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Caraguatatuba elege novos membros do Conselho Tutelar

Caraguatatuba elegeu neste domingo (15) seus novos conselheiros tutelares. A eleição
contou com a participação de 2.329 eleitores, que escolheram nove membros, três
titulares e seis suplentes. Dez candidatos participaram do pleito.
O pleito ocorreu em três colégios eleitorais – nas escolas EMEI/EMEF Prof. Alaor Xavier
Junqueira, EMEI/EMEF Benedito Inácio Soares e na EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues.
As três eleitas que assumirão como titulares são Paula Fernandes Pereira, com 736 votos;
Paula Gloria Almeida Marques, com 401 votos e Diana Pereira Santos, com 382 votos.
Os seis suplentes e seus respectivos votos foram Wander Moreria de Andrade (294), Ana
Lucia Rocha (155), Bruno Santos de Oliveira (139), Jamille Botelho do Prado (82), Mayra
Garakis Poggi Pollini (76) e Marcelo Stapf Ribeiro (26).
A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA),
Cintia Alves, parabenizou os eleitos e destacou que “a partir de agora, os novos
conselheiros devem se dedicar, estudar e se preparar para o grande desafio, que é de
estar Conselheiro Tutelar e defender nossas crianças e adolescentes, como prioridade
absoluta”, disse.
Os candidatos eleitos passarão por capacitações e a posse será realizada no dia 13 de
setembro.

Clipping de Notícias: 16/08/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Tamoios News

Caraguatatuba recebe Campeonato de Beach Tennis no próximo final
de semana

A Praia da Cocanha em Caraguatatuba, vai receber o primeiro campeonato de Beach
Tennis na modalidade Open. O evento será realizado nos dias 21 e 22 de agosto durante
todo o dia.
O 1º Cocanha Open de Beach Tennis conta com mais de 450 inscritos. Com participantes
das cidades de Lençóis Paulista, Guarujá, Santos, São Sebastião, Ubatuba, Lagoinha e
Caraguatatuba, o campeonato contará com montagem estimada de 30 redes para os jogos
abrangendo as categorias A, B, C, Iniciante, Kids, sub 14, sub 16, sub 18, 45+, 50+ e 60+
e categoria advocacia.
Os organizadores prepararam ainda, um espaço especialmente para os pequenos da
categoria Kids com rede adaptada, circuito de funcional e um torneio entre as crianças
onde todas receberão medalhas ao final. O evento conta também com a categoria
advocacia, uma homenagem ao dia do advogado que aconteceu em 11 de agosto.
A iniciativa para o campeonato partiu de atletas locais, com o apoio da AceleraBT, empresa
voltada para a prática de Beach Tennis que tem um projeto social de incentivo ao esporte a
atletas de baixa renda. Para este evento os atletas assistidos pelo projeto social
participarão com isenção total da taxa de inscrição.
A organizadora e atleta, Lu Focesi, conta sobre a iniciativa: “Eu pratico beach tennis como
atleta há quase 4 anos e conheci a modalidade com o Alex Boihagian, um dos precursores
da modalidade em Caraguá. Com o tempo começamos a fazer pequenos eventos solidários
na cidade com o intuito de ajudar atletas que não tinham condições de comprar a raquete,
por exemplo. Daí veio a ideia de fazer um torneio com um pouco mais de investimento,
mais patrocínio e para mais atletas participarem. Optamos por realizar na praia da
Cocanha por sua extensão”.
Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com medalhas
personalizadas. Vários parceiros oferecerão brindes, combo de massagem, avaliação
ortopédica e o público terá acesso à compra de produtos esportivos. O evento contará com
transmissão e locução ao vivo dos principais jogos via streaming.
A atleta Letícia Uva conta que conheceu o Beach Tennis em 2016 e que desde que
começou a praticar no ano seguinte, adorou o esporte, começou a fazer aulas e a
participar de torneios. Em 2018 a esportista foi convocada pela CBBT (Confederação

Brasileira de Beach Tennis) para jogar no Pan-americano na Bahia e ficou em segundo
lugar na sua categoria.
“Estou muito feliz em ter um torneio em casa! A praia da Cocanha é maravilhosa, com uma
paisagem linda e muito espaço para quadras. Estou ansiosa pelo torneio, para jogar e
também para ver os meus alunos, os adultos e os kids, participando desse evento!”, conta
Letícia.
Os realizadores do campeonato esperam que a iniciativa ganhe forças nos próximos anos.
“A ideia é esse ser só o primeiro, pois o retorno em inscrições, as parcerias e patrocínios
foram muito gratificantes e mostraram a necessidade de um evento como esse para
incentivar o Beach Tennis em Caraguatatuba. Agradecemos aos patrocinadores Auto Posto
Asa Delta, Marina Maré Mansa, Pousada Vivendas Sol e Mar, Nice Calçados, Bulgarelli
Estruturas Metálicas, Core Sport, Spirit BT, Nuty Açaí, Radio Giro Litoral, Dr. Martim
Marcondes Pereira – Ortopedista e Traumatologista e a Prefeitura Municipal de
Caraguatatuba”, finaliza Lu Focesi.
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Polícia Ambiental resgata dois papagaios em Caraguatatuba

Hoje (16/8), uma equipe da Polícia Militar Ambiental foi acionada para uma ocorrência de
maus tratos no bairro Morro do Algodão, em Caraguatatuba. Segundo a denúncia uma
mulher possuía um cachorro e dois papagaios e constantemente agredia e gritava com os
animais.
No local os policiais foram recebidos pela proprietária da residência que autorizou a
fiscalização. Os policiais constaram a posse dos animais denunciados sem sinais de maus
tratos, estando o cachorro bem alimentado, com água em abundância e local coberto para
dormir e os papagaios (papagaio-verdadeiro) bem cuidados, porém a responsável não
possuía autorização do órgão competente para manter as aves silvestres em cativeiro.
Diante a infração ambiental, os papagaios foram apreendidos e destinados para o CETAS
(Centro de Triagem de Animais Silvestres) de Lorena, onde receberão os cuidados
necessários. A proprietária dos animais foi autuada em R$1.000,00 pelo crime ambiental.
O Papagaio-verdadeiro é uma das espécies que mais sofrem com o tráfico ilegal de
animais silvestres. Por ser uma ave localizada com facilidade no território brasileiro e ter o
“dom da fala”, é cobiçado pelos homens para ser usado como animal de estimação, porém
a compra ilegal movimenta um mercado sombrio, que utiliza formas de captura e
transporte precários. A mioria das aves são transportadas em caixas pequenas, tubos de
cano, caixa de sapatos, dentre outros, sem ventilação e escondidas para dificultar a
localização em fiscalizações, o que causa a morte de grande parte delas.
Denúncias podem ser feitas pelos telefones 190 e (12)3886-2200 da Polícia Militar
Ambiental de Caraguatatuba.
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PPA 2022-2025 é tema de audiências públicas virtuais na Câmara de
Caraguatatuba

O Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 de Caraguatatuba será discutido nas próximas quarta
e quinta-feira (18 e 19/8), a partir das 18h, em duas audiências públicas virtuais
promovidas pela Câmara Municipal. Técnicos da Secretaria de Planejamento Estratégico e
Desenvolvimento vão explicar a proposta. As audiências online do Legislativo serão
transmitidas pelo site www.camaracaragua.sp.gov.br, Página da Câmara de Caraguatatuba
no Facebook e Canal da Câmara de Caraguatatuba no YouTube.
Os interessados podem obter cópias do projeto e do edital com o regulamento da
audiência no site da Câmara. A participação da população está assegurada após o
preenchimento do formulário disponível no site da Câmara; via ‘Zoom’ (também mediante
inscrição prévia na página do Legislativo); e por meio de mensagens de texto, áudio ou
vídeo pelo número de WhatsApp (12) 99718-5769. O prazo máximo para envio dos
questionamentos é de 15 minutos antes do início de cada audiência, às 18h, ou seja, a
partir das 17h45, nos dias 18 e 19 de agosto.
As audiências atendem as exigências do Art. 165 da Constituição Federal, Artigo 48 da Lei
Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei 4.320/1964 (Estatui
Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços) e Lei Orgânica Municipal (Artigos 3º das disposições transitórias, 49 e 63).
A Prefeitura de Caraguatatuba promoveu uma audiência presencial de elaboração do Plano
Plurianual 2022-2025 no dia 7 de maio, na EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, no
Indaiá. A Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento garantiu a
participação remota da população com a audiência pública eletrônica do PPA 2022-2025,
realizada entre os dias 7 e 13 de maio, no site http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/.
A Câmara de Caraguatatuba fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 830 – Centro. O horário
de atendimento ao público é das 12h às 18h, de segunda a sexta-feira. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone (12) 3897-2525.
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Caraguatatuba vacina mais de 6 mil no mutirão de sábado e
ultrapassa 120 mil doses aplicadas

O mutirão de vacinação contra a Covid-19 realizado pela Prefeitura de Caraguatatuba no
último sábado (14) permitiu a imunização de mais 3.732 pessoas de 18 anos ou mais com
a primeira dose. No mesmo dia, Caraguatatuba completou com a segunda dose o esquema
vacinal de 2.342 pessoas entre idosos, profissionais da saúde e pessoas com
comorbidades. O número total de doses aplicadas foi de 6.074.
Com isso, Caraguatatuba passa a ter 77.458 vacinados com a primeira dose e 42.890
com a imunização completa. O total de doses aplicadas é de 120.348.
Agora, a cidade passa a ter 62% da população geral e 88% da população adulta com ao
menos uma dose da vacina e 34% com a imunização completa (segunda dose ou dose
única).
Para o mutirão, foram abertos 12 postos de vacinação, sendo um exclusivo para
profissionais da saúde que precisavam receber a segunda dose da vacina da Covid-19.
Faltosos na vacinação
Embora a vacinação estivesse garantida para os que foram agendados pelo ‘Vacina
Caraguá’ e para aqueles que precisavam completar o esquema vacinal, a Prefeitura
contabilizou faltas.
Segundo o levantamento feito pela Secretária de Saúde, faltaram no mutirão 1.106
pessoas com mais de 18 anos para primeira dose e outras 1.388 para segunda.
Os que faltaram ou não confirmaram a vacinação no ‘Vacina Caraguá’ deverão realizar
uma nova solicitação no aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ e aguardarem ser chamados.
A vacinação com a primeira dose continua nesta semana para quem tem 18 anos ou mais,
por isso, é importante ficar atento ao aplicativo.
Para quem precisa completar o seu esquema vacinal com a segunda dose, a orientação é
procurar a unidade de saúde na data de aprazamento marcada em seu cartão de
vacinação para receber o imunizante.
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PAT de Caraguatatuba começa a semana com mais de 50 vagas de
emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 53
oportunidades de emprego. Entre elas, 18 vagas são para Eletricista Montador.
O PAT destaca que algumas áreas só aceitam currículo presencialmente. É importante que
o candidato acesse o link: https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o
currículo. O atendimento por email continua com envio de currículo para o
endereço vagaspatcaragua@gmail.com. É necessário que o candidato envie também o
número do CPF, nome e código da vaga para a qual deseja se candidatar.
O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais
informações no telefone (12) 3882-5211.
Confira o quadro completo de vagas: Assistente de Licitação, Auxiliar de Mecânico, Corretor
de Imóveis, Cozinheira, Eletricista de Autos, Eletricista Montador, Empregada Doméstica,
Encanador Industrial, Enfermeiro do Trabalho, Funileiro, Instalador Técnico de Máquinas de
Cartão, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Caminhão, Mecânico de Linha Pesada
Diesel, Mecânico de Manutenção em Saneamento, Montador de Esquadrias, Motorista
Entregador, Operador de Serra, Padeiro Confeiteiro, Pintor de Automóveis, Projetista de
Móveis, Promotor de Vendas, Serigrafista, Serralheiro de Alumínio, Vendedor de Materiais
de Construção, Vendedor Projetista de Móveis Planejados, Vidraceiro
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Ladrão é preso após assaltar moradores e pular muro de casas no
Porto Novo

Um homem foi preso pela Polícia Militar, na noite de segunda-feira (16/8), após assaltar
dois moradores que caminhavam pelo bairro Porto Novo, na zona sul de Caraguatatuba. O
indivíduo usou um simulacro de pistola para praticar o roubo, que foi apreendido na ação
policial.
Os policiais militares receberam a informação da central da ação e que o indivíduo estava
com um comparsa. Durante o patrulhamento localizaram o indivíduo, que pulou muro e
passou por várias casas até ser detido.
Os pertences das vítimas foram recuperados. O homem foi levado para a delegacia e
permaneceu à disposição da justiça.
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Ambiental resgata papagaios depois de denúncias de maus-tratos
A espécie é uma das que mais sofre com o tráfico ilegal de animais silvestres no
Brasil

A Polícia Ambiental resgatou dois papagaios, na manhã desta segunda-feira (16), depois de
denúncias de maus-tratos, no Morro do Algodão, em Caraguatatuba. Apesar de nenhuma
violência ter sido constatada pela equipe, a mulher responsável pelos animais foi autuada
em R$ 1 mil reais por falta de autorização para cuidar de espécie silvestre.
Segundo a denúncia, a titira dos bichos agredia constantemente um cachorro e os dois
papagaios. Os policiais foram recebidos por ela, que autorizou a fiscalização.
Segundo a Ambiental, o cachorro parecia bem alimentado, com água e local coberto para
dormir. Os papagaios também pareciam bem cuidados.
Porém, a responsável não possuía autorização do órgão competente para manter as aves
silvestres em cativeiro, o que configurou infração ambiental. Por isso, os papagaios foram
apreendidos e destinados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em
Lorena, onde receberão os cuidados necessários.
O Papagaio-verdadeiro
O papagaio-verdadeiro é uma das espécies que mais sofrem com o tráfico ilegal de animais
silvestres. Segundo a Ambiental, por ser uma ave encontrada com facilidade no território
brasileiro e por emitir sons próximos da fala humana, é cobiçada pelos homens para ser
usado como animal de estimação.
Ainda de acordo com a polícia, compra ilegal movimenta um mercado sombrio, que utiliza
formas de captura e transporte precários.
Grande parte das aves são transportadas em caixas pequenas, tubos de cano de PVC,
caixa de sapatos, sem ventilação e escondidas para dificultar a localização em
fiscalizações. A grande maioria morre antes de ser colocada à venda.
A Ambiental lembra que denúncias podem ser feitas pelos telefones 190 e (12) 38862200.
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Confira as vagas disponíveis no PAT de Caraguá nesta segunda-feira
53 vagas são disponibilizadas para concorrência, dente elas, 18 vagas para
eletricista montador

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba abriu 53 oportunidades de
emprego nessa segunda feira (16).
Os interessados devem enviar um email que conste: o currículo, o CPF, nome completo e o
código da vaga pela qual quer concorrer para o endereço "vagaspatcaragua@gmail.com".
Vale lembrar que, apesar da maioria dos currículos podem ser enviados por email, com
pequenas exceções -- informações mais específicas sobre o processo de inscrição e as
vagas são encontradas no site oficial da prefeitura do município.
Além disso, os candidatos também devem ir ao PAT de Caraguá (R. Taubaté, 520, bairro
Sumaré) das 8h ao 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo.
Confira as oportunidades divulgadas:
- Assistente de Licitação;
- Auxiliar de Mecânico;
- Corretor de Imóveis (2);
- Cozinheira;
- Eletricista de Autos;
- Eletricista Montador (18);
- Empregada Doméstica;
- Encanador Industrial (3);
- Enfermeiro do Trabalho;
- Funileiro;
- Instalador Técnico de Máquinas de Cartão (2);
- Mecânico de Automóvel;
- Mecânico de Caminhão;
- Mecânico de Linha Pesada Diesel;

- Mecânico de Manutenção em Saneamento;
- Montador de Esquadrias;
- Motorista Entregador;
- Operador de Serra;
- Padeiro/Confeiteiro (2);
- Pintor de Automóveis;
- Projetista de Móveis;
- Promotor de Vendas;
- Serigrafista;
- Serralheiro de Alumínio;
- Vendedor de Materiais de Construção (2);
- Vendedor Projetista de Móveis Planejados;
- Vidraceiro.
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APAE de Caraguá recebe nova sala de fisioterapia
Segundo os órgãos responsáveis, tais como as Secretarias de Educação e de dos
Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso, os equipamentos instalados na
associação possuem um padrão de qualidade reconhecido internacionalmente

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Caraguatatuba inaugurou, na
última sexta-feira (13), uma nova sala de fisioterapia voltada para o atendimento de
pacientes com necessidade de habilitação e reabilitação de coordenação motora.
A cerimônia contou com diversas autoridades municipais, patrocinadores, líderes religiosos
e administradores da associação. Amaury Toledo, secretário da SEPEDI (Secretaria dos
Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso), marcou presença dizendo representar
Aguilar Junior, prefeito de Caraguatatuba, no evento em questão.
Atualmente, a APAE de Caraguá conta com cerca de 150 alunos que recebem atenção de
atividades desenvolvidas por funcionários e profissionais especializados na área da saúde,
da educação e da assistência social.
A SEDUC (Secretaria de Educação) definiu a sala de fisioterapia inaugurada no último dia
13 como estruturada em base às salas do 'Centro de Reabilitação Lucy Montoro', uma
referência reconhecida internacionalmente pela CARF (Commission on Accreditation of
Rehabilitation Facilities, em tradução 'A Comissão de Credenciamento de Instalações de
Reabilitação') por sua qualidade nos processos desenvolvidos durante as atividades.
Dentre as novidades estão uma maca ortostática, videogame para gameterapia, simulador
de hábitos, piscina de bolinhas, equipamentos sensoriais, cadeira de massagem, esteira e
bicicleta ergométrica.
“O primeiro passo para a realização de um sonho é acreditar que ele se tornará realidade”,
finalizou a presidente da APEA, Sônia Maria Vitor.

Clipping de Notícias: 16/08/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: O Vale

Ministério Público recomenda extinção de 32 cargos comissionados
da Fundacc
Assessoria da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba não respondeu
ao jornal O Vale sobre seu posicionamento referente à situação

Na última semana, por meio da Promotoria de Justiça de Caraguatatuba, o MPSP
(Ministério Público do Estado de São Paulo) recomendou a extinção de 32 cargos
comissionados dos 40 atuais da Fundacc (Fundação Educacional e Cultural de
Caraguatatuba).
A instituição tem até 30 dias para adotar as novas medidas, perante pena de
caracterização de ato de improbidade administrativa.
A presidente do órgão de fomento à cultura, Silmara Selma Mattiazzo Bolognini, teve cerca
de R$ 70.232,70 em bens bloqueados por decisão da Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca
de Caraguatatuba, Marta Andrea Matos Marinho.
Segundo o promotor do caso, Renato Queiroz de Lima, a Fundacc deve exonerar os
ocupantes comissionados que excedam o limite permitido de 7, a partir da decisão do MP,
e recolocá-los às suas funções se estiverem em posse de um cargo que será extinto.
Atualmente, a Fundacc tem 40 cargos em comissão contra apenas 15 efetivos. Para o
promotor Lima, a situação indica que a entidade vem sendo usada "como um verdadeiro
'cabide de emprego' para pessoas aliadas à atual gestão municipal".
Uma das irregularidades encontradas pelo Tribunal de Contas foi justamente a
discrepância no quadro de servidores da Fundacc.
A fundação foi procurada pelo jornal O Vale para dar sua versão dos fatos desde a última
sexta-feira (13), mas ainda não retornou o contato.
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Caraguatatuba (SP) vacina mais de 6 mil no mutirão e ultrapassa 120
mil doses aplicadas
Cidade passa a ter 77.458 vacinados com a primeira dose e 42.890 com a
imunização completa. O total de doses aplicadas é de 120.348

O mutirão de vacinação contra a covid-19 realizado pela prefeitura de Caraguatatuba no
último sábado (14) permitiu a imunização de mais 3.732 pessoas de 18 anos ou mais com
a primeira dose.
No mesmo dia, Caraguatatuba completou com a segunda dose o esquema vacinal de
2.342 pessoas entre idosos, profissionais da saúde e pessoas com comorbidades. O
número total de doses aplicadas foi de 6.074.
Com isso, Caraguatatuba passa a ter 77.458 vacinados com a primeira dose e 42.890
com a imunização completa. O total de doses aplicadas é de 120.348.
Agora, a cidade passa a ter 62% da população geral e 88% da população adulta com ao
menos uma dose da vacina e 34% com a imunização completa (segunda dose ou dose
única).
Para o mutirão, foram abertos 12 postos de vacinação, sendo um exclusivo para
profissionais da saúde que precisavam receber a segunda dose da vacina da covid-19.
Faltosos na vacinação
Embora a vacinação estivesse garantida para os que foram agendados pelo ‘Vacina
Caraguá’ e para aqueles que precisavam completar o esquema vacinal, a prefeitura
contabilizou faltas.
Segundo o levantamento feito pela secretária de Saúde, faltaram no mutirão 1.106
pessoas com mais de 18 anos para primeira dose e outras 1.388 para segunda.
Os que faltaram ou não confirmaram a vacinação no ‘Vacina Caraguá’ deverão realizar
uma nova solicitação no aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ e aguardarem ser chamados.
A vacinação com a primeira dose continua nesta semana para quem tem 18 anos ou mais,
por isso, é importante ficar atento ao aplicativo.
Para quem precisa completar o seu esquema vacinal com a segunda dose, a orientação é
procurar a unidade de saúde na data de aprazamento marcada em seu cartão de
vacinação para receber o imunizante.
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Caraguatatuba elege novos membros do Conselho Tutelar

Caraguatatuba elegeu neste domingo (15) seus novos conselheiros tutelares. A eleição
contou com a participação de 2.329 eleitores, que escolheram nove membros, três
titulares e seis suplentes. Dez candidatos participaram do pleito.
O pleito ocorreu em três colégios eleitorais – nas escolas EMEI/EMEF Prof. Alaor Xavier
Junqueira, EMEI/EMEF Benedito Inácio Soares e na EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues.
As três eleitas que assumirão como titulares são Paula Fernandes Pereira, com 736 votos;
Paula Gloria Almeida Marques, com 401 votos e Diana Pereira Santos, com 382 votos.
Os seis suplentes e seus respectivos votos foram Wander Moreria de Andrade (294), Ana
Lucia Rocha (155), Bruno Santos de Oliveira (139), Jamille Botelho do Prado (82), Mayra
Garakis Poggi Pollini (76) e Marcelo Stapf Ribeiro (26).
A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA),
Cintia Alves, parabenizou os eleitos e destacou que “a partir de agora, os novos
conselheiros devem se dedicar, estudar e se preparar para o grande desafio, que é de
estar Conselheiro Tutelar e defender nossas crianças e adolescentes, como prioridade
absoluta”, disse.
Os candidatos eleitos passarão por capacitações e a posse será realizada no dia 13 de
setembro.
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PAT de Caraguatatuba tem 53 vagas de emprego nesta segunda-feira
(16)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 53
oportunidades de emprego. Entre elas, 18 vagas são para Eletricista Montador.
O PAT destaca que algumas áreas só aceitam currículo presencialmente. É importante que
o candidato acesse o link: https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o
currículo. O atendimento por email continua com envio de currículo para o
endereço vagaspatcaragua@gmail.com. É necessário que o candidato envie também o
número do CPF, nome e código da vaga para a qual deseja se candidatar.
O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais
informações no telefone (12) 3882-5211.
Confira o quadro completo de vagas: Assistente de Licitação, Auxiliar de Mecânico, Corretor
de Imóveis, Cozinheira, Eletricista de Autos, Eletricista Montador, Empregada Doméstica,
Encanador Industrial, Enfermeiro do Trabalho, Funileiro, Instalador Técnico de Máquinas de
Cartão, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Caminhão, Mecânico de Linha Pesada
Diesel, Mecânico de Manutenção em Saneamento, Montador de Esquadrias, Motorista
Entregador, Operador de Serra, Padeiro Confeiteiro, Pintor de Automóveis, Projetista de
Móveis, Promotor de Vendas, Serigrafista, Serralheiro de Alumínio, Vendedor de Materiais
de Construção, Vendedor Projetista de Móveis Planejados, Vidraceiro.

Clipping de Notícias: 16/08/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Portal de Notícias do Litoral

PPA 2022-2025 é tema de audiências públicas virtuais na Câmara de
Caraguatatuba

O Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 de Caraguatatuba será discutido nas próximas quarta
e quinta-feira (18 e 19/8), a partir das 18h, em duas audiências públicas virtuais
promovidas pela Câmara Municipal. Técnicos da Secretaria de Planejamento Estratégico e
Desenvolvimento vão explicar a proposta. As audiências online do Legislativo serão
transmitidas pelo site www.camaracaragua.sp.gov.br, Página da Câmara de Caraguatatuba
no Facebook e Canal da Câmara de Caraguatatuba no YouTube.
Os interessados podem obter cópias do projeto e do edital com o regulamento da
audiência no site da Câmara. A participação da população está assegurada após o
preenchimento do formulário disponível no site da Câmara; via ‘Zoom’ (também mediante
inscrição prévia na página do Legislativo); e por meio de mensagens de texto, áudio ou
vídeo pelo número de WhatsApp (12) 99718-5769. O prazo máximo para envio dos
questionamentos é de 15 minutos antes do início de cada audiência, às 18h, ou seja, a
partir das 17h45, nos dias 18 e 19 de agosto.
As audiências atendem as exigências do Art. 165 da Constituição Federal, Artigo 48 da Lei
Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei 4.320/1964 (Estatui
Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços) e Lei Orgânica Municipal (Artigos 3º das disposições transitórias, 49 e 63).
A Prefeitura de Caraguatatuba promoveu uma audiência presencial de elaboração do Plano
Plurianual 2022-2025 no dia 7 de maio, na EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, no
Indaiá. A Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento garantiu a
participação remota da população com a audiência pública eletrônica do PPA 2022-2025,
realizada entre os dias 7 e 13 de maio, no site http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/.
A Câmara de Caraguatatuba fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 830 – Centro. O horário
de atendimento ao público é das 12h às 18h, de segunda a sexta-feira. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone (12) 3897-2525.
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16º Caraguá a Gosto movimenta comércio nos primeiros 15 dias

O sucesso do 16º Caraguá A Gosto se fez presente nesses primeiros 15 dias do evento que
engloba 69 estabelecimentos participantes e 115 pratos elaborados. Tem comércio que já
ultrapassou a meta, bem antes do previsto.
É o que conta a comerciante Poliana Teixeira Rocha do Nascimento de Freitas, do
Espeticho. “Nosso códigos para o PCQ Power Cheddar acabaram e já pedi para nos
enviarem mais”, comemora. Segundo ela, foram mais de 200 lanches comercializados em
duas semanas.
Em outro estabelecimento do grupo, o Espeticho Hamburgueria e Choperia, recéminaugurado, ela contabiliza a venda de pelo menos 100 lanches ‘O Defumado’ por dia.
“Não temos o que reclamar”.
Emília Luciana de Almeida, sócia proprietária do Alegro Sushi Pizza Bar, também
comemora. “Esses 15 dias foram bem positivos para a gente. Pelo menos 80% dos pratos
vendidos New York Filé e Ceviche Samirai – são do Caraguá A Gosto. Tem muita pergunta e
interatividade quando publicamos nas nossas redes sociais algo do evento”.
Esse crescimento é com constatado pela secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter
Reis, que recebe o retorno dos participantes. “Para eles, se tiver Caraguá A Gosto, em
setembro, outubro e nos outros meses o sucesso vai ser igual”.
A 16ª edição do Caraguá A Gosto começou no dia 1º deste mês e vai até 12 de setembro,
período que os clientes têm a oportunidade de provar e avaliar 115 pratos, distribuídos nas
categorias Carnes e Aves, Comida de Boteco, Culinária Internacional, Frutos do Mar,
Lanches Artesanais, Pizzas, Sabor de Praia, Sobremesas Frias, Confeitaria e Café,
presencialmente, delivery ou drive thru, de acordo com os protocolos sanitários do
momento.
Comparado com a edição de 2020, são 19 estabelecimentos e 36 pratos a mais que
podem ser saboreados pelos clientes. Os números mostram o crescimento do maior evento
gastronômico do Litoral Norte.
Os consumidores elegem os melhores estabelecimentos em criatividade, apresentação,
sabor do prato, serviço da casa e atendimento do garçom. Há cédulas de votação para os
clientes, que atribuem notas de 5 a 10 para cada quesito avaliado.

A versão digital do livreto da 16ª Edição do Caraguá a Gosto pode ser conferida no
link https://issuu.com/prefeituradecaraguatatuba/docs/card_pio_issuu. Os pratos e os
estabelecimentos participantes também estão disponíveis no site da Secretaria de
Turismo, no link https://www.caragua.tur.br/gastronomia/.
Premiação
Concorrem a prêmios os consumidores, garçons e casas participantes. Aos clientes serão
sorteados 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 Hortensias, 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.
Os estabelecimentos participantes terão premiação 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.
São patrocinadores nesta edição: Fisk Escola de Idiomas, Sabin Laboratório, Construtora
Tabaporã, Imaruí Distribuidora de Bebidas e Serramar Shopping.
Como apoiadores participam a Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba
(ACE), Associação de Hotéis e Pousadas de Caraguatatuba (AHP), Conselho Municipal de
Turismo (Comtur), Pousada das Hortênsias,
Ecotur Turismo Receptivo, Caraguatatur Ecoturismo e Associação de Pescadores e
Maricultores da Praia da Cocanha (Amapec).
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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Fiscalização da Prefeitura de Caraguatatuba autua adega no
Travessão por falta de licença

Uma adega localizada no bairro Travessão foi autuada no final de semana por falta de
licença de funcionamento. As equipes de fiscalização da Prefeitura continuam com o
trabalho iniciado desde o início da pandemia da Covid-19 e entre os itens verificados é a
licença da Vigilância Sanitária, horário de fechamento e capacidade de público.
Até nesta segunda-feira (16) o decreto municipal estabelece funcionamento até meia-noite
e capacidade de ocupação de 80% do definido pelo alvará da prefeitura e Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros (AVCB).
No caso da adega, de acordo com a Vigilância Sanitária, ela não tinha licença para
funcionar, por isso foi autuada em R$ 3.740. Caso não se regularize, o estabelecimento
pode ser interditado.
Ainda durante a fiscalização, foram vistoriados cerca de 150 estabelecimentos pelos
fiscais das Secretarias de Urbanismo (Posturas), Fazenda (Comércio) e Saúde (Vigilância
Sanitária).
Os fiscais de Posturas também atenderam 17 denúncias de perturbação de sossego
geradas pelo Canal de Atendimento 156 que geraram duas multas de R$ 1.720 cada. Eles
ainda abordaram 54 pessoas na Feira do Rolo do Tinga que estavam sem a máscara de
proteção facial, que é obrigatória em local público.
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Prefeitura de Caraguatatuba e Sebrae abrem inscrições do curso
‘Organize seu Negócio para Pessoa Jurídica’

A Prefeitura de Caraguatatuba, em parceria com o Sebrae São José dos Campos e
Associação Comercial de Caraguatatuba, realiza o curso ‘Organize seu Negócio para
Pessoa Jurídica’ entre os dias 23 e 26 de agosto.
O curso é gratuito e tem por objetivo demonstrar a importância do planejamento para o
crescimento estruturado do negócio, permitindo elevar o patamar da empresa.
O programa será ministrado, presencialmente, das 13h às 17h, na sede da Associação
Comercial e Empresarial de Caraguatatuba.
Dia 23/8 – Empreendedor de sucesso: Para obter o sucesso empresarial é imprescindível
refletir sobre a atividade empreendedora e elaborar metas focadas no alcance do
resultado.
Dia 24/8 – Formação de preço: Conheça os diferentes elementos que formam o preço de
venda do seu negócio e precifique de maneira correta.
Dia 25/8 – Fluxo de Caixa: Conheça a ferramenta fluxo de caixa e tome o controle das
finanças do seu negócio.
Dia 26/8 – Marketing Digital: Conheça as possibilidades de venda pela internet e
identifique qual a melhor para o seu tipo de negócio.
As inscrições estão abertas e devem ser efetuadas pelo link
https://empreendarapidosjc9.wixsite.com/agendaersjc
Informações pelo WhatsApp (12) 3882-3854.
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Caraguatatuba vacina mais de 6 mil no mutirão de sábado e
ultrapassa 120 mil doses aplicadas

O mutirão de vacinação contra a Covid-19 realizado pela Prefeitura de Caraguatatuba no
último sábado (14) permitiu a imunização de mais 3.732 pessoas de 18 anos ou mais com
a primeira dose.
No mesmo dia, Caraguatatuba completou com a segunda dose o esquema vacinal de
2.342 pessoas entre idosos, profissionais da saúde e pessoas com comorbidades. O
número total de doses aplicadas foi de 6.074.
Com isso, Caraguatatuba passa a ter 77.458 vacinados com a primeira dose e 42.890
com a imunização completa. O total de doses aplicadas é de 120.348.
Agora, a cidade passa a ter 62% da população geral e 88% da população adulta com ao
menos uma dose da vacina e 34% com a imunização completa (segunda dose ou dose
única).
Para o mutirão, foram abertos 12 postos de vacinação, sendo um exclusivo para
profissionais da saúde que precisavam receber a segunda dose da vacina da Covid-19.
Faltosos na vacinação
Embora a vacinação estivesse garantida para os que foram agendados pelo ‘Vacina
Caraguá’ e para aqueles que precisavam completar o esquema vacinal, a Prefeitura
contabilizou faltas.
Segundo o levantamento feito pela Secretária de Saúde, faltaram no mutirão 1.106
pessoas com mais de 18 anos para primeira dose e outras 1.388 para segunda.
Os que faltaram ou não confirmaram a vacinação no ‘Vacina Caraguá’ deverão realizar
uma nova solicitação no aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ e aguardarem ser chamados.
A vacinação com a primeira dose continua nesta semana para quem tem 18 anos ou mais,
por isso, é importante ficar atento ao aplicativo.
Para quem precisa completar o seu esquema vacinal com a segunda dose, a orientação é
procurar a unidade de saúde na data de aprazamento marcada em seu cartão de
vacinação para receber o imunizante.
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Caraguatatuba amplia capacidade de atendimento na rede escolar
para 50%

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, ampliou nesta
segunda-feira (16) o aumento da capacidade de atendimento presencial nas unidades
escolares do município para 50% dos alunos matriculados. Com o aumento de percentual,
as turmas foram divididas em dois grupos, que se revezam semanalmente, mantendo o
sistema de ensino remoto para a semana de atividades não presenciais.
O prefeito Aguilar Junior acompanhou a chegada dos alunos do turno da manhã na CIEFI
Prof.ª Antônia Ribeiro da Silva, no bairro Jardim Califórnia. Ele pode acompanhar como os
estudantes se adequaram aos protocolos sanitários e os cumprem com naturalidade.
Durante a visita, o prefeito interagiu com alunos que fizeram questão de compartilhar com
ele sobre a atividade que estavam realizando.
Ele disse que o município está ampliando gradualmente a capacidade de atendimento nas
unidades escolares, monitorando os dados de saúde coletiva para preservar a todos.
“Retomamos as aulas presenciais em 10 de maio, acompanhamos todo o processo de
adaptação dos envolvidos e estamos seguros com a ampliação do atendimento para 50%
neste momento”, disse.
A secretária de Educação, Márcia Paiva, acompanhada pela equipe de supervisores,
também acompanhou a visita. Ela, mais uma vez, destacou a importância da vida escolar
para os estudantes: “A presença do aluno na escola é importante para seu
desenvolvimento global. Crianças precisam da convivência com outras crianças para
aprender a dividir, ter comportamento social, respeitar regras, trocar experiências e
construir sua identidade”, disse.
Sobre a possibilidade de ampliação da carga horária nos turnos, ela disse que, “em
conjunto com a Secretaria de Saúde, vamos observar os índices para que possamos
estudar novas alterações de maneira segura para toda a comunidade escolar”.
Atividades presenciais
A rede municipal de ensino de Caraguatatuba retomou as atividades presenciais no dia 10
de maio.
Os atuais critérios foram publicados no Decreto Municipal nº 1.491, de 30 de julho de
2021, permitindo a ampliação do percentual para até 80% dos alunos matriculados, sendo
facultativos e aplicados às redes municipal, estadual e privada de ensino.
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Caraguatatuba amplia capacidade de atendimento na rede escolar
para 50%

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, ampliou nesta
segunda-feira (16) o aumento da capacidade de atendimento presencial nas unidades
escolares do município para 50% dos alunos matriculados. Com o aumento de percentual,
as turmas foram divididas em dois grupos, que se revezam semanalmente, mantendo o
sistema de ensino remoto para a semana de atividades não presenciais.
O prefeito Aguilar Junior acompanhou a chegada dos alunos do turno da manhã na CIEFI
Prof.ª Antônia Ribeiro da Silva, no bairro Jardim Califórnia. Ele pode acompanhar como os
estudantes se adequaram aos protocolos sanitários e os cumprem com naturalidade.
Durante a visita, o prefeito interagiu com alunos que fizeram questão de compartilhar com
ele sobre a atividade que estavam realizando.
Ele disse que o município está ampliando gradualmente a capacidade de atendimento nas
unidades escolares, monitorando os dados de saúde coletiva para preservar a todos.
“Retomamos as aulas presenciais em 10 de maio, acompanhamos todo o processo de
adaptação dos envolvidos e estamos seguros com a ampliação do atendimento para 50%
neste momento”, disse.
A secretária de Educação, Márcia Paiva, acompanhada pela equipe de supervisores,
também acompanhou a visita. Ela, mais uma vez, destacou a importância da vida escolar
para os estudantes: “A presença do aluno na escola é importante para seu
desenvolvimento global. Crianças precisam da convivência com outras crianças para
aprender a dividir, ter comportamento social, respeitar regras, trocar experiências e
construir sua identidade”, disse.
Sobre a possibilidade de ampliação da carga horária nos turnos, ela disse que, “em
conjunto com a Secretaria de Saúde, vamos observar os índices para que possamos
estudar novas alterações de maneira segura para toda a comunidade escolar”.
Atividades presenciais
A rede municipal de ensino de Caraguatatuba retomou as atividades presenciais no dia 10
de maio.

Os atuais critérios foram publicados no Decreto Municipal nº 1.491, de 30 de julho de
2021, permitindo a ampliação do percentual para até 80% dos alunos matriculados, sendo
facultativos e aplicados às redes municipal, estadual e privada de ensino.
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Caraguatatuba vacina mais de 6 mil no mutirão de sábado e
ultrapassa 120 mil doses aplicadas

O mutirão de vacinação contra a Covid-19 realizado pela Prefeitura de Caraguatatuba no
último sábado (14) permitiu a imunização de mais 3.732 pessoas de 18 anos ou mais com
a primeira dose.
No mesmo dia, Caraguatatuba completou com a segunda dose o esquema vacinal de
2.342 pessoas entre idosos, profissionais da saúde e pessoas com comorbidades. O
número total de doses aplicadas foi de 6.074.
Com isso, Caraguatatuba passa a ter 77.458 vacinados com a primeira dose e 42.890
com a imunização completa. O total de doses aplicadas é de 120.348.
Agora, a cidade passa a ter 62% da população geral e 88% da população adulta com ao
menos uma dose da vacina e 34% com a imunização completa (segunda dose ou dose
única).
Para o mutirão, foram abertos 12 postos de vacinação, sendo um exclusivo para
profissionais da saúde que precisavam receber a segunda dose da vacina da Covid-19.
Faltosos na vacinação
Embora a vacinação estivesse garantida para os que foram agendados pelo ‘Vacina
Caraguá’ e para aqueles que precisavam completar o esquema vacinal, a Prefeitura
contabilizou faltas.
Segundo o levantamento feito pela Secretária de Saúde, faltaram no mutirão 1.106
pessoas com mais de 18 anos para primeira dose e outras 1.388 para segunda.
Os que faltaram ou não confirmaram a vacinação no ‘Vacina Caraguá’ deverão realizar
uma nova solicitação no aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ e aguardarem ser chamados.
A vacinação com a primeira dose continua nesta semana para quem tem 18 anos ou mais,
por isso, é importante ficar atento ao aplicativo.
Para quem precisa completar o seu esquema vacinal com a segunda dose, a orientação é
procurar a unidade de saúde na data de aprazamento marcada em seu cartão de
vacinação para receber o imunizante.
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Revelação do sertanejo em Caraguatatuba, Zé Andrade lança clipe da
música autoral ‘Sobrenatural’

Voz revelação do sertanejo em Caraguatatuba, o cantor e compositor Zé Andrade, 14 anos,
lançou o clipe da música ‘Sobrenatural’ em seu canal no Youtube:
https://tinyurl.com/ct2cps78. Esse é o primeiro trabalho em vídeo do jovem músico, que
traz sua primeira composição, escrita quando tinha apenas 12 anos.
Zé Andrade, dono de uma voz poderosa e cheia de emoção, lembra que seu interesse pela
música surgiu muito cedo, aos dois anos de idade, quando acompanhava os pais, José
Carlos e Jurema, nos ensaios e apresentações do coral da igreja.
“Só tinha eu de criança no meio dos adultos, então ficava em pé no meio dos meus pais,
em cima de um banquinho, e cantava também. Me lembro até que ficava bravo quando
não conseguia pegar o microfone”, contou sorridente ao recordar-se.
Os anos passaram e a oportunidade de cantar em um coral infantil surgiu após uma missa
de Natal, onde a mãe do músico ficou encantada com a apresentação daquela noite. “Eu
não queria participar porque seria o único menino em meio a várias meninas, porém, fui
vencido pela insistência da minha mãe”, riu. Zé diz que foi a partir daí, dos ensaios com o
coral, do apoio familiar e da igreja, que criou aptidão e gosto pela música.
Aos 11 anos aprendeu com o pai a tocar no violão a música ‘A Praça’, composta por Carlos
Imperial e que foi sucesso na voz do cantor Ronnie Von. “A música só tinha três acordes,
mas foi o suficiente. Continuei praticando e fui aprendendo outras músicas, como ‘Fada’,
da dupla Victor&Leo”.
A primeira música no violão foi também o que desencadeou a vontade de aprender mais,
assim, Zé Andrade começou a tomar aulas nas Oficinas Culturais de violão da Fundação
Educacional e Cultural de Caraguatatuba (FUNDACC), no Centro Cultural do Poiares.
Aos 13 anos teve sua primeira oportunidade de pisar no palco, após ser convidado para
apresentar-se na tradicional festa de São João Batista, em Paraibuna. “Cantei e toquei
umas 17 músicas para cerca de 6 mil pessoas e, foi a partir disso, que o desejo de cantar
aumentou mais e mais”, relembrou.
Perguntado sobre o lançamento da música Sobrenatural, Zé diz que teve muitas dúvidas
em relação a mostrá-la às pessoas. “Ficava me questionando se daria certo expor uma
composição minha”.

Foi então que o músico conheceu Daniel de Godoi Franco, diretor da EMEF (Escola
Municipal do Ensino Fundamental) Professor Luiz Silvar do Prado, que entrou em contato
para convidá-lo a participar de uma live solidária que estava organizando.
Após o primeiro contato, Daniel automaticamente se tornou um grande incentivador para
Zé. “Ele me incentivou a gravar o clipe e mostrar a música para os outros. Ele me ajudou
muito, com tudo! Produção, roteiro, profissionais parceiros como o Alexandre Abranches,
que fez a direção do vídeo”.
Segundo Daniel, “quando ouvi a música pensei: é a história da minha relação com a minha
esposa. Um amor sobrenatural. Me vi na música e logo quis participar com a minha
família”.
Foi o próprio diretor que teve a iniciativa de buscar ajuda da Prefeitura Municipal junto ao
Portal 156 Caraguatatuba, sendo atendido de prontidão pelo prefeito Aguilar Junior, pela
presidente da FUNDACC, Silmara Mattiazzo e pela secretária do Turismo, Maria Fernanda
Galter Reis. Todos dispostos a ajudar na divulgação do trabalho do músico.
Já a inspiração para ‘Sobrenatural’, Zé diz ser parte dele e de Deus, afinal, a canção diz
muito mais do que somente sobre o amor. Segundo Andrade, “é sobre o amor de Deus, de
uma família”, completou.
Em breve, serão lançadas também as músicas ‘Não sei se é Amor’ e ‘Amizade Existe Sim’,
com previsão para o mês de setembro.
“Me sinto realizado. A felicidade dos outros é ótima e muito mais gratificante do que
qualquer dinheiro porque quando nós, do meio artístico, atingimos as pessoas de uma
forma benéfica é muito recompensador”, concluiu.
Assista ao clipe de ‘Sobrenatural’ no link: https://www.youtube.com/watch?v=8trflbTRY3Y.
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Caraguatatuba elege novos membros do Conselho Tutelar

Caraguatatuba elegeu neste domingo (15) seus novos conselheiros tutelares. A eleição
contou com a participação de 2.329 eleitores, que escolheram nove membros, três
titulares e seis suplentes. Dez candidatos participaram do pleito.
O pleito ocorreu em três colégios eleitorais – nas escolas EMEI/EMEF Prof. Alaor Xavier
Junqueira, EMEI/EMEF Benedito Inácio Soares e na EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues.
As três eleitas que assumirão como titulares são Paula Fernandes Pereira, com 736 votos;
Paula Gloria Almeida Marques, com 401 votos e Diana Pereira Santos, com 382 votos.
Os seis suplentes e seus respectivos votos foram Wander Moreria de Andrade (294), Ana
Lucia Rocha (155), Bruno Santos de Oliveira (139), Jamille Botelho do Prado (82), Mayra
Garakis Poggi Pollini (76) e Marcelo Stapf Ribeiro (26).
A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA),
Cintia Alves, parabenizou os eleitos e destacou que “a partir de agora, os novos
conselheiros devem se dedicar, estudar e se preparar para o grande desafio, que é de
estar Conselheiro Tutelar e defender nossas crianças e adolescentes, como prioridade
absoluta”, disse.
Os candidatos eleitos passarão por capacitações e a posse será realizada no dia 13 de
setembro.
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16º ‘Caraguá a Gosto’ movimenta comércio de Caraguatatuba

O sucesso do 16º “Caraguá a Gosto” se fez presente nesses primeiros 15 dias do evento,
que engloba 69 estabelecimentos participantes e 115 pratos elaborados. Tem comércio
que já ultrapassou a meta, bem antes do previsto.
É o que conta a comerciante Poliana Teixeira Rocha do Nascimento de Freitas, do
Espeticho. “Nosso códigos para o PCQ Power Cheddar acabaram e já pedi para nos
enviarem mais”, comemora. Segundo ela, foram mais de 200 lanches comercializados em
duas semanas.
Emília Luciana de Almeida, sócia proprietária do Alegro Sushi Pizza Bar, também
comemora. “Esses 15 dias foram bem positivos para a gente. Pelo menos 80% dos pratos
vendidos New York Filé e Ceviche Samirai – são do Caraguá A Gosto. Tem muita pergunta e
interatividade quando publicamos nas nossas redes sociais algo do evento”, conta.
Esse crescimento é com constatado pela secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter
Reis, que recebe o retorno dos participantes. “Para eles, se tiver Caraguá A Gosto, em
setembro, outubro e nos outros meses o sucesso vai ser igual”, afirma.
16ª Caraguá A Gosto
A 16ª edição do Caraguá A Gosto começou no dia 1º deste mês e vai até 12 de setembro.
Neste período, os clientes têm a oportunidade de provar e avaliar 115 pratos, distribuídos
nas categorias Carnes e Aves; Comida de Boteco; Culinária Internacional; Frutos do Mar;
Lanches Artesanais; Pizzas; Sabor de Praia; Sobremesas Frias; Confeitaria e Café.
Os estabelecimentos atendem presencialmente, com delivery ou drive-thru, de acordo com
os protocolos sanitários do momento. Comparado com a edição de 2020, são 19
estabelecimentos e 36 pratos a mais que podem ser saboreados pelos clientes. Os
números mostram o crescimento do maior evento gastronômico do Litoral Norte.
Os consumidores elegem os melhores estabelecimentos em criatividade, apresentação,
sabor do prato, serviço da casa e atendimento do garçom. Há cédulas de votação para os
clientes, que atribuem notas de 5 a 10 para cada quesito avaliado.
Você pode conferir a versão digital do livreto da 16ª Edição do Caraguá a Gosto neste link.
Os pratos e os estabelecimentos participantes também estão disponíveis no site da
Secretaria de Turismo.

Premiação
Concorrem a prêmios os consumidores, garçons e casas participantes. Aos clientes serão
sorteados 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 Hortensias, 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.
Os estabelecimentos participantes terão premiação 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.
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Caraguatatuba vacina mais de 6 mil no mutirão de sábado e
ultrapassa 120 mil doses aplicadas

O mutirão de vacinação contra a Covid-19 realizado pela Prefeitura de Caraguatatuba no
último sábado (14) permitiu a imunização de mais 3.732 pessoas de 18 anos ou mais com
a primeira dose.
No mesmo dia, Caraguatatuba completou com a segunda dose o esquema vacinal de
2.342 pessoas entre idosos, profissionais da saúde e pessoas com comorbidades. O
número total de doses aplicadas foi de 6.074.
Com isso, Caraguatatuba passa a ter 77.458 vacinados com a primeira dose e 42.890
com a imunização completa. O total de doses aplicadas é de 120.348.
Agora, a cidade passa a ter 62% da população geral e 88% da população adulta com ao
menos uma dose da vacina e 34% com a imunização completa (segunda dose ou dose
única).
Para o mutirão, foram abertos 12 postos de vacinação, sendo um exclusivo para
profissionais da saúde que precisavam receber a segunda dose da vacina da Covid-19.
Faltosos na vacinação
Embora a vacinação estivesse garantida para os que foram agendados pelo ‘Vacina
Caraguá’ e para aqueles que precisavam completar o esquema vacinal, a Prefeitura
contabilizou faltas.
Segundo o levantamento feito pela Secretária de Saúde, faltaram no mutirão 1.106
pessoas com mais de 18 anos para primeira dose e outras 1.388 para segunda.
Os que faltaram ou não confirmaram a vacinação no ‘Vacina Caraguá’ deverão realizar
uma nova solicitação no aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ e aguardarem ser chamados.
A vacinação com a primeira dose continua nesta semana para quem tem 18 anos ou mais,
por isso, é importante ficar atento ao aplicativo.
Para quem precisa completar o seu esquema vacinal com a segunda dose, a orientação é
procurar a unidade de saúde na data de aprazamento marcada em seu cartão de
vacinação para receber o imunizante.
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PPA 2022-2025 é tema de audiências públicas virtuais na Câmara de
Caraguatatuba

O Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 de Caraguatatuba será discutido nas próximas quarta
e quinta-feira (18 e 19/8), a partir das 18h, em duas audiências públicas virtuais
promovidas pela Câmara Municipal. Técnicos da Secretaria de Planejamento Estratégico e
Desenvolvimento vão explicar a proposta. As audiências online do Legislativo serão
transmitidas pelo site www.camaracaragua.sp.gov.br, Página da Câmara de Caraguatatuba
no Facebook e Canal da Câmara de Caraguatatuba no YouTube.
Os interessados podem obter cópias do projeto e do edital com o regulamento da
audiência no site da Câmara. A participação da população está assegurada após o
preenchimento do formulário disponível no site da Câmara; via ‘Zoom’ (também mediante
inscrição prévia na página do Legislativo); e por meio de mensagens de texto, áudio ou
vídeo pelo número de WhatsApp (12) 99718-5769. O prazo máximo para envio dos
questionamentos é de 15 minutos antes do início de cada audiência, às 18h, ou seja, a
partir das 17h45, nos dias 18 e 19 de agosto.
As audiências atendem as exigências do Art. 165 da Constituição Federal, Artigo 48 da Lei
Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei 4.320/1964 (Estatui
Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços) e Lei Orgânica Municipal (Artigos 3º das disposições transitórias, 49 e 63).
A Prefeitura de Caraguatatuba promoveu uma audiência presencial de elaboração do Plano
Plurianual 2022-2025 no dia 7 de maio, na EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, no
Indaiá. A Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento garantiu a
participação remota da população com a audiência pública eletrônica do PPA 2022-2025,
realizada entre os dias 7 e 13 de maio, no site http://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/.
A Câmara de Caraguatatuba fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 830 – Centro. O horário
de atendimento ao público é das 12h às 18h, de segunda a sexta-feira. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone (12) 3897-2525.
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Câmara de Caraguatatuba promove duas Audiências Públicas para
discussão do Plano Plurianual (PPA)

A Câmara Municipal de Caraguatatuba promove nos dias 18 e 19 de agosto,
respectivamente quarta e quinta-feira, a partir das 18 horas, duas audiências públicas
para a discussão e explanação referente ao Plano Plurianual (PPA) para o período de 20222025.
Além desta discussão, também deverá ser explanado o projeto de lei nº 23/20 que dispõe
sobre alterações do artigo 2º da Lei Municipal nº 2.222/15 com redação dada pela Lei
Municipal nº 2.274/16. Segundo a justificativa, este projeto de lei, considera que qualquer
Servidor Público Municipal poderá adquirir a unidade residencial à vista, não havendo
necessidade de incluí-lo, obrigatoriamente, no Programa Minha Casa, Minha Vida, bem
como não estará impedido de adquirir o imóvel, em razão de já ser proprietário de outro
imóvel no Município.
Mais uma vez a Câmara de Caraguatatuba sai na frente e a participação popular nesta
audiência que será realizada de maneira virtual e poderá ser feita de três formas: Por
escrito, após o preenchimento do formulário que se encontra no site oficial; via acesso a
sala virtual do Zoom (também mediante inscrição prévia no site oficial da Câmara
www.camaracaragua.sp.gov.br); e via mensagens de texto, áudio ou vídeo pelo número de
WhatsApp (12) 9.9718-5769.
O edital contendo todas as informações referentes a participação dos cidadãos, a íntegra
dos projetos e os formulários para participação popular encontram-se disponível na página
principal do site oficial da Câmara Municipal www.camaracaragua.sp.gov.br.
As audiências poderão ser acompanhadas, Ao Vivo, no site oficial da Câmara
Municipal www.camaracaragua.sp.gov.br ou no canal do Youtube Câmara Municipal de
Caraguatatuba.
O que é o PPA?
O PPA, ou Plano Plurianual é o instrumento de planejamento governamental de médio
prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal que estabelece, de forma
regionalizada, as diretrizes objetivos e metas da Administração Pública organizado em
programas, estruturado em ações, que resultem em
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Fiscalização da Prefeitura de Caraguatatuba autua adega no
Travessão por falta de licença

Uma adega localizada no bairro Travessão foi autuada no final de semana por falta de
licença de funcionamento. As equipes de fiscalização da Prefeitura continuam com o
trabalho iniciado desde o início da pandemia da Covid-19 e entre os itens verificados é a
licença da Vigilância Sanitária, horário de fechamento e capacidade de público.
Até nesta segunda-feira (16) o decreto municipal estabelece funcionamento até meia-noite
e capacidade de ocupação de 80% do definido pelo alvará da prefeitura e Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros (AVCB).
No caso da adega, de acordo com a Vigilância Sanitária, ela não tinha licença para
funcionar, por isso foi autuada em R$ 3.740. Caso não se regularize, o estabelecimento
pode ser interditado.
Ainda durante a fiscalização, foram vistoriados cerca de 150 estabelecimentos pelos
fiscais das Secretarias de Urbanismo (Posturas), Fazenda (Comércio) e Saúde (Vigilância
Sanitária).
Os fiscais de Posturas também atenderam 17 denúncias de perturbação de sossego
geradas pelo Canal de Atendimento 156 que geraram duas multas de R$ 1.720 cada. Eles
ainda abordaram 54 pessoas na Feira do Rolo do Tinga que estavam sem a máscara de
proteção facial, que é obrigatória em local público.
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Prefeitura de Caraguatatuba e Sebrae abrem inscrições do curso
‘Organize seu Negócio para Pessoa Jurídica’

A Prefeitura de Caraguatatuba, em parceria com o Sebrae São José dos Campos e
Associação Comercial de Caraguatatuba, realiza o curso ‘Organize seu Negócio para
Pessoa Jurídica’ entre os dias 23 e 26 de agosto.
O curso é gratuito e tem por objetivo demonstrar a importância do planejamento para o
crescimento estruturado do negócio, permitindo elevar o patamar da empresa.
O programa será ministrado, presencialmente, das 13h às 17h, na sede da Associação
Comercial e Empresarial de Caraguatatuba.
Dia 23/8 – Empreendedor de sucesso: Para obter o sucesso empresarial é imprescindível
refletir sobre a atividade empreendedora e elaborar metas focadas no alcance do
resultado.
Dia 24/8 – Formação de preço: Conheça os diferentes elementos que formam o preço de
venda do seu negócio e precifique de maneira correta.
Dia 25/8 – Fluxo de Caixa: Conheça a ferramenta fluxo de caixa e tome o controle das
finanças do seu negócio.
Dia 26/8 – Marketing Digital: Conheça as possibilidades de venda pela internet e
identifique qual a melhor para o seu tipo de negócio.
As inscrições estão abertas e devem ser efetuadas pelo link
https://empreendarapidosjc9.wixsite.com/agendaersjc
Informações pelo WhatsApp (12) 3882-3854.

Clipping de Notícias: 16/08/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: Fala Caraguá

16º Caraguá a Gosto movimenta comércio nos primeiros 15 dias

O sucesso do 16º Caraguá A Gosto se fez presente nesses primeiros 15 dias do evento que
engloba 69 estabelecimentos participantes e 115 pratos elaborados. Tem comércio que já
ultrapassou a meta, bem antes do previsto.
É o que conta a comerciante Poliana Teixeira Rocha do Nascimento de Freitas, do
Espeticho. “Nosso códigos para o PCQ Power Cheddar acabaram e já pedi para nos
enviarem mais”, comemora. Segundo ela, foram mais de 200 lanches comercializados em
duas semanas.
Em outro estabelecimento do grupo, o Espeticho Hamburgueria e Choperia, recéminaugurado, ela contabiliza a venda de pelo menos 100 lanches ‘O Defumado’ por dia.
“Não temos o que reclamar”.
Emília Luciana de Almeida, sócia proprietária do Alegro Sushi Pizza Bar, também
comemora. “Esses 15 dias foram bem positivos para a gente. Pelo menos 80% dos pratos
vendidos New York Filé e Ceviche Samirai – são do Caraguá A Gosto. Tem muita pergunta e
interatividade quando publicamos nas nossas redes sociais algo do evento”.
Esse crescimento é com constatado pela secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter
Reis, que recebe o retorno dos participantes. “Para eles, se tiver Caraguá A Gosto, em
setembro, outubro e nos outros meses o sucesso vai ser igual”.
A 16ª edição do Caraguá A Gosto começou no dia 1º deste mês e vai até 12 de setembro,
período que os clientes têm a oportunidade de provar e avaliar 115 pratos, distribuídos nas
categorias Carnes e Aves, Comida de Boteco, Culinária Internacional, Frutos do Mar,
Lanches Artesanais, Pizzas, Sabor de Praia, Sobremesas Frias, Confeitaria e Café,
presencialmente, delivery ou drive thru, de acordo com os protocolos sanitários do
momento.
Comparado com a edição de 2020, são 19 estabelecimentos e 36 pratos a mais que
podem ser saboreados pelos clientes. Os números mostram o crescimento do maior evento
gastronômico do Litoral Norte.
Os consumidores elegem os melhores estabelecimentos em criatividade, apresentação,
sabor do prato, serviço da casa e atendimento do garçom. Há cédulas de votação para os
clientes, que atribuem notas de 5 a 10 para cada quesito avaliado.
A versão digital do livreto da 16ª Edição do Caraguá a Gosto pode ser conferida no
link https://issuu.com/prefeituradecaraguatatuba/docs/card_pio_issuu. Os pratos e os

estabelecimentos participantes também estão disponíveis no site da Secretaria de
Turismo, no link https://www.caragua.tur.br/gastronomia/.
Premiação
Concorrem a prêmios os consumidores, garçons e casas participantes. Aos clientes serão
sorteados 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 Hortensias, 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.
Os estabelecimentos participantes terão premiação 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.
São patrocinadores nesta edição: Fisk Escola de Idiomas, Sabin Laboratório, Construtora
Tabaporã, Imaruí Distribuidora de Bebidas e Serramar Shopping.
Como apoiadores participam a Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba
(ACE), Associação de Hotéis e Pousadas de Caraguatatuba (AHP), Conselho Municipal de
Turismo (Comtur), Pousada das Hortênsias,
Ecotur Turismo Receptivo, Caraguatatur Ecoturismo e Associação de Pescadores e
Maricultores da Praia da Cocanha (Amapec).
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 amplia capacidade de atendimento na rede escolar
para 50%

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, ampliou nesta
segunda-feira (16) o aumento da capacidade de atendimento presencial nas unidades
escolares do município para 50% dos alunos matriculados. Com o aumento de percentual,
as turmas foram divididas em dois grupos, que se revezam semanalmente, mantendo o
sistema de ensino remoto para a semana de atividades não presenciais.
O prefeito Aguilar Junior acompanhou a chegada dos alunos do turno da manhã na CIEFI
Prof.ª Antônia Ribeiro da Silva, no bairro Jardim Califórnia. Ele pode acompanhar como os
estudantes se adequaram aos protocolos sanitários e os cumprem com naturalidade.
Durante a visita, o prefeito interagiu com alunos que fizeram questão de compartilhar com
ele sobre a atividade que estavam realizando.
Ele disse que o município está ampliando gradualmente a capacidade de atendimento nas
unidades escolares, monitorando os dados de saúde coletiva para preservar a todos.
“Retomamos as aulas presenciais em 10 de maio, acompanhamos todo o processo de
adaptação dos envolvidos e estamos seguros com a ampliação do atendimento para 50%
neste momento”, disse.
A secretária de Educação, Márcia Paiva, acompanhada pela equipe de supervisores,
também acompanhou a visita. Ela, mais uma vez, destacou a importância da vida escolar
para os estudantes: “A presença do aluno na escola é importante para seu
desenvolvimento global. Crianças precisam da convivência com outras crianças para
aprender a dividir, ter comportamento social, respeitar regras, trocar experiências e
construir sua identidade”, disse.
Sobre a possibilidade de ampliação da carga horária nos turnos, ela disse que, “em
conjunto com a Secretaria de Saúde, vamos observar os índices para que possamos
estudar novas alterações de maneira segura para toda a comunidade escolar”.
Atividades presenciais
A rede municipal de ensino de Caraguatatuba retomou as atividades presenciais no dia 10
de maio.
Os atuais critérios foram publicados no Decreto Municipal nº 1.491, de 30 de julho de
2021, permitindo a ampliação do percentual para até 80% dos alunos matriculados, sendo
facultativos e aplicados às redes municipal, estadual e privada de ensino.
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Caraguatatuba elege novos membros do Conselho Tutelar

Caraguatatuba elegeu neste domingo (15) seus novos conselheiros tutelares. A eleição
contou com a participação de 2.329 eleitores, que escolheram nove membros, três
titulares e seis suplentes. Dez candidatos participaram do pleito.
O pleito ocorreu em três colégios eleitorais – nas escolas EMEI/EMEF Prof. Alaor Xavier
Junqueira, EMEI/EMEF Benedito Inácio Soares e na EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues.
As três eleitas que assumirão como titulares são Paula Fernandes Pereira, com 736 votos;
Paula Gloria Almeida Marques, com 401 votos e Diana Pereira Santos, com 382 votos.
Os seis suplentes e seus respectivos votos foram Wander Moreria de Andrade (294), Ana
Lucia Rocha (155), Bruno Santos de Oliveira (139), Jamille Botelho do Prado (82), Mayra
Garakis Poggi Pollini (76) e Marcelo Stapf Ribeiro (26).
A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA),
Cintia Alves, parabenizou os eleitos e destacou que “a partir de agora, os novos
conselheiros devem se dedicar, estudar e se preparar para o grande desafio, que é de
estar Conselheiro Tutelar e defender nossas crianças e adolescentes, como prioridade
absoluta”, disse.
Os candidatos eleitos passarão por capacitações e a posse será realizada no dia 13 de
setembro.
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PAT de Caraguatatuba tem 53 vagas de emprego nesta segunda-feira
(16)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 53
oportunidades de emprego. Entre elas, 18 vagas são para Eletricista Montador.
O PAT destaca que algumas áreas só aceitam currículo presencialmente. É importante que
o candidato acesse o link: https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o
currículo. O atendimento por email continua com envio de currículo para o
endereço vagaspatcaragua@gmail.com. É necessário que o candidato envie também o
número do CPF, nome e código da vaga para a qual deseja se candidatar.
O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais
informações no telefone (12) 3882-5211.
Confira o quadro completo de vagas: Assistente de Licitação, Auxiliar de Mecânico, Corretor
de Imóveis, Cozinheira, Eletricista de Autos, Eletricista Montador, Empregada Doméstica,
Encanador Industrial, Enfermeiro do Trabalho, Funileiro, Instalador Técnico de Máquinas de
Cartão, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Caminhão, Mecânico de Linha Pesada
Diesel, Mecânico de Manutenção em Saneamento, Montador de Esquadrias, Motorista
Entregador, Operador de Serra, Padeiro Confeiteiro, Pintor de Automóveis, Projetista de
Móveis, Promotor de Vendas, Serigrafista, Serralheiro de Alumínio, Vendedor de Materiais
de Construção, Vendedor Projetista de Móveis Planejados, Vidraceiro.

Clipping de Notícias: 16/08/2021
Editoria: Caraguatatuba
Veículo: SP Rio+

Prefeitura de Caraguatatuba autua adega no travessão por falta de
licença

Uma adega localizada no bairro Travessão, em Caraguatatuba, foi autuada no final de
semana por falta de licença de funcionamento.
Até esta segunda-feira (16), o decreto municipal estabelece funcionamento até meia-noite
e capacidade de ocupação de 80%, de acordo com o que foi definido pelo alvará da
prefeitura e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).
No caso da adega autuada, ela não tinha licença para funcionar e por isso foi autuada em
R$ 3.740. Caso não se regularize, o estabelecimento pode ser interditado.
Durante a fiscalização, foram vistoriados cerca de 150 estabelecimentos pelos fiscais das
Secretarias de Urbanismo (Posturas), Fazenda (Comércio) e Saúde (Vigilância Sanitária).
Os fiscais de Posturas atenderam também 17 denúncias de perturbação de sossego
geradas pelo Canal de Atendimento 156, que geraram duas multas de R$ 1.720 cada. Eles
ainda abordaram 54 pessoas na Feira do Rolo do Tinga que estavam sem a máscara de
proteção facial, que é obrigatória em local público.
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CONFIRA AS VAGAS DO PAT EM CARAGUATATUBA.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 53
oportunidades de emprego. Entre elas, 18 vagas são para Eletricista Montador. O PAT
destaca que algumas áreas só aceitam currículo presencialmente. É importante que o
candidato acesse o link: https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios. Os
interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o
currículo. O atendimento por email continua com envio de currículo para o endereço
vagaspatcaragua@gmail.com. É necessário que o candidato envie também o número do
CPF, nome e código da vaga para a qual deseja se candidatar. O Posto de Atendimento
está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 38825211. Confira o quadro completo de vagas: Assistente de Licitação, Auxiliar de Mecânico,
Corretor de Imóveis, Cozinheira, Eletricista de Autos, Eletricista Montador, Empregada
Doméstica, Encanador Industrial, Enfermeiro do Trabalho, Funileiro, Instalador Técnico de
Máquinas de Cartão, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Caminhão, Mecânico de Linha
Pesada Diesel, Mecânico de Manutenção em Saneamento, Montador de Esquadrias,
Motorista Entregador, Operador de Serra, Padeiro Confeiteiro, Pintor de Automóveis,
Projetista de Móveis, Promotor de Vendas, Serigrafista, Serralheiro de Alumínio, Vendedor
de Materiais de Construção, Vendedor Projetista de Móveis Planejados, Vidraceiro.
@caraguatatuba_oficial @aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto @vertatoaguilar
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MUTIRÃO DA VACINA EM CARAGUÁ ALCANÇA 6 MIL PESSOAS E JÁ
SÃO 120 MIL DOSES APLICADAS.

O mutirão de vacinação contra a Covid-19 realizado pela Prefeitura de Caraguatatuba no
último sábado (14) permitiu a imunização de mais 3.732 pessoas de 18 anos ou mais com
a primeira dose. No mesmo dia, Caraguatatuba completou com a segunda dose o esquema
vacinal de 2.342 pessoas entre idosos, profissionais da saúde e pessoas com
comorbidades. O número total de doses aplicadas foi de 6.074. Com isso, Caraguatatuba
passa a ter 77.458 vacinados com a primeira dose e 42.890 com a imunização completa.
O total de doses aplicadas é de 120.348. Agora, a cidade passa a ter 62% da população
geral e 88% da população adulta com ao menos uma dose da vacina e 34% com a
imunização completa (segunda dose ou dose única). Para o mutirão, foram abertos 12
postos de vacinação, sendo um exclusivo para profissionais da saúde que precisavam
receber a segunda dose da vacina da Covid-19. Embora a vacinação estivesse garantida
para os que foram agendados pelo ‘Vacina Caraguá’ e para aqueles que precisavam
completar o esquema vacinal, a Prefeitura contabilizou faltas. Segundo o levantamento
feito pela Secretária de Saúde, faltaram no mutirão 1.106 pessoas com mais de 18 anos
para primeira dose e outras 1.388 para segunda. Os que faltaram ou não confirmaram a
vacinação no ‘Vacina Caraguá’ deverão realizar uma nova solicitação no aplicativo
‘Caraguatatuba 156’ e aguardarem ser chamados. A vacinação com a primeira dose
continua nesta semana para quem tem 18 anos ou mais, por isso, é importante ficar
atento ao aplicativo. Para quem precisa completar o seu esquema vacinal com a segunda
dose, a orientação é procurar a unidade de saúde na data de aprazamento marcada em
seu cartão de vacinação para receber o imunizante. @caraguatatuba_oficial
@aguilarjuniorcaragua @drjoseernesto @vertatoaguilar
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Reciclagem de bitucas de cigarro é alternativa para geração de renda
em Caraguatatuba

O projeto da Prefeitura de Caraguatatuba de reciclagem de bitucas de cigarro já apresenta
resultados. Na última quinta-feira (12), entidades sociais receberam capacitação para
aprender a utilizar o material reciclado em oficinas de artesanato como fonte de geração
de renda.
Em dois meses de projeto, mais de 17 mil bitucas de cigarro foram coletadas. O material
recolhido foi enviado para uma usina de reciclagem de bitucas, onde foi descontaminado e
transformado em massa celulósica (papel).
Agora, entidades sociais podem reutilizar o material em projetos de artesanato com a
população, podendo gerar renda com a confecção de enfeites, blocos de nota, cadernos,
entre outros.
A capacitação contou com a participação das entidades sociais Casa Beija Flor, Casa da
Amizade – Rotary Club, Pastoral da Criança, Comunidade Terapêutica Restitui e Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).
A oficina foi ministrada pela empresa Papel do Quintal, que atua há quase 20 anos com
reaproveitamento de fibras naturais e rejeitos. Na capacitação foi mostrado o passo a
passo de maneira artesanal.
Os coletores de bitucas foram instalados em nove pontos da cidade: Mirantes da Orla (Por
do Som), Entreposto de Pesca do Camaroeiro, Complexo Turístico ‘Mirante do Camaroeiro’,
Parque Trombini, Feira do Artesão e Calçadão. Nas praias Martim de Sá, Prainha e
Cocanha foram colocados cinzeiros de praias confeccionados com bambu.
O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e Conselho
Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a empresa Poiato Reciclagem, a única no
mundo patenteada para reciclagem do material.
A secretária de Meio Ambiente, Tatiana Soares Scian, explica que a bituca de cigarro
representa uma quantia significativa dos resíduos coletados nas ações de limpeza de
praias. “Com esse projeto, conseguimos transformar um problema ambiental, que é o
descarte incorreto das bitucas altamente tóxicas, em uma solução socioambiental. As
instituições serão beneficiadas com o material limpo e reciclado oriundo da bituca e
podem transformá-lo em artesanato”, disse.

Entidades interessadas na parceria podem entrar em contato com a Secretaria de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca pelo telefone: 3897-2530.
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Apae de Caraguatatuba ganha sala de fisioterapia com padrão de
qualidade internacional

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Caraguatatuba inaugurou na
manhã desta sexta-feira (13) a nova sala de fisioterapia da unidade voltada ao
atendimento de alunos que necessitam de habilitação e reabilitação motora.
A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais, de representantes da
Federação das Apaes de SP, da empresa ValeCap, líderes religiosos, equipe gestora da
Apae Caraguatatuba, equipe de Educação Inclusiva da Secretaria de Educação, alunos,
familiares e convidados. Na ocasião, o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, foi
representado pelo secretário da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do
Idoso (Sepedi), Amaury Toledo.
A APAE Caraguatatuba é uma escola de educação especial que oferece uma proposta que
contempla o atendimento educacional especializado para 150 alunos. As atividades são
desenvolvidas por funcionários, profissionais especializados, profissionais da área da
educação, da saúde e da assistência social que atuam como equipe interdisciplinar e
multidisciplinar, buscando a garantia de um atendimento de qualidade aos alunos, na
preservação de seus direitos.
A sala inaugurada foi estruturada tendo como referência as salas de fisioterapia do Centro
de Reabilitação Lucy Montoro, instituição reconhecida internacionalmente pela CARF
(Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) na qualidade dos processos
desenvolvidos em seus programas de reabilitação.
O espaço foi equipado com uma estrutura voltada para alavancar o progresso dos alunos,
contando com maca ortostática, videogame para gameterapia e simulação de hábitos,
piscina de bolinhas, equipamentos sensoriais, cadeira de massagem, esteira e bicicleta
ergométrica.
A solenidade foi marcada por emoção e por depoimentos que demonstraram a extrema
importância desta conquista. A presidente da APAE, Sônia Maria Vitor, agradeceu a todos
os envolvidos e deixou uma mensagem: “O primeiro passo para a realização de um sonho é
acreditar que ele se tornará realidade”.
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PAT de Caraguatatuba tem 53 vagas de emprego nesta segunda-feira
(16)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 53
oportunidades de emprego. Entre elas, 18 vagas são para Eletricista Montador.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o
currículo. O atendimento por email continua com envio de currículo para o
endereço vagaspatcaragua@gmail.com. É necessário que o candidato envie também o
número do CPF, nome e código da vaga para a qual deseja se candidatar.
O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais
informações no telefone (12) 3882-5211.
Confira o quadro completo de vagas: Assistente de Licitação, Auxiliar de Mecânico, Corretor
de Imóveis, Cozinheira, Eletricista de Autos, Eletricista Montador, Empregada Doméstica,
Encanador Industrial, Enfermeiro do Trabalho, Funileiro, Instalador Técnico de Máquinas de
Cartão, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Caminhão, Mecânico de Linha Pesada
Diesel, Mecânico de Manutenção em Saneamento, Montador de Esquadrias, Motorista
Entregador, Operador de Serra, Padeiro Confeiteiro, Pintor de Automóveis, Projetista de
Móveis, Promotor de Vendas, Serigrafista, Serralheiro de Alumínio, Vendedor de Materiais
de Construção, Vendedor Projetista de Móveis Planejados, Vidraceiro.
Confira as vagas disponíveis:

Código
Ação
da vaga

Ocupação

Nº
Nível de
Vaga
instrução
s

Assistente de
Entregar currículo Licitação –
584517
no PAT ou enviar Possuir CNH 1
0
por e-mail
B,
conheciment

Médio
Completo

Exige
experiênci
Região
a (em
meses)

Sex
o

6

—

—–

o em
licitações
presenciais e
eletrônicas,
captação e
análise de
editais e
conheciment
o em excel.
Auxiliar de
Mecânico –
Entregar currículo Possuir
583867
no PAT ou enviar experiência
2
por e-mail
no ramo de
Mecânica e
Elétrica

1

—–

6

—–

M

Auxiliar de
Entregar currículo Mecânico
575939
no PAT ou enviar com CNH B e 1
6
por e-mail
flexibilidade
de horários

Médio
Completo

6

—–

M

Corretor de
Imóveis –
Possuir
veículo
Entregar currículo
568258
próprio,
no PAT ou enviar
2
6
conheciment
por e-mail
o básico de
informática e
boa
conversação

—–

—–

—–

—

1

—–

6

Massaguaç
ue
F
proximidad
es

Entregar currículo Eletricista de
573131
no PAT ou enviar Autos –
1
3
Possuir
por e-mail
especializaçã

—–

6

—–

Entregar currículo
582831
no PAT ou enviar Cozinheira
4
por e-mail

M

o e linha
pesada e
CNH em dia
Fundament
al
Incompleto 6
e Curso na
Área

—–

Empregada
Doméstica –
1
Possuir carta
de referência

Fundament
3
al Completo

Indaiá e
proximidad F
es

Encanador
Industrial –
ENTREGAR
Possuir
579850 CURRÍCULO COM
diponibilidad 3
4
FOTO NO PAT DE
e para
CARAGUATATUBA
trabalhar em
turnos

Fundament
al
6
Incompleto

—–

M

Enfermeiro
do Trabalho
– Possuir
Entregar currículo
581439
COREN ativo
no PAT ou enviar
1
2
e
por e-mail
conheciment
o em
informática

Superior
Completo
em
Enfermage
me
6
Técnico em
Enfermage
m do
Trabalho

—–

—

Entregar currículo
e CARTA DE
576374
REFERÊNCIA no
5
PAT ou enviar por
e-mail

Fundament
6
al Completo

—–

M

—–

—–

—

ENTREGAR
579949 CURRÍCULO COM
8
FOTO NO PAT DE
CARAGUATATUBA

Eletricista
Montador –
Possuir
NR10

Entregar CURRÍCU
LO E CARTA DE
584627
REFERÊNCIA no
7
PAT ou enviá-los
por e-mail

18

Funileiro –
Possuir CNH
1
B e carta de
referência

Entregar currículo Instalador
582490
no PAT ou enviar Técnico de
2
0
Máquinas de
por e-mail
Cartão –

6

M

Possuir moto
própria, CNH
A/B e
conhecer a
região do
Litoral Norte
Entregar currículo Mecânico de
565590
no PAT ou enviar Automóvel – 1
3
por e-mail
CNH B

—–

6

—–

M

Mecânico de
Automóvel –
Entregar currículo Possuir CNH
573075
no PAT ou enviar B e
1
5
por e-mail
Referências
de empregos
anteriores

Fundament
6
al Completo

—–

M

Entregar currículo
580450
Mecânico de
no PAT ou enviar
1
9
Caminhão
por e-mail

——

6

—–

M

Mecânico de
Entregar currículo Linha Pesada
581858
no PAT ou enviar Diesel –
1
5
por e-mail
Possuir CNH
em dia

—–

6

—–

M

Mecânico de
Manutenção
Entregar currículo
584530
em
no PAT ou enviar
1
0
Saneamento
por e-mail
– Possuir
CNH B

Curso
Técnico na 6
Área

—–

M

Entregar currículo
571025
Montador de
no PAT ou enviar
1
9
Esquadrias
por e-mail

Médio
Completo

6

—–

M

Entregar currículo Motorista
584518
no PAT ou enviar Entregador – 1
4
Possuir CNH
por e-mail
AB,

Médio
Completo

6

—–

M

disponibilida
de para fazer
a carga e a
descarga e
entrega de
móveis e
colchões do
caminhão

Entregar currículo
579017
Operador de
no PAT ou enviar
1
9
Serra
por e-mail

Médio
Completo –
Curso na
6
área é
diferencial

—–

M

Entregar currículo
568994
Padeiro
no PAT ou enviar
4
Confeiteiro
por e-mail

—–

6

—–

—

Fundament
6
al Completo

—–

M

Projetista de
Móveis –
Entregar currículo Possuir
580848
no PAT ou enviar conheciment 1
1
por e-mail
o na
ferramenta
PROMOB

Médio
Completo

6

—–

—

Promotor de
Entregar currículo
583447
Vendas –
no PAT ou enviar
1
2
Possuir CNH
por e-mail
B em dia

Médio
Completo

6

UBATUBA

—

Serigrafista
Entregar currículo com
568313
no PAT ou enviar experiência
5
por e-mail
na CTPS e
CNH “A/B”

Médio
Completo

6

—–

—

Entregar currículo
e CARTA DE
576377
REFERÊNCIA no
6
PAT ou enviar por
e-mail

2

Pintor de
Automóveis –
Possuir CNH 1
B e carta de
referência

1

Serralheiro
de Alumínio
Entregar currículo – Trabalho
558027
no PAT ou enviar no bairro
0
por e-mail
Topolândia
(São
Sebastião)

1

—–

6

Sul

M

Entregar currículo Vendedor de
578109
no PAT ou enviar Materiais de 1
5
por e-mail
Construção

Médio
Completo

6

—–

M

Vendedor de
Materiais de
Construção –
Entregar currículo
580485
Possuir
no PAT ou enviar
2
0
experiência
por e-mail
no ramo de
materiais de
construção

—–

6

—–

—

Vendedor
Entregar currículo
579953
Projetista de
no PAT ou enviar
1
5
Móveis
por e-mail
Planejados

Médio
Completo

6

—–

—

Vidraceiro –
Entregar currículo CNH A/B
563375
no PAT ou enviar (Trabalho em 1
7
por e-mail
São
Sebastião)

Fundament
6
al completo

—–

M
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16º Caraguá a Gosto movimenta comércio nos primeiros 15 dias

O sucesso do 16º Caraguá A Gosto se fez presente nesses primeiros 15 dias do evento que
engloba 69 estabelecimentos participantes e 115 pratos elaborados. Tem comércio que já
ultrapassou a meta, bem antes do previsto.
É o que conta a comerciante Poliana Teixeira Rocha do Nascimento de Freitas, do
Espeticho. “Nosso códigos para o PCQ Power Cheddar acabaram e já pedi para nos
enviarem mais”, comemora. Segundo ela, foram mais de 200 lanches comercializados em
duas semanas.
Em outro estabelecimento do grupo, o Espeticho Hamburgueria e Choperia, recéminaugurado, ela contabiliza a venda de pelo menos 100 lanches ‘O Defumado’ por dia.
“Não temos o que reclamar”.
Emília Luciana de Almeida, sócia proprietária do Alegro Sushi Pizza Bar, também
comemora. “Esses 15 dias foram bem positivos para a gente. Pelo menos 80% dos pratos
vendidos New York Filé e Ceviche Samirai – são do Caraguá A Gosto. Tem muita pergunta e
interatividade quando publicamos nas nossas redes sociais algo do evento”.
Esse crescimento é com constatado pela secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter
Reis, que recebe o retorno dos participantes. “Para eles, se tiver Caraguá A Gosto, em
setembro, outubro e nos outros meses o sucesso vai ser igual”.
A 16ª edição do Caraguá A Gosto começou no dia 1º deste mês e vai até 12 de setembro,
período que os clientes têm a oportunidade de provar e avaliar 115 pratos, distribuídos nas
categorias Carnes e Aves, Comida de Boteco, Culinária Internacional, Frutos do Mar,
Lanches Artesanais, Pizzas, Sabor de Praia, Sobremesas Frias, Confeitaria e Café,
presencialmente, delivery ou drive thru, de acordo com os protocolos sanitários do
momento.
Comparado com a edição de 2020, são 19 estabelecimentos e 36 pratos a mais que
podem ser saboreados pelos clientes. Os números mostram o crescimento do maior evento
gastronômico do Litoral Norte.
Os consumidores elegem os melhores estabelecimentos em criatividade, apresentação,
sabor do prato, serviço da casa e atendimento do garçom. Há cédulas de votação para os
clientes, que atribuem notas de 5 a 10 para cada quesito avaliado.

A versão digital do livreto da 16ª Edição do Caraguá a Gosto pode ser conferida no
link https://issuu.com/prefeituradecaraguatatuba/docs/card_pio_issuu. Os pratos e os
estabelecimentos participantes também estão disponíveis no site da Secretaria de
Turismo, no link https://www.caragua.tur.br/gastronomia/.
Premiação
Concorrem a prêmios os consumidores, garçons e casas participantes. Aos clientes serão
sorteados 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 Hortensias, 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.
Os estabelecimentos participantes terão premiação 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.
São patrocinadores nesta edição: Fisk Escola de Idiomas, Sabin Laboratório, Construtora
Tabaporã, Imaruí Distribuidora de Bebidas e Serramar Shopping.
Como apoiadores participam a Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba
(ACE), Associação de Hotéis e Pousadas de Caraguatatuba (AHP), Conselho Municipal de
Turismo (Comtur), Pousada das Hortênsias,
Ecotur Turismo Receptivo, Caraguatatur Ecoturismo e Associação de Pescadores e
Maricultores da Praia da Cocanha (Amapec).
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 6 mil no mutirão de sábado e
ultrapassa 120 mil doses aplicadas

O mutirão de vacinação contra a Covid-19 realizado pela Prefeitura de Caraguatatuba no
último sábado (14) permitiu a imunização de mais 3.732 pessoas de 18 anos ou mais com
a primeira dose.
No mesmo dia, Caraguatatuba completou com a segunda dose o esquema vacinal de
2.342 pessoas entre idosos, profissionais da saúde e pessoas com comorbidades. O
número total de doses aplicadas foi de 6.074.
Com isso, Caraguatatuba passa a ter 77.458 vacinados com a primeira dose e 42.890
com a imunização completa. O total de doses aplicadas é de 120.348.
Agora, a cidade passa a ter 62% da população geral e 88% da população adulta com ao
menos uma dose da vacina e 34% com a imunização completa (segunda dose ou dose
única).
Para o mutirão, foram abertos 12 postos de vacinação, sendo um exclusivo para
profissionais da saúde que precisavam receber a segunda dose da vacina da Covid-19.
Faltosos na vacinação
Embora a vacinação estivesse garantida para os que foram agendados pelo ‘Vacina
Caraguá’ e para aqueles que precisavam completar o esquema vacinal, a Prefeitura
contabilizou faltas.
Segundo o levantamento feito pela Secretária de Saúde, faltaram no mutirão 1.106
pessoas com mais de 18 anos para primeira dose e outras 1.388 para segunda.
Os que faltaram ou não confirmaram a vacinação no ‘Vacina Caraguá’ deverão realizar
uma nova solicitação no aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ e aguardarem ser chamados.
A vacinação com a primeira dose continua nesta semana para quem tem 18 anos ou mais,
por isso, é importante ficar atento ao aplicativo.
Para quem precisa completar o seu esquema vacinal com a segunda dose, a orientação é
procurar a unidade de saúde na data de aprazamento marcada em seu cartão de
vacinação para receber o imunizante.
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Caraguatatuba elege novos membros do Conselho Tutelar

O município de Caraguatatuba elegeu neste domingo (15) seus novos conselheiros
tutelares. A eleição contou com a participação de 2.329 eleitores, que escolheram nove
membros, três titulares e seis suplentes. Dez candidatos participaram do pleito.
O pleito ocorreu em três colégios eleitorais – nas escolas EMEI/EMEF Prof. Alaor Xavier
Junqueira, EMEI/EMEF Benedito Inácio Soares e na EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues.
As três eleitas que assumirão como titulares são Paula Fernandes Pereira, com 736 votos;
Paula Gloria Almeida Marques, com 401 votos e Diana Pereira Santos, com 382 votos.
Os seis suplentes e seus respectivos votos foram Wander Moreria de Andrade (294), Ana
Lucia Rocha (155), Bruno Santos de Oliveira (139), Jamille Botelho do Prado (82), Mayra
Garakis Poggi Pollini (76) e Marcelo Stapf Ribeiro (26).
A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA),
Cintia Alves, parabenizou os eleitos e destacou que “a partir de agora, os novos
conselheiros devem se dedicar, estudar e se preparar para o grande desafio, que é de
estar Conselheiro Tutelar e defender nossas crianças e adolescentes, como prioridade
absoluta”, disse.
Os candidatos eleitos passarão por capacitações e a posse será realizada no dia 13 de
setembro.
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Caraguatatuba amplia capacidade de atendimento na rede escolar
para 50%

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, ampliou nesta
segunda-feira (16) o aumento da capacidade de atendimento presencial nas unidades
escolares do município para 50% dos alunos matriculados. Com o aumento de percentual,
as turmas foram divididas em dois grupos, que se revezam semanalmente, mantendo o
sistema de ensino remoto para a semana de atividades não presenciais.
O prefeito Aguilar Junior acompanhou a chegada dos alunos do turno da manhã na CIEFI
Prof.ª Antônia Ribeiro da Silva, no bairro Jardim Califórnia. Ele pode acompanhar como os
estudantes se adequaram aos protocolos sanitários e os cumprem com naturalidade.
Durante a visita, o prefeito interagiu com alunos que fizeram questão de compartilhar com
ele sobre a atividade que estavam realizando.
Ele disse que o município está ampliando gradualmente a capacidade de atendimento nas
unidades escolares, monitorando os dados de saúde coletiva para preservar a todos.
“Retomamos as aulas presenciais em 10 de maio, acompanhamos todo o processo de
adaptação dos envolvidos e estamos seguros com a ampliação do atendimento para 50%
neste momento”, disse.
A secretária de Educação, Márcia Paiva, acompanhada pela equipe de supervisores,
também acompanhou a visita. Ela, mais uma vez, destacou a importância da vida escolar
para os estudantes: “A presença do aluno na escola é importante para seu
desenvolvimento global. Crianças precisam da convivência com outras crianças para
aprender a dividir, ter comportamento social, respeitar regras, trocar experiências e
construir sua identidade”, disse.
Sobre a possibilidade de ampliação da carga horária nos turnos, ela disse que, “em
conjunto com a Secretaria de Saúde, vamos observar os índices para que possamos
estudar novas alterações de maneira segura para toda a comunidade escolar”.
Atividades presenciais
A rede municipal de ensino de Caraguatatuba retomou as atividades presenciais no dia 10
de maio.

Os atuais critérios foram publicados no Decreto Municipal nº 1.491, de 30 de julho de
2021, permitindo a ampliação do percentual para até 80% dos alunos matriculados, sendo
facultativos e aplicados às redes municipal, estadual e privada de ensino.
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Caraguatatuba vacina mais de 6 mil no mutirão de sábado e
ultrapassa 120 mil doses aplicadas

O mutirão de vacinação contra a Covid-19 realizado pela Prefeitura de Caraguatatuba no
último sábado (14) permitiu a imunização de mais 3.732 pessoas de 18 anos ou mais com
a primeira dose. No mesmo dia, Caraguatatuba completou com a segunda dose o esquema
vacinal de 2.342 pessoas entre idosos, profissionais da saúde e pessoas com
comorbidades. O número total de doses aplicadas foi de 6.074.
Com isso, Caraguatatuba passa a ter 77.458 vacinados com a primeira dose e 42.890
com a imunização completa. O total de doses aplicadas é de 120.348.
Agora, a cidade passa a ter 62% da população geral e 88% da população adulta com ao
menos uma dose da vacina e 34% com a imunização completa (segunda dose ou dose
única).
Para o mutirão, foram abertos 12 postos de vacinação, sendo um exclusivo para
profissionais da saúde que precisavam receber a segunda dose da vacina da Covid-19.
Faltosos na vacinação
Embora a vacinação estivesse garantida para os que foram agendados pelo ‘Vacina
Caraguá’ e para aqueles que precisavam completar o esquema vacinal, a Prefeitura
contabilizou faltas.
Segundo o levantamento feito pela Secretária de Saúde, faltaram no mutirão 1.106
pessoas com mais de 18 anos para primeira dose e outras 1.388 para segunda.
Os que faltaram ou não confirmaram a vacinação no ‘Vacina Caraguá’ deverão realizar
uma nova solicitação no aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ e aguardarem ser chamados.
A vacinação com a primeira dose continua nesta semana para quem tem 18 anos ou mais,
por isso, é importante ficar atento ao aplicativo.
Para quem precisa completar o seu esquema vacinal com a segunda dose, a orientação é
procurar a unidade de saúde na data de aprazamento marcada em seu cartão de
vacinação para receber o imunizante.
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PAT de Caraguatatuba começa a semana com mais de 50 vagas de
emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 53
oportunidades de emprego. Entre elas, 18 vagas são para Eletricista Montador.
O PAT destaca que algumas áreas só aceitam currículo presencialmente. É importante que
o candidato acesse o link: https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios.
Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h às 12h, levando RG, CPF, CTPS, PIS e o
currículo. O atendimento por email continua com envio de currículo para o
endereço vagaspatcaragua@gmail.com. É necessário que o candidato envie também o
número do CPF, nome e código da vaga para a qual deseja se candidatar.
O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais
informações no telefone (12) 3882-5211.
Confira o quadro completo de vagas: Assistente de Licitação, Auxiliar de Mecânico, Corretor
de Imóveis, Cozinheira, Eletricista de Autos, Eletricista Montador, Empregada Doméstica,
Encanador Industrial, Enfermeiro do Trabalho, Funileiro, Instalador Técnico de Máquinas de
Cartão, Mecânico de Automóvel, Mecânico de Caminhão, Mecânico de Linha Pesada
Diesel, Mecânico de Manutenção em Saneamento, Montador de Esquadrias, Motorista
Entregador, Operador de Serra, Padeiro Confeiteiro, Pintor de Automóveis, Projetista de
Móveis, Promotor de Vendas, Serigrafista, Serralheiro de Alumínio, Vendedor de Materiais
de Construção, Vendedor Projetista de Móveis Planejados, Vidraceiro.
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Reciclagem de bitucas de cigarro é alternativa para geração de renda
em Caraguatatuba

O projeto da Prefeitura de Caraguatatuba de reciclagem de bitucas de cigarro já apresenta
resultados. Na última quinta-feira (12), entidades sociais receberam capacitação para
aprender a utilizar o material reciclado em oficinas de artesanato como fonte de geração
de renda.
Em dois meses de projeto, mais de 17 mil bitucas de cigarro foram coletadas. O material
recolhido foi enviado para uma usina de reciclagem de bitucas, onde foi descontaminado e
transformado em massa celulósica (papel).
Agora, entidades sociais podem reutilizar o material em projetos de artesanato com a
população, podendo gerar renda com a confecção de enfeites, blocos de nota, cadernos,
entre outros.
A capacitação contou com a participação das entidades sociais Casa Beija Flor, Casa da
Amizade – Rotary Club, Pastoral da Criança, Comunidade Terapêutica Restitui e Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).
A oficina foi ministrada pela empresa Papel do Quintal, que atua há quase 20 anos com
reaproveitamento de fibras naturais e rejeitos. Na capacitação foi mostrado o passo a
passo de maneira artesanal.
Os coletores de bitucas foram instalados em nove pontos da cidade: Mirantes da Orla (Por
do Som), Entreposto de Pesca do Camaroeiro, Complexo Turístico ‘Mirante do Camaroeiro’,
Parque Trombini, Feira do Artesão e Calçadão. Nas praias Martim de Sá, Prainha e
Cocanha foram colocados cinzeiros de praias confeccionados com bambu.
O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e Conselho
Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a empresa Poiato Reciclagem, a única no
mundo patenteada para reciclagem do material.
A secretária de Meio Ambiente, Tatiana Soares Scian, explica que a bituca de cigarro
representa uma quantia significativa dos resíduos coletados nas ações de limpeza de
praias. “Com esse projeto, conseguimos transformar um problema ambiental, que é o
descarte incorreto das bitucas altamente tóxicas, em uma solução socioambiental. As
instituições serão beneficiadas com o material limpo e reciclado oriundo da bituca e
podem transformá-lo em artesanato”, disse.

Entidades interessadas na parceria podem entrar em contato com a Secretaria de Meio
Ambiente, Agricultura e Pesca pelo telefone: 3897-2530.
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Apae de Caraguatatuba ganha sala de fisioterapia com padrão de
qualidade internacional

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Caraguatatuba inaugurou na
manhã desta sexta-feira (13) a nova sala de fisioterapia da unidade voltada ao
atendimento de alunos que necessitam de habilitação e reabilitação motora.
A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais, de representantes da
Federação das Apaes de SP, da empresa ValeCap, líderes religiosos, equipe gestora da
Apae Caraguatatuba, equipe de Educação Inclusiva da Secretaria de Educação, alunos,
familiares e convidados. Na ocasião, o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, foi
representado pelo secretário da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do
Idoso (Sepedi), Amaury Toledo.
A APAE Caraguatatuba é uma escola de educação especial que oferece uma proposta que
contempla o atendimento educacional especializado para 150 alunos. As atividades são
desenvolvidas por funcionários, profissionais especializados, profissionais da área da
educação, da saúde e da assistência social que atuam como equipe interdisciplinar e
multidisciplinar, buscando a garantia de um atendimento de qualidade aos alunos, na
preservação de seus direitos.
A sala inaugurada foi estruturada tendo como referência as salas de fisioterapia do Centro
de Reabilitação Lucy Montoro, instituição reconhecida internacionalmente pela CARF
(Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) na qualidade dos processos
desenvolvidos em seus programas de reabilitação.
O espaço foi equipado com uma estrutura voltada para alavancar o progresso dos alunos,
contando com maca ortostática, videogame para gameterapia e simulação de hábitos,
piscina de bolinhas, equipamentos sensoriais, cadeira de massagem, esteira e bicicleta
ergométrica.
A solenidade foi marcada por emoção e por depoimentos que demonstraram a extrema
importância desta conquista. A presidente da APAE, Sônia Maria Vitor, agradeceu a todos
os envolvidos e deixou uma mensagem: “O primeiro passo para a realização de um sonho é
acreditar que ele se tornará realidade”.

