cineclube-especial-com-lancamento-do-longa-a-viagem-de-pedro/
https://imprensalivre.com.br/2022/09/26/prefeitura-de-caraguatatuba-conclui-primeira-fase-da-iluminacao-da-orla-da-praia-do-centro/
https://imprensalivre.com.br/2022/09/26/prefeitura-de-caraguatatuba-conclui-primeira-fase-da-iluminacao-da-orla-da-praia-do-centro/


 

 
 

LN21+ 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba se apresenta no São Paulo Boat Show 

 

Jornal do Litoral 

Caraguatatuba 

Teatro Mario Covas: Victor Sarro apresenta seu novo show ‘All In’ em Caraguatatuba 

 

Ubatuba Times 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba conclui primeira fase da iluminação da orla da Praia 

do Centro 

 

A Cidade Ubatuba 

Caraguatatuba 

Inscrições para 5º Caraguá Beer Festival se encerram nesta quarta-feira 

 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Golpe do falso leilão virtual 

 

Reclamação rua no Golfinhos 

 

Bom Dia Vanguarda 

300 vagas em concurso público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ln21.com.br/caraguatatuba-se-apresenta-no-sao-paulo-boat-show/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2022/09/26/teatro-mario-covas-victor-sarro-apresenta-seu-novo-show-all-in-em-caraguatatuba/
https://ubatubatimes.com.br/noticia/prefeitura-de-caraguatatuba-conclui-primeira-fase-da-iluminacao-da-orla-da-praia-do-centro
https://ubatubatimes.com.br/noticia/prefeitura-de-caraguatatuba-conclui-primeira-fase-da-iluminacao-da-orla-da-praia-do-centro
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/9767/inscricoes-para-5-caragua-beer-festival-se-encerra/
dropbox.com/s/txjdf7k42qegwrb/26%2009%202022%20-%20Golpe%20do%20falso%20leilão%20virtual%20-%20Link%20Vanguarda.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s7oe7flqa7t926r/26%2009%202022%20-%20Reclama%C3%A7%C3%A3o%20rua%20no%20Golfinhos%20-%20Link%20Vanguarda.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z0bach3n8iz3idc/27%2009%202022%20-%20300%20vagas%20em%20concurso%20p%C3%BAblico%20-%20Bom%20Dia%20Vanguarda.mp4?dl=0
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Caraguá alerta: Vacinação infantil contra Poliomelite está com índice 

abaixo do esperado 

 

 
 

O índice de vacinação contra a Poliomielite (Paralisia Infantil) ainda está abaixo 

do ideal. Até o momento foram 3.040 crianças de até cinco anos de idade 

imunizadas, o que representa 41,57% dos 95% que é a meta nacional. 

Por isso, a orientação da Secretaria da Saúde é que os pais ou responsáveis levem 

seus filhos à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua residência, à 

exceção da Tabatinga, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, e a população 

deve estar munida de documento com foto e a Carteira de Vacinação. 

Segundo documento técnico enviado pelo Ministério da Saúde, o Brasil é 

considerado país livre da poliomielite desde 1994, mas, com a baixa adesão 

vacinal, médicos alertam para os riscos de volta da doença, especialmente após o 

registro de novos casos no exterior, em países como os Estados Unidos e Israel. 

A poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil, é uma doença 

contagiosa aguda causada por um vírus que vive no intestino, chamado poliovírus, 

que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com 

secreções eliminadas pela boca das pessoas infectadas e provocar ou não a 

paralisia. Nos casos graves, em que acontecem as paralisias musculares, os 

membros inferiores são os mais atingidos. Os sintomas mais frequentes são 

febre, mal-estar, dor de cabeça, de garganta e no corpo, vômitos, diarreia, 

constipação (prisão de ventre), espasmos, rigidez na nuca e até mesmo 



 

 
 

meningite. Nas formas mais graves instala-se a flacidez muscular, que afeta, em 

regra, um dos membros inferiores. 

A vacinação é a única forma de prevenção da poliomielite. Todas as crianças 

menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de 

vacinação de rotina e na campanha nacional anual. O esquema vacinal contra a 

poliomielite é de três doses da vacina injetável – VIP (aos 2, 4 e 6 meses) e mais 

duas doses de reforço com a vacina oral bivalente – VOP (gotinha). 
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Dia Nacional do Surdo: Escola de Caraguá realiza ações pela educação 

inclusiva 

 

 
 

Em alusão ao Dia Nacional do Surdo celebrado hoje, 26 de setembro, a Prefeitura 

de Caraguatatuba, através da Secretaria de Educação, realizou atividades 

recreativas na Emefebs Prof.º Ricardo Luques Sammarco Serra, na Praia das 

Palmeiras. 

O dia começou com a participação da aluna Ketlin Vitória (12 anos), numa 

‘entrevista inclusiva’ para a emissora de televisão Rede Vanguarda, afiliada da 

Rede Globo, contando com a interpretação em Libras do professor interlocutor 

Alberth de Souza Mattos Muniz e da supervisora Fabiana Matos, como porta-voz 

do Setor de Educação Inclusiva. 

Em seguida, todos os alunos da unidade escolar receberam uma edição da 

bolacha Passatempo com o alfabeto em Libras, doação do Shibata 

Supermercados. De acordo com a fabricante do produto, todo o projeto teve 

participação de funcionários da empresa com deficiência auditiva que se 

comunicam em Libras. 

Outro importante momento foi a integração dos alunos para uma reflexão a 

respeito da data, dos direitos e da inclusão das pessoas surdas na sociedade 

brasileira. A atividade foi finalizada com a partilha de um bolo a todos os 

presentes. 

Instituída em 2017, a unidade escolar faz parte da Diretoria de Educação Inclusiva 

da Secretaria Municipal de Educação de Caraguatatuba, sendo a única com 

ensino bilíngue para surdos no Litoral Norte. 



 

 
 

Atualmente, a escola atende 17 alunos surdos e com deficiência auditiva, e conta 

com uma equipe de sete professores intérpretes de Libras. A secretária de 

Educação, Márcia Paiva, comentou que desde o início do mês de setembro, mês 

da visibilidade da Comunidade Surda Brasileira, diversas atividades pedagógicas e 

recreativas foram realizadas com os alunos, entre Vivência na Equoterapia, visita 

ao Projeto Tamar, ao Aquário de Ubatuba, cadastro e Classificação Internacional 

de Funcionalidade (CIF) para a concessão da credencial da cultura. 

“Gostaria de parabenizar toda a equipe que integra a Diretoria de Educação 

Inclusiva pela dedicação e comprometimento no trabalho realizado dia a dia com 

nossos alunos com necessidades educacionais especiais”. 

A programação contempla ainda o encontro estudantil intermunicipal com a 

participação de estudantes e representantes da escola bilíngue para surdos, EMEF 

Profª Mª Aparecida dos Santos Ronconi, de São José dos Campos, que visitarão a 

sede da Secretaria de Educação e o Espaço Aventura, no Centro. 

Encerrando o mês, conhecido como Setembro Azul, será realizado no dia 29, a 

partir das 19h, o II Fórum sobre Surdez e Inclusão com o tema ‘Os desafios da 

Educação Inclusiva para surdos’. As inscrições 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 
 

Clipping de Notícias: 26/09/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Radar Litoral 

 

3ª etapa da Corrida de Rua de Caraguatatuba ganha mais 300 

inscrições para essa terça-feira 

 

 
 

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

adicionou mais 300 vagas para a 3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua de 

Caraguatatuba. Em poucas horas, as 800 inscrições se esgotaram rapidamente, 

fazendo com que fossem disponibilizada essa nova oportunidade para terça-feira 

(27), totalizando 1.100 vagas. O evento será no dia 8 de outubro (sábado). 

Os atletas devem se inscrever no Fundo Social de Solidariedade com o ingresso 

solidário de 1 litro de óleo e 1 kg de açúcar, lembrando de levar documento com 

foto para fazer a inscrição. 

A largada será realizada na Praça da Cultura, no Centro, às 18h, com trajeto 

sentido Praia do Indaiá. A corrida será dividida em circuitos de 5km e 10km. 

Ao todo, foram disponibilizadas 1.100 inscrições para atletas acima dos 16 anos. 

O período de inscrições será do dia 26 de setembro (segunda-feira) até 4 de 

outubro, ou esgotarem as inscrições. Os atletas devem estar munidos de 

documento com foto para fazer a inscrição. 

Desta vez, a troca das inscrições no Fundo Social de Solidariedade será através da 

entrega de 1 litro de óleo e 1 kg de açúcar. Todos os atletas inscritos receberão 

medalhas após a conclusão do trajeto, além de hidratação com frutas, água e 

isotônico. Na troca dos kits, que ainda será divulgado horário e local e os atletas 

receberão camiseta e número de corredor. 



 

 
 

“Praticamente em todos os meses do ano tivemos algum tipo de evento de 

corrida ou correlato, sempre com o intuito de divulgar e fazer com que o esporte 

seja praticado por todos os munícipes, sejam eles crianças, jovens, adultos ou da 

melhor idade”, diz Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de 

Caraguatatuba. 

Serviço 

3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba 

Dia: 8 de outubro 

Largada: Praça da Cultura, Centro 

Horário: 18h 

Inscrições 

Local: Fundo Social de Solidariedade 

Horário: Das 8h30 as 16h30 

Período: 26 de setembro até 4 de outubro 

Vagas: 800 atletas 

Inscrições: 1 litro de óleo e 1 kg de açúcar 
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Prefeitura e PM removem acampamentos irregulares na praia do 

Centro em Caraguá 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, realizou na 

última sexta-feira (23/9) mais uma intervenção para a retirada de acampamentos 

irregulares montados da Praia do Centro. Na ocasião, a equipe do Departamento 

de Fiscalização de Posturas, acompanhada pela Atividade Delegada da Polícia 

Militar (PM), registrou a instalação de diversas barracas de camping e coberturas 

improvisadas em árvores.    

Segundo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, responsável por coordenar o 

trabalho, foram encontradas armas brancas e também cachimbos semelhantes 

ao utilizados para consumir crack. Ao todo, mais de 20 pessoas foram abordadas 

e orientadas a desfazer as armações. “Nós estamos fazendo o monitoramento 

constante da orla para coibir a permanência de barracas na praia, com ações 

sendo realizadas praticamente todos os dias. O nosso objetivo é 

garantir o sossego e o bem estar público da coletividade”, destacou o secretário. 

A instalação de acampamento, barracas e aparelhagens de campismo e 

habitação é proibida nas praias do município, conforme o artigo 237 da Lei 

Municipal nº 1.144/80 (Código de Posturas). A infração é passível de multa no 

valor de R$ 1.298,95. 
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Secretaria de Meio Ambiente recebe representantes do Ibama para 

alinhar ações conjuntas em Caraguá 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca, recebeu na última sexta-feira (23), o chefe da unidade técnica 

do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama) do Litoral Norte, Hugo Américo Rubert Schaedler, junto do vice, Ivan Paulo 

Ortiz Pereira, para abordar ações colaborativas. A reunião também teve o 

propósito de apresentar o novo secretário da pasta, Leandro de Oliveira Caetano, 

aos representantes do órgão estadual. Eles foram recepcionados na sede da 

secretaria. 

A conversa contou, ainda, com a presença do secretário adjunto de Meio 

Ambiente, João Silva de Paula Ferreira. O objetivo foi fortalecer o apoio entre as 

instituições e alinhar ações ambientais. Um dos projetos abordados pelos agentes 

do IBAMA foi a possibilidade de organizar uma campanha de conscientização 

junto às escolas municipais para falar sobre o início da nidificação, isto é, o 

período em que os pássaros começam a fazer ninhos. 

Com a chegada da primavera, os animais entram em fase de reprodução e é 

comum que aconteçam quedas frequentes de ninhos neste período. Por conta 

disso, muitas pessoas não sabem como proceder e acabam agindo de forma 

equivocada. 

A campanha irá abordar justamente os procedimentos corretos que devem ser 

adotados quando a pessoa se deparar com um caso semelhante. A proposta é 



 

 
 

que a informação seja aplicada aos alunos do ensino público por meio de 

palestras. 

Outro tópico levantado foi sobre a implantação de um Centro de Triagem de 

Animais Silvestres (Cetas) do IBAMA em Caraguatatuba, que seria uma unidade 

responsável pelo manejo dos animais recolhidos durante ação fiscalizatória, de 

resgate ou entregues voluntariamente. 

De acordo com o secretário, os projetos ainda serão avaliados e outras conversas 

serão necessárias para organizar as propostas e torná-las aplicáveis na prática, 

porém, esse contato foi importante para firmar a colaboração entre ambos os 

órgãos ambientais. “São ótimas ideias iniciais que serão estudadas pela nossa 

administração, mas a proposta é que essa parceria se torne uma realidade em 

breve e frutifique ainda mais. O contato foi importante para fortalecer e integrar 

as ações entre os as instituições que atuam em prol da causa ambiental”, disse 

Leandro Caetano. 
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Prefeitura de Caraguatatuba recupera duas áreas públicas com apoio 

da Atividade Delegada 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, retomou 

mais duas áreas públicas invadidas no município, durante ação realizada na 

última sexta-feira (23), com apoio da Atividade Delegada da Polícia Militar 

Ambiental (PMA). 

O trabalho, coordenado pelo Departamento de Fiscalização de Posturas, 

recuperou um terreno localizado na Rua L (Balneário Gardemar), no bairro 

Massaguaçu, e outro na Rua João Manoel de Oliveira, na Tabatinga. 

Neste último, o espaço já vinha sendo monitorado para evitar sua utilização como 

estacionamento irregular de veículos. Agora, a área recebeu uma placa de 

identificação de bem público. O mesmo foi feito no terreno do Massaguaçu. 

A Prefeitura alerta que o ato de invadir e ocupar uma área em Caraguatatuba, 

sem a devida autorização, é ilegal. No município, o infrator está sujeito à 

aplicação de multa no valor de R$ 2.979,70 (718 VRMs) e demais penalidades 

cabíveis civis e penais, segundo os artigos 251 e 254 da Lei Municipal nº 

1.144/80 (Código de Posturas). 

Balanço 

Somente neste ano, a equipe do Departamento de Fiscalização de Posturas da 

Secretaria de Urbanismo já realizou mais de 100 ações para coibir a ocupação 



 

 
 

desordenada (invasão) dentro do município. Há casos de áreas de preservação 

ambiental e permanente. 

Denúncias 

A população pode denunciar irregularidades por meio da Central de 

Relacionamento 156, no site 156.caraguatatuba.sp.gov.br, aplicativo 

‘Caraguatatuba 156’ e telefone 156. 
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Humorista Victor Sarro apresenta seu novo show 'All In' em 

Caraguatatuba 

 

 
 

Neste sábado (1º/10), o humorista Victor Sarro chega a Caraguatatuba com seu 

novo show de stand up 'All In'. A apresentação ocorre às 20h, no TMC – Teatro 

Mario Covas. 

Os ingressos para o show podem ser adquiridos antecipadamente pelo site 

Bilheteria Express ou na Reticências Livraria e Café, localizada na Avenida 

Guarulhos, 79, Centro, por R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia entrada. 

Neste show, o comediante provoca o público a "apostar tudo que tem, já que não 

tem nada a perder". Em um mix de acidez com quinta série, Sarro mostra que 

coisa séria não existe ao trazer histórias hilárias, que têm sido muito requisitadas 

em suas atuais entrevistas em programas de podcasts, além de novas histórias 

preparadas especialmente para o show. 

Sobre o humorista 

Victor Sarro iniciou sua carreira de comediante ao participar de um concurso na 

internet. Tempos depois foi convidado por Fábio Porchat para participar do 

'Comédia em Pé', o primeiro grupo de comédia stand up do Brasil. 

Na TV Record, venceu o concurso 'Mais novo talento do humor do Brasil', no 

programa 'Tudo é Possível'. Na TV Globo, foi repórter e redator do programa 

'Encontro com Fátima Bernardes'; redator e parte do elenco do 'Esquenta' com 



 

 
 

Regina Casé; roteirista e comediante do 'Altas Horas', com Serginho Groisman, 

além de trabalhar com roteiros para o programa 'Vídeo Show'. Foi também 

apresentador do programa 'Queimando a Roda' e 'Fritada', além de apresentar 

um programa ao lado da cantora Anitta, no Multishow. Atualmente viaja com o 

RISADARIA, considerado um dos maiores festivais de humor do mundo. 

Serviço 

Stand up: Victor Sarro em 'All In' 

Data: 1º de outubro (sábado) 

Horário: 20h 

Classificação 16 anos 

Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia) 

Pontos de Venda: www.bilheteriaexpress.com.br e Reticências Livraria e Café – 

Avenida Guarulhos, 79, Centro 

Local: Teatro Mario Covas – Avenida Goiás, 187, Indaiá 
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Caraguatatuba está com Inscrições abertas para curso de Auxiliar de 

Climatização de Automóveis 
 

 
 

O Fundo Social de Caraguatatuba recebe até quarta-feira (28) as inscrições para o 

curso gratuito de Auxiliar de Climatização de Automóveis. A atividade conta com a 

parceria do Senai. 

O processo de inscrição está aberto desde a semana passada e são oferecidas 36 

vagas. Os interessados devem procurar a sede do Fundo Social, de forma 

presencial, das 9h às 16h30. É preciso ter mais de 18 anos de idade; concluído o 

Nível Fundamental; apresentar RG, Título de Eleitor e comprovante de residência. 

As aulas do curso de Auxiliar de Climatização de Automóveis serão realizadas de 4 

a 20 de outubro, das 13h às 22h, com carga horária de 62 horas e ensinará sobre 

manutenção preventiva em equipamentos de climatização veicular, utilizando 

técnicas que possibilitem a obtenção da qualidade do ar interior, segundo a 

legislação vigente. 

O Fundo Social trouxe o curso, em parceria com o Senai, por entender ser esta 

uma atividade que cresce bastante com o calor que tende a fazer no litoral e a 

necessidade de arrumar ou trocar os ares condicionados dos veículos 

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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Victor Sarro apresenta seu novo show de humor “All In” em Caraguá 

 

 
 

No próximo sábado, dia 1º de outubro, o humorista Victor Sarro chega a 

Caraguatatuba com seu novo show de stand up ‘All In’. A apresentação ocorre às 

20h, no TMC – Teatro Mario Covas. 

Os ingressos para o show podem ser adquiridos antecipadamente pelo site 

Bilheteria Express ou na Reticências Livraria e Café, localizada na Avenida 

Guarulhos, 79, Centro, por R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia entrada. Neste show, o 

comediante provoca o público a “apostar tudo que tem, já que não tem nada a 

perder”. Em um mix de acidez com quinta série, Sarro mostra que coisa séria não 

existe ao trazer histórias hilárias, que têm sido muito requisitadas em suas atuais 

entrevistas em programas de podcasts, além de novas histórias preparadas 

especialmente para o show. 

Sobre o humorista 

Victor Sarro iniciou sua carreira de comediante ao participar de um concurso na 

internet. Tempos depois foi convidado por Fábio Porchat para participar do 

‘Comédia em Pé’, o primeiro grupo de comédia stand up do Brasil. 

Na TV Record, venceu o concurso ‘Mais novo talento do humor do Brasil’, no 

programa ‘Tudo é Possível’. Na TV Globo, foi repórter e redator do programa 

‘Encontro com Fátima Bernardes’; redator e parte do elenco do ‘Esquenta’ com 

Regina Casé; roteirista e comediante do ‘Altas Horas’, com Serginho Groisman, 

além de trabalhar com roteiros para o programa ‘Vídeo Show’. Foi também 



 

 
 

apresentador do programa ‘Queimando a Roda’ e ‘Fritada’, além de apresentar 

um programa ao lado da cantora Anitta, no Multishow. Atualmente viaja com o 

RISADARIA, considerado um dos maiores festivais de humor do mundo. 

Serviço 

Stand up: Victor Sarro em ‘All In’ 

Data: 1º de outubro (sábado) 

Horário: 20h 

Classificação 16 anos 

Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia) 

Pontos de Venda: www.bilheteriaexpress.com.br e Reticências Livraria e Café – 

Avenida Guarulhos, 79, Centro 

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

Mais informações: (12) 3881-2623 – TMC 
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Procon dá orientações a consumidores para o Dia das Crianças 

 

 
 

O Dia das Crianças é celebrado em 12 de outubro e com a chegada dele, 

começam os desejos das crianças pelos mais variados brinquedos. O Procon de 

Caraguatatuba recomenda algumas precauções para não transformar a compra 

dos presentes da garotada em um 'pesadelo interminável'. 

O diretor do Procon, Aliex Moreira, dá algumas dicas evitar transtornos nessa hora. 

“A primeira recomendação é pesquisar preço, forma de pagamento e taxas de 

juros, cuidadosamente, antes de comprar o brinquedo. O consumidor não pode se 

iludir com ilustrações estampadas na embalagem, por isso, é necessário ler todas 

as informações sobre o brinquedo, incluindo o manual de instruções, que precisa 

estar em Língua Portuguesa para facilitar a compreensão”, explica. 

Na embalagem do produto devem constar informações como: idade 

recomendada; identificação do fabricante (nome, CNPJ, endereço); instruções de 

montagem, de uso e eventuais riscos que podem apresentar à criança, quando for 

o caso; número de peças; e o selo de segurança do Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), indicando se o produto foi fabricado 

de acordo com as normas técnicas vigentes, juntamente com o selo de um órgão 

credenciado para testar sua qualidade. O diretor chama atenção para os efeitos 

da Lei Estadual nº 81.24/1992, que obriga os fornecedores a manterem amostras 

sem lacre dos produtos à venda, para análise do consumidor. “Ao efetuar a 

compra, os pais devem exigir sempre a nota, cupom fiscal ou tíquete de caixa. 



 

 
 

Estes documentos serão necessários, caso precise fazer valer seus direitos de 

consumidor”, alerta. 

TROCAS 

Não existe a previsão de troca nas compras em lojas físicas no Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), mas algumas empresas efetuam a troca do 

produto deliberadamente ou quando está estipulado na nota de compra. “Neste 

caso, o Procon/SP orienta que o consumidor peça e faça constar esse direito na 

nota fiscal ou cupom de compra. É preciso certificar-se, ainda, que o produto a ser 

comprado tenha garantia de fábrica, bem como se existe serviço autorizado 

credenciado da mercadoria no seu município. Quando não há esse direito de 

fábrica, é assegurada a garantia legal de três meses, necessitando ao consumidor 

apenas apresentar a nota fiscal”, reforça Moreira. 

Se o produto apresentar algum vício ou defeito, o fornecedor tem 30 dias a partir 

do dia da reclamação para resolver e, se não o fizer nesse tempo, o freguês tem 

direito a restituição do valor pago corrigido monetariamente, abatimento 

proporcional no preço ou substituição do produto por outro da mesma espécie e 

em perfeitas condições de uso. “Tudo que for anunciado, tem que ser cumprido 

pelo estabelecimento. As compras feitas fora do comércio (por telefone, em 

domicílio, catálogo ou internet) dão ao consumidor o direito de sete dias para 

arrependimento, a partir da data da compra ou do recebimento do produto”,disse 

Moreira. Compras na internet 

A primeira orientação para compras on-line é sempre acessar o site oficial da 

empresa. “Evite as redes sociais, não compre por esses locais. A pessoa também 

precisa verificar se existe um endereço físico e consultar se a loja entrega os 

produtos. Essa informação pode ser vista em sites como o Reclame Aqui. Além 

disso, evite pagar por PIX ou boletos, sempre pague fazendo um parcelamento no 

cartão de crédito”, recomenda. 

Moreira também chama a atenção para os golpes em ambiente virtual. 

“Desconfie de preço muito abaixo do praticado no mercado, não confie e não 

compartilhe links e informações dos quais não tenha certeza da origem”, previne. 

“Prefira lojas em quais já fez transações anteriormente e deu tudo certo. 

Normalmente, quem é cadastrado em lojas virtuais passa a receber mensagens 

com dicas de promoções e de valores, o que pode servir de parâmetro para o 

orçamento”, complementou. 

Ainda para fugir das armadilhas durante as compras on-line, o Procon de 

Caraguatatuba traz a seguintes recomendações: não forneça dados, senhas, 

códigos, etc; não acredite em ofertas de ajuda, sorteio, dinheiro enviadas pelo 

WhatsApp, redes sociais, e-mails e links; evite preencher formulários que não 

estejam nos sites oficiais; baixe aplicativos apenas das lojas oficiais; em caso de 



 

 
 

dúvidas ou dificuldades, procure um familiar ou amigo que possa ajudar; utilize 

antivírus no computador, tablet e smartphone; confira sempre o endereço 

eletrônico do site, pois existem páginas falsas que utilizam o nome de grandes 

empresas e criam páginas com layout parecido com o das lojas originais, porém o 

endereço eletrônico do falso site leva o nome de empresa conhecida, mas com o 

final diferente; e pesquise a lista de sites indesejáveis da Fundação Procon/SP, 

antes de efetuar uma compra on-line. Como reclamar? 

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão 

pessoalmente ou por meio de terceiros, com uma procuração. É preciso 

apresentar RG, CPF e toda documentação pertinente à reclamação, como nota 

fiscal, ordem de serviço, comprovante de pagamento e outros. A queixa também 

pode ser feita de forma on-line pelo aplicativo Caraguatatuba 156 ou no site 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta com 15 

funcionários. 

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda 

a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 

908, no Centro. 
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Caraguatatuba escolheu Major Olímpio como senador em 2018 

 

 
 

As eleições para presidente, governador, senador e deputados estaduais e 

federais estão chegando. No 2 de outubro, milhões de brasileiros irão às urnas 

para escolher o futuro de seu país e de seus estados. Na eleição para senador, a 

cidade de Caraguatatuba, no Litoral Norte, escolheu Major Olímpio (PSL) como o 

mais votado com 28,2%. Mara Gabrilli (PSDB) ficou em segundo lugar com 19,2%, 

seguida de Tripoli, também do PSDB, com 11,6%. 

Fecham a lista dos cinco primeiros o candidato Eduardo Suplicy (PT) com 10,3% e 

Maurren Maggi (PSB) com 8,9%. Caraguatatuba teve 91.708 eleitores, sendo 

74,9% votantes e 25,1% ausentes. 
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VI Curta Caraguá: Professores da rede estadual concluem ciclo de 

capacitações e dão início a produção dos projetos 

 

 
 

Os professores da rede estadual de Caraguatatuba concluíram, na última semana, 

a capacitação do VI Curta Caraguá, Festival de Cinema voltado a Escolas 

Estaduais do Litoral Norte. Dividido em quatro módulos, o último encontro da 

capacitação teve como tema: ‘Edição e Finalização’, com mediação de Fabrício 

Borges. 

Durante a oficina, foram abordados temas, como: Conteúdo Planejado; Cinema na 

Escola; Linguagem Cinematográfica; Curta-Metragem; Montagem e Edição; 

Softwares de edição Kdenlive  vs CapCut; Edição de efeitos especiais com Chroma 

Key; Imagem e Som; Trilha Sonora; Finalização, divulgação  e exibição de projetos. 

De acordo com Eliotty Caetano, coordenador de cine-foto-vídeo da FUNDACC – 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, os quatro módulos da 

capacitação do Curta Caraguá somaram 133 participações de professores da rede 

estadual, que abraçaram o evento com muito carinho e dedicação. 

“Agora eles irão multiplicar o conteúdo adquirido com milhares de alunos da rede 

pública e esperamos que os curtas produzidos nas salas de aula tenham um 

ganho em qualidade, para que além de festivais regionais, esses filmes possam 

ser inscritos em festivais no Brasil e no mundo, levando o nome da nossa cidade 

por onde passarem. Não vejo a hora de poder assistir cada um deles”, declarou. 

Em sua 6º edição, o Curta Caraguá recebeu 26 inscrições de escolas da região. 

Cada escola inscrita receberá monitoria dos profissionais que estiveram à frente 



 

 
 

da capacitação até o mês de novembro. Fora isso, todas as escolas também 

receberam um kit de produção contendo um tripé para câmera/celular e um 

tecido Chroma key para gravação e efeitos especiais. 

Visando estimular a criatividade e o gosto pela criação audiovisual, o VI Curta 

Caraguá conta com três categorias: Estudante 1, para alunos do 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental II; Estudante 2, voltado para turmas do 1º ao 3º ano do 

Ensino Médio ou Técnico; e Especial, para estudantes do 6º ano do Ensino 

Fundamental II ao 3º ano do Ensino Médio ou Técnico. 

Ao todo, o Festival selecionará até 25 filmes para cada uma das categorias 

Estudantis e 15 filmes para a categoria Especial, que serão apresentados no 

Auditório Maristela de Oliveira no dia 26 de novembro, às 18h, com premiação 

entregue no dia 27/11, às 15h, em uma cerimônia de premiação para os 

melhores curtas-metragens. 

Serão entregues também troféus ao 1º, 2º e 3º lugar e uma excursão para o MIS – 

Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, para as escolas que obtiverem o 1º 

lugar em cada categoria. 
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Teatro Mario Covas: Victor Sarro apresenta seu novo show ‘All In’ em 

Caraguatatuba 

 

 
 

Neste sábado (1º/10), o humorista Victor Sarro chega a Caraguatatuba com seu 

novo show de stand up ‘All In’. A apresentação ocorre às 20h, no TMC – Teatro 

Mario Covas. 

Os ingressos para o show podem ser adquiridos antecipadamente pelo site 

Bilheteria Express ou na Reticências Livraria e Café, localizada na Avenida 

Guarulhos, 79, Centro, por R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia entrada. 

Neste show, o comediante provoca o público a “apostar tudo que tem, já que não 

tem nada a perder”. Em um mix de acidez com quinta série, Sarro mostra que 

coisa séria não existe ao trazer histórias hilárias, que têm sido muito requisitadas 

em suas atuais entrevistas em programas de podcasts, além de novas histórias 

preparadas especialmente para o show. 

Sobre o humorista 

Victor Sarro iniciou sua carreira de comediante ao participar de um concurso na 

internet. Tempos depois foi convidado por Fábio Porchat para participar do 

‘Comédia em Pé’, o primeiro grupo de comédia stand up do Brasil. 

Na TV Record, venceu o concurso ‘Mais novo talento do humor do Brasil’, no 

programa ‘Tudo é Possível’. Na TV Globo, foi repórter e redator do programa 

‘Encontro com Fátima Bernardes’; redator e parte do elenco do ‘Esquenta’ com 

Regina Casé; roteirista e comediante do ‘Altas Horas’, com Serginho Groisman, 



 

 
 

além de trabalhar com roteiros para o programa ‘Vídeo Show’. Foi também 

apresentador do programa ‘Queimando a Roda’ e ‘Fritada’, além de apresentar 

um programa ao lado da cantora Anitta, no Multishow. Atualmente viaja com o 

RISADARIA, considerado um dos maiores festivais de humor do mundo. 

Serviço 

Stand up: Victor Sarro em ‘All In’ 

Data: 1º de outubro (sábado) 

Horário:20h 

Classificação 16 anos 

Ingressos:R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia) 

Pontos de Venda:www.bilheteriaexpress.com.br  

e Reticências Livraria e Café – Avenida Guarulhos, 79, Centro 

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

Mais informações: (12) 3881-2623 – TMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bilheteriaexpress.com.br/
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FUNDACC e Conselho Municipal Setorial de Artes Plásticas abrem 

inscrições para Mostra Coletiva da ‘Consciência Negra’ 

 

 
 

A FUNDACC – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba e a Comissão 

Municipal Setorial de Artes Plásticas estão com inscrições abertas para o 

credenciamento da Mostra Coletiva da ‘Consciência Negra’, que ficará em 

exposição no Espaço Paulo Mott e no MACC – Museu de Arte e Cultura de 

Caraguatatuba, entre os meses de novembro e dezembro de 2022. 

Os interessados em participar devem realizar a inscrição pelo formulário online: 

 https://fundacc.sp.gov.br/exposicao-consciencia-negra até o dia 21 de outubro.  

A confirmação e a garantia da inscrição do credenciado será a cópia do formulário 

preenchido e enviado para o e-mail informado no formulário do credenciamento. 

Lembrando que, cada artista poderá concorrer com até cinco obras. 

Podem participar do credenciamento artistas maiores de 18 anos, representados 

por pessoa física do município de Caraguatatuba e Litoral Norte de São Paulo, que 

tenham habilitação artística e que atendam aos requisitos e condições do 

credenciamento. 

Das obras inscritas, serão aceitas: pinturas, esculturas, desenhos, instalações, 

objetos de arte, que deverão dialogar com a temática dentro da proposta artística 

de registro da riqueza das tradições populares, festas, patrimônio cultural material 

e imaterial da riqueza da região, que serão avaliadas de acordo com a 

originalidade, técnica e poética. 

https://fundacc.sp.gov.br/exposicao-consciencia-negra


 

 
 

A análise dos documentos para o credenciamento e seleção será realizada pelos 

representantes da Comissão Municipal Setorial de Artes Plásticas e do Fórum 

Setorial de Artes Visuais e Artesanato do CMPCC – Conselho Municipal de Política 

Cultural de Caraguatatuba. Após a seleção, as participações serão efetivadas e as 

vagas confirmadas por e-mail até o dia 25 de outubro. 

Em caso de dúvidas ou para mais informações acesse o Edital completo no 

link: https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/21/09/2022/edital-no-0202022-

credenciamento-de-artistas-plasticos-para-mostra-coletiva-da-consciencia-negra. 

Serviço 

Mostra Coletiva da ‘Consciência Negra’ 

Inscrições até 21 de outubro 

pelo link: https://fundacc.sp.gov.br/exposicao-consciencia-negra 

Mais informações: (12) 3897-5660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/21/09/2022/edital-no-0202022-credenciamento-de-artistas-plasticos-para-mostra-coletiva-da-consciencia-negra
https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/21/09/2022/edital-no-0202022-credenciamento-de-artistas-plasticos-para-mostra-coletiva-da-consciencia-negra
https://fundacc.sp.gov.br/exposicao-consciencia-negra
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Prefeitura De Caraguatatuba Contabiliza Mais Duas Áreas Públicas 

Recuperadas 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, retomou 

mais duas áreas públicas invadidas no município, durante ação realizada na 

última sexta-feira (23), com apoio da Atividade Delegada da Polícia Militar 

Ambiental (PMA).  trabalho, coordenado pelo Departamento de Fiscalização de 

Posturas, recuperou um terreno localizado na Rua L (Balneário Gardemar), no 

bairro Massaguaçu, e outro na Rua João Manoel de Oliveira, na Tabatinga. 

Neste último, o espaço já vinha sendo monitorado para evitar sua utilização como 

estacionamento irregular de veículos. Agora, a área recebeu uma placa de 

identificação de bem público. O mesmo foi feito no terreno do Massaguaçu. 

A Prefeitura alerta que o ato de invadir e ocupar uma área em Caraguatatuba, 

sem a devida autorização, é ilegal. No município, o infrator está sujeito à 

aplicação de multa no valor de R$ 2.979,70 (718 VRMs) e demais penalidades 

cabíveis civis e penais, segundo os artigos 251 e 254 da Lei Municipal nº 

1.144/80 (Código de Posturas). Balanço 

Somente neste ano, a equipe do Departamento de Fiscalização de Posturas da 

Secretaria de Urbanismo já realizou mais de 100 ações para coibir a ocupação 

desordenada (invasão) dentro do município. Há casos de áreas de preservação 

ambiental e permanente. 

Denúncias 



 

 
 

A população pode denunciar irregularidades por meio da Central de 

Relacionamento 156,  
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Orla Do Massaguaçu Recebe Placas Com Alerta Para ‘Praia De Tombo’ 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, fez a 

instalação de placas informativas na orla da Praia do Massaguaçu para orientar 

banhistas quanto às características do atrativo natural, localizado na região norte 

do município. Nas três placas afixadas na última quinta-feira (22) constam, entre 

outras informações, os dizeres: “praia de tombo e forte correnteza”, com grande 

destaque para a palavra ‘atenção’, tendo como objetivo alertar para a 

comunicação indicativa. 

Para o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, “o esclarecimento sobre o tipo de 

praia é importante para o morador e também para o turista, especialmente 

durante o período de alta temporada, quando o local costuma receber muitas 

pessoas pela primeira vez”. 

Legislação 

A atividade tem como base a Lei Municipal nº 1.144/80 (Código de Posturas), que 

trata, entre outras coisas, da utilização das praias, vias e logradouros públicos. A 

legislação cita 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 sossego público. 

 

 

 

https://sistema.camaracaragua.sp.gov.br/pysc/download_norma_pysc?cod_norma=1142&texto_original=1
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Disputas Emocionantes Marcam Estreia Da Etapa XTERRA Brazil Em 

Caraguatatuba 

 

 
 

Foi um fim de semana inédito e inesquecível em Caraguatatuba. O motivo foi a 

realização da etapa do XTERRA Brazil na cidade, evento que reuniu cerca de 

1.500 participantes na região da Praia Martim de Sá, no último sábado (24) e 

domingo (25). 

O sol colaborou e deixou o percurso das provas ainda mais bonito para quem 

disputou Aquathlon, Triatlhon, Swim Challenge ou Trail Run. O maior circuito off-

road do mundo emocionou também quem foi até a arena prestigiar os esportistas. 

Momentos de alegria e superação mostram que o XTERRA Brazil é muito mais do 

que um circuito esportivo. “O XTERRA Brazil consegue unir no fim de semana alta 

performance, emoção e ambiente familiar. O saldo da primeira etapa realizada 

em Caraguá é extremamente positivo. Fomos bem acolhidos pela população local 

e esperamos ter retribuído com uma prova de alto nível, além de ser uma atração 

para a região”, comemorou Bernardo Fonseca, CEO do circuito. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, também comemorou a realização da 

etapa na cidade. “Espero que seja só o primeiro XTERRA Brazil aqui em Caraguá e 

que o circuito possa voltar para nossa cidade nos próximos anos”, disse 

momentos antes da largada que abriu o sábado de diversas atrações. 



 

 
 

As disputas começaram no mar para os participantes do Triathlon e do Aquathlon. 

Diogo Malagon confirmou seu favoritismo no Triathlon e fechou o circuito de 750 

metros de natação, 23k de bike e 6,7k de corrida em 2h19min04seg. “A prova foi 

impressionante. Eu não esperava uma prova tão dura e tão técnica, mas saiu tudo 

dentro do que planejei. Consegui fazer o trecho de bike bem forte e uma corrida 

consistente para chegar à vitória”, afirmou o triatleta que já é figurinha carimba 

no XTERRA Brazil com vitórias em diversas etapas. 

Outra disputa que marcou a etapa foi o Trail Run. Centenas de atletas largaram 

sob o sol da tarde em Caraguá para encarar o desafiador percurso dividido nas 

distâncias de 5, 10 e 21k. Nos 21k, Jéssica dos Reis superou todas as 

concorrentes para vencer com o tempo de 1h54min13seg. “Consegui executar 

tudo o que planejei. O circuito foi muito técnico, mas consegui manter meu plano 

e saí com a vitória”.  

Crianças agitam a praia com o XTERRA Kids 

As crianças também mostraram que estão aptas a participarem do circuito e 

agitaram a praia na manhã de domingo no XTERRA Kids, mostrando que o evento 

é uma oportunidade para todos da família aproveitarem um fim de semana com 

esporte e aventura. 

A realização do XTERRA Brazil é da X3M Entretenimento, proprietária do evento no 

país. A etapa de Caraguá teve o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Turismo. 

Resultados 

Triathlon (feminino) 

1 – Sabrina Gobbo 

2 – Camila Alves 

3 – Danielle Machado 

 

Triathlon (masculino) 

1 – Diogo Malagon 

2 – Rafael Gomes 

3 – RobertoLeonardoJosemilton (revezamento) 

 

Aquathlon (feminino) 

1 – Laura Lopes 

2 – Michelle Alves 



 

 
 

3 – Isabele dos Santos 

 

Aquathlon (masculino) 

1 – Marcos Stuckus 

2 – Mauro Sergio de Rosa 

3 – Gabriel Romão 

 

Swim Challenge 1,5k (feminino) 

1 – Maisa Valente 

2 – Verônica Tournillon 

3 – Ana Luiza Santana 

 

Swim Challenge 1,5k (masculino) 

1 – Ramadan El Ali 

2 – Paulo Henrique Ameko 

3 – Wagner da Cunha 

 

Swim Challenge 3k (feminino) 

1 – Isabela Perroni 

2 – Marina Fernanda Schimidt 

3 – Catarina Wintler 

 

Swim Challenge 3k (masculino) 

1 – Henrique Ferreira 

2 – Matheus Gomes 

3 – Giovanni Boninsenha 

 

Trail Run 5k diurno (feminino) 

1 – Dazia Batista 

2 – Jackelyne dos Santos 



 

 
 

3 – Cinthia Rodrigues 

 

Trail Run 5k diurno (masculino) 

1 – Gustavo Gonçalves 

2 – Airton Oliveira 

3 – Cristien de Almeida 

 

Trail Run 5k noturno (feminino) 

1 – Daniella dos Santos 

2 – Michele Pereira 

3 – Maria Fernanda Pereira 

 

Trail Run 5k noturno (masculino) 

1 – Renato dos Santos 

2 – Yan Marcelo Reis 

3 – Gustavo Gonçalves 

 

Trail Run 10k (feminino) 

1 – Flavia Azevedo 

2 – Paola Rosa Cabral 

3 – Paloma Paulillo 

 

Trail Run 10k (masculino) 

1 – Luan Gouvea 

2 – Vagner Cesario 

3 – Otávio Andrade 

 

Trail Run 21k (feminino) 

1 – Jéssia dos Reis 

2 – Jucelia Mota 



 

 
 

3 – Maria de Fátima Miranda 

 

Trail Run 21k (masculino) 

1 – Cleiton Santos 

2 – Gabriel Alves 

3 – Jones Vieira 
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Inscrições Para 5º Caraguá Beer Festival Se Encerram Nesta Quarta-

Feira 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, segue com 

inscrições abertas para os empreendimentos que queiram participar do 5º 

Caraguá Beer Festival, a ser realizado entre os dias 12 e 16 de outubro, na Praça 

da Cultura, no Centro. O prazo para a manifestação de interesse se encerra na 

próxima quarta-feira (28). O evento espera contar com 30 empresas participantes, 

entre produtores de cerveja artesanal, estabelecimentos gastronômicos, veículos 

de alimentação e comerciante de souvenirs. 

A ficha de inscrição e demais documentos solicitados podem ser entregues na 

Secretaria de Turismo, localizada na Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 25, no 

Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou encaminhados para o e-mail 

inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br. 

O valor da taxa de inscrição será de R$ 1 mil para interessados na modalidade 

Food Trucks, de R$ 800 para Food Karts e estandes e de R$ 400 para Food Bikes 

e expositor de souvenirs. O pagamento deve ser feito mediante depósito bancário 

(Banco do Brasil, agência 1741-8 e conta corrente 130.137-3, em nome do Fundo 

Municipal de Turismo – FUNDITUR), em até três dias após a data de publicação da 

lista de habilitados. A publicação do resultado será feita na próxima sexta-feira 

(30) no site oficial da Prefeitura de Caraguatatuba (www.caraguatatuba.sp.gov.br). 

Os empreendimentos funcionarão na quarta-feira (12/10), das 11h à 0h, na 



 

 
 

quinta e sexta-feira (13 e 14/10), das 17h à 0h, no sábado (15/10), das 11h à 0h 

e, no domingo (16/10), das 11h às 22h. 

O Edital de Chamamento Público nº 18/2022, contendo os critérios para inscrição 

e seleção, foi publicado na edição 881 do Diário Oficial do Município, disponível 

para acesso em www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/. Mais 

informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo telefone (12) 

3897-7910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/09/Edital_881.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
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Prefeitura De Caraguatatuba Conclui Primeira Fase Da Iluminação Da 

Orla Da Praia Do Centro 

 

 
 

A iluminação da orla da Praia do Centro foi concluída na última sexta-feira (23) 

pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas e 

concessionária Caragua Luz. O trecho recebeu 30 postes de concreto e 145 

projetores LED de 300 Watts. A orla foi contemplada com novos suportes 

decorativos em formato da bromélia Caraguatá fazendo alusão à planta que 

originou o nome da cidade, todos na cor vermelha. A iluminação compreendeu o 

trecho da Avenida Engenheiro João Fonseca até a ponte sobre o Rio Santo 

Antônio. 

Além da faixa de areia, a Caragua luz também substituiu as luminárias voltadas 

ao calçadão concluindo, assim, a primeira fase da orla central. E ao todo, desde a 

iluminação do Camaroeiro, foram implantados 49 postes e 240 projetores. 

Na próxima semana a concessionária dará sequência ao projeto de modernização 

do canteiro central e deve concluir o último trecho da iluminação que vai até a 

Praça de Eventos do Porto Novo. Já no início de outubro serão iniciados os 

trabalhos nas orlas do Indaiá e Jardim Aruan. 

A área da Praça de Eventos ainda receberá um reforço da iluminação através de 

uma nova linha de postes atrás do pavilhão. Além do requinte arquitetônico e 

urbanístico, cujo conceito remete às bromélias, o projeto trará ainda mais 



 

 
 

conforto e segurança à população em um dos locais mais movimentados da 

cidade. 
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Judoca De Caraguatatuba Conquista Vaga Para Final Do Campeonato 

Paulista De Aspirantes 

 

 
 

O judoca Felipe Bittencourt, de 28 anos, da Prefeitura de Caraguatatuba, através 

da Secretaria de Esportes e Recreação, se classificou, no sábado (24), para a fase 

final do Campeonato Paulista de Aspirantes da modalidade. 

Felipe conquistou a vaga após ficar com o vice-campeonato na fase inter-regional, 

disputada na cidade de Suzano. A fase final será disputada na cidade de Araras, 

no dia 15 de outubro. 

“Eu gosto muito de treinar Judô e também gostei muito de participar dos 

campeonatos. É muito satisfatório ver que os treinos estão dando resultado 

quando ganhamos uma medalha, e tudo isso que conquistamos não foi sozinho. 

Quero agradecer ao Sensei Arthur Zumbano que nos ajuda com seu conhecimento 

e contribui para que eu e outras pessoas possam se tornam atletas cada vez mais 

capacitados”, disse o atleta. 

Judô 

O projeto ‘Nova Onda – Caraguá’, promovido na cidade através da Secretaria de 

Esportes e Recreação de Caraguatatuba, oferece, gratuitamente, a prática do 

judô  no município para pessoas a partir de 4 anos de idade. 



 

 
 

É possível realizar sua pré-inscrição nessa e nas outras 28 modalidades esportivas 

gratuitamente através do site https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao. 

Após preencher os campos solicitados e anexar os documentos, um e-mail de 

confirmação será enviado. Para atendimento presencial de matrículas basta se 

dirigir ao Cemug, localizado na Avenida José Herculano, n° 50. 

A inscrição no local é realizada das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira e é 

necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço, além de 

cópia do atestado médico. 

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar acompanhados 

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 

Também é possível realizar a inscrição de forma presencial nos CIASES “Adhemar 

Pereira de Barros” (Travessão) e “Wilson Francisco Valente” (Sumaré), também de 

segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao
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Secretaria De Saúde De Caraguá Apresenta Balanço Do 2º 

Quadrimestre De 2022 Na Sexta-Feira 

 

 
 

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Caraguatatuba promove a audiência 

pública de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2022 na próxima sexta-

feira (30/9), às 10h, na Câmara Municipal, no Centro.  A audiência será 

transmitida pelo site da Câmara de Caraguatatuba Técnicos da Secretaria de 

Saúde vão mostrar dados relativos às consultas, exames, cirurgias, tratamentos, 

resgates do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), internações, 

nascimentos, transporte de pacientes, fiscalizações, combate à dengue, 

absenteísmo (ausências em consultas e exames marcados), entre outras ações 

realizadas na área nos meses de maio, junho, julho e agosto deste ano. Os 

técnicos responderão questionamentos dos parlamentares e da comunidade. 

A prestação de contas da Secretaria de Saúde atende aos artigos 36 e 41 da Lei 

Complementar 141/2012, que determina a elaboração de um relatório detalhado 

referente ao quadrimestre anterior, com o montante dos recursos aplicados no 

período, oferta e produção de serviços públicos, entre outras ações do Sistema 

Único de Saúde (SUS), para ser apresentado em audiência pública até o final dos 

meses de maio, setembro e fevereiro, na Câmara de Caraguatatuba, após a 

análise e aprovação do Conselho Municipal de Saúde (Comus). 
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Escola Bilíngue Para Surdos De Caraguatatuba Celebra Data De 

Valorização Desta Comunidade 

 

 
 

Em alusão ao Dia Nacional do Surdo celebrado em 26 de setembro, a Prefeitura 

de Caraguatatuba, através da Secretaria de Educação, realizou atividades 

recreativas na Emefebs Prof.º Ricardo Luques Sammarco Serra, na Praia das 

Palmeiras. 

O dia começou com a participação da aluna Ketlin Vitória (12 anos), numa 

‘entrevista inclusiva’ para a emissora de televisão Rede Vanguarda, afiliada da 

Rede Globo, contando com a interpretação em Libras do professor interlocutor 

Alberth de Souza Mattos Muniz e da supervisora Fabiana Matos, como porta-voz 

do Setor de Educação Inclusiva. Em seguida, todos os alunos da unidade escolar 

receberam uma edição da bolacha Passatempo com o alfabeto em Libras, doação 

do Shibata Supermercados. De acordo com a fabricante do produto, todo o projeto 

teve participação de funcionários da empresa com deficiência auditiva que se 

comunicam em Libras. 

Outro importante momento foi a integração dos alunos para uma reflexão a 

respeito da data, dos direitos e da inclusão das pessoas surdas na sociedade 

brasileira. A atividade foi finalizada com a partilha de um bolo a todos os 

presentes. 



 

 
 

Instituída em 2017, a unidade escolar faz parte da Diretoria de Educação Inclusiva 

da Secretaria Municipal de Educação de Caraguatatuba, sendo a única com 

ensino bilíngue para surdos no Litoral Norte. 

Atualmente, atende 17 alunos surdos e com deficiência auditiva, e conta com 

uma equipe de sete professores intérpretes de Libras. 

 secretária de Educação, Márcia Paiva, comentou que desde o início do mês de 

setembro, mês da visibilidade da Comunidade Surda Brasileira, diversas 

atividades pedagógicas e recreativas foram realizadas com os alunos, entre 

Vivência na Equoterapia, visita ao Projeto Tamar, ao Aquário de Ubatuba, cadastro 

e Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) para a concessão da 

credencial da cultura. 

“Gostaria de parabenizar toda a equipe que integra a Diretoria de Educação 

Inclusiva pela dedicação e comprometimento no trabalho realizado dia a dia com 

nossos alunos com necessidades educacionais especiais”. 

A programação contempla ainda o encontro estudantil intermunicipal com a 

participação de estudantes e representantes da escola bilíngue para surdos, EMEF 

Profª Mª Aparecida dos Santos Ronconi, de São José dos Campos, que visitarão a 

sede da Secretaria de Educação e o Espaço Aventura, no Centro. 

Encerrando o mês, conhecido como Setembro Azul, será realizado no dia 29, a 

partir das 19h, o II Fórum sobre Surdez e Inclusão com o tema ‘Os desafios da 

Educação Inclusiva para surdos’. As inscrições 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eventos.educacaocaraguatatuba.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCoinj9RzhXM0bph-JdnHGTw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCoinj9RzhXM0bph-JdnHGTw/featured
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Setembro Azul: Sepedi, Escola Bilíngue E IFSP Caraguatatuba 

Promovem Roda De Conversa “Dialogando Com Surdos” 

 

 
 

Para marcar o “Setembro Azul” e o Dia Nacional dos Surdos, comemorado nesta 

segunda-feira (26), profissionais da Secretaria dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e do Idoso (Sepedi) e do Instituto Federal de São Paulo (IFSP – 

Campus Caraguatatuba) promoveram uma Roda de Conversa “Dialogando com 

Surdos”. 

O evento reuniu a coordenadora do Núcleo de Apoio às Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais do IFSP (Napne), Ticiana Couto Roquejani; a 

secretária do Napne e técnica em Assuntos Educacionais, Mariângela de Lara 

Moraes Daibert; professores, servidores e alunos dos cursos técnicos em 

Informática Integrado ao Ensino Médio, Meio Ambiente, Administração e 

Informática para Internet no auditório do IFSP. 

No palco, compondo a mesa de trabalhos, os surdos Lucas Henrique Gomes 

Soares, 29 anos, Miguel Ehiki Walesko Kuada, 4 anos, e sua mãe Margareth 

Emiko Martinez Kuada; Eduardo Capponero, 28 anos, a professora da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental e Educação Bilíngue para Surdos do Litoral 

Norte, Professor Ricardo Luques Sammarco Serra, Thais Marcela de Melo 

Monteiro e a professora de Atendimento Educacional Especializado(AEE) 

Libras/Português, Marcia Aires Amaral Stasiak. A mediação com o público ficou a 

cargo da fonoaudióloga do setor de Planejamento e Atendimento da Sepedi, 

Paula Hiromi Kavadi, e dos intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras), 



 

 
 

Thaisa Helena Vida Leal, do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com 

Deficiência e ao Idoso (Ciapi), e Danilo Monteiro da Silva, do IFSP. 

O evento iniciou com a apresentação de símbolos relativos à surdez como: 

intérprete de Libras, Open Caption, Closed Caption, acessibilidade para surdos, 

além de informar à plateia sobre aplicativos gratuitos que podem auxiliar na 

comunicação com surdos: hand talk e Icom (Central de Atendimento 

Libras/Português). 

Em seguida, os participantes puderam conhecer um pouco sobre o trabalho 

desenvolvido pela escola Professor Ricardo Luques Sammarco Serra, localizada 

na Praia das Palmeiras, por meio das professoras Marcia Aires Amaral Stasiak e 

Thais Marcela Melo Monteiro, que é surda. 

Também sobre o projeto Hortas Educativas nas escolas municipais, com Mayara 

Peixoto, do setor de Projetos da Secretaria de Educação, que tem como objetivo 

promover a inclusão dos estudantes no processo de aprendizagem e a 

sensibilização sobre a importância da alimentação saudável. O projeto em 

parceria com o setor de Educação Inclusiva desenvolveu um kit de placas 

indicativas para as hortas com recursos de comunicação acessível. 

As placas contém tipografia adequada, fonte ampliada, texto em Língua Brasileira 

de Sinais (Libras), tecnologia QR Code com direcionamento à plataforma de vídeo 

com tradução em Libras, além de uma página web com informações nutricionais 

sobre as hortaliças cultivadas. 

Logo depois, os surdos presentes se apresentaram e contaram à plateia como é o 

dia a dia, a convivência em sociedade, as dificuldades e as diferenças com o 

mundo dos ouvintes, entre outras particularidades. 

Para Paula Kavadi, o objetivo do encontro foi alcançado, uma vez que foi possível 

oferecer um momento em que as pessoas surdas puderam compartilhar seus 

desafios, o que é muito diferente de um ouvinte falar, ou seja, foi dado lugar de 

fala a quem o pertence. 

“Para os integrantes da comunidade surda presentes foi importante pelo 

empoderamento que foi dado a eles como protagonistas da Roda de Conversa, 

além da possibilidade de interação enriquecedora com os ouvintes que 

participaram do bate-papo”, avaliou. 

A aluna e monitora do Napne, Gabrielly Araújo Bernardelli Costa, disse que o 

encontro permitiu um entendimento melhor das pessoas surdas. “Ficamos felizes 

em receber pessoas com necessidades educacionais específicas para ouvi-las e 

aprender métodos para melhor nos relacionarmos convivência com as pessoas 

com deficiência. Entender como elas se sentem e como podemos ajudá-las a se 

integrar no ambiente escolar”, ressaltou. 



 

 
 

Já o professor e coordenador do curso de Matemática do IFSP, Ronaldo Rodrigues 

Chaves, parabenizou os organizadores pela iniciativa. “Temos poucos alunos 

surdos e ainda não tive a oportunidade de trabalhar com alunos surdos. Mas essa 

conscientização é muito importante. Foi bastante emocionante presenciar os 

depoimentos dos surdos. Aprender um pouco sobre as diferenças do Português 

para a Libras, que não conhecia. Parabenizo os organizadores do evento e 

também a Prefeitura pela implantação da escola bilíngue”, declarou. 

“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. 

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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VI Curta Caraguá: Professores Da Rede Estadual Concluem Ciclo De 

Capacitações E Dão Início A Produção Dos Projetos 

 

 
 

Os professores da rede estadual de Caraguatatuba concluíram, na última semana, 

a capacitação do VI Curta Caraguá, Festival de Cinema voltado a Escolas 

Estaduais do Litoral Norte. Dividido em quatro módulos, o último encontro da 

capacitação teve como tema: ‘Edição e Finalização’, com mediação de Fabrício 

Borges. 

Durante a oficina, foram abordados temas como: Conteúdo Planejado; Cinema na 

Escola; Linguagem Cinematográfica; Curta-Metragem; Montagem e Edição; 

Softwares de edição Kdenlive  vs CapCut; Edição de efeitos especiais com Chroma 

Key; Imagem e Som; Trilha Sonora; Finalização, divulgação  e exibição de projetos. 

De acordo com Eliotty Caetano, coordenador de cine-foto-vídeo da FUNDACC – 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, os quatro módulos da 

capacitação do Curta Caraguá somaram 133 participações de professores da rede 

estadual, que abraçaram o evento com muito carinho e dedicação. “Agora eles 

irão multiplicar o conteúdo adquirido com milhares de alunos da rede pública e 

esperamos que os curtas produzidos nas salas de aula tenham um ganho em 

qualidade para que, além de festivais regionais, esses filmes possam ser inscritos 

em festivais no Brasil e no mundo, levando o nome da nossa cidade por onde 

passarem. Não vejo a hora de poder assistir cada um deles”, declarou. 

Em sua 6º edição, o Curta Caraguá recebeu 26 inscrições de escolas da região. 

Cada escola inscrita receberá monitoria dos profissionais que estiveram à frente 



 

 
 

da capacitação até o mês de novembro. Fora isso, todas as escolas também 

receberam um kit de produção contendo um tripé para câmera/celular e um 

tecido Chroma key para gravação e efeitos especiais. 

Visando estimular a criatividade e o gosto pela criação audiovisual, o VI Curta 

Caraguá conta com três categorias: Estudante 1, para alunos do 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental II; Estudante 2, voltado para turmas do 1º ao 3º ano do 

Ensino Médio ou Técnico; e Especial, para estudantes do 6º ano do Ensino 

Fundamental II ao 3º ano do Ensino Médio ou Técnico. 

Ao todo, o Festival selecionará até 25 filmes para cada uma das categorias 

Estudantis e 15 filmes para a categoria Especial, que serão apresentados no 

Auditório Maristela de Oliveira no dia 26 de novembro, às 18h, com premiação 

entregue no dia 27/11, às 15h, em uma cerimônia de premiação para os 

melhores curtas-metragens. 

Serão entregues também troféus ao 1º, 2º e 3º lugar e uma excursão para o MIS – 

Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, para as escolas que obtiverem o 1º 

lugar em cada categoria. 
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Victor Sarro Apresenta Seu Novo Show ‘All In’ No Teatro Mario Covas, Em 

Caraguatatuba 

 

 
 

o sábado (1º/10), o humorista Victor Sarro chega a Caraguatatuba com seu novo 

show de Stand Up ‘All In’. A apresentação será às 20h, no TMC – Teatro Mario 

Covas. 

Os ingressos para o show podem ser adquiridos antecipadamente pelo site 

Bilheteria Express ou na Reticências Livraria e Café, localizada na Avenida 

Guarulhos, 79, Centro, por R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia entrada. 

Neste show, o comediante provoca o público a “apostar tudo que tem, já que não 

tem nada a perder”. Em um mix de acidez com quinta série, Sarro mostra que 

coisa séria não existe ao trazer histórias hilárias, que têm sido muito requisitadas 

em suas atuais entrevistas em programas de podcasts, além de novas histórias 

preparadas especialmente para o show. 

Sobre o humorista 

Victor Sarro iniciou sua carreira de comediante ao participar de um concurso na 

internet. Tempos depois foi convidado por Fábio Porchat para participar do 

‘Comédia em Pé’, o primeiro grupo de comédia stand up do Brasil. Na TV Record, 

venceu o concurso ‘Mais novo talento do humor do Brasil’, no programa ‘Tudo é 

Possível’. Na TV Globo, foi repórter e redator do programa ‘Encontro com Fátima 

Bernardes’; redator e parte do elenco do ‘Esquenta’ com Regina Casé; roteirista e 

comediante do ‘Altas Horas’, com Serginho Groisman, além de trabalhar com 

roteiros para o programa ‘Vídeo Show’. Foi também apresentador do programa 

‘Queimando a Roda’ e ‘Fritada’, além de apresentar um programa ao lado da 

cantora Anitta, no Multishow. Atualmente viaja com o RISADARIA, considerado 

um dos maiores festivais de humor do mundo. 



 

 
 

Serviço 

Stand Up: Victor Sarro em ‘All In’ 

Data: 1º de outubro (sábado) 

Horário: 20h 

Classificação 16 anos 

Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia) 

Pontos de Venda: www.bilheteriaexpress.com.br e Reticências Livraria e Café – 

Avenida Guarulhos, 79, Centro 

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

Mais informações: (12) 3881-2623 – TMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bilheteriaexpress.com.br/
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Inscrições Para Curso De Auxiliar De Climatização De Automóveis 

Seguem Até Quarta-Feira 

 

 
 

O Fundo Social de Caraguatatuba recebe até quarta-feira (28) as inscrições para o 

curso gratuito de Auxiliar de Climatização de Automóveis. A atividade conta com a 

parceria do Senai. 

O processo de inscrição está aberto desde a semana passada, mas ainda há 

vagas a serem preenchidas. São oferecidas 36 e os interessados devem procurar 

a sede do Fundo Social, de forma presencial, das 9h às 16h30. É preciso ter mais 

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

Eleitor e comprovante de residência. 

As aulas do curso de Auxiliar de Climatização de Automóveis serão realizadas de 4 

a 20 de outubro, das 13h às 22h, com carga horária de 62 horas e ensinará sobre 

manutenção preventiva em equipamentos de climatização veicular, utilizando 

técnicas que possibilitem a obtenção da qualidade do ar interior, segundo a 

legislação vigente. 

O Fundo Social trouxe o curso, em parceria com o Senai, por entender ser esta 

uma atividade que cresce bastante com o calor que tende a fazer no litoral e a 

necessidade de arrumar ou trocar os ares condicionados dos veículos 

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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Inscrições Para 5º Caraguá Beer Festival Se Encerram Nesta Quarta-

Feira 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, segue com 

inscrições abertas para os empreendimentos que queiram participar do 5º 

Caraguá Beer Festival, a ser realizado entre os dias 12 e 16 de outubro, na Praça 

da Cultura, no Centro. 

O prazo para a manifestação de interesse se encerra na próxima quarta-feira (28). 

O evento espera contar com 30 empresas participantes, entre produtores de 

cerveja artesanal, estabelecimentos gastronômicos, veículos de alimentação e 

comerciante de souvenirs. A ficha de inscrição e demais documentos solicitados 

podem ser entregues na Secretaria de Turismo, localizada na Avenida Dr. Arthur 

da Costa Filho, 25, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou 

encaminhados para o e-mail inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br. 

O valor da taxa de inscrição será de R$ 1 mil para interessados na modalidade 

Food Trucks, de R$ 800 para Food Karts e estandes e de R$ 400 para Food Bikes 

e expositor de souvenirs. O pagamento deve ser feito mediante depósito bancário 

(Banco do Brasil, agência 1741-8 e conta corrente 130.137-3, em nome do Fundo 

Municipal de Turismo – FUNDITUR), em até três dias após a data de publicação da 

lista de habilitados. 

publicação do resultado será feita na próxima sexta-feira (30) no site oficial da 

Prefeitura de Caraguatatuba (www.caraguatatuba.sp.gov.br).  

Os empreendimentos funcionarão na quarta-feira (12/10), das 11h à 0h, na 

quinta e sexta-feira (13 e 14/10), das 17h à 0h, no sábado (15/10), das 11h à 0h 

e, no domingo (16/10), das 11h às 22h. 



 

 
 

O Edital de Chamamento Público nº 18/2022, contendo os critérios para inscrição 

e seleção, foi publicado na edição 881 do Diário Oficial do Município, disponível 

para acesso em www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/. Mais 

informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo telefone (12) 

3897-7910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/09/Edital_881.pdf
http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
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VI Curta Caraguá: Professores da rede estadual concluem ciclo de 

capacitações e dão início a produção dos projetos 

 

 
 

Os professores da rede estadual de Caraguatatuba concluíram, na última semana, 

a capacitação do VI Curta Caraguá, Festival de Cinema voltado a Escolas 

Estaduais do Litoral Norte. Dividido em quatro módulos, o último encontro da 

capacitação teve como tema: ‘Edição e Finalização’, com mediação de Fabrício 

Borges. Durante a oficina, foram abordados temas, como: Conteúdo Planejado; 

Cinema na Escola; Linguagem Cinematográfica; Curta-Metragem; Montagem e 

Edição; Softwares de edição Kdenlive  vs CapCut; Edição de efeitos especiais com 

Chroma Key; Imagem e Som; Trilha Sonora; Finalização, divulgação  e exibição de 

projetos. 

De acordo com Eliotty Caetano, coordenador de cine-foto-vídeo da FUNDACC – 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, os quatro módulos da 

capacitação do Curta Caraguá somaram 133 participações de professores da rede 

estadual, que abraçaram o evento com muito carinho e dedicação. 

“Agora eles irão multiplicar o conteúdo adquirido com milhares de alunos da rede 

pública e esperamos que os curtas produzidos nas salas de aula tenham um 

ganho em qualidade, para que além de festivais regionais, esses filmes possam 

ser inscritos em festivais no Brasil e no mundo, levando o nome da nossa cidade 

por onde passarem. Não vejo a hora de poder assistir cada um deles”, declarou. 



 

 
 

Em sua 6º edição, o Curta Caraguá recebeu 26 inscrições de escolas da região. 

Cada escola inscrita receberá monitoria dos profissionais que estiveram à frente 

da capacitação até o mês de novembro. Fora isso, todas as escolas também 

receberam um kit de produção contendo um tripé para câmera/celular e um 

tecido Chroma key para gravação e efeitos especiais. 

Visando estimular a criatividade e o gosto pela criação audiovisual, o VI Curta 

Caraguá conta com três categorias: Estudante 1, para alunos do 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental II; Estudante 2, voltado para turmas do 1º ao 3º ano do 

Ensino Médio ou Técnico; e Especial, para estudantes do 6º ano do Ensino 

Fundamental II ao 3º ano do Ensino Médio ou Técnico. 

Ao todo, o Festival selecionará até 25 filmes para cada uma das categorias 

Estudantis e 15 filmes para a categoria Especial, que serão apresentados no 

Auditório Maristela de Oliveira no dia 26 de novembro, às 18h, com premiação 

entregue no dia 27/11, às 15h, em uma cerimônia de premiação para os 

melhores curtas-metragens. 

Serão entregues também troféus ao 1º, 2º e 3º lugar e uma excursão para o MIS – 

Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, para as escolas que obtiverem o 1º 

lugar em cada categoria. 
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FUNDACC e Conselho Municipal Setorial de Artes Plásticas abrem inscrições 

para Mostra Coletiva da ‘Consciência Negra’ 

 

 
 

A FUNDACC – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba e a Comissão 

Municipal Setorial de Artes Plásticas estão com inscrições abertas para o 

credenciamento da Mostra Coletiva da ‘Consciência Negra’, que ficará em 

exposição no Espaço Paulo Mott e no MACC – Museu de Arte e Cultura de 

Caraguatatuba, entre os meses de novembro e dezembro de 2022. Os 

interessados em participar devem realizar a inscrição pelo formulário online: 

 https://fundacc.sp.gov.br/exposicao-consciencia-negra até o dia 21 de outubro.  

A confirmação e a garantia da inscrição do credenciado será a cópia do formulário 

preenchido e enviado para o e-mail informado no formulário do credenciamento. 

Lembrando que, cada artista poderá concorrer com até cinco obras. 

Podem participar do credenciamento artistas maiores de 18 anos, representados 

por pessoa física do município de Caraguatatuba e Litoral Norte de São Paulo, que 

tenham habilitação artística e que atendam aos requisitos e condições do 

credenciamento. 

Das obras inscritas, serão aceitas: pinturas, esculturas, desenhos, instalações, 

objetos de arte, que deverão dialogar com a temática dentro da proposta artística 

de registro da riqueza das tradições populares, festas, patrimônio cultural material 

e imaterial da riqueza da região, que serão avaliadas de acordo com a 

originalidade, técnica e poética. 

A análise dos documentos para o credenciamento e seleção será realizada pelos 

representantes da Comissão Municipal Setorial de Artes Plásticas e do Fórum 

Setorial de Artes Visuais e Artesanato do CMPCC – Conselho Municipal de Política 

https://fundacc.sp.gov.br/exposicao-consciencia-negra


 

 
 

Cultural de Caraguatatuba. Após a seleção, as participações serão efetivadas e as 

vagas confirmadas por e-mail até o dia 25 de outubro. 

Em caso de dúvidas ou para mais informações acesse o Edital completo no 

link: https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/21/09/2022/edital-no-0202022-

credenciamento-de-artistas-plasticos-para-mostra-coletiva-da-consciencia-negra. 

Serviço 

Mostra Coletiva da ‘Consciência Negra’ 

Inscrições até 21 de outubro  

pelo link: https://fundacc.sp.gov.br/exposicao-consciencia-negra 

Mais informações: (12) 3897-5660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/21/09/2022/edital-no-0202022-credenciamento-de-artistas-plasticos-para-mostra-coletiva-da-consciencia-negra
https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/21/09/2022/edital-no-0202022-credenciamento-de-artistas-plasticos-para-mostra-coletiva-da-consciencia-negra
https://fundacc.sp.gov.br/exposicao-consciencia-negra
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Disputas emocionantes marcam estreia da etapa XTERRA Brazil em 

Caraguatatuba 

 

 
 

Foi um fim de semana inédito e inesquecível em Caraguatatuba. O motivo foi a 

realização da etapa do XTERRA Brazil na cidade, evento que reuniu cerca de 

1.500 participantes na região da Praia Martim de Sá, no último sábado (24) e 

domingo (25). 

O sol colaborou e deixou o percurso das provas ainda mais bonito para quem 

disputou Aquathlon, Triatlhon, Swim Challenge ou Trail Run. O maior circuito off-

road do mundo emocionou também quem foi até a arena prestigiar os esportistas. 

Momentos de alegria e superação mostram que o XTERRA Brazil é muito mais do 

que um circuito esportivo. “O XTERRA Brazil consegue unir no fim de semana alta 

performance, emoção e ambiente familiar. O saldo da primeira etapa realizada 

em Caraguá é extremamente positivo. Fomos bem acolhidos pela população local 

e esperamos ter retribuído com uma prova de alto nível, além de ser uma atração 

para a região”, comemorou Bernardo Fonseca, CEO do circuito. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, também comemorou a realização da 

etapa na cidade. “Espero que seja só o primeiro XTERRA Brazil aqui em Caraguá e 

que o circuito possa voltar para nossa cidade nos próximos anos”, disse 

momentos antes da largada que abriu o sábado de diversas atrações. 

As disputas começaram no mar para os participantes do Triathlon e do Aquathlon. 

Diogo Malagon confirmou seu favoritismo no Triathlon e fechou o circuito de 750 

metros de natação, 23k de bike e 6,7k de corrida em 2h19min04seg. “A prova foi 

impressionante. Eu não esperava uma prova tão dura e tão técnica, mas saiu tudo 

dentro do que planejei. Consegui fazer o trecho de bike bem forte e uma corrida 

consistente para chegar à vitória”, afirmou o triatleta que já é figurinha carimba 

no XTERRA Brazil com vitórias em diversas etapas 



 

 
 

Outra disputa que marcou a etapa foi o Trail Run. Centenas de atletas largaram 

sob o sol da tarde em Caraguá para encarar o desafiador percurso dividido nas 

distâncias de 5, 10 e 21k. Nos 21k, Jéssica dos Reis superou todas as 

concorrentes para vencer com o tempo de 1h54min13seg. “Consegui executar 

tudo o que planejei. O circuito foi muito técnico, mas consegui manter meu plano 

e saí com a vitória”. 

Crianças agitam a praia com o XTERRA Kids 

As crianças também mostraram que estão aptas a participarem do circuito e 

agitaram a praia na manhã de domingo no XTERRA Kids, mostrando que o evento 

é uma oportunidade para todos da família aproveitarem um fim de semana com 

esporte e aventura. 

A realização do XTERRA Brazil é da X3M Entretenimento, proprietária do evento no 

país. A etapa de Caraguá teve o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Turismo. 

Resultados 

Triathlon (feminino) 

1 – Sabrina Gobbo 

2 – Camila Alves 

3 – Danielle Machado 

 

Triathlon (masculino) 

1 – Diogo Malagon 

2 – Rafael Gomes 

3 – Roberto\Leonardo\Josemilton (revezamento) 

 

Aquathlon (feminino) 

1 – Laura Lopes 

2 – Michelle Alves 

3 – Isabele dos Santos 

 

Aquathlon (masculino) 

1 – Marcos Stuckus 

2 – Mauro Sergio de Rosa 



 

 
 

3 – Gabriel Romão 

 

Swim Challenge 1,5k (feminino) 

1 – Maisa Valente 

2 – Verônica Tournillon 

3 – Ana Luiza Santana 

 

Swim Challenge 1,5k (masculino) 

1 – Ramadan El Ali 

2 – Paulo Henrique Ameko 

3 – Wagner da Cunha 

 

Swim Challenge 3k (feminino) 

1 – Isabela Perroni 

2 – Marina Fernanda Schimidt 

3 – Catarina Wintler 

 

Swim Challenge 3k (masculino) 

1 – Henrique Ferreira 

2 – Matheus Gomes 

3 – Giovanni Boninsenha 

 

Trail Run 5k diurno (feminino) 

1 – Dazia Batista 

2 – Jackelyne dos Santos 

3 – Cinthia Rodrigues 

 

Trail Run 5k diurno (masculino) 

1 – Gustavo Gonçalves 

2 – Airton Oliveira 



 

 
 

3 – Cristien de Almeida 

 

Trail Run 5k noturno (feminino) 

1 – Daniella dos Santos 

2 – Michele Pereira 

3 – Maria Fernanda Pereira 

 

Trail Run 5k noturno (masculino) 

1 – Renato dos Santos 

2 – Yan Marcelo Reis 

3 – Gustavo Gonçalves 

 

Trail Run 10k (feminino) 

1 – Flavia Azevedo 

2 – Paola Rosa Cabral 

3 – Paloma Paulillo 

 

Trail Run 10k (masculino) 

1 – Luan Gouvea 

2 – Vagner Cesario 

3 – Otávio Andrade 

 

Trail Run 21k (feminino) 

1 – Jéssia dos Reis 

2 – Jucelia Mota 

3 – Maria de Fátima Miranda 

Trail Run 21k (masculino) 

1 – Cleiton Santos 

2 – Gabriel Alves 

3 – Jones Vieira 
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Inscrições para 5º Caraguá Beer Festival se encerram nesta quarta-feira 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, segue com 

inscrições abertas para os empreendimentos que queiram participar do 5º 

Caraguá Beer Festival, a ser realizado entre os dias 12 e 16 de outubro, na Praça 

da Cultura, no Centro.O prazo para a manifestação de interesse se encerra na 

próxima quarta-feira (28). O evento espera contar com 30 empresas participantes, 

entre produtores de cerveja artesanal, estabelecimentos gastronômicos, veículos 

de alimentação e comerciante de souvenirs. 

A ficha de inscrição e demais documentos solicitados podem ser entregues na 

Secretaria de Turismo, localizada na Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 25, no 

Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou encaminhados para o e-mail 

inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br. 

O valor da taxa de inscrição será de R$ 1 mil para interessados na modalidade 

Food Trucks, de R$ 800 para Food Karts e estandes e de R$ 400 para Food Bikes 

e expositor de souvenirs. O pagamento deve ser feito mediante depósito bancário 

(Banco do Brasil, agência 1741-8 e conta corrente 130.137-3, em nome do Fundo 

Municipal de Turismo – FUNDITUR), em até três dias após a data de publicação da 

lista de habilitados.A publicação do resultado será feita na próxima sexta-feira 

(30) no site oficial da Prefeitura de Caraguatatuba (www.caraguatatuba.sp.gov.br). 

Os empreendimentos funcionarão na quarta-feira (12/10), das 11h à 0h, na 

quinta e sexta-feira (13 e 14/10), das 17h à 0h, no sábado (15/10), das 11h à 0h 

e, no domingo (16/10), das 11h às 22h. 



 

 
 

O Edital de Chamamento Público nº 18/2022, contendo os critérios para inscrição 

e seleção, foi publicado na edição 881 do Diário Oficial do Município, disponível 

para acesso em www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/. Mais 

informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo telefone (12) 

3897-7910. 
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Prefeitura de Caraguatatuba conclui primeira fase da iluminação da orla da 

Praia do Centro 

 

 
 

 

A iluminação da orla da Praia do Centro foi concluída na última sexta-feira (23) 

pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas e 

concessionária Caragua Luz. O trecho recebeu 30 postes de concreto e 145 

projetores LED de 300 Watts. A orla foi contemplada com novos suportes 

decorativos em formato da bromélia Caraguatá fazendo alusão à planta que 

originou o nome da cidade, todos na cor vermelha. A iluminação compreendeu o 

trecho da Avenida Engenheiro João Fonseca até a ponte sobre o Rio Santo 

Antônio. 

Além da faixa de areia, a Caragua luz também substituiu as luminárias voltadas 

ao calçadão concluindo, assim, a primeira fase da orla central. E ao todo, desde a 

iluminação do Camaroeiro, foram implantados 49 postes e 240 projetores. 

Na próxima semana a concessionária dará sequência ao projeto de modernização 

do canteiro central e deve concluir o último trecho da iluminação que vai até a 

Praça de Eventos do Porto Novo. Já no início de outubro serão iniciados os 

trabalhos nas orlas do Indaiá e Jardim Aruan. 

A área da Praça de Eventos ainda receberá um reforço da iluminação através de 

uma nova linha de postes atrás do pavilhão. Além do requinte arquitetônico e 

urbanístico, cujo conceito remete às bromélias, o projeto trará ainda mais 

conforto e segurança à população em um dos locais mais movimentados da 

cidade.  
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Judoca de Caraguatatuba conquista vaga para final do Campeonato Paulista 

de Aspirantes 

 

 

 

O judoca Felipe Bittencourt, de 28 anos, da Prefeitura de Caraguatatuba, através 

da Secretaria de Esportes e Recreação, se classificou, no sábado (24), para a fase 

final do Campeonato Paulista de Aspirantes da modalidade. 

Felipe conquistou a vaga após ficar com o vice-campeonato na fase inter-regional, 

disputada na cidade de Suzano. A fase final será disputada na cidade de Araras, 

no dia 15 de outubro. 

“Eu gosto muito de treinar Judô e também gostei muito de participar dos 

campeonatos. É muito satisfatório ver que os treinos estão dando resultado 

quando ganhamos uma medalha, e tudo isso que conquistamos não foi sozinho. 

Quero agradecer ao Sensei Arthur Zumbano que nos ajuda com seu conhecimento 

e contribui para que eu e outras pessoas possam se tornam atletas cada vez mais 

capacitados”, disse o atleta. 

Judô 

O projeto ‘Nova Onda – Caraguá’, promovido na cidade através da Secretaria de 

Esportes e Recreação de Caraguatatuba, oferece, gratuitamente, a prática do 

judô  no município para pessoas a partir de 4 anos de idade. 

É possível realizar sua pré-inscrição nessa e nas outras 28 modalidades esportivas 

gratuitamente através do site https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao. 

https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao


 

 
 

Após preencher os campos solicitados e anexar os documentos, um e-mail de 

confirmação será enviado. Para atendimento presencial de matrículas basta se 

dirigir ao Cemug, localizado na Avenida José Herculano, n° 50. 

A inscrição no local é realizada das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira e é 

necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço, além de 

cópia do atestado médico. 

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar acompanhados 

por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF. 

Também é possível realizar a inscrição de forma presencial nos CIASES “Adhemar 

Pereira de Barros” (Travessão) e “Wilson Francisco Valente” (Sumaré), também de 

segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. 
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Secretaria de Saúde de Caraguá apresenta balanço do 2º quadrimestre de 

2022 na sexta-feira 

 

 

 
 

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Caraguatatuba promove a audiência 

pública de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2022 na próxima sexta-

feira (30/9), às 10h, na Câmara Municipal, no Centro.  

A audiência será transmitida pelo site da Câmara de Caraguatatuba 

(https://www.camaracaragua.sp.gov.br/) e Canal da Câmara de Caraguatatuba no 

YouTube. Técnicos da Secretaria de Saúde vão mostrar dados relativos às 

consultas, exames, cirurgias, tratamentos, resgates do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU), internações, nascimentos, transporte de pacientes, 

fiscalizações, combate à dengue, absenteísmo (ausências em consultas e exames 

marcados), entre outras ações realizadas na área nos meses de maio, junho, julho 

e agosto deste ano. Os técnicos responderão questionamentos dos parlamentares 

e da comunidade. 

A prestação de contas da Secretaria de Saúde atende aos artigos 36 e 41 da Lei 

Complementar 141/2012, que determina a elaboração de um relatório detalhado 

referente ao quadrimestre anterior, com o montante dos recursos aplicados no 

período, oferta e produção de serviços públicos, entre outras ações do Sistema 

Único de Saúde (SUS), para ser apresentado em audiência pública até o final dos 

meses de maio, setembro e fevereiro. 
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Escola bilíngue para surdos de Caraguatatuba celebra data de valorização 

desta comunidade 

 

 
 

Em alusão ao Dia Nacional do Surdo celebrado em 26 de setembro, a Prefeitura 

de Caraguatatuba, através da Secretaria de Educação, realizou atividades 

recreativas na Emefebs Prof.º Ricardo Luques Sammarco Serra, na Praia das 

Palmeiras. 

O dia começou com a participação da aluna Ketlin Vitória (12 anos), numa 

‘entrevista inclusiva’ para a emissora de televisão Rede Vanguarda, afiliada da 

Rede Globo, contando com a interpretação em Libras do professor interlocutor 

Alberth de Souza Mattos Muniz e da supervisora Fabiana Matos, como porta-voz 

do Setor de Educação Inclusiva. Em seguida, todos os alunos da unidade escolar 

receberam uma edição da bolacha Passatempo com o alfabeto em Libras, doação 

do Shibata Supermercados. De acordo com a fabricante do produto, todo o projeto 

teve participação de funcionários da empresa com deficiência auditiva que se 

comunicam em Libras. 

Outro importante momento foi a integração dos alunos para uma reflexão a 

respeito da data, dos direitos e da inclusão das pessoas surdas na sociedade 

brasileira. A atividade foi finalizada com a partilha de um bolo a todos os 

presentes. 

Instituída em 2017, a unidade escolar faz parte da Diretoria de Educação Inclusiva 

da Secretaria Municipal de Educação de Caraguatatuba, sendo a única com 

ensino bilíngue para surdos no Litoral Norte. 

Atualmente, atende 17 alunos surdos e com deficiência auditiva, e conta com 



 

 
 

uma equipe de sete professores intérpretes de Libras. A secretária de Educação, 

Márcia Paiva, comentou que desde o início do mês de setembro, mês da 

visibilidade da Comunidade Surda Brasileira, diversas atividades pedagógicas e 

recreativas foram realizadas com os alunos, entre Vivência na Equoterapia, visita 

ao Projeto Tamar, ao Aquário de Ubatuba, cadastro e Classificação Internacional 

de Funcionalidade (CIF) para a concessão da credencial da cultura. 

“Gostaria de parabenizar toda a equipe que integra a Diretoria de Educação 

Inclusiva pela dedicação e comprometimento no trabalho realizado dia a dia com 

nossos alunos com necessidades educacionais especiais”. 

A programação contempla ainda o encontro estudantil intermunicipal com a 

participação de estudantes e representantes da escola bilíngue para surdos, EMEF 

Profª Mª Aparecida dos Santos Ronconi, de São José dos Campos, que visitarão a 

sede da Secretaria de Educação e o Espaço Aventura, no Centro. 

Encerrando o mês, conhecido como Setembro Azul, será realizado no dia 29, a 

partir das 19h, o II Fórum sobre Surdez e Inclusão com o tema ‘Os desafios da 

Educação Inclusiva para surdos’. As inscrições 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. 
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Setembro Azul: Sepedi, Escola Bilíngue e IFSP Caraguatatuba promovem 

Roda de Conversa “Dialogando com Surdos” 

 

 
 

Para marcar o “Setembro Azul” e o Dia Nacional dos Surdos, comemorado nesta 

segunda-feira (26), profissionais da Secretaria dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e do Idoso (Sepedi) e do Instituto Federal de São Paulo (IFSP – 

Campus Caraguatatuba) promoveram uma Roda de Conversa “Dialogando com 

Surdos”. 

O evento reuniu a coordenadora do Núcleo de Apoio às Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais do IFSP (Napne), Ticiana Couto Roquejani; a 

secretária do Napne e técnica em Assuntos Educacionais, Mariângela de Lara 

Moraes Daibert; professores, servidores e alunos dos cursos técnicos em 

Informática Integrado ao Ensino Médio, Meio Ambiente, Administração e 

Informática para Internet no auditório do IFSP. 

No palco, compondo a mesa de trabalhos, os surdos Lucas Henrique Gomes 

Soares, 29 anos, Miguel Ehiki Walesko Kuada, 4 anos, e sua mãe Margareth 

Emiko Martinez Kuada; Eduardo Capponero, 28 anos, a professora da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental e Educação Bilíngue para Surdos do Litoral 

Norte, Professor Ricardo Luques Sammarco Serra, Thais Marcela de Melo 

Monteiro e a professora de Atendimento Educacional Especializado(AEE) 

Libras/Português, Marcia Aires Amaral Stasiak. A mediação com o público ficou a 

cargo da fonoaudióloga do setor de Planejamento e Atendimento da Sepedi, 

Paula Hiromi Kavadi, e dos intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras), 



 

 
 

Thaisa Helena Vida Leal, do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com 

Deficiência e ao Idoso (Ciapi), e Danilo Monteiro da Silva, do IFSP. 

O evento iniciou com a apresentação de símbolos relativos à surdez como: 

intérprete de Libras, Open Caption, Closed Caption, acessibilidade para surdos, 

além de informar à plateia sobre aplicativos gratuitos que podem auxiliar na 

comunicação com surdos: hand talk e Icom (Central de Atendimento 

Libras/Português). 

Em seguida, os participantes puderam conhecer um pouco sobre o trabalho 

desenvolvido pela escola Professor Ricardo Luques Sammarco Serra, localizada 

na Praia das Palmeiras, por meio das professoras Marcia Aires Amaral Stasiak e 

Thais Marcela Melo Monteiro, que é surda. 

Também sobre o projeto Hortas Educativas nas escolas municipais, com Mayara 

Peixoto, do setor de Projetos da Secretaria de Educação, que tem como objetivo 

promover a inclusão dos estudantes no processo de aprendizagem e a 

sensibilização sobre a importância da alimentação saudável. O projeto em 

parceria com o setor de Educação Inclusiva desenvolveu um kit de placas 

indicativas para as hortas com recursos de comunicação acessível. 

As placas contém tipografia adequada, fonte ampliada, texto em Língua Brasileira 

de Sinais (Libras), tecnologia QR Code com direcionamento à plataforma de vídeo 

com tradução em Libras, além de uma página web com informações nutricionais 

sobre as hortaliças cultivadas. 

Logo depois, os surdos presentes se apresentaram e contaram à plateia como é o 

dia a dia, a convivência em sociedade, as dificuldades e as diferenças com o 

mundo dos ouvintes, entre outras particularidades. 

Para Paula Kavadi, o objetivo do encontro foi alcançado, uma vez que foi possível 

oferecer um momento em que as pessoas surdas puderam compartilhar seus 

desafios, o que é muito diferente de um ouvinte falar, ou seja, foi dado lugar de 

fala a quem o pertence. 

“Para os integrantes da comunidade surda presentes foi importante pelo 

empoderamento que foi dado a eles como protagonistas da Roda de Conversa, 

além da possibilidade de interação enriquecedora com os ouvintes que 

participaram do bate-papo”, avaliou. 

A aluna e monitora do Napne, Gabrielly Araújo Bernardelli Costa, disse que o 

encontro permitiu um entendimento melhor das pessoas surdas. “Ficamos felizes 

em receber pessoas com necessidades educacionais específicas para ouvi-las e 

aprender métodos para melhor nos relacionarmos convivência com as pessoas 

com deficiência. Entender como elas se sentem e como podemos ajudá-las a se 

integrar no ambiente escolar”, ressaltou. 



 

 
 

Já o professor e coordenador do curso de Matemática do IFSP, Ronaldo Rodrigues 

Chaves, parabenizou os organizadores pela iniciativa. “Temos poucos alunos 

surdos e ainda não tive a oportunidade de trabalhar com alunos surdos. Mas essa 

conscientização é muito importante. Foi bastante emocionante presenciar os 

depoimentos dos surdos. Aprender um pouco sobre as diferenças do Português 

para a Libras, que não conhecia. Parabenizo os organizadores do evento e 

também a Prefeitura pela implantação da escola bilíngue”, declarou. 

“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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 26/09/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Fala Caraguá 

 

Victor Sarro apresenta seu novo show ‘All In’ no Teatro Mario Covas, em 

Caraguatatuba 

 

 
 

No sábado (1º/10), o humorista Victor Sarro chega a Caraguatatuba com seu novo 

show de Stand Up ‘All In’. A apresentação será às 20h, no TMC – Teatro Mario 

Covas. 

Os ingressos para o show podem ser adquiridos antecipadamente pelo site 

Bilheteria Express ou na Reticências Livraria e Café, localizada na Avenida 

Guarulhos, 79, Centro, por R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia entrada. 

Neste show, o comediante provoca o público a “apostar tudo que tem, já que não 

tem nada a perder”. Em um mix de acidez com quinta série, Sarro mostra que 

coisa séria não existe ao trazer histórias hilárias, que têm sido muito requisitadas 

em suas atuais entrevistas em programas de podcasts, além de novas histórias 

preparadas especialmente para o show. 

Sobre o humorista 

Victor Sarro iniciou sua carreira de comediante ao participar de um concurso na 

internet. Tempos depois foi convidado por Fábio Porchat para participar do 

‘Comédia em Pé’, o primeiro grupo de comédia stand up do Brasil. 

Na TV Record, venceu o concurso ‘Mais novo talento do humor do Brasil’, no 

programa ‘Tudo é Possível’. Na TV Globo, foi repórter e redator do programa 

‘Encontro com Fátima Bernardes’; redator e parte do elenco do ‘Esquenta’ com 

Regina Casé; roteirista e comediante do ‘Altas Horas’, com Serginho Groisman, 

além de trabalhar com roteiros para o programa ‘Vídeo Show’. Foi também 

apresentador do programa ‘Queimando a Roda’ e ‘Fritada’, além de apresentar 



 

 
 

um programa ao lado da cantora Anitta, no Multishow. Atualmente viaja com o 

RISADARIA, considerado um dos maiores festivais de humor do mundo. 

Serviço 

Stand Up: Victor Sarro em ‘All In’ 

Data: 1º de outubro (sábado) 

Horário: 20h 

Classificação 16 anos 

Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia) 

Pontos de Venda: www.bilheteriaexpress.com.br e Reticências Livraria e Café – 

Avenida Guarulhos, 79, Centro 

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

Mais informações: (12) 3881-2623 – TMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bilheteriaexpress.com.br/
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Inscrições para curso de Auxiliar de Climatização de Automóveis seguem até 

quarta-feira 

 

 
 

O Fundo Social de Caraguatatuba recebe até quarta-feira (28) as inscrições para o 

curso gratuito de Auxiliar de Climatização de Automóveis. A atividade conta com a 

parceria do Senai. 

O processo de inscrição está aberto desde a semana passada, mas ainda há 

vagas a serem preenchidas. São oferecidas 36 e os interessados devem procurar 

a sede do Fundo Social, de forma presencial, das 9h às 16h30. É preciso ter mais 

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

Eleitor e comprovante de residência. 

As aulas do curso de Auxiliar de Climatização de Automóveis serão realizadas de 4 

a 20 de outubro, das 13h às 22h, com carga horária de 62 horas e ensinará sobre 

manutenção preventiva em equipamentos de climatização veicular, utilizando 

técnicas que possibilitem a obtenção da qualidade do ar interior, segundo a 

legislação vigente. 

O Fundo Social trouxe o curso, em parceria com o Senai, por entender ser esta 

uma atividade que cresce bastante com o calor que tende a fazer no litoral e a 

necessidade de arrumar ou trocar os ares condicionados dos veículos 

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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Inscrições para curso de Auxiliar de Climatização de Automóveis 

seguem até quarta-feira em Caraguá 

 

 
 

O Fundo Social de Caraguatatuba recebe até quarta-feira (28) as inscrições para o 

curso gratuito de Auxiliar de Climatização de Automóveis. A atividade conta com a 

parceria do Senai. 

O processo de inscrição está aberto desde a semana passada, mas ainda há 

vagas a serem preenchidas. São oferecidas 36 e os interessados devem procurar 

a sede do Fundo Social, de forma presencial, das 9h às 16h30. É preciso ter mais 

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

Eleitor e comprovante de residência. 

As aulas do curso de Auxiliar de Climatização de Automóveis serão realizadas de 4 

a 20 de outubro, das 13h às 22h, com carga horária de 62 horas e ensinará sobre 

manutenção preventiva em equipamentos de climatização veicular, utilizando 

técnicas que possibilitem a obtenção da qualidade do ar interior, segundo a 

legislação vigente. 

O Fundo Social trouxe o curso, em parceria com o Senai, por entender ser esta 

uma atividade que cresce bastante com o calor que tende a fazer no litoral e a 

necessidade de arrumar ou trocar os ares condicionados dos veículos 

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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Carlos Lothar e Marangoni falam sobre meio ambiente, educação, 

CDHU e Regularização Fundiária durante reuniões em Caraguatatuba 

 

 
 

Carlos Lothar, candidato a Deputado Estadual e Fernando Marangoni, candidato a 

Deputado Federal, falaram de projetos realizados, projetos em andamento e 

propostas durante reuniões realizadas no domingo (25) em Caraguatatuba. 

Logo pela manhã, na região central da cidade, ocorreu um encontro de Carlos 

Lothar e sua família no Império Buffet, com aproximadamente 500 pessoas. O 

evento contou com simpatizantes de seus projetos, lideranças, equipes de 

trabalho e autoridades locais, como a presença do prefeito Aguilar Jr, do vereador 

licenciado e atual secretário de Habitação, Carlinhos da Farmácia, do assessor 

parlamentar Gobetti e dos vereadores Celso Pereira, Baduquinha, Marcelinho 

Pereira e Vera Morais. Além de Nivaldo Alves, Lúcio Fernandes entre outros líderes 

da cidade. 

Aguilar Jr falou sobre a parceria entre Rodrigo Garcia, atual governador do Estado 

e candidato à reeleição e de Carlos Lothar em trazer benefícios para cidade. 

“Nosso dia (ontem) está bem corrido. Mas eu não poderia deixar de passar por 

aqui para abraçar vocês e para falar da parceria e do apoio que o Rodrigo Garcia 

que fez e que eu acredito que continuará fazendo a diferença nos próximos anos 

para nossa cidade. E está aqui o Carlão, ou Lothar; ele é um grande parceiro que 



 

 
 

nos ajudou muito em relação ao enrocamento do rio Juqueriquerê. Eu nunca 

deixei de falar e sempre falo todas as vezes que estou com ele e da gratidão que 

eu tenho. E ele montou um time de primeira. Tenho certeza que vai engrandecer 

todo trabalho que ele já fez e vai fazer por Caraguatatuba e nosso litoral. Irmão, 

parabéns pelo trabalho. Faltam sete dias, arrebenta, vamos pra cima e é isso aí. 

Carlos Lothar,” falou Aguilar Jr. Em um evento repleto de emoção, Lothar falou 

brevemente de sua história como ex-dependente químico, projetos na prevenção 

às drogas, educação e meio ambiente. Além disso, uma das falas mais 

marcantes, sendo aplaudida e emocionando quem estava presente, foi da Adriana 

Minari, esposa de Carlos Lothar. 

“A dependência química transforma a pessoa quando ela está em uso, mas 

caráter você consegue perceber. O que ela (a droga) faz é mexer na 

personalidade. Eu queria que todos vocês que estão aqui, assim como eu há vinte 

anos atrás dei uma oportunidade pra ele (Carlos Lothar) e ele mostrou que valeu a 

pena, pois é um excelente pai, um excelente marido; que todos vocês dessem 

essa oportunidade para ele mostrar que ele vai honrar o voto de cada um de 

vocês. Ele vai fazer valer a pena vocês terem saído de casa em um domingo e ir lá 

na urna apertar o 44500. Eu digo que o pior eleitor que ele vai ter sou eu. Porque 

eu sou extremamente crítica com política, não gosto de política e é a primeira vez 

na minha vida que saio na rua para pedir voto. Eu faço isso porque confio e 

acredito no trabalho dele”, explicou Adriana. 

Reunião no Barranco Alto 

Já no período da noite, no bairro Barranco Alto, aconteceu uma reunião com 

aproximadamente 250 pessoas da região. Além de lideranças e apoiadores da 

comunidade, Carlinhos da Farmácia, Nil, Alan Marcelino, Rafael Gomes (Rafão) 

apoiaram os amigos, Carlos Lothar, candidato a Deputado Estadual e Fernando 

Marangoni, candidato a Deputado Federal 

Ambos os candidatos explanaram sobre os projetos já realizados em parceria com 

o prefeito Aguilar Jr na cidade, como projetos de saneamento básico, duplicação 

da rodovia SP-055 e Regularização Fundiária, junto com o secretário de 

Habitação, Carlinhos da Farmácia. Além disso, trouxeram novidades sobre 

regularização fundiária na região do Pinheirinhos, Zona Norte e no próprio 

Barranco Alto, Zona Sul da cidade. Também falaram sobre temas como a 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), Habitação 

Sustentável no Litoral, Cidade Legal e Planejada. 
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Prefeitura e Polícia Militar removem acampamentos irregulares na 

praia do Centro em Caraguá 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, realizou na 

última sexta-feira (23/9) mais uma intervenção para a retirada de acampamentos 

irregulares montados da Praia do Centro. Na ocasião, a equipe do Departamento 

de Fiscalização de Posturas, acompanhada pela Atividade Delegada da Polícia 

Militar (PM), registrou a instalação de diversas barracas de camping e coberturas 

improvisadas em árvores. 

Segundo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, responsável por coordenar o 

trabalho, foram encontradas armas brancas e também cachimbos semelhantes 

ao utilizados para consumir crack. Ao todo, mais de 20 pessoas foram abordadas 

e orientadas a desfazer as armações. “Nós estamos fazendo o monitoramento 

constante da orla para coibir a permanência de barracas na praia, com ações 

sendo realizadas praticamente todos os dias. O nosso objetivo é garantir o 

sossego e o bem estar público da coletividade”, destacou o secretário. 

A instalação de acampamento, barracas e aparelhagens de campismo e 

habitação é proibida nas praias do município, conforme o artigo 237 da Lei 

Municipal nº 1.144/80 (Código de Posturas). A infração é passível de multa no 

valor de R$ 1.298,95. 
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Prefeitura de Caraguá recupera duas áreas públicas com apoio da 

Atividade Delegada 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, retomou 

mais duas áreas públicas invadidas no município, durante ação realizada na 

última sexta-feira (23/9), com apoio da Atividade Delegada da Polícia Militar 

Ambiental (PMA). 

O trabalho, coordenado pelo Departamento de Fiscalização de Posturas, 

recuperou um terreno localizado na Rua L (Balneário Gardemar), no bairro 

Massaguaçu, e outro na Rua João Manoel de Oliveira, na Tabatinga. 

Neste último, o espaço já vinha sendo monitorado para evitar sua utilização como 

estacionamento irregular de veículos. Agora, a área recebeu uma placa de 

identificação de bem público. O mesmo foi feito no terreno do Massaguaçu. 

A Prefeitura alerta que o ato de invadir e ocupar uma área em Caraguatatuba, 

sem a devida autorização, é ilegal. No município, o infrator está sujeito à 

aplicação de multa no valor de R$ 2.979,70 (718 VRMs) e demais penalidades 

cabíveis civis e penais, segundo os artigos 251 e 254 da Lei Municipal nº 

1.144/80 (Código de Posturas). 

Balanço 

Somente neste ano, a equipe do Departamento de Fiscalização de Posturas da 

Secretaria de Urbanismo já realizou mais de 100 ações para coibir a ocupação 

desordenada (invasão) dentro do município. Há casos de áreas de preservação 

ambiental e permanente. 

Denúncias 



 

 
 

A população pode denunciar irregularidades por meio da Central de 

Relacionamento 156, no site 156.caraguatatuba.sp.gov.br, aplicativo 

‘Caraguatatuba 156’ e telefone 156. 
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PAT de Caraguatatuba tem 178 vagas de emprego disponíveis nesta 

segunda 

 

 
 

O PAT (Posto de Atendimento do Trabalhador) de Caraguatatuba Inicia a semana 

com 178 vagas de emprego disponíveis.  

Estão disponíveis 18 vagas para vendedor externo, três para vendedor, uma para 

mecânico de refrigeração, serralheiro, repositor de mercadorias, pizzaiolo, 

fonoaudiólogo, 10 para corretor de imóveis, três para consultor financeiro, entre 

outras. O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. É importante que 

o candidato acesse o link: https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os 

critérios. Os interessados devem comparecer das 8h às 14h e levar RG, CPF, 

Carteira de Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

Moradores da região sul podem se dirigir ao Centro de Apoio ao Trabalhador e 

Empreendedor (CATE), localizado na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão 

(Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170. 

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT na Rua 

Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211. 

 

 

 

https://www.band.uol.com.br/band-vale/caraguatatuba
https://tinyurl.com/2y9d9asm
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Procon de Caraguatatuba orienta sobre compras do Dia das Crianças 

 

 
 

O Dia das Crianças é celebrado em 12 de outubro, mesma data em que se 

comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. O Procon da 

Prefeitura de Caraguatatuba recomenda algumas precauções para não 

transformar a compra dos presentes da garotada em um pesadelo interminável. 

O diretor do Procon, Aliex Moreira, dá algumas dicas evitar transtornos nessa hora. 

“A primeira recomendação é pesquisar preço, forma de pagamento e taxas de 

juros, cuidadosamente, antes de comprar o brinquedo. O consumidor não pode se 

iludir com ilustrações estampadas na embalagem, por isso, é necessário ler todas 

as informações sobre o brinquedo, incluindo o manual de instruções, que precisa 

estar em Língua Portuguesa para facilitar a compreensão”, explica. 

Na embalagem do produto devem constar informações como: idade 

recomendada; identificação do fabricante (nome, CNPJ, endereço); instruções de 

montagem, de uso e eventuais riscos que podem apresentar à criança, quando for 

o caso; número de peças; e o selo de segurança do Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), indicando se o produto foi fabricado 

de acordo com as normas técnicas vigentes, juntamente com o selo de um órgão 

credenciado para testar sua qualidade. 

O diretor chama atenção para os efeitos da Lei Estadual nº 81.24/1992, que 

obriga os fornecedores a manterem amostras sem lacre dos produtos à venda, 

para análise do consumidor. “Ao efetuar a compra, os pais devem exigir sempre a 



 

 
 

nota, cupom fiscal ou tíquete de caixa. Estes documentos serão necessários, caso 

precise fazer valer seus direitos de consumidor” alerta. 

Trocas 

Não existe a previsão de troca nas compras em lojas físicas no Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), mas algumas empresas efetuam a troca do 

produto deliberadamente ou quando está estipulado na nota de compra. “Neste 

caso, o Procon/SP orienta que o consumidor peça e faça constar esse direito na 

nota fiscal ou cupom de compra. É preciso certificar-se, ainda, que o produto a ser 

comprado tenha garantia de fábrica, bem como se existe serviço autorizado 

credenciado da mercadoria no seu município. Quando não há esse direito de 

fábrica, é assegurada a garantia legal de três meses, necessitando ao consumidor 

apenas apresentar a nota fiscal”, revela Moreira. 

Se o produto apresentar algum vício ou defeito, o fornecedor tem 30 dias a partir 

do dia da reclamação para resolver e, se não o fizer nesse tempo, o freguês tem 

direito a restituição do valor pago corrigido monetariamente, abatimento 

proporcional no preço ou substituição do produto por outro da mesma espécie e 

em perfeitas condições de uso. “Tudo que for anunciado, tem que ser cumprido 

pelo estabelecimento. As compras feitas fora do comércio (por telefone, em 

domicílio, catálogo ou internet) dão ao consumidor o direito de sete dias para 

arrependimento, a partir da data da compra ou do recebimento do produto”, 

enfatiza. 

Compras na internet 

O diretor do Procon de Caraguatatuba, Aliex Moreira, disse que a primeira 

orientação para compras on-line é sempre acessar o site oficial da empresa. “Evite 

as redes sociais, não compre por esses locais. A pessoa também precisa verificar 

se existe um endereço físico e consultar se a loja entrega os produtos. Essa 

informação pode ser vista em sites como o Reclame Aqui. Além disso, evite pagar 

por PIX ou boletos, sempre pague fazendo um parcelamento no cartão de crédito”, 

recomenda. 

Moreira também chama a atenção para os golpes em ambiente virtual. 

“Desconfie de preço muito abaixo do praticado no mercado, não confie e não 

compartilhe links e informações dos quais não tenha certeza da origem”, previne. 

“Prefira lojas em quais já fez transações anteriormente e deu tudo certo. 

Normalmente, quem é cadastrado em lojas virtuais passa a receber mensagens 

com dicas de promoções e de valores, o que pode servir de parâmetro para o 

orçamento”, complementou. 

Ainda para fugir das armadilhas durante as compras on-line, o Procon de 

Caraguatatuba traz a seguintes recomendações: não forneça dados, senhas, 

códigos, etc; não acredite em ofertas de ajuda, sorteio, dinheiro enviadas pelo 



 

 
 

WhatsApp, redes sociais, e-mails e links; evite preencher formulários que não 

estejam nos sites oficiais; baixe aplicativos apenas das lojas oficiais; em caso de 

dúvidas ou dificuldades, procure um familiar ou amigo que possa ajudar; utilize 

antivírus no computador, tablet e smartphone; confira sempre o endereço 

eletrônico do site, pois existem páginas falsas que utilizam o nome de grandes 

empresas e criam páginas com layout parecido com o das lojas originais, porém o 

endereço eletrônico do falso site leva o nome de empresa conhecida, mas com o 

final diferente; e pesquise a lista de sites indesejáveis da Fundação Procon/SP, 

antes de efetuar uma compra on-line. 

Como reclamar? 

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão 

pessoalmente ou por meio de terceiros, com uma procuração. É preciso 

apresentar RG, CPF e toda documentação pertinente à reclamação, como nota 

fiscal, ordem de serviço, comprovante de pagamento e outros. A queixa também 

pode ser feita de forma on-line pelo aplicativo Caraguatatuba 156 ou no 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta com 15 

funcionários. 

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda 

a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 

908, no Centro. Mais informações pelo telefone (12) 3897-8282, aplicativo 

Caraguatatuba 156 ou site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 
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Prefeitura de Caraguatatuba conclui primeira fase da iluminação da 

orla da Praia do Centro 

 

 
 

iluminação da orla da Praia do Centro foi concluída na última sexta-feira (23) pela 

Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas e 

concessionária Caragua Luz. O trecho recebeu 30 postes de concreto e 145 

projetores LED de 300 Watts. 

A orla foi contemplada com novos suportes decorativos em formato da bromélia 

Caraguatá fazendo alusão à planta que originou o nome da cidade, todos na cor 

vermelha. A iluminação compreendeu o trecho da Avenida Engenheiro João 

Fonseca até a ponte sobre o Rio Santo Antônio. 

Além da faixa de areia, a Caragua luz também substituiu as luminárias voltadas 

ao calçadão concluindo, assim, a primeira fase da orla central. E ao todo, desde a 

iluminação do Camaroeiro, foram implantados 49 postes e 240 projetores. 

Na próxima semana a concessionária dará sequência ao projeto de modernização 

do canteiro central e deve concluir o último trecho da iluminação que vai até a 

Praça de Eventos do Porto Novo. Já no início de outubro serão iniciados os 

trabalhos nas orlas do Indaiá e Jardim Aruan. 

A área da Praça de Eventos ainda receberá um reforço da iluminação através de 

uma nova linha de postes atrás do pavilhão. Além do requinte arquitetônico e 

urbanístico, cujo conceito remete às bromélias, o projeto trará ainda mais 



 

 
 

conforto e segurança à população em um dos locais mais movimentados da 

cidade. 
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Procon de Caraguatatuba orienta sobre compras do Dia das Crianças 

 

 
 

 Dia das Crianças é celebrado em 12 de outubro, mesma data em que se 

comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. O Procon da 

Prefeitura de Caraguatatuba recomenda algumas precauções para não 

transformar a compra dos presentes da garotada em um pesadelo interminável. 

O diretor do Procon, Aliex Moreira, dá algumas dicas evitar transtornos nessa hora. 

“A primeira recomendação é pesquisar preço, forma de pagamento e taxas de 

juros, cuidadosamente, antes de comprar o brinquedo. O consumidor não pode se 

iludir com ilustrações estampadas na embalagem, por isso, é necessário ler todas 

as informações sobre o brinquedo, incluindo o manual de instruções, que precisa 

estar em Língua Portuguesa para facilitar a compreensão”, explica. 

Na embalagem do produto devem constar informações como: idade 

recomendada; identificação do fabricante (nome, CNPJ, endereço); instruções de 

montagem, de uso e eventuais riscos que podem apresentar à criança, quando for 

o caso; número de peças; e o selo de segurança do Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), indicando se o produto foi fabricado 

de acordo com as normas técnicas vigentes, juntamente com o selo de um órgão 

credenciado para testar sua qualidade. 

O diretor chama atenção para os efeitos da Lei Estadual nº 81.24/1992, que 

obriga os fornecedores a manterem amostras sem lacre dos produtos à venda, 



 

 
 

para análise do consumidor. “Ao efetuar a compra, os pais devem exigir sempre a 

nota, cupom fiscal ou tíquete de caixa. Estes documentos serão necessários, caso 

precise fazer valer seus direitos de consumidor” alerta. 

Trocas 

Não existe a previsão de troca nas compras em lojas físicas no Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), mas algumas empresas efetuam a troca do 

produto deliberadamente ou quando está estipulado na nota de compra. “Neste 

caso, o Procon/SP orienta que o consumidor peça e faça constar esse direito na 

nota fiscal ou cupom de compra. É preciso certificar-se, ainda, que o produto a ser 

comprado tenha garantia de fábrica, bem como se existe serviço autorizado 

credenciado da mercadoria no seu município. Quando não há esse direito de 

fábrica, é assegurada a garantia legal de três meses, necessitando ao consumidor 

apenas apresentar a nota fiscal”, revela Moreira. 

Se o produto apresentar algum vício ou defeito, o fornecedor tem 30 dias a partir 

do dia da reclamação para resolver e, se não o fizer nesse tempo, o freguês tem 

direito a restituição do valor pago corrigido monetariamente, abatimento 

proporcional no preço ou substituição do produto por outro da mesma espécie e 

em perfeitas condições de uso. “Tudo que for anunciado, tem que ser cumprido 

pelo estabelecimento. As compras feitas fora do comércio (por telefone, em 

domicílio, catálogo ou internet) dão ao consumidor o direito de sete dias para 

arrependimento, a partir da data da compra ou do recebimento do produto”, 

enfatiza. 

Compras na internet 

O diretor do Procon de Caraguatatuba, Aliex Moreira, disse que a primeira 

orientação para compras on-line é sempre acessar o site oficial da empresa. “Evite 

as redes sociais, não compre por esses locais. A pessoa também precisa verificar 

se existe um endereço físico e consultar se a loja entrega os produtos. Essa 

informação pode ser vista em sites como o Reclame Aqui. Além disso, evite pagar 

por PIX ou boletos, sempre pague fazendo um parcelamento no cartão de crédito”, 

recomenda. 

Moreira também chama a atenção para os golpes em ambiente virtual. 

“Desconfie de preço muito abaixo do praticado no mercado, não confie e não 

compartilhe links e informações dos quais não tenha certeza da origem”, previne. 

“Prefira lojas em quais já fez transações anteriormente e deu tudo certo. 

Normalmente, quem é cadastrado em lojas virtuais passa a receber mensagens 

com dicas de promoções e de valores, o que pode servir de parâmetro para o 

orçamento”, complementou. 

Ainda para fugir das armadilhas durante as compras on-line, o Procon de 

Caraguatatuba traz a seguintes recomendações: não forneça dados, senhas, 



 

 
 

códigos, etc; não acredite em ofertas de ajuda, sorteio, dinheiro enviadas pelo 

WhatsApp, redes sociais, e-mails e links; evite preencher formulários que não 

estejam nos sites oficiais; baixe aplicativos apenas das lojas oficiais; em caso de 

dúvidas ou dificuldades, procure um familiar ou amigo que possa ajudar; utilize 

antivírus no computador, tablet e smartphone; confira sempre o endereço 

eletrônico do site, pois existem páginas falsas que utilizam o nome de grandes 

empresas e criam páginas com layout parecido com o das lojas originais, porém o 

endereço eletrônico do falso site leva o nome de empresa conhecida, mas com o 

final diferente; e pesquise a lista de sites indesejáveis da Fundação Procon/SP, 

antes de efetuar uma compra on-line. 

Como reclamar? 

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão 

pessoalmente ou por meio de terceiros, com uma procuração. É preciso 

apresentar RG, CPF e toda documentação pertinente à reclamação, como nota 

fiscal, ordem de serviço, comprovante de pagamento e outros. A queixa também 

pode ser feita de forma on-line pelo aplicativo Caraguatatuba 156 ou no 

site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta com 15 

funcionários. 

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda 

a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 

908, no Centro. Mais informações pelo telefone (12) 3897-8282, aplicativo 

Caraguatatuba 156 ou site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 
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Prefeitura de Caraguatatuba conclui primeira fase da iluminação da 

orla da Praia do Centro 

 

 
 

A iluminação da orla da Praia do Centro foi concluída na última sexta-feira (23) 

pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas e 

concessionária Caragua Luz. O trecho recebeu 30 postes de concreto e 145 

projetores LED de 300 Watts. 

A orla foi contemplada com novos suportes decorativos em formato da bromélia 

Caraguatá fazendo alusão à planta que originou o nome da cidade, todos na cor 

vermelha. A iluminação compreendeu o trecho da Avenida Engenheiro João 

Fonseca até a ponte sobre o Rio Santo Antônio. 

Além da faixa de areia, a Caragua luz também substituiu as luminárias voltadas 

ao calçadão concluindo, assim, a primeira fase da orla central. E ao todo, desde a 

iluminação do Camaroeiro, foram implantados 49 postes e 240 projetores. 

Na próxima semana a concessionária dará sequência ao projeto de modernização 

do canteiro central e deve concluir o último trecho da iluminação que vai até a 

Praça de Eventos do Porto Novo. Já no início de outubro serão iniciados os 

trabalhos nas orlas do Indaiá e Jardim Aruan. 

A área da Praça de Eventos ainda receberá um reforço da iluminação através de 

uma nova linha de postes atrás do pavilhão. Além do requinte arquitetônico e 

urbanístico, cujo conceito remete às bromélias, o projeto trará ainda mais 



 

 
 

conforto e segurança à população em um dos locais mais movimentados da 

cidade. 
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Procon de Caraguatatuba orienta sobre compras do Dia das Crianças 

 

 
 

O Dia das Crianças é celebrado em 12 de outubro, mesma data em que se 

comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. O Procon da 

Prefeitura de Caraguatatuba recomenda algumas precauções para não 

transformar a compra dos presentes da garotada em um pesadelo interminável. 

O diretor do Procon, Aliex Moreira, dá algumas dicas evitar transtornos nessa hora. 

“A primeira recomendação é pesquisar preço, forma de pagamento e taxas de 

juros, cuidadosamente, antes de comprar o brinquedo. O consumidor não pode se 

iludir com ilustrações estampadas na embalagem, por isso, é necessário ler todas 

as informações sobre o brinquedo, incluindo o manual de instruções, que precisa 

estar em Língua Portuguesa para facilitar a compreensão”, explica. 

Na embalagem do produto devem constar informações como: idade 

recomendada; identificação do fabricante (nome, CNPJ, endereço); instruções de 

montagem, de uso e eventuais riscos que podem apresentar à criança, quando for 

o caso; número de peças; e o selo de segurança do Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), indicando se o produto foi fabricado 

de acordo com as normas técnicas vigentes, juntamente com o selo de um órgão 

credenciado para testar sua qualidade. 

O diretor chama atenção para os efeitos da Lei Estadual nº 81.24/1992, que 

obriga os fornecedores a manterem amostras sem lacre dos produtos à venda, 

para análise do consumidor. “Ao efetuar a compra, os pais devem exigir sempre a 



 

 
 

nota, cupom fiscal ou tíquete de caixa. Estes documentos serão necessários, caso 

precise fazer valer seus direitos de consumidor” alerta. 

Trocas 

Não existe a previsão de troca nas compras em lojas físicas no Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), mas algumas empresas efetuam a troca do 

produto deliberadamente ou quando está estipulado na nota de compra. “Neste 

caso, o Procon/SP orienta que o consumidor peça e faça constar esse direito na 

nota fiscal ou cupom de compra. É preciso certificar-se, ainda, que o produto a ser 

comprado tenha garantia de fábrica, bem como se existe serviço autorizado 

credenciado da mercadoria no seu município. Quando não há esse direito de 

fábrica, é assegurada a garantia legal de três meses, necessitando ao consumidor 

apenas apresentar a nota fiscal”, revela Moreira. 

Se o produto apresentar algum vício ou defeito, o fornecedor tem 30 dias a partir 

do dia da reclamação para resolver e, se não o fizer nesse tempo, o freguês tem 

direito a restituição do valor pago corrigido monetariamente, abatimento 

proporcional no preço ou substituição do produto por outro da mesma espécie e 

em perfeitas condições de uso. “Tudo que for anunciado, tem que ser cumprido 

pelo estabelecimento. As compras feitas fora do comércio (por telefone, em 

domicílio, catálogo ou internet) dão ao consumidor o direito de sete dias para 

arrependimento, a partir da data da compra ou do recebimento do produto”, 

enfatiza. 

Compras na internet 

O diretor do Procon de Caraguatatuba, Aliex Moreira, disse que a primeira 

orientação para compras on-line é sempre acessar o site oficial da empresa. “Evite 

as redes sociais, não compre por esses locais. A pessoa também precisa verificar 

se existe um endereço físico e consultar se a loja entrega os produtos. Essa 

informação pode ser vista em sites como o Reclame Aqui. Além disso, evite pagar 

por PIX ou boletos, sempre pague fazendo um parcelamento no cartão de crédito”, 

recomenda. 

Moreira também chama a atenção para os golpes em ambiente virtual. 

“Desconfie de preço muito abaixo do praticado no mercado, não confie e não 

compartilhe links e informações dos quais não tenha certeza da origem”, previne. 

“Prefira lojas em quais já fez transações anteriormente e deu tudo certo. 

Normalmente, quem é cadastrado em lojas virtuais passa a receber mensagens 

com dicas de promoções e de valores, o que pode servir de parâmetro para o 

orçamento”, complementou. 

Ainda para fugir das armadilhas durante as compras on-line, o Procon de 

Caraguatatuba traz a seguintes recomendações: não forneça dados, senhas, 

códigos, etc; não acredite em ofertas de ajuda, sorteio, dinheiro enviadas pelo 



 

 
 

WhatsApp, redes sociais, e-mails e links; evite preencher formulários que não 

estejam nos sites oficiais; baixe aplicativos apenas das lojas oficiais; em caso de 

dúvidas ou dificuldades, procure um familiar ou amigo que possa ajudar; utilize 

antivírus no computador, tablet e smartphone; confira sempre o endereço 

eletrônico do site, pois existem páginas falsas que utilizam o nome de grandes 

empresas e criam páginas com layout parecido com o das lojas originais, porém o 

endereço eletrônico do falso site leva o nome de empresa conhecida, mas com o 

final diferente; e pesquise a lista de sites indesejáveis da Fundação Procon/SP, 

antes de efetuar uma compra on-line. 

Como reclamar? 

Para o registro da reclamação, o consumidor deve comparecer ao órgão 

pessoalmente ou por meio de terceiros, com uma procuração. É preciso 

apresentar RG, CPF e toda documentação pertinente à reclamação, como nota 

fiscal, ordem de serviço, comprovante de pagamento e outros. A queixa também 

pode ser feita de forma on-line pelo aplicativo Caraguatatuba 156 ou no site 

http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. Atualmente, o Procon conta com 15 

funcionários. 

O atendimento ao público do Procon da Prefeitura de Caraguatatuba é de segunda 

a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. O prédio fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 

908, no Centro. Mais informações pelo telefone (12) 3897-8282, aplicativo 

Caraguatatuba 156 ou site http://156.caraguatatuba.sp.gov.br/. 
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Auditório Maristela de Oliveira recebe sessão Cineclube Especial com 

lançamento do longa ‘A Viagem de Pedro’ 

 

 
 

Em comemoração ao mês do bicentenário da Independência do Brasil, a 

FUNDACC – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, em parceria com 

o Pontos Mis – Museu da Imagem e do Som, apresenta uma sessão Cineclube 

Especial nesta quarta-feira (28), às 20h, com a exibição do lançamento ‘A Viagem 

de Pedro’. A sessão do longa ocorre no Auditório Maristela de Oliveira, na sede da 

Fundação e tem entrada gratuita. 

Lançado no início do mês de setembro, com direção de Laís Bodanzky (Bicho de 

Sete Cabeças), o drama brasileiro possui um olhar intimista sobre a vida de Dom 

Pedro I (Cauã Reymond) e dos eventos históricos que giram em torno do príncipe, 

com atenção para um momento determinante de sua trajetória. 

Em 1831, o primeiro Imperador do Brasil volta à Europa sob condições adversas, 

no navio inglês Warspite. Diante de sua abdicação ao trono do Brasil, D. Pedro I se 

encontra em um momento de profunda reflexão, onde pondera os erros e acertos 

de sua administração desde o momento em que chegou ao país com sua família 

aos 10 anos de idade, em 1808. 

A Viagem de Pedro toca em assuntos delicados sobre o imperador do Brasil 

enquanto volta para a Europa. Assuntos como sua masculinidade, epilepsia e sua 



 

 
 

suspeita de ter contraído sífilis e sua instabilidade emocional enquanto deixava 

seu filho no país e se separava dele. A representação intimista de Pedro mostrará 

como o tal se sentia traidor de Portugal e alguém sem pátria definida. 

De acordo com Eliotty Caetano, coordenador de cine-foto-vídeo da Fundacc, é 

recomendado que os interessados cheguem com, no mínimo, meia hora de 

antecedência para garantir a poltrona. “Por se tratar de um lançamento, o filme 

ainda se encontra em circulação pelos cinemas brasileiros, por isso, poderemos 

disponibilizar apenas uma sessão, sendo esta uma enorme oportunidade para a 

população, já que o filme não integrará a programação do nosso cinema local. 

Convidem seus amigos e familiares e venham curtir uma sessão de cinema pra lá 

de especial”, convidou o coordenador. 

Serviço 

Exibição do filme lançamento: A Viagem de Pedro (2022) 

Data: 28 de setembro (quarta-feira) 

Horário: 20h 

Classificação 14 anos 

Entrada gratuita 

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro (sede da Fundacc) 

Mais informações: (12) 3897-5660 
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Prefeitura de Caraguatatuba conclui primeira fase da iluminação da 

orla da Praia do Centro 

 

 
 

A iluminação da orla da Praia do Centro foi concluída na última sexta-feira (23) 

pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas e 

concessionária Caragua Luz. O trecho recebeu 30 postes de concreto e 145 

projetores LED de 300 Watts. 

A orla foi contemplada com novos suportes decorativos em formato da bromélia 

Caraguatá fazendo alusão à planta que originou o nome da cidade, todos na cor 

vermelha. A iluminação compreendeu o trecho da Avenida Engenheiro João 

Fonseca até a ponte sobre o Rio Santo Antônio. 

Além da faixa de areia, a Caragua luz também substituiu as luminárias voltadas 

ao calçadão concluindo, assim, a primeira fase da orla central. E ao todo, desde a 

iluminação do Camaroeiro, foram implantados 49 postes e 240 projetores. 

Na próxima semana a concessionária dará sequência ao projeto de modernização 

do canteiro central e deve concluir o último trecho da iluminação que vai até a 

Praça de Eventos do Porto Novo. Já no início de outubro serão iniciados os 

trabalhos nas orlas do Indaiá e Jardim Aruan. 

A área da Praça de Eventos ainda receberá um reforço da iluminação através de 

uma nova linha de postes atrás do pavilhão. Além do requinte arquitetônico e 

urbanístico, cujo conceito remete às bromélias, o projeto trará ainda mais 



 

 
 

conforto e segurança à população em um dos locais mais movimentados da 

cidade. 
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Caraguatatuba se apresenta no São Paulo Boat Show 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, está 

participando da 25ª edição do São Paulo Boat Show, maior evento náutico indoor 

da América Latina, que começou nesta sexta (23) e segue até a próxima quarta-

feira (28), no São Paulo Expo. 

O município marca presença no estande da Secretaria de Turismo e Viagens do 

Estado de São Paulo (Setur-SP), juntamente com o Circuito Litoral Norte, consórcio 

turístico do qual a cidade faz parte com mais quatro cidades da região: Bertioga, 

Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. Segundo a secretária de Turismo de 

Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis, o intuito é apresentar as opções para 

o turismo náutico e demais atrativos turísticos da cidade, levando informações 

que potencializam a atração de visitantes e investidores e, consequentemente, 

impulsionando o turismo e a economia local. 

“O Boat Show é a maior vitrine do mercado náutico e, como sempre, não 

poderíamos deixar de participar deste evento tão importante para a divulgação da 

nossa cidade, que tem infraestrutura completa para receber esse público, além de 

vocação nata como destino para navegação”, destacou a secretária municipal. 

A expectativa para o São Paulo Boat Show 2022 é de movimentar cerca de R$ 

300 milhões em negócios e receber mais de 40 mil pessoas ao longo dos seis 

dias de evento, que é palco para a apresentação das inovações e lançamentos do 



 

 
 

setor, incluindo embarcações, equipamentos e acessórios, com mais de 100 

marcas expositoras. 

Congresso Internacional Náutico 

A cidade também participa do 7º Congresso Internacional Náutico, o qual 

antecede a abertura oficial do São Paulo Boat Show, contanto com prefeitos, 

secretários e agentes do setor para apresentar e debater os desafios e as 

oportunidades que o turismo das águas oferece. 
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Teatro Mario Covas: Victor Sarro apresenta seu novo show ‘All In’ em 

Caraguatatuba 

 

 
 

Neste sábado (1º/10), o humorista Victor Sarro chega a Caraguatatuba com seu 

novo show de stand up ‘All In’. A apresentação ocorre às 20h, no TMC – Teatro 

Mario Covas. 

Os ingressos para o show podem ser adquiridos antecipadamente pelo site 

Bilheteria Express ou na Reticências Livraria e Café, localizada na Avenida 

Guarulhos, 79, Centro, por R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia entrada. 

Neste show, o comediante provoca o público a “apostar tudo que tem, já que não 

tem nada a perder”. Em um mix de acidez com quinta série, Sarro mostra que 

coisa séria não existe ao trazer histórias hilárias, que têm sido muito requisitadas 

em suas atuais entrevistas em programas de podcasts, além de novas histórias 

preparadas especialmente para o show. 

Sobre o humorista 

Victor Sarro iniciou sua carreira de comediante ao participar de um concurso na 

internet. Tempos depois foi convidado por Fábio Porchat para participar do 

‘Comédia em Pé’, o primeiro grupo de comédia stand up do Brasil. 

Na TV Record, venceu o concurso ‘Mais novo talento do humor do Brasil’, no 

programa ‘Tudo é Possível’. Na TV Globo, foi repórter e redator do programa 

‘Encontro com Fátima Bernardes’; redator e parte do elenco do ‘Esquenta’ com 



 

 
 

Regina Casé; roteirista e comediante do ‘Altas Horas’, com Serginho Groisman, 

além de trabalhar com roteiros para o programa ‘Vídeo Show’. Foi também 

apresentador do programa ‘Queimando a Roda’ e ‘Fritada’, além de apresentar 

um programa ao lado da cantora Anitta, no Multishow. Atualmente viaja com o 

RISADARIA, considerado um dos maiores festivais de humor do mundo. 

Serviço 

Stand up: Victor Sarro em ‘All In’ 

Data: 1º de outubro (sábado) 

Horário: 20h 

Classificação 16 anos 

Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia) 

Pontos de Venda: www.bilheteriaexpress.com.br e Reticências Livraria e Café – 

Avenida Guarulhos, 79, Centro 

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

Mais informações: (12) 3881-2623 – TMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bilheteriaexpress.com.br/
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Prefeitura de Caraguatatuba conclui primeira fase da iluminação da 

orla da Praia do Centro 

 

 
 

A iluminação da orla da Praia do Centro foi concluída na última sexta-feira (23) 

pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas e 

concessionária Caragua Luz. O trecho recebeu 30 postes de concreto e 145 

projetores LED de 300 Watts. A orla foi contemplada com novos suportes 

decorativos em formato da bromélia Caraguatá fazendo alusão à planta que 

originou o nome da cidade, todos na cor vermelha. A iluminação compreendeu o 

trecho da Avenida Engenheiro João Fonseca até a ponte sobre o Rio Santo 

Antônio. 

Além da faixa de areia, a Caragua luz também substituiu as luminárias voltadas 

ao calçadão concluindo, assim, a primeira fase da orla central. E ao todo, desde a 

iluminação do Camaroeiro, foram implantados 49 postes e 240 projetores. 

Na próxima semana a concessionária dará sequência ao projeto de modernização 

do canteiro central e deve concluir o último trecho da iluminação que vai até a 

Praça de Eventos do Porto Novo. Já no início de outubro serão iniciados os 

trabalhos nas orlas do Indaiá e Jardim Aruan. 

A área da Praça de Eventos ainda receberá um reforço da iluminação através de 

uma nova linha de postes atrás do pavilhão. Além do requinte arquitetônico e 

urbanístico, cujo conceito remete às bromélias, o projeto trará ainda mais 

conforto e segurança à população em um dos locais mais movimentados da 

cidade. 
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Inscrições para 5º Caraguá Beer Festival se encerram nesta quarta-

feira 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, segue com 

inscrições abertas para os empreendimentos que queiram participar do 5º 

Caraguá Beer Festival, a ser realizado entre os dias 12 e 16 de outubro, na Praça 

da Cultura, no Centro. 

O prazo para a manifestação de interesse se encerra na próxima quarta-feira (28). 

O evento espera contar com 30 empresas participantes, entre produtores de 

cerveja artesanal, estabelecimentos gastronômicos, veículos de alimentação e 

comerciante de souvenirs. 

A ficha de inscrição e demais documentos solicitados podem ser entregues na 

Secretaria de Turismo, localizada na Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 25, no 

Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou encaminhados para o e-mail 

inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br. 

O valor da taxa de inscrição será de R$ 1 mil para interessados na modalidade 

Food Trucks, de R$ 800 para Food Karts e estandes e de R$ 400 para Food Bikes 

e expositor de souvenirs. O pagamento deve ser feito mediante depósito bancário 

(Banco do Brasil, agência 1741-8 e conta corrente 130.137-3, em nome do Fundo 

Municipal de Turismo – FUNDITUR), em até três dias após a data de publicação da 

lista de habilitados. 

A publicação do resultado será feita na próxima sexta-feira (30) no site oficial da 

mailto:inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br


 

 
 

Prefeitura de Caraguatatuba (www.caraguatatuba.sp.gov.br).  

Os empreendimentos funcionarão na quarta-feira (12/10), das 11h à 0h, na 

quinta e sexta-feira (13 e 14/10), das 17h à 0h, no sábado (15/10), das 11h à 0h 

e, no domingo (16/10), das 11h às 22h. 

O Edital de Chamamento Público nº 18/2022, contendo os critérios para inscrição 

e seleção, foi publicado na edição 881 do Diário Oficial do Município, disponível 

para acesso em www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/. Mais 

informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo telefone (12) 

3897-7910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/
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