
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Sexta, Sabado Domingo e Segunda-Feira, 30, 01, 02 e 03 Outubro de 2022. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Em Caraguá, urbanismo faz reunião com ambulantes para regularização de 

energia elétrica 

Caraguatatuba 

Covid-19: Caraguá informa o início da aplicação da vacina em crianças de 3 e 4 

anos 

Caraguatatuba 

Outubro no Serramar Shopping: Circo, exposição, Feira do Livro, teatro e muita 

animação 

Caraguatatuba 

Caraguá Beer Festival, Prefeitura divulga comerciantes selecionados para o 

evento 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeitura amplia horário de ônibus neste domingo em virtude das Eleições 2022 

 

G1 Vanguarda 

Caraguatatuba 

Homem é condenado a 14 anos de prisão por homicídio, mas não é preso devido 

ao período eleitoral 

Caraguatatuba 

Eleições em Caraguatatuba (SP): Veja como foi a votação no 1º turno 

 

Contra e Verso 

Caraguatatuba 

Carlos Lothar é o mais preparado e indicado para Caraguá e o Litoral Norte 

 

Litoral Hoje 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Já Mira Na Alta Temporada E Economia Volta Aquecer Com 

Geração De Empregos 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba Inicia Vacinação Contra Covid-19 Em Crianças De 3 E 4 Anos 

Caraguatatuba 

https://tamoiosnews.com.br/noticias/em-caragua-urbanismo-faz-reuniao-com-ambulantes-para-regularizacao-de-energia-eletrica/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/em-caragua-urbanismo-faz-reuniao-com-ambulantes-para-regularizacao-de-energia-eletrica/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/covid-19-caragua-informa-o-inicio-da-aplicacao-da-vacina-em-criancas-de-3-e-4-anos/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/covid-19-caragua-informa-o-inicio-da-aplicacao-da-vacina-em-criancas-de-3-e-4-anos/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/outubro-no-serramar-shopping-circo-exposicao-feira-do-livro-teatro-e-muita-animacao/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/outubro-no-serramar-shopping-circo-exposicao-feira-do-livro-teatro-e-muita-animacao/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/caragua-beer-festival-prefeitura-divulga-comerciantes-selecionados-para-o-evento/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/caragua-beer-festival-prefeitura-divulga-comerciantes-selecionados-para-o-evento/
https://radarlitoral.com.br/noticias/20526/prefeitura-amplia-horario-de-onibus-neste-domingo-em-virtude-das-eleicoes-2022
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/10/02/homem-e-condenado-a-14-anos-de-prisao-por-homicidio-mas-nao-e-preso-devido-ao-periodo-eleitoral.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/10/02/homem-e-condenado-a-14-anos-de-prisao-por-homicidio-mas-nao-e-preso-devido-ao-periodo-eleitoral.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2022/10/03/eleicoes-em-caraguatatuba-sp-veja-como-foi-a-votacao-no-1o-turno.ghtml
https://contraeverso.com.br/carlos-lothar-e-o-mais-preparado-e-indicado-para-caragua-e-o-litoral-norte/
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-ja-mira-na-alta-temporada-e-economia-volta-aquecer-com-geracao-de-empregos
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-ja-mira-na-alta-temporada-e-economia-volta-aquecer-com-geracao-de-empregos
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/caraguatatuba-inicia-vacinacao-contra-covid-19-em-criancas-de-3-e-4-anos


 

 
 

Devido Às Chuvas, Programa ‘Bairro A Bairro’ Continua Ações No Porto Novo Em 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Banco Do Povo De Caraguatatuba Tem Liberação Recorde Em Linhas De Créditos 

Para Microempreendedores Em Setembro 

Caraguatatuba 

Grupo Ubuntu Lança Projeto Junto Às Escolas Municipais Em Parceria Com A 

Prefeitura De Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Artistas Orientadores E Funcionários Das Oficinas Culturais Participam Da Roda 

De Conversa ‘Setembro Amarelo’ 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguá Aguarda Mais Aprovados Do Concurso De 2018 Na Próxima 

Semana 

Caraguatatuba 

Inscrições Do Concurso Do INSS Para 1.000 Vagas De Técnico Do Seguro Social 

Terminam Na Segunda-Feira 

Caraguatatuba 

Eleitores Do CEI Da Fazendinha São Transferidos Para Escola Do Jetuba Em 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Sepedi, Ciapi E Universidade Aberta Do Módulo Promovem Roda De Conversa 

Sobre Alzheimer 

Caraguatatuba 

Prefeitura Amplia Horário De Ônibus Neste Domingo Em Virtude Das Eleições 

2022 

Caraguatatuba 

Prefeitura Divulga Selecionados Para 5º Caraguá Beer Festival 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Grupo Ubuntu lança projeto junto às escolas municipais em parceria com a Prefeitura de 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Artistas orientadores e funcionários das Oficinas Culturais participam da Roda de Conversa 

‘Setembro Amarelo’ 

Caraguatatuba já mira na alta temporada e economia volta aquecer com geração de 

empregos 

Caraguatatuba 

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

Caraguatatuba 

Devido às chuvas, programa ‘Bairro a Bairro’ continua ações no Porto Novo em 

https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/devido-as-chuvas-programa-bairro-a-bairro-continua-acoes-no-porto-novo-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/devido-as-chuvas-programa-bairro-a-bairro-continua-acoes-no-porto-novo-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/banco-do-povo-de-caraguatatuba-tem-liberacao-recorde-em-linhas-de-creditos-para-microempreendedores-em-setembro
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/banco-do-povo-de-caraguatatuba-tem-liberacao-recorde-em-linhas-de-creditos-para-microempreendedores-em-setembro
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/grupo-ubuntu-lanca-projeto-junto-as-escolas-municipais-em-parceria-com-a-prefeitura-de-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/grupo-ubuntu-lanca-projeto-junto-as-escolas-municipais-em-parceria-com-a-prefeitura-de-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/artistas-orientadores-e-funcionarios-das-oficinas-culturais-participam-da-roda-de-conversa-setembro-amarelo
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/artistas-orientadores-e-funcionarios-das-oficinas-culturais-participam-da-roda-de-conversa-setembro-amarelo
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caragua-aguarda-mais-aprovados-do-concurso-de-2018-na-proxima-semana
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-de-caragua-aguarda-mais-aprovados-do-concurso-de-2018-na-proxima-semana
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/inscricoes-do-concurso-do-inss-para-1-000-vagas-de-tecnico-do-seguro-social-terminam-na-segunda-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/inscricoes-do-concurso-do-inss-para-1-000-vagas-de-tecnico-do-seguro-social-terminam-na-segunda-feira
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/eleitores-do-cei-da-fazendinha-sao-transferidos-para-escola-do-jetuba-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/eleitores-do-cei-da-fazendinha-sao-transferidos-para-escola-do-jetuba-em-caraguatatuba
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/sepedi-ciapi-e-universidade-aberta-do-modulo-promovem-roda-de-conversa-sobre-alzheimer
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/sepedi-ciapi-e-universidade-aberta-do-modulo-promovem-roda-de-conversa-sobre-alzheimer
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-amplia-horario-de-onibus-neste-domingo-em-virtude-das-eleicoes-2022
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-amplia-horario-de-onibus-neste-domingo-em-virtude-das-eleicoes-2022
https://litoralhoje.com.br/noticias-do-litoral-de-sp/caraguatatuba/prefeitura-divulga-selecionados-para-5o-caragua-beer-festival
https://falacaragua.com.br/2022/09/grupo-ubuntu-lanca-projeto-junto-as-escolas-municipais-em-parceria-com-a-prefeitura-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/09/grupo-ubuntu-lanca-projeto-junto-as-escolas-municipais-em-parceria-com-a-prefeitura-de-caraguatatuba/
https://falacaragua.com.br/2022/09/artistas-orientadores-e-funcionarios-das-oficinas-culturais-participam-da-roda-de-conversa-setembro-amarelo/
https://falacaragua.com.br/2022/09/artistas-orientadores-e-funcionarios-das-oficinas-culturais-participam-da-roda-de-conversa-setembro-amarelo/
https://falacaragua.com.br/2022/09/caraguatatuba-ja-mira-na-alta-temporada-e-economia-volta-aquecer-com-geracao-de-empregos/
https://falacaragua.com.br/2022/09/caraguatatuba-ja-mira-na-alta-temporada-e-economia-volta-aquecer-com-geracao-de-empregos/
https://falacaragua.com.br/2022/09/caraguatatuba-inicia-vacinacao-contra-covid-19-em-criancas-de-3-e-4-anos/
https://falacaragua.com.br/2022/09/devido-as-chuvas-programa-bairro-a-bairro-continua-acoes-no-porto-novo-em-caraguatatuba/


 

 
 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Banco do Povo de Caraguatatuba tem liberação recorde em linhas de créditos para 

microempreendedores em setembro 

Caraguatatuba 

Outubro será muito animado no Serramar Shopping 

 

Diário Caiçara 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba amplia horário de ônibus neste domingo (2) em virtude das 

eleições 

Caraguatatuba 

Covid-19: Caraguá informa o início da aplicação da vacina em crianças de 3 e 4 

anos 

Caraguatatuba 

Santinhos falsos” do candidato Antônio Carlos são distribuídos nas ruas de 

Caraguatatuba 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Suspeito de agiotagem é preso em Caraguatatuba 

Caraguatatuba 

Chuva provoca estragos em escola de Caraguatatuba e aulas são suspensas 

 

Litoral Vale 

Caraguatatuba 

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

Caraguatatuba 

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

Caraguatatuba 

Caraguatatuba já mira na alta temporada e economia volta aquecer com geração 

de empregos 

 

Litoral de Fato 

Caraguatatuba 

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

Caraguatatuba 

Caraguatatuba já mira na alta temporada e economia volta aquecer com geração 

de empregos 

 

Imprensa Livre 

Caraguatatuba 

https://falacaragua.com.br/2022/09/banco-do-povo-de-caraguatatuba-tem-liberacao-recorde-em-linhas-de-creditos-para-microempreendedores-em-setembro/
https://falacaragua.com.br/2022/09/banco-do-povo-de-caraguatatuba-tem-liberacao-recorde-em-linhas-de-creditos-para-microempreendedores-em-setembro/
https://falacaragua.com.br/2022/09/outubro-sera-muito-animado-no-serramar-shopping/
https://diariocaicara.com.br/caraguatatuba-amplia-horario-de-onibus-neste-domingo-2-em-virtude-das-eleicoes/
https://diariocaicara.com.br/caraguatatuba-amplia-horario-de-onibus-neste-domingo-2-em-virtude-das-eleicoes/
https://diariocaicara.com.br/covid-19-caragua-informa-o-inicio-da-aplicacao-da-vacina-em-criancas-de-3-e-4-anos/
https://diariocaicara.com.br/covid-19-caragua-informa-o-inicio-da-aplicacao-da-vacina-em-criancas-de-3-e-4-anos/
https://diariocaicara.com.br/milhares-de-santinho-falso-do-candidato-antonio-carlos-sao-distribuidos-nas-ruas-de-caraguatatuba/
https://diariocaicara.com.br/milhares-de-santinho-falso-do-candidato-antonio-carlos-sao-distribuidos-nas-ruas-de-caraguatatuba/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/suspeito-de-agiotagem-e-preso-em-caraguatatuba-16537402
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/chuva-provoca-estragos-em-escola-de-caraguatatuba-e-aulas-sao-suspensas-16537221
https://litoralvale.com.br/portal/2022/09/30/caraguatatuba-inicia-vacinacao-contra-covid-19-em-criancas-de-3-e-4-anos/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/09/30/curso-de-engenharia-do-ifsp-caraguatatuba-e-avaliado-com-nota-maxima-no-mec/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/10/01/caraguatatuba-ja-mira-na-alta-temporada-e-economia-volta-aquecer-com-geracao-de-empregos/
https://litoralvale.com.br/portal/2022/10/01/caraguatatuba-ja-mira-na-alta-temporada-e-economia-volta-aquecer-com-geracao-de-empregos/
https://litoraldefato.com.br/2022/09/30/curso-de-engenharia-do-ifsp-caraguatatuba-e-avaliado-com-nota-maxima-no-mec/
https://litoraldefato.com.br/2022/10/01/caraguatatuba-ja-mira-na-alta-temporada-e-economia-volta-aquecer-com-geracao-de-empregos/
https://litoraldefato.com.br/2022/10/01/caraguatatuba-ja-mira-na-alta-temporada-e-economia-volta-aquecer-com-geracao-de-empregos/


 

 
 

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

Caraguatatuba 

Caraguatatuba já mira na alta temporada e economia volta aquecer com geração 

de empregos 

 

LN21+ 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe circuito esportivo e cultural em outubro 

 

Jornal do Litoral 

Caraguatatuba 

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

Caraguatatuba 

Caraguatatuba marca presença no São Paulo Boat Show 2022 

Caraguatatuba 

Justiça condena vidraceiro que matou e enterrou o corpo de advogado no quintal em 

Caraguatatuba 

 

Ubatuba Times 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba já mira na alta temporada e economia volta aquecer com geração 

de empregos 

 

A Cidade Ubatuba 

Caraguatatuba 

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

 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Chuva causa estragos na creche do Jetuba 

 

Band Vale 

Band Cidade 1ª Edição 

Primavera anima comerciantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://imprensalivre.com.br/2022/09/30/curso-de-engenharia-do-ifsp-caraguatatuba-e-avaliado-com-nota-maxima-no-mec/
https://imprensalivre.com.br/2022/10/01/caraguatatuba-ja-mira-na-alta-temporada-e-economia-volta-aquecer-com-geracao-de-empregos/
https://imprensalivre.com.br/2022/10/01/caraguatatuba-ja-mira-na-alta-temporada-e-economia-volta-aquecer-com-geracao-de-empregos/
https://ln21.com.br/caraguatatuba-recebe-circuito-esportivo-e-cultural-em-outubro/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2022/09/30/5o-mutirao-do-emprego-em-caraguatatuba-e-um-sucesso-com-32-mil-entrevistas-realizadas/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2022/09/30/caraguatatuba-marca-presenca-no-sao-paulo-boat-show-2022/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2022/10/03/justica-condena-vidraco-que-matou-e-enterrou-o-corpo-de-advogado-no-quintal-em-caraguatatuba/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2022/10/03/justica-condena-vidraco-que-matou-e-enterrou-o-corpo-de-advogado-no-quintal-em-caraguatatuba/
https://ubatubatimes.com.br/noticia/caraguatatuba-ja-mira-na-alta-temporada-e-economia-volta-aquecer-com-geracao-de-empregos
https://ubatubatimes.com.br/noticia/caraguatatuba-ja-mira-na-alta-temporada-e-economia-volta-aquecer-com-geracao-de-empregos
https://www.acidadeubatuba.com.br/noticia_static/9793/caraguatatuba-inicia-vacinacao-contra-covid-19-em-/
https://www.dropbox.com/s/3htwbkz0ff9mq2g/30%2009%202022%20-%20Chuva%20causa%20estragos%20na%20creche%20do%20Jetuba%20-%20Link%20Vanguarda.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/umeh6wwl417ty5c/30%2009%202022%20-%20Primavera%20anima%20comerciantes%20-%20Band%20Cidade%201%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o.mp4?dl=0


 

 
 

Clipping de Notícias: 30/09/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Em Caraguá, urbanismo faz reunião com ambulantes para 

regularização de energia elétrica 

 

 
 

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

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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 30/09/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Covid-19: Caraguá informa o início da aplicação da vacina 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


 

 
 

Clipping de Notícias: 01/10/2022 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Outubro no Serramar Shopping: Circo, exposição, Feira do Livro, teatro 

e muita animação 

 

 
 

Este mês de outubro promete! Muitas atrações para as crianças, jovens e adultos 

no Serramar. Para os amantes de carros clássicos, tem a exposição gratuita 

‘Possante Novo’ que começa este sábado, dia 1º e segue até 23 de outubro. 

Serão 3 finais de semana (7, 8, 9, 15, 16, 22 e 23 de outubro) com bandas, Food 

Trucks e atrações especiais no estacionamento no Shopping, além dos 06 Carros 

Antigos para serem apreciados em locais espalhados pelo Shopping. 

A exposição ‘Possante Novo’ é uma ação conjunta com a concessionária Veibras 

que tem lojas em Caraguá, São José dos Campos e está abrindo uma unidade em 

Ubatuba. São 6 carros antigos clássicos, sendo 5 deles restaurados, além do 

histórico modelo de 1925, que se encontra em ótimo estado de conservação. 

Estes carros foram restaurados, e estão o mais perto do seu original. 

Eles participaram do concurso cultural ‘Possante Novo’ que aconteceu em 5 

edições, de 2015 a 2020. E agora, em 2022, para emoção daqueles que são fãs, 

os carros estão em exposição. 



 

 
 

Circo Estoril Respeitável público, nesta sexta-feira, 30/09, aconteceu a estreia do 

Circo Estoril! Diretamente de Portugal para o Brasil, a trupe foi luxuosamente 

instalada no Serramar. O espetáculo Circense acontece de segunda a sexta-feira, 

às 20h, já aos sábados, domingos e feriados, às 17h e 20h. 

A diversão é garantida com atrações inéditas e internacionais como os Campeões 

Mundiais do Globo da Morte, um carro que vira robô, o Arqueiro com sua pontaria 

e precisão, o incrível Homem Bala, inédito na América Latina, e muito mais. 

Emoção não vai faltar! Garanta seu ingresso de R$ 20,00 a R$ 70,00 por meio do 

link www.sympla.com.br/evento/circo-estoril/1731279 ou nas bilheterias! 

Como toda história de sucesso, o Circo Estoril começou com o grande amor entre 

a circense Floripes Portugal e Antonio Carvalho, na cidade de Raiva, distrito de 

Coimbra, em Portugal. Era o início da família Portugal com o destino de fazer 

espetáculos e encantar plateias por onde quer que fossem. Escolheram o Brasil, 

em 1990, para fazer vida independente. O Circo cresceu, prosperou, e se 

modernizou e ganha cada vez mais aplausos do grande público. 

Feira do Livro – Foi prorrogada e acontece na Praça de Eventos do Serramar. A 

Feira é uma organização conjunta com a Livraria Best Books. A leitura nos leva 

para um mundo cheio de possibilidades, aventuras, mistérios, romance e 

diversão. Mergulhe na magia da leitura e não perca os preços imperdíveis da feira. 

Troca de Figurinhas da Copa – Falta pouco para a Copa do Mundo do Qatar 

começar no dia 21 de novembro. Por enquanto, o que está mexendo com o 

imaginário dos brasileiros é o álbum de figurinhas da Copa, oficial da FIFA, que 

virou febre no país todo e no mundo! Se você tem figurinhas repetidas, vem trocar 

aqui no Serramar Shopping, no espaço que fica próximo à loja Brasil Cacau. 

A troca de figurinhas segue até 18/12, das 10h às 22h. É só juntar a galera e se 

divertir! E torcer para o Brasil conquistar o Hexacampeonato mundial.   

Mais programação – Outubro ainda tem Teatro Infantil nos dias 12, 15 e 16 e 

Festa Colorida com DJ, no dia 15. 

Já nos dias 28,29 e 30 tem pista de skate em parceria com a loja Stihl, e 

Halloween no dia 29. Conforme a programação for sendo fechada, vamos 

divulgando! 

Tarifa Única – Pensando no bem-estar e para garantir um passeio ‘mais 

completo’, ao visitar o Shopping até 30 de novembro, você pode se despreocupar 

com a hora de ir embora, pois a tarifa de estacionamento do Shopping permanece 

única. 

Você pode almoçar com a família, ir ao cinema, tomar um café, fazer compras, e 

ao ir embora no fim do dia, não se preocupar com o preço do estacionamento que 

https://www.sympla.com.br/evento/circo-estoril/1731279


 

 
 

é gratuito até às 14h. E, após este horário, a tarifa única do estacionamento para 

carro é R$ 6,00 e moto R$ 3,00. 

Serviço: O Shopping Serramar fica na Av. José Herculano, 1.086, Caraguá, e as 

lojas abrem de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 15h 

às 21h. Site:www.serramarshopping.com.br   

Facebook: Serramar Shopping e Instagram: @serramar_shopping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.serramarshopping.com.br/
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Caraguá Beer Festival, Prefeitura divulga comerciantes selecionados 

para o evento 

 

 
 

Cervejas artesanais, food trucks e espaços gastronômicos com comida de 

qualidade é o que promete a 5ª edição do Caraguá Beer Festival. O evento 

ocorrerá entre os dias 12 e 16 de outubro, na Praça da Cultura (Avenida da Praia), 

no Centro. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, divulgou, nesta 

sexta-feira (30/09), a lista de comerciantes habilitados para participar do festival, 

contando com mais de 20 produtores de cervejas e chopes artesanais de 

diferentes estilos, além dos espaços denominados ‘Vila do Hambúrguer’ e ‘Doce 

Vila’. 

Com cardápio variado, o evento também contará com diversos estabelecimentos 

voltados à venda de alimentos como petiscos e comida de boteco, produtos à 

base de carnes e aves, e outras opções gastronômicas, com sabores que 

prometem agradar a todos os paladares. Os mais de 45 empreendimentos 

selecionados funcionarão na quarta-feira (12/10), das 11h à 0h, na quinta e 

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

domingo (16/10), das 11h às 22h. 

Haverá ainda uma área kids para as crianças se divertirem, muita música e 

animação com apresentações de artistas locais e da região. A programação 



 

 
 

completa do Caraguá Beer Festival, com horários e atrações, será divulgada em 

breve. 

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

foi publicado na edição 881 do Diário Oficial do Município, disponível para acesso 

no site  www.caraguatatuba.sp.gov.br. Mais informações podem ser obtidas na 

Secretaria de Turismo, pelo telefone (12) 3897-7910. 

Confira abaixo a lista de selecionados: 

ESTANDES DE CERVEJA ARTESANAL 

ACEAC – Associação dos Cervejeiros de Caraguatatuba (com Napa Beer, Mangona, 

Pigattos, Robusta, Guanandi, Lat.23) 

Brejavale 

Fagata Beer 

Cervejaria Dortmund 

Cervejaria Sapucaí 

Cervejaria Bodebrown 

Cervejaria Roleta Russa 

Taiada Beer 

Cervejaria Campinas 

Burton Cervejas Artesanais 

Cervejaria Campos do Jordão 

Beertioga 

Baga Beer 

Gela Guela 

TRUCKS BEER 

Cervejaria Estação 376 

Cerveja Meraki 

Cervejaria Marítima 

Kombreja Food 

Cervejaria Zev 

Tap House Capitano 

Cervejaria Gorillaz 

Cerveja St. Metz 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/09/Edital_881.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/


 

 
 

Ograner Cervejaria 

DOCE VILA 

Doces do Gaúcho 

Universo das Pipocas 

Sr. Kacau 

Morellato Gelato Artesanal 

Ufa! Sucos e Cia 

Camafeus 

O Alfajor 

Ateliê Tudo Artesanal 

TRUCKS DE ALIMENTAÇÃO 

Batatalhão 

Buteco PH 

ESTANDES DE ALIMENTAÇÃO 

Império 

Chocolateria Brasileira 

Skina Chicken 

Espeticho Uma Delícia de Espetinho 

Kintal do Marquinhos Restaurante 

Terrazza Lounge Bar 

Gamboa Restaurante Pizza Bar 

Prosa e Poesia Armazém e Café 

Mr. Pork 

VILA DO HAMBÚRGUER 

Atlantic Burguer 

Bistrô Zen 

Resenhas Hamburgueria e Pizzaria 

Espeticho Hamburgueria e Choperia 

Kadu Lanches 
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Prefeitura amplia horário de ônibus neste domingo em virtude das 

Eleições 2022 

 

 
 

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

Proteção ao Cidadão, irá ampliar o quadro de horários dos ônibus que servem a 

linha 404-Rio do Ouro/Cantagalo e a linha 100-Tinga/Olaria para este domingo 

(2), em decorrência das eleições. 

No geral, o transporte coletivo municipal operará com os quadros habituais para o 

dia de domingo. Somente a linha 404-Rio do Ouro/Cantagalo funcionará, 

excepcionalmente, com os horários de dias úteis até às 18 horas e a linha 100-

Tinga/Olaria manterá os mesmos horários de sábado, também até às 18h. 

A Prefeitura determinou, ainda, que a empresa Expresso Fênix mantenha ônibus 

de reserva para reforçar o transporte, caso necessário. 

Através do link é possível acessar todos horários e linhas do transporte público de 

Caraguatatuba:https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-

mobilidade-protecao/horario-dos-onibus/ 

Ações de trânsito 

A Secretaria de Mobilidade Urbana, por meio do Setor de Trânsito, também vai 

monitorar o tráfego de veículos nos principais corredores centrais da cidade, no 

domingo, com intuito de garantir a segurança e fluidez nas vias. 

Os agentes farão operação de ronda junto aos colégios no período das 7h às 18h, 

para reforçar a fiscalização. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-mobilidade-protecao/horario-dos-onibus/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-mobilidade-protecao/horario-dos-onibus/
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Homem é condenado a 14 anos de prisão por homicídio, mas não é 

preso devido ao período eleitoral 

 

 
 

Um homem de 50 anos foi condenado a 14 anos e três meses de prisão em 

regime fechado pelo crime de homicídio, mas não foi preso devido ao período 

eleitoral. O crime e o julgamento aconteceram em Caraguatatuba, no litoral norte 

de São Paulo. 

A condenação foi publicada na quarta-feira (28), um dia após entrar em vigor a 

legislação eleitoral que determina que eleitores não podem ser presos sem que 

haja flagrante. A regra, cujo objetivo é garantir o direito ao voto, é válida até a 

próxima terça (4). 

O homem foi condenado por um homicídio cometido em outubro de 1998, no 

bairro Jardim Aruan, em Caraguatatuba. O homem trabalha como vidraceiro e é 

acusado de invadir a casa de um advogado de 57 anos e matá-lo a pauladas. 

Após o crime, o homem teria enterrado o corpo no quintal da casa da vítima. A 

motivação do assassinato seria a intenção do agressor de tomar a residência do 

advogado, para usufruir do imóvel. 

De acordo com a Justiça, além de cometer o crime e ocultar o corpo da vítima, o 

vidraceiro ainda tentou incriminar outra pessoa pelo crime. Ele teria contratado 

um catador de reciclagem para cavar uma cova, com a desculpa de que iria 

enterrar gatos e ratos mortos e fotografou o catador durante a escavação, para 

caso fosse descoberto incriminar o rapaz pelo homicídio. 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/caraguatatuba/


 

 
 

Com a ajuda de familiares, o homem tentou limpar toda a cena do crime e 

eliminar vestígios de sangue, mas em outubro de 1998 a polícia recebeu uma 

denúncia sobre o caso e em buscas no imóvel conseguiu localizar o corpo do 

advogado enterrado no quintal. 

À época, o caso foi denunciado pelo Ministério Público, que solicitou a prisão 

temporária do vidraceiro. Ele foi detido, mas negou a participação no crime. Em 

depoimento, o homem alegou que quando chegou no imóvel o advogado já estava 

morto e que teria somente ajudado a carregar o corpo. 

Somente em 2009 o caso foi representado criminalmente, com o homem sendo 

indiciado pelo homicídio. Ao longo dos anos o processo esteve em andamento, 

sempre com o vidraceiro negando o crime. No dia 27 de setembro deste ano, foi 

realizado um júri popular em Caraguatatuba, que considerou o homem culpado 

pelo homicídio. 

Na decisão, o juiz Mário Henrique Gebran Schirmer decretou a pena de 14 anos e 

três meses de reclusão em regime fechado, mas determinou que o homem 

poderá recorrer em liberdade, devido ao período eleitoral. 

“O réu poderá responder em liberdade, uma vez que vem respondendo ao 

processo em liberdade e inexistem razões processuais para a alteração. Ademais, 

pesa também no caso o código eleitoral”, afirmou o juiz em trecho da decisão. 

Por meio de nota, o Ministério Público informou que vai recorrer da decisão para 

aumentar a pena do vidraceiro. 

Latrocínio 

O homem também tem uma condenação por latrocínio, que foi expedida em 

setembro de 2019. Segundo a Justiça, ele foi a julgamento por ser acusado de 

invadir um imóvel no Porto Novo, em Caraguatatuba, em 2008. Ele teria 

amarrado, amordaçado e agredido um homem até a morte. 

Segundo o depoimento de testemunhas, durante as agressões o vidraceiro teria 

torturado a vítima, pedindo por cheques e cartões de banco. Após a violência, ele 

fugiu levando um aparelho DVD e um videocassete. 

O homem foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado pelo crime de 

latrocínio, mas na época também teve o direito de recorrer em liberdade. 

O que diz a lei eleitoral 

Nenhum eleitor poderá ser preso ou detido até terça-feira (4), exceto em caso de 

flagrante ou quem for alvo de sentença criminal por crime inafiançável. A regra é 

prevista pela legislação eleitoral. 



 

 
 

O salvo-conduto serve para garantir que ninguém seja impedido de votar por 

causa de prisões arbitrárias e vale até 48 horas depois do encerramento da 

eleição. 

A vedação à prisão de candidatos que disputam qualquer cargo nestas eleições 

também não podem ser presos, salvo em flagrante. No caso dos candidatos, o 

Código Eleitoral estabelece que a regra entre em vigor 15 dias antes do primeiro 

turno das eleições, marcado para 2 de outubro. 
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Eleições em Caraguatatuba (SP): Veja como foi a votação no 1º turno 

 

 
 

Caraguatatuba (SP) definiu os votos para presidente, governador, senador, 

deputado federal e deputado estadual no primeiro turno das eleições 2022, 

realizado neste domingo (2). 

Os candidatos mais votados na cidade não foram necessariamente eleitos, já que 

esta é uma eleição de âmbito estadual e nacional. Os números abaixo se referem 

apenas aos votos em Caraguatatuba (SP) 

Jair Bolsonaro, do PL, foi o candidato mais votado para a Presidência da 

República na cidade. Para o cargo de governador de SP, Tarcísio, do REP, recebeu 

mais votos. 

Veja os resultados das eleições em todo o Brasil em g1.com.br/eleicoes 

Ao fim da apuração na cidade, Jair Bolsonaro, do PL, teve 53,23% dos votos para 

a Presidência (40.760 votos), enquanto Lula foi a escolha de 37,77% dos eleitores 

(28.924 votos) do município. 

Para o cargo de governador, Tarcísio recebeu 45,92% dos votos (32.141 votos) 

entre os eleitores de Caraguatatuba (SP). O segundo colocado nesse cenário foi 

Fernando Haddad, com 28,92% (20.239 votos). 

Para o Senado, Astronauta Marcos Pontes liderou as escolhas do município, com 

36977 votos, vence quem obtiver a maior soma de votos no estado. 

Coronel Stanelis foi o mais votado pela cidade para ocupar um cargo na Câmara 

dos Deputados, com 5230 votos – para se eleger, é preciso que o candidato e seu 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/caraguatatuba/
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/caraguatatuba/
https://g1.globo.com/eleicoes
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/caraguatatuba/


 

 
 

partido estejam entre os mais votados no estado para atingir o quociente eleitoral 

e partidário. 

Para o cargo de deputado estadual, Neto Bota foi o mais votado pela cidade, com 

18950 votos – assim como ocorre para o cargo federal, é preciso que o candidato 

e seu partido estejam entre os mais votados no estado para atingir o quociente 

eleitoral e partidário. 

A eleição em Caraguatatuba (SP) teve 23,42% de abstenção. 

Veja abaixo como cada candidato se saiu em Caraguatatuba/SP 

Presidente da República - votação em Caraguatatuba (SP) 

Jair Bolsonaro (PL): 40.760 votos (53,23%) 

Lula (PT): 28.924 votos (37,77%) 

Simone Tebet (MDB): 3.753 votos (4,90%) 

Ciro Gomes (PDT): 2.178 votos (2,84%) 

Felipe D Avila (Novo): 393 votos (0,51%) 

Soraya Thronicke (UNIÃO): 373 votos (0,49%) 

Léo Péricles (UP): 65 votos (0,08%) 

Padre Kelmon (PTB): 50 votos (0,07%) 

Sofia Manzano (PCB): 43 votos (0,06%) 

Vera (PSTU): 31 votos (0,04%) 

Constituinte Eymael (DC): 10 votos (0,01%) 

Brancos - 2,08% 

Nulos - 3,16% 

 

Governador - votação em Caraguatatuba (SP) 

Tarcísio (REP): 32.141 votos (45,92%) 

Fernando Haddad (PT): 20.239 votos (28,92%) 

Rodrigo Garcia (PSDB): 15.752 votos (22,51%) 

Vinicius Poit (Novo): 896 votos (1,28%) 

Elvis Cezar (PDT): 504 votos (0,72%) 

Carol Vigliar (UP): 230 votos (0,33%) 

Gabriel Colombo (PCB): 128 votos (0,18%) 

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/09/18/funciona-assim-como-sao-escolhidos-os-deputados-e-senadores.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/09/18/funciona-assim-como-sao-escolhidos-os-deputados-e-senadores.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/caraguatatuba/
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/caraguatatuba/
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/caraguatatuba/
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/caraguatatuba/


 

 
 

Altino (PSTU): 52 votos (0,07%) 

Antonio Jorge (DC): 46 votos (0,07%) 

Edson Dorta (PCO): 3 votos (0,00%) 

Brancos - 6,03% 

Nulos - 7,00% 

 

Senador - votação em Caraguatatuba (SP) 

Astronauta Marcos Pontes (PL): 36977 votos (56,78%) 

Márcio França (PSB): 18465 votos (28,36%) 

Edson Aparecido (MDB): 6189 votos (9,50%) 

Janaina Paschoal (PRTB): 1191 votos (1,83%) 

Ricardo Mellão (Novo): 643 votos (0,99%) 

Vivian Mendes (UNIDADE POPULAR): 642 votos (0,99%) 

Aldo Rebelo (PDT): 613 votos (0,94%) 

Prof. Tito Bellini (PCB): 203 votos (0,31%) 

Mancha Coletivo Socialista (PSTU): 58 votos (0,09%) 

Dr. Azkoul (DC): 48 votos (0,07%) 

Brancos - 9,57% 

Nulos - 9,51% 

 

Os 10 deputados federais mais votados em Caraguatatuba (SP) 

Coronel Stanelis (PODEMOS): 5230 votos (7,41%) 

Carlos Sampaio (PSDB): 3319 votos (4,70%) 

Carla Zambelli (PL): 3316 votos (4,70%) 

Eduardo Bolsonaro (PL): 3190 votos (4,52%) 

Milton Vieira (Republicanos): 2461 votos (3,49%) 

Guilherme Boulos (PSOL): 2264 votos (3,21%) 

Ribamar Silva (PSD): 1813 votos (2,57%) 

Celso Russomanno (Republicanos): 1762 votos (2,50%) 

Ricardo Salles (PL): 1663 votos (2,36%) 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/caraguatatuba/
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/caraguatatuba/


 

 
 

Rodrigo Tavano (Novo): 1621 votos (2,30%) 

Brancos - 7,51% 

Nulos - 4,83% 

 

Os 10 deputados estaduais mais votados em Caraguatatuba (SP) 

Neto Bota (PROGRESSISTAS): 18950 votos (26,54%) 

Antônio Carlos da Silva (Republicanos): 16937 votos (23,72%) 

Carlos Lothar (UNIÃO BRASIL): 2051 votos (2,87%) 

Eduardo Suplicy (PT): 2025 votos (2,84%) 

Rui Alves (Republicanos): 1532 votos (2,15%) 

Marcia Lia (PT): 1185 votos (1,66%) 

Paulo Corrêa Jr (PSD): 1163 votos (1,63%) 

Major Mecca (PL): 813 votos (1,14%) 

Oseias de Madureira (PSD): 692 votos (0,97%) 

Bruno Zambelli (PL): 545 votos (0,76%) 

Brancos - 7,10% 

Nulos - 4,17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/caraguatatuba/
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Carlos Lothar é o mais preparado e indicado para Caraguá e o Litoral 

Norte 

 

 
 

Ás vésperas do pleito Nacional de 2022 é um bom momento para relembrar toda 

a trajetória de Carlos Lothar, candidato a Deputado Estadual pelo União Brasil – 

44500 – um homem que foi ao fundo do poço e voltou de lá com maestria e 

inteligência, tornando-se um marido dedicado, pai amoroso e competente 

Servidor, que em sua história retrata melhorias e benfeitorias para 396 cidades do 

Estado de São Paulo, incluindo as fortes ligações com Caraguatatuba e o Litoral 

Norte. Lothar pede o seu voto de confiança para cumprir quatro anos na 

Assembléia Legislativa em prol do povo Paulista. 

Nascido em Mogi das Cruzes e criado em Santa Izabel, Lothar tem descendência 

Alemã e Portuguesa, é pai de quatro filhos e casado com Adriana Lothar. Devido 

ao trabalho do pai morou em diversas cidades e só em Caraguatatuba, quando 

passava férias com a família e depois tornou-se morador foram 11 anos. 

Atualmente seu pai está enterrado aqui e sua mãe ainda mora na cidade. 

Sua carreira política vem do Legislativo e Executivo Municipal e Estadual até 

tornar-se Assessor Especial da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, momento 

este o mais importante de sua carreira, quando conseguiu melhorias para 396 

municípios do Estado de São Paulo. Esta estrutura de benfeitorias é diversificada 

e atende a várias camadas da população, em cidades cujo histórico é diferenciado 

pela região que ocupa. 

Carlos Lothar carrega como bandeiras de sua candidatura o Meio Ambiente, a 

Educação, o Combate às Drogas e a Causa Animal. Obviamente a Educação é a 



 

 
 

base de tudo, pois liga cada uma das bandeiras que ele divulga em todas as 

ocasiões que está ao lado da população, seja em Caraguá, Cabreúva, Taubaté, Itú, 

Mogi das Cruzes, dentre outros. 

Só entre Caraguatatuba e o Litoral Norte, bem como o Vale do Paraíba, Lothar fez 

mais de 20 reuniões, com pelo menos 200 pessoas, salvo algumas exceções 

como a reunião na casa do Vereador Baduca Filho, logo no início da pré-

campanha, quando mais de 300 pessoas estiveram presentes para ouvi-lo, bem 

como aos seus apoiadores. O time de apoiadores de Lothar é dotado de membros 

da Elite da Comunidade Política em todas as localidades que fazem parte de sua 

estrutura política de campanha, destacando-se Prefeitos, Vereadores, Líderes 

Comunitários e Cabos Eleitorais que tem participação na política há pelo menos 

20 anos, vencedores natos de muitos pleitos Nacionais e Municipais que 

vislumbram em Lothar um candidato com potencial e que irá ainda mais 

benefícios quando for eleito. 

Para estruturar ainda mais a sua campanha, Lothar fez dobradinhas com diversos 

candidatos a Deputado Federal, para assegurar o leque de opções do contribuinte 

na busca de suas solicitações, sem contar a parceria vitoriosa com o Governador 

Rodrigo Garcia – O moço de Tanabi – para juntos elevar ainda mais a satisfação 

de viver em São Paulo e ser Paulista. 

O Litoral Norte precisa de um representante na capital, na Assembléia Legislativa 

e Lothar é a pessoa certa, por ter ligações, por ser cidadão tanto em Caraguá 

como em São Sebastião através dos títulos a ele concedidos e nada melhor do 

que um Deputado Estadual que você sabe onde mora e tem família para bater na 

porta quando as reivindicações do povo precisarem ser solucionadas. 
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Caraguatatuba Já Mira Na Alta Temporada E Economia Volta Aquecer 

Com Geração De Empregos 

 

 
 

A economia voltou a aquecer no município de Caraguatatuba já visando a 

chegada da alta temporada de verão. 

A cidade foi um dos municípios que se destacaram na geração de empregos no 

mês de agosto, como apontou os dados divulgados na quinta-feira (29/9) pelo 

Ministério da Economia, através do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged). Alavancada pelas oportunidades nos setores de 

comércios e serviços, a cidade gerou 976 vagas com carteira assinada. No cálculo 

com as dispensas efetuadas no mês, Caraguatatuba terminou com um saldo 

positivo de 83 vagas efetivadas. 

Os números devem ser ainda maiores em setembro em função do 5º Mutirão do 

Emprego realizado nesta semana pela Prefeitura de Caraguatatuba e que está 

ofertando 600 vagas. 

Cerca de 2 mil pessoas passaram pelo Mutirão do Emprego e 3.200 entrevistas 

foram realizadas. A iniciativa visa suprir a demanda de vagas durante o período 

nas áreas de hotelaria, gastronomia e comércio como, por exemplo, garçom, 

ajudante de cozinha, cozinheiro, atendente de lanchonete, atendente de farmácia, 

operador de caixa, vendedor, promotor de vendas, recepcionista de hotel e 

pousada, camareira, entre outras. 

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. 
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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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Devido Às Chuvas, Programa ‘Bairro A Bairro’ Continua Ações No Porto 

Novo Em Caraguatatuba 

 

 
 

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

(Sesep), continua na próxima segunda-feira (26) com programação do ‘Bairro a 

Bairro’ no Porto Novo. O programa precisou continuar no bairro devido à semana 

de chuvas constantes que impossibilitou a conclusão dos trabalhos. Assim que 

finalizado, as equipes se dirigem pela Orla da Praia chegando ao bairro Jardim 

Aruan. Nesta semana, mesmo com chuva, as equipes retiraram das ruas cerca de 

75 toneladas de resíduos entre descarte irregulares, limpeza e roçada. 

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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Banco Do Povo De Caraguatatuba Tem Liberação Recorde Em Linhas 

De Créditos Para Microempreendedores Em Setembro 

 

 
 

O fechamento do mês de setembro mostra que o Banco do Povo, de 

Caraguatatuba, liberou R$ 432.954,00 em linhas de créditos para 

microempreendedores individuais (MEIs), microempreendedores (ME) e informais. 

Este número é considerado um recorde desde a implantação da unidade 

financeira no município, há 13 anos. 

Para ter uma ideia do volume liberado e que vai para investimento nas micro e 

pequenas empresas, em setembro de 2021 foram concedidos R$ 144.205,18. 

Um ano depois, o crescimento foi superior a 300%. 

Se somados as quantias disponibilizadas desde o início de 2022, já foram R$ 

1.110.379,00 liberados em microcréditos, com valor médio de R$ 12 mil por 

crédito.  

A aproximação dos serviços concentrados dentro do Empreenda Já é apontado 

como um dos fatores para os números expressivos. Além do Banco do Banco, o 

espaço possui uma unidade do Sebrae e a Sala do Empreendedor. 

“Os empreendedores vêm em busca de informações em algum setor como, por 

exemplo, o Sebrae e já pode até sair com recursos para investimento”, explica o 

gestor do Empreenda Já, Cauê Rubio. 

Segundo ele, o Empreenda Já está fomentando os pequenos negócios, 

estimulando novos investimentos, associado à expectativa dos comerciantes 

dessa temporada de férias e a crescente retomada econômica. “Este mês é um 



 

 
 

dos ápices de preparação de estoques e empreendedores para a alta temporada 

de verão”. 

Outro fator importante para o volume de linhas de crédito oferecidas foi a 

implantação do Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (Cate) no bairro 

Travessão, facilitando o acesso dos pequenos em uma das regiões mais 

movimentadas de Caraguatatuba. 

Cauê Rubio destaca que agora se vê o fomento de todo tipo de negócio, não 

apenas dos pequenos, mas também de Empresas de Pequeno Porte (EPP) e de 

Microempresas (ME). 

Ainda em setembro, o Banco do Povo recuperou R$ 65.494,16 em renegociações 

e acordos, um valor considerado expressivo, o que demonstra o crescimento da 

economia. 

O Banco do Povo oferece linha de crédito que ajuda no crescimento do micro e 

pequeno empreendedor que podem optar por programas como o Empreenda 

Rápido ou Empreenda Mulher. 

Conforme Cauê Rubio, o micro e pequeno empreendedor que conseguem recursos 

junto ao Banco do Povo também contam com ações de fomento ao 

empreendedorismo como Empreenda Caraguatatuba e parcerias com a 

Associação Comercial, Sebrae, Senai e Fundo Social de Caraguatatuba. 

Como obter um empréstimo do Banco do Povo 

O Banco do Povo oferece linhas de crédito para investimentos comerciais, tanto 

para pessoa física (informal ou profissional liberal), como para empresas (com 

CNPJ). 

Os valores variam de acordo com a categoria, sendo até R$ 15 mil para pessoas 

físicas e R$ 21 mil para pessoas jurídicas. A taxa de juros pode ser de 0,35% a 1% 

ao mês. 

O valor do crédito deve ser direcionado a necessidades do empreendimento, tais 

como melhorias estruturais, móveis, equipamentos, ferramentas, matéria-prima, 

despesas, entre outros. 

As linhas disponíveis são Empreenda Rápido ou Empreenda Mulher, que em 

parceria com o Sebrae oferecem qualificação empreendedora como pré-requisito 

para a obtenção do crédito. 

A certificação pode ser obtida presencialmente no Sebrae, ou nos sites: 

www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/empreendarapido/ 

www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/empreendamulher/. 

Mais informações podem ser obtidas no Espaço Empreenda Já, localizado na 

Avenida Engenheiro João Fonseca, 233, no Centro (ao lado do Silvinha). 

http://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/empreendarapido/
https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/empreendamulher/


 

 
 

O atendimento presencial é das 9h às 16h. Contato por email: 

bpp.caragua@gmail.com ou caraguatatuba@bancodopovo.sp.gov.br; 

telefone: (12) 3883-1682 e WhatsApp: (12) 99773-4811. 

Outra opção para moradores da Região Sul é o Centro de Apoio ao Trabalhador e 

Empreendedor (Cate), que fica na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão 

(Subprefeitura Sul). 

O telefone de atendimento é o (12) 3882-6170, e a unidade tem atendimento das 

8h às14h. 
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Grupo Ubuntu Lança Projeto Junto Às Escolas Municipais Em Parceria 

Com A Prefeitura De Caraguatatuba 

 

 
 

O grupo Ubuntu Caraguatatuba Ceramistas, formado pelos artistas plásticos Carlo 

Cury, Claudia Canova, Lu Chiata e Zandoná, anunciou uma nova parceria com a 

Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias de Turismo, Educação e FUNDACC 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, que resultará em um trabalho 

colaborativo entre o grupo e escolas da rede municipal de ensino durante as aulas 

de artes. 

Durante o lançamento realizado na última semana, o Ubuntu recebeu 17 

professores de artes da rede municipal, que participaram de um workshop e uma 

imersão cultural junto ao acervo indígena Hartãt, espaço voltado à exposição de 

réplicas de artefatos arqueológicos e peças confeccionadas por diferentes etnias 

brasileiras. 

De acordo com Carlo Cury, o projeto consiste na elaboração de um conjunto de 

caixas surpresa que trarão consigo os saberes e fazeres artesanais, um pouco dos 

ritos e lendas tradicionais. 

Cada artista do grupo, mais os artistas convidados Kadu Lopes Gravato e Daniela 

Terracine, serão responsáveis pela elaboração de três caixas, que serão 

construídas a partir de técnicas em cerâmica e outras diversas. As 16 escolas 

participantes também elaborarão uma caixa cada, estando o grupo à disposição 

dos docentes para tirar dúvidas e auxiliar na montagem dessas peças únicas, que 



 

 
 

trarão temas diversos e culminarão em uma grande exposição, com inauguração 

prevista para o aniversário da cidade em abril de 2023, na sede da Secretaria de 

Turismo. 

Para Tiago Augusto Brandão, professor da rede municipal de ensino, especialista 

em Arte-Educação e em Curadoria de Museus, participar deste intercâmbio 

cultural com o Ubuntu é de extrema importância, pois, “traz a ampliação do 

repertório cultural material e imaterial dos educandos, além de resgatar nossas 

tradições enquanto povo brasileiro, inserido dentro de um contexto sociocultural”, 

disse. 

Cury explica que a ideia inicial do grupo era realizar a exposição dessas caixas de 

saberes e fazeres em parceria com a Secretaria de Turismo no aniversário da 

cidade, porém, perante tamanha importância do projeto, a secretária da pasta, 

Maria Fernanda Gonçalves Galter Reis, o incentivou a estender a parceria também 

à Secretaria de Educação, que de prontidão abraçou a ideia, assim como a 

FUNDACC, parceira de longa data do Ubuntu. 

Em 2023, após sua inauguração, a exposição irá circular pelas 16 escolas 

participantes e também pelas Oficinas Culturais da FUNDACC, o que para a 

presidente Silmara Mattiazzo,“é uma enorme oportunidade para estimular nossos 

alunos e professores quanto ao fomento dos saberes e fazeres da cultura 

tradicional, além de valorizar e divulgar o trabalho dos nossos artistas”. A 

exposição também entrará em exibição no MACC – Museu de Arte e Cultura de 

Caraguatatuba no fim do ano. 
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Artistas Orientadores E Funcionários Das Oficinas Culturais Participam 

Da Roda De Conversa ‘Setembro Amarelo’ 

 

 
 

Os artistas orientadores e funcionários dos Centros Culturais da Fundacc – 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba participaram, na última 

quinta-feira (29), da Roda de Conversa ‘Setembro Amarelo’, com a psicóloga do 

Instituto Federal (IFSP) Cristina Daniel. 

Na ocasião, foi realizado um bate-papo com foco na prevenção ao suicídio e aos 

sinais que jovens e adolescentes têm apresentado em salas de aula após o 

período da pandemia da Covid-19, que se alastrou pelo mundo e manteve as 

pessoas em isolamento social quase por dois anos. 

“A pandemia teve consequências negativas para toda a sociedade, mas as 

crianças e os adolescentes sofreram mais, justamente, porque têm menos 

maturidade. Não é que eles ficaram dois anos sem ir para a escola e perderam 

apenas os conteúdos, elas perderam dois anos de convivência social em um 

ambiente que é fundamental para seu desenvolvimento”, alertou a psicóloga. 

De acordo com Felipe Leite, diretor de Cultura da Fundação, “desde a retomada 

das atividades presenciais, em 2022, nossa maior preocupação é com as 

questões ligadas à saúde mental dos nossos alunos, em especial dos mais jovens. 

Por isso, achamos de extrema importância uma ação como esta, que possa 

preparar nossos artistas orientadores e funcionários para identificar e oferecer 

ajuda em casos como estes”. 

Para presidente da Fundacc, Silmara Mattiazzo, “é importante debatermos temas 

como a depressão e o suicídio, principalmente quando estamos lidando com 



 

 
 

tantos jovens, crianças e adolescentes. Precisamos estar preparados para acolher 

e ajudar as pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crise, e 

fazê-las buscarem ajuda para que possam entender que a vida é sempre a melhor 

escolha”, declarou. 

Em Caraguatatuba, a saúde pública conta com serviços na Atenção Primária e 

Especializada, que oferecem apoio em saúde mental, como é o caso dos CAPS 

(Centro de Atenção Psicossocial), nas modalidades: Adulto, Infanto-juvenil e Álcool 

e Drogas. 

Confira os endereços dos CAPS abaixo: 

Centro médico público em Caraguatatuba 

Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 376 – Jardim Primavera 

Telefone: (12) 3886-1201 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) 

Endereço: Avenida Siqueira Campos, 503 – Sumaré, Caraguatatuba – 

Telefone: (12) 3883-9081 

CAPS AD CARAGUATATUBA (Programa de tratamento ao alcoolismo) 

Endereço: Rua José Geraldo da Silva Filho, 297 – Travessão 

Telefone: (12) 3885-4600 

Saúde Mental / Projeto Crescer 

Endereço: Avenida Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, 495 – Indaiá, 

Telefone: (12) 3883-1309 
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Prefeitura De Caraguá Aguarda Mais Aprovados Do Concurso De 2018 

Na Próxima Semana 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou mais seis aprovados de quatro cargos do 

Concurso Público 01/2018 para se apresentar nas próximas segunda, terça e 

quarta-feira (3, 4 e 5/10), das 9h às 16h30, no Departamento de RH da 

Secretaria da Administração (Secad), no Centro.  

A 105ª convocação está disponível saiu na Edição 891 do Diário Oficial Eletrônico 

do Município desta sexta-feira (30/9). 

Foram convocados três agentes administrativas (281ª, 282ª e 283ª colocadas), 

uma professora de educação infantil (PEB – I/122ª colocada), uma professora de 

ciências (PEB II – Ciências/20ª colocada) e um vigia (43º colocado). 

Para exercer a função na Prefeitura de Caraguatatuba, é necessário apresentar a 

documentação exigida no “Capítulo XIV – Da Convocação” do edital de abertura, 

publicado na Edição nº 50 do Diário Oficial Eletrônico do Município de 14 de 

setembro de 2018. Ao todo, 1.553 aprovados do Concurso Público 01/2018 

foram chamados desde fevereiro de 2019. 

O Instituto Zambini aplicou as provas do Concurso Público 01/2018 da Prefeitura 

de Caraguatatuba para as funções de nível superior e técnico no dia 25 de 

novembro de 2018, e para os cargos de nível médio e fundamental no dia 2 de 

dezembro de 2018.  

Os salários variam de R$ 1.016,76 a R$ 4.284,55. Os aprovados são convocados 

conforme a necessidade da Administração Pública. 

O certame teve sua validade prorrogada, conforme o comunicado publicado 

na Edição 825 do Diário Oficial Eletrônico do Município do dia 30 de junho, com os 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/09/Edital_891.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2018/09/Edital_050_Ano_I.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/06/Edital_825.pdf


 

 
 

seguintes prazos: até 24 de agosto de 2023 para os cargos sem prova prática e 

até 28 de setembro de 2023 para as funções que exigiam aplicação de provas 

práticas. 

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na 

Avenida Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro (próximo à Secretaria de Governo). 

Mais informações pelo telefone (12) 3886-3700/3701. 

O horário de atendimento ao público é das 9h às 16h30. 
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Inscrições Do Concurso Do INSS Para 1.000 Vagas De Técnico Do 

Seguro Social Terminam Na Segunda-Feira 

 

 
 

As inscrições do concurso público para 1.000 vagas do cargo de técnico do seguro 

social do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) encerram na próxima 

segunda-feira (3/10), às 18h, no site https://www.cebraspe.org.br/concursos/. A 

remuneração inicial é de R$ 5.905,79. 

Para exercer o cargo, é necessário possuir ensino médio ou técnico (equivalente) 

completos, com certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC) até a data da posse e ser maior de 18 anos, entre 

outros requisitos previstos no edital. A taxa de inscrição custa R$ 85 e vence no 

dia 21 de outubro. 

O candidato precisa se cadastrar no site para participar do concurso. Das 1.000 

vagas do certame, nove são destinas às cidades abrangidas pela Gerência 

Executiva de Taubaté, incluindo as reservadas para pessoas com deficiência (PCD) 

e negras. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção 

de Eventos (Cebraspe) aplicará as provas objetivas no dia 27 de novembro, no 

período da tarde, na cidade da Gerência Executiva de escolha do candidato. 

Os candidatos terão 3h30 para responder 120 itens de conhecimentos básicos e 

específicos, assinalando “certo” ou “errado” para cada uma das afirmações. O 

conteúdo programático da avaliação objetiva envolve Língua Portuguesa, Ética no 

Serviço Público; Noções de Direito Constitucional, Administrativo e Informática; 

além dos conhecimentos específicos sobre seguridade social, legislação 

previdenciária, Regime Geral de Previdência Social (RGPS), empresa e 

https://www.cebraspe.org.br/concursos/


 

 
 

empregador doméstico, Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Regime Próprio 

de Previdência Social (RPPS); Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da 

Previdência), entre outros tópicos. 

Após a 1ª etapa do concurso, os aprovados farão o curso de formação, de caráter 

eliminatório e classificatório, com 180 horas presenciais de duração.  As 

inscrições começaram no dia 16 de setembro. 

Mais informações sobre o concurso público de técnico do seguro social do INSS 

estão no edital de abertura disponível no link 

https://www.cebraspe.org.br/concursos/INSS_22. 
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Eleitores Do CEI Da Fazendinha São Transferidos Para Escola Do 

Jetuba Em Caraguatatuba 

 

 
 

A Justiça Eleitoral de Caraguatatuba aguarda 104.071 eleitores no 1º turno das 

Eleições 2022 neste domingo (2/10), das 8h às 17h, em 43 locais e 357 seções 

de votação. Desses locais, 27 escolas são da rede municipal de ensino. O 

CEI/EMEI Profª Vera da Silva Santos, no Portal da Fazendinha, está passando por 

obras de reparo no telhado em decorrência dos ventos fortes de agosto. 

Por isso, o posto de votação foi transferido para a EMEI/EMEF Profª Maria Thereza 

de Souza Castro, no Jetuba. Dessa forma, 473 eleitores cadastrados nas seções 

328 e 350 da unidade escolar da Fazendinha votarão na escola do Jetuba neste 

domingo (2) 

No 1º turno das eleições, brasileiros e brasileiras votam 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). 

Locais de votação 

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
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Sepedi, Ciapi E Universidade Aberta Do Módulo Promovem Roda De 

Conversa Sobre Alzheimer 

 

 
 

Para marcar o Dia Mundial da Doença de Alzheimer e Dia Nacional de 

Conscientização da Doença de Alzheimer, comemorado em 21 de setembro, a 

Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Sepedi) em parceria com o 

Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência (Ciapi) e a Universidade 

Aberta promoveram uma roda de conversa sobre o assunto para o público idoso. 

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa de evolução lenta e progressiva 

que causa demência. Compromete múltiplas funções, como memória, linguagem, 

pensamento, compreensão, orientação, cálculo, aprendizado e julgamento. O 

bate-papo ocorreu no Ciapi, no bairro Jardim Jaqueira, na quinta-feira (29), e foi 

conduzido pela médica especialista em Geriatria, Regina Gambaro, que tem 20 

anos de atuação nessa especialidade no município. 

De acordo com a geriatra, a doença inicia antes dos sintomas surgirem, porém, 

nem toda perda de memória é Alzheimer. “O Alzheimer é marcado pelo 

esquecimento dos fatos mais recentes. Normalmente, no início, a pessoa se 

recorda das lembranças antigas”, explicou. 

São comuns os seguintes sintomas: perda de objetos em lugares inapropriados 

(ex.: óculos na geladeira ou pendurado no varal); dificuldade em completar 

tarefas, pois percebe que não consegue fazer corretamente; desorientação 

espacial ou temporal, quando não reconhece mais o lugar ou não tem noção do 

dia/mês em que está. 



 

 
 

A doença também dificulta continuar uma conversa, pois a pessoa não consegue 

dar sequência, devido ao esquecimento; tem alucinações e começa a inventar 

histórias; alterações da percepção; distúrbio do sono, entre outros. 

A médica alertou para que a família continue a estimular a pessoa com Alzheimer 

a realizar pequenas tarefas, pois o exercício da mente é muito importante. “Outro 

fator importante é não discutir ou desconfiar diante das alucinações, apenas 

tentar acalmar o familiar ou paciente”, destacou. 

A especialista esclareceu perguntas do público sobre os sinais de alerta, as fases 

da doença, relação com quadros de depressão, bem como ressaltou a 

importância de uma avaliação criteriosa e atuação multidisciplinar na abordagem 

terapêutica. 

Destacou que o momento ideal para informar a pessoa que está com a doença de 

Alzheimer é a fase inicial quando o paciente poderá ajudar no tratamento. Caso o 

familiar não se sinta à vontade para transmitir a informação, ela poderá ser 

realizada pelo médico. 

Regina Gambaro respondeu também perguntas sobre o aspecto hereditário da 

doença, bem como se é possível saber com antecedência se irá desenvolver 

qualquer tipo de demência. “Para a doença de Alzheimer, assim como para várias 

outras, existe tendência, pré-disposição, mas nada é 100% condicionante e nem 

se pode prever como será a evolução da doença caso ocorra devido à influência 

de múltiplas variáveis, como qualidade da alimentação, realização de atividades 

físicas, cognitivas e participação social”, disse. 

A doutora ainda ressaltou que não existe um exame de sangue para detectar a 

doença, mas que há marcadores que podem identificar alterações no organismo 

que dão indícios de possível desenvolvimento do Alzheimer. 

Uma das participantes, Lea Marly Ramon, 77 anos, disse estar muito grata à 

Sepedi, ao Ciapi e à Universidade Aberta pela iniciativa. “A doutora Regina 

esclareceu muitas dúvidas sobre esquecimento. Sou muito ativa e tudo que vem 

para acrescentar coisas novas para mim, acho ótimo. Tenho muita gratidão por 

frequentar as atividades do Ciapi”, declarou. 

Outra presente na roda de conversa foi Izabel Pestana Koga, 67 anos. “A palestra 

foi esclarecedora, fantástica, muito proveitosa para todos os idosos que 

participaram. A doutora Regina tem muito conhecimento sobre o assunto e todos 

que assistiram, saíram enriquecidos em conhecimento para ser multiplicado com 

amigos e familiares”, destacou. 

Mãe e filha, Isabel Leal Goes, 88 anos, e Cristina Gomes Sopena Parra, 65 anos, 

também prestigiaram o encontro. “Pude esclarecer minhas dúvidas  sobre os 

meus esquecimentos, as minhas atividades físicas e em relação à minha mãe, 

porque estou cuidando da minha mãe. Estou curtindo essa experiência nova e o 



 

 
 

Ciap tem me ajudado, porque a gente faz várias atividades aqui. Essa palestra de 

hoje foi muito importante, porque o Alzeheimer é um medo, é uma verdade, 

então, a doutora foi maravilhosa em tudo que nos trouxe”, disse Cristina. 

Regina destacou ainda a importância de serviços como o Centro de Convivência 

do Ciapi, pois proporciona socialização, prática de atividades físicas e cognitivas. 

“Para mim, enquanto mediadora da roda de conversa, foi um evento muito 

importante por vários aspectos: foi oportunizado às pessoas idosas a possibilidade 

de se manifestarem, de serem ouvidas e ao mesmo tempo foi relevante para 

mim, profissionalmente, escutar tantas reflexões incentivadas a partir do olhar 

dos participantes para com a doença. Com certeza, aprendi muito”, afirmou. 

Sobre a doença de Alzheimer 

A doença, descrita pela primeira vez em 1906 pelo psiquiatra alemão Aloysius 

Alzheimer (1864-1915), se apresenta como demência ou perda de funções 

cognitivas (memória, orientação, atenção e linguagem), causada pela morte de 

células cerebrais. Quando diagnosticada no início, é possível retardar o seu avanço 

e ter mais controle sobre os sintomas, garantindo melhor qualidade de vida ao 

paciente e à família. É caracterizada pela piora progressiva dos sintomas, 

entretanto, muitos pacientes podem apresentar períodos de maior estabilidade. A 

evolução dos sintomas da Doença de Alzheimer pode ser dividida em três fases: 

leve, moderada e grave. 

Na fase leve, podem ocorrer alterações como perda de memória recente, 

dificuldade para encontrar palavras, desorientação no tempo e no espaço, 

dificuldade para tomar decisões, perda de iniciativa e de motivação, sinais de 

depressão, agressividade, diminuição do interesse por atividades e passatempos. 

Na fase moderada, são comuns dificuldades mais evidentes com atividades do dia 

a dia, com prejuízo de memória, como esquecimento de fatos importantes e de 

nomes de pessoas próximas; incapacidade de viver sozinho, incapacidade de 

cozinhar e de cuidar da casa, de fazer compras; dependência importante de outras 

pessoas, necessidade de ajuda com a higiene pessoal e autocuidados; maior 

dificuldade para falar e se expressar com clareza; alterações de comportamento 

(agressividade, irritabilidade, inquietação); ideias sem sentido (desconfiança, 

ciúmes) e alucinações (ver pessoas, ouvir vozes de pessoas que não estão 

presentes). 

Na fase grave, observa-se prejuízo gravíssimo da memória, com incapacidade de 

registro de dados e muita dificuldade na recuperação de informações antigas 

como, reconhecimento de parentes, amigos, locais conhecidos; dificuldade para 

alimentar-se associada a prejuízos na deglutição; dificuldade de entender o que se 

passa a sua volta; dificuldade de orientar-se dentro de casa. Pode haver 

incontinência urinária e fecal e intensificação de comportamento inadequado. Há 



 

 
 

tendência de prejuízo motor, que interfere na capacidade de locomoção, sendo 

necessário auxílio para caminhar. Posteriormente, o paciente pode necessitar de 

cadeira de rodas ou ficar acamado. 

No Brasil, existem mais de 1,2 milhão de pessoas com demência. Em todo o 

mundo, o número chega a 50 milhões de pessoas. De acordo com estimativas da 

Alzheimer’s Disease International, os números poderão chegar a 74,7 milhões em 

2030 e a 131,5 milhões em 2050, devido ao envelhecimento da população. 

Apesar dos avanços das pesquisas, a doença de Alzheimer que ainda segue sem 

cura. 
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Prefeitura Amplia Horário De Ônibus Neste Domingo Em Virtude Das 

Eleições 2022 

 

 
 

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

Proteção ao Cidadão, irá ampliar o quadro de horários dos ônibus que servem a 

linha 404-Rio do Ouro/Cantagalo e a linha 100-Tinga/Olaria para este domingo 

(2), em decorrência das eleições. No geral, o transporte coletivo municipal operará 

com os quadros habituais para o dia de domingo. Somente a linha 404-Rio do 

Ouro/Cantagalo funcionará, excepcionalmente, com os horários de dias úteis até 

às 18 horas e a linha 100-Tinga/Olaria manterá os mesmos horários de sábado, 

também até às 18h. 

A Prefeitura determinou, ainda, que a empresa Expresso Fênix mantenha ônibus 

de reserva para reforçar o transporte, caso necessário. 

Através do link é possível acessar todos horários e linhas do transporte público de 

Caraguatatuba:https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-

mobilidade-protecao/horario-dos-onibus/ 

Ações de trânsito 

A Secretaria de Mobilidade Urbana, por meio do Setor de Trânsito, também irá 

monitorar o tráfego de veículos nos principais corredores centrais da cidade, no 

domingo, com intuito de garantir a segurança e fluidez nas vias. Os agentes farão 

operação de ronda junto aos colégios no período das 7h às 18h, para reforçar a 

fiscalização. 

 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-mobilidade-protecao/horario-dos-onibus/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-mobilidade-protecao/horario-dos-onibus/
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Prefeitura Divulga Selecionados Para 5º Caraguá Beer Festival 

 

 
 

Cervejas artesanais, food trucks e espaços gastronômicos com comida de 

qualidade é o que promete a 5ª edição do Caraguá Beer Festival. O evento 

ocorrerá no próximo mês, entre os dias 12 e 16 de outubro, na Praça da Cultura 

(Avenida da Praia), no Centro. A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da 

Secretaria de Turismo, divulgou, nesta sexta-feira (30), a lista de comerciantes 

habilitados para participar do festival, contando com mais de 20 produtores de 

cervejas e chopes artesanais de diferentes estilos, além dos espaços 

denominados ‘Vila do Hambúrguer’ e ‘Doce Vila’. 

Com cardápio variado, o evento também contará com diversos estabelecimentos 

voltados à venda de alimentos como petiscos e comida de boteco, produtos à 

base de carnes e aves, e outras opções gastronômicas, com sabores que 

prometem agradar a todos os paladares. 

Os mais de 45 empreendimentos selecionados funcionarão na quarta-feira 

(12/10), das 11h à 0h, na quinta e sexta-feira (13 e 14/10), das 17h à 0h, no 

sábado (15/10), das 11h à 0h e, no domingo (16/10), das 11h às 22h. 

Haverá ainda uma área kids para as crianças se divertirem, muita música e 

animação com apresentações de artistas locais e da região. A programação 

completa do Caraguá Beer Festival, com horários e atrações, será divulgada em 

breve. 



 

 
 

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

foi publicado na edição 881 do Diário Oficial do Município, disponível para acesso 

no site www.caraguatatuba.sp.gov.br. 

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

3897-7910. 

Confira abaixo a lista de selecionados: 

ESTANDES DE CERVEJA ARTESANAL 

ACEAC – Associação dos Cervejeiros de Caraguatatuba (com Napa Beer, Mangona, 

Pigattos, Robusta, Guanandi, Lat.23) 

Brejavale 

Fagata Beer 

Cervejaria Dortmund 

Cervejaria Sapucaí 

Cervejaria Bodebrown 

Cervejaria Roleta Russa 

Taiada Beer 

Cervejaria Campinas 

Burton Cervejas Artesanais 

Cervejaria Campos do Jordão 

Beertioga 

Baga Beer 

Gela Guela 

TRUCKS BEER 

Cervejaria Estação 376 

Cerveja Meraki 

Cervejaria Marítima 

Kombreja Food 

Cervejaria Zev 

Tap House Capitano 

Cervejaria Gorillaz 

Cerveja St. Metz 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2022/09/Edital_881.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/


 

 
 

Ograner Cervejaria 

DOCE VILA 

Doces do Gaúcho 

Universo das Pipocas 

Sr. Kacau 

Morellato Gelato Artesanal 

Ufa! Sucos e Cia 

Camafeus 

O Alfajor 

Ateliê Tudo Artesanal 

TRUCKS DE ALIMENTAÇÃO 

Batatalhão 

Buteco PH 

ESTANDES DE ALIMENTAÇÃO 

Império 

Chocolateria Brasileira 

Skina Chicken 

Espeticho Uma Delícia de Espetinho 

Kintal do Marquinhos Restaurante 

Terrazza Lounge Bar 

Gamboa Restaurante Pizza Bar 

Prosa e Poesia Armazém e Café 

Mr. Pork 

VILA DO HAMBÚRGUER 

Atlantic Burguer 

Bistrô Zen 

Resenhas Hamburgueria e Pizzaria 

Espeticho Hamburgueria e Choperia 

Kadu Lanches 
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Grupo Ubuntu lança projeto junto às escolas municipais em parceria com a 

Prefeitura de Caraguatatuba 

 

 
 

Na última semana, o grupo Ubuntu Caraguatatuba Ceramistas, formado pelos 

artistas plásticos Carlo Cury, Claudia Canova, Lu Chiata e Zandoná, anunciou uma 

nova parceria com a Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias de Turismo, 

Educação e FUNDACC – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, que 

resultará em um trabalho colaborativo entre o grupo e escolas da rede municipal 

de ensino durante as aulas de artes. Durante o lançamento, o Ubuntu recebeu 17 

professores de artes da rede municipal, que participaram de um workshop e uma 

imersão cultural junto ao acervo indígena Hartãt, espaço voltado à exposição de 

réplicas de artefatos arqueológicos e peças confeccionadas por diferentes etnias 

brasileiras. 

De acordo com Carlo Cury, o projeto consiste na elaboração de um conjunto de 

caixas surpresa que trarão consigo os saberes e fazeres artesanais, um pouco dos 

ritos e lendas tradicionais. 

Cada artista do grupo, mais os artistas convidados Kadu Lopes Gravato e Daniela 

Terracine, serão responsáveis pela elaboração de três caixas, que serão 

construídas a partir de técnicas em cerâmica e outras diversas. As 16 escolas 

participantes também elaborarão uma caixa cada, estando o grupo à disposição 

dos docentes para tirar dúvidas e auxiliar na montagem dessas peças únicas, que 

trarão temas diversos e culminarão em uma grande exposição, com inauguração 



 

 
 

prevista para o aniversário da cidade em abril de 2023, na sede da Secretaria de 

Turismo. 

Para Tiago Augusto Brandão, professor da rede municipal de ensino, especialista 

em Arte-Educação e em Curadoria de Museus, participar deste intercâmbio 

cultural com o Ubuntu é de extrema importância, pois, “traz a ampliação do 

repertório cultural material e imaterial dos educandos, além de resgatar nossas 

tradições enquanto povo brasileiro, inserido dentro de um contexto sociocultural”, 

disse. 

Cury explica que a ideia inicial do grupo era realizar a exposição dessas caixas de 

saberes e fazeres em parceria com a Secretaria de Turismo no aniversário da 

cidade, porém, perante tamanha importância do projeto, a secretária da pasta, 

Maria Fernanda Gonçalves Galter Reis, o incentivou a estender a parceria também 

à Secretaria de Educação, que de prontidão abraçou a ideia, assim como a 

FUNDACC, parceira de longa data do Ubuntu. 

Em 2023, após sua inauguração, a exposição irá circular pelas 16 escolas 

participantes e também pelas Oficinas Culturais da FUNDACC, o que para a 

presidente Silmara Mattiazzo,“é uma enorme oportunidade para estimular nossos 

alunos e professores quanto ao fomento dos saberes e fazeres da cultura 

tradicional, além de valorizar e divulgar o trabalho dos nossos artistas”. A 

exposição também entrará em exibição no MACC – Museu de Arte e Cultura de 

Caraguatatuba no fim do ano. 
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Artistas orientadores e funcionários das Oficinas Culturais participam da 

Roda de Conversa ‘Setembro Amarelo’ 

 

 
 

Os artistas orientadores e funcionários dos Centros Culturais da Fundacc – 

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba participaram, na última 

quinta-feira (29), da Roda de Conversa ‘Setembro Amarelo’, com a psicóloga do 

Instituto Federal (IFSP) Cristina Daniel. Na ocasião, foi realizado um bate-papo 

com foco na prevenção ao suicídio e aos sinais que jovens e adolescentes têm 

apresentado em salas de aula após o período da pandemia da Covid-19, que se 

alastrou pelo mundo e manteve as pessoas em isolamento social quase por dois 

anos. 

“A pandemia teve consequências negativas para toda a sociedade, mas as 

crianças e os adolescentes sofreram mais justamente porque têm menos 

maturidade. Não é que eles ficaram dois anos sem ir para a escola e perderam 

apenas os conteúdos, elas perderam dois anos de convivência social em um 

ambiente que é fundamental para seu desenvolvimento”, alertou a psicóloga. 

De acordo com Felipe Leite, diretor de cultura da Fundação, “desde a retomada 

das atividades presenciais em 2022, nossa maior preocupação é com as questões 

ligadas à saúde mental dos nossos alunos, em especial dos mais jovens. Por isso, 

achamos de extrema importância uma ação como esta, que possa preparar 

nossos artistas orientadores e funcionários para identificar e oferecer ajuda em 

casos como estes”. 

Para presidente da Fundacc, Silmara Mattiazzo, “é importante debatermos temas 

como a depressão e o suicídio, principalmente quando estamos lidando com 

tantos jovens, crianças e adolescentes. Precisamos estar preparados para acolher 



 

 
 

e ajudar as pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crise, e 

fazê-las buscarem ajuda para que possam entender que a vida é sempre a melhor 

escolha”, declarou. 

Em Caraguatatuba, a saúde pública conta com serviços na Atenção Primária e 

Especializada, que oferecem apoio em saúde mental, como é o caso dos CAPS 

(Centro de Atenção Psicossocial), nas modalidades: Adulto, Infanto-juvenil e Álcool 

e Drogas. 

Confira os endereços dos CAPS abaixo: 

Centro médico público em Caraguatatuba 

Endereço: Avenida Rio de Janeiro, 376 – Jardim Primavera 

Telefone: (12) 3886-1201 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) 

Endereço: Avenida Siqueira Campos, 503 – Sumaré, Caraguatatuba – 

Telefone: (12) 3883-9081 

CAPS AD CARAGUATATUBA (Programa de tratamento ao alcoolismo) 

Endereço: Rua José Geraldo da Silva Filho, 297 – Travessão 

Telefone: (12) 3885-4600 

SAÚDE MENTAL / Projeto Crescer 

Endereço: Avenida Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, 495 – Indaiá, 

Telefone: (12) 3883-1309 
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Caraguatatuba já mira na alta temporada e economia volta aquecer com 

geração de empregos 

 

 
 

A economia voltou a aquecer no município de Caraguatatuba já visando a 

chegada da alta temporada de verão. 

A cidade foi um dos municípios que se destacaram na geração de empregos no 

mês de agosto, como apontou os dados divulgados na quinta-feira (29/9) pelo 

Ministério da Economia, através do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged). Alavancada pelas oportunidades nos setores de 

comércios e serviços, a cidade gerou 976 vagas com carteira assinada. No cálculo 

com as dispensas efetuadas no mês, Caraguatatuba terminou com um saldo 

positivo de 83 vagas efetivadas. 

Os números devem ser ainda maiores em setembro em função do 5º Mutirão do 

Emprego realizado nesta semana pela Prefeitura de Caraguatatuba e que está 

ofertando 600 vagas. 

Cerca de 2 mil pessoas passaram pelo Mutirão do Emprego e 3.200 entrevistas 

foram realizadas. A iniciativa visa suprir a demanda de vagas durante o período 

nas áreas de hotelaria, gastronomia e comércio como, por exemplo, garçom, 

ajudante de cozinha, cozinheiro, atendente de lanchonete, atendente de farmácia, 

operador de caixa, vendedor, promotor de vendas, recepcionista de hotel e 

pousada, camareira, entre outras. 

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. 
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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 
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Devido às chuvas, programa ‘Bairro a Bairro’ continua ações no Porto Novo 

em Caraguatatuba 

 

 
 

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

(Sesep), continua na próxima segunda-feira (26) com programação do ‘Bairro a 

Bairro’ no Porto Novo. O programa precisou continuar no bairro devido à semana 

de chuvas constantes que impossibilitou a conclusão dos trabalhos. Assim que 

finalizado, as equipes se dirigem pela Orla da Praia chegando ao bairro Jardim 

Aruan. Nesta semana, mesmo com chuva, as equipes retiraram das ruas cerca de 

75 toneladas de resíduos entre descarte irregulares, limpeza e roçada. 

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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Banco do Povo de Caraguatatuba tem liberação recorde em linhas de 

créditos para microempreendedores em setembro 

 

 
 

O fechamento do mês de setembro mostra que o Banco do Povo, de 

Caraguatatuba, liberou R$ 432.954,00 em linhas de créditos para 

microempreendedores individuais (MEIs), microempreendedores (ME) e informais. 

Este número é considerado um recorde desde a implantação da unidade 

financeira no município, há 13 anos. 

Para ter uma ideia do volume liberado e que vai para investimento nas micro e 

pequenas empresas, em setembro de 2021 foram concedidos R$ 144.205,18. 

Um ano depois, o crescimento foi superior a 300%. 

Se somados as quantias disponibilizadas desde o início de 2022, já foram R$ 

1.110.379,00 liberados em microcréditos, com valor médio de R$ 12 mil por 

crédito. A aproximação dos serviços concentrados dentro do Empreenda Já é 

apontado como um dos fatores para os números expressivos. Além do Banco do 

Banco, o espaço possui uma unidade do Sebrae e a Sala do Empreendedor. 

“Os empreendedores vêm em busca de informações em algum setor como, por 

exemplo, o Sebrae e já pode até sair com recursos para investimento”, explica o 

gestor do Empreenda Já, Cauê Rubio. 

Segundo ele, o Empreenda Já está fomentando os pequenos negócios, 

estimulando novos investimentos, associado à expectativa dos comerciantes 

dessa temporada de férias e a crescente retomada econômica. “Este mês é um 

dos ápices de preparação de estoques e empreendedores para a alta temporada 

de verão”. 



 

 
 

Outro fator importante para o volume de linhas de crédito oferecidas foi a 

implantação do Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (Cate) no bairro 

Travessão, facilitando o acesso dos pequenos em uma das regiões mais 

movimentadas de Caraguatatuba. 

Cauê Rubio destaca que agora se vê o fomento de todo tipo de negócio, não 

apenas dos pequenos, mas também de Empresas de Pequeno Porte (EPP) e de 

Microempresas (ME). 

Ainda em setembro, o Banco do Povo recuperou R$ 65.494,16 em renegociações 

e acordos, um valor considerado expressivo, o que demonstra o crescimento da 

economia. 

O Banco do Povo oferece linha de crédito que ajuda no crescimento do micro e 

pequeno empreendedor que podem optar por programas como o Empreenda 

Rápido ou Empreenda Mulher. 

Conforme Cauê Rubio, o micro e pequeno empreendedor que conseguem recursos 

junto ao Banco do Povo também contam com ações de fomento ao 

empreendedorismo como Empreenda Caraguatatuba e parcerias com a 

Associação Comercial, Sebrae, Senai e Fundo Social de Caraguatatuba. 

Como obter um empréstimo do Banco do Povo 

O Banco do Povo oferece linhas de crédito para investimentos comerciais, tanto 

para pessoa física (informal ou profissional liberal), como para empresas (com 

CNPJ). Os valores variam de acordo com a categoria, sendo até R$ 15 mil para 

pessoas físicas e R$ 21 mil para pessoas jurídicas. A taxa de juros pode ser de 

0,35% a 1% ao mês. 

O valor do crédito deve ser direcionado a necessidades do empreendimento, tais 

como melhorias estruturais, móveis, equipamentos, ferramentas, matéria-prima, 

despesas, entre outros. 

As linhas disponíveis são Empreenda Rápido ou Empreenda Mulher, que em 

parceria com o Sebrae oferecem qualificação empreendedora como pré-requisito 

para a obtenção do crédito. 

A certificação pode ser obtida presencialmente no Sebrae, ou nos sites: 

www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/empreendarapido/ 

www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/empreendamulher/. 

Mais informações podem ser obtidas no Espaço Empreenda Já, localizado na 

Avenida Engenheiro João Fonseca, 233, no Centro (ao lado do Silvinha). 

O atendimento presencial é das 9h às 16h. 

Contato por email: 

http://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/empreendarapido/
https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/empreendamulher/


 

 
 

bpp.caragua@gmail.com ou caraguatatuba@bancodopovo.sp.gov.br 

telefone: (12) 3883-1682 e WhatsApp: (12) 99773-4811. 

Outra opção para moradores da Região Sul é o Centro de Apoio ao Trabalhador e 

Empreendedor (Cate), que fica na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão 

(Subprefeitura Sul). 

O telefone de atendimento é o (12) 3882-6170, e a unidade tem atendimento das 

8h às14h. 
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Outubro será muito animado no Serramar Shopping 

 

 
 

Tem estreia do Circo Estoril, Exposição Possante Novo, Food trucks e bandas, Feira 

do Livro, Troca de Figurinhas da Copa, Festa Colorida e Teatro Infantil em 

comemoração ao Dia das Crianças, Pista de Skate e Halloween 

Este mês de outubro promete!! Muitas atrações para as crianças, jovens e adultos 

no Serramar! Para os amantes de carros clássicos, tem a exposição gratuita 

‘Possante Novo’ que começa este sábado, dia 1º e segue até 23 de outubro. 

Serão 3 finais de semana (7, 8, 9, 15, 16, 22 e 23 de outubro) com bandas, Food 

Trucks e atrações especiais no estacionamento no Shopping, além dos 06 Carros 

Antigos para serem apreciados em locais espalhados pelo Shopping. 

A exposição ‘Possante Novo’ é uma ação conjunta com a concessionária Veibras 

que tem lojas em Caraguá, São José dos Campos e está abrindo uma unidade em 

Ubatuba. São 6 carros antigos clássicos, sendo 5 deles restaurados, além do 

histórico modelo de 1925, que se encontra em ótimo estado de conservação. 

Estes carros foram restaurados, e estão o mais perto do seu original. Eles 

participaram do concurso cultural ‘Possante Novo’ que aconteceu em 5 edições, 

de 2015 a 2020. 

E agora, em 2022, para emoção daqueles que são fãs, os carros estão em 

exposição. 

Circo Estoril – Respeitável público, nesta sexta-feira (30/09), às 20h, acontece a 

estreia do Circo Estoril! Diretamente de Portugal para o Brasil, a trupe foi 

luxuosamente instalada no Serramar. 



 

 
 

O espetáculo Circense acontece de segunda a sexta-feira, às 20h, já aos sábados, 

domingos e feriados, às 17h e 20h. 

A diversão é garantida com atrações inéditas e internacionais como os Campeões 

Mundiais do Globo da Morte, um carro que vira robô, o Arqueiro com sua pontaria 

e precisão, o incrível Homem Bala, inédito na América Latina, e muito mais. 

Emoção não vai faltar! Garanta seu ingresso de R$ 20,00 a R$ 70,00 por meio do 

link www.sympla.com.br/evento/circo-estoril/1731279 ou nas bilheterias! 

Como toda história de sucesso, o Circo Estoril começou com o grande amor entre 

a circense Floripes Portugal e Antonio Carvalho, na cidade de Raiva, distrito de 

Coimbra, em Portugal. Era o início da família Portugal com o destino de fazer 

espetáculos e encantar plateias por onde quer que fossem. Escolheram o Brasil, 

em 1990, para fazer vida independente. 

O Circo cresceu, prosperou, e se modernizou e ganha cada vez mais aplausos do 

grande público. 

Feira do Livro – Foi prorrogada e acontece na Praça de Eventos do Serramar. A 

Feira é uma organização conjunta com a Livraria Best Books. 

A leitura nos leva para um mundo cheio de possibilidades, aventuras, mistérios, 

romance e diversão. Mergulhe na magia da leitura e não perca os preços 

imperdíveis da feira. 

Troca de Figurinhas da Copa – Falta pouco para a Copa do Mundo do Qatar 

começar no dia 21 de novembro. Por enquanto, o que está mexendo com o 

imaginário dos brasileiros é o álbum de figurinhas da Copa, oficial da FIFA, que 

virou febre no país todo e no mundo! Se você tem figurinhas repetidas, vem trocar 

aqui no Serramar Shopping, no espaço que fica próximo à loja Brasil Cacau. 

A troca de figurinhas segue até 18/12, das 10h às 22h. É só juntar a galera e se 

divertir! E torcer para o Brasil conquistar o Hexacampeonato mundial. 

Mais programação – Outubro ainda tem Teatro Infantil nos dias 12, 15 e 16 e 

Festa Colorida com DJ, no dia 15. Já nos dias 28,29 e 30 tem pista de skate em 

parceria com a loja Stihl, e Halloween no dia 29. Conforme a programação for 

sendo fechada, vamos divulgando! 

Tarifa Única – Pensando no bem-estar e para garantir um passeio ‘mais 

completo’, ao visitar o Shopping até 30 de novembro, você pode se despreocupar 

com a hora de ir embora, pois a tarifa de estacionamento do Shopping permanece 

única. Você pode almoçar com a família, ir ao cinema, tomar um café, fazer 

compras, e ao ir embora no fim do dia, não se preocupar com o preço do 

estacionamento que é gratuito até às 14h. E, após este horário, a tarifa única do 

estacionamento para carro é R$ 6,00 e moto R$ 3,00. 



 

 
 

Serviço: O Shopping Serramar fica na Av. José Herculano, 1.086, Caraguá, e as 

lojas abrem de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 15h 

às 21h. Site: www.serramarshopping.com.br 

Facebook:Serramar Shopping e Instagram:@serramar_shopping 
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Caraguatatuba amplia horário de ônibus neste domingo (2) em virtude 

das eleições 

 

 
 

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

Proteção ao Cidadão, irá ampliar o quadro de horários dos ônibus que servem a 

linha 404-Rio do Ouro/Cantagalo e a linha 100-Tinga/Olaria para este domingo 

(2/10), em decorrência das eleições. 

No geral, o transporte coletivo municipal operará com os quadros habituais para o 

dia de domingo. Somente a linha 404-Rio do Ouro/Cantagalo funcionará, 

excepcionalmente, com os horários de dias úteis até às 18 horas e a linha 100-

Tinga/Olaria manterá os mesmos horários de sábado, também até às 18h. 

A Prefeitura determinou, ainda, que a empresa Expresso Fênix mantenha ônibus 

de reserva para reforçar o transporte, caso necessário. 

Através do link é possível acessar todos horários e linhas do transporte público de 

Caraguatatuba:caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/secretaria-de-mobilidade-

protecao/horario-dos-onibus/ 

Ações de trânsito 

A Secretaria de Mobilidade Urbana, por meio do Setor de Trânsito, também vai 

monitorar o tráfego de veículos nos principais corredores centrais da cidade, no 

domingo, com intuito de garantir a segurança e fluidez nas vias. Os agentes farão 

operação de ronda junto aos colégios no período das 7h às 18h, para reforçar a 

fiscalização. 
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Covid-19: Caraguá informa o início da aplicação da vacina 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: tinyurl.com/mrxe47b2 
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Santinhos falsos” do candidato Antônio Carlos são distribuídos nas 

ruas de Caraguatatuba 

 

 
 

Segundo o advogado Marcelo Paiva de Medeiros do partido Republicanos, foram 

distribuídos santinho falso do candidato a deputado estadual Antônio Carlos, em 

várias ruas da cidade de Caraguatatuba. 

Dr. Marcelo Paiva informou que os fiscais constataram a partir das 7h40 da 

manhã, no entorno de alguns locais de votação, milhares de santinho falso, com o 

número trocado. Uma arte muito próxima da arte do material do candidato 

Antônio Carlos (10910), mas com o número trocado (10190). 

Como providência acionaram a justiça federal, lavraram o boletim de ocorrência, 

fizeram representação junto ao TRE e pediram uma constatação do juiz eleitoral 

para dar procedimento as investigações, para encontrar os responsáveis ao ato 

tão gravoso as eleições. 

Não só ao candidato mas a própria eleição como um todo, trás uma insegurança 

muito grande e também uma ineficiência do poder público em responder esse 

ato, quem está limpando as ruas e tirando o material irregular são os próprios 

ficais do Republicanos e os amigos do Antônio Carlos, que estão fazendo quase 

que na unha”, relata Dr. Marcelo Paiva. Informações e imagem: Tamoios News 
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Suspeito de agiotagem é preso em Caraguatatuba 

 

 
 

Um homem suspeito de praticar agiotagem foi preso pela Polícia Militar em 

Caraguatatuba, no litoral norte, nesse sábado (1). Na residência dele, foram 

encontrados diversos armamentos, munições e dinheiro. 

A PM recebeu uma denúncia de que o homem, além de oferecer empréstimos 

com taxas de juros mais altas que as de mercado, o que é considerado ilegal, 

possuía várias armas de fogo em sua residência. Segundo a polícia, o arsenal 

seria penhora de possíveis criminosos da região. 

Policiais militares, em conjunto com equipes da Força Tática, se deslocaram até a 

residência do homem, que confessou que guardava o armamento e indicou onde 

os armazenava. Na área externa da casa, foram encontradas uma 

submetralhadora caseira calibre 40 com dois carregadores e um silenciador e 

duas espingardas de pressão. Já no quarto do suspeito, a polícia localizou dentro 

do guarda-roupas um revólver calibre 38 e um calibre 32, ambos municiados e 

com numeração aparente, além de munições. De acordo com a PM, o indivíduo 

alegou que o material encontrado dentro da residência seria de sua propriedade e 

usado para defesa pessoal.  

A polícia ainda apreendeu 11 mil reais em espécie, um cheque preenchido no 

valor de 5.500 reais e 15 notas promissórias no valor de 2 mil reais cada, que são 

documentos usados como promessa de pagamento de dívidas. 



 

 
 

O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado 

ao Distrito Policial central de Caraguatatuba, onde permanece detido. 
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Chuva provoca estragos em escola de Caraguatatuba e aulas são 

suspensas 

 

 
 

A escola CEI/EMEI Prof.ª Vera da Silva Santos, no bairro Portal da Fazendinha em 

Caraguatatuba, sofreu com diversos estragos após as fortes chuvas que atingiram 

o município no último mês. 

A prefeitura informou que realiza obras de reparo no telhado no local e, visando o 

cuidado com os alunos e por conta das chuvas atuais, as aulas foram suspensas 

nesta semana e tem previsão de retornar até a próxima quarta-feira (5). O local 

também iria funcionar como posto de votação nas eleições de 2022. Por conta 

disso, a Justiça Eleitoral de Caraguatatuba transferiu o posto de votação para a 

EMEI/EMEF Profª Maria Thereza de Souza Castro, no Jetuba.  

Dessa forma, 473 eleitores cadastrados nas seções 328 e 350 da unidade escolar 

da Fazendinha votarão na escola do Jetuba neste domingo (2). 
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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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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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Caraguatatuba já mira na alta temporada e economia volta aquecer 

com geração de empregos 

 

 
 

A economia voltou a aquecer no município de Caraguatatuba já visando a 

chegada da alta temporada de verão. 

A cidade foi um dos municípios que se destacaram na geração de empregos no 

mês de agosto, como apontou os dados divulgados na quinta-feira (29/9) pelo 

Ministério da Economia, através do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged). 

Alavancada pelas oportunidades nos setores de comércios e serviços, a cidade 

gerou 976 vagas com carteira assinada. No cálculo com as dispensas efetuadas 

no mês, Caraguatatuba terminou com um saldo positivo de 83 vagas efetivadas. 

Os números devem ser ainda maiores em setembro em função do 5º Mutirão do 

Emprego realizado nesta semana pela Prefeitura de Caraguatatuba e que está 

ofertando 600 vagas. 

Cerca de 2 mil pessoas passaram pelo Mutirão do Emprego e 3.200 entrevistas 

foram realizadas. A iniciativa visa suprir a demanda de vagas durante o período 

nas áreas de hotelaria, gastronomia e comércio como, por exemplo, garçom, 

ajudante de cozinha, cozinheiro, atendente de lanchonete, atendente de farmácia, 

operador de caixa, vendedor, promotor de vendas, recepcionista de hotel e 

pousada, camareira, entre outras. 



 

 
 

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. 
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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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CARAGUATATUBA JÁ MIRA NA ALTA TEMPORADA E ECONOMIA VOLTA 

AQUECER COM GERAÇÃO DE EMPREGOS 

 

 
 

A economia voltou a aquecer no município de Caraguatatuba já visando a 

chegada da alta temporada de verão. 

A cidade foi um dos municípios que se destacaram na geração de empregos no 

mês de agosto, como apontou os dados divulgados na quinta-feira (29/9) pelo 

Ministério da Economia, através do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged). 

Alavancada pelas oportunidades nos setores de comércios e serviços, a cidade 

gerou 976 vagas com carteira assinada. No cálculo com as dispensas efetuadas 

no mês, Caraguatatuba terminou com um saldo positivo de 83 vagas efetivadas. 

Os números devem ser ainda maiores em setembro em função do 5º Mutirão do 

Emprego realizado nesta semana pela Prefeitura de Caraguatatuba e que está 

ofertando 600 vagas. 

Cerca de 2 mil pessoas passaram pelo Mutirão do Emprego e 3.200 entrevistas 

foram realizadas. A iniciativa visa suprir a demanda de vagas durante o período 

nas áreas de hotelaria, gastronomia e comércio como, por exemplo, garçom, 

ajudante de cozinha, cozinheiro, atendente de lanchonete, atendente de farmácia, 

operador de caixa, vendedor, promotor de vendas, recepcionista de hotel e 

pousada, camareira, entre outras. 



 

 
 

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. 
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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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Caraguatatuba já mira na alta temporada e economia volta aquecer 

com geração de empregos 

 

 
 

A economia voltou a aquecer no município de Caraguatatuba já visando a 

chegada da alta temporada de verão. 

A cidade foi um dos municípios que se destacaram na geração de empregos no 

mês de agosto, como apontou os dados divulgados na quinta-feira (29/9) pelo 

Ministério da Economia, através do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged). 

Alavancada pelas oportunidades nos setores de comércios e serviços, a cidade 

gerou 976 vagas com carteira assinada. No cálculo com as dispensas efetuadas 

no mês, Caraguatatuba terminou com um saldo positivo de 83 vagas efetivadas. 

Os números devem ser ainda maiores em setembro em função do 5º Mutirão do 

Emprego realizado nesta semana pela Prefeitura de Caraguatatuba e que está 

ofertando 600 vagas. 

Cerca de 2 mil pessoas passaram pelo Mutirão do Emprego e 3.200 entrevistas 

foram realizadas. A iniciativa visa suprir a demanda de vagas durante o período 

nas áreas de hotelaria, gastronomia e comércio como, por exemplo, garçom, 

ajudante de cozinha, cozinheiro, atendente de lanchonete, atendente de farmácia, 

operador de caixa, vendedor, promotor de vendas, recepcionista de hotel e 

pousada, camareira, entre outras. 



 

 
 

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. 
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Caraguatatuba recebe circuito esportivo e cultural em outubro 

 

 
 

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. 

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


 

 
 

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. 

Outros detalhes podem ser consultados em www.caraguatatuba.sp.gov.br. 

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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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 apresentar 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 

municipal. 

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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Justiça condena vidraceiro que matou e enterrou o corpo de advogado no 

quintal em Caraguatatuba 

 

 

 
 

A Promotoria de Justiça, em Caraguatatuba, condenou um homem a 14 anos e 3 

meses de prisão em regime fechado. Ele é acusado de um homicídio que 

aconteceu em outubro de 1998, no Jardim Aruan, região central do município. 

O assassino, que tem 50 anos, trabalha como vidraceiro e é acusado de ter 

invadido a casa de um advogado, de 57 anos, e matá-lo a pauladas. 

Após o crime, o homem, que não teve a identidade divulgada, teria enterrado o 

corpo no quintal da casa da vítima. A motivação do homicídio seria inveja. De 

acordo com a investigação, o condenado queria tomar a residência da vítima para 

usufruir o imóvel. 

Por causa do período eleitoral, o homem não pode ser preso até esta terça-feira 

(4), sem que exista o flagrante. 

O crime teve requintes de crueldade. De acordo com a Promotoria, além de matar 

e esconder o corpo, o assassino ainda tentou incriminar outra pessoa pelo 

homicídio. O condenado ainda teria contratado um catador de lixo reciclável para 

cavar uma cova sob o pretexto de enterrar gatos e ratos mortos. Durante a 

“operação” o verdadeiro assassino fotografou o catador cavando a cova para ter 

“provas” de que ele seria o culpado. 

Cena do Crime 

Na época do crime, com a ajuda de familiares, o homem alterou a cena do crime 

eliminando vestígios de sangue, mas a polícia recebeu denúncia sobre o caso e 

conseguiu localizar o corpo do advogado enterrado no quintal. 



 

 
 

O Ministério Público solicitou a prisão temporária do vidraceiro na época do crime. 

De acordo com o MP, ele chegou a ser detido, mas negou a autoria do 

assassinato, em depoimento ele disse que quando chegou no imóvel o advogado 

já estava morto e que ele teria somente ajudado a enterrar o cadáver. 

Culpado 

Desde que o crime foi descoberto, com o passar dos anos e o andamento do 

processo o vidraceiro sempre negou sua culpa. O caso foi representado 

criminalmente em 2009. 

De lá pra cá, apesar de alegar inocência, o vidraceiro sofreu vários revezes 

judiciais. No ultimo dia 27 de setembro, um juri popular também considerou o 

homem culpado pelo assassinato. “O réu poderá responder em liberdade, uma vez 

que vem respondendo ao processo em liberdade e inexistem razões processuais 

para a alteração. Ademais, pesa também no caso o código eleitoral”, afirmou o 

juiz Mário Henrique Gebran, em trecho da decisão. 

O Ministério Público informou que vai recorrer da decisão. Além da condenação 

pelo homicídio, o homem já foi condenado anteriormente por latrocínio. 
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Caraguatatuba já mira na alta temporada e economia volta aquecer 

com geração de empregos 

 

 
 

A economia voltou a aquecer no município de Caraguatatuba já visando a 

chegada da alta temporada de verão. 

A cidade foi um dos municípios que se destacaram na geração de empregos no 

mês de agosto, como apontou os dados divulgados na quinta-feira (29/9) pelo 

Ministério da Economia, através do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged). Alavancada pelas oportunidades nos setores de 

comércios e serviços, a cidade gerou 976 vagas com carteira assinada. No cálculo 

com as dispensas efetuadas no mês, Caraguatatuba terminou com um saldo 

positivo de 83 vagas efetivadas. 

Os números devem ser ainda maiores em setembro em função do 5º Mutirão do 

Emprego realizado nesta semana pela Prefeitura de Caraguatatuba e que está 

ofertando 600 vagas. 

Cerca de 2 mil pessoas passaram pelo Mutirão do Emprego e 3.200 entrevistas 

foram realizadas. A iniciativa visa suprir a demanda de vagas durante o período 

nas áreas de hotelaria, gastronomia e comércio como, por exemplo, garçom, 

ajudante de cozinha, cozinheiro, atendente de lanchonete, atendente de farmácia, 

operador de caixa, vendedor, promotor de vendas, recepcionista de hotel e 

pousada, camareira, entre outras. 

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. 
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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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