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PLANEJAMENTO NOVA PRESIDENTE DO COMTUR QUER TRAZER NOVAS ATRAÇÕES DURANTE O ANO INTEIRO PARA A CIDADE DO LITORAL NORTE

Caraguá quer profissionalizar o
turismo e ampliar os eventos

Cidade quer seguir o exemplo de municípios
vizinhos, como Paraty, para diminuir a
sazonalidade e diminuir a dependência do
turismo apenas na alta temporada
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COMTUR NOVA PRESIDENTE DO CONSELHO TEM COMO PRINCIPAL DESAFIO REDUZIR A SAZONALIDADE DO MUNICÍPIO QUE VIVE DO TURISMO

Gianni D’Angelo/PMC

Aquecimento. Visão do rio Juqueriquerê e ponte de arco no bairro Porto Novo, em Caraguatatuba; Conselho de Turismo quer profissionalizar o turismo no município

Caraguá quer profissionalizar o
turismo e ampliar eventos locais
Nova presidente do Conselho Municipal de Turismo, Sandra Abril, no cargo desde agosto, entende que as
atrações variadas podem acontecer sempre e podem também se tornar uma marca registrada da cidade
para assumir o cargo e movimentar o trade turístico.
Entre os objetivos atuais do
Comtur estão a profissionalização do turismo, a redução
da sazonalidade e união de
todo o trade. O órgão é consultivo e deliberativo, por isso
analisa e aprova ou não todos
os projetos voltados para setor que podem ser aplicados
no município.

CARAGUATATUBA
Da Redação
@jornalovale

Destino obrigatório de muitos turistas durante a alta
temporada e que buscam
curtir o mar, Caraguatatuba
também aposta em grandes
eventos durante o ano para
atrair ainda mais visitantes
à cidade. Essa é a proposta
de Sandra Abril, nova presidente do Comtur (Conselho
Municipal de Turismo) da cidade, que assumiu cargo no
último dia 15 de agosto.
A nova presidente disse que
se objetivo é continuar a fomentar o turismo no município e buscar grandes eventos
que possam ser realizados todos os anos e se tornem uma
marca de Caraguá.
“Temos exemplos na região
como Paraty que todos os
anos realiza feiras e festivais
diferenciados que atraem
turistas que movimentam a
cidade”, afirmou, através da
assessoria de imprensa da
cidade.
Sandra está há 17 anos em
Caraguá na área de hotelaria, mas conta que, por cinco anos, antes de deixar São
Paulo, atuava em agência
de viagens, o que a gabarita

AUXÍLIO.

Gustavo Grunewald/PMC

O ano inteiro. Fim de tarde em Caraguatatuba, no Litoral Norte, que quer atrair ainda mais turistas
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DE AGOSTO
foi a data em que Sandra
Abril assumiu a presidência
do Conselho Municipal de
Turismo de Caraguatatuba
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Agitação. Trio elétrico em carnaval fora de época em Caraguatatuba

ANOS
é o tempo que a nova
presidente do Conselho já
mora na cidade do Litoral
Norte paulista

Rodrigo Tavano pediu afastamento na última reunião do
Comtur no começo deste mês,
em caráter irrevogável, alegando questões pessoais.
“Há um ano tenho corrido
para a divulgação de Caraguá
em feiras e eventos do setor,
mas agora chegou a hora de
sair para me dedicar a projetos pessoais”, afirmou Tavano,
através da assessoria de imprensa da Prefeitura.
Embora deixe o cargo de
presidente, Tavano relata que
pretende continuar como conselheiro, representando a Associação de Hotéis e Pousadas
(AHP) de Caraguá.
Junto com Sandra, compõem
a nova diretoria do Conselho
Maria Flávia Zanchetta (vice
-presidente), Maria Fernanda
Gonçalves Galter (1ª secretária) e Pamela Alvarado (2ª secretária).
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ECONOMIA SEGUNDO O PREFEITO AGUILAR JUNIOR, CERCA DE 70% DOS EMPREGOS DA CIDADE ESTÁ NO COMÉRCIO, POR CONTA DO TURISMO

Cláudio Gomes/PMC

Turismo. Visão panorâmica do Morro de Santo Antônio, onde se tem uma das visões mais bonitas da cidade de Caraguatatuba

‘Caraguá Empreendedora’
visa aquecer o comércio
Projeto lançado no início de agosto é organizado pela Secretaria de Turismo e Governo,
com o apoio do Sebrae, através de um convênio com a Prefeitura de Caraguatatuba

Da Região
@jornalovale

500

De olho no turismo de negócios e no aquecimento do
mercado, a Prefeitura de Caraguatatuba lançou no início
de agosto o programa ‘Caraguatatuba Empreendedora’.
Segundo prefeito Aguilar Junior, o projeto é um convênio
entre a Prefeitura e o Sebrae/

Turismo de negócio.
Caraguatatuba aposta
no empreendedorismo

CARAGUATATUBA

PESSOAS
participaram do evento
realizado no Teatro Mário
Covas, no último dia 9 de
agosto, em Caraguá

Prefeitura de Caraguatatuba

SP, com um investimento de
cerca de R$ 100 mil, que incluí
encontros avançados e oficinas
gratuitas de finanças, marketing, vendas, planejamento e
gestão de pessoas, até o final
do ano. “Caraguatatuba vive do
turismo e, 70% dos empregos
vem do comércio. Precisamos
cada vez mais incentivar e oferecer oportunidade aos empresários”,destacou o prefeito,
pela assessoria de imprensa.
Ainda de acordo com ele, o
Banco do Povo será instalado
em um novo prédio para atender com mais qualidade os empreendedores, ressaltando ainda que, o projeto fará parte do
programa de governo. “Os comerciantes podem contar com
todo o apoio da Administração
Municipal”, reforçou o prefeito.
O secretário de Turismo Cristian Bota, ressaltou a importância da proposta para o setor. “O
grande pilar do desenvolvimento turístico é a capacitação.
Esse é o primeiro de vários encontros”, adiantou.
Já o gerente regional do Sebrae-SP, Rodrigo Matos, revelou que a pedido do prefeito,
o órgão intensificará a atuação
no município. “Caraguatatuba
receberá os melhores cursos,
oficinas e consultorias do Sebrae, no Brasil”, garantiu.
PARCERIA.

O Projeto Caraguatatuba
Empreendedora é organizado
pelas secretarias de Turismo e
Governo, com apoio do Sebrae
-SP. O projeto conta também
com a parceria do Conselho
Regional dos Corretores de
Imóveis de São Paulo, Instituto Federal de São Paulo, ETEC
Caraguatatuba, Associação Comercial e Empresarial, Centro
Universitário Módulo, Associação de Hotéis e Pousadas, Conselho de Turismo, e Rensz Calçados. O programa foi lançado
no dia 9 de agosto, no Teatro
Mário Covas, com a presença
de mais de 500 pessoas.

.

ATRAÇÃO BANDA MARÍLIA GABRIELA VAI SE APRESENTAR NO DIA 22 DE SETEMBRO; ESPETÁCULO ‘ESPERANDO GODÔ’ FOI O DESTAQUE EM AGOSTO

Fundacc garante espetáculos
do Estado até o mês que vem
CULTURA. Caraguatatuba
aposta em diversos eventos
culturais para atrair turistas
e moradores durante a baixa
temporada. Em julho, a Fundac (Fundação Educacional
e Cultural de Caraguatatuba)
fechou um acordo com a Secretaria de Cultura do Estado
de São Paulo para apresentações do espetáculo circense
‘Esperando Godô’, da Companhia Lona de Retalhos, e da
Banda Marília Gabriela, com
o show #Agoravai”.
O espetáculo ‘Esperando
Gordô’ já foi realizado no úl-

timo dia 25 de agosto, na Praça
do Caiçara. O show da Banda
Marília Gabriela, ‘#Agoravai
é rock’ e está marcado para o
dia 22 de setembro, às 20h30,
na Praça Dr. Cândido Motta, no
Coreto. Após a apresentação
está marcado bate-papo com
os integrantes, mas com vagas
limitadas.
Para a presidente da Fundac,
Silmara Mattiazzo, o encontro
foi de extrema importância
por saber que Caraguatatuba
está presente e atuante na
política cultural do Estado e
também da União.

“Pude perceber que a cidade
está dentro do que é esperado para as políticas culturais
dentro do Estado. Tanto que
fomos prestigiados para este
terceiro bimestre com vários
espetáculos. Visamos ter oportunidade de conhecer novos
municípios e ter troca de experiência com outros dirigentes”,
afirmou, através da assessoria
de imprensa da Prefeitura.
‘”Saí com muitas idéias e desejo de fazer a cultura de Caraguatatuba ter o seu espaço
dentro da vida de cada cidadão”, ressaltou Silmara.

.

Divulgação

Agenda cultural. O espetáculo Esperando Gordo, em agosto
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ESTRADA FAZENDA DA COMADRE FICA NO QUILÔMETRO 43 DA RODOVIA DOS TAMOIOS, ENTRE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CARAGUATATUBA

Gastronomia e entretenimento
no caminho para o Litoral Norte
Restaurante oferece refeições no fogão a lenha e atrações para as crianças com fazendinha e esportes de
aventura; café da manhã da casa conta com mais de 60 opções e ainda são preparados em um fogão à lenha
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da Redação
@jornalovale

O caminho para Caraguatatuba reserva gostosas surpresas
aos viajantes. No quilômetro
43 da Rodovia dos Tamoios,
o Restaurante Fazenda da Comadre abre diariamente oferecendo variedade de pratos
típicos e uma fazendinha com
diversão para crianças de todas as idades.
As refeições já tradicionalmente preparadas no fogão a
lenha são compostas no café
da manhã com 60 opções, no
almoço ou jantar com mais
de 70 itens quentes e frios.
Tudo isso somado ao contato
com a natureza e a beleza das
paisagens do local torna a
Comadre um passeio irresistível para toda a família.
Bastante conhecido do público, o café da manhã é servidos sempre os finais de semana e também nos feriados.
E, para quem quer aproveitar
o delicioso almoço do local,
este é servido todos os dias,
inclusive finais de semana e
feriados. E, de quarta a domingo, a Fazenda da Comadre também oferece janta
aos clientes.
O restaurante funciona desde sua fundação, há quase 20
anos, dentro de uma fazenda,
cercado de natureza e um
grande lago. Uma horta cultivada nas dependências do
local oferece verduras e legumes frescos utilizados no

Divulgação

Parada obrigatória. Vista aérea da Fazenda da Comadre, em São José dos Campos, que oferece diversas opções de lazer aos visitantes

43

É O QUILÔMETRO
da rodovia dos Tamoios
onde está localizada a já
famosa Fazenda da
Comadre

preparo dos alimentos. Visitantes também podem adquirir
esses produtos fresquinhos.
FAZENDINHA.

As atrações da Fazendinha
são tantas que a criançada
se distrai por horas. Animais
exóticos e muitos outros para
brincar, charretes e pôneis
para passear.
Um divertido e seguro playground, com acabamento de-

corativo em madeira desperta
os aspectos lúdicos. Entre outros brinquedos há um balanço
para até 5 crianças, uma gangorra feita com troncos esculpidos que instiga a imaginação
e um trampolim.
A adrenalina também tem
seus atrativos no local. Arborismo e uma super tirolesa com 180 metros sobre um
lago, para adultos e crianças a
partir de 1,30m.

Quem visitar a Fazenda da
Comadre pode aproveitar para
ir às comprar. No Cantinho
do Artesanato há colchas, tapeçaria, produtos em barro e
madeira. No Armazém da Comadre variedade de biscoitos,
doces, queijos e laticínios.
O Restaurante Fazenda da
Comadre é um local agradável
e tranquilo onde os visitantes
podem passar horas de lazer e
gastronomia.

.

Divulgação

Gastronomia. Almoço com fogão à lenha é um dos destaques da Fazenda da Comadre

Divulgação

Natureza. Passear em cima do boi é uma das atrações oferecidas pelo local
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CULTURA PRINCIPAL OBJETIVO É MANTER AS TRADIÇÕES E OS COSTUMES AFRICANOS

Caraguá retoma
a parceria com
os senegaleses

Divulgação

Cultura. A ONG Zambô também vem dando andamento ao Projeto de Extensão ‘Touba’, no Litoral

Fundação Cultural disponibiliza um espaço público na cidade
para que os imigrantes possam se encontrar regularmente
CARAGUATATUBA
Da Redação
@jornalovale

os novos africanos residentes
no Brasil e propiciar a sua integração social com a comunidade local.
NÚMEROS.

As tradições culturais
africanas estão vivas e são
atração no Litoral Norte. A
Fundacc (Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba) retomou a parceria com o IFSP (Instituto
Federal São Paulo) e a ONG
Zambô para dar andamento ao Projeto de Extensão
‘Touba’ que envolve a comunidade senegalesa que atualmente reside no município
da região.
No início do mês de agosto
deste ano, inclusve, a presidente da Fundacc, Silmara
Mattiazzo, recebeu representantes dos órgãos envolvidos, Priscila Santos e Maria
do Carmo Cataldi Mutelre,
pelo IFSP, Teresinha de Oliveira Marciano Costa pelo
grupo Zambô e o senegalês
Boukar-Diouye-Ndiaye, o
‘Bamba’, autor do projeto
que foi criado para ser uma
atividade cultural voltada a
promover o encontro entre

Embora pequena, a comunidade africana na região é
bastante atual. Atualmente,
segundo dados da Fundacc, o
Litoral Norte conta com 20 senegaleses refugiados dos quais
19 estão em Caraguatatuba e
um em Ilhabela.
Com a parceria, a Fundação
Educacional e Cultural de Caraguatatuba disponibiliza um
espaço público para que eles
possam se encontrar.
O principal objetivo da iniciativa é de manter tradições
e costumes como forma de
afirmar a identidade cultural
do imigrante, que muitas vezes deixa amigos e familiares
para trás, e ao mesmo tempo

20

IMIGRANTES
senegaleses vivem no
Litoral Norte, sendo que 19
estão em Caraguatatuba e
um deles em Ilhabela

abordar as questões de integração na nova terra.
Além disso, eles também
fazem projetos que acabam
sendo uma atração para os
moradores de Caraguá e para
os turistas.
“Entre os objetivos da Fundacc está o desenvolvimento
de programas e projetos na
área da cultura e o intercâmbio cultural é muito importante para todos os envolvidos”,
explica Silmara.
DIFICULDADES.

De acordo com Bamba, o
seu país natal conta com 14
milhões de habitantes dos
quais 57% estão desempregados, por conta da crise econômica vivida na maioria dos
países africanos.
Ele é professor de Francês e
Inglês formado na Universidade Cheikh Anta Diop e teve de
se refugiar em busca de condições mais dignas de vida.
Já viajou por vários países
da Europa até chegar ao Brasil, pelo Acre e seguir para
São Paulo onde morou por
seis meses. Chegou em Caraguatatuba em consequência
da palavra ‘tuba’, pois existe a
cidade Touba na África.

.
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