
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quinta e Sexta-Feira, 29 e 30 de Setembro de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Diversas atrações compõem a agenda cultural de Caraguá nos próximos dias 

Caraguatatuba 

Dados de Caraguá apontam que mais de 100 mil pessoas devem votar na cidade 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba altera horário de funcionamento dos Ecopontos no 

domingo de eleição 

Caraguatatuba 

5º Mutirão do Emprego em Caraguatatuba realiza 3,2 mil entrevistas 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

5º Mutirão do Emprego em Caraguatatuba é um sucesso com 3,2 mil entrevistas 

realizadas 

Caraguatatuba 

Curso de Engenharia do IFSP Caraguatatuba é avaliado com nota máxima no MEC 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Banco De Alimentos De Caraguatatuba Segue Com Inscrições Para Ações Da 6ª 

Semana De Segurança Alimentar 

Caraguatatuba 

Prefeitura Se Reúne Com Ambulantes Para Adequação De Energia Elétrica Em 

Áreas Públicas De Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Recebe Circuito Esportivo E Cultural Com Atividades Gratuitas Nos 

Dias 8 E 9 De Outubro 

Caraguatatuba 

5º Mutirão Do Emprego Em Caraguatatuba É Um Sucesso Com 3,2 Mil Entrevistas 

Realizadas 

Caraguatatuba 

Agenda Cultural De Caraguatatuba Reserva Diversas Atrações Para Este Sábado 

Caraguatatuba 

https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/diversas-atracoes-compoem-a-agenda-cultural-de-caragua-nos-proximos-dias/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/dados-de-caragua-apontam-que-mais-de-100-mil-pessoas-devem-votar-na-cidade/
https://radarlitoral.com.br/noticias/20523/prefeitura-de-caraguatatuba-altera-horario-de-funcionamento-dos-ecopontos-no-domingo-de-eleicao
https://radarlitoral.com.br/noticias/20523/prefeitura-de-caraguatatuba-altera-horario-de-funcionamento-dos-ecopontos-no-domingo-de-eleicao
https://radarlitoral.com.br/noticias/20524/5%EF%BF%BD-mutirao-do-emprego-em-caraguatatuba-realiza-32-mil-entrevistas
https://www.portalr3.com.br/2022/09/5-mutirao-do-emprego-em-caraguatatuba-e-um-sucesso-com-32-mil-entrevistas-realizadas/
https://www.portalr3.com.br/2022/09/5-mutirao-do-emprego-em-caraguatatuba-e-um-sucesso-com-32-mil-entrevistas-realizadas/
https://www.portalr3.com.br/2022/09/curso-de-engenharia-do-ifsp-caraguatatuba-e-avaliado-com-nota-maxima-no-mec/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/banco-de-alimentos-de-caraguatatuba-segue-com-inscricoes-para-acoes-da-6a-semana-de-seguranca-alimentar
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/banco-de-alimentos-de-caraguatatuba-segue-com-inscricoes-para-acoes-da-6a-semana-de-seguranca-alimentar
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-se-reune-com-ambulantes-para-adequacao-de-energia-eletrica-em-areas-publicas-de-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-se-reune-com-ambulantes-para-adequacao-de-energia-eletrica-em-areas-publicas-de-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-recebe-circuito-esportivo-e-cultural-com-atividades-gratuitas-nos-dias-8-e-9-de-outubro
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-recebe-circuito-esportivo-e-cultural-com-atividades-gratuitas-nos-dias-8-e-9-de-outubro
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/5o-mutirao-do-emprego-em-caraguatatuba-e-um-sucesso-com-32-mil-entrevistas-realizadas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/5o-mutirao-do-emprego-em-caraguatatuba-e-um-sucesso-com-32-mil-entrevistas-realizadas
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/agenda-cultural-de-caraguatatuba-reserva-diversas-atracoes-para-este-sabado


 

 
 

Prefeitura De Caraguatatuba Altera Horário De Funcionamento Dos Ecopontos No 

Domingo De Eleição 

Caraguatatuba 

Região Central De Caraguatatuba Recebe Limpeza Nesta Quinta-Feira 

Caraguatatuba 

Curso De Engenharia Do IFSP Caraguatatuba É Avaliado Com Nota Máxima No 

MEC 

Caraguatatuba 

Mais De 100 Mil Eleitores Devem Votar No 1º Turno No Maior Colégio Eleitoral Do 

Litoral Norte 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Marca Presença No São Paulo Boat Show 2022 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba mobiliza vacinação contra Poliomielite nas escolas infantis e 

busca meta de 95% 

Caraguatatuba 

Horta leva saúde e integração para pessoas em situação de rua acolhidas em 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Copa Giga+ de Jiu-Jitsu celebra modalidade com mais de 900 pessoas na Praça da Cultura 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem programação cultural com Viola na Praça nesta sexta-feira 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe 5º Campeonato de Jiu-Jitsu Kids em outubro na Praça da Cultura 

Caraguatatuba 

Banco de Alimentos de Caraguatatuba segue com inscrições para ações da 6ª Semana de 

Segurança Alimentar 

Caraguatatuba 

Prefeitura se reúne com ambulantes para adequação de energia elétrica em áreas 

públicas de Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe circuito esportivo e cultural com atividades gratuitas nos dias 8 e 9 

de outubro 

Caraguatatuba 

5º Mutirão do Emprego em Caraguatatuba é um sucesso com 3,2 mil entrevistas 

realizadas 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba altera horário de funcionamento dos Ecopontos no domingo 

de eleição 

Caraguatatuba 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-altera-horario-de-funcionamento-dos-ecopontos-no-domingo-de-eleicao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caraguatatuba-altera-horario-de-funcionamento-dos-ecopontos-no-domingo-de-eleicao
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/regiao-central-de-caraguatatuba-recebe-limpeza-nesta-quinta-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/curso-de-engenharia-do-ifsp-caraguatatuba-e-avaliado-com-nota-maxima-no-mec
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/curso-de-engenharia-do-ifsp-caraguatatuba-e-avaliado-com-nota-maxima-no-mec
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/mais-de-100-mil-eleitores-devem-votar-no-1o-turno-no-maior-colegio-eleitoral-do-litoral-norte
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/mais-de-100-mil-eleitores-devem-votar-no-1o-turno-no-maior-colegio-eleitoral-do-litoral-norte
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-marca-presenca-no-sao-paulo-boat-show-2022
https://falacaragua.com.br/2022/09/prefeitura-de-caraguatatuba-mobiliza-vacinacao-contra-poliomielite-nas-escolas-infantis-e-busca-meta-de-95/
https://falacaragua.com.br/2022/09/prefeitura-de-caraguatatuba-mobiliza-vacinacao-contra-poliomielite-nas-escolas-infantis-e-busca-meta-de-95/
https://falacaragua.com.br/2022/09/horta-leva-saude-e-integracao-para-pessoas-em-situacao-de-rua-acolhidas-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/09/horta-leva-saude-e-integracao-para-pessoas-em-situacao-de-rua-acolhidas-em-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/09/copa-giga-de-jiu-jitsu-celebra-modalidade-com-mais-de-900-pessoas-na-praca-da-cultura/
https://falacaragua.com.br/2022/09/caraguatatuba-tem-programacao-cultural-com-viola-na-praca-nesta-sexta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/09/caraguatatuba-recebe-5o-campeonato-de-jiu-jitsu-kids-em-outubro-na-praca-da-cultura/
https://falacaragua.com.br/2022/09/banco-de-alimentos-de-caraguatatuba-segue-com-inscricoes-para-acoes-da-6a-semana-de-seguranca-alimentar/
https://falacaragua.com.br/2022/09/banco-de-alimentos-de-caraguatatuba-segue-com-inscricoes-para-acoes-da-6a-semana-de-seguranca-alimentar/
https://falacaragua.com.br/2022/09/prefeitura-se-reune-com-ambulantes-para-adequacao-de-energia-eletrica-em-areas-publicas-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/09/prefeitura-se-reune-com-ambulantes-para-adequacao-de-energia-eletrica-em-areas-publicas-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/09/caraguatatuba-recebe-circuito-esportivo-e-cultural-com-atividades-gratuitas-nos-dias-8-e-9-de-outubro/
https://falacaragua.com.br/2022/09/caraguatatuba-recebe-circuito-esportivo-e-cultural-com-atividades-gratuitas-nos-dias-8-e-9-de-outubro/
https://falacaragua.com.br/2022/09/5o-mutirao-do-emprego-em-caraguatatuba-e-um-sucesso-com-32-mil-entrevistas-realizadas/
https://falacaragua.com.br/2022/09/5o-mutirao-do-emprego-em-caraguatatuba-e-um-sucesso-com-32-mil-entrevistas-realizadas/
https://falacaragua.com.br/2022/09/prefeitura-de-caraguatatuba-altera-horario-de-funcionamento-dos-ecopontos-no-domingo-de-eleicao/
https://falacaragua.com.br/2022/09/prefeitura-de-caraguatatuba-altera-horario-de-funcionamento-dos-ecopontos-no-domingo-de-eleicao/


 

 
 

Região Central de Caraguatatuba recebe limpeza nesta quinta-feira 

Caraguatatuba 

Mais de 100 mil eleitores devem votar no 1º turno no maior colégio eleitoral do Litoral 

Norte 

Caraguatatuba 

Agenda Cultural de Caraguatatuba reserva diversas atrações para este sábado 

Caraguatatuba 

Curso de Engenharia do IFSP Caraguatatuba é avaliado com nota máxima no MEC 

 

Litoral em Pauta 

Caraguatatuba 

Supermercado Canto Bravo completa 20 anos e se destaca na região da Prainha 

em Caraguá 

 

Diário Caiçara 

Caraguatatuba 

Horta leva saúde e integração para pessoas em situação de rua acolhidas em 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

5º Mutirão do Emprego em Caraguá tem 3.200 entrevistas realizadas 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguá altera horário de funcionamento dos Ecopontos no domingo 

(2) 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem programação cultural com Viola na Praça nesta sexta-feira 

(30) 

Caraguatatuba 

5º Mutirão do Emprego em Caraguatatuba é um sucesso com 3,2 mil entrevistas 

realizadas 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem programação cultural com Viola na Praça nesta sexta-feira 

(30) 

Caraguatatuba 

5º Mutirão do Emprego em Caraguatatuba é um sucesso com 3,2 mil entrevistas 

realizadas 

Caraguatatuba 

CARAGUATATUBA INICIA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 EM CRIANÇAS DE 3 E 4 

ANOS 

https://falacaragua.com.br/2022/09/regiao-central-de-caraguatatuba-recebe-limpeza-nesta-quinta-feira/
https://falacaragua.com.br/2022/09/mais-de-100-mil-eleitores-devem-votar-no-1o-turno-no-maior-colegio-eleitoral-do-litoral-norte/
https://falacaragua.com.br/2022/09/mais-de-100-mil-eleitores-devem-votar-no-1o-turno-no-maior-colegio-eleitoral-do-litoral-norte/
https://falacaragua.com.br/2022/09/agenda-cultural-de-caraguatatuba-reserva-diversas-atracoes-para-este-sabado/
https://falacaragua.com.br/2022/09/curso-de-engenharia-do-ifsp-caraguatatuba-e-avaliado-com-nota-maxima-no-mec/
https://www.litoralempauta.com.br/supermercado-canto-bravo-completa-20-anos-e-se-destaca-na-regiao-da-prainha-em-caragua/
https://www.litoralempauta.com.br/supermercado-canto-bravo-completa-20-anos-e-se-destaca-na-regiao-da-prainha-em-caragua/
https://diariocaicara.com.br/horta-leva-saude-e-integracao-para-pessoas-em-situacao-de-rua-acolhidas-em-caraguatatuba/
https://diariocaicara.com.br/horta-leva-saude-e-integracao-para-pessoas-em-situacao-de-rua-acolhidas-em-caraguatatuba/
https://diariocaicara.com.br/5o-mutirao-do-emprego-em-caragua-tem-3-200-entrevistas-realizadas/
https://diariocaicara.com.br/prefeitura-de-caragua-altera-horario-de-funcionamento-dos-ecopontos-no-domingo-2/
https://diariocaicara.com.br/prefeitura-de-caragua-altera-horario-de-funcionamento-dos-ecopontos-no-domingo-2/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/09/29/caraguatatuba-tem-programacao-cultural-com-viola-na-praca-nesta-sexta-feira-30/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/09/29/caraguatatuba-tem-programacao-cultural-com-viola-na-praca-nesta-sexta-feira-30/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/09/29/5o-mutirao-do-emprego-em-caraguatatuba-e-um-sucesso-com-32-mil-entrevistas-realizadas/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/09/29/5o-mutirao-do-emprego-em-caraguatatuba-e-um-sucesso-com-32-mil-entrevistas-realizadas/
https://litoraldefato.com.br/2022/09/29/caraguatatuba-tem-programacao-cultural-com-viola-na-praca-nesta-sexta-feira-30/
https://litoraldefato.com.br/2022/09/29/caraguatatuba-tem-programacao-cultural-com-viola-na-praca-nesta-sexta-feira-30/
https://litoraldefato.com.br/2022/09/29/5o-mutirao-do-emprego-em-caraguatatuba-e-um-sucesso-com-32-mil-entrevistas-realizadas/
https://litoraldefato.com.br/2022/09/29/5o-mutirao-do-emprego-em-caraguatatuba-e-um-sucesso-com-32-mil-entrevistas-realizadas/
https://litoraldefato.com.br/2022/09/30/caraguatatuba-inicia-vacinacao-contra-covid-19-em-criancas-de-3-e-4-anos/
https://litoraldefato.com.br/2022/09/30/caraguatatuba-inicia-vacinacao-contra-covid-19-em-criancas-de-3-e-4-anos/


 

 
 

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem programação cultural com Viola na Praça nesta sexta-feira 

(30) 

Caraguatatuba 

5º Mutirão do Emprego em Caraguatatuba é um sucesso com 3,2 mil entrevistas 

realizadas 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inicia vacinação contra Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos 

 

LN21+ 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba tem programação cultural nesta sexta-feira 

Caraguatatuba 

12ª Feira Literária envolve mais de 21 mil alunos em Caraguatatuba 

 

Jornal do Litoral 

Caraguatatuba 

Agenda Cultural de Caraguatatuba reserva diversas atrações para este sábado 

 

Revista Celebridades 

Caraguatatuba 

Confira programação de mais uma edição do Circuito Pé na Areia de 

Caraguatatuba 

 

Ubatuba Times 

Caraguatatuba 

5º Mutirão do Emprego em Caraguatatuba é um sucesso com 3,2 mil entrevistas 

realizadas 

 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Reclamação cratera em avenida no Poiares 

 

Bom Dia Vanguarda 

Campanha de vacinação contra Polio termina hoje 

 

 

 

 

 

https://imprensalivre.com.br/2022/09/29/caraguatatuba-tem-programacao-cultural-com-viola-na-praca-nesta-sexta-feira-30/
https://imprensalivre.com.br/2022/09/29/caraguatatuba-tem-programacao-cultural-com-viola-na-praca-nesta-sexta-feira-30/
https://imprensalivre.com.br/2022/09/29/5o-mutirao-do-emprego-em-caraguatatuba-e-um-sucesso-com-32-mil-entrevistas-realizadas/
https://imprensalivre.com.br/2022/09/29/5o-mutirao-do-emprego-em-caraguatatuba-e-um-sucesso-com-32-mil-entrevistas-realizadas/
https://imprensalivre.com.br/2022/09/30/caraguatatuba-inicia-vacinacao-contra-covid-19-em-criancas-de-3-e-4-anos/
https://ln21.com.br/caraguatatuba-tem-programacao-cultural-nesta-sexta-feira/
https://ln21.com.br/caraguatatuba-tem-programacao-cultural-nesta-sexta-feira/
https://ln21.com.br/12a-feira-literaria-envolve-mais-de-21-mil-alunos-em-caraguatatuba/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2022/09/29/agenda-cultural-de-caraguatatuba-reserva-diversas-atracoes-para-este-sabado/
mailto:https://caraguasports.blogspot.com/
https://revistacelebridades.com.br/caraguatatuba/confira-programacao-de-mais-uma-edicao-do-circuito-pe-na-areia-de-caraguatatuba/
https://revistacelebridades.com.br/caraguatatuba/confira-programacao-de-mais-uma-edicao-do-circuito-pe-na-areia-de-caraguatatuba/
https://ubatubatimes.com.br/noticia/5o-mutirao-do-emprego-em-caraguatatuba-e-um-sucesso-com-32-mil-entrevistas-realizadas
https://ubatubatimes.com.br/noticia/5o-mutirao-do-emprego-em-caraguatatuba-e-um-sucesso-com-32-mil-entrevistas-realizadas
https://www.dropbox.com/s/3hiw3s4pijosduk/29%2009%202022%20-%20Reclama%C3%A7%C3%A3o%20cratera%20em%20avenida%20no%20Poiares%20-%20Link%20Vanguarda.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bzjogvc1i8l2e33/30%2009%202022%20-%20Campanha%20de%20vacina%C3%A7%C3%A3o%20contra%20Polio%20termina%20hoje%20-%20Bom%20Dia%20Vanguarda.mp4?dl=0


 

 
 

Clipping de Notícias: 29/09/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Diversas atrações compõem a agenda cultural de Caraguá nos 

próximos dias 

 

 
 

Exposições de arte e fotografia, apresentação musical, contação de histórias, 

cinema gratuito e muita diversão é o que reserva a Agenda Cultural deste fim de 

semana em Caraguatatuba. 

Com funcionamento de terça a sábado, o MACC – Museu de Arte e Cultura de 

Caraguatatuba recebe, na Sala Carelli I, a exposição ‘Caiçarando da Arte’, dos 

artistas plásticos e artesãos Angélica Santos e Arnaldo Passos, que trazem ao 

público obras confeccionadas a partir de materiais recicláveis e retratos de 

pessoas conhecidas da cidade, do passado e presente, coloridos com tinta Látex 

para parede. Na Carelli II, o fotógrafo Felipe Vernizzi apresenta a mostra ‘Finito’, 

com imagens captadas no Litoral Norte do Estado de São Paulo, em especial, 

fragmentos da Mata Atlântica, dos manguezais e das praias, como um alerta à 

preservação do meio ambiente. 

No Acesso II do corredor está em exibição a Exposição de Arte, Artesanato e 

Literatura: ‘Ensaios de Liberdade’, dos internos do CDP – Centro de Detenção 

Provisória ‘Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira’ de Caraguatatuba. 

Fora isso, no sábado (1º/10), MACC recebe a tradicional Contação de Histórias 

Caiçaras com Nhá Rita e Leco Borba, às 14h30 e às 16h. A apresentação é 

gratuita e tem como objetivo apresentar ao público as lendas e histórias do 

folclore e da literatura caiçara. 

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

realizado aos sábados pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundacc – Fundação 

Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 



 

 
 

A primeira sessão do Cine Clube, às 16h, traz a animação ‘Raya e o Último 

Dragão’. Nesta aventura da Disney, há muito tempo, no mundo de fantasia de 

Kumandra, humanos e dragões viviam juntos em harmonia. Mas quando uma 

força maligna ameaçou a terra, os dragões se sacrificaram para salvar a 

humanidade. Agora, 500 anos depois, o mesmo mal voltou e cabe a uma 

guerreira solitária, Raya, rastrear o lendário último dragão para restaurar a terra 

despedaçada e seu povo dividido. 

Às 20h, é a vez da ficção científica ‘Eternos’, da Marvel. Neste filme, os Eternos 

são uma raça de seres imortais que viveram durante a antiguidade da Terra, 

moldando sua história e suas civilizações enquanto batalhavam com os malignos 

Deviantes. 

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

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

minutos de antecedência. 

Também às 20h, no sábado (1º/10), o humorista Victor Sarro apresenta seu novo 

show de stand up ‘All In’, 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. 

Ainda no TMC, em celebração à primavera, a artista plástica e poetisa Marisa Di 

Giaimo apresenta a exposição ‘Primavera com Marisa’, que reúne obras feitas ao 

longo de sua carreira. Todas as obras em exposição estão à venda e terão valor 

arrecadado destinado à Associação de Combate ao Câncer de Caraguatatuba. 

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

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

14h, até o dia 29 de outubro. 

Além disso, às 20h30, no sábado (1º/10), a Banda Municipal Carlos Gomes se 

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

Carlos Gomes é garantia de diversão e entretenimento para todas as idades. 

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 

Exposição ‘Primavera de Marisa’ – Marisa Di Giaimo 

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

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

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

Mais informações: (12) 38812623 

Contação de Histórias Caiçaras 

Sábados – às 14h30 e às 16h – Entrada Gratuita 

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

Mais informações: (12) 3883-9980 

Cine Clube 

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

Dia 17– às 16h – Raya e o Último Dragão| Animação/Disney| 10 

Dia 17 – às 20h – Eternos | Ação/Marvel| 12 

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

Mais informações: (12) 3897-5660 

Exposição fotográfica ‘Finito’ – por Felipe Vernizzi 

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

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

Mais informações: (12) 3883-9980 

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

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

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

Mais informações: (12) 3883-9980 

Banda Municipal Carlos Gomes 

http://www.bilheteriaexpress.com.br/


 

 
 

Sábados – às 20h30 – Entrada Gratuita 

Local: Praça Dr. Cândido Mota (Coreto), Centro 
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Dados de Caraguá apontam que mais de 100 mil pessoas devem 

votar na cidade 

 

 
 

A Justiça Eleitoral estima que 104.071 eleitores compareçam às urnas no 

próximo domingo (2/10), das 8h às 17h, em 43 locais e 357 seções de votação 

de Caraguatatuba, o maior colégio eleitoral do Litoral Norte. 

No 1º turno das eleições, brasileiros e brasileiras vão votar na seguinte ordem na 

urna eletrônica: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e, por 

último, no presidente da República.  O eventual 2º turno para escolha de 

governador e presidente será realizado no dia 30 de outubro (último domingo do 

mês). 

É necessário comparecer ao seu local de votação, das 8h às 17h, levando um 

documento de identificação com foto. Esse documento pode ser a carteira de 

identidade, a carteira de trabalho, a habilitação, o passaporte, entre outros. O e-

Título, aplicativo que contém a versão digital do título de eleitor, também é aceito 

desde que contenha foto, o que ocorre nos casos em que a pessoa fez a coleta 

dos dados biométricos na Justiça Eleitoral. 

O eleitorado deve consultar com antecedência a seção e o local de votação, para 

evitar contratempos no dia da eleição. O local e a seção eleitoral podem ter sido 

alterados em razão de eventuais adequações promovidas pelos cartórios 

eleitorais. 

A consulta está disponível nos seguintes canais: Site do TRE-SP: na aba “Local de 

Votação – Consulta”, é possível verificar a informação digitando nome, número do 

título eleitoral ou CPF;  Aplicativo e-Título (disponível gratuitamente para download 

https://www.tre-sp.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao-1
https://www.justicaeleitoral.jus.br/titulo-eleitoral/#videos-titulo


 

 
 

para Android e IOS); Tira-Dúvidas Eleitoral no WhatsApp (61 9637-1078) ou no 

Telefone 148 (Central de Atendimento ao Eleitor do TRE-SP (custo de ligação local 

para todo o Estado). 

As informações obtidas na consulta já estão atualizadas com as alterações de 

eleitoras e eleitores que solicitaram o voto em trânsito ou a transferência 

temporária e votarão, portanto, fora de seu domicílio eleitoral. 

Não haverá Lei Seca no Estado de São Paulo. A norma era uma resolução 

expedida pela Secretaria de Segurança Pública que limitava a venda a varejo de 

bebidas  alcoólicas  durante  um  determinado  período.  Desde 2008 não há 

publicação de resolução estadual. 

O Cartório Eleitoral fica na Avenida Brasil, 775, no Sumaré (próximo ao Fórum de 

Caraguatatuba) 

O atendimento ao público é das 12h às 18h.  Mais informações pelo telefone (12) 

3882-1398 ou pelo e-mail ze206@tre-sp.jus.br. 

Justificativa 

Quem estiver fora de seu domicílio eleitoral no dia do pleito (dias 2 ou 30 de 

outubro) pode utilizar o e-Título para justificar sua ausência às urnas, sem a 

necessidade de se deslocar para apresentar o requerimento. Essa funcionalidade 

estará disponível nos dois turnos, durante o horário da votação, das 8h às 17h. A 

justificativa é válida somente para um único turno. 

O Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE) também pode ser apresentado, 

acompanhado de um documento com foto, em qualquer local de votação do 

estado no dia e horário do pleito. O formulário deve ser preenchido com o número 

do título de eleitor. Caso contrário, não será processado. 

Quem não puder justificar a ausência no dia da eleição tem o prazo de até 60 dias 

após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. 

Os canais para realizar o procedimento on-line são o e-Título e o Sistema Justifica. 

Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos 

que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá 

ser ou não concedida pelo juiz eleitoral. 

As pessoas que estiverem no exterior também podem fazer a justificativa pelo e-

Título, durante o dia e horário da votação. Caso não seja possível, elas têm até 60 

dias após cada turno ou até 30 dias contados da data do retorno ao Brasil, para 

apresentar justificativa pelo e-Título ou pelo Sistema Justifica, devendo comprovar 

a estadia no exterior. Para isso, basta apresentar comprovante de saída e retorno 

ao país. 

 

 

http://wa.me/556196371078
mailto:ze206@tre-sp.jus.br
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.jus.tse.eleitoral.etitulo&hl=pt_BR
https://www.tre-sp.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao-1
https://www.tre-sp.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao-1
https://justifica.tse.jus.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.jus.tse.eleitoral.etitulo&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.jus.tse.eleitoral.etitulo&hl=pt_BR
https://justifica.tse.jus.br/
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Prefeitura de Caraguatatuba altera horário de funcionamento dos 

Ecopontos no domingo de eleição 

 

 
 

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

Agricultura e Pesca, vai alterar o horário de funcionamento dos Ecopontos, 

excepcionalmente, neste domingo (2), em função das eleições. 

Os locais ficarão abertos das 8h30 às 12h para receber todos os tipos de resíduos 

provenientes de construção civil, podas e materiais recicláveis. Após esse horário, 

a unidade será fechada e voltará a funcionar normalmente na segunda-feira (3). 

Endereços 

Ecoponto Golfinhos: Alameda dos Corais / Funcionamento: Segunda a sábado, 

das 8h30 às 17h e aos domingos, das 8h30 às 14h. 

Ecoponto Martim de Sá: Rua Carijós, 170, no bairro Martim de Sá – próximo à 

Praça do ParCão. Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h30 às 17h e aos 

domingos, das 8h30 às 14h. 

Ecoponto Massaguaçu: fica entre a esquina da Avenida Antônio de Lucca e 

Avenida Três. Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h30 às 17h e aos 

domingos, das 8h30 às 14h. 
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5º Mutirão do Emprego em Caraguatatuba realiza 3,2 mil entrevistas 

 

 
 

Visando a chegada da alta temporada, o 5º Mutirão do Emprego foi marcado pela 

expectativa pós-pandemia com a oferta de 600 vagas de empregos. 

Aproximadamente 2 mil pessoas passaram pela Praça da Cultura nesta quarta-

feira (28) e 3.200 entrevistas foram realizadas. 

Promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento 

ao Trabalhador (PAT), o mutirão teve como objetivo atender a demanda durante o 

verão, onde a cidade recebe maior movimento de turistas, principalmente nas 

áreas de serviço, hotelaria e vendas. 

Segundo o PAT, os setores mais procurados foram o de distribuidora e o de 

supermercados. A partir de agora, as empresas irão analisar os currículos com 

base nas entrevistas realizadas e convocar os candidatos que passaram pelo 

processo de seleção. 

Os candidatos tiveram a oportunidade de participar de várias entrevistas nas 

áreas que mais tinham experiência. Como é o caso da Monique Ellen Onofre, de 

34 anos, que se candidatou para as vagas de auxiliar de cozinha e serviços gerais. 

Desempregada há seis meses, espera retornar ao mercado de trabalho com esta 

oportunidade. 

O jovem Gabriel Garrido da Silva, de 19 anos, está desempregado há um mês e a 

expectativa para conseguir um emprego na área administrativa é alta. “Como não 

fiz a inscrição, fui um dos primeiros a chegar para tentar as vagas pelo PAT. Estou 

confiante, pois acredito que é um período de muitas oportunidades”, disse. 



 

 
 

O evento teve um retorno positivo por parte dos empregadores. Segundo o 

recrutador de uma distribuidora de bebidas, Moises da Silva de Souza, o mutirão 

facilita a rotina do empregador, pois em um único dia é possível realizar todo 

processo de recebimento de currículos e entrevistas. 

“Contribui tanto para as empresas como para os candidatos, já que em um único 

espaço é possível ter acesso a várias oportunidades. Nossa expectativa é alta, 

com pretensão de contratar pelo menos 30 candidatos para alta temporada e 

efetivar uma média de 15 pessoas”, explicou. 

O recrutador dá dica para quem busca a efetivação pós-temporada. “Tem que se 

adaptar com a empresa. Exige disciplina, aptidão física e gostar do trabalho. Tem 

que vestir a camisa!”, contou. 

Para o prefeito Aguilar Junior, o mutirão prepara o comércio da cidade para 

reforçar o quadro pessoal na alta temporada. “É uma forma de unir quem está 

procurando emprego e quem está buscando mão de obra, com foco no 

desenvolvimento do mercado de trabalho e fomento ao empreendedorismo”, 

destacou. 

No espaço foi possível emitir a Carteira de Trabalho Digital e se inscrever para os 

cursos de qualificação com o Via Rápida – técnica de vendas e recepção. 

Empregadores puderam ter acesso ao serviço do Empreenda Já, com a Sala do 

Empreendedor, Banco do Povo e Sebrae. 
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5º Mutirão do Emprego em Caraguatatuba é um sucesso com 3,2 mil 

entrevistas realizadas 

 

 
 

Visando a chegada da alta temporada, o 5º Mutirão do Emprego foi marcado pela 

expectativa pós-pandemia com a oferta de 600 vagas de empregos. 

Aproximadamente 2 mil pessoas passaram pela Praça da Cultura nesta quarta-

feira (28) e 3.200 entrevistas foram realizadas Visando a chegada da alta 

temporada, o 5º Mutirão do Emprego foi marcado pela expectativa pós-pandemia 

com a oferta de 600 vagas de empregos. 

Aproximadamente 2 mil pessoas passaram pela Praça da Cultura nesta quarta-

feira (28) e 3.200 entrevistas foram realizada 

O jovem Gabriel Garrido da Silva, de 19 anos, está desempregado há um mês e a 

expectativa para conseguir um emprego na área administrativa é alta. “Como não 

fiz a inscrição, fui um dos primeiros a chegar para tentar as vagas pelo PAT. Estou 

confiante, pois acredito que é um período de muitas oportunidades”, disse. 

O evento teve um retorno positivo por parte dos empregadores. Segundo o 

recrutador de uma distribuidora de bebidas, Moises da Silva de Souza, o mutirão 

facilita a rotina do empregador, pois em um único dia é possível realizar todo 

processo de recebimento de currículos e entrevistas. 

“Contribui tanto para as empresas como para os candidatos, já que em um único 

espaço é possível ter acesso a várias oportunidades. Nossa expectativa é alta, 

com pretensão de contratar pelo menos 30 candidatos para alta temporada e 

efetivar uma média de 15 pessoas”, explicou. 



 

 
 

O recrutador dá dica para quem busca a efetivação pós-temporada. “Tem que se 

adaptar com a empresa. Exige disciplina, aptidão física e gostar do trabalho. Tem 

que vestir a camisa!”, contou. 

Para o prefeito Aguilar Junior, o mutirão prepara o comércio da cidade para 

reforçar o quadro pessoal na alta temporada. “É uma forma de unir quem está 

procurando emprego e quem está buscando mão de obra, com foco no 

desenvolvimento do mercado de trabalho e fomento ao empreendedorismo”, 

destacou. 

No espaço foi possível emitir a Carteira de Trabalho Digital e se inscrever para os 

cursos de qualificação com o Via Rápida – técnica de vendas e recepção. 

Empregadores puderam ter acesso ao serviço do Empreenda Já, com a Sala do 

Empreendedor, Banco do Povo e Sebrae. 

Vagas de emprego 

O PAT de Caraguatatuba segue recebendo currículos de segunda a sexta-feira, das 

8h às 14h. Esta semana, são mais de 200 vagas disponíveis 

 As informações completas são atualizadas diariamente no endereço: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/09/vagas-disponiveis/. 
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Curso de Engenharia do IFSP Caraguatatuba é avaliado com nota 

máxima no MEC 

 

 
 

O curso de Bacharelado em Engenharia Civil do campus Caraguatatuba do 

Instituto Federal de São Paulo (IFSP) foi reconhecido com nota máxima pelo 

Ministério da Educação (MEC), em avaliação realizada na última semana. Em uma 

escala que vai de 1 a 5, obteve-se a nota máxima pela comissão avaliadora O 

objetivo da avaliação é identificar as condições de ensino oferecidas aos 

estudantes. Ela é feita levando em conta três dimensões: Organização Didático-

Pedagógica, Corpo Docente e Infraestrutura. E o que significa então receber a nota 

máxima? Significa que o curso atingiu o nível mais alto de qualidade 

considerando os três eixos analisados. 

A diretora do campus Caraguatatuba, Juliana Bárbara Moraes, relatou a satisfação 

pela conquista e o sentimento de dever cumprido, acreditando que a nota máxima 

reflete o trabalho sério e o comprometimento de todos os envolvidos: alunos, 

professores, técnico-administrativos e gestores do Instituto Federal de São Paulo. 

A coordenadora do curso, Prof.ª Dra. Silvete Mari Soares, e a Prof.ª Dra. Vassiliki T. 

G. Boulomytis comentaram que a equipe foi muito atuante e unida e que o 

sentimento é de missão cumprida. “Parabéns a todos os alunos, professores, 

colaboradores externos, técnicos administrativos e direção, tanto aos que ainda 

estão na equipe quanto aos que passaram e deixaram um pouco de si na 

instituição. Graças a todos os envolvidos, o curso de graduação em Engenharia 

Civil do IFSP CAR é hoje reconhecido pelo seu nível de excelência no ensino 

superior do Brasil”. Estenderam, ainda, o agradecimento especial ao Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) da Engenharia Civil na figura do seu presidente José 

Américo Alves Salvador Filho e aos técnicos administrativos do IFSP 

Caraguatatuba na figura de sua diretora Juliana Barbara Moraes. 



 

 
 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, também parabenizou a todos pelo 

resultado e destacou que a conquista é um orgulho. “Alcançar a excelência 

demonstra o compromisso diário de todos os envolvidos. Parabéns! Vocês 

orgulham nosso município.”, disse. 

O curso de Engenharia Civil tem uma formação ampla e integradora, contando 

com o apoio de todas áreas de atuação do campus: construção civil, gestão, 

informática, meio ambiente e licenciaturas. O Campus Caraguatatuba do Instituto 

Federal de São Paulo possui 70 docentes e 40 técnicos administrativos. 

A primeira turma do curso teve início no ano de 2017, com sua formatura 

realizada em dezembro de 2021. Atualmente, o campus Caraguatatuba do 

Instituto Federal de São Paulo possui 5 turmas de Engenharia Civil em 

andamento, somando cerca de 150 alunos. 
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Banco De Alimentos De Caraguatatuba Segue Com Inscrições Para 

Ações Da 6ª Semana De Segurança Alimentar 

 

 

 

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

e Cidadania e através do Banco de Alimentos, promove neste ano a 6ª Semana de 

Segurança Alimentar. As ações serão realizadas entre os dias 10 e 14 de outubro. 

Durante os dias, os interessados podem participar de oficinas e palestras sobre o 

tema. A programação terá Oficina de Temperos com Receitas do Tempero 

Caiçara, Oficina de Aproveitamento Integral com Chef Daniel dos Santos Siqueira, 

palestra “Hortas comunitárias” em parceria com a Secretaria de Urbanismo e 

Encerramento da Semana de Segurança Alimentar com mais palestras. Todos os 

eventos serão realizados na sede do Banco de Alimentos, exceto o encerramento, 

que será promovido no auditório da Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba (Fundacc). 

As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3883-6548, com o nome e CPF do 

interessado. As vagas são limitadas. Ao final, os participantes recebem 

certificados emitidos pelo Banco de Alimentos/Cresans (Centro de Referência em 

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável). 

O Banco de Alimentos, além de receber doações de alimentos sem valor 

comercial e próprios para o consumo e fazer o encaminhamento dos produtos a 



 

 
 

diversas entidades sociais da cidade, também promove atividades de educação 

nutricional como cursos e oficinas. 

Confira a programação completa: 

1º Dia: Oficina de Temperos com Receita do Tempero Caiçara 

Data: 10/10 – segunda-feira 

Horário: 14h 

5 vagas 

2º Dia: Oficina de Aproveitamento Integral com Chef Daniel dos Santos Siqueira 

Data: 11/10 – terça-feira 

Horário: 14h 

5 vagas 

3º Dia: Palestra “Hortas Comunitárias” em parceria com a Secretaria de 

Urbanismo 

Data: 13/10 – quinta-feira 

Horário: 14h 

15 vagas 

4º Dia: Encerramento da Semana de Segurança Alimentar 

Data: 14/10 – sexta-feira 

Horário: 14h 

Palestras: Nutricionista Miriã da Silva Alexandre – Cultivo de Ora-pró – Nobis e 

consumo de Planta Alimentícia não Convencional (PANC) e Gastróloga Melissa 

Vidal Leite sobre gastronomia 

Local: Auditório Maristela de Oliveira (Fundacc) 

144 vagas 
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Prefeitura Se Reúne Com Ambulantes Para Adequação De Energia 

Elétrica Em Áreas Públicas De Caraguatatuba 

 

 
 

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

quarta-feira (28) uma reunião com ambulantes da cidade para tratar da 

regularização de pontos de energia elétrica em áreas públicas do município. Na 

oportunidade, o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, juntamente com o 

vereador Fernando Cuiu, conversou com cerca de 10 comerciantes sobre a 

retirada de ligações clandestinas identificadas nas praças Cândido Mota, 

Diógenes Ribeiro de Lima e Ton Ferreira, no Centro, no último dia 12 de setembro. 

Segundo Cardozo, foi acordado que a gestão municipal emitirá novas guias de 

emplacamento para que os interessados façam a solicitação do fornecimento de 

energia elétrica junto à distribuidora EDP, empresa concessionária do serviço no 

município. 

“O nosso objetivo foi orientar sobre as normas que regulamentam o consumo de 

energia em espaços públicos e apresentar os caminhos para que eles se 

enquadrem nas regras estabelecidas pela legislação, sem prejuízos ao bom 

andamento do trabalho de cada um”, explicou o secretário de Urbanismo. 

Ligações clandestinas 



 

 
 

A Secretaria de Urbanismo, em conjunto com a Secretaria de Serviços Públicos, 

está trabalhando na identificação de ligações clandestinas para coibir o furto de 

energia elétrica em áreas públicas do município. 

O trabalho tem como objetivo prevenir acidentes com as pessoas que frequentam 

praças e outros espaços de lazer da cidade, além de evitar quedas de energia e 

sobrecarga na rede elétrica – prejuízos provocados pelos chamados “gatos”. 

A Prefeitura ressalta que o furto de energia, assim como o de cabos, é um crime 

previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro, e pode ser punido com multa, 

além de prisão que varia de um a quatro anos de reclusão. 

Denúncias 

Para denunciar irregularidades, o cidadão pode utilizar a Central de 

Relacionamento 156, pelo site 156.caraguatatuba.sp.gov.br, aplicativo 

‘Caraguatatuba 156’ e telefone 156. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://156.caraguatatuba.sp.gov.br/
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Caraguatatuba Recebe Circuito Esportivo E Cultural Com Atividades 

Gratuitas Nos Dias 8 E 9 De Outubro 

 

 
 

A cidade de Caraguatatuba receberá, nos próximos dias 8 e 9 de outubro, mais 

uma edição do Circuito Pé na Areia, programa de incentivo ao esporte e cultura 

realizado pela Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo. 

Com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, a atração volta a 

ocorrer na Praça da Cultura, localizada na Praia do Centro, com uma programação 

recheada de atividades gratuitas para toda a família, incluindo apresentações 

teatrais e musicais. 

Nos dois dias, o público poderá vivenciar práticas como vôlei e tênis de praia, 

futevôlei, frescobol, badminton e futebol de areia. E mais, aulas de zumba, yoga e 

Tai Chi Chuan, oficina de capoeira e slackline, jogos de tabuleiro e de mesa. 

Para participar das ações, basta comparecer na arena do evento, no período das 

9h às 17h, sem necessidade de inscrição prévia. O cronograma completo do 

Circuito Pé na Areia será divulgado em breve. Mais informações podem ser 

obtidas no site www.circuitopenaareiaoficial.com.br. 

Passeio de vela 

Durante o evento, ainda serão realizados passeios gratuitos de barco à vela. Para 

participar será preciso realizar inscrição antecipada na Secretaria de Turismo 

pelos telefones (12) 3897-7910 ou (12) 3897-7920. Eventos agregados 

http://www.circuitopenaareiaoficial.com.br/


 

 
 

No segundo final de semana de outubro, a cidade contará ainda com outras duas 

atrações esportivas, realizadas juntamente com o Circuito Pé na Areia, por meio 

da Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 

Com 1.200 competidores inscritos, a 3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua tem 

largada prevista para as 18h de sábado (8/10), na Praça da Cultura. A corrida terá 

percursos de 5km e 10km. Todos os atletas participantes receberão medalhas e 

os cinco primeiros de cada categoria serão premiados com troféus e brindes. 

Já no domingo (9/10), ocorrerá o 5º Campeonato de Jiu-Jitsu Kids, promovido pelo 

Caraguá Praia Shopping, também na Praça da Cultura, das 11h às 15h. A 

competição é gratuita e terá categorias até 12 anos de idade (para meninos e 

meninas). O evento contará ainda com sorteios de brindes, algodão doce, pipoca e 

pula-pula. 

Serviços 

Circuito Pé na Areia 

Data: 8 e 9 de outubro (sábado e domingo) 

Horário: das 9h às 17h (atividades esportivas e de lazer) 

Local: Praça da Cultura (Avenida da Praia) – Centro 

Informações:www.circuitopenaareiaoficial.com.br 

3ª etapa Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba 

Data: dia 8 de outubro (sábado) 

Horário: 18h (largada) 

Local: Praça da Cultura (Avenida da Praia) – Centro 

5º Campeonato de Jiu-Jitsu Kids 

Data: dia 9 de outubro (domingo) 

Horário: das 11h às 15h 

Local: Praça da Cultura (Avenida da Praia) – Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/09/corrida-de-rua-de-caraguatatuba-tem-inscricoes-encerradas-apos-ampliacao-de-vagas/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/09/caraguatatuba-recebe-5o-campeonato-de-jiu-jitsu-kids-em-outubro-na-praca-da-cultura/
https://circuitopenaareiaoficial.com.br/
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5º Mutirão Do Emprego Em Caraguatatuba É Um Sucesso Com 3,2 Mil 

Entrevistas Realizadas 

 

 
 

Visando a chegada da alta temporada, o 5º Mutirão do Emprego foi marcado pela 

expectativa pós-pandemia com a oferta de 600 vagas de empregos. 

Aproximadamente 2 mil pessoas passaram pela Praça da Cultura nesta quarta-

feira (28) e 3.200 entrevistas foram realizadas. Promovido pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), o 

mutirão teve como objetivo atender a demanda durante o verão, onde a cidade 

recebe maior movimento de turistas, principalmente nas áreas de serviço, 

hotelaria e vendas. 

Segundo o PAT, os setores mais procurados foram o de distribuidora e o de 

supermercados. A partir de agora, as empresas irão analisar os currículos com 

base nas entrevistas realizadas e convocar os candidatos que passaram pelo 

processo de seleção. 

Os candidatos tiveram a oportunidade de participar de várias entrevistas nas 

áreas que mais tinham experiência. Como é o caso da Monique Ellen Onofre, de 

34 anos, que se candidatou para as vagas de auxiliar de cozinha e serviços gerais. 

Desempregada há seis meses, espera retornar ao mercado de trabalho com esta 

oportunidade. 

O jovem Gabriel Garrido da Silva, de 19 anos, está desempregado há um mês e a 

expectativa para conseguir um emprego na área administrativa é alta. “Como não 

fiz a inscrição, fui um dos primeiros a chegar para tentar as vagas pelo PAT. Estou 

confiante, pois acredito que é um período de muitas oportunidades”, disse. 



 

 
 

O evento teve um retorno positivo por parte dos empregadores. Segundo o 

recrutador de uma distribuidora de bebidas, Moises da Silva de Souza, o mutirão 

facilita a rotina do empregador, pois em um único dia é possível realizar todo 

processo de recebimento de currículos e entrevistas. “Contribui tanto para as 

empresas como para os candidatos, já que em um único espaço é possível ter 

acesso a várias oportunidades. Nossa expectativa é alta, com pretensão de 

contratar pelo menos 30 candidatos para alta temporada e efetivar uma média de 

15 pessoas”, explicou. 

O recrutador dá dica para quem busca a efetivação pós-temporada. “Tem que se 

adaptar com a empresa. Exige disciplina, aptidão física e gostar do trabalho. Tem 

que vestir a camisa!”, contou. 

Para o prefeito Aguilar Junior, o mutirão prepara o comércio da cidade para 

reforçar o quadro pessoal na alta temporada. “É uma forma de unir quem está 

procurando emprego e quem está buscando mão de obra, com foco no 

desenvolvimento do mercado de trabalho e fomento ao empreendedorismo”, 

destacou. 

No espaço foi possível emitir a Carteira de Trabalho Digital e se inscrever para os 

cursos de qualificação com o Via Rápida  técnica de vendas e recepção. 

Empregadores puderam ter acesso ao serviço do Empreenda Já, com a Sala do 

Empreendedor, Banco do Povo e Sebrae. 

Vagas de emprego 

O PAT de Caraguatatuba segue recebendo currículos de segunda a sexta-feira, das 

8h às 14h. Esta semana, são mais de 200 vagas disponíveis.  

As informações completas são atualizadas diariamente no endereço: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/09/vagas-disponiveis/. 

Secretaria de Comunicação Social – 29/09/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/09/vagas-disponiveis/
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Agenda Cultural De Caraguatatuba Reserva Diversas Atrações Para 

Este Sábado 

 
 

Exposições de arte e fotografia, apresentação musical, contação de histórias, 

cinema gratuito e muita diversão é o que reserva a Agenda Cultural deste fim de 

semana em Caraguatatuba. Com funcionamento de terça a sábado, o MACC – 

Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba recebe, na Sala Carelli I, a exposição 

‘Caiçarando da Arte’, dos artistas plásticos e artesãos Angélica Santos e Arnaldo 

Passos, que trazem ao público obras confeccionadas a partir de materiais 

recicláveis e retratos de pessoas conhecidas da cidade, do passado e presente, 

coloridos com tinta Látex para parede. 

Na Carelli II, o fotógrafo Felipe Vernizzi apresenta a mostra ‘Finito’, com imagens 

captadas no Litoral Norte do Estado de São Paulo, em especial, fragmentos da 

Mata Atlântica, dos manguezais e das praias, como um alerta à preservação do 

meio ambiente. 

No Acesso II do corredor está em exibição a Exposição de Arte, Artesanato e 

Literatura: ‘Ensaios de Liberdade’, dos internos do CDP – Centro de Detenção 

Provisória ‘Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira’ de CaraguatatubaA mostra tem 

direção do diretor técnico Alan Carlos Scarabel de Souza e é fruto das aulas 

administradas pelos professores da Escola Estadual Avelino Ferreira, do bairro 

Porto Novo. Entre as obras em exibição, estão: poemas, pinturas, maquetes, 

utilitários e desenhos. 

As exposições permanecerão em exibição até o dia 29 de outubro e podem ser 

visitadas gratuitamente de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados e 

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



 

 
 

contato com o setor administrativo do museu, pelo número: (12) 3883-9980 ou 

no e-mail:museucaragua@gmail.com 

Fora isso, no sábado (1º/10), MACC recebe a tradicional Contação de Histórias 

Caiçaras com Nhá Rita e Leco Borba, às 14h30 e às 16h. A apresentação é 

gratuita e tem como objetivo apresentar ao público as lendas e histórias do 

folclore e da literatura caiçara. 

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

realizado aos sábados pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundacc – Fundação 

Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 

A primeira sessão do Cine Clube, às 16h, traz a animação ‘Raya e o Último 

Dragão’. Nesta aventura da Disney, há muito tempo, no mundo de fantasia de 

Kumandra, humanos e dragões viviam juntos em harmonia. Mas quando uma 

força maligna ameaçou a terra, os dragões se sacrificaram para salvar a 

humanidade. Agora, 500 anos depois, o mesmo mal voltou e cabe a uma 

guerreira solitária, Raya, rastrear o lendário último dragão para restaurar a terra 

despedaçada e seu povo dividido. 

Às 20h, é a vez da ficção científica ‘Eternos’, da Marvel. Neste filme, os Eternos 

são uma raça de seres imortais que viveram durante a antiguidade da Terra, 

moldando sua história e suas civilizações enquanto batalhavam com os malignos 

Deviantes. 

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

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

minutos de antecedência. 

Também às 20h, no sábado (1º/10), o humorista Victor Sarro apresenta seu novo 

show de stand up ‘All In’, 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. 

Ainda no TMC, em celebração à primavera, a artista plástica e poetisa Marisa Di 

Giaimo apresenta a exposição ‘Primavera com Marisa’, que reúne obras feitas ao 

longo de sua carreira. Todas as obras em exposição estão à venda e terão valor 

arrecadado destinado à Associação de Combate ao Câncer de Caraguatatuba. 

mailto:museucaragua@gmail.com


 

 
 

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

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

14h, até o dia 29 de outubro. 

Além disso, às 20h30, no sábado (1º/10), a Banda Municipal Carlos Gomes se 

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

Carlos Gomes é garantia de diversão e entretenimento para todas as idades. 

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 

Exposição ‘Primavera de Marisa’ – Marisa Di Giaimo 

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

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

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

Mais informações: (12) 38812623 

Contação de Histórias Caiçaras 

Sábados – às 14h30 e às 16h – Entrada Gratuita 

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

Mais informações: (12) 3883-9980 

Cine Clube 

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

Dia 17– às 16h – Raya e o Último Dragão| Animação/Disney| 10 

Dia 17 – às 20h – Eternos | Ação/Marvel| 12 

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

Mais informações: (12) 3897-5660 

http://www.bilheteriaexpress.com.br/


 

 
 

Exposição fotográfica ‘Finito’ – por Felipe Vernizzi 

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

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

Mais informações: (12) 3883-9980 

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

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

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

Mais informações: (12) 3883-9980 

Banda Municipal Carlos Gomes 

Dia 17– às 16h – Raya e o Último Dragão| Animação/Disney| 10 

Dia 17 – às 20h – Eternos | Ação/Marvel| 12 

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

Mais informações: (12) 3897-5660 

Exposição fotográfica ‘Finito’ – por Felipe Vernizzi 

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

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

Mais informações: (12) 3883-9980 

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

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

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

Mais informações: (12) 3883-9980 

Banda Municipal Carlos Gomes 

Sábados – às 20h30 – Entrada Gratuita 

Local: Praça Dr. Cândido Mota (Coreto), Centro 
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Prefeitura De Caraguatatuba Altera Horário De Funcionamento Dos 

Ecopontos No Domingo De Eleição 

 

 
 

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

Agricultura e Pesca, irá alterar o horário de funcionamento dos Ecopontos, 

excepcionalmente, neste domingo (2), em função das eleições. 

Os locais ficarão abertos das 8h30 às 12h para receber todos os tipos de resíduos 

provenientes de construção civil, podas e materiais recicláveis. Após esse horário, 

a unidade será fechada e voltará a funcionar normalmente na segunda-feira (3). 

Endereços: 

Ecoponto Golfinhos: Alameda dos Corais / Funcionamento: Segunda a sábado, 

das 8h30 às 17h e aos domingos, das 8h30 às 14h. 

Ecoponto Martim de Sá: Rua Carijós, 170, no bairro Martim de Sá – próximo à 

Praça do ParCão. Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h30 às 17h e aos 

domingos, das 8h30 às 14h. 

Ecoponto Massaguaçu: fica entre a esquina da Avenida Antônio de Lucca e 

Avenida Três. Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h30 às 17h e aos 

domingos, das 8h30 às 14h. 
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Região Central De Caraguatatuba Recebe Limpeza Nesta Quinta-Feira 

 

 
 

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

(Sesep), segue nesta quinta-feira (29), com as ações de zeladoria pelo município. 

Com serviços de Norte a Sul de Caraguatatuba, a Região Central recebeu, mesmo 

com o tempo de chuva, ações de limpeza e roçada. 

“Nossas equipes trabalham mesmo debaixo de chuva para garantir a zeladoria de 

Caraguatatuba”, explica Marcelo Pereira, secretário de Serviços Públicos. 

Os bairros contemplados pelos serviços foram o Rio do Ouro, Indaiá, Tinga e 

Martim de Sá. As equipes se dividiram para garantir o corte de vegetação e 

limpezas das ruas desses bairros como forma prevenir concentração de animais 

peçonhentos entre outros. 

Dentro destas ações, a Secretaria de Serviços promove semanalmente o 

programa ‘Bairro a Bairro’. Nesta semana, as equipes concentram os serviços na 

Orla da Praia da Região Sul e bairro Porto Novo. 

O ‘Bairro a Bairro’ é uma força-tarefa de 120 trabalhadores que, de segunda a 

sexta-feira, a partir das 6h, percorrem diariamente os bairros da cidade, dando 

mais agilidade e eficiência à manutenção das vias públicas. 

No mutirão, a Sesep executa serviços de roçada, varrição, capina, pintura de guias 

e bota-fora, com apoio de duas retroescavadeiras, uma varredeira mecânica, duas 

capinadeiras ‘bobcat’ e quatro caminhões para recolher os materiais em um curto 

período de tempo. 
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Curso De Engenharia Do IFSP Caraguatatuba É Avaliado Com Nota 

Máxima No MEC 

 

 
 

O curso de Bacharelado em Engenharia Civil do campus Caraguatatuba do 

Instituto Federal de São Paulo (IFSP) foi reconhecido com nota máxima pelo 

Ministério da Educação (MEC), em avaliação realizada na última semana. Em uma 

escala que vai de 1 a 5, obteve-se a nota máxima pela comissão avaliadora. O 

objetivo da avaliação é identificar as condições de ensino oferecidas aos 

estudantes. Ela é feita levando em conta três dimensões: Organização Didático-

Pedagógica, Corpo Docente e Infraestrutura. E o que significa então receber a nota 

máxima? Significa que o curso atingiu o nível mais alto de qualidade 

considerando os três eixos analisados. 

A diretora do campus Caraguatatuba, Juliana Bárbara Moraes, relatou a satisfação 

pela conquista e o sentimento de dever cumprido, acreditando que a nota máxima 

reflete o trabalho sério e o comprometimento de todos os envolvidos: alunos, 

professores, técnico-administrativos e gestores do Instituto Federal de São Paulo. 

A coordenadora do curso, Prof.ª Dra. Silvete Mari Soares, e a Prof.ª Dra. Vassiliki T. 

G. Boulomytis comentaram que a equipe foi  muito atuante e unida e que o 

sentimento é de missão cumprida. “Parabéns a todos os alunos, professores, 



 

 
 

colaboradores externos, técnicos administrativos e direção, tanto aos que ainda 

estão na equipe quanto aos que passaram e deixaram um pouco de si na 

instituição. Graças a todos os envolvidos, o curso de graduação em Engenharia 

Civil do IFSP CAR é hoje reconhecido pelo seu nível de excelência no ensino 

superior do Brasil”. Estenderam, ainda, o agradecimento especial ao Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) da Engenharia Civil na figura do seu presidente José 

Américo Alves Salvador Filho e aos técnicos administrativos do IFSP 

Caraguatatuba na figura de sua diretora Juliana Barbara Moraes. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, também parabenizou a todos pelo 

resultado e destacou que a conquista é um orgulho. “Alcançar a excelência 

demonstra o compromisso diário de todos os envolvidos. Parabéns! Vocês 

orgulham nosso município.”, disse. 

O curso de Engenharia Civil tem uma formação ampla e integradora, contando 

com o apoio de todas áreas de atuação do campus: construção civil, gestão, 

informática, meio ambiente e licenciaturas. O Campus Caraguatatuba do Instituto 

Federal de São Paulo possui 70 docentes e 40 técnicos administrativos. 

A primeira turma do curso teve início no ano de 2017, com sua formatura 

realizada em dezembro de 2021. Atualmente, o campus Caraguatatuba do 

Instituto Federal de São Paulo possui 5 turmas de Engenharia Civil em 

andamento, somando cerca de 150 alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 29/09/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Litoral Hoje 

 

Mais De 100 Mil Eleitores Devem Votar No 1º Turno No Maior Colégio 

Eleitoral Do Litoral Norte 

 

 
 

A Justiça Eleitoral estima que 104.071 eleitores compareçam às urnas no 

próximo domingo (2/10), das 8h às 17h, em 43 locais e 357 seções de votação 

de Caraguatatuba, o maior colégio eleitoral do Litoral Norte. 

No 1º turno das eleições, brasileiros e brasileiras vão votar na seguinte ordem na 

urna eletrônica: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e, por 

último, no presidente da República.  O eventual 2º turno para escolha de 

governador e presidente será realizado no dia 30 de outubro (último domingo do 

mês). 

É necessário comparecer ao seu local de votação, das 8h às 17h, levando um 

documento de identificação com foto. Esse documento pode ser a carteira de 

identidade, a carteira de trabalho, a habilitação, o passaporte, entre outros. O e-

Título, aplicativo que contém a versão digital do título de eleitor, também é aceito 

desde que contenha foto, o que ocorre nos casos em que a pessoa fez a coleta 

dos dados biométricos na Justiça Eleitoral. O eleitorado deve consultar com 

antecedência a seção e o local de votação, para evitarcontratempos no dia da 

eleição. O local e a seção eleitoral podem ter sido alterados em razão de 

eventuais adequações promovidas pelos cartórios eleitorais. 

A consulta está disponível nos seguintes canais: Site do TRE-SP: na aba “Local de 

Votação – Consulta”, é possível verificar a informação digitando nome, número do 

título eleitoral ou CPF; 

https://www.tre-sp.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao-1


 

 
 

Aplicativo e-Título (disponível gratuitamente para download para Android e 

IOS); Tira-Dúvidas Eleitoral no WhatsApp (61 9637-1078) ou no Telefone 148 

(Central de Atendimento ao Eleitor do TRE-SP (custo de ligação local para todo o 

Estado). 

As informações obtidas na consulta já estão atualizadas com as alterações de 

eleitoras e eleitores que solicitaram o voto em trânsito ou a transferência 

temporária e votarão, portanto, fora de seu domicílio eleitoral. 

Não haverá Lei Seca no Estado de São Paulo. A norma era uma resolução 

expedida pela Secretaria de Segurança Pública que limitava a venda a varejo de 

bebidas  alcoólicas  durante  um  determinado  período.  Desde 2008 não há 

publicação de resolução estadual. 

O Cartório Eleitoral fica na Avenida Brasil, 775, no Sumaré (próximo ao Fórum de 

Caraguatatuba). O atendimento ao público é das 12h às 18h.  Mais informações 

pelo telefone (12) 3882-1398 ou pelo e-mail ze206@tre-sp.jus.br. 

Justificativa 

Quem estiver fora de seu domicílio eleitoral no dia do pleito (dias 2 ou 30 de 

outubro) pode utilizar o e-Título para justificar sua ausência às urnas, sem a 

necessidade de se deslocar para apresentar o requerimento. Essa funcionalidade 

estará disponível nos dois turnos, durante o horário da votação, das 8h às 17h. A 

justificativa é válida somente para um único turno. 

O Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE) também pode ser apresentado, 

acompanhado de um documento com foto, em qualquer local de votação do 

estado no dia e horário do pleito. O formulário deve ser preenchido com o número 

do título de eleitor. Caso contrário, não será processado. 

canais para realizar o procedimento on-line são o e-Título e o Sistema Justifica. 

Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos 

que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá 

ser ou não concedida pelo juiz eleitoral. 

As pessoas que estiverem no exterior também podem fazer a justificativa pelo e-

Título, durante o dia e horário da votação. Caso não seja possível, elas têm até 60 

dias após cada turno ou até 30 dias contados da data do retorno ao Brasil, para 

apresentar justificativa pelo e-Título ou pelo Sistema Justifica, devendo comprovar 

a estadia no exterior. Para isso, basta apresentar comprovante de saída e retorno 

ao país. 

 

 

 

 

https://www.justicaeleitoral.jus.br/titulo-eleitoral/#videos-titulo
http://wa.me/556196371078
mailto:ze206@tre-sp.jus.br
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.jus.tse.eleitoral.etitulo&hl=pt_BR
https://www.tre-sp.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao-1
https://www.tre-sp.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao-1
https://justifica.tse.jus.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.jus.tse.eleitoral.etitulo&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.jus.tse.eleitoral.etitulo&hl=pt_BR
https://justifica.tse.jus.br/
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Caraguatatuba Marca Presença No São Paulo Boat Show 2022 

 

 
 

Durante seis dias consecutivos, entre 23 e 28 de setembro, representantes da 

Secretaria de Turismo de Caraguatatuba apresentaram a cidade como opção de 

rota para turismo náutico durante a 25ª edição do São Paulo Boat Show, 

considerado o maior evento do gênero da América Latina. A atração, realizada no 

São Paulo Expo, encerrou na última quarta-feira (28) com números grandiosos. 

Foram dezenas de milhares de visitantes, que tiveram a oportunidade de 

acompanhar as novidades do setor, além das diversidades de produtos, que foram 

desde embarcações mais acessíveis, até barcos altamente tecnológicos. 

O município esteve presente 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. 

De acordo com a secretária de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter 

Reis, o objetivo da participação foi expor as opções para o turismo náutico e 

demais atrativos turísticos naturais e culturais, levando informações que 

potencializam a atração de visitantes e investidores e, consequentemente, 

impulsionando o turismo e a economia local. 

“Tivemos a oportunidade de nos apresentar para pessoas de todo o Brasil, 

mostrando o valor e a infraestrutura turística de Caraguatatuba, que além de 

lindas praias, oferece diversos atrativos integrados à natureza, acompanhados por 

uma completa rede de serviços. Nós temos vocação nata para a navegação e 



 

 
 

estamos trabalhando fortemente para esse crescimento”, destacou a secretária 

municip 

O evento contou, ainda, com a 1ª edição do Náutica Talks, um circuito com mais 

de 20 palestras e grandes nomes do mercado. Além disso, promoveu o 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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Prefeitura de Caraguatatuba mobiliza vacinação contra Poliomielite nas 

escolas infantis e busca meta de 95% 

 

 
 

Com o índice de vacinação contra Poliomielite ainda baixo, a Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, tem visitado os Centros de 

Educação Infantil (CEIs) para a aplicação da vacina oral, com autorização dos pais 

ou responsáveis. A mobilização foi necessária diante do último balanço. Até o 

momento, 3.566 crianças (48,7%) foram imunizadas durante a Campanha, sendo 

que a meta é de 6.948 (95%) e o público total é de 7.313 crianças de um a cinco 

anos de idade. 

A vacinação é a única forma de prevenção contra Paralisia Infantil. Todas as 

crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas. 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). 

O secretário de Saúde, Gustavo Boher destaca que “fazemos um apelo para que 

os pais e responsáveis levem as crianças para vacinação. Além das escolas, as 

unidades de saúde estão à disposição de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30”, 

reforça. 
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Horta leva saúde e integração para pessoas em situação de rua acolhidas 

em Caraguatatuba 

 

 
 

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

colaborando com a Restitui Casa de Passagem, para o desenvolvimento de uma 

horta em área dentro do terreno da instituição, responsável por acolher pessoas 

em situação de rua, no bairro Cantagalo. 

Na última terça-feira (27), cerca de 20 pessoas acolhidas pela unidade 

participaram de um bate-papo com a técnica em agropecuária da Secretaria de 

Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Claudia Cristina Alves Viana, para algumas 

orientações antes da preparação da terra para o cultivo de legumes e verduras. 

“Explicamos como montar os canteiros, a altura e o dimensionamento deles, 

falamos um pouco também sobre as raízes e da importância do sol”, informou a 

técnica. 

A iniciativa, que conta ainda com a colaboração das secretarias de 

Desenvolvimento Social e Cidadania e de Serviços Públicos, tem como objetivo 

promover a integração e a socialização entre os acolhidos pela unidade, por meio 

da realização de atividades integrativas de contato com a natureza ao ar livre e 

que beneficiam a saúde. 

De acordo com o coordenador geral da Comunidade Terapêutica Restitui, Ricardo 

Moura, assim como a horta, a expectativa é que a experiência também renda 

bons frutos na vida dos acolhidos. “Esse trabalho irá contribuir muito para o 

processo de reinserção deles e, ainda, como preparação para o mercado de 

trabalho, sendo uma parceria que beneficia a todos”, destacou. 



 

 
 

Segundo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, a ideia é que as pessoas 

possam participar do processo de produção da horta desde o preparo da terra, 

plantio das mudas até a colheita. “O grupo participará de todas as etapas, 

incluindo outras oficinas com pessoas da área, por exemplo, sobre manejo e 

cuidado com a plantação”, completou. 

Restitui Casa de Passagem 

Horário de atendimento: das 15h às 21h 

Telefone: (12) 3600-2962 
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Copa Giga+ de Jiu-Jitsu celebra modalidade com mais de 900 pessoas na 

Praça da Cultura 

 

 
 

A Praça da Cultura recebeu no último domingo (25), a Copa Giga+ de Jiu-Jitsu. A 

competição recebeu mais de 400 atletas, além de espectadores, entre as 

modalidades Pré-Mirim a Master de todas as faixas e pesos de disputa. 

O evento recebeu equipes do Vale do Paraíba e outras regiões do Estado de São 

Paulo. O destaque ficou com o atleta de Caraguatatuba, Diego Walisson, de 26 

anos, campeão na categoria faixa preta adulto até 94kg e campeão faixa preta 

absoluto adulto. Tive o privilégio de ter sido campeão por peso e absoluto do 

campeonato. 

Enfrentei lutas muito duras, mas consegui finalizar todas; mérito dos treinos feitos 

com nossa equipe de competição e foi uma das melhores do campeonato”, avalia. 

O secretario de Esportes e Recreação de Caraguatatuba, Edvaldo Ormindo, 

salienta o compromisso da gestão do prefeito Aguilar Junior em apoiar eventos e 

práticas esportivas. “Jiu-Jitsu é uma paixão de Caraguatatuba, e apenas neste ano, 

promovemos e apoiamos várias competições para os praticantes. É uma alegria, o 

prefeito Aguilar Junior tem sua gestão próxima dos esportistas e isso é 

comprovado com praticamente eventos em todos os finais de semana”, disse. 

O pódio entre as equipes ficou com a Guigo de São Sebastião em 1ª lugar, 

Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba na 2ª colocação e equipe 

Boleta JJ de Caraguatatuba na terceira colocação. 

Jiu-jitsu 



 

 
 

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

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

jitsu no município para pessoas acima de 5 anos. 

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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Caraguatatuba tem programação cultural com Viola na Praça nesta sexta-

feira 

 

 
 

A programação do projeto Viola na Praça, promovido pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, segue com apresentação da 

Orquestra de Viola Caipira Estrela de Ouro, na próxima sexta-feira (30). O ponto de 

encontro com o público é a Praça Cândido Mota (Coreto), que recebe o grupo 

musical a partir das 20h. A iniciativa tem como objetivo principal fortalecer a 

cultura tradicional caipira no município. 

A orquestra, formada por 13 integrantes, mistura viola, violão e percussão para 

interpretar, de forma instrumental, clássicos da música sertaneja raiz. Entre os 

artistas interpretados estão Tião Carreiro, Almir Sater, Renato Teixeira e grandes 

nomes. 

Os violeiros também passeiam por outros estilos musicais, com canções que vão 

desde Beatles até Johann Sebastian Bach, além de canções temáticas, sempre ao 

som da viola caipira. 

Os músicos são regidos pelo maestro Alexandre Nunes e realizam apresentações 

gratuitas toda última sexta-feira de cada mês. O projeto voltou à praça em maio 

deste ano e tem programação confirmada até dezembro. 

Serviço 

Projeto Viola na Praça 

Data: 30 de setembro (sexta-feira) 

Horário: às 20h 

Local: Coreto da Praça Cândido Mota – Centro 

Entrada gratuita 



 

 
 

Próximas apresentações: dias 28 de outubro, 25 de novembro e 30 de dezembro. 
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Caraguatatuba recebe 5º Campeonato de Jiu-Jitsu Kids em outubro na Praça 

da Cultura 

 

 
 

O Caraguá Praia Shopping, com apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio 

da Secretaria de Esportes e Recreação, promove no dia 9 de outubro (domingo), a 

partir das 11h, o 5º Campeonato de Jiu-Jitsu Kids na Praça da Cultura, no Centro A 

competição contará com as equipes da modalidade da cidade, além de 

representantes de São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela. O evento é gratuito, com 

categorias até 12 anos para meninos e meninas. Ele contará ainda com sorteios 

de brindes, algodão doce, pipoca e pula-pula. 

O campeonato será realizado em conjunto com mais uma edição do Circuito Pé 

na Areia, programa de incentivo ao esporte e cultura promovido pela Secretaria de 

Esportes do Governo do Estado de São Paulo, contando com uma agenda 

recheada de atrações gratuitas para toda a família, incluindo atividades em 14 

modalidades esportivas e de lazer, além de apresentações teatrais e musicais. 

A programação do Circuito Pé na Areia será divulgada nos próximos dias. 

Também em conjunto com o evento, Caraguatatuba promove no sábado (8), às 

18h, a 3ª etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba 

Confira 

mais informações: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/09/corrida-

de-rua-de-caraguatatuba-tem-inscricoes-encerradas-apos-ampliacao-de-vagas/ 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/09/corrida-de-rua-de-caraguatatuba-tem-inscricoes-encerradas-apos-ampliacao-de-vagas/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/09/corrida-de-rua-de-caraguatatuba-tem-inscricoes-encerradas-apos-ampliacao-de-vagas/
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Banco de Alimentos de Caraguatatuba segue com inscrições para ações da 

6ª Semana de Segurança Alimentar 

 

 
 

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

e Cidadania e através do Banco de Alimentos, promove neste ano a 6ª Semana de 

Segurança Alimentar. As ações serão realizadas entre os dias 10 e 14 de outubro. 

Durante os dias, os interessados podem participar de oficinas e palestras sobre o 

tema. A programação terá Oficina de Temperos com Receitas do Tempero 

Caiçara, Oficina de Aproveitamento Integral com Chef Daniel dos Santos Siqueira, 

palestra “Hortas comunitárias” em parceria com a Secretaria de Urbanismo e 

Encerramento da Semana de Segurança Alimentar com mais palestras. Todos os 

eventos serão realizados na sede do Banco de Alimentos, exceto o encerramento, 

que será promovido no auditório da Fundação Educacional e Cultural de 

Caraguatatuba (Fundacc). 

As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3883-6548, com o nome e CPF do 

interessado. As vagas são limitadas. Ao final, os participantes recebem 

certificados emitidos pelo Banco de Alimentos/Cresans (Centro de Referência em 

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável). 

O Banco de Alimentos, além de receber doações de alimentos sem valor 

comercial e próprios para o consumo e fazer o encaminhamento dos produtos a 

diversas entidades sociais da cidade, também promove atividades de educação 

nutricional como cursos e oficinas. 

Confira a programação completa: 

1º Dia: Oficina de Temperos com Receita do Tempero Caiçara 



 

 
 

Data: 10/10 – segunda-feira 

Horário: 14h 

5 vagas 

2º Dia: Oficina de Aproveitamento Integral com Chef Daniel dos Santos Siqueira 

Data: 11/10 – terça-feira 

Horário: 14h 

5 vagas 

3º Dia: Palestra “Hortas Comunitárias” em parceria com a Secretaria de 

Urbanismo 

Data: 13/10 – quinta-feira 

Horário: 14h 

15 vagas 

4º Dia: Encerramento da Semana de Segurança Alimentar 

Data: 14/10 – sexta-feira 

Horário: 14h 

Palestras: Nutricionista Miriã da Silva Alexandre – Cultivo de Ora-pró – Nobis e 

consumo de Planta Alimentícia não Convencional (PANC) e Gastróloga Melissa 

Vidal Leite sobre gastronomia 

Local: Auditório Maristela de Oliveira (Fundacc) 

144 vagas 
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Prefeitura se reúne com ambulantes para adequação de energia elétrica em 

áreas públicas de Caraguatatuba 

 

 
 

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

quarta-feira (28) uma reunião com ambulantes da cidade para tratar da 

regularização de pontos de energia elétrica em áreas públicas do município.Na 

oportunidade, o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, juntamente com o 

vereador Fernando Cuiu, conversou com cerca de 10 comerciantes sobre a 

retirada de ligações clandestinas identificadas nas praças Cândido Mota, 

Diógenes Ribeiro de Lima e Ton Ferreira, no Centro, no último dia 12 de setembro. 

Segundo Cardozo, foi acordado que a gestão municipal emitirá novas guias de 

emplacamento para que os interessados façam a solicitação do fornecimento de 

energia elétrica junto à distribuidora EDP, empresa concessionária do serviço no 

município. 

“O nosso objetivo foi orientar sobre as normas que regulamentam o consumo de 

energia em espaços públicos e apresentar os caminhos para que eles se 

enquadrem nas regras estabelecidas pela legislação, sem prejuízos ao bom 

andamento do trabalho de cada um”, explicou o secretário de Urbanismo. 

Ligações clandestinas 

A Secretaria de Urbanismo, em conjunto com a Secretaria de Serviços Públicos, 

está trabalhando na identificação de ligações clandestinas para coibir o furto de 

energia elétrica em áreas públicas do município. 

O trabalho tem como objetivo prevenir acidentes com as pessoas que frequentam 

praças e outros espaços de lazer da cidade, além de evitar quedas de energia e 



 

 
 

sobrecarga na rede elétrica – prejuízos provocados pelos chamados “gatos”. 

A Prefeitura ressalta que o furto de energia, assim como o de cabos, é um crime 

previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro, e pode ser punido com multa, 

além de prisão que varia de um a quatro anos de reclusão. 

Denúncias 

Para denunciar irregularidades, o cidadão pode utilizar a Central de 

Relacionamento 156, pelo site 156.caraguatatuba.sp.gov.br, 

aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ e telefone 156. 
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Caraguatatuba recebe circuito esportivo e cultural com atividades gratuitas 

nos dias 8 e 9 de outubro 

 

 
 

A cidade de Caraguatatuba receberá, nos próximos dias 8 e 9 de outubro, mais 

uma edição do Circuito Pé na Areia, programa de incentivo ao esporte e cultura 

realizado pela Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo. 

Com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, a atração volta a 

ocorrer na Praça da Cultura, localizada na Praia do Centro, com uma programação 

recheada de atividades gratuitas para toda a família, incluindo apresentações 

teatrais e musicais. Nos dois dias, o público poderá vivenciar práticas como vôlei e 

tênis de praia, futevôlei, frescobol, badminton e futebol de areia. E mais, aulas de 

zumba, yoga e Tai Chi Chuan, oficina de capoeira e slackline, jogos de tabuleiro e 

de mesa. 

Para participar das ações, basta comparecer na arena do evento, no período das 

9h às 17h, sem necessidade de inscrição prévia. O cronograma completo do 

Circuito Pé na Areia será divulgado em breve. Mais informações podem ser 

obtidas no site www.circuitopenaareiaoficial.com.br. 

Passeio de vela 

Durante o evento, ainda serão realizados passeios gratuitos de barco à vela. Para 

participar será preciso realizar inscrição antecipada na Secretaria de Turismo 

pelos telefones (12) 3897-7910 ou (12) 3897-7920.Eventos agregados 

No segundo final de semana de outubro, a cidade contará ainda com outras duas 

atrações esportivas, realizadas juntamente com o Circuito Pé na Areia, por meio 

da Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 

Com 1.200 competidores inscritos, a 3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua tem 



 

 
 

largada prevista para as 18h de sábado (8/10), na Praça da Cultura. A corrida terá 

percursos de 5km e 10km. Todos os atletas participantes receberão medalhas e 

os cinco primeiros de cada categoria serão premiados com troféus e brindes. 

Já no domingo (9/10), ocorrerá o 5º Campeonato de Jiu-Jitsu Kids, promovido pelo 

Caraguá Praia Shopping, também na Praça da Cultura, das 11h às 15h. A 

competição é gratuita e terá categorias até 12 anos de idade (para meninos e 

meninas). O evento contará ainda com sorteios de brindes, algodão doce, pipoca e 

pula-pula. 

Serviços 

Circuito Pé na Areia 

Data: 8 e 9 de outubro (sábado e domingo) 

Horário: das 9h às 17h (atividades esportivas e de lazer) 

Local: Praça da Cultura (Avenida da Praia) – Centro 

Informações: www.circuitopenaareiaoficial.com.br 

3ª etapa Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba 

Data: dia 8 de outubro (sábado) 

Horário: 18h (largada) 

Local: Praça da Cultura (Avenida da Praia) – Centro 

5º Campeonato de Jiu-Jitsu Kids 

Data: dia 9 de outubro (domingo) 

Horário: das 11h às 15h 

Local: Praça da Cultura (Avenida da Praia) – Centro 
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5º Mutirão do Emprego em Caraguatatuba é um sucesso com 3,2 mil 

entrevistas realizadas 

 

 
 

Visando a chegada da alta temporada, o 5º Mutirão do Emprego foi marcado pela 

expectativa pós-pandemia com a oferta de 600 vagas de empregos. 

Aproximadamente 2 mil pessoas passaram pela Praça da Cultura nesta quarta-

feira (28) e 3.200 entrevistas foram realizadas. Promovido pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), o 

mutirão teve como objetivo atender a demanda durante o verão, onde a cidade 

recebe maior movimento de turistas, principalmente nas áreas de serviço, 

hotelaria e vendas. 

Segundo o PAT, os setores mais procurados foram o de distribuidora e o de 

supermercados. A partir de agora, as empresas irão analisar os currículos com 

base nas entrevistas realizadas e convocar os candidatos que passaram pelo 

processo de seleção. 

Os candidatos tiveram a oportunidade de participar de várias entrevistas nas 

áreas que mais tinham experiência. Como é o caso da Monique Ellen Onofre, de 

34 anos, que se candidatou para as vagas de auxiliar de cozinha e serviços gerais. 

Desempregada há seis meses, espera retornar ao mercado de trabalho com esta 

oportunidade. O jovem Gabriel Garrido da Silva, de 19 anos, está desempregado 

há um mês e a expectativa para conseguir um emprego na área administrativa é 

alta. “Como não fiz a inscrição, fui um dos primeiros a chegar para tentar as vagas 

pelo PAT. Estou confiante, pois acredito que é um período de muitas 

oportunidades”, disse. 

O evento teve um retorno positivo por parte dos empregadores. Segundo o 

recrutador de uma distribuidora de bebidas, Moises da Silva de Souza, o mutirão 



 

 
 

facilita a rotina do empregador, pois em um único dia é possível realizar todo 

processo de recebimento de currículos e entrevistas. 

“Contribui tanto para as empresas como para os candidatos, já que em um único 

espaço é possível ter acesso a várias oportunidades. Nossa expectativa é alta, 

com pretensão de contratar pelo menos 30 candidatos para alta temporada e 

efetivar uma média de 15 pessoas”, explicou. 

O recrutador dá dica para quem busca a efetivação pós-temporada. “Tem que se 

adaptar com a empresa. Exige disciplina, aptidão física e gostar do trabalho. Tem 

que vestir a camisa!”, contou. 

Para o prefeito Aguilar Junior, o mutirão prepara o comércio da cidade para 

reforçar o quadro pessoal na alta temporada. “É uma forma de unir quem está 

procurando emprego e quem está buscando mão de obra, com foco no 

desenvolvimento do mercado de trabalho e fomento ao empreendedorismo”, 

destacou. 

No espaço foi possível emitir a Carteira de Trabalho Digital e se inscrever para os 

cursos de qualificação com o Via Rápida – técnica de vendas e recepção. 

Empregadores puderam ter acesso ao serviço do Empreenda Já, com a Sala do 

Empreendedor, Banco do Povo e Sebrae. 

Vagas de emprego 

O PAT de Caraguatatuba segue recebendo currículos de segunda a sexta-feira, das 

8h às 14h. Esta semana, são mais de 200 vagas disponíveis.  

As informações completas são atualizadas diariamente no endereço: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/09/vagas-disponiveis/. 
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Prefeitura de Caraguatatuba altera horário de funcionamento dos Ecopontos 

no domingo de eleição 

 

 
 

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

Agricultura e Pesca, irá alterar o horário de funcionamento dos Ecopontos, 

excepcionalmente, neste domingo (2), em função das eleições. 

Os locais ficarão abertos das 8h30 às 12h para receber todos os tipos de resíduos 

provenientes de construção civil, podas e materiais recicláveis. Após esse horário, 

a unidade será fechada e voltará a funcionar normalmente na segunda-feira (3). 

Endereços: 

– Ecoponto Golfinhos: Alameda dos Corais / Funcionamento: Segunda a sábado, 

das 8h30 às 17h e aos domingos, das 8h30 às 14h. 

– Ecoponto Martim de Sá: Rua Carijós, 170, no bairro Martim de Sá – próximo à 

Praça do ParCão. Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h30 às 17h e aos 

domingos, das 8h30 às 14h. 

– Ecoponto Massaguaçu: fica entre a esquina da Avenida Antônio de Lucca e 

Avenida Três. Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h30 às 17h e aos 

domingos, das 8h30 às 14h. 
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Região Central de Caraguatatuba recebe limpeza nesta quinta-feira 

 

 
 

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

(Sesep), segue nesta quinta-feira (29), com as ações de zeladoria pelo 

município.Com serviços de Norte a Sul de Caraguatatuba, a Região Central 

recebeu, mesmo com o tempo de chuva, ações de limpeza e roçada. 

“Nossas equipes trabalham mesmo debaixo de chuva para garantir a zeladoria de 

Caraguatatuba”, explica Marcelo Pereira, secretário de Serviços Públicos. 

Os bairros contemplados pelos serviços foram o Rio do Ouro, Indaiá, Tinga e 

Martim de Sá. As equipes se dividiram para garantir o corte de vegetação e 

limpezas das ruas desses bairros como forma prevenir concentração de animais 

peçonhentos entre outros. 

Dentro destas ações, a Secretaria de Serviços promove semanalmente o 

programa ‘Bairro a Bairro’. Nesta semana, as equipes concentram os serviços na 

Orla da Praia da Região Sul e bairro Porto Novo. 

O ‘Bairro a Bairro’ é uma força-tarefa de 120 trabalhadores que, de segunda a 

sexta-feira, a partir das 6h, percorrem diariamente os bairros da cidade, dando 

mais agilidade e eficiência à manutenção das vias públicas. 

No mutirão, a Sesep executa serviços de roçada, varrição, capina, pintura de guias 

e bota-fora, com apoio de duas retroescavadeiras, uma varredeira mecânica, duas 

capinadeiras ‘bobcat’ e quatro caminhões para recolher os materiais em um curto 

período de tempo. 
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Mais de 100 mil eleitores devem votar no 1º turno no maior colégio eleitoral 

do Litoral Norte 

 

 
 

A Justiça Eleitoral estima que 104.071 eleitores compareçam às urnas no 

próximo domingo (2/10), das 8h às 17h, em 43 locais e 357 seções de votação 

de Caraguatatuba, o maior colégio eleitoral do Litoral Norte. 

No 1º turno das eleições, brasileiros e brasileiras vão votar na seguinte ordem na 

urna eletrônica: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e, por 

último, no presidente da República.  O eventual 2º turno para escolha de 

governador e presidente será realizado no dia 30 de outubro (último domingo do 

mês). 

É necessário comparecer ao seu local de votação, das 8h às 17h, levando um 

documento de identificação com foto. Esse documento pode ser a carteira de 

identidade, a carteira de trabalho, a habilitação, o passaporte, entre outros. O e-

Título, aplicativo que contém a versão digital do título de eleitor, também é aceito 

desde que contenha foto, o que ocorre nos casos em que a pessoa fez a coleta 

dos dados biométricos na Justiça Eleitoral. O eleitorado deve consultar com 

antecedência a seção e o local de votação, para evitar contratempos no dia da 

eleição. O local e a seção eleitoral podem ter sido alterados em razão de 

eventuais adequações promovidas pelos cartórios eleitorais. 

A consulta está disponível nos seguintes canais: Site do TRE-SP: na aba “Local de 

Votação – Consulta”, é possível verificar a informação digitando nome, número do 

título eleitoral ou CPF;  Aplicativo e-Título (disponível gratuitamente para download 

para Android e IOS); Tira-Dúvidas Eleitoral no WhatsApp (61 9637-1078) ou no 

Telefone 148 (Central de Atendimento ao Eleitor do TRE-SP (custo de ligação local 

para todo o Estado). 

https://www.tre-sp.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao-1
https://www.justicaeleitoral.jus.br/titulo-eleitoral/#videos-titulo
http://wa.me/556196371078


 

 
 

As informações obtidas na consulta já estão atualizadas com as alterações de 

eleitoras e eleitores que solicitaram o voto em trânsito ou a transferência 

temporária e votarão, portanto, fora de seu domicílio eleitoral. 

Não haverá Lei Seca no Estado de São Paulo. A norma era uma resolução 

expedida pela Secretaria de Segurança Pública que limitava a venda a varejo de 

bebidas alcoólicas durante um determinado período. Desde 2008 não há 

publicação de resolução estadual. 

O Cartório Eleitoral fica na Avenida Brasil, 775, no Sumaré (próximo ao Fórum de 

Caraguatatuba). O atendimento ao público é das 12h às 18h. Mais informações 

pelo telefone (12) 3882-1398 ou pelo e-mail ze206@tre-sp.jus.br. 

Justificativa 

Quem estiver fora de seu domicílio eleitoral no dia do pleito (dias 2 ou 30 de 

outubro) pode utilizar o e-Título para justificar sua ausência às urnas, sem a 

necessidade de se deslocar para apresentar o requerimento. Essa funcionalidade 

estará disponível nos dois turnos, durante o horário da votação, das 8h às 17h. A 

justificativa é válida somente para um único turno. 

O Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE) também pode ser apresentado, 

acompanhado de um documento com foto, em qualquer local de votação do 

estado no dia e horário do pleito. O formulário deve ser preenchido com o número 

do título de eleitor. Caso contrário, não será processado. 

Quem não puder justificar a ausência no dia da eleição tem o prazo de até 60 dias 

após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. 

Os canais para realizar o procedimento on-line são o e-Título e o Sistema Justifica. 

Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos 

que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá 

ser ou não concedida pelo juiz eleitoral. 

As pessoas que estiverem no exterior também podem fazer a justificativa pelo e-

Título, durante o dia e horário da votação. Caso não seja possível, elas têm até 60 

dias após cada turno ou até 30 dias contados da data do retorno ao Brasil, para 

apresentar justificativa pelo e-Título ou pelo Sistema Justifica, devendo comprovar 

a estadia no exterior. Para isso, basta apresentar comprovante de saída e retorno 

ao país. 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=br.jus.tse.eleitoral.etitulo&hl=pt_BR
https://www.tre-sp.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao-1
https://www.tre-sp.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao-1
https://justifica.tse.jus.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.jus.tse.eleitoral.etitulo&hl=pt_BR
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.jus.tse.eleitoral.etitulo&hl=pt_BR
https://justifica.tse.jus.br/
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Agenda Cultural de Caraguatatuba reserva diversas atrações para este 

sábado 

 

 
 

Exposições de arte e fotografia, apresentação musical, contação de histórias, 

cinema gratuito e muita diversão é o que reserva a Agenda Cultural deste fim de 

semana em Caraguatatuba. Com funcionamento de terça a sábado, o MACC – 

Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba recebe, na Carelli I, a exposição 

‘Caiçarando da Arte’, dos artistas plásticos e artesãos Angélica Santos e Arnaldo 

Passos, que trazem ao público obras confeccionadas a partir de materiais 

recicláveis e retratos de pessoas conhecidas da cidade, do passado e presente, 

coloridos com tinta Látex para parede. 

Na Carelli II, o fotógrafo Felipe Vernizzi apresenta a mostra ‘Finito’, com imagens 

captadas no Litoral Norte do Estado de São Paulo, em especial, fragmentos da 

Mata Atlântica, dos manguezais e das praias, como um alerta à preservação do 

meio ambiente. 

No Acesso II do corredor está em exibição a Exposição de Arte, Artesanato e 

Literatura: ‘Ensaios de Liberdade’, dos internos do CDP – Centro de Detenção 

Provisória ‘Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira’ de Caraguatatuba. 

A mostra tem direção do diretor técnico Alan Carlos Scarabel de Souza e é fruto 

das aulas administradas pelos professores da Escola Estadual Avelino Ferreira, do 

bairro Porto Novo. Entre as obras em exibição, estão: poemas, pinturas, maquetes, 

utilitários e desenhos. 

As exposições permanecerão em exibição até o dia 29 de outubro e podem ser 

visitadas gratuitamente de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados e 



 

 
 

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

contato com o setor administrativo do museu, pelo número: (12) 3883-9980 ou 

no e-mail: museucaragua@gmail.com 

Fora isso, no sábado (1º/10), MACC recebe a tradicional Contação de Histórias 

Caiçaras com Nhá Rita e Leco Borba, às 14h30 e às 16h. A apresentação é 

gratuita e tem como objetivo apresentar ao público as lendas e histórias do 

folclore e da literatura caiçara. 

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

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

Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 

A primeira sessão do Cine Clube, às 16h, traz a animação ‘Raya e o Último 

Dragão’. Nesta aventura da Disney, há muito tempo, no mundo de fantasia de 

Kumandra, humanos e dragões viviam juntos em harmonia. Mas quando uma 

força maligna ameaçou a terra, os dragões se sacrificaram para salvar a 

humanidade. Agora, 500 anos depois, o mesmo mal voltou e cabe a uma 

guerreira solitária, Raya, rastrear o lendário último dragão para restaurar a terra 

despedaçada e seu povo dividido. 

Às 20h é a vez da ficção científica ‘Eternos’, da Marvel. Neste filme, os Eternos são 

uma raça de seres imortais que viveram durante a antiguidade da Terra, 

moldando sua história e suas civilizações enquanto batalhavam com os malignos 

Deviantes. 

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

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

minutos de antecedência. 

Também às 20h, no sábado (1º/10), o humorista Victor Sarro apresenta seu novo 

show de stand up ‘All In’, 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. 

Ainda no TMC, em celebração à primavera, a artista plástica e poetisa Marisa Di 

Giaimo apresenta a exposição ‘Primavera com Marisa’, que reúne obras feitas ao 

longo de sua carreira. Todas as obras em exposição estão à venda e terão valor 

arrecadado destinado à Associação de Combate ao Câncer de Caraguatatuba. 

mailto:museucaragua@gmail.com


 

 
 

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

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

14h, até o dia 29 de outubro. 

Além disso, às 20h30, no sábado (1º/10), a Banda Municipal Carlos Gomes se 

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

Carlos Gomes é garantia de diversão e entretenimento para todas as idades. 

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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Curso de Engenharia do IFSP Caraguatatuba é avaliado com nota máxima 

no MEC 

 

 
 

O curso de Bacharelado em Engenharia Civil do campus Caraguatatuba do 

Instituto Federal de São Paulo (IFSP) foi reconhecido com nota máxima pelo 

Ministério da Educação (MEC), em avaliação realizada na última semana. Em uma 

escala que vai de 1 a 5, obteve-se a nota máxima pela comissão avaliadora. O 

objetivo da avaliação é identificar as condições de ensino oferecidas aos 

estudantes. Ela é feita levando em conta três dimensões: Organização Didático-

Pedagógica, Corpo Docente e Infraestrutura. E o que significa então receber a nota 

máxima? Significa que o curso atingiu o nível mais alto de qualidade 

considerando os três eixos analisados. 

A diretora do campus Caraguatatuba, Juliana Bárbara Moraes, relatou a satisfação 

pela conquista e o sentimento de dever cumprido, acreditando que a nota máxima 

reflete o trabalho sério e o comprometimento de todos os envolvidos: alunos, 

professores, técnico-administrativos e gestores do Instituto Federal de São Paulo. 

A coordenadora do curso, Prof.ª Dra. Silvete Mari Soares, e a Prof.ª Dra. Vassiliki T. 

G. Boulomytis comentaram que a equipe foi  muito atuante e unida e que o 

sentimento é de missão cumprida. “Parabéns a todos os alunos, professores, 

colaboradores externos, técnicos administrativos e direção, tanto aos que ainda 

estão na equipe quanto aos que passaram e deixaram um pouco de si na 

instituição. Graças a todos os envolvidos, o curso de graduação em Engenharia 

Civil do IFSP CAR é hoje reconhecido pelo seu nível de excelência no ensino 

superior do Brasil”. 

Estenderam, ainda, o agradecimento especial ao Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) da Engenharia Civil na figura do seu presidente José Américo Alves Salvador 



 

 
 

Filho e aos técnicos administrativos do IFSP Caraguatatuba na figura de sua 

diretora Juliana Barbara Moraes. 

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, também parabenizou a todos pelo 

resultado e destacou que a conquista é um orgulho. “Alcançar a excelência 

demonstra o compromisso diário de todos os envolvidos. Parabéns! Vocês 

orgulham nosso município.”, disse. 

O curso de Engenharia Civil tem uma formação ampla e integradora, contando 

com o apoio de todas áreas de atuação do campus: construção civil, gestão, 

informática, meio ambiente e licenciaturas. O Campus Caraguatatuba do Instituto 

Federal de São Paulo possui 70 docentes e 40 técnicos administrativos. 

A primeira turma do curso teve início no ano de 2017, com sua formatura 

realizada em dezembro de 2021. Atualmente, o campus Caraguatatuba do 

Instituto Federal de São Paulo possui 5 turmas de Engenharia Civil em 

andamento, somando cerca de 150 alunos. 
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Supermercado Canto Bravo completa 20 anos e se destaca na região 

da Prainha em Caraguá 

 

 
 

O Canto Bravo Supermercado completou 20 anos de história neste mês de 

setembro! Sempre facilitando a vida dos moradores e turistas do bairro da 

Prainha, Martim de Sá e arredores, em Caraguá, por ser o mais completo mercado 

desta região, além de praticar valores justos, ter um excelente atendimento, 

ajudar diversas entidades filantrópicas e ter ações de responsabilidade social na 

cidade. 

“Nós trabalhamos muito para continuarmos prestando um ótimo serviço, seja na 

nossa padaria que tem pão fresquinho o dia todo, seja no nosso açougue, no 

hortifrúti que recebe produtos novos de segunda, quarta e sexta! E também 

ajudamos as entidades quem precisam, além de gerar dezenas de empregos”, 

confirma o proprietário Ari Barbosa. 

História e tradição  

O casal proprietário, Ari Barbosa e Simone Cesário, antes de adquirir o mercado, 

dedicavam-se ao Quiosque Canto Bravo, desde 1995, localizado na Praia Martim 

de Sá, e conhecido por ser um quiosque descontraído, que serve porções de frutos 

do mar, bebidas e variedades. Em 2000 foi feita uma grande reforma no quiosque 

dando uma nova identidade e profissionalizando o estabelecimento. 

No dia 1º de setembro de 2002 assumiram o mercado junto com sócios, e em 

2006, compraram a parte dos sócios. Em 2007, adquirirem a padaria que ficava 

ao lado do mercado, e desde 2009, ampliado e reformado, o então mercado se 

tornou Canto Bravo Supermercado. 
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Horta leva saúde e integração para pessoas em situação de rua 

acolhidas em Caraguatatuba 

 

 
 

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

colaborando com a Restitui Casa de Passagem, para o desenvolvimento de uma 

horta em área dentro do terreno da instituição, responsável por acolher pessoas 

em situação de rua, no bairro Cantagalo. 

Na terça-feira (27/9), cerca de 20 pessoas acolhidas pela unidade participaram 

de um bate-papo com a técnica em agropecuária da Secretaria de Meio Ambiente, 

Agricultura e Pesca, Claudia Cristina Alves Viana, para algumas orientações antes 

da preparação da terra para o cultivo de legumes e verduras. 

“Explicamos como montar os canteiros, a altura e o dimensionamento deles, 

falamos um pouco também sobre as raízes e da importância do sol”, informou a 

técnica. 

A iniciativa, que conta ainda com a colaboração das secretarias de 

Desenvolvimento Social e Cidadania e de Serviços Públicos, tem como objetivo 

promover a integração e a socialização entre os acolhidos pela unidade, por meio 

da realização de atividades integrativas de contato com a natureza ao ar livre e 

que beneficiam a saúde. 

De acordo com o coordenador geral da Comunidade Terapêutica Restitui, Ricardo 

Moura, assim como a horta, a expectativa é que a experiência também renda 

bons frutos na vida dos acolhidos. “Esse trabalho irá contribuir muito para o 

processo de reinserção deles e, ainda, como preparação para o mercado de 

trabalho, sendo uma parceria que beneficia a todos”, destacou. 



 

 
 

Segundo o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, a ideia é que as pessoas 

possam participar do processo de produção da horta desde o preparo da terra, 

plantio das mudas até a colheita. “O grupo participará de todas as etapas, 

incluindo outras oficinas com pessoas da área, por exemplo, sobre manejo e 

cuidado com a plantação”, completou. 

Restitui Casa de Passagem 

Horário de atendimento: das 15h às 21h 

Telefone: (12) 3600-2962 
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5º Mutirão do Emprego em Caraguá tem 3.200 entrevistas realizadas 

 

 
 

Visando a chegada da alta temporada, o 5º Mutirão do Emprego foi marcado pela 

expectativa pós-pandemia com a oferta de 600 vagas de empregos. 

Aproximadamente 2 mil pessoas passaram pela Praça da Cultura na quarta-feira 

(28/9) e 3.200 entrevistas foram realizadas. 

Promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento 

ao Trabalhador (PAT), o mutirão teve como objetivo atender a demanda durante o 

verão, onde a cidade recebe maior movimento de turistas, principalmente nas 

áreas de serviço, hotelaria e vendas. 

Segundo o PAT, os setores mais procurados foram o de distribuidora e o de 

supermercados. A partir de agora, as empresas irão analisar os currículos com 

base nas entrevistas realizadas e convocar os candidatos que passaram pelo 

processo de seleção. 

Os candidatos tiveram a oportunidade de participar de várias entrevistas nas 

áreas que mais tinham experiência. Como é o caso da Monique Ellen Onofre, de 

34 anos, que se candidatou para as vagas de auxiliar de cozinha e serviços gerais. 

Desempregada há seis meses, espera retornar ao mercado de trabalho com esta 

oportunidade. 

Para o prefeito Aguilar Junior, o mutirão prepara o comércio da cidade para 

reforçar o quadro pessoal na alta temporada. “É uma forma de unir quem está 

procurando emprego e quem está buscando mão de obra, com foco no 

desenvolvimento do mercado de trabalho e fomento ao empreendedorismo”, 

destacou. 

No espaço foi possível emitir a Carteira de Trabalho Digital e se inscrever para os 

cursos de qualificação com o Via Rápida – técnica de vendas e recepção. 



 

 
 

Empregadores puderam ter acesso ao serviço do Empreenda Já, com a Sala do 

Empreendedor, Banco do Povo e Sebrae. 

O PAT de Caraguatatuba segue recebendo currículos de segunda a sexta-feira, das 

8h às 14h. Esta semana, são mais de 200 vagas disponíveis. 
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Prefeitura de Caraguá altera horário de funcionamento dos Ecopontos 

no domingo (2) 

 

 
 

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

Agricultura e Pesca, vai alterar o horário de funcionamento dos Ecopontos, 

excepcionalmente, neste domingo (2/10), em função das eleições. 

Os locais ficarão abertos das 8h30 às 12h para receber todos os tipos de resíduos 

provenientes de construção civil, podas e materiais recicláveis. Após esse horário, 

a unidade será fechada e voltará a funcionar normalmente na segunda-feira (3). 

Endereços: 

Ecoponto Golfinhos: Alameda dos Corais / Funcionamento: Segunda a sábado, 

das 8h30 às 17h e aos domingos, das 8h30 às 14h. 

Ecoponto Martim de Sá: Rua Carijós, 170, no bairro Martim de Sá – próximo à 

Praça do ParCão. Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h30 às 17h e aos 

domingos, das 8h30 às 14h. 

Ecoponto Massaguaçu: fica entre a esquina da Avenida Antônio de Lucca e 

Avenida Três. Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h30 às 17h e aos 

domingos, das 8h30 às 14h. 
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Caraguatatuba tem programação cultural com Viola na Praça nesta 

sexta-feira (30) 

 

 
 

A programação do projeto Viola na Praça, promovido pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, segue com apresentação da 

Orquestra de Viola Caipira Estrela de Ouro, na próxima sexta-feira (30). 

O ponto de encontro com o público é a Praça Cândido Mota (Coreto), que recebe o 

grupo musical a partir das 20h. A iniciativa tem como objetivo principal fortalecer 

a cultura tradicional caipira no município. 

A orquestra, formada por 13 integrantes, mistura viola, violão e percussão para 

interpretar, de forma instrumental, clássicos da música sertaneja raiz. Entre os 

artistas interpretados estão Tião Carreiro, Almir Sater, Renato Teixeira e grandes 

nomes. 

Os violeiros também passeiam por outros estilos musicais, com canções que vão 

desde Beatles até Johann Sebastian Bach, além de canções temáticas, sempre ao 

som da viola caipira. 

Os músicos são regidos pelo maestro Alexandre Nunes e realizam apresentações 

gratuitas toda última sexta-feira de cada mês. O projeto voltou à praça em maio 

deste ano e tem programação confirmada até dezembro. 

Serviço 

Projeto Viola na Praça 

Data: 30 de setembro (sexta-feira) 



 

 
 

Horário: às 20h 

Local: Coreto da Praça Cândido Mota – Centro 

Entrada gratuita 

Próximas apresentações: Dias 28 de outubro, 25 de novembro e 30 de dezembro. 
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5º Mutirão do Emprego em Caraguatatuba é um sucesso com 3,2 mil 

entrevistas realizadas 

 

 
 

Visando a chegada da alta temporada, o 5º Mutirão do Emprego foi marcado pela 

expectativa pós-pandemia com a oferta de 600 vagas de empregos. 

Aproximadamente 2 mil pessoas passaram pela Praça da Cultura nesta quarta-

feira (28) e 3.200 entrevistas foram realizadas. 

Promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento 

ao Trabalhador (PAT), o mutirão teve como objetivo atender a demanda durante o 

verão, onde a cidade recebe maior movimento de turistas, principalmente nas 

áreas de serviço, hotelaria e vendas. 

Segundo o PAT, os setores mais procurados foram o de distribuidora e o de 

supermercados. A partir de agora, as empresas irão analisar os currículos com 

base nas entrevistas realizadas e convocar os candidatos que passaram pelo 

processo de seleção. 

Os candidatos tiveram a oportunidade de participar de várias entrevistas nas 

áreas que mais tinham experiência. Como é o caso da Monique Ellen Onofre, de 

34 anos, que se candidatou para as vagas de auxiliar de cozinha e serviços gerais. 

Desempregada há seis meses, espera retornar ao mercado de trabalho com esta 

oportunidade. 

O jovem Gabriel Garrido da Silva, de 19 anos, está desempregado há um mês e a 

expectativa para conseguir um emprego na área administrativa é alta. “Como não 



 

 
 

fiz a inscrição, fui um dos primeiros a chegar para tentar as vagas pelo PAT. Estou 

confiante, pois acredito que é um período de muitas oportunidades”, disse. 

O evento teve um retorno positivo por parte dos empregadores. Segundo o 

recrutador de uma distribuidora de bebidas, Moises da Silva de Souza, o mutirão 

facilita a rotina do empregador, pois em um único dia é possível realizar todo 

processo de recebimento de currículos e entrevistas. 

“Contribui tanto para as empresas como para os candidatos, já que em um único 

espaço é possível ter acesso a várias oportunidades. Nossa expectativa é alta, 

com pretensão de contratar pelo menos 30 candidatos para alta temporada e 

efetivar uma média de 15 pessoas”, explicou. 

O recrutador dá dica para quem busca a efetivação pós-temporada. “Tem que se 

adaptar com a empresa. Exige disciplina, aptidão física e gostar do trabalho. Tem 

que vestir a camisa!”, contou. 

Para o prefeito Aguilar Junior, o mutirão prepara o comércio da cidade para 

reforçar o quadro pessoal na alta temporada. “É uma forma de unir quem está 

procurando emprego e quem está buscando mão de obra, com foco no 

desenvolvimento do mercado de trabalho e fomento ao empreendedorismo”, 

destacou. 

No espaço foi possível emitir a Carteira de Trabalho Digital e se inscrever para os 

cursos de qualificação com o Via Rápida – técnica de vendas e recepção. 

Empregadores puderam ter acesso ao serviço do Empreenda Já, com a Sala do 

Empreendedor, Banco do Povo e Sebrae. 

Vagas de emprego 

O PAT de Caraguatatuba segue recebendo currículos de segunda a sexta-feira, das 

8h às 14h. Esta semana, são mais de 200 vagas disponíveis. 

As informações completas são atualizadas diariamente no endereço: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/09/vagas-disponiveis/. 
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Caraguatatuba tem programação cultural com Viola na Praça nesta 

sexta-feira (30) 

 

 
 

A programação do projeto Viola na Praça, promovido pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, segue com apresentação da 

Orquestra de Viola Caipira Estrela de Ouro, na próxima sexta-feira (30). 

O ponto de encontro com o público é a Praça Cândido Mota (Coreto), que recebe o 

grupo musical a partir das 20h. A iniciativa tem como objetivo principal fortalecer 

a cultura tradicional caipira no município. 

A orquestra, formada por 13 integrantes, mistura viola, violão e percussão para 

interpretar, de forma instrumental, clássicos da música sertaneja raiz. Entre os 

artistas interpretados estão Tião Carreiro, Almir Sater, Renato Teixeira e grandes 

nomes. 

Os violeiros também passeiam por outros estilos musicais, com canções que vão 

desde Beatles até Johann Sebastian Bach, além de canções temáticas, sempre ao 

som da viola caipira. 

Os músicos são regidos pelo maestro Alexandre Nunes e realizam apresentações 

gratuitas toda última sexta-feira de cada mês. O projeto voltou à praça em maio 

deste ano e tem programação confirmada até dezembro. 

Serviço 

Projeto Viola na Praça 



 

 
 

Data: 30 de setembro (sexta-feira) 

Horário: às 20h 

Local: Coreto da Praça Cândido Mota – Centro 

Entrada gratuita 

Próximas apresentações: dias 28 de outubro, 25 de novembro e 30 de dezembro. 
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5º Mutirão do Emprego em Caraguatatuba é um sucesso com 3,2 mil 

entrevistas realizadas 

 

 
 

Visando a chegada da alta temporada, o 5º Mutirão do Emprego foi marcado pela 

expectativa pós-pandemia com a oferta de 600 vagas de empregos. 

Aproximadamente 2 mil pessoas passaram pela Praça da Cultura nesta quarta-

feira (28) e 3.200 entrevistas foram realizadas. 

Promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento 

ao Trabalhador (PAT), o mutirão teve como objetivo atender a demanda durante o 

verão, onde a cidade recebe maior movimento de turistas, principalmente nas 

áreas de serviço, hotelaria e vendas. 

Segundo o PAT, os setores mais procurados foram o de distribuidora e o de 

supermercados. A partir de agora, as empresas irão analisar os currículos com 

base nas entrevistas realizadas e convocar os candidatos que passaram pelo 

processo de seleção. 

Os candidatos tiveram a oportunidade de participar de várias entrevistas nas 

áreas que mais tinham experiência. Como é o caso da Monique Ellen Onofre, de 

34 anos, que se candidatou para as vagas de auxiliar de cozinha e serviços gerais. 

Desempregada há seis meses, espera retornar ao mercado de trabalho com esta 

oportunidade. 

O jovem Gabriel Garrido da Silva, de 19 anos, está desempregado há um mês e a 

expectativa para conseguir um emprego na área administrativa é alta. “Como não 



 

 
 

fiz a inscrição, fui um dos primeiros a chegar para tentar as vagas pelo PAT. Estou 

confiante, pois acredito que é um período de muitas oportunidades”, disse. 

O evento teve um retorno positivo por parte dos empregadores. Segundo o 

recrutador de uma distribuidora de bebidas, Moises da Silva de Souza, o mutirão 

facilita a rotina do empregador, pois em um único dia é possível realizar todo 

processo de recebimento de currículos e entrevistas. 

“Contribui tanto para as empresas como para os candidatos, já que em um único 

espaço é possível ter acesso a várias oportunidades. Nossa expectativa é alta, 

com pretensão de contratar pelo menos 30 candidatos para alta temporada e 

efetivar uma média de 15 pessoas”, explicou. 

O recrutador dá dica para quem busca a efetivação pós-temporada. “Tem que se 

adaptar com a empresa. Exige disciplina, aptidão física e gostar do trabalho. Tem 

que vestir a camisa!”, contou. 

Para o prefeito Aguilar Junior, o mutirão prepara o comércio da cidade para 

reforçar o quadro pessoal na alta temporada. “É uma forma de unir quem está 

procurando emprego e quem está buscando mão de obra, com foco no 

desenvolvimento do mercado de trabalho e fomento ao empreendedorismo”, 

destacou. 

No espaço foi possível emitir a Carteira de Trabalho Digital e se inscrever para os 

cursos de qualificação com o Via Rápida – técnica de vendas e recepção. 

Empregadores puderam ter acesso ao serviço do Empreenda Já, com a Sala do 

Empreendedor, Banco do Povo e Sebrae. 

Vagas de emprego 

O PAT de Caraguatatuba segue recebendo currículos de segunda a sexta-feira, das 

8h às 14h. Esta semana, são mais de 200 vagas disponíveis.  

As informações completas são atualizadas diariamente no endereço: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/09/vagas-disponiveis/. 
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Caraguatatuba inicia vacinação contra Covid-19 em crianças de 3 e 4 

anos 

 

 
 

A partir de segunda-feira (3/10), a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Saúde, inicia a vacinação contra Covid-19 em crianças de três e 

quatro anos de idade, conforme diretriz do Ministério da Saúde. 

Até o momento, apenas crianças desta faixa etária com comorbidades podiam 

receber o imunizante. A estimativa é que 3.395 crianças sejam imunizadas com a 

vacina Coronavac. O intervalo para segunda dose é de 28 dias. 

A vacinação contra Covid-19 segue sendo realizada 24h nas três Unidades de 

Pronto Atendimento (UPAs) das regiões Norte, Centro e Sul, além das Unidades 

Básicas de Saúde (exceto Tabatinga), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, 

sem necessidade de agendamento prévio. 

População com mais de 18 anos de idade já está sendo vacinada com a 4ª dose 

contra Covid-19 e pacientes imunossuprimidos com mais de 50 anos podem 

tomar a 5ª dose. 

Serviço 

UPA Centro – Avenida Maranhão, 451 – Jardim Primavera 

UPA Norte – Rua Irineu de Mello Neto, 600 – Massaguaçu 

UPA Sul – Rua José Geraldo Fernandes da Silva Filho, 297 – Perequê-Mirim 

Unidades Básicas de Saúde: https://tinyurl.com/mrxe47b2 

https://tinyurl.com/mrxe47b2
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Caraguatatuba tem programação cultural com Viola na Praça nesta 

sexta-feira (30) 

 

 
 

A programação do projeto Viola na Praça, promovido pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, segue com apresentação da 

Orquestra de Viola Caipira Estrela de Ouro, na próxima sexta-feira (30). 

O ponto de encontro com o público é a Praça Cândido Mota (Coreto), que recebe o 

grupo musical a partir das 20h. A iniciativa tem como objetivo principal fortalecer 

a cultura tradicional caipira no município. 

A orquestra, formada por 13 integrantes, mistura viola, violão e percussão para 

interpretar, de forma instrumental, clássicos da música sertaneja raiz. Entre os 

artistas interpretados estão Tião Carreiro, Almir Sater, Renato Teixeira e grandes 

nomes. 

Os violeiros também passeiam por outros estilos musicais, com canções que vão 

desde Beatles até Johann Sebastian Bach, além de canções temáticas, sempre ao 

som da viola caipira. 

Os músicos são regidos pelo maestro Alexandre Nunes e realizam apresentações 

gratuitas toda última sexta-feira de cada mês. O projeto voltou à praça em maio 

deste ano e tem programação confirmada até dezembro. 

Serviço 

Projeto Viola na Praça 

Data: 30 de setembro (sexta-feira) 



 

 
 

Horário: às 20h 

Local: Coreto da Praça Cândido Mota – Centro 

Entrada gratuita 

Próximas apresentações: dias 28 de outubro, 25 de novembro e 30 de dezembro. 
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5º Mutirão do Emprego em Caraguatatuba é um sucesso com 3,2 mil 

entrevistas realizadas 

 

 

 

Visando a chegada da alta temporada, o 5º Mutirão do Emprego foi marcado pela 

expectativa pós-pandemia com a oferta de 600 vagas de empregos. 

Aproximadamente 2 mil pessoas passaram pela Praça da Cultura nesta quarta-

feira (28) e 3.200 entrevistas foram realizadas. 

Promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento 

ao Trabalhador (PAT), o mutirão teve como objetivo atender a demanda durante o 

verão, onde a cidade recebe maior movimento de turistas, principalmente nas 

áreas de serviço, hotelaria e vendas. 

Segundo o PAT, os setores mais procurados foram o de distribuidora e o de 

supermercados. A partir de agora, as empresas irão analisar os currículos com 

base nas entrevistas realizadas e convocar os candidatos que passaram pelo 

processo de seleção. 

Os candidatos tiveram a oportunidade de participar de várias entrevistas nas 

áreas que mais tinham experiência. Como é o caso da Monique Ellen Onofre, de 

34 anos, que se candidatou para as vagas de auxiliar de cozinha e serviços gerais. 

Desempregada há seis meses, espera retornar ao mercado de trabalho com esta 

oportunidade. 



 

 
 

O jovem Gabriel Garrido da Silva, de 19 anos, está desempregado há um mês e a 

expectativa para conseguir um emprego na área administrativa é alta. “Como não 

fiz a inscrição, fui um dos primeiros a chegar para tentar as vagas pelo PAT. Estou 

confiante, pois acredito que é um período de muitas oportunidades”, disse. 

O evento teve um retorno positivo por parte dos empregadores. Segundo o 

recrutador de uma distribuidora de bebidas, Moises da Silva de Souza, o mutirão 

facilita a rotina do empregador, pois em um único dia é possível realizar todo 

processo de recebimento de currículos e entrevistas. 

“Contribui tanto para as empresas como para os candidatos, já que em um único 

espaço é possível ter acesso a várias oportunidades. Nossa expectativa é alta, 

com pretensão de contratar pelo menos 30 candidatos para alta temporada e 

efetivar uma média de 15 pessoas”, explicou. 

O recrutador dá dica para quem busca a efetivação pós-temporada. “Tem que se 

adaptar com a empresa. Exige disciplina, aptidão física e gostar do trabalho. Tem 

que vestir a camisa!”, contou. 

Para o prefeito Aguilar Junior, o mutirão prepara o comércio da cidade para 

reforçar o quadro pessoal na alta temporada. “É uma forma de unir quem está 

procurando emprego e quem está buscando mão de obra, com foco no 

desenvolvimento do mercado de trabalho e fomento ao empreendedorismo”, 

destacou. 

No espaço foi possível emitir a Carteira de Trabalho Digital e se inscrever para os 

cursos de qualificação com o Via Rápida – técnica de vendas e recepção. 

Empregadores puderam ter acesso ao serviço do Empreenda Já, com a Sala do 

Empreendedor, Banco do Povo e Sebrae. 

Vagas de emprego 

O PAT de Caraguatatuba segue recebendo currículos de segunda a sexta-feira, das 

8h às 14h.  Esta semana, são mais de 200 vagas disponíveis 

As informações completas são atualizadas diariamente no endereço: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/09/vagas-disponiveis/. 
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Caraguatatuba inicia vacinação contra Covid-19 em crianças de 3 e 4 

anos 

 

 
 

A partir de segunda-feira (3/10), a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Saúde, inicia a vacinação contra Covid-19 em crianças de três e 

quatro anos de idade, conforme diretriz do Ministério da Saúde. 

Até o momento, apenas crianças desta faixa etária com comorbidades podiam 

receber o imunizante. A estimativa é que 3.395 crianças sejam imunizadas com a 

vacina Coronavac. O intervalo para segunda dose é de 28 dias. 

A vacinação contra Covid-19 segue sendo realizada 24h nas três Unidades de 

Pronto Atendimento (UPAs) das regiões Norte, Centro e Sul, além das Unidades 

Básicas de Saúde (exceto Tabatinga), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, 

sem necessidade de agendamento prévio. 

População com mais de 18 anos de idade já está sendo vacinada com a 4ª dose 

contra Covid-19 e pacientes imunossuprimidos com mais de 50 anos podem 

tomar a 5ª dose. 

Serviço 

UPA Centro – Avenida Maranhão, 451 – Jardim Primavera 

UPA Norte – Rua Irineu de Mello Neto, 600 – Massaguaçu 

UPA Sul – Rua José Geraldo Fernandes da Silva Filho, 297 – Perequê-Mirim 

Unidades Básicas de Saúde: https://tinyurl.com/mrxe47b2 

 

https://tinyurl.com/mrxe47b2
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Caraguatatuba tem programação cultural nesta sexta-feira 
 

 
 

A programação do projeto Viola na Praça, promovido pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, segue com apresentação da 

Orquestra de Viola Caipira Estrela de Ouro, na próxima sexta-feira (30). 

O ponto de encontro com o público é a Praça Cândido Mota (Coreto), que recebe o 

grupo musical a partir das 20h. A iniciativa tem como objetivo principal fortalecer 

a cultura tradicional caipira no município. 

A orquestra, formada por 13 integrantes, mistura viola, violão e percussão para 

interpretar, de forma instrumental, clássicos da música sertaneja raiz. Entre os 

artistas interpretados estão Tião Carreiro, Almir Sater, Renato Teixeira e grandes 

nomes. 

Os violeiros também passeiam por outros estilos musicais, com canções que vão 

desde Beatles até Johann Sebastian Bach, além de canções temáticas, sempre ao 

som da viola caipira. 

Os músicos são regidos pelo maestro Alexandre Nunes e realizam apresentações 

gratuitas toda última sexta-feira de cada mês. O projeto voltou à praça em maio 

deste ano e tem programação confirmada até dezembro. 

Serviço 

Projeto Viola na Praça 

Data: 30 de setembro (sexta-feira) 

Horário: às 20h 



 

 
 

Local: Coreto da Praça Cândido Mota – Centro 

Entrada gratuita 

Próximas apresentações: Dias 28 de outubro, 25 de novembro e 30 de dezembro. 
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12ª Feira Literária envolve mais de 21 mil alunos em 

Caraguatatuba 

 

 
 

O Serramar Shopping recebeu nos dias 23 e 24 de setembro as apresentações 

culturais da 12ª Feira Literária de Caraguatatuba (FLIC). Mais de mil alunos se 

apresentaram nos dois dias de evento. No total, a feira envolveu mais de 21 mil 

alunos nas 57 unidades escolares da rede 

A Flic, que tem como proposta despertar o interesse pela leitura, criar situações 

literárias e culturais no espaço escolar, com trabalhos voltados a partir de autores 

da Literatura Brasileira, homenageou, nesta 12ª edição, Ilan Brenman e Luiz 

Fernando Veríssimo. 

Na sexta (23) um dos momentos de ápice foi a visita de Brenman, que é um dos 

mais conceituados escritores de literatura infantojuvenil da atualidade, 

recepcionado calorosamente pelas crianças, professores e familiares que 

prestigiaram o evento. No sábado (24), o encerramento do evento contou com 

momentos de emoção no lançamento do livro ‘Eu sobrevivi a uma pandemia’, 

composto por 70 crônicas produzidas por alunos concluintes do Ensino 

Fundamental II, durante a pandemia. 

Nos dois dias de apresentações o público presente ao Serramar Shopping pode 

acompanhar diversas apresentações teatrais, danças, contação de histórias, 

exposição de trabalhos, monólogos, mágico, entre outros. 



 

 
 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, comentou que a FLIC proporciona a 

aplicação de diversas práticas pedagógicas, incentivando e estimulando a leitura, 

proporcionando momentos de reflexão e aprendizagem com livros, vídeos, 

participação de autores infantis e protagonismo dos alunos, professores e 

familiares. 

“Além das apresentações no Serramar Shopping, o evento, que faz parte do 

calendário escolar municipal, também foi realizado nas 57 unidades escolares da 

rede, envolvendo ao todo, mais de 21 mil alunos”. 

Para a professora do Apoio Pedagógico, Alessandra Magalhães, a Flic é a 

oportunidade de trabalhar autores com livros tão próximos do contexto escolar. 

“Os professores, mais uma vez, brilhantemente, promoveram aulas bem 

interessantes. Por meio da leitura tiveram a oportunidade junto aos estudantes de 

expandir os conhecimentos nas aulas e utilizaram as linguagens artísticas para 

comunicar os saberes. Ter a visita do autor no evento externo foi um 

acontecimento ímpar, ficará marcado nas lembranças. Os olhos das crianças 

brilhavam ao encontrá-lo, tirar uma fotografia ou pegar um autógrafo”, concluiu. 

Para quem não teve oportunidade de acompanhar a visita do autor Ilan Brenman 

na 12ª FLIC, no dia 3 de outubro, próxima segunda-feira, será realizado o II 

Workshop ‘Da ideia à escrita’, que também contará com a participação do 

escritor. 

O evento será online, transmitido através do canal Informática Educativa. As 

inscrições estão abertas e podem ser feitas na página de Eventos da Secretaria de 

Educação. 

Como forma de valorizar ainda mais o protagonismo dos alunos, a Secretaria de 

Educação de Caraguatatuba também programou a exposição de trabalhos em 

diversos espaços públicos, como Unidades Básicas de Saúde (UBS), Secretarias 

Municipais, Sabesp, entre outros. 

Acesse aqui a lista de locais e datas onde serão expostos recortes dos trabalhos 

desenvolvidos pelas escolas durante a 12ª FLIC! 

Os registros das apresentações da 12ª Flic podem ser conferidos aqui! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCoinj9RzhXM0bph-JdnHGTw/featured
https://eventos.educacaocaraguatatuba.com.br/
https://eventos.educacaocaraguatatuba.com.br/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/09/Cronograma-de-Exposicoes_12a-Flic.docx
https://flic.kr/s/aHBqjA8Zzn
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Agenda Cultural de Caraguatatuba reserva diversas atrações para este 

sábado 

 

 
 

Exposições de arte e fotografia, apresentação musical, contação de histórias, 

cinema gratuito e muita diversão é o que reserva a Agenda Cultural deste fim de 

semana em Caraguatatuba. 

Com funcionamento de terça a sábado, o MACC – Museu de Arte e Cultura de 

Caraguatatuba recebe, na Carelli I, a exposição ‘Caiçarando da Arte’, dos artistas 

plásticos e artesãos Angélica Santos e Arnaldo Passos, que trazem ao público 

obras confeccionadas a partir de materiais recicláveis e retratos de pessoas 

conhecidas da cidade, do passado e presente, coloridos com tinta Látex para 

parede. 

Na Carelli II, o fotógrafo Felipe Vernizzi apresenta a mostra ‘Finito’, com imagens 

captadas no Litoral Norte do Estado de São Paulo, em especial, fragmentos da 

Mata Atlântica, dos manguezais e das praias, como um alerta à preservação do 

meio ambiente. 

No Acesso II do corredor está em exibição a Exposição de Arte, Artesanato e 

Literatura: ‘Ensaios de Liberdade’, dos internos do CDP – Centro de Detenção 

Provisória ‘Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira’ de Caraguatatuba. 

A mostra tem direção do diretor técnico Alan Carlos Scarabel de Souza e é fruto 

das aulas administradas pelos professores da Escola Estadual Avelino Ferreira, do 

bairro Porto Novo. Entre as obras em exibição, estão: poemas, pinturas, maquetes, 

utilitários e desenhos. 



 

 
 

As exposições permanecerão em exibição até o dia 29 de outubro e podem ser 

visitadas gratuitamente de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados e 

feriados das 12h às 17h. 

Para agendar visitas monitoradas basta entrar em contato com o setor 

administrativo do museu, pelo número: (12) 3883-9980 ou no e-

mail:museucaragua@gmail.com 

Fora isso, no sábado (1º/10), MACC recebe a tradicional Contação de Histórias 

Caiçaras com Nhá Rita e Leco Borba, às 14h30 e às 16h. A apresentação é 

gratuita e tem como objetivo apresentar ao público as lendas e histórias do 

folclore e da literatura caiçara. 

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

realizado aos sábados pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundacc – Fundação 

Educacional e Cultural de Caraguatatuba. 

A primeira sessão do Cine Clube, às 16h, traz a animação ‘Raya e o Último 

Dragão’. Nesta aventura da Disney, há muito tempo, no mundo de fantasia de 

Kumandra, humanos e dragões viviam juntos em harmonia. Mas quando uma 

força maligna ameaçou a terra, os dragões se sacrificaram para salvar a 

humanidade. Agora, 500 anos depois, o mesmo mal voltou e cabe a uma 

guerreira solitária, Raya, rastrear o lendário último dragão para restaurar a terra 

despedaçada e seu povo dividido. 

Às 20h é a vez da ficção científica ‘Eternos’, da Marvel. Neste filme, os Eternos são 

uma raça de seres imortais que viveram durante a antiguidade da Terra, 

moldando sua história e suas civilizações enquanto batalhavam com os malignos 

Deviantes. 

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

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

minutos de antecedência. 

Também às 20h, no sábado (1º/10), o humorista Victor Sarro apresenta seu novo 

show de stand up ‘All In’, 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. 

mailto:museucaragua@gmail.com


 

 
 

Ainda no TMC, em celebração à primavera, a artista plástica e poetisa Marisa Di 

Giaimo apresenta a exposição ‘Primavera com Marisa’, que reúne obras feitas ao 

longo de sua carreira. Todas as obras em exposição estão à venda e terão valor 

arrecadado destinado à Associação de Combate ao Câncer de Caraguatatuba. 

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

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

14h, até o dia 29 de outubro. 

Além disso, às 20h30, no sábado (1º/10), a Banda Municipal Carlos Gomes se 

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

Carlos Gomes é garantia de diversão e entretenimento para todas as idades. 

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 

Exposição ‘Primavera de Marisa’ – Marisa Di Giaimo 

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

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

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

Mais informações:(12) 38812623 

Contação de Histórias Caiçaras 

Sábados – às 14h30 e às 16h – Entrada Gratuita 

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

Mais informações: (12) 3883-9980 

Cine Clube 

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

Dia 17– às 16h – Raya e o Último Dragão| Animação/Disney| 10 

Dia 17 – às 20h – Eternos | Ação/Marvel| 12 

http://www.bilheteriaexpress.com.br/


 

 
 

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

Mais informações: (12) 3897-5660 

Exposição fotográfica ‘Finito’ – por Felipe Vernizzi 

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

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

Mais informações: (12) 3883-9980 

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

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

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

Mais informações: (12) 3883-9980 

Banda Municipal Carlos Gomes 

Sábados – às 20h30 – Entrada Gratuita 

Local: Praça Dr. Cândido Mota (Coreto), Centro 
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Confira programação de mais uma edição do Circuito Pé na Areia de 

Caraguatatuba 

 

 
 

A cidade de Caraguatatuba receberá, nos próximos dias 8 e 9 de outubro, mais 

uma edição do Circuito Pé na Areia, programa de incentivo ao esporte e cultura 

realizado pela Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo. 

Com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, a atração volta a 

ocorrer na Praça da Cultura, localizada na Praia do Centro, com uma programação 

recheada de atividades gratuitas para toda a família, incluindo apresentações 

teatrais e musicais. 

Nos dois dias, o público poderá vivenciar práticas como vôlei e tênis de praia, 

futevôlei, frescobol, badminton e futebol de areia. E mais, aulas de zumba, yoga e 

Tai Chi Chuan, oficina de capoeira e slackline, jogos de tabuleiro e de mesa. 

Para participar das ações, basta comparecer na arena do evento, no período das 

9h às 17h, sem necessidade de inscrição prévia. O cronograma completo do 

Circuito Pé na Areia será divulgado em breve. Mais informações podem ser 

obtidas no site www.circuitopenaareiaoficial.com.br. 

Passeio de vela 

Durante o evento, ainda serão realizados passeios gratuitos de barco à vela. Para 

participar será preciso realizar inscrição antecipada na Secretaria de Turismo 

pelos telefones (12) 3897-7910 ou (12) 3897-7920. 

Eventos agregados 



 

 
 

No segundo final de semana de outubro, a cidade contará ainda com outras duas 

atrações esportivas, realizadas juntamente com o Circuito Pé na Areia, por meio 

da Secretaria de Esportes e Recreação de Caraguatatuba. 

Com 1.200 competidores inscritos, a 3ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua tem 

largada prevista para as 18h de sábado (8/10), na Praça da Cultura. A corrida terá 

percursos de 5km e 10km. Todos os atletas participantes receberão medalhas e 

os cinco primeiros de cada categoria serão premiados com troféus e brindes. 

Já no domingo (9/10), ocorrerá o 5º Campeonato de Jiu-Jitsu Kids, promovido pelo 

Caraguá Praia Shopping, também na Praça da Cultura, das 11h às 15h. A 

competição é gratuita e terá categorias até 12 anos de idade (para meninos e 

meninas). O evento contará ainda com sorteios de brindes, algodão doce, pipoca e 

pula-pula. 

Serviços 

Circuito Pé na Areia 

Data: 8 e 9 de outubro (sábado e domingo) 

Horário: das 9h às 17h (atividades esportivas e de lazer) 

Local: Praça da Cultura (Avenida da Praia) – Centro 

Informações:www.circuitopenaareiaoficial.com.br 

3ª etapa Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba 

Data: dia 8 de outubro (sábado) 

Horário: 18h (largada) 

Local: Praça da Cultura (Avenida da Praia) – Centro 

5º Campeonato de Jiu-Jitsu Kids 

Data: dia 9 de outubro (domingo) 

Horário: das 11h às 15h 

Local: Praça da Cultura (Avenida da Praia) – Centro 
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5º Mutirão do Emprego em Caraguatatuba é um sucesso com 3,2 mil 

entrevistas realizadas 

 

 
 

Visando a chegada da alta temporada, o 5º Mutirão do Emprego foi marcado pela 

expectativa pós-pandemia com a oferta de 600 vagas de empregos. 

Aproximadamente 2 mil pessoas passaram pela Praça da Cultura nesta quarta-

feira (28) e 3.200 entrevistas foram realizadas. Promovido pela Prefeitura de 

Caraguatatuba, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), o 

mutirão teve como objetivo atender a demanda durante o verão, onde a cidade 

recebe maior movimento de turistas, principalmente nas áreas de serviço, 

hotelaria e vendas. 

Segundo o PAT, os setores mais procurados foram o de distribuidora e o de 

supermercados. A partir de agora, as empresas irão analisar os currículos com 

base nas entrevistas realizadas e convocar os candidatos que passaram pelo 

processo de seleção. 

Os candidatos tiveram a oportunidade de participar de várias entrevistas nas 

áreas que mais tinham experiência. Como é o caso da Monique Ellen Onofre, de 

34 anos, que se candidatou para as vagas de auxiliar de cozinha e serviços gerais. 

Desempregada há seis meses, espera retornar ao mercado de trabalho com esta 

oportunidade. 

O jovem Gabriel Garrido da Silva, de 19 anos, está desempregado há um mês e a 

expectativa para conseguir um emprego na área administrativa é alta. “Como não 

fiz a inscrição, fui um dos primeiros a chegar para tentar as vagas pelo PAT. Estou 

confiante, pois acredito que é um período de muitas oportunidades”, disse. 

O evento teve um retorno positivo por parte dos empregadores. Segundo o 

recrutador de uma distribuidora de bebidas, Moises da Silva de Souza, o mutirão 



 

 
 

facilita a rotina do empregador, pois em um único dia é possível realizar todo 

processo de recebimento de currículos e entrevistas. 

“Contribui tanto para as empresas como para os candidatos, já que em um único 

espaço é possível ter acesso a várias oportunidades. Nossa expectativa é alta, 

com pretensão de contratar pelo menos 30 candidatos para alta temporada e 

efetivar uma média de 15 pessoas”, explicou. 

O recrutador dá dica para quem busca a efetivação pós-temporada. “Tem que se 

adaptar com a empresa. Exige disciplina, aptidão física e gostar do trabalho. Tem 

que vestir a camisa!”, contou. 

Para o prefeito Aguilar Junior, o mutirão prepara o comércio da cidade para 

reforçar o quadro pessoal na alta temporada. “É uma forma de unir quem está 

procurando emprego e quem está buscando mão de obra, com foco no 

desenvolvimento do mercado de trabalho e fomento ao empreendedorismo”, 

destacou. 

No espaço foi possível emitir a Carteira de Trabalho Digital e se inscrever para os 

cursos de qualificação com o Via Rápida – técnica de vendas e recepção. 

Empregadores puderam ter acesso ao serviço do Empreenda Já, com a Sala do 

Empreendedor, Banco do Povo e Sebrae. 

Vagas de emprego 

O PAT de Caraguatatuba segue recebendo currículos de segunda a sexta-feira, das 

8h às 14h. Esta semana, são mais de 200 vagas disponíveis. 

As informações completas são atualizadas diariamente no endereço: 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/09/vagas-disponiveis/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2022/09/vagas-disponiveis/
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