Fique por dentro de tudo o que acontece em Caraguá e que foi publicado hoje na
mídia.
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Prefeitura de Caraguatatuba e Polícia Ambiental monitoram
construção irregular em área de risco no Jardim Califórnia

Fiscais da Secretaria de Urbanismo e policiais ambientais foram averiguar na manhã de
quarta-feira (28) a denúncia de construção irregular em uma área de risco e Preservação
Permanente (APP) localizada no bairro Jardim Califórnia, na região central de
Caraguatatuba.
No momento da abordagem não havia ninguém no local, mas a equipe encontrou indícios
de desmatamento e material de construção. De acordo com o secretário de Urbanismo, o
monitoramento nessas áreas vai continuar. “Não há autorização para se construir em
áreas de risco e muito menos em APP”.
Ele informou ainda que a principal preocupação é com a vida das pessoas, porque elas
começam a construir já correndo riscos, uma das situações que o desmatamento provoca.
A fiscalização sobre desmatamento é feita pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e
Pesca.
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Polícia Militar prende criminoso foragido da Justiça em Caraguatatuba

Por volta das 19 horas e 5 minutos de quarta-feira (28), uma equipe do 20º Batalhão de
Polícia Militar do Interior, durante Atividade Delegada, em patrulhamento pelo bairro
Perequê-Mirim em Caraguatatuba, se deparou com um indivíduo em atitudes suspeitas
pela via, fato que motivou a abordagem.
Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Porém, ao realizar a pesquisa
criminal, foi constatado um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo expedido no
mês de junho deste ano. Em consequência foi dada voz de prisão ao criminoso, que foi
conduzido à cadeia pública.
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Biblioteca recebe mostra ‘Exposição Musical’ com instrumentos de
1920 a 1980

O saguão da Biblioteca Municipal Afonso Schmidt recebe a mostra ‘Exposição Musical’, um
passeio pelas décadas de 1920 a 1980. A visitação pode ser feita de segunda a sextafeira, das 9h às 14h, à Rua Santa Cruz, 396, Centro de Caraguatatuba, até o dia 8 de
setembro.
Cedido pelo colecionador Valdemir Garcia, o Val da Banda, o acervo conta com discos de
vinis, alumínio e papelão, cartões postais musicais, disco de trilha sonora de filme mudo,
de meados de 1935, gramofones, de 1925 a 1940, rádio toca fitas cassete, de 1980,
rádio com campona, de 1920, órgão hindu, de 1940, erhu (instrumento japonês), de 1950,
e muito mais.
Segundo o Val da Banda, seu interesse por colecionar começou ainda na infância, com
coleções de tampinhas de garrafas, caixas de fósforo, figurinhas, dentre outros
colecionáveis da época.
Músico baterista e percussionista desde 1969 e membro da Banda Municipal Carlos
Gomes desde 1983, ele conta que possui outras coleções, de brinquedos, câmeras
fotográficas, relógios, bonecas, jogos, dedais, miniaturas, tudo adquirido através de leilões,
bazares e feiras de barganha. “A história por trás dos objetos foi o que sempre me
fascinou”, disse.
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16º ‘Caraguá A Gosto’ marca a retomada econômica no Município

A abertura da 16ª edição do Caraguá A Gosto, realizada nesta quinta-feira (29), marca a
retomada econômica com força total, nesta fase em que os efeitos contra a pandemia da
Covid-19 demonstram resultado. Foi neste tom de esperança que o prefeito Aguilar Junior
falou para cerca de 200 pessoas – o espaço comporta mais de 640 – sobre a
possibilidade de novos eventos, pelo menos até o final do ano, que é a retomada do
calendário turístico a partir de 2022.
“Não foram fáceis os dias, por diversas vezes eu sofri calado, chorei sozinho. É uma
doença que ninguém esperava. Vários de vocês tiveram de demitir, ficaram apertados,
todas as ações que nós tomamos, nenhuma foi populista, foi baseada em dados e hoje
tenho o prazer de anunciar a nossa retomada econômica com força total, mas com todos
os protocolos de segurança”, disse aos comerciantes e autoridades presentes.
Ele destacou que o mundo vai ter de se adequar e não será diferente no Brasil e em
Caraguatatuba. “Mas eu tenho muita fé e esperança que essa retomada da economia será
muito mais rápida para nós e todo o meu time já vem pensando no melhor para vocês,
para a cidade, para a geração de emprego”.
Ele ainda destacou um evento que participou na semana passada em Santos, a Expo
Retomada. “Participei, recentemente, do primeiro evento chancelado pelo Estado de São
Paulo, com todos os protocolos. Confesso que fiquei chocado, porque é difícil saber que
tem de se adaptar para um novo modelo com todos os protocolos sanitários, tudo diferente
do que conheci”.
Agora, com o anúncio dos eventos programados, Aguilar Junior falou que é o momento de
coroação a tudo que foi feito desde 14 de março de 2020. Agora estamos vacinando
pessoas com mais de 25 de anos.
Entre as atrações já definidas estão o Empreenda Caraguatatuba, Festa de Iemanjá,
Revéillon, Shows de Verão, Carnaval, Arena de Verão, MMA Brasil Tour, Beer Festival, Arena
Cross, Arena Freestyle, Aviva Caraguá, Mutirão do Emprego. “Queremos pelo menos três
eventos culturais e esportivos ainda este ano, junto com a participação dos idosos que
atraem pessoas para a nossa cidade”, anunciou.
Caraguá a Gosto

Há 16 anos no ar, essa edição do Caraguá A Gosto, maior evento gastronômico da região,
se mostra grandioso, com número recorde de participantes (69) e de pratos (115). Até
quem já esteve do outro lado como consumidor, este ano sente o gostinho de participar
efetivamente do evento.
É o caso do empresário William Almeida, da Chocolateria Brasileira, que estreia já com dois
pratos, nas categorias Café e Sobremesa. “Estamos confiante em uma retomada
econômica agressiva, com sucesso, com as pessoas querendo sair e conhecer novos
lugares. E o Caraguá A Gosto é também uma forma de divulgação do nosso
estabelecimento que completou um ano, melhorar o faturamento e fazer network”.
A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, comemora a participação dos
estabelecimentos, entidades apoiadoras e patrocinadores que demonstra a grandeza e
importância do evento não só para Caraguatatuba, mas para toda a região.
“São números expressivos em um momento que buscamos a nossa recuperação na era da
Covid, com a participação maciça de comerciantes, patrocinadores e apoiadores”.
Nesta edição, o evento pode ser presencial, delivery ou drive thru, de acordo com os
protocolos sanitários aplicáveis ao momento.
Os clientes que apreciarem um ou mais pratos concorrentes e preencherem as cédulas de
forma correta vão concorrer ao sorteio de prêmios como dois pacotes de city tour em
Caraguatatuba; um passeio pela maior Fazenda de Mexilhão do Estado de São Paulo, na
praia da Cocanha; um pacote de duas diárias na Pousada das Hortênsias, em Campos do
Jordão (período de baixa temporada), e um passaporte Caraguá a Gosto, para degustação
dos pratos vencedores em cada categoria do evento (voucher válido apenas para consumo
dos pratos vencedores – serviço, outros acompanhamentos e/ou bebida não inclusos).
“Destacamos que os prêmios para os clientes têm o intuito de promover o turismo, seja
para o visitante ou morador, que ainda não conhecem todas as belezas da nossa cidade”,
ressalta Maria Fernanda.
Os três primeiros colocados na categoria ‘garçons’ serão contemplados com três bolsas de
estudo para curso de Inglês. Em caso de empate, o critério de desempate será a maior
pontuação na somatória de notas do quesito ‘Atendimento’ no estabelecimento no qual o
garçom trabalha.
Já para os estabelecimentos participantes a premiação será para os três primeiros
colocados em cada categoria gastronômica, os quais serão premiados com troféus. A
novidade desta edição é o “Troféu Campeão de Vendas” para cada categoria.
As categorias participantes são:
Carnes e Aves: pratos à base de carnes e aves;
Comida de Boteco: petiscos e porções;
Culinária Internacional: pratos da culinária internacional;
Frutos do Mar: pratos à base de Frutos do Mar;
Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais;
Pizzas: pizzas;
Sabor de Praia: petiscos ou porções de frutos do mar;

Sobremesas Frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres;
Confeitaria: tipo de culinária baseado no preparo e decoração de diversos pratos doces
como tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres,
Café: preparo de bebidas e/ou sobremesas que tenham o café como principal ingrediente.
Confira abaixo os estabelecimentos e as respectivas categorias participantes:
Café D´Ary – Café / Confeitaria
Chocolateria Brasileira – Café / Sobremesas Frias
La Costa Café – Café / Confeitaria
Armazém e Café Prosa e Poesia – Café / Comida de Boteco
ACabana Pizza e Bar – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Alegro Sushi Pizza Bar – Carnes e Ave / Culinária Internacional
Bar do Hélio – Carnes e Aves / Culinária Internacional
Bar do Julinho – Carnes e Aves
Direto na Brasa – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Embarque Bar e Restaurante – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Franchicken – Carnes e Aves
Gamboa – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Garage Bar Steakhouse – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Japa Prainha – Comida de Boteco / Culinária Internacional
Mar & Terra Restaurante – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Mia Nonna Massas – Carnes e Aves / Culinária Internacional
M.R.Pork – Carnes e Aves / Lanches Artesanais
O Quintal Espaço da Família – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Quiosque do Marquinhos 47 – Carnes e Aves
Skina Chicken – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Taller Gastronomia – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Tapera Branca – Carnes e Aves
Água Doce Cachaçaria – Comida de Boteco
BBB Hamburgueria – Comida de Boteco / Lanches Artesanais
Caiçara´s – Comida de Boteco / Frutos do Mar
Empório Espeticho – Comida de Boteco
O Garimpo – Comida de Boteco / Frutos do Mar
O Poderoso Pastelão – Comida de Boteco

Oficina das Pizzas 1 – Comida de Boteco / Pizzas
Rock Bar – Comida de Boteco / Lanches Artesanais
Villa Gourmet – Comida de Boteco / Frutos do Mar
Batatuba Batataria – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Caiçaras II – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Espeticho – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kadu Lanches – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kamisama – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kintal do Maquinhos – Culinária Internacional
Kiskonofre – Culinária Internacional / Sabor de Praia
Narigatô Sushi – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Nori Sushi – Culinária Internacional
Tico’s Burger – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Zanfredo – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kiosk 46 Ferragut – Sabor de Praia
Terrazza Lounge Bar – Sabor de Praia / Pizzas
Toca do Robalo – Sabor de Praia / Frutos do Mar
Balaio Caiçara – Frutos do Mar / Confeitaria
Empadas do Villaça – Frutos do Mar / Confeitaria
Guaruçá Frutos do Mar – Frutos do Mar
Ostra & Ouriço – Frutos do Mar / Sobremesas Frias
Surfs Choperia e Pizzaria – Frutos do Mar / Pizzas
Bistrô Zen – Confeitaria / Lanches Artesanais
Café Caraguá Praia Shopping – Confeitaria
Don Corleone – Confeitaria / Pizzas
Nonna Peroni – Confeitaria / Pizzas
Officina das Pizzas 2 – Confeitaria / Pizzas
Sodiê Doces – Confeitaria
Espeticho Hamburgueria e Chopperia – Lanches Artesanais
Rei Burguers – Lanches Artesanais
Rei da Baguete – Lanches Artesanais / Pizzas
Resenha’s Hamburgueria e Pizzaria – Lanches Artesanais / Pizzas

Santo Suco – Lanches Artesanais / Sobremesas Frias
Ideal Pizzaria – Pizzas
Japa Pizza Delivery – Pizzas
Pizzaria do Neno – Pizzas
Açaí Bertioga Caraguá – Sobremesas Frias
Açaí da Barra – Sobremesas Frias
Açaí Mix JCR. – Sobremesas Frias
Lulu Sorvetes – Sobremesas Frias
Sorveteria Malalu – Sobremesas Frias
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Policiais da Rocam recuperam motocicleta furtada e agora tentam
localizar proprietário

Policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) prenderam
nesta quinta-feira (29/7) um indivíduo que trafegava pela Avenida José da Costa Pinheiro
Junior, no Perequê-Mirim, zona sul de Caraguatatuba, com uma motocicleta que era
produto de furto. A moto, que está com a numeração de chassi e do motor raspada, foi
levada para o 1º DP de Caraguatatuba, no Porto Novo.
O indivíduo ainda tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais militares soldado Alves e
soldado Gama. A cor original da motocicleta CG Fan 160 é vermelha, mas ela está pintada
na cor preta. Agora, a polícia tenta localizar o proprietário, que tem de comparecer à
delegacia com a documentação.
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Procurado pela justiça é localizado em Caraguatatuba
No início da noite de quarta-feira, dia 28, por volta das 19h05, equipe da Polícia Militar,
durante patrulhamento pelo bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba, deparou com um
homem em atitudes suspeitas, sendo abordado.
Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, porém ao realizar a pesquisa
criminal, foi constatado um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo expedido no
mês de junho deste ano.
Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao DP para as demais providências.
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Caraguatatuba dá início aos trabalhos de desassoreamento de valas

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) de Caraguatatuba intensificou os trabalhos de
desassoreamento de valas no bairro Pegorelli, região sul da cidade.
A limpeza das redes de drenagem é uma prevenção de alagamentos, onde são retirados os
resíduos e sedimentos acumulados no fundo para facilitar o escoamento das águas
pluviais.
A equipe da Sesep já finalizou o serviço das valas na Avenida Circular, na Rua Rio
Amazonas e executa os trabalhos desta quarta-feira (28) na Rua Rio Negro. Os serviços
serão finalizados assim que todos os córregos forem limpos e conforme as condições do
tempo sejam normalizadas.
Para o serviço são utilizados uma máquina retroescavadeira, um caminhão trucado para
transportar os resíduos e três funcionários. Até o momento, nove toneladas de resíduos já
foram retiradas pelo serviço de desassoreamento.
Mais ações
Ainda na região Sul, as equipes realizam trabalho de limpeza e roçada nos bairros Pegorelli
e Perequê-Mirim e recolha de resíduos no Barranco Alto. A estrada do Caminho Grande, no
Pegorelli, recebe poda e roçada mecanizada da vegetação que ocupa parte da margem,
dificultando acesso de veículos.
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Capital da violência, RMVale concentra 4 das 5 cidades com maior
taxa de homicídio em SP
Guaratinguetá, Caraguatatuba, e Pindamonhangaba lideram o ranking estadual
com taxa de vítimas a cada 100 mil habitantes, de acordo com dados oficiais do
governo estadual; Taubaté completa o top5

Região com maior número de vítimas de homicídio do interior do estado de São Paulo, a
RMVale tem quatro das cinco cidades paulistas com a maior taxa de vítimas de homicídio
por 100 mil habitantes.
A lista conta com 80 cidades paulistas com mais de 100 mil habitantes e foi feita com
base nos dados oficiais da SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública). O indicador
leva em conta o número de pessoas mortas em homicídio doloso entre julho de 2020 e
junho deste ano.
Guaratinguetá, Caraguatatuba, e Pindamonhangaba lideram o ranking estadual com taxa
de 25,6, 22,5 e 17,4 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes, respectivamente. Itapevi
é a quarta colocada da lista, com taxa de 16,2, e depois aparece Taubaté (15), fechando o
‘top 5’.
Jacareí está na 7ª posição do ranking, com 13,3 de taxa, fechando o ‘top 10’ estadual com
cinco cidades da região.
São José dos Campos é a sexta cidade do Vale no ranking estadual, aparecendo na 51ª
posição com taxa de 5,18, uma das mais baixas da história.
No caso das cinco cidades do Vale no topo do ranking, a taxa é mais do que o dobro do
índice estadual, de 6,68. A taxa do Vale é de 13,57 e também fica acima da do estado e a
do interior: 7,3.
SUBIDA.
A situação ainda é mais grave, pois cinco cidades do Vale aumentaram a taxa de vítimas
de homicídio na compração com o período anterior, entre agosto de 2019 e julho de 2020.
A taxa de Guaratinguetá subiu 106%, Caraguatatuba teve alta de 28,5%,
Pindamonhangaba cresceu 81%, Taubaté saltou 56,6% e São José aumentou 8,8%. A taxa
de Jacareí caiu 18,4%.
OUTRO LADO.

Em nota, a SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública) disse que o combate à
criminalidade e a redução dos indicadores criminais são metas da gestão, que tem
“intensificado as ações de policiamento preventivo e ostensivo”.
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RMVale cria 10 mil empregos em 2021 e tem melhor resultado em 11
anos, aponta Caged
Região abre 1.824 postos de trabalho em junho

O Vale do Paraíba registra saldo positivo de 10 mil empregos formais criados no primeiro
semestre de 2021, como aponta o Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados), do Ministério da Economia, cujos dados foram divulgados nesta quintafeira (29).
Trata-se do melhor resultado para o primeiro semestre desde 2010, quando a região gerou
14 mil novos empregos nos seis primeiros meses do ano.
Também é um desempenho bem melhor do que o saldo do primeiro semestre do ano
passado, pico da crise econômica causada pela pandemia, quando a região perdeu 26,7
mil empregos em seis meses.
É o segundo mês consecutivo com geração de empregos na região e o quinto do ano, com
apenas abril perdendo 238 postos de trabalho. Porém, junho abriu menos vagas do que
maio, com 1.824 contra 2.617. Neste ano, a RMVale tem saldo de 632 empregos em
janeiro, 3.852 em fevereiro e 1.329 em março.
Nos últimos 12 meses, segundo o Caged, o Vale aparece com 25.540 empregos criados,
sendo 212 mil admissões e 186,5 mil desligamentos.
CIDADES
São José dos Campos mantém o posto de cidade com mais novos postos de trabalho
abertos no ano, com saldo de 3.368 no primeiro semestre.
Em seguida, aparecem Pindamonhangaba (1.118), Jacareí (1.078), Caçapava (934),
Cruzeiro (907) e Taubaté (894).
Guaratinguetá conseguiu sair da parte de baixo da tabela, com a criação de 32 empregos
no semestre. Mas outros municípios continuam com saldo negativo: Caraguatatuba (-25),
São Sebastião (-86), Ubatuba (-311) e Aparecida (-435).
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Serviços, indústria e construção impulsionam retomada do emprego
no Vale em 2021, aponta Caged
Região fechou o primeiro semestre deste ano com 10 mil novos empregos formais
melhor resultado para o primeiro semestre desde 2010, quando foram gerados 14
mil postos de trabalho

Os setores de serviços, indústria e construção impulsionam a retomada do emprego no
Vale do Paraíba em 2021, segundo apontam dados do Novo Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia.
A região fechou o primeiro semestre deste ano com 10 mil novos empregos formais,
melhor resultado para o primeiro semestre desde 2010, quando foram gerados 14 mil
postos de trabalho no semestre.
Desse total, o setor de serviços foi o que mais criou novos empregos, com saldo de 3.562
no primeiro semestre e estoque de 255,2 mil vagas no mercado de trabalho.
A construção civil gerou 2.476 empregos entre janeiro e junho deste ano, com 28,7 mil
vagas de estoque no mercado. Com 114,2 mil postos no estoque, a indústria gerou 2.308
novos postos de trabalho neste ano.
Na contramão, o comércio encerrou o primeiro semestre com 196 empregos perdidos e
estoque de 123,6 mil, o que faz do setor o segundo maior empregador da região, atrás de
serviços e à frente da indústria.
Junho registrou 1.824 novos empregos e se tornou o terceiro mês do ano com o melhor
saldo, atrás de fevereiro (3.852) e maio (2.617). Além disso, neste ano, a RMVale tem
saldo de 632 empregos em janeiro, 1.329 em março e -238 em abril, o único mês negativo
no ano.
Nos últimos 12 meses, segundo o Caged, o Vale aparece com 25.540 empregos criados,
sendo 212 mil admissões e 186,5 mil desligamentos.
CIDADES
São José dos Campos foi a cidade com a maior quantidade de novos postos de trabalho
abertos no ano, com saldo de 3.368 no primeiro semestre. Em seguida, aparecem
Pindamonhangaba (1.118), Jacareí (1.078), Caçapava (934), Cruzeiro (907) e Taubaté
(894).
Guaratinguetá saiu da rabeira da tabela e gerou 32 empregos no semestre. Outros

municípios, contudo, continuam com saldo negativo: Caraguatatuba (-25), São Sebastião (86), Ubatuba (-311) e Aparecida (-435).

Clipping de Notícias: 29/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: O Vale

Com recorde de pratos, 16ª edição do festival ‘Caraguá A Gosto’ é
lançada no litoral
Evento marca não somente tradicional comemoração cultural e gastronômica da
região, como também parte da retomada da economia do município turístico,
fortemente afetado pela pandemia

A Prefeitura de Caraguatatuba realizou, nesta quinta-feira (29), a cerimônia de abertura da
16ª edição do festival 'Caraguá A Gosto'.
O evento antes tido como um simples prestígio aos restaurantes locais na baixa temporada
hoje é visto como o maior festival gastronômico do Litoral Norte de SP, com pratos que
estimulam o turismo na cidade e acabam por vezes se integrando fixamente nos cardápios
dos estabelecimentos cadastrados no concurso.
A cerimônia de abertura foi realizada em um evento fechado para colaboradores,
patrocinadores, apoiadores e a imprensa no Teatro Mário Covas, seguindo os protocolos de
distanciamento social e higienização por ordem do Estado de São Paulo.
Além disso, excepcionalmente nesse ano, o 'Caraguá A Gosto' é também marcado como
um símbolo para a retomada econômica do município, que, assim como demais cidades
marcadas pelo turismo, foi afetada fortemente pela pandemia da Covid-19.
“Eles vêm para cá, ficam em um hotel ou uma pousada, comem em um restaurante,
abastecem em um posto de gasolina, então a gente acaba girando a nossa economia
local”, pontuou Aguilar Junior (MDB), prefeito de Caraguatatuba, quando questionado sobre
a integração de não só residentes de Caraguá no evento, como também a de turistas. “O
próprio estudo do governo do Estado nos dá segurança para darmos um passo a mais.
Lembrando, todos os protocolos sanitários deverão ser seguidos. Quando você visitar um
restaurante vai ter que ter álcool em gel, você vai ter que utilizar a máscara, só vai poder
tirar a máscara quando for comer ”, complementou o prefeito.
Nesse ano de 2021, a edição do “Caraguá A Gosto” acontece do dia 1 de agosto até o dia
12 de setembro e, dessa vez, os recordes foram batidos com 69 restaurantes e 115 pratos
participantes, pratos estes separados em dez categorias:
- Carnes e aves: pratos elaborados com base em carnes e aves;
- Frutos do mar: pratos elaborados com base em frutos do mar;
- Culinária internacional: pratos da gastronomia internacional;

- Lanches artesanais: hambúrgueres e outros lanches artesanais;
- Pizzas: pizzas diversas;
- Comidas de boteco: petiscos e porções;
- Sabores da praia: petiscos de frutos do mar típicos de quiosques;
- Confeitaria: tortas, bolos, cupcakes, pudins e outros doces;
- Sobremesas frias: sorvetes, açaís e diversas opções de acompanhamento;
- Cafés: a novidade na edição de 2021, sobremesas e bebidas que possuam o café como
ingrediente principal.
Durante a abertura também foi explicada sobre a premiação: a competição integra todos
os restaurantes participantes em uma busca pelos pódios em cada categoria, com troféus
de vendas para os três primeiros lugares (incluindo a novidade da edição, o troféu que
condecorará o maior vendedor combinando todas as categorias). Com premiações não
limitadas aos estabelecimentos, a equipe de garçons dos três primeiros restaurantes na
classificação geral também receberão um prêmio, bem como os clientes, que participarão
de um sorteio para ganhar um grande pacote de prêmios fornecidos pela prefeitura do
município -- informações completas podem ser obtidas no site da prefeitura do município.
O regulamento de votação inclui tanto o atendimento presencial como o sistema de drivethru e delivery, tendo o número de votos correspondente com quantidade de pessoas que
um prato serve, ou seja, um prato individual valerá 1 voto, enquanto um prato que serve 4
pessoas valerá 4 votos independentes (sendo os votos somente computados com a
presença da nota fiscal que confirme a compra de um produto cadastrado na competição).
TURISMO.
Em um cenário otimista, com a campanha de vacinação caminhando em um bom ritmo, os
eventos de Caraguatatuba e região poderão ser cada vez mais reintegrados no ano de
2022. “Nosso objetivo é fazer todos os eventos culturais, esportivos, tradicionais e
turísticos no próximo ano. Deixando muito claro: tudo isso sempre seguindo os protocolos
sanitários”, finalizou Aguilar Junior.
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Polícia fecha bingo clandestino em Caraguatatuba

Uma equipe da Policia Civil da Delegacia de Investigações Gerais de São Sebastião fechou
nesta madrugada um bingo clandestino no bairro do Benfica, região central de
Caraguatatuba.
Foram apreendidas 13 máquinas caça níqueis. No momento da abordagem haviam 5
jogadoras idosas no local. Foram conduzidos ao plantão policial três responsáveis pelo
bingo clandestino.
Uma delas já é uma "velha" conhecida nos meios policiais por essa prática, tendo mais de
cinco boletins de ocorrências (seis com o elaborado ontem) nos últimos anos como
responsável/gerente de casa de jogos de azar.
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Caraguá entre as 5 cidades com maior taxa de homicídio em SP

Uma reportagem publicada nesta quinta-feira(29) pelo jornal O Vale, de São José dos
Campos, aponta que a cidade de Caraguatatuba está entre as cinco cidades mais violentas
do estado de São Paulo.
De acordo com a reportagem, o Vale e Litoral Norte tem quatro das cinco cidades paulistas
com a maior taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes: Guaratinguetá,
Caraguatatuba, e Pindamonhangaba lideram o ranking estadual com taxa de 25,6, 22,5 e
17,4 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes, respectivamente. Itapevi é a quarta
colocada da lista, com taxa de 16,2, e depois aparece Taubaté (15).
Segundo o jornal, o indicador leva em conta o número de pessoas mortas em homicídio
doloso entre julho de 2020 e junho deste ano. Apuramos que no período, Caraguatatuba
contabilizou 30 homicídios: 16 entre junho de 2020 e junho de 2021.
Ao longo de todo o ano passado, Caraguatatuba registrou 25 mortes violentas. Entre
janeiro e junho deste ano, foram 14 homicídios. Os números devem continuar
aumentando, já que em julho, foram registradas sete mortes violentas na cidade, ainda
não inseridas nas estatísticas da Secretaria Estadual de Segurança Pública do estado de
São Paulo.
Nos demais municípios do Litoral Norte a situação é a seguinte: Ubatuba registrou 15
mortes em 2020 e oito entre janeiro e junho deste ano; em São Sebastião, foram seis
mortes em 2020 e outras seis entre janeiro e junho deste ano; e, em Ilhabela, três
homicídios em 2020 e outros três entre janeiro e junho deste ano.
Em nota encaminhada ao jornal O Vale, a SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública)
disse que o combate à criminalidade e a redução dos indicadores criminais são metas da
gestão, que tem “intensificado as ações de policiamento preventivo e ostensivo”.
Caraguatatuba, a maior cidade do Litoral Norte, com cerca de 135 mil habitantes, tem
aparecido como uma das mais violentas há muitos anos. A cidade tem uma grande
migração de pessoas, crescimento populacional de quase 1,5% ao ano. A Prefeitura tem
feito boas iniciativas para reduzir a criminalidade, seja na infraestrutura, como ampliar a
iluminação pública, como também, na capacitação e qualificação de jovens e atividades
esportivas e culturais.
A Prefeitura implanta agora a Guarda Civil Municipal, mas espera, também, que o estado
faça a sua parte ampliando os efetivos da Polícias Militar e Civil no município, ambos

defasados há muitos anos. Com uma maior presença de viaturas nas ruas, tudo indica, que
os crimes devem reduzir, principalmente, aqueles ligados ao tráfico de drogas, que tem
sido a causa da maioria das mortes registradas na cidade, segundo a própria polícia.
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Aguilar Júnior confirma realização do revéillon, shows de verão e
carnaval em Caraguá

A Prefeitura de Caraguatatuba anunciou que pretende retomar eventos para o município,
entre eles, o Empreenda Caraguatatuba, Festa de Iemanjá, Revéillon, Shows de Verão,
Carnaval, Arena de Verão, MMA Brasil Tour, Beer Festival, Arena Cross, Arena Freestyle e
Aviva Caraguá.
A notícia foi dada pelo prefeito Aguilar Junior, na manhã desta quinta-feira(29), durante a
abertura do 16º Caraguá A Gosto, no Teatro Mário Covas, que contou com a presença de
vereadores, empresários e comerciantes.
“Queremos pelo menos três eventos culturais e esportivos ainda este ano, junto com a
participação dos idosos que atraem pessoas para a nossa cidade”, anunciou.
Segundo o prefeito, o mais tradicional festival Gastronômico da cidade e região, deverá ser
marca a retomada econômica com força total, nesta fase em que os efeitos contra a
pandemia da Covid-19 demonstram resultado.
Ele destacou que o mundo vai ter de se adequar e não será diferente no Brasil e em
Caraguatatuba. “Mas eu tenho muita fé e esperança que essa retomada da economia será
muito mais rápida para nós e todo o meu time já vem pensando no melhor para vocês,
para a cidade, para a geração de emprego”.
Apesar da grande redução no número de casos e mortes, a prefeitura não deverá desativar
a estrutura de saúde montada para atender durante o início e o pico da pandemia no novo
coronavirus. Segundo o secretário de Saúde, Gustavo Boher, um dos motivos seria a
expectativa do aumento do turismo a partir de setembro. "Montamos uma ótima estrutura
e pretendemos mantê-la, mesmo que, o Estado decida desativar o seu sistema devido a
queda no número de internações", comentou.
Nesta quinta-feira(29), 34% dos leitos de UTI do Hospital Regional, Santa Casa e UPA
Centro se encontravam ocupados. Dezenove pessoas estão internadas em leitos de UTI e
trinta(23%) em leitos de enfermaria nas três unidades. A prefeitura, que recebeu 106.110
doses de vacinas, já aplicou 98.715, sendo 68.786 a primeira dose e 29.929 as duas
doses.
Caraguá A Gosto

O 16º Caraguá A Gosto tem 69 participantes e oferece 115 pratos. Nesta edição, o evento
pode ser presencial, delivery ou drive thru, de acordo com os protocolos sanitários
aplicáveis ao momento.
Os clientes que apreciarem um ou mais pratos concorrentes e preencherem as cédulas de
forma correta vão concorrer ao sorteio de prêmios como dois pacotes de city tour em
Caraguatatuba; um passeio pela maior Fazenda de Mexilhão do Estado de São Paulo, na
praia da Cocanha; um pacote de duas diárias na Pousada das Hortênsias, em Campos do
Jordão (período de baixa temporada), e um passaporte Caraguá a Gosto, para degustação
dos pratos vencedores em cada categoria do evento (voucher válido apenas para consumo
dos pratos vencedores – serviço, outros acompanhamentos e/ou bebida não inclusos).
Os três primeiros colocados na categoria ‘garçons’ serão contemplados com três bolsas de
estudo para curso de Inglês. Em caso de empate, o critério de desempate será a maior
pontuação na somatória de notas do quesito ‘Atendimento’ no estabelecimento no qual o
garçom trabalha.
Já para os estabelecimentos participantes a premiação será para os três primeiros
colocados em cada categoria gastronômica, os quais serão premiados com troféus. A
novidade desta edição é o “Troféu Campeão de Vendas” para cada categoria.
Confira abaixo os estabelecimentos e as respectivas categorias participantes:
Café D´Ary – Café / Confeitaria
Chocolateria Brasileira – Café / Sobremesas Frias
La Costa Café – Café / Confeitaria
Armazém e Café Prosa e Poesia – Café / Comida de Boteco
ACabana Pizza e Bar – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Alegro Sushi Pizza Bar – Carnes e Ave / Culinária Internacional
Bar do Hélio – Carnes e Aves / Culinária Internacional
Bar do Julinho – Carnes e Aves
Direto na Brasa – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Embarque Bar e Restaurante – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Franchicken – Carnes e Aves
Gamboa – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Garage Bar Steakhouse – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Japa Prainha – Comida de Boteco / Culinária Internacional
Mar & Terra Restaurante – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Mia Nonna Massas – Carnes e Aves / Culinária Internacional
M.R.Pork – Carnes e Aves / Lanches Artesanais
O Quintal Espaço da Família – Carnes e Aves / Comida de Boteco

Quiosque do Marquinhos 47 – Carnes e Aves
Skina Chicken – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Taller Gastronomia – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Tapera Branca – Carnes e Aves
Água Doce Cachaçaria – Comida de Boteco
BBB Hamburgueria – Comida de Boteco / Lanches Artesanais
Caiçara´s – Comida de Boteco / Frutos do Mar
Empório Espeticho – Comida de Boteco
O Garimpo – Comida de Boteco / Frutos do Mar
O Poderoso Pastelão – Comida de Boteco
Oficina das Pizzas 1 – Comida de Boteco / Pizzas
Rock Bar – Comida de Boteco / Lanches Artesanais
Villa Gourmet – Comida de Boteco / Frutos do Mar
Batatuba Batataria – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Caiçaras II – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Espeticho – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kadu Lanches – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kamisama – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kintal do Maquinhos – Culinária Internacional
Kiskonofre – Culinária Internacional / Sabor de Praia
Narigatô Sushi – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Nori Sushi – Culinária Internacional
Tico’s Burger – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Zanfredo – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kiosk 46 Ferragut – Sabor de Praia
Terrazza Lounge Bar – Sabor de Praia / Pizzas
Toca do Robalo – Sabor de Praia / Frutos do Mar
Balaio Caiçara – Frutos do Mar / Confeitaria
Empadas do Villaça – Frutos do Mar / Confeitaria
Guaruçá Frutos do Mar – Frutos do Mar
Ostra & Ouriço – Frutos do Mar / Sobremesas Frias
Surfs Choperia e Pizzaria – Frutos do Mar / Pizzas

Bistrô Zen – Confeitaria / Lanches Artesanais
Café Caraguá Praia Shopping – Confeitaria
Don Corleone – Confeitaria / Pizzas
Nonna Peroni – Confeitaria / Pizzas
Officina das Pizzas 2 – Confeitaria / Pizzas
Sodiê Doces – Confeitaria
Espeticho Hamburgueria e Chopperia – Lanches Artesanais
Rei Burguers – Lanches Artesanais
Rei da Baguete – Lanches Artesanais / Pizzas
Resenha’s Hamburgueria e Pizzaria – Lanches Artesanais / Pizzas
Santo Suco – Lanches Artesanais / Sobremesas Frias
Ideal Pizzaria – Pizzas
Japa Pizza Delivery – Pizzas
Pizzaria do Neno – Pizzas
Açaí Bertioga Caraguá – Sobremesas Frias
Açaí da Barra – Sobremesas Frias
Açaí Mix JCR. – Sobremesas Frias
Lulu Sorvetes – Sobremesas Frias
Sorveteria Malalu – Sobremesas Frias
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Ações emergenciais visam acolher pessoas vulneráveis durante onda
de frio
Temperatura pode ficar abaixo de 7ºC no Litoral Norte nos próximos dias

As prefeituras do Litoral Norte estão preparando ações emergenciais e campanhas de
arrecadação de agasalhos para atender pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade
durante a forte onda de frio , prevista para os próximos dias.Em Caraguatatuba, esses
grupos devem ser acolhidos provisoriamente durante 10 dias, em um abrigo da cidade.
As abordagem começaram nesta quarta-feira (28) e a previsão é de pelo menos 50
pessoas atendidas. O abrigo contará com equipe médica, realização de teste rápido e
vacinação da Covid-19, aferição de pressão e temperatura, encaminhamentos para rede
pública, se necessário, e acolhimento dos animais dos usuários.
O Fundo Social doará ainda vestuário, roupas de cama e banho e higiene pessoal. Os
abrigados terão atividades esportivas, culturais e palestras sobre diversos temas. O
objetivo é que eles fiquem estes 10 dias no local, até que a frente fria acabe.
Em longo prazo, a ação também busca que a equipe técnica conheça os moradores e dê
andamento a diversos serviços, como retorno à cidade de origem, confecção de
documentos, contato com os familiares para fortalecimento dos vínculos afetivos, entre
outros serviços.
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Prefeitura de Caraguatatuba intensifica abordagem das pessoas em
situação de rua com acolhimento provisório

A Prefeitura de Caraguatatuba intensificará o serviço de abordagem à população adulta em
situação de rua até o próximo final de semana. A ação para acolher este público iniciou na
noite desta quarta-feira (28), com objetivo de oferecer um abrigo provisório, diante da
previsão da baixa temperatura.
A ação emergencial abordou 39 pessoas e 21 aceitaram o acolhimento. No abrigo, todas
as pessoas foram testadas e não foi registrado nenhum caso positivo da Covid-19. O
trabalho segue nos próximos dias, durante todo o dia.
O prefeito Aguilar Junior participou da abordagem e destacou que a maior dificuldade é
convencer as pessoas a irem para o abrigo. “É importante que a população e entidades
sociais que têm a frequência de ajudá-los, que os convençam ao acolhimento e possam se
proteger do frio. A partir deste trabalho poderemos iniciar o fortalecimento dos vínculos
familiares e encaminhamento para diversos serviços,” destacou o prefeito.
O objetivo é que eles fiquem estes 10 dias no local, até que a frente fria termine. Neste
período, terão alimentação, higiene pessoal, atendimento médico, vestuário, atividades
esportivas, culturais e palestras sobre diversos temas.
A equipe de serviço social realizará busca ativa para um possível retorno familiar ou à
cidade de origem, além da confecção de documentos, encaminhamento para vagas de
emprego e tratamento de dependência química. Os animais de posse dos acolhidos
também estão sendo abrigados e alimentados.
Solidariedade
O Fundo Social de Caraguatatuba conta com a rede de solidariedade da população para
doação de roupas de frio, principalmente masculinas, meias e peças íntimas.
“Diante desta demanda contamos com a ajuda de todos para que possamos atender com
muito amor e carinho a população adulta em situação de rua, neste período de frio
intenso”, reforça a presidente do Fundo Social, Samara Aguilar.
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Prefeitura de Caraguatatuba coloca no ar novo site do turismo

A partir de agora, quem quiser mais informações sobre o turismo e suas opções em
CAraguattuba, pode entrar diretamente no site www.caragua.tur.br. Essa nova plataforma
agrega as informações sobre opções de passeio, hospedagem, gastronomia, atrativos,
calendário de eventos. Tudo reunido em um único espaço.
De acordo com secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, também será possível
o turista acessar o site, que vai funcionar como uma espécie de receptivo, para escolher o
local onde quer se hospedar de acordo com os filtros oferecidos, por exemplo.
“Nós não faremos a reserva, mas o internauta vai usando os filtros até chegar no que ele
quer e fazer o contato direto com o estabelecimento”.
Por isso, o empresário que quiser se cadastrar, basta ligar no (12) 3897-7910, sede da
Secretaria de Turismo. Importante destacar que o espaço é liberado apenas aos
empresários que também já possuem o Cadastur (Cadastro de Prestador de Serviços
Turísticos), como hotéis, pousadas, restaurantes e agências de receptivos turíticos.
Todo o site foi desenvolvido pela equipe da Secretaria de Tecnologia da Iformação, com
apoio da Secretaria de Turismo, visando torná-lo mais acessível, responsivo e atualizado.
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Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para cursos de
qualificação aos moradores do residencial Nova Caragua II

Na próxima segunda-feira (2), a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de
Habitação, abre inscrições para cursos gratuitos de Servente de Pedreiro (16 vagas),
Manicure (15 vagas), Design de Sobrancelha (15 vagas), Barbeiro (15 vagas) e Instalação
de Painéis para Captação de Energia Solar (16 vagas), todos voltado aos moradores do
residencial Nova Caragua II, no Travessão.
Os interessados devem comparecer ao Ciase do Travessão, munidos de RG, CPF e
comprovante de residência, entre 11h e 13h, onde os cursos serão ministrados.
O Projeto de Desenvolvimento Socioterritoral do Empreendimento Habitacional Nova
Caragua II é uma parceria da Prefeitura de Caraguatatuba, Caixa Econômica Federal (CEF)
e o SESI, que oferece, além das capacitações para geração de emprego e renda,
acompanhamento das famílias por uma assistente social e palestras sobre planejamento
financeiro e familiar, comunicação interpessoal, postura profissional, atendimento ao
cliente, entre outras questões.
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16º ‘Caraguá A Gosto’: o sabor da retomada econômica

A abertura da 16ª edição do Caraguá A Gosto, realizada nesta quinta-feira (29), não é
apenas mais um evento produzido na cidade, mas um que marca a retomada econômica
com força total, nesta fase em que os efeitos contra a pandemia da Covid-19 demonstram
resultado.
Foi neste tom de esperança que o prefeito Aguilar Junior falou para cerca de 200 pessoas
– o espaço comporta mais de 640 – sobre a possibilidade de novos eventos, pelo menos
até o final do ano, que é a retomada do calendário turístico a partir de 2022.
“Não foram fáceis os dias, por diversas vezes eu sofri calado, chorei sozinho. É uma
doença que ninguém esperava. Vários de vocês tiveram de demitir, ficaram apertados,
todas as ações que nós tomamos, nenhuma foi populista, foi baseada em dados e hoje
tenho o prazer de anunciar a nossa retomada econômica com força total, mas com todos
os protocolos de segurança”, disse aos comerciantes e autoridades presentes.
Ele destacou que o mundo vai ter de se adequar e não será diferente no Brasil e em
Caraguatatuba. “Mas eu tenho muita fé e esperança que essa retomada da economia será
muito mais rápida para nós e todo o meu time já vem pensando no melhor para vocês,
para a cidade, para a geração de emprego”.
Ele ainda destacou um evento que participou na semana passada em Santos, a Expo
Retomada. “Participei, recentemente, do primeiro evento chancelado pelo Estado de São
Paulo, com todos os protocolos. Confesso que fiquei chocado, porque é difícil saber que
tem de se adaptar para um novo modelo com todos os protocolos sanitários, tudo diferente
do que conheci”.
Agora, com o anúncio dos eventos programados, Aguilar Junior falou que é o momento de
coroação a tudo que foi feito desde 14 de março de 2020. Agora estamos vacinando
pessoas com mais de 25 de anos.
Entre as atrações já definidas estão o Empreenda Caraguatatuba, Festa de Iemanjá,
Revéillon, Shows de Verão, Carnaval, Arena de Verão, MMA Brasil Tour, Beer Festival, Arena
Cross, Arena Freestyle, Aviva Caraguá, Mutirão do Emprego. “Queremos pelo menos três
eventos culturais e esportivos ainda este ano, junto com a participação dos idosos que
atraem pessoas para a nossa cidade”, anunciou.
Caraguá a Gosto

Há 16 anos no ar, essa edição do Caraguá A Gosto, maior evento gastronômico da região,
se mostra grandioso, com número recorde de participantes (69) e de pratos (115). Até
quem já esteve do outro lado como consumidor, este ano sente o gostinho de participar
efetivamente do evento.
É o caso do empresário William Almeida, da Chocolateria Brasileira, que estreia já com dois
pratos, nas categorias Café e Sobremesa. “Estamos confiante em uma retomada
econômica agressiva, com sucesso, com as pessoas querendo sair e conhecer novos
lugares. E o Caraguá A Gosto é também uma forma de divulgação do nosso
estabelecimento que completou um ano, melhorar o faturamento e fazer network”.
A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, comemora a participação dos
estabelecimentos, entidades apoiadoras e patrocinadores que demonstra a grandeza e
importância do evento não só para Caraguatatuba, mas para toda a região.
“São números expressivos em um momento que buscamos a nossa recuperação na era da
Covid, com a participação maciça de comerciantes, patrocinadores e apoiadores”.
Nesta edição, o evento pode ser presencial, delivery ou drive thru, de acordo com os
protocolos sanitários aplicáveis ao momento.
Os clientes que apreciarem um ou mais pratos concorrentes e preencherem as cédulas de
forma correta vão concorrer ao sorteio de prêmios como dois pacotes de city tour em
Caraguatatuba; um passeio pela maior Fazenda de Mexilhão do Estado de São Paulo, na
praia da Cocanha; um pacote de duas diárias na Pousada das Hortênsias, em Campos do
Jordão (período de baixa temporada), e um passaporte Caraguá a Gosto, para degustação
dos pratos vencedores em cada categoria do evento (voucher válido apenas para consumo
dos pratos vencedores – serviço, outros acompanhamentos e/ou bebida não inclusos).
“Destacamos que os prêmios para os clientes têm o intuito de promover o turismo, seja
para o visitante ou morador, que ainda não conhecem todas as belezas da nossa cidade”,
ressalta Maria Fernanda.
Os três primeiros colocados na categoria ‘garçons’ serão contemplados com três bolsas de
estudo para curso de Inglês. Em caso de empate, o critério de desempate será a maior
pontuação na somatória de notas do quesito ‘Atendimento’ no estabelecimento no qual o
garçom trabalha.
Já para os estabelecimentos participantes a premiação será para os três primeiros
colocados em cada categoria gastronômica, os quais serão premiados com troféus. A
novidade desta edição é o “Troféu Campeão de Vendas” para cada categoria.
As categorias participantes são:
•

Carnes e Aves: pratos à base de carnes e aves;

•

Comida de Boteco: petiscos e porções;

•

Culinária Internacional: pratos da culinária internacional;

•

Frutos do Mar: pratos à base de Frutos do Mar;

•

Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais;

•

Pizzas: pizzas;

•

Sabor de Praia: petiscos ou porções de frutos do mar;

•

Sobremesas Frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres;

•
Confeitaria: tipo de culinária baseado no preparo e decoração de diversos pratos
doces como tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres,
•
Café: preparo de bebidas e/ou sobremesas que tenham o café como principal
ingrediente.
Confira abaixo os estabelecimentos e as respectivas categorias participantes:
Café D´Ary – Café / Confeitaria
Chocolateria Brasileira – Café / Sobremesas Frias
La Costa Café – Café / Confeitaria
Armazém e Café Prosa e Poesia – Café / Comida de Boteco
ACabana Pizza e Bar – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Alegro Sushi Pizza Bar – Carnes e Ave / Culinária Internacional
Bar do Hélio – Carnes e Aves / Culinária Internacional
Bar do Julinho – Carnes e Aves
Direto na Brasa – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Embarque Bar e Restaurante – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Franchicken – Carnes e Aves
Gamboa – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Garage Bar Steakhouse – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Japa Prainha – Comida de Boteco / Culinária Internacional
Mar & Terra Restaurante – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Mia Nonna Massas – Carnes e Aves / Culinária Internacional
M.R.Pork – Carnes e Aves / Lanches Artesanais
O Quintal Espaço da Família – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Quiosque do Marquinhos 47 – Carnes e Aves
Skina Chicken – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Taller Gastronomia – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Tapera Branca – Carnes e Aves
Água Doce Cachaçaria – Comida de Boteco
BBB Hamburgueria – Comida de Boteco / Lanches Artesanais
Caiçara´s – Comida de Boteco / Frutos do Mar

Empório Espeticho – Comida de Boteco
O Garimpo – Comida de Boteco / Frutos do Mar
O Poderoso Pastelão – Comida de Boteco
Oficina das Pizzas 1 – Comida de Boteco / Pizzas
Rock Bar – Comida de Boteco / Lanches Artesanais
Villa Gourmet – Comida de Boteco / Frutos do Mar
Batatuba Batataria – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Caiçaras II – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Espeticho – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kadu Lanches – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kamisama – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kintal do Maquinhos – Culinária Internacional
Kiskonofre – Culinária Internacional / Sabor de Praia
Narigatô Sushi – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Nori Sushi – Culinária Internacional
Tico’s Burger – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Zanfredo – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kiosk 46 Ferragut – Sabor de Praia
Terrazza Lounge Bar – Sabor de Praia / Pizzas
Toca do Robalo – Sabor de Praia / Frutos do Mar
Balaio Caiçara – Frutos do Mar / Confeitaria
Empadas do Villaça – Frutos do Mar / Confeitaria
Guaruçá Frutos do Mar – Frutos do Mar
Ostra & Ouriço – Frutos do Mar / Sobremesas Frias
Surfs Choperia e Pizzaria – Frutos do Mar / Pizzas
Bistrô Zen – Confeitaria / Lanches Artesanais
Café Caraguá Praia Shopping – Confeitaria
Don Corleone – Confeitaria / Pizzas
Nonna Peroni – Confeitaria / Pizzas
Officina das Pizzas 2 – Confeitaria / Pizzas
Sodiê Doces – Confeitaria
Espeticho Hamburgueria e Chopperia – Lanches Artesanais

Rei Burguers – Lanches Artesanais
Rei da Baguete – Lanches Artesanais / Pizzas
Resenha’s Hamburgueria e Pizzaria – Lanches Artesanais / Pizzas
Santo Suco – Lanches Artesanais / Sobremesas Frias
Ideal Pizzaria – Pizzas
Japa Pizza Delivery – Pizzas
Pizzaria do Neno – Pizzas
Açaí Bertioga Caraguá – Sobremesas Frias
Açaí da Barra – Sobremesas Frias
Açaí Mix JCR. – Sobremesas Frias
Lulu Sorvetes – Sobremesas Frias
Sorveteria Malalu – Sobremesas Frias
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Caraguatatuba vacina mais de 2 mil pessoas com mais de 25 anos
contra Covid na próxima semana

Caraguatatuba irá continuar com vacinação contra a Covid-19 para pessoas com mais de
25 anos. Na próxima semana serão agendadas mais 2.197 pessoas para a vacinação. O
agendamento ocorre para quem fez a solicitação da vacina no aplicativo nos dias 17, 18 e
19 de julho.
Quem solicitou a vacinação pelo aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ após essa data deve
aguardar um novo lote de doses, a ser enviado pelo Governo do Estado.
Para ser vacinado é fundamental que a pessoa confirme o agendamento no
‘Caraguatatuba 156’, assim que receber a notificação, que acontece pelo próprio aplicativo
e também por e-mail.
Caso não confirme o agendamento no aplicativo, ou não compareça no dia da vacinação,
ou ainda, se negue a tomar a vacina na hora, por conta da marca, a pessoa tem seu
cadastro cancelado e deverá realizar uma nova solicitação no ‘Vacina Caraguá’, indo
automaticamente para o fim da fila.
Doses aplicadas
Até esta quinta-feira (29), Caraguatatuba recebeu 106.110 doses de vacina. Desse total já
foram aplicadas 68.786 de primeira dose e 29.929 de segunda ou dose única. No geral, a
cidade aplicou 97.178 doses.
Hoje, 55% da população já recebeu a primeira dose e 24% está com a imunização
completa.
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Caraguatatuba oferece teste e exame para avaliar sensibilidade dos
pés de pacientes diabéticos

O ambulatório de feridas do Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Caraguatatuba
promove uma ação para avaliar a sensibilidade dos pés de pacientes com diabetes.
Esta é uma ação que faz parte do programa ‘Pés Saudáveis’ do ambulatório. O objetivo é
sensibilizar as pessoas e reforçar que elas precisam ter o auto cuidado e fazer uma
avaliação dos pés, além de proporcionar a diminuição do número de amputações por
causa da doença.
O ambulatório, que trata de toda e qualquer ferida, recebe pacientes que são diabéticos.
Eles representam cerca de 70% dos atendimentos e muitos pacientes chegam amputados
ou estão prestes a amputar um membro. Na maioria das vezes é o pé.
Para realizar o teste, o paciente precisa ser sabidamente diabético há mais de 10 anos.
Após o teste, a pessoa será informada se o pé está insensível ou não. Caso seja
constatada a insensibilidade, o diabético irá iniciar o acompanhamento no ambulatório
para que seja feita a prevenção.
Além do teste de sensibilidade, o ambulatório irá realizar o exame de índice tornozelobraquial (ITB). Ele mostrar se o paciente tem chances de desenvolver alguma ferida que
leve a amputação.
A extremamente reforçar que todo e qualquer paciente diabético há mais de 10 anos, ou
menos, pode fazer os testes e o exame.
Os interessados podem procurar o CEM, de segunda à sexta-feira, das 13h às 16h, para
que seja agendado um horário com a equipe responsável pelo teste. Se preferir, o paciente
poderá procurar a unidade de saúde de referência para que seja feito o agendamento por
meio das equipes do Programa de Saúde da Família (PSF).
A avaliação é feita em aproximadamente 40 minutos, por isso é necessário o
agendamento. O resultado dos exames sai na hora, e mesmo que a insensibilidade não
seja constatada, o paciente será inserido no programa do pré-diabético para receber o
acompanhamento da equipe do ambulatório de feridas.
O Centro de Especialidades Médicas (CEM) está localizado na Avenida Maranhão, 421 –
Jardim Primavera. O telefone é o (12) 3886-1200.
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Prefeitura de Caraguatatuba e Polícia Ambiental monitoram
construção irregular em área de risco

A Fiscalização da Secretaria de Urbanismo e policiais ambientais foram averiguar nesta
última quarta-feira (28) a denúncia de construção irregular em uma área de risco e
Preservação Permanente (APP) localizada no bairro Jardim Califórnia, na região central.
No momento da abordagem não havia ninguém no local, mas a equipe encontrou indícios
de desmatamento e material de construção. De acordo com o secretário de Urbanismo, o
monitoramento nessas áreas vai continuar. “Não há autorização para se construir em
áreas de risco e muito menos em APP”.
Foi informado que a principal preocupação é com a vida das pessoas, pois elas começam a
construir já correndo riscos, uma das situações que o desmatamento provoca.
A fiscalização sobre desmatamento é feita pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e
Pesca.
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Caraguatatuba intensifica acolhimento provisório com pessoas em
situação de rua com

A Prefeitura de Caraguatatuba intensificará o serviço de abordagem à população adulta em
situação de rua até o próximo final de semana. A ação para acolher este público tem o
objetivo de oferecer um abrigo provisório, diante da previsão da baixa temperatura.
A ação emergencial abordou 39 pessoas e 21 aceitaram o acolhimento. No abrigo, todas
as pessoas foram testadas e não foi registrado nenhum caso positivo da Covid-19. O
trabalho segue nos próximos dias, durante todo o dia.
O prefeito Aguilar Junior participou da abordagem e destacou que a maior dificuldade é
convencer as pessoas a irem para o abrigo. “É importante que a população e entidades
sociais que têm a frequência de ajudá-los, que os convençam ao acolhimento e possam se
proteger do frio. A partir deste trabalho poderemos iniciar o fortalecimento dos vínculos
familiares e encaminhamento para diversos serviços,” destaca o prefeito.
O objetivo é que eles fiquem estes dez dias no local, até que a frente fria termine. Neste
período, terão alimentação, higiene pessoal, atendimento médico, vestuário, atividades
esportivas, culturais e palestras sobre diversos temas.
A equipe de serviço social realizará busca ativa para um possível retorno familiar ou à
cidade de origem, além da confecção de documentos, encaminhamento para vagas de
emprego e tratamento de dependência química. Os animais de posse dos acolhidos
também estão sendo abrigados e alimentados.
O Fundo Social de Caraguatatuba conta com a rede de solidariedade da população para
doação de roupas de frio, principalmente masculinas, meias e peças íntimas. “Diante desta
demanda contamos com a ajuda de todos para que possamos atender com muito amor e
carinho a população adulta em situação de rua, neste período de frio intenso”, reforça a
presidente do Fundo Social, Samara Aguilar.
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Prefeitura de Caraguatatuba intensifica abordagem das pessoas em
situação de rua com acolhimento provisório

A Prefeitura de Caraguatatuba intensificará o serviço de abordagem à população adulta em
situação de rua até o próximo final de semana. A ação para acolher este público iniciou na
noite desta quarta-feira (28), com objetivo de oferecer um abrigo provisório, diante da
previsão da baixa temperatura.
A ação emergencial abordou 39 pessoas e 21 aceitaram o acolhimento. No abrigo, todas
as pessoas foram testadas e não foi registrado nenhum caso positivo da Covid-19. O
trabalho segue nos próximos dias, durante todo o dia.
O prefeito Aguilar Junior participou da abordagem e destacou que a maior dificuldade é
convencer as pessoas a irem para o abrigo. “É importante que a população e entidades
sociais que têm a frequência de ajudá-los, que os convençam ao acolhimento e possam se
proteger do frio. A partir deste trabalho poderemos iniciar o fortalecimento dos vínculos
familiares e encaminhamento para diversos serviços,” destacou o prefeito.
O objetivo é que eles fiquem estes 10 dias no local, até que a frente fria termine. Neste
período, terão alimentação, higiene pessoal, atendimento médico, vestuário, atividades
esportivas, culturais e palestras sobre diversos temas.
A equipe de serviço social realizará busca ativa para um possível retorno familiar ou à
cidade de origem, além da confecção de documentos, encaminhamento para vagas de
emprego e tratamento de dependência química. Os animais de posse dos acolhidos
também estão sendo abrigados e alimentados.
Solidariedade
O Fundo Social de Caraguatatuba conta com a rede de solidariedade da população para
doação de roupas de frio, principalmente masculinas, meias e peças íntimas.
“Diante desta demanda contamos com a ajuda de todos para que possamos atender com
muito amor e carinho a população adulta em situação de rua, neste período de frio
intenso”, reforça a presidente do Fundo Social, Samara Aguilar.
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Prefeitura de Caraguatatuba e Polícia Ambiental monitoram
construção irregular em área de risco no Jardim Califórnia

Fiscais da Secretaria de Urbanismo e policiais ambientais foram averiguar na manhã desta
quarta-feira (28) a denúncia de construção irregular em uma área de risco e Preservação
Permanente (APP) localizada no bairro Jardim Califórnia, na região central.
No momento da abordagem não havia ninguém no local, mas a equipe encontrou indícios
de desmatamento e material de construção. De acordo com o secretário de Urbanismo, o
monitoramento nessas áreas vai continuar. “Não há autorização para se construir em
áreas de risco e muito menos em APP”.
Ele informou ainda que a principal preocupação é com a vida das pessoas, porque elas
começam a construir já correndo riscos, uma das situações que o desmatamento provoca.
A fiscalização sobre desmatamento é feita pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e
Pesca.
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Prefeitura de Caraguatatuba intensifica abordagem das pessoas em
situação de rua com acolhimento provisório

A Prefeitura de Caraguatatuba intensificará o serviço de abordagem à população adulta em
situação de rua até o próximo final de semana. A ação para acolher este público iniciou na
noite desta quarta-feira (28), com objetivo de oferecer um abrigo provisório, diante da
previsão da baixa temperatura.
A ação emergencial abordou 39 pessoas e 21 aceitaram o acolhimento. No abrigo, todas
as pessoas foram testadas e não foi registrado nenhum caso positivo da Covid-19. O
trabalho segue nos próximos dias, durante todo o dia.
O prefeito Aguilar Junior participou da abordagem e destacou que a maior dificuldade é
convencer as pessoas a irem para o abrigo. “É importante que a população e entidades
sociais que têm a frequência de ajudá-los, que os convençam ao acolhimento e possam se
proteger do frio. A partir deste trabalho poderemos iniciar o fortalecimento dos vínculos
familiares e encaminhamento para diversos serviços,” destacou o prefeito.
O objetivo é que eles fiquem estes 10 dias no local, até que a frente fria termine. Neste
período, terão alimentação, higiene pessoal, atendimento médico, vestuário, atividades
esportivas, culturais e palestras sobre diversos temas.
A equipe de serviço social realizará busca ativa para um possível retorno familiar ou à
cidade de origem, além da confecção de documentos, encaminhamento para vagas de
emprego e tratamento de dependência química. Os animais de posse dos acolhidos
também estão sendo abrigados e alimentados.
Solidariedade
O Fundo Social de Caraguatatuba conta com a rede de solidariedade da população para
doação de roupas de frio, principalmente masculinas, meias e peças íntimas.
“Diante desta demanda contamos com a ajuda de todos para que possamos atender com
muito amor e carinho a população adulta em situação de rua, neste período de frio
intenso”, reforça a presidente do Fundo Social, Samara Aguilar.
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Procurado por roubo é capturado em Caraguatatuba

Um homem procurado pela justiça foi capturado por uma equipe da Polícia Militar, por
volta 19h05, desta quarta-feira (28/07), no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba.
Segundo informou a polícia, o indivíduo estava caminhando quando levantou suspeita pelo
seu nervosismo ao avistar os policiais.
Durante abordagem nada ilícito foi localizado, porém ao realizar a pesquisa criminal, foi
constatado um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo expedido no mês de
junho deste ano. O homem foi preso e levado para a delegacia onde ficou à disposição da
justiça.
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Policiais da ROCAM recupera moto furtada em Caraguatatuba

Uma equipe da ROCAM (Ronda Ostensivas com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar
recuperou uma motocicleta furtada nesta quinta-feira (29/07), no bairro Perequê-Mirim,
em Caraguatatuba.
De acordo com a PM, durante patrulhamento pela Avenida, José da Costa Pinheiro Junior,
um motociclista chamou atenção pelas manobras e ao receber sinal de parada
empreendeu fuga. O homem foi preso alguns metros depois após cair da moto. A
motocicleta CG Fan 160 tinha a cor vermelha como original de fabrica, mais ela foi pintada
de preta e o chassi raspado.
O acusado e a motocicleta foram levados para o 1° DP do Porto Novo onde foi elaborado o
flagrante ficando preso à disposição da justiça. Agora, a polícia tenta localizar o
proprietário, que tem de comparecer à delegacia com a documentação.
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Circuito Litoral Norte realiza campanha para ampliar adesão de
cadastros do trade regional na retomada da promoção

Circuito Litoral Norte realiza campanha para ampliar adesão de cadastros do trade regional
na retomada da promoção
A ação visa reforçar o guia de fornecedores do Turismo e apoiar as empresas da região na
geração de negócios nessa retomada.
O Consórcio Intermunicipal do Circuito Litoral Norte está realizando uma intensa campanha
de adesão e atualização de cadastros de fornecedores turísticos das cidades de Bertioga,
Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. Focada em ampliar a rede de contatos
de hospedagens, bares, restaurantes, agências receptivas, transportes turísticos e serviços
especiais no Guia Geral disponível no site do consórcio, a iniciativa pretende estruturar a
oferta das empresas regionais neste momento de retomada.
Isso porque, além de linkar esses fornecedores em suas divulgações de marketing digital e
comunicação, com ações nas redes sociais e imprensa, o consórcio turístico apresenta em
seu portal as principais atrações do destino Litoral Norte e quais fornecedores podem
receber e levar o turista para experiências inesquecíveis e seguras. Essa base de
fornecedores é ofertada aos operadores, agências e turistas em novos polos emissores
através de feiras, eventos, capacitações, treinamentos, famtours e ativações com
operadores e agentes. Essas ações regionais são estruturadas pelo Ministério do Turismo,
Secretaria de Turismo do Estado e ainda envolvem parceiros fortes como Aprecesp e
Sebrae.
A primeira feira presencial ocorre ainda nesta semana e conta com um stand do Estado de
São Paulo e suas principais Regiões Turísticas, incluindo uma capacitação sobre o Litoral
Norte. O Circuito Litoral Norte vai representar a região turística e seus empresários na 35ª
Feira de Negócios Turísticos UGART, que ocorre em Porto Alegre entre 30 e 31 de julho.
Também já estão confirmadas a participação em eventos como WTM Latin America
(online), AVIRRP – RP, ABAV EXPO – FOR, Salão São Paulo – SP, FIT – BUENOS AIRES,
FESTURIS GRAMADO, AVISTAR, ABETA SUMMIT-SC, SP BOAT SHOW, entre outras a
confirmar de acordo com o cenário.
Para o presidente Interino do consórcio turístico, Gustavo Monteiro, é fundamental a
participação do trade nessa retomada da promoção do destino.

“Os empresários se dedicaram, se estruturaram e se capacitaram no período de pandemia
e agora, com a evolução da vacinação e protocolos, os turistas estão querendo viajar e
buscando novos destinos dentro do país. Com a oferta estruturada, vamos promover
gradualmente dentro do público correto, com informação técnica, focando o turista
sustentável e qualificado”, afirma.
As ações de promoção iniciam gradualmente no momento em que as ações estruturais –
Observatório de Turismo, Guia Virtual de Roteiros Turísticos, Rotas Cênicas e Capacitações
– coordenadas pelo consórcio, junto com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado,
seguem para fases finais.
Importante ferramenta para reforçar a divulgação das empresas da região, o Guia Geral
conecta profissionais qualificados e empreendimentos reconhecidos com turistas e
operadores. São hotéis, pousadas, locadoras de veículos, receptivos, restaurantes, bares e
marinas e serviços especializados em turismo que serão conectados com quem monta
produtos e põe na prateleira, com quem vende ou direto com quem quer viajar para as
melhores opções e roteiros do Litoral Norte de São Paulo com segurança.
Atualmente, a seção do site já conta com 390 cadastros – que são atualizados
semanalmente – e já recebeu, em 2020, mais de 5 mil acessos. Garantindo a qualificação
e profissionalização do turismo regional, o Guia Geral conta apenas com empresas e
prestadores de serviços certificados pelo Cadastur do Ministério do Turismo.
O cadastro é gratuito e pode ser feito pelo site: https://circuitolitoralnorte.tur.br/cadastroguia
Sobre o Circuito Litoral Norte
O Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte de São Paulo vem se
consolidando como referência neste segmento para o Estado, apresentando uma gestão
integrada e focada no desenvolvimento conjunto das cidades participantes (Bertioga,
Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba).
O Circuito soma atrativos, equipamentos e serviços turísticos das cinco cidades
integrantes, com o objetivo de enriquecer a oferta turística, ampliar as opções de visita e a
satisfação do turista, com consequente aumento do fluxo e da permanência dos visitantes
na região do Litoral Norte paulista, assim como a geração de trabalho, renda e qualidade
de vida.
Nessa retomada, o consórcio vem realizando importantes parcerias com a Secretaria de
Turismo do Estado e Ministério do Turismo, entre outras entidades, para garantir o retorno
das atividades turísticas de forma segura e apoiar o trade regional a se restabelecer da
melhor forma.
Mais informações: www.circuitolitoralnorte.tur.br
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Caraguatatuba vacina mais de 2 mil pessoas com mais de 25 anos
contra Covid na próxima semana

Caraguatatuba irá continuar com vacinação contra a Covid-19 para pessoas com mais de
25 anos. Na próxima semana serão agendadas mais 2.197 pessoas para a vacinação. O
agendamento ocorre para quem fez a solicitação da vacina no aplicativo nos dias 17, 18 e
19 de julho.
Quem solicitou a vacinação pelo aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ após essa data deve
aguardar um novo lote de doses, a ser enviado pelo Governo do Estado.
Para ser vacinado é fundamental que a pessoa confirme o agendamento no
‘Caraguatatuba 156’, assim que receber a notificação, que acontece pelo próprio aplicativo
e também por e-mail.
Caso não confirme o agendamento no aplicativo, ou não compareça no dia da vacinação,
ou ainda, se negue a tomar a vacina na hora, por conta da marca, a pessoa tem seu
cadastro cancelado e deverá realizar uma nova solicitação no ‘Vacina Caraguá’, indo
automaticamente para o fim da fila.
Doses aplicadas
Até esta quinta-feira (29), Caraguatatuba recebeu 106.110 doses de vacina. Desse total já
foram aplicadas 68.786 de primeira dose e 29.929 de segunda ou dose única. No geral, a
cidade aplicou 97.178 doses.
Hoje, 55% da população já recebeu a primeira dose e 24% está com a imunização
completa.
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Prefeitura de Caraguatatuba intensifica abordagem das pessoas em
situação de rua com acolhimento provisório

A Prefeitura de Caraguatatuba intensificará o serviço de abordagem à população adulta em
situação de rua até o próximo final de semana. A ação para acolher este público iniciou na
noite desta quarta-feira (28), com objetivo de oferecer um abrigo provisório, diante da
previsão da baixa temperatura.
A ação emergencial abordou 39 pessoas e 21 aceitaram o acolhimento. No abrigo, todas
as pessoas foram testadas e não foi registrado nenhum caso positivo da Covid-19. O
trabalho segue nos próximos dias, durante todo o dia.
O prefeito Aguilar Junior participou da abordagem e destacou que a maior dificuldade é
convencer as pessoas a irem para o abrigo. “É importante que a população e entidades
sociais que têm a frequência de ajudá-los, que os convençam ao acolhimento e possam se
proteger do frio. A partir deste trabalho poderemos iniciar o fortalecimento dos vínculos
familiares e encaminhamento para diversos serviços,” destacou o prefeito.
O objetivo é que eles fiquem estes 10 dias no local, até que a frente fria termine. Neste
período, terão alimentação, higiene pessoal, atendimento médico, vestuário, atividades
esportivas, culturais e palestras sobre diversos temas.
A equipe de serviço social realizará busca ativa para um possível retorno familiar ou à
cidade de origem, além da confecção de documentos, encaminhamento para vagas de
emprego e tratamento de dependência química. Os animais de posse dos acolhidos
também estão sendo abrigados e alimentados.
Solidariedade
O Fundo Social de Caraguatatuba conta com a rede de solidariedade da população para
doação de roupas de frio, principalmente masculinas, meias e peças íntimas.
“Diante desta demanda contamos com a ajuda de todos para que possamos atender com
muito amor e carinho a população adulta em situação de rua, neste período de frio
intenso”, reforça a presidente do Fundo Social, Samara Aguilar.
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Biblioteca Municipal Afonso Schmidt recebe mostra ‘Exposição
Musical’, com instrumentos de 1920 a 1980

O saguão da Biblioteca Municipal Afonso Schmidt recebe a mostra ‘Exposição Musical’, um
passeio pelas décadas de 1920 a 1980. A visitação pode ser feita de segunda a sextafeira, das 9h às 14h, à Rua Santa Cruz, 396, Centro, até o dia 8 de setembro.
Cedido pelo colecionador Valdemir Garcia, o Val da Banda, o acervo conta com discos de
vinis, alumínio e papelão, cartões postais musicais, disco de trilha sonora de filme mudo,
de meados de 1935, gramofones, de 1925 a 1940, rádio toca fitas cassete, de 1980,
rádio com campona, de 1920, órgão hindu, de 1940, erhu (instrumento japonês), de 1950,
e muito mais.
Segundo o Val da Banda, seu interesse por colecionar começou ainda na infância, com
coleções de tampinhas de garrafas, caixas de fósforo, figurinhas, dentre outros
colecionáveis da época.
Músico baterista e percussionista desde 1969, e membro da Banda Municipal Carlos
Gomes desde 1983, ele conta que possui outras coleções, de brinquedos, câmeras
fotográficas, relógios, bonecas, jogos, dedais, miniaturas, tudo adquirido através de leilões,
bazares e feiras de barganha. “A história por trás dos objetos foi o que sempre me
fascinou”, disse.
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16º ‘Caraguá A Gosto’: o sabor da retomada econômica

A abertura da 16ª edição do Caraguá A Gosto, realizada nesta quinta-feira (29), não é
apenas mais um evento produzido na cidade, mas um que marca a retomada econômica
com força total, nesta fase em que os efeitos contra a pandemia da Covid-19 demonstram
resultado.
Foi neste tom de esperança que o prefeito Aguilar Junior falou para cerca de 200 pessoas
– o espaço comporta mais de 640 – sobre a possibilidade de novos eventos, pelo menos
até o final do ano, que é a retomada do calendário turístico a partir de 2022.
“Não foram fáceis os dias, por diversas vezes eu sofri calado, chorei sozinho. É uma
doença que ninguém esperava. Vários de vocês tiveram de demitir, ficaram apertados,
todas as ações que nós tomamos, nenhuma foi populista, foi baseada em dados e hoje
tenho o prazer de anunciar a nossa retomada econômica com força total, mas com todos
os protocolos de segurança”, disse aos comerciantes e autoridades presentes.
Ele destacou que o mundo vai ter de se adequar e não será diferente no Brasil e em
Caraguatatuba. “Mas eu tenho muita fé e esperança que essa retomada da economia será
muito mais rápida para nós e todo o meu time já vem pensando no melhor para vocês,
para a cidade, para a geração de emprego”.
Ele ainda destacou um evento que participou na semana passada em Santos, a Expo
Retomada. “Participei, recentemente, do primeiro evento chancelado pelo Estado de São
Paulo, com todos os protocolos. Confesso que fiquei chocado, porque é difícil saber que
tem de se adaptar para um novo modelo com todos os protocolos sanitários, tudo diferente
do que conheci”.
Agora, com o anúncio dos eventos programados, Aguilar Junior falou que é o momento de
coroação a tudo que foi feito desde 14 de março de 2020. Agora estamos vacinando
pessoas com mais de 25 de anos.
Entre as atrações já definidas estão o Empreenda Caraguatatuba, Festa de Iemanjá,
Revéillon, Shows de Verão, Carnaval, Arena de Verão, MMA Brasil Tour, Beer Festival, Arena
Cross, Arena Freestyle, Aviva Caraguá, Mutirão do Emprego. “Queremos pelo menos três
eventos culturais e esportivos ainda este ano, junto com a participação dos idosos que
atraem pessoas para a nossa cidade”, anunciou.
Caraguá a Gosto

Há 16 anos no ar, essa edição do Caraguá A Gosto, maior evento gastronômico da região,
se mostra grandioso, com número recorde de participantes (69) e de pratos (115). Até
quem já esteve do outro lado como consumidor, este ano sente o gostinho de participar
efetivamente do evento.
É o caso do empresário William Almeida, da Chocolateria Brasileira, que estreia já com dois
pratos, nas categorias Café e Sobremesa. “Estamos confiante em uma retomada
econômica agressiva, com sucesso, com as pessoas querendo sair e conhecer novos
lugares. E o Caraguá A Gosto é também uma forma de divulgação do nosso
estabelecimento que completou um ano, melhorar o faturamento e fazer network”.
A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, comemora a participação dos
estabelecimentos, entidades apoiadoras e patrocinadores que demonstra a grandeza e
importância do evento não só para Caraguatatuba, mas para toda a região.
“São números expressivos em um momento que buscamos a nossa recuperação na era da
Covid, com a participação maciça de comerciantes, patrocinadores e apoiadores”.
Nesta edição, o evento pode ser presencial, delivery ou drive thru, de acordo com os
protocolos sanitários aplicáveis ao momento.
Os clientes que apreciarem um ou mais pratos concorrentes e preencherem as cédulas de
forma correta vão concorrer ao sorteio de prêmios como dois pacotes de city tour em
Caraguatatuba; um passeio pela maior Fazenda de Mexilhão do Estado de São Paulo, na
praia da Cocanha; um pacote de duas diárias na Pousada das Hortênsias, em Campos do
Jordão (período de baixa temporada), e um passaporte Caraguá a Gosto, para degustação
dos pratos vencedores em cada categoria do evento (voucher válido apenas para consumo
dos pratos vencedores – serviço, outros acompanhamentos e/ou bebida não inclusos).
“Destacamos que os prêmios para os clientes têm o intuito de promover o turismo, seja
para o visitante ou morador, que ainda não conhecem todas as belezas da nossa cidade”,
ressalta Maria Fernanda.
Os três primeiros colocados na categoria ‘garçons’ serão contemplados com três bolsas de
estudo para curso de Inglês. Em caso de empate, o critério de desempate será a maior
pontuação na somatória de notas do quesito ‘Atendimento’ no estabelecimento no qual o
garçom trabalha.
Já para os estabelecimentos participantes a premiação será para os três primeiros
colocados em cada categoria gastronômica, os quais serão premiados com troféus. A
novidade desta edição é o “Troféu Campeão de Vendas” para cada categoria.
As categorias participantes são:


Carnes e Aves: pratos à base de carnes e aves;



Comida de Boteco: petiscos e porções;



Culinária Internacional: pratos da culinária internacional;



Frutos do Mar: pratos à base de Frutos do Mar;



Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais;



Pizzas: pizzas;



Sabor de Praia: petiscos ou porções de frutos do mar;



Sobremesas Frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres;



Confeitaria: tipo de culinária baseado no preparo e decoração de diversos pratos
doces como tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres,



Café: preparo de bebidas e/ou sobremesas que tenham o café como principal
ingrediente.

Confira abaixo os estabelecimentos e as respectivas categorias participantes:
Café D´Ary – Café / Confeitaria
Chocolateria Brasileira – Café / Sobremesas Frias
La Costa Café – Café / Confeitaria
Armazém e Café Prosa e Poesia – Café / Comida de Boteco
ACabana Pizza e Bar – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Alegro Sushi Pizza Bar – Carnes e Ave / Culinária Internacional
Bar do Hélio – Carnes e Aves / Culinária Internacional
Bar do Julinho – Carnes e Aves
Direto na Brasa – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Embarque Bar e Restaurante – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Franchicken – Carnes e Aves
Gamboa – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Garage Bar Steakhouse – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Japa Prainha – Comida de Boteco / Culinária Internacional
Mar & Terra Restaurante – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Mia Nonna Massas – Carnes e Aves / Culinária Internacional
M.R.Pork – Carnes e Aves / Lanches Artesanais
O Quintal Espaço da Família – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Quiosque do Marquinhos 47 – Carnes e Aves
Skina Chicken – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Taller Gastronomia – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Tapera Branca – Carnes e Aves
Água Doce Cachaçaria – Comida de Boteco
BBB Hamburgueria – Comida de Boteco / Lanches Artesanais
Caiçara´s – Comida de Boteco / Frutos do Mar

Empório Espeticho – Comida de Boteco
O Garimpo – Comida de Boteco / Frutos do Mar
O Poderoso Pastelão – Comida de Boteco
Oficina das Pizzas 1 – Comida de Boteco / Pizzas
Rock Bar – Comida de Boteco / Lanches Artesanais
Villa Gourmet – Comida de Boteco / Frutos do Mar
Batatuba Batataria – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Caiçaras II – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Espeticho – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kadu Lanches – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kamisama – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kintal do Maquinhos – Culinária Internacional
Kiskonofre – Culinária Internacional / Sabor de Praia
Narigatô Sushi – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Nori Sushi – Culinária Internacional
Tico’s Burger – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Zanfredo – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kiosk 46 Ferragut – Sabor de Praia
Terrazza Lounge Bar – Sabor de Praia / Pizzas
Toca do Robalo – Sabor de Praia / Frutos do Mar
Balaio Caiçara – Frutos do Mar / Confeitaria
Empadas do Villaça – Frutos do Mar / Confeitaria
Guaruçá Frutos do Mar – Frutos do Mar
Ostra & Ouriço – Frutos do Mar / Sobremesas Frias
Surfs Choperia e Pizzaria – Frutos do Mar / Pizzas
Bistrô Zen – Confeitaria / Lanches Artesanais
Café Caraguá Praia Shopping – Confeitaria
Don Corleone – Confeitaria / Pizzas
Nonna Peroni – Confeitaria / Pizzas
Officina das Pizzas 2 – Confeitaria / Pizzas
Sodiê Doces – Confeitaria
Espeticho Hamburgueria e Chopperia – Lanches Artesanais

Rei Burguers – Lanches Artesanais
Rei da Baguete – Lanches Artesanais / Pizzas
Resenha’s Hamburgueria e Pizzaria – Lanches Artesanais / Pizzas
Santo Suco – Lanches Artesanais / Sobremesas Frias
Ideal Pizzaria – Pizzas
Japa Pizza Delivery – Pizzas
Pizzaria do Neno – Pizzas
Açaí Bertioga Caraguá – Sobremesas Frias
Açaí da Barra – Sobremesas Frias
Açaí Mix JCR. – Sobremesas Frias
Lulu Sorvetes – Sobremesas Frias
Sorveteria Malalu – Sobremesas Frias
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Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para cursos de
qualificação aos moradores do residencial Nova Caragua II

Na próxima segunda-feira (2), a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de
Habitação, abre inscrições para cursos gratuitos de Servente de Pedreiro (16 vagas),
Manicure (15 vagas), Design de Sobrancelha (15 vagas), Barbeiro (15 vagas) e Instalação
de Painéis para Captação de Energia Solar (16 vagas), todos voltado aos moradores do
residencial Nova Caragua II, no Travessão.
Os interessados devem comparecer ao Ciase do Travessão, munidos de RG, CPF e
comprovante de residência, entre 11h e 13h, onde os cursos serão ministrados.
O Projeto de Desenvolvimento Socioterritoral do Empreendimento Habitacional Nova
Caragua II é uma parceria da Prefeitura de Caraguatatuba, Caixa Econômica Federal (CEF)
e o SESI, que oferece, além das capacitações para geração de emprego e renda,
acompanhamento das famílias por uma assistente social e palestras sobre planejamento
financeiro e familiar, comunicação interpessoal, postura profissional, atendimento ao
cliente, entre outras questões.
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Prefeitura de Caraguatatuba coloca no ar novo site do turismo

A partir de agora, quem quiser mais informações sobre o turismo e suas opções em
CAraguattuba, pode entrar diretamente no site www.caragua.tur.br. Essa nova plataforma
agrega as informações sobre opções de passeio, hospedagem, gastronomia, atrativos,
calendário de eventos. Tudo reunido em um único espaço.
De acordo com secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, também será possível
o turista acessar o site, que vai funcionar como uma espécie de receptivo, para escolher o
local onde quer se hospedar de acordo com os filtros oferecidos, por exemplo.
“Nós não faremos a reserva, mas o internauta vai usando os filtros até chegar no que ele
quer e fazer o contato direto com o estabelecimento”.
Por isso, o empresário que quiser se cadastrar, basta ligar no (12) 3897-7910, sede da
Secretaria de Turismo. Importante destacar que o espaço é liberado apenas aos
empresários que também já possuem o Cadastur (Cadastro de Prestador de Serviços
Turísticos), como hotéis, pousadas, restaurantes e agências de receptivos turíticos.
Todo o site foi desenvolvido pela equipe da Secretaria de Tecnologia da Iformação, com
apoio da Secretaria de Turismo, visando torná-lo mais acessível, responsivo e atualizado.
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Vacinação e evento ‘Caraguá A Gosto’ dão esperança a retomada
econômica aos comércios da região

Hoje (29), na parte da manhã, no Teatro Mario Covas, aconteceu à abertura da 16ª edição
do Caraguá A Gosto. O evento foi apresentado pelos jornalistas Marcelo Hespaña e
Michelle Sampaio, onde iniciaram chamando o Prefeito Aguilar Jr para abertura oficial. Em
um tom de esperança, durante seu discurso, o prefeito Aguilar Jr destacou, “os dias não
foram fáceis, por diversas vezes eu sofri calado, chorei sozinho. É uma doença que
ninguém esperava. Vários de vocês tiveram de demitir, ficaram apertados, todas as ações
que nós tomamos, nenhuma foi populista, foi baseada em dados e hoje tenho o prazer de
anunciar a nossa retomada econômica com força total, mas com todos os protocolos de
segurança”.
Ele ainda salientou sobre um evento que participou na semana passada em Santos, a Expo
Retomada. “Participei, recentemente, do primeiro evento chancelado pelo Estado de São
Paulo, com todos os protocolos. Confesso que fiquei chocado, porque é difícil saber que
tem de se adaptar para um novo modelo com todos os protocolos sanitários, tudo diferente
do que conheci. Mas eu tenho muita fé e esperança que essa retomada da economia será
muito mais rápida para nós e todo o meu time já vem pensando no melhor para vocês”.
Ainda em seu discurso e no vídeo de apresentado, motivou os participantes com atrações
definidas como o Empreenda Caraguatatuba, Festa de Iemanjá, Revéillon, Shows de Verão,
Carnaval, Arena de Verão, MMA Brasil Tour, Beer Festival, Arena Cross, Arena Freestyle,
Aviva Caraguá.
Após falar para cerca de 200 pessoas, em um espaço que comporta mais de 640 – sobre
a possibilidade de novos eventos e seguindo os protocolos de segurança, o prefeito ainda
conversou com o JM sobre vacinação e alta temporada para a retomada econômica,
“começando agora com o Caraguá A Gosto, estou bastante esperançoso. Otimista que a
gente vá conseguir fazer o controle da pandemia e retomar a economia do município.
Então, esse é o primeiro evento. Nos próximos seis meses nós temos a possibilidade de
fazer mais novos eventos. E nisso que nós vamos investir para atrair pessoas a cidade e
girar nosso comércio local”.
“Todo nosso trabalho e pensamento é para vacinar toda a população adulta até o final de
agosto cem por cento com a primeira dose. Aí a gente vai trabalhar com a segunda dose.

Então, esperamos que até o final de novembro cem por cento da população já esteja
vacinada. E a vacinação para o momento é a grande esperança. Então, todo nosso
trabalho e empenho é para vacinar o mais rápido possível para retomarmos a economia”,
concluiu o prefeito Aguilar Jr.
Caraguá A Gosto
Há 16 anos no ar, essa edição do Caraguá A Gosto, maior evento gastronômico da região,
se mostra grandioso, com número recorde de participantes (69) e de pratos (115).
Nesta edição, o evento pode ser presencial, delivery ou drive thru, de acordo com os
protocolos sanitários aplicáveis ao momento.
Os clientes que apreciarem um ou mais pratos concorrentes e preencherem as cédulas de
forma correta vão concorrer ao sorteio de prêmios como dois pacotes de city tour em
Caraguatatuba; um passeio pela maior Fazenda de Mexilhão do Estado de São Paulo, na
praia da Cocanha; um pacote de duas diárias na Pousada das Hortênsias, em Campos do
Jordão (período de baixa temporada), e um passaporte Caraguá a Gosto, para degustação
dos pratos vencedores em cada categoria do evento (voucher válido apenas para consumo
dos pratos vencedores – serviço, outros acompanhamentos e/ou bebida não inclusos).
Os três primeiros colocados na categoria ‘garçons’ serão contemplados com três bolsas de
estudo para curso de Inglês. Em caso de empate, o critério de desempate será a maior
pontuação na somatória de notas do quesito ‘Atendimento’ no estabelecimento no qual o
garçom trabalha.
Já para os estabelecimentos participantes a premiação será para os três primeiros
colocados em cada categoria gastronômica, os quais serão premiados com troféus. A
novidade desta edição é o “Troféu Campeão de Vendas” para cada categoria.
As categorias participantes são:


Carnes e Aves: pratos à base de carnes e aves;



Comida de Boteco: petiscos e porções;



Culinária Internacional: pratos da culinária internacional;



Frutos do Mar: pratos à base de Frutos do Mar;



Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais;



Pizzas: pizzas;



Sabor de Praia: petiscos ou porções de frutos do mar;



Sobremesas Frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres;



Confeitaria: tipo de culinária baseado no preparo e decoração de diversos pratos
doces como tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres,



Café: preparo de bebidas e/ou sobremesas que tenham o café como principal
ingrediente.

Confira abaixo os estabelecimentos e as respectivas categorias participantes:

Café D´Ary – Café / Confeitaria
Chocolateria Brasileira – Café / Sobremesas Frias
La Costa Café – Café / Confeitaria
Armazém e Café Prosa e Poesia – Café / Comida de Boteco
ACabana Pizza e Bar – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Alegro Sushi Pizza Bar – Carnes e Ave / Culinária Internacional
Bar do Hélio – Carnes e Aves / Culinária Internacional
Bar do Julinho – Carnes e Aves
Direto na Brasa – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Embarque Bar e Restaurante – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Franchicken – Carnes e Aves
Gamboa – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Garage Bar Steakhouse – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Japa Prainha – Comida de Boteco / Culinária Internacional
Mar & Terra Restaurante – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Mia Nonna Massas – Carnes e Aves / Culinária Internacional
M.R.Pork – Carnes e Aves / Lanches Artesanais
O Quintal Espaço da Família – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Quiosque do Marquinhos 47 – Carnes e Aves
Skina Chicken – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Taller Gastronomia – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Tapera Branca – Carnes e Aves
Água Doce Cachaçaria – Comida de Boteco
BBB Hamburgueria – Comida de Boteco / Lanches Artesanais
Caiçara´s – Comida de Boteco / Frutos do Mar
Empório Espeticho – Comida de Boteco
O Garimpo – Comida de Boteco / Frutos do Mar
O Poderoso Pastelão – Comida de Boteco
Oficina das Pizzas 1 – Comida de Boteco / Pizzas
Rock Bar – Comida de Boteco / Lanches Artesanais
Villa Gourmet – Comida de Boteco / Frutos do Mar
Batatuba Batataria – Culinária Internacional / Frutos do Mar

Caiçaras II – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Espeticho – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kadu Lanches – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kamisama – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kintal do Maquinhos – Culinária Internacional
Kiskonofre – Culinária Internacional / Sabor de Praia
Narigatô Sushi – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Nori Sushi – Culinária Internacional
Tico’s Burger – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Zanfredo – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kiosk 46 Ferragut – Sabor de Praia
Terrazza Lounge Bar – Sabor de Praia / Pizzas
Toca do Robalo – Sabor de Praia / Frutos do Mar
Balaio Caiçara – Frutos do Mar / Confeitaria
Empadas do Villaça – Frutos do Mar / Confeitaria
Guaruçá Frutos do Mar – Frutos do Mar
Ostra & Ouriço – Frutos do Mar / Sobremesas Frias
Surfs Choperia e Pizzaria – Frutos do Mar / Pizzas
Bistrô Zen – Confeitaria / Lanches Artesanais
Café Caraguá Praia Shopping – Confeitaria
Don Corleone – Confeitaria / Pizzas
Nonna Peroni – Confeitaria / Pizzas
Officina das Pizzas 2 – Confeitaria / Pizzas
Sodiê Doces – Confeitaria
Espeticho Hamburgueria e Chopperia – Lanches Artesanais
Rei Burguers – Lanches Artesanais
Rei da Baguete – Lanches Artesanais / Pizzas
Resenha’s Hamburgueria e Pizzaria – Lanches Artesanais / Pizzas
Santo Suco – Lanches Artesanais / Sobremesas Frias
Ideal Pizzaria – Pizzas
Japa Pizza Delivery – Pizzas
Pizzaria do Neno – Pizzas

Açaí Bertioga Caraguá – Sobremesas Frias
Açaí da Barra – Sobremesas Frias
Açaí Mix JCR. – Sobremesas Frias
Lulu Sorvetes – Sobremesas Frias
Sorveteria Malalu – Sobremesas Frias
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Caraguatatuba vacina mais de 2 mil pessoas com mais de 25 anos
contra Covid na próxima semana

Caraguatatuba irá continuar com vacinação contra a Covid-19 para pessoas com mais de
25 anos. Na próxima semana serão agendadas mais 2.197 pessoas para a vacinação. O
agendamento ocorre para quem fez a solicitação da vacina no aplicativo nos dias 17, 18 e
19 de julho.
Quem solicitou a vacinação pelo aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ após essa data deve
aguardar um novo lote de doses, a ser enviado pelo Governo do Estado.
Para ser vacinado é fundamental que a pessoa confirme o agendamento no
‘Caraguatatuba 156’, assim que receber a notificação, que acontece pelo próprio aplicativo
e também por e-mail.
Caso não confirme o agendamento no aplicativo, ou não compareça no dia da vacinação,
ou ainda, se negue a tomar a vacina na hora, por conta da marca, a pessoa tem seu
cadastro cancelado e deverá realizar uma nova solicitação no ‘Vacina Caraguá’, indo
automaticamente para o fim da fila.
Doses aplicadas
Até esta quinta-feira (29), Caraguatatuba recebeu 106.110 doses de vacina. Desse total já
foram aplicadas 68.786 de primeira dose e 29.929 de segunda ou dose única. No geral, a
cidade aplicou 97.178 doses.
Hoje, 55% da população já recebeu a primeira dose e 24% está com a imunização
completa.
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Prefeitura de Caraguatatuba coloca no ar novo site do turismo

A partir de agora, quem quiser mais informações sobre o turismo e suas opções em
Caraguatatuba, pode entrar diretamente no site www.caragua.tur.br. Essa nova plataforma
agrega as informações sobre opções de passeio, hospedagem, gastronomia, atrativos,
calendário de eventos. Tudo reunido em um único espaço.
De acordo com secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, também será possível
o turista acessar o site, que vai funcionar como uma espécie de receptivo, para escolher o
local onde quer se hospedar de acordo com os filtros oferecidos, por exemplo. “Nós não
faremos a reserva, mas o internauta vai usando os filtros até chegar no que ele quer e
fazer o contato direto com o estabelecimento”.
Por isso, o empresário que quiser se cadastrar, basta ligar no (12) 3897-7910, sede da
Secretaria de Turismo. Importante destacar que o espaço é liberado apenas aos
empresários que também já possuem o Cadastur (Cadastro de Prestador de Serviços
Turísticos), como hotéis, pousadas, restaurantes e agências de receptivos turísticos.
Todo o site foi desenvolvido pela equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação, com
apoio da Secretaria de Turismo, visando torná-lo mais acessível, responsivo e atualizado.
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Caraguatatuba abre inscrições para cursos de qualificação aos
moradores do Residencial Nova Caraguá ll
Para realizar a inscrição, os interessados devem comparecer ao Ciase do Travessão

Na próxima segunda-feira (2), a Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para cursos
gratuitos voltado aos moradores do residencial Nova Caragua II, no Travessão.
De acordo com a prefeitura, serão 16 vagas de servente de pedreiro, 15 para manicure, 15
para design de sobrancelha, 15 para barbeiro e 16 para Instalação de Painéis para
Captação de Energia Solar.
Para realizar a inscrição, os interessados devem comparecer ao Ciase do Travessão,
munidos de RG, CPF e comprovante de residência, entre 11h e 13h, onde os cursos serão
ministrados.
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FORAGIDO DA JUSTIÇA PRESO EM CARAGUATATUBA.

Um homem procurado pela justiça foi capturado por uma equipe da Polícia Militar, por
volta 19h05, de quarta-feira (28), no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba. Segundo
informou a polícia, o indivíduo estava caminhando quando levantou suspeita pelo seu
nervosismo ao avistar os policiais. Durante abordagem nada ilícito foi localizado, porém, ao
realizar a pesquisa criminal, foi constatado um mandado de prisão em aberto pelo crime
de roubo expedido no mês de junho deste ano. O homem foi preso e levado para a
delegacia onde ficou à disposição da justiça.
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CARAGUATATUBA AUMENTA ABORDAGEM E ACOLHIMENTO
PROVISÓRIO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.

A Prefeitura de Caraguatatuba intensificará o serviço de abordagem à população adulta em
situação de rua até o próximo final de semana. A ação para acolher este público iniciou na
noite de quarta-feira (28), com objetivo de oferecer um abrigo provisório, diante da
previsão da baixa temperatura. A ação emergencial abordou 39 pessoas e 21 aceitaram o
acolhimento. No abrigo, todas as pessoas foram testadas e não foi registrado nenhum
caso positivo da Covid-19. O trabalho segue nos próximos dias, durante todo o dia. O
prefeito Aguilar Junior participou da abordagem e destacou que a maior dificuldade é
convencer as pessoas a irem para o abrigo. “É importante que a população e entidades
sociais que têm a frequência de ajudá-los, que os convençam ao acolhimento e possam se
proteger do frio. A partir deste trabalho poderemos iniciar o fortalecimento dos vínculos
familiares e encaminhamento para diversos serviços,” destacou o prefeito. O objetivo é que
eles fiquem estes 10 dias no local, até que a frente fria termine. Neste período, terão
alimentação, higiene pessoal, atendimento médico, vestuário, atividades esportivas,
culturais e palestras sobre diversos temas. A equipe de serviço social realizará busca ativa
para um possível retorno familiar ou à cidade de origem, além da confecção de
documentos, encaminhamento para vagas de emprego e tratamento de dependência
química. Os animais de posse dos acolhidos também estão sendo abrigados e
alimentados. O Fundo Social de Caraguatatuba conta com a rede de solidariedade da
população para doação de roupas de frio, principalmente masculinas, meias e peças
íntimas. “Diante desta demanda contamos com a ajuda de todos para que possamos
atender com muito amor e carinho a população adulta em situação de rua, neste período
de frio intenso”, reforça a presidente do Fundo Social, Samara Aguilar.
@caraguatatuba_oficial
@samara.aguilar._
@aguilarjuniorcaragua
@drjoseernesto
@vertatoaguilar
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CARAGUÁ APOSTA FICHAS DA RETOMADA ECONÔMICA EM SEU
GRANDE FESTIVAL GASTRONÔMICO.

A abertura da 16ª edição do Caraguá A Gosto, realizada nesta quinta-feira (29), não é
apenas mais um evento produzido na cidade, mas um que marca a retomada econômica
com força total, nesta fase em que os efeitos contra a pandemia da Covid-19 demonstram
resultado. Foi neste tom de esperança que o prefeito Aguilar Junior falou para cerca de
200 pessoas – o espaço comporta mais de 640 – sobre a possibilidade de novos eventos,
pelo menos até o final do ano, que é a retomada do calendário turístico a partir de 2022.
“Não foram fáceis os dias, por diversas vezes eu sofri calado, chorei sozinho. É uma
doença que ninguém esperava. Vários de vocês tiveram de demitir, ficaram apertados,
todas as ações que nós tomamos, nenhuma foi populista, foi baseada em dados e hoje
tenho o prazer de anunciar a nossa retomada econômica com força total, mas com todos
os protocolos de segurança”, disse aos comerciantes e autoridades presentes. Ele
destacou que o mundo vai ter de se adequar e não será diferente no Brasil e em
Caraguatatuba. “Mas eu tenho muita fé e esperança que essa retomada da economia será
muito mais rápida para nós e todo o meu time já vem pensando no melhor para vocês,
para a cidade, para a geração de emprego”. Ele ainda destacou um evento que participou
na semana passada em Santos, a Expo Retomada. “Participei, recentemente, do primeiro
evento chancelado pelo Estado de São Paulo, com todos os protocolos. Confesso que
fiquei chocado, porque é difícil saber que tem de se adaptar para um novo modelo com
todos os protocolos sanitários, tudo diferente do que conheci”. Agora, com o anúncio dos
eventos programados, Aguilar Junior falou que é o momento de coroação a tudo que foi
feito desde 14 de março de 2020. Agora estamos vacinando pessoas com mais de 25 de
anos. Entre as atrações já definidas estão o Empreenda Caraguatatuba, Festa de Iemanjá,
Revéillon, Shows de Verão, Carnaval, Arena de Verão, MMA Brasil Tour, Beer Festival, Arena
Cross, Arena Freestyle, Aviva Caraguá, Mutirão do Emprego. @caraguatatuba_oficial
@aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto @vertatoaguilar
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BINGO CLANDESTINO FECHADO EM CARAGUATATUBA.

Policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São Sebastião fecharam, na
madrugada de quinta-feira (29), bingo clandestino localizado no bairro Benfica, em
Caraguatatuba. Foram apreendidos 13 máquinas caça-níqueis. No momento da
abordagem estavam no local cinco jogadoras idosas. Foram conduzidos ao plantão
policial três responsáveis pela casa. Segundo a polícia, uma das detidas já era
conhecida nos meios policiais por essa prática, tendo mais de cinco boletins de
ocorrências nos últimos anos, sendo responsável (gerente) da casa de jogos de
azar.
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HOMEM BALEADO E MORTO EM CARAGUATATUBA.

Um homem, de 21 anos, morreu baleado em Caraguatatuba. De acordo com informações
da Polícia Militar, havia denúncias de envolvimento do homem com o tráfico de drogas no
local. O crime aconteceu por volta das 19h, de quinta-feira (29), na rua Estrada Sertão dos
Tourinhos, bairro Sertão dos Torinhos. O homem havia saído da casa onde estava morando
com a testemunha do crime e os dois seguiram por uma viela. A testemunha relatou aos
policiais que neste caminho, um outro homem saiu de uma casa de veraneio e atirou
quatro vezes contra a vítima, que morreu no local. Os familiares relataram aos policiais que
o homem, de 21 anos, estava morando havia oito dias no bairro, novamente, com o pai. O
genitor relatou aos policiais que o filho não mexia mais com drogas. A polícia investiga o
caso.

Clipping de Notícias: 29/07/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Band Vale

Vale do Paraíba cria 10 mil vagas de emprego no primeiro semestre
de 2021, diz Caged
No mês de junho, foram 1.824 postos de trabalho criados

A região metropolitana do Vale do Paraíba criou 10.016 vagas de emprego com carteira
assinada no primeiro semestre de 2021. As informações são do repórter Jesse
Nascimento, da Band Vale FM com base em dados divulgados pelo Caged (Cadastro Geral
de Empregos e Desempregados) nesta quinta-feira (29).
São José dos Campos responde por quase um terço dos empregos gerados: 3.368 vagas.
Pindamonhangaba e Jacareí contrataram mais de mil trabalhadores no perído.
No mês de junho, foram criados 1.824 empregos, sendo 635 em São José.
Campos do Jordão gerou 357 vagas, o que mostra que a economia no inverno está mais
aquecida do que no ano passado.
Nas quatro cidades do Litoral Norte, Ilhabela, Caraguatatuba, Ubatuba e São Sebastião,
foram gerados 308 novos postos de trabalho em junho. Porém no primeiro semestre, o
saldo é negativo: 217 pessoas perderam os empregos nas quatro cidades.
O município com o melhor desempenho do ano no litoral é Ilhabela com a contratação de
205 novos trabalhadores.
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Homem de 21 anos é morto a tiros no Sertão dos Tourinhos, em
Caraguatatuba
Vítima foi morta com quatro tiros quando andava com amigo

Um homem de 21 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (29), no Sertão dos
Tourinhos, em Caraguatatuba. Ninguém foi preso.
A vítima andava com um amigo por uma viela do bairro quando um homem saiu de uma
casa de veraneio e disparou quatro vezes contra o jovem, que não resistiu e morreu no
local.
Segundo parentes relataram aos policiais, a vítima havia voltado a morar com o pai há
pouco mais de uma semana.
De acordo com a PM, ele era suspeito de ter envolvimento com o tráfico de drogas na
região.
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16º ‘Caraguá A Gosto’ marca a retomada econômica no Município

A abertura da 16ª edição do Caraguá A Gosto, realizada nesta quinta-feira (29), marca a
retomada econômica com força total, nesta fase em que os efeitos contra a pandemia da
Covid-19 demonstram resultado. Foi neste tom de esperança que o prefeito Aguilar Junior
falou para cerca de 200 pessoas – o espaço comporta mais de 640 – sobre a
possibilidade de novos eventos, pelo menos até o final do ano, que é a retomada do
calendário turístico a partir de 2022.
“Não foram fáceis os dias, por diversas vezes eu sofri calado, chorei sozinho. É uma
doença que ninguém esperava. Vários de vocês tiveram de demitir, ficaram apertados,
todas as ações que nós tomamos, nenhuma foi populista, foi baseada em dados e hoje
tenho o prazer de anunciar a nossa retomada econômica com força total, mas com todos
os protocolos de segurança”, disse aos comerciantes e autoridades presentes.
Ele destacou que o mundo vai ter de se adequar e não será diferente no Brasil e em
Caraguatatuba. “Mas eu tenho muita fé e esperança que essa retomada da economia será
muito mais rápida para nós e todo o meu time já vem pensando no melhor para vocês,
para a cidade, para a geração de emprego”.
Ele ainda destacou um evento que participou na semana passada em Santos, a Expo
Retomada. “Participei, recentemente, do primeiro evento chancelado pelo Estado de São
Paulo, com todos os protocolos. Confesso que fiquei chocado, porque é difícil saber que
tem de se adaptar para um novo modelo com todos os protocolos sanitários, tudo diferente
do que conheci”.
Agora, com o anúncio dos eventos programados, Aguilar Junior falou que é o momento de
coroação a tudo que foi feito desde 14 de março de 2020. Agora estamos vacinando
pessoas com mais de 25 de anos.
Entre as atrações já definidas estão o Empreenda Caraguatatuba, Festa de Iemanjá,
Revéillon, Shows de Verão, Carnaval, Arena de Verão, MMA Brasil Tour, Beer Festival, Arena
Cross, Arena Freestyle, Aviva Caraguá, Mutirão do Emprego. “Queremos pelo menos três
eventos culturais e esportivos ainda este ano, junto com a participação dos idosos que
atraem pessoas para a nossa cidade”, anunciou.
Caraguá a Gosto
Há 16 anos no ar, essa edição do Caraguá A Gosto, maior evento gastronômico da região,
se mostra grandioso, com número recorde de participantes (69) e de pratos (115). Até

quem já esteve do outro lado como consumidor, este ano sente o gostinho de participar
efetivamente do evento.
É o caso do empresário William Almeida, da Chocolateria Brasileira, que estreia já com dois
pratos, nas categorias Café e Sobremesa. “Estamos confiante em uma retomada
econômica agressiva, com sucesso, com as pessoas querendo sair e conhecer novos
lugares. E o Caraguá A Gosto é também uma forma de divulgação do nosso
estabelecimento que completou um ano, melhorar o faturamento e fazer network”.
A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, comemora a participação dos
estabelecimentos, entidades apoiadoras e patrocinadores que demonstra a grandeza e
importância do evento não só para Caraguatatuba, mas para toda a região.
“São números expressivos em um momento que buscamos a nossa recuperação na era da
Covid, com a participação maciça de comerciantes, patrocinadores e apoiadores”.
Nesta edição, o evento pode ser presencial, delivery ou drive thru, de acordo com os
protocolos sanitários aplicáveis ao momento.
Os clientes que apreciarem um ou mais pratos concorrentes e preencherem as cédulas de
forma correta vão concorrer ao sorteio de prêmios como dois pacotes de city tour em
Caraguatatuba; um passeio pela maior Fazenda de Mexilhão do Estado de São Paulo, na
praia da Cocanha; um pacote de duas diárias na Pousada das Hortênsias, em Campos do
Jordão (período de baixa temporada), e um passaporte Caraguá a Gosto, para degustação
dos pratos vencedores em cada categoria do evento (voucher válido apenas para consumo
dos pratos vencedores – serviço, outros acompanhamentos e/ou bebida não inclusos).
“Destacamos que os prêmios para os clientes têm o intuito de promover o turismo, seja
para o visitante ou morador, que ainda não conhecem todas as belezas da nossa cidade”,
ressalta Maria Fernanda.
Os três primeiros colocados na categoria ‘garçons’ serão contemplados com três bolsas de
estudo para curso de Inglês. Em caso de empate, o critério de desempate será a maior
pontuação na somatória de notas do quesito ‘Atendimento’ no estabelecimento no qual o
garçom trabalha.
Já para os estabelecimentos participantes a premiação será para os três primeiros
colocados em cada categoria gastronômica, os quais serão premiados com troféus. A
novidade desta edição é o “Troféu Campeão de Vendas” para cada categoria.
As categorias participantes são:
Carnes e Aves: pratos à base de carnes e aves;
Comida de Boteco: petiscos e porções;
Culinária Internacional: pratos da culinária internacional;
Frutos do Mar: pratos à base de Frutos do Mar;
Lanches Artesanais: sanduíches ou outros tipos de lanches artesanais;
Pizzas: pizzas;
Sabor de Praia: petiscos ou porções de frutos do mar;
Sobremesas Frias: sobremesas como sorvetes, açaí e congêneres;
Confeitaria: tipo de culinária baseado no preparo e decoração de diversos pratos doces

como tortas, cupcakes, bolos, pudins e congêneres,
Café: preparo de bebidas e/ou sobremesas que tenham o café como principal ingrediente.
Confira abaixo os estabelecimentos e as respectivas categorias participantes:
Café D´Ary – Café / Confeitaria
Chocolateria Brasileira – Café / Sobremesas Frias
La Costa Café – Café / Confeitaria
Armazém e Café Prosa e Poesia – Café / Comida de Boteco
ACabana Pizza e Bar – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Alegro Sushi Pizza Bar – Carnes e Ave / Culinária Internacional
Bar do Hélio – Carnes e Aves / Culinária Internacional
Bar do Julinho – Carnes e Aves
Direto na Brasa – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Embarque Bar e Restaurante – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Franchicken – Carnes e Aves
Gamboa – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Garage Bar Steakhouse – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Japa Prainha – Comida de Boteco / Culinária Internacional
Mar & Terra Restaurante – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Mia Nonna Massas – Carnes e Aves / Culinária Internacional
M.R.Pork – Carnes e Aves / Lanches Artesanais
O Quintal Espaço da Família – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Quiosque do Marquinhos 47 – Carnes e Aves
Skina Chicken – Carnes e Aves / Comida de Boteco
Taller Gastronomia – Carnes e Aves / Frutos do Mar
Tapera Branca – Carnes e Aves
Água Doce Cachaçaria – Comida de Boteco
BBB Hamburgueria – Comida de Boteco / Lanches Artesanais
Caiçara´s – Comida de Boteco / Frutos do Mar
Empório Espeticho – Comida de Boteco
O Garimpo – Comida de Boteco / Frutos do Mar
O Poderoso Pastelão – Comida de Boteco
Oficina das Pizzas 1 – Comida de Boteco / Pizzas
Rock Bar – Comida de Boteco / Lanches Artesanais

Villa Gourmet – Comida de Boteco / Frutos do Mar
Batatuba Batataria – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Caiçaras II – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Espeticho – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kadu Lanches – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Kamisama – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kintal do Maquinhos – Culinária Internacional
Kiskonofre – Culinária Internacional / Sabor de Praia
Narigatô Sushi – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Nori Sushi – Culinária Internacional
Tico’s Burger – Culinária Internacional / Lanches Artesanais
Zanfredo – Culinária Internacional / Frutos do Mar
Kiosk 46 Ferragut – Sabor de Praia
Terrazza Lounge Bar – Sabor de Praia / Pizzas
Toca do Robalo – Sabor de Praia / Frutos do Mar
Balaio Caiçara – Frutos do Mar / Confeitaria
Empadas do Villaça – Frutos do Mar / Confeitaria
Guaruçá Frutos do Mar – Frutos do Mar
Ostra & Ouriço – Frutos do Mar / Sobremesas Frias
Surfs Choperia e Pizzaria – Frutos do Mar / Pizzas
Bistrô Zen – Confeitaria / Lanches Artesanais
Café Caraguá Praia Shopping – Confeitaria
Don Corleone – Confeitaria / Pizzas
Nonna Peroni – Confeitaria / Pizzas
Officina das Pizzas 2 – Confeitaria / Pizzas
Sodiê Doces – Confeitaria
Espeticho Hamburgueria e Chopperia – Lanches Artesanais
Rei Burguers – Lanches Artesanais
Rei da Baguete – Lanches Artesanais / Pizzas
Resenha’s Hamburgueria e Pizzaria – Lanches Artesanais / Pizzas
Santo Suco – Lanches Artesanais / Sobremesas Frias
Ideal Pizzaria – Pizzas

Japa Pizza Delivery – Pizzas
Pizzaria do Neno – Pizzas
Açaí Bertioga Caraguá – Sobremesas Frias
Açaí da Barra – Sobremesas Frias
Açaí Mix JCR. – Sobremesas Frias
Lulu Sorvetes – Sobremesas Frias
Sorveteria Malalu – Sobremesas Frias
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Policiais da Rocam recuperam motocicleta furtada e agora tentam
localizar proprietário
Policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) prenderam
nesta quinta-feira (29/7) um indivíduo que trafegava pela Avenida José da Costa Pinheiro
Junior, no Perequê-Mirim, zona sul de Caraguatatuba, com uma motocicleta que era
produto de furto. A moto, que está com a numeração de chassi e do motor raspada, foi
levada para o 1º DP de Caraguatatuba, no Porto Novo.
O indivíduo ainda tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais militares soldado Alves e
soldado Gama. A cor original da motocicleta CG Fan 160 é vermelha, mas ela está pintada
na cor preta. Agora, a polícia tenta localizar o proprietário, que tem de comparecer à
delegacia com a documentação.
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