
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

mídia. 

 

NOTÍCIAS DOS DIAS 

Quinta e Sexta-Feira, 23 e 24 de Março de 2023. 

 

Tamoios News 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba continua com obras da 2ª Fase do Complexo 

Turístico do Camaroeiro 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe 5º Campeonato Paulista de Hapkido no próximo domingo 

 

Radar Litoral 

Caraguatatuba 

Poupatempo realiza 2º mutirão de renovação de CNH de março neste sábado 

Caraguatatuba 

Câmara de Caraguá cria comissão mista para debater projeto sobre 

aposentadoria de servidores 

 

Portal R3 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inaugura 11ª unidade escolar em sete anos 

 

O Vale 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba recebe Festival Carnivoria a partir desta sexta-feira (24) 

 

Sistema Costa Norte 

Caraguatatuba 

PAT de Caraguatatuba tem quase 150 vagas abertas até esta sexta-feira 

 

Portal Notícias do Litoral 

Caraguatatuba 

Segundo mutirão de renovação de CNH do Poupatempo de março é neste sábado 

Caraguatatuba 

Profissionais de saúde de Caraguatatuba são capacitados sobre vigilância das 

paralisias flácidas agudas 

Caraguatatuba 

Edificação construída em área pública é demolida no Jardim Tarumãs 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inaugura 11ª unidade escolar em sete anos 

https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-de-caraguatatuba-continua-com-obras-da-2a-fase-do-complexo-turistico-do-camaroeiro/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/prefeitura-de-caraguatatuba-continua-com-obras-da-2a-fase-do-complexo-turistico-do-camaroeiro/
https://tamoiosnews.com.br/noticias/cidades/caraguatatuba-recebe-5o-campeonato-paulista-de-hapkido-no-proximo-domingo/
https://radarlitoral.com.br/noticias/21566/poupatempo-realiza-2%EF%BF%BD-mutirao-de-renovacao-de-cnh-de-marco-neste-sabado
https://radarlitoral.com.br/noticias/21569/camara-de-caragua-cria-comissao-mista-para-debater-projeto-sobre-aposentadoria-de-servidores
https://radarlitoral.com.br/noticias/21569/camara-de-caragua-cria-comissao-mista-para-debater-projeto-sobre-aposentadoria-de-servidores
https://www.portalr3.com.br/2023/03/caraguatatuba-inaugura-11a-unidade-escolar-em-sete-anos/
https://sampi.net.br/ovale/noticias/2749414/nossa-regiao/2023/03/caraguatatuba-recebe-festival-carnivoria-a-partir-desta-sextafeira-24
https://costanorte.com.br/cidades/caraguatatuba/pat-de-caraguatatuba-tem-quase-150-vagas-abertas-ate-esta-sexta-feira-1.416329
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/23/segundo-mutirao-de-renovacao-de-cnh-do-poupatempo-de-marco-e-neste-sabado/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/23/profissionais-de-saude-de-caraguatatuba-sao-capacitados-sobre-vigilancia-das-paralisias-flacidas-agudas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/23/profissionais-de-saude-de-caraguatatuba-sao-capacitados-sobre-vigilancia-das-paralisias-flacidas-agudas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/23/edificacao-construida-em-area-publica-e-demolida-no-jardim-tarumas/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/23/caraguatatuba-inaugura-11a-unidade-escolar-em-sete-anos/


 

 
 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba movimenta economia pós-verão e recebe Festival Carnivoria neste 

final de semana 

 

Caraguá TV 

Caraguatatuba 

R$ 1 milhão para Caraguatatuba 

 

Repórter Online Litoral 

Caraguatatuba 

Prefeitura De Caraguatatuba Continua Com Obras Da 2ª Fase Do Complexo 

Turístico Do Camaroeiro 

Caraguatatuba 

Edificação Construída Em Área Pública É Demolida No Jardim Tarumãs 

Caraguatatuba 

Câmara De Caraguatatuba Cria Comissão Mista Para Discussão Do Projeto De Lei 

Referente A Aposentadoria Dos Servidores Municipais 

 

Fala Caraguá 

Caraguatatuba 

Profissionais de saúde de Caraguatatuba são capacitados sobre vigilância das paralisias 

flácidas agudas 

Caraguatatuba 

Edificação construída em área pública é demolida no Jardim Tarumãs 

Caraguatatuba 

Segundo mutirão de renovação de CNH do Poupatempo de março é neste sábado 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba continua com obras da 2ª Fase do Complexo Turístico do 

Camaroeiro 

Caraguatatuba 

Membros do Conselho Gestor fazem visita técnica ao Parque Natural do Juqueriquerê 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba movimenta economia pós-verão e recebe Festival Carnivoria 

neste final de semana 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inaugura 11ª unidade escolar em sete anos 

 

Diário Caiçara 

Caraguatatuba 

PAT Caraguá com 147 vagas de emprego até sexta (24) 

Caraguatatuba 

Poupatempo realiza 2º mutirão de renovação de CNH de março neste sábado (25) 

https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/23/caraguatatuba-movimenta-economia-pos-verao-e-recebe-festival-carnivoria-neste-final-de-semana/
https://portalnoticiasdolitoral.com.br/2023/03/23/caraguatatuba-movimenta-economia-pos-verao-e-recebe-festival-carnivoria-neste-final-de-semana/
https://www.caraguatv.com.br/2023/03/23/r-1-milhao-para-caraguatatuba/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-continua-com-obras-da-2a-fase-do-complexo-turistico-do-camaroeiro/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/prefeitura-de-caraguatatuba-continua-com-obras-da-2a-fase-do-complexo-turistico-do-camaroeiro/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/edificacao-construida-em-area-publica-e-demolida-no-jardim-tarumas/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/camara-de-caraguatatuba-cria-comissao-mista-para-discussao-do-projeto-de-lei-referente-a-aposentadoria-dos-servidores-municipais/
https://www.reporteronlinelitoral.com.br/camara-de-caraguatatuba-cria-comissao-mista-para-discussao-do-projeto-de-lei-referente-a-aposentadoria-dos-servidores-municipais/
https://falacaragua.com.br/2023/03/profissionais-de-saude-de-caraguatatuba-sao-capacitados-sobre-vigilancia-das-paralisias-flacidas-agudas/
https://falacaragua.com.br/2023/03/profissionais-de-saude-de-caraguatatuba-sao-capacitados-sobre-vigilancia-das-paralisias-flacidas-agudas/
https://falacaragua.com.br/2023/03/edificacao-construida-em-area-publica-e-demolida-no-jardim-tarumas/
https://falacaragua.com.br/2023/03/segundo-mutirao-de-renovacao-de-cnh-do-poupatempo-de-marco-e-neste-sabado/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-de-caraguatatuba-continua-com-obras-da-2a-fase-do-complexo-turistico-do-camaroeiro/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-de-caraguatatuba-continua-com-obras-da-2a-fase-do-complexo-turistico-do-camaroeiro/
https://falacaragua.com.br/2023/03/membros-do-conselho-gestor-fazem-visita-tecnica-ao-parque-natural-do-juqueriquere/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-de-caraguatatuba-movimenta-economia-pos-verao-e-recebe-festival-carnivoria-neste-final-de-semana/
https://falacaragua.com.br/2023/03/prefeitura-de-caraguatatuba-movimenta-economia-pos-verao-e-recebe-festival-carnivoria-neste-final-de-semana/
https://falacaragua.com.br/2023/03/caraguatatuba-inaugura-11a-unidade-escolar-em-sete-anos/
https://diariocaicara.com.br/pat-caragua-com-147-vagas-de-emprego-ate-sexta-24/
https://diariocaicara.com.br/poupatempo-realiza-2o-mutirao-de-renovacao-de-cnh-de-marco-neste-sabado-25/


 

 
 

Caraguatatuba 

Caraguá divulga programação de aniversário com inaugurações e shows de Luan 

Santana, Ferrugem, Lucas Rocha e Rastapé 

 

Band Vale 

Caraguatatuba 

Poupatempo de Caraguá realiza mutirão para renovar CNH neste sábado (25) 

 

Jornal do Litoral 

Caraguatatuba 

Quase dois meses do início das aulas, alunos não receberam uniformes nem materiais em 

Caraguatatuba 

 

Suzano TV 

Caraguatatuba 

Prefeitura de Caraguatatuba continua com obras da 2ª Fase do Complexo Turístico 

do Camaroeiro 

 

Ubatuba Times 

Caraguatatuba 

Caraguatatuba inaugura 11ª unidade escolar em sete anos 

 

A voz do Litoral 

Caraguatatuba 

PREFEITURA DE CARAGUATATUBA MOVIMENTA ECONOMIA PÓS-VERÃO E RECEBE 

FESTIVAL CARNIVORIA NESTE FINAL DE SEMANA 

 

TV Vanguarda 

Link Vanguarda 

Máscaras viram ameaça para vida marinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diariocaicara.com.br/caragua-divulga-programacao-de-aniversario-com-inauguracoes-e-shows-de-luan-santana-ferrugem-lucas-rocha-e-rastape/
https://diariocaicara.com.br/caragua-divulga-programacao-de-aniversario-com-inauguracoes-e-shows-de-luan-santana-ferrugem-lucas-rocha-e-rastape/
https://www.band.uol.com.br/band-vale/noticias/poupatempo-caragua-mutirao-renovar-cnh-16591124
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/23/quase-dois-meses-do-inio-das-aulas-alunos-nao-receberam-uniformes-nem-materiais-em-caraguatatuba/
https://jornaldolitoral.com/index.php/2023/03/23/quase-dois-meses-do-inio-das-aulas-alunos-nao-receberam-uniformes-nem-materiais-em-caraguatatuba/
https://suzano.tv/2023/03/prefeitura-de-caraguatatuba-continua-com-obras-da-2a-fase-do-complexo-turistico-do-camaroeiro/
https://suzano.tv/2023/03/prefeitura-de-caraguatatuba-continua-com-obras-da-2a-fase-do-complexo-turistico-do-camaroeiro/
https://ubatubatimes.com.br/noticia/caraguatatuba-inaugura-11a-unidade-escolar-em-sete-anos
https://jornalvozdolitoral.com/prefeitura-de-caraguatatuba-movimenta-economia-pos-verao-e-recebe-festival-carnivoria-neste-final-de-semana/
https://jornalvozdolitoral.com/prefeitura-de-caraguatatuba-movimenta-economia-pos-verao-e-recebe-festival-carnivoria-neste-final-de-semana/
https://www.dropbox.com/s/9rxbmzlsfhrrje0/23%2003%202023%20-%20M%C3%A1scaras%20viram%20amea%C3%A7a%20para%20vida%20marinha%20-%20Link%20Vanguarda.mp4?dl=0


 

 
 

Clipping de Notícias: 23/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Caraguatatuba recebe 5º Campeonato Paulista de Hapkido no 

próximo domingo 

 

 
 

O 5º Campeonato Paulista de Hapkido Tradicional será disputado 

no próximo domingo (26/3), a partir das 8h, no Centro Esportivo Municipal Ubaldo 

Gonçalves (Cemug), no Jardim Britânia, em Caraguatatuba. 

O Hapkido é uma arte marcial coreana de defesa pessoal 

que surgiu através da influência de estilos de luta chineses, 

japoneses e coreanos. 

O “hap” significa união, “ki” significa interior e “do” significa caminho, 

o que traduz o termo para “o caminho da união da força interior”. 

Cerca de 220 atletas de 17 academias das cidades de Caraguá, São Paulo, 

Osasco, Itu, Itatiba, Taboão da Serra, Bragança Paulista, Piracaia, Jacareí, 

São José dos Campos e Ubatuba, além de equipes dos estados 

de Minas Gerais e Paraná se inscreveram no torneio. 

Três dojôs de karatê do município anfitrião também participam 

como convidadas do campeonato. 

Os lutadores competem em provas de saltos em altura e distância (Napop); 

armamento (Byungsool); defesa pessoal com e sem arma (Hoshinsool); 

quebramento (Kiopa) e lutas. 

A arbitragem avalia com notas os seguintes quesitos: técnica, equilíbrio, 

postura, energia (garra demonstrada), Ki Hap (grito ou respiração), 

determinação (realismo das execuções), velocidade e apresentação 



 

 
 

(movimentação no tatame). 

Os atletas participam nas categorias Kids, Infantil, 

Juvenil, Adulto, Máster e Sênior. 

O 5º Campeonato Paulista de Hapkido Tradicional 

é organizado pela Prefeitura de Caraguatatuba, 

por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, 

em parceria da Federação Internacional de Hapkido Tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Tamoios News 

 

Prefeitura de Caraguatatuba continua com obras da 2ª Fase do Complexo 

Turístico do Camaroeiro 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, 

continua com as obras da 2ª Fase do Complexo Turístico do Camaroeiro. 

As intervenções preveem a construção de um Centro de Exposições, 

deck mirante, calçadas, infraestrutura elétrica e hidráulica, além de banheiros 

e espaço administrativo. 

As redes de água e esgoto estão sendo instaladas. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, 

as intervenções devem ser concluídas ainda neste ano. 

Os investimentos giram em torno de R$ 3,8 milhões e os recursos 

são oriundos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias 

(Dade), ligado ao Governo do Estado de São Paulo. 

A 1ª fase do Complexo Turístico do Camaroeiro foi entregue em 2020 

e contemplou as obras de pavimentação de acesso ao local 

(cerca de 500 metros), serviços de guias, sarjetas, drenagem, 

Estacionamento e o Teatro de Arena, 

que conta com palco e arquibancada linear para 350 pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 23/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Radar Litoral 

 

Poupatempo realiza 2º mutirão de renovação de CNH de março neste 

sábado 

 

 
 

O Poupatempo de Caraguatatuba realiza o segundo mutirão 

de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

de março neste sábado (25/3), das 9h às 13h, mediante agendamento 

no site www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, 

totens de autoatendimento, assistente virtual P 

(canto inferior direito da tela do portal Poupatempo) 

e pelo WhatsApp (11) 95220-2974. 

São 10,9 mil vagas distribuídas em todos os postos 

do Estado de São Paulo para o próximo sábado. 

O primeiro mutirão do mês ocorreu no último sábado (18). 

A ação, que é uma parceria com o Detran/SP, tem como foco os motoristas 

com a habilitação vencida em julho de 2022 

e que precisam regularizar a situação até o próximo dia 31. 

O Poupatempo fez 38,5 mil atendimentos nas ações 

de janeiro e fevereiro, em todo o estado. 

Desde o início de 2023, condutores com vencimento da CNH 

ao longo do que precisam seguir o cronograma habitual de renovação, 

conforme a data prevista em cada documento. 

Quem tem a habilitação válida em março deve renovar em, 

no máximo, 30 dias após o vencimento. 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/
https://www.poupatempo.sp.gov.br/wps/portal/poupatempoTaOn/homeTaOn


 

 
 

A renovação também pode ser feita nos 30 dias que antecedem a validade. 

Além disso, motoristas que tiveram o documento vencido em julho de 2022, 

no qual o prazo de renovação havia sido estendido por meio da Deliberação 243 

do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de 09/11/21, 

também precisam atualizar a CNH até o final de março. 

De acordo com o cronograma, o prazo máximo para regularização das CNHs 

vencidas entre julho e dezembro de 2022 vai até 31/08/2023. 

Para renovar a CNH, basta acessar o portal www.poupatempo.sp.gov.br 

ou aplicativo Poupatempo Digital, clicar em Serviços >CNH >Renovação de CNH. 

Após confirmar ou atualizar os dados, o motorista agenda e realiza o exame 

médico na clínica credenciada indicada pelo sistema. 

A grade de agendamento é liberada sempre na quarta-feira anterior à ação. 

Quem exerce atividade remunerada (EAR) ou optar pela inclusão do EAR na CNH, 

precisa passar também pela avaliação psicológica 

e será direcionado a um profissional credenciado. 

Os motoristas com CNH nas categorias C, D ou E precisam fazer o exame 

toxicológico em laboratório credenciado pela Secretaria Nacional de Trânsito 

(Senatran) com antecedência. 

O exame é válido por dois anos e meio para quem tem menos de 70 anos 

e tem a mesma validade da CNH para aqueles com 70 anos ou mais 

Se for aprovado nos exames, é necessário pagar a taxa de emissão e aguardar 

as orientações que serão enviadas por e-mail pela Senatran para acessar a CNH 

Digital, que tem a mesma validade do documento físico, disponível no aplicativo 

Carteira Digital de Trânsito (CDT). 

O código de segurança para acessar a CNH digital 

também pode ser consultado pelos canais eletrônicos do Poupatempo. 

Para evitar deslocamentos e proporcionar mais conforto e comodidade, 

o cidadão irá receber a CNH física, pelos Correios, 

no endereço indicado pelo motorista. 

O Poupatempo de Caraguatatuba fica na Avenida Rio Branco, 955, no Indaiá 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/


 

 
 

(Em frente à Escola Estadual Colônia dos Pescadores). 

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, 

e aos sábados, das 9h às 13h. 

Agendamento do mutirão da CNH do Poupatempo 

On-line: www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, 

totens de autoatendimento, assistente virtual P 

(canto inferior direito da tela do portal Poupatempo) 

e WhatsApp (11) 95220-2974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/
https://www.poupatempo.sp.gov.br/wps/portal/poupatempoTaOn/homeTaOn


 

 
 

Clipping de Notícias: 24/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
Veículo: Radar Litoral 

 

Câmara de Caraguá cria comissão mista para debater projeto sobre 

aposentadoria de servidores 

 

 
 

A Câmara de Caraguatatuba montou uma comissão mista 

com o objetivo de debater os projetos de lei que visam aprimorar a legislação 

municipal à Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, 

que alterou o sistema de previdência social. 

A decisão da criação desta comissão surgiu durante a terceira audiência pública 

para discussão do tema, realizada na noite de quarta-feira(22) 

no plenário da Câmara Municipal 

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Tato Aguilar, 

participarão da comissão vereadores, representantes do CaraguáPrev, 

servidores públicos, e a representantes da comissão previdenciária 

da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

O vice-presidente da Mesa Diretora, vereador Aguinaldo Butiá irá 

Presidir a comissão, o vereador Islando Ramos, o Bigode, será o relator 

e o vereador Jair Silva será membro. 

“Nós sempre primamos pela transparência desta casa e acreditamos 

que este é um tema que merece um amplo debate com vários agentes. 

Por isso, vamos criar esta comissão mista, para que possam se reunir 

nos próximos dias, sanar dúvidas, colher sugestões e trazer para nós a melhor 

alternativa para que possamos votar este projeto, 



 

 
 

sempre visando por transparência e diálogo”, destacou Tato Aguilar. 

Os projetos visam aprimorar as legislações municipais 

à Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, 

que alterou o sistema de previdência social, delegando aos entes federativos 

a normatização da matéria, em relação aos seus respectivos servidores públicos, 

estabelecendo as alterações necessárias em lei complementar 

e na Lei Orgânica Municipal (LOM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Clipping de Notícias: 24/03/2023 

Editoria: Caraguatatuba 
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Caraguatatuba inaugura 11ª unidade escolar em sete anos 

 

 
 

A Região Norte de Caraguatatuba recebeu na manhã desta quinta-feira (23), 

a EMEF Jetuba ‘Profº Auracy Mansano’, com capacidade para atender 

até 600 alunos do Ensino Fundamental II do 6º ao 9º ano. 

Com isso, o município conta com 59 unidades escolares, 

sendo 11 inauguradas nos últimos sete anos. 

A nova escola possui cinco blocos com 12 salas de aula, 

espaço administrativo, cozinha, refeitório, dois pátios cobertos 

e quadra com vestiário, em uma área total de 3 mil m². 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, parabenizou todo trabalho 

da equipe em sempre buscar mais e melhores unidade de ensino. 

“Temos o objetivo de abrir mais vagas nesta região, 

sempre priorizando por qualidade para um melhor atendimento da população. 

Desafio dado é desafio aceito”, afirmou a secretária. 

O filho do homenageado, vereador Aurimar Mansano, 

destacou a importância de construir escolas para mudar a vida 

das pessoas e relatou sobre a trajetória de seu pai na área da educação. 

“Como professor foi um ativista da área sempre lutando por melhorias 

de ensino da população. 

Agradeço ao carinho e a lembrança com essa homenagem 

em reconhecer todo trabalho que ele fez”, disse emocionado. 

O presidente da Câmara, vereador Tato Aguilar, 



 

 
 

contou sobre seu sonho quanto político que é trabalhar a educação do município. 

“Temos um projeto forte no Legislativo que é a Câmara Jovem e anuncio aqui, 

a 5ª edição que será lançada em abril no aniversário da cidade”. 

Para o prefeito Aguilar Junior é sempre uma alegria entregar mais uma unidade 

escolar, agora na Região Norte, concretizada com todo conhecimento 

técnico da equipe da educação, sendo mais uma unidade de sucesso. 

O chefe do Executivo aproveitou a ocasião para lançar mais um desafio 

à secretária de Educação, de construir mais uma unidade escolar na região norte 

nos próximos seis meses. 

“Quero deixar o legado de enfrentar o que ninguém enfrentou, 

sempre com objetivo de fazer muito mais pela cidade 

com crescimento ordeiro do Perequê-Mirim a Tabatinga”, concluiu. 

Na ocasião, o prefeito ainda adiantou uma parceria 

Com o Governo do Estado de abrir mais duas escolas de Ensino Médio na cidade. 

Em menos de um mês, Caraguatatuba inaugurou 

o CEI/EMEI Golfinhos para 344 crianças. 

Sobre o homenageado 

Auracy Mansano nasceu em São Paulo no dia 09 de junho de 1935. 

Filho de Emilio Manzano Lhorente e de Prudência Sanches Froile Mansano, 

desenvolveu interesse pela educação desde cedo. 

Casou-se com Maria Elma Mansano e desta união, 

nasceram os filhos Auracy Filho, Aurimar e Aurivaldo. 

o magistério em Poá/SP, tendo concluído o ensino superior em Pedagogia, 

em 1972, na faculdade Braz Cubas, em Mogi das Cruzes/SP. 

Em 1974, concluiu o curso de licenciatura em Ciências, 

na mesma instituição de ensino. 

Em 1976, concluiu mais uma licenciatura, dessa vez em Artes Industriais, 

na Faculdade de Belas Artes, em São Paulo/SP. 

De origem humilde, seus pais foram um dos primeiros 

que construíram casa na Praia das Palmeiras, 



 

 
 

pois gostavam muito da cidade e de estar perto do mar. 

Como bom filho, companheiro e esposo, em 1978 pediu remoção de seu cargo 

como professor primário em Guaianases para assumir como diretor de escola 

substituto em Ubatuba/SP, ficando próximo aos pais e, ao mesmo tempo, de sua 

esposa Maria Elma Mansano, que atuava junto à Escola Estadual do bairro Indaiá, 

neste município. 

Em 1979 foi transferido para Escola Estadual Mario Trombini, 

no bairro Ponte Seca, onde assumiu como vice-diretor escolar 

e depois como diretor, cargo em que permaneceu até sua aposentadoria, 

em 1988. 

Além de um grande educador, Auracy Mansan 

era muito conhecido pela sua empatia e amor ao próximo. 

Procurando sempre ajudar, levava alunos socialmente vulneráveis 

para lanchar e almoçar em sua casa, orientando-os 

e ensinando-os a diferença do que era certo e errado. 

Sua lealdade, honestidade, humildade, caridade e seu amor ao próximo 

e pela família serão sempre lembrados, com muito carinho, 

por todos os seus alunos e amigos. 
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Caraguatatuba recebe Festival Carnivoria a partir desta sexta-feira 

(24) 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza de sexta a domingo 

(24, 25 e 26 de março) o Festival Carnivoria, 

na Praça da Cultura, no Centro. 

A entrada é gratuita. 

Com o melhor do churrasco internacional, 

o evento traz para o município 12 estações gastronômicas 

com mais de seis toneladas de carnes premium, 

cervejas artesanais, doces e pratos especiais para vegetarianos. 

Os pratos variam de R$ 35 a R$ 65. 

O Festival Carnivoria vai movimentar a economia da cidade, 

sendo o primeiro regional após o fim do verão. 

Somente com o festival, a Prefeitura de Caraguatatuba abriu pelo menos 

60 vagas de emprego para os interessados em trabalhar no evento, 

vagas já preenchidas. 

“A cidade preparou uma programação recheada 

este ano dentro do calendário oficial do município. 

São pelo menos 93 eventos confirmados para 2023 para movimentar 

Caraguatatuba nas quatro estações do ano”, 

- explicou o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior. 

Atrações 

Na sexta-feira (24), o evento abre às 17h. A banda local The Dukes leva animação 



 

 
 

aos visitantes com muito blues, country e rock, a partir das 19h30. 

Às 22h, o primeiro dia de evento será encerrado com a banda Zona Western 

com o melhor da música country americana. 

No sábado (25), o festival recomeça às 12h. 

A partir das 15h30, a banda local Jack’s abre a programação musical 

com muito pop e rock. 

Às 18h, o Camacho Trio leva ao público uma seleção musical 

que mistura música country, blues e rock’n roll dos anos 50 e 60. 

Às 21h, a cantora Twyla solta a voz com muito rock nacional e internacional. 

No domingo (26) e último dia de evento, a banda da região Dr. Drive 

se apresenta às 13h com o melhor do rock. 

Às 15h30, a banda cover Don’t Stop the Queen apresenta espetáculo 

que conta a história do Queen em três fases históricas. 

Para encerrar o festival, às 18h, a banda Kiss Cover Brazil leva ao público 

a sensação mágica de um espetáculo perfeitamente planejado e fiel ao original 
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PAT de Caraguatatuba tem quase 150 vagas abertas até esta sexta-

feira 

 

 
 

Ontem (22), o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba, 

litoral norte de SP, abriu 147 vagas de emprego, anunciou a gestão municipal. 

As vagas são válidas até amanhã. 

O PAT da cidade só aceita inscrições presenciais, 

mas os candidatos podem conferir as vagas 

e os requisitos pela internet (acesse aqui). 

Os interessados podem comparecer aos dois Centros de Apoio ao Trabalhador 

e Empreendedor (CATE) da cidade, das 8h às 14h, portando RG, CPF 

 Carteira de Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

O CATE da região sul de Caraguá fica na rua avenida José Herculano, 

7.495, no Travessão. 

O da região norte fica na rua Taubaté, 520, no Sumaré. 

Confira as vagas 

Agente de balança; agente de cobrança; ajudante de cozinha (fast food); ajudante 

de cozinha em quiosque; ajudante de obras em marmoraria; assistente 

fiscal/contábil; atendente balconista; auxiliar de cozinha; auxiliar de escritório; 

auxiliar de manutenção predial (MEI); auxiliar de manutenção predial; auxiliar de 

mecânico; auxiliar de mecânico diesel para máquinas pesadas; auxiliar de 

pizzaiolo; auxiliar de saúde bucal; balconista; balconista (fast food); balconista de 

padaria; carpinteiro; caseiro; caseiro de sítio; confeiteiro; consultor comercial (sdr); 

eletricista; eletricista de manutenção (setor saneamento); empregada doméstica; 

empregada doméstica diarista; empregada doméstica nos serviços gerais; 



 

 
 

escriturário (setor fiscal); gerente de salão (cafeteria); governanta de hotel; 

instalador de som e acessórios de veículos; jardineiro piscineiro; lavador de 

automóveis; líder de vendas externo; mecânico alinhador; mecânico de 

manutenção (setor saneamento); mecânico diesel; mecânico diesel para 

máquinas pesadas; meio oficial de refrigeração; montador de andaime; motorista 

de caminhão; motorista de caminhão em loja de materiais de construção; 

motorista de guincho; motorista entregador CNH C; motorista entregador de 

materiais de construção; nutricionista; operador de caixa; operador de produção; 

operador de televendas; padeiro/confeiteiro; pós estágio/ jovem aprendiz na área 

administrativa; promotor de vendas (pcd); promotor de vendas/repositor; 

repositor; representante comercial autônomo; serralheiro; supervisor de vendas; 

técnico de manutenção elétrica; técnico instalador de ar condicionado; vendedor; 

vendedor de materiais de construção e madeiras; vendedor de tintas automotivas; 

vendedor externo. 
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Segundo mutirão de renovação de CNH do Poupatempo de março é neste 

sábado 

 

 
 

O Poupatempo de Caraguatatuba realiza o segundo mutirão 

de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

de março neste sábado (25/3), das 9h às 13h, mediante agendamento 

no site www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, 

totens de autoatendimento, assistente virtual P 

(canto inferior direito da tela do portal Poupatempo) 

e pelo WhatsApp (11) 95220-2974. 

São 10,9 mil vagas distribuídas em todos os postos do Estado de São Paulo 

para o próximo sábado. 

O primeiro mutirão do mês ocorreu no último sábado (18). 

A ação, que é uma parceria com o Detran/SP, 

tem como foco os motoristas com a habilitação vencida em julho de 2022 

e que precisam regularizar a situação até o próximo dia 31. 

O Poupatempo fez 38,5 mil atendimentos nas ações 

de janeiro e fevereiro, em todo o estado. 

Desde o início de 2023, condutores com vencimento da CNH ao longo do ano 

precisam seguir o cronograma habitual de renovação, 

conforme a data prevista em cada documento. 

Quem tem a habilitação válida em março deve renovar em, 

no máximo, 30 dias após o vencimento. 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/
https://www.poupatempo.sp.gov.br/wps/portal/poupatempoTaOn/homeTaOn


 

 
 

A renovação também pode ser feita nos 30 dias que antecedem a validade. 

Além disso, motoristas que tiveram o documento vencido em julho de 2022, 

no qual o prazo de renovação havia sido estendido por meio da Deliberação 243 

do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de 09/11/21, 

também precisam atualizar a CNH até o final de março. 

De acordo com o cronograma, o prazo máximo para regularização das CNHs 

vencidas entre julho e dezembro de 2022 vai até 31/08/2023. 

Para renovar a CNH, basta acessar o portal www.poupatempo.sp.gov.br 

ou aplicativo Poupatempo Digital, clicar em Serviços >CNH >Renovação de CNH. 

Após confirmar ou atualizar os dados, o motorista agenda e realiza o exame 

médico na clínica credenciada indicada pelo sistema. 

A grade de agendamento é liberada sempre na quarta-feira anterior à ação. 

Quem exerce atividade remunerada (EAR) ou optar pela inclusão do EAR na CNH, 

precisa passar também pela avaliação psicológica 

e será direcionado a um profissional credenciado. 

Os motoristas com CNH nas categorias C, D ou E precisam fazer o exame 

toxicológico em laboratório credenciado pela Secretaria Nacional de Trânsito 

(Senatran) com antecedência. 

O exame é válido por dois anos e meio para quem tem menos de 70 anos 

e tem a mesma validade da CNH para aqueles com 70 anos ou mais 

Se for aprovado nos exames, é necessário pagar a taxa de emissão e aguardar 

as orientações que serão enviadas por e-mail pela Senatran para acessar a CNH 

Digital, que tem a mesma validade do documento físico, disponível no aplicativo 

Carteira Digital de Trânsito (CDT). 

O código de segurança para acessar a CNH digital 

também pode ser consultado pelos canais eletrônicos do Poupatempo. 

Para evitar deslocamentos e proporcionar mais conforto e comodidade, 

o cidadão irá receber a CNH física, pelos Correios, 

no endereço indicado pelo motorista. 

O Poupatempo de Caraguatatuba fica na Avenida Rio Branco, 955, no Indaiá 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/


 

 
 

(Em frente à Escola Estadual Colônia dos Pescadores). 

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, 

e aos sábados, das 9h às 13h. 

Agendamento do mutirão da CNH do Poupatempo 

On-line: www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital,  

totens de autoatendimento, assistente virtual P 

(canto inferior direito da tela do portal Poupatempo) 

e WhatsApp (11) 95220-2974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/
https://www.poupatempo.sp.gov.br/wps/portal/poupatempoTaOn/homeTaOn
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Profissionais de saúde de Caraguatatuba são capacitados sobre vigilância 

das paralisias flácidas agudas 

 

 
 

Profissionais de saúde de Caraguatatuba que atuam nas 

unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento e hospitais foram 

capacitados nesta quarta-feira (22), pela equipe da Vigilância Epidemiológica (VE) 

da Secretaria de Saúde sobre vigilância das paralisias flácidas agudas. 

A paralisia flácida é uma manifestação clínica caracterizada 

por fraqueza ou paralisia e por redução do tônus muscular sem outra causa óbvia. 

Essa condição pode ser causada por uma doença ou por um trauma 

que afete os nervos associados aos músculos acometidos. 

A sensibilização faz parte do Plano de Mitigação e de Resposta, 

um compromisso firmado entre o Brasil 

e a Organização Pan-Americana da Saúde(OPAS) 

em como prevenir a circulação do poliovírus 

e como agir caso haja de risco de reintrodução da poliomielite no país. 

A doença está erradicada no Brasil desde 1989, 

mas ainda é uma doença Endêmica em alguns países da África 

e Oriente Médio, como Paquistão e Afeganistão. 

Enquanto a transmissão nesses países não forem interrompidas, todos os países 

continuam em risco de importação, principalmente com os casos de refugiados. 

Segundo Valéria Cristiane Rosa e Silva, coordenadora de arboviroses 

e responsável técnica das paralisias flácidas no município, 



 

 
 

a preocupação é para que não haja reintrodução do vírus e que os profissionais 

fiquem atentos aos casos de paralisias desconhecidas com as devidas 

notificações rápidas, coleta de exame e busca ativa para o diagnóstico correto. 

Caraguatatuba está desde 2019 sem atingir a meta de vacinação 

contra pólio que é 95%. 

No ano passado atingiu taxa de 63%. 

A imunização ainda é a principal forma de combate à poliomielite. 

A vacina contra a pólio está disponível o ano todo nos postos de saúde 

e o esquema vacinal do Calendário Nacional de Vacinação é composto 

por três doses da vacina inativada poliomielite (VIP), 

administradas aos dois, quatro e seis meses, sendo necessários dois reforços 

com a vacina oral poliomielite (VOP) aos 15 meses e aos 4 anos de idade. 

As doses de reforço contribuem com a redução do risco de reintrodução do vírus 

no Brasil. 

A poliomielite é uma doença infectocontagiosa viral aguda, 

causada por poliovírus pertencente ao gênero enterovírus. 

Caracterizada por um quadro de paralisia flácida, de início súbito. 

Acomete geralmente crianças menores de cinco anos e membros inferiores, 

de forma assimétrica com evolução de aproximadamente três dias. 

Apenas 1% é forma paralítica. 
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Edificação construída em área pública é demolida no Jardim Tarumãs 

 

 
 

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

efetuou a demolição de uma nova edificação irregular localizada 

no bairro Jardim Tarumãs. 

A ação, que teve apoio da Secretaria de Serviços Públicos, 

faz parte do trabalho de prevenção para evitar novas construções irregulares 

em áreas de risco, em áreas públicas 

ou de preservação permanente do município. 

A construção, que não era habitável, se encontrava em área pública na Rua Nove, 

no Jardim Tarumãs. 

O ato de invadir e ocupar uma área em Caraguatatuba, 

sem a devida autorização, é ilegal. 

No município, a infração é passível de uma multa de 718 VRMs 

(Valor de Referência do Município), o equivalente a R$ 2.979,70. 

A Prefeitura lembra que a população pode denunciar irregularidades 

por meio da Central de Relacionamento 156 (telefone, site ou aplicativo), 

inclusive de forma sigilosa. 
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Caraguatatuba inaugura 11ª unidade escolar em sete anos 

 

 
 

A Região Norte de Caraguatatuba recebeu na manhã desta quinta-feira (23), 

a EMEF Jetuba ‘Profº Auracy Mansano’, com capacidade para atender 

até 600 alunos do Ensino Fundamental II do 6º ao 9º ano. 

Com isso, o município conta com 59 unidades escolares, 

sendo 11 inauguradas nos últimos sete anos. 

A nova escola possui cinco blocos com 12 salas de aula, 

espaço administrativo, cozinha, refeitório, dois pátios cobertos 

e quadra com vestiário, em uma área total de 3 mil m². 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, parabenizou todo trabalho 

da equipe em sempre buscar mais e melhores unidade de ensino. 

“Temos o objetivo de abrir mais vagas nesta região, 

sempre priorizando por qualidade para um melhor atendimento da população. 

Desafio dado é desafio aceito”, afirmou a secretária. 

O filho do homenageado, vereador Aurimar Mansano, 

destacou a importância de construir escolas para mudar a vida 

das pessoas e relatou sobre a trajetória de seu pai na área da educação. 

“Como professor foi um ativista da área sempre lutando por melhorias 

de ensino da população. 

Agradeço ao carinho e a lembrança com essa homenagem 

em reconhecer todo trabalho que ele fez”, disse emocionado. 

O presidente da Câmara, vereador Tato Aguilar, 



 

 
 

contou sobre seu sonho quanto político que é trabalhar a educação do município. 

“Temos um projeto forte no Legislativo que é a Câmara Jovem e anuncio aqui, 

a 5ª edição que será lançada em abril no aniversário da cidade”. 

Para o prefeito Aguilar Junior é sempre uma alegria entregar mais uma unidade 

escolar, agora na Região Norte, concretizada com todo conhecimento 

técnico da equipe da educação, sendo mais uma unidade de sucesso. 

O chefe do Executivo aproveitou a ocasião para lançar mais um desafio 

à secretária de Educação, de construir mais uma unidade escolar na região norte 

nos próximos seis meses. 

“Quero deixar o legado de enfrentar o que ninguém enfrentou, 

sempre com objetivo de fazer muito mais pela cidade 

com crescimento ordeiro do Perequê-Mirim a Tabatinga”, concluiu. 

Na ocasião, o prefeito ainda adiantou uma parceria 

Com o Governo do Estado de abrir mais duas escolas de Ensino Médio na cidade. 

Em menos de um mês, Caraguatatuba inaugurou 

o CEI/EMEI Golfinhos para 344 crianças. 

Sobre o homenageado 

Auracy Mansano nasceu em São Paulo no dia 09 de junho de 1935. 

Filho de Emilio Manzano Lhorente e de Prudência Sanches Froile Mansano, 

desenvolveu interesse pela educação desde cedo. 

Casou-se com Maria Elma Mansano e desta união, 

nasceram os filhos Auracy Filho, Aurimar e Aurivaldo. 

o magistério em Poá/SP, tendo concluído o ensino superior em Pedagogia, 

em 1972, na faculdade Braz Cubas, em Mogi das Cruzes/SP. 

Em 1974, concluiu o curso de licenciatura em Ciências, 

na mesma instituição de ensino. 

Em 1976, concluiu mais uma licenciatura, dessa vez em Artes Industriais, 

na Faculdade de Belas Artes, em São Paulo/SP. 

De origem humilde, seus pais foram um dos primeiros 

que construíram casa na Praia das Palmeiras, pois gostavam muito da cidade 



 

 
 

e de estar perto do mar. 

Como bom filho, companheiro e esposo, em 1978 pediu remoção de seu cargo 

como professor primário em Guaianases para assumir como diretor de escola 

substituto em Ubatuba/SP, ficando próximo aos pais e, ao mesmo tempo, de sua 

esposa Maria Elma Mansano, que atuava junto à Escola Estadual do bairro Indaiá, 

neste município. 

Em 1979 foi transferido para Escola Estadual Mario Trombini, 

no bairro Ponte Seca, onde assumiu como vice-diretor escolar 

e depois como diretor, cargo em que permaneceu 

até sua aposentadoria, em 1988. 

Além de um grande educador, Auracy Mansan 

era muito conhecido pela sua empatia e amor ao próximo. 

Procurando sempre ajudar, levava alunos socialmente vulneráveis 

para lanchar e almoçar em sua casa, orientando-os 

e ensinando-os a diferença do que era certo e errado. 

Sua lealdade, honestidade, humildade, caridade e seu amor 

ao próximo e pela família serão sempre lembrados, 

com muito carinho, por todos os seus alunos e amigos. 
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Caraguatatuba movimenta economia pós-verão e recebe Festival Carnivoria 

neste final de semana 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza de sexta a domingo 

(24, 25 e 26 de março) o Festival Carnivoria, 

na Praça da Cultura, no Centro. 

A entrada é gratuita. 

Com o melhor do churrasco internacional, 

o evento traz para o município 12 estações gastronômicas 

com mais de seis toneladas de carnes premium, 

cervejas artesanais, doces e pratos especiais para vegetarianos. 

Os pratos variam de R$ 35 a R$ 65. 

O Festival Carnivoria vai movimentar a economia da cidade, 

sendo o primeiro regional após o fim do verão. 

Somente com o festival, a Prefeitura de Caraguatatuba abriu pelo menos 

60 vagas de emprego para os interessados em trabalhar no evento, 

vagas já preenchidas. 

“A cidade preparou uma programação recheada 

este ano dentro do calendário oficial do município. 

São pelo menos 93 eventos confirmados para 2023 para movimentar 

Caraguatatuba nas quatro estações do ano”, explicou o prefeito de Caraguatatuba, 

Aguilar Junior. 

Atrações 

Na sexta-feira (24), o evento abre às 17h. 



 

 
 

A banda local The Dukes leva animação 

aos visitantes com muito blues, country e rock, a partir das 19h30. 

Às 22h, o primeiro dia de evento será encerrado com a banda Zona Western 

com o melhor da música country americana. 

No sábado (25), o festival recomeça às 12h. 

A partir das 15h30, a banda local Jack’s abre a programação musical 

com muito pop e rock. 

Às 18h, o Camacho Trio leva ao público uma seleção musical 

que mistura música country, blues e rock’n roll dos anos 50 e 60. 

Às 21h, a cantora Twyla solta a voz com muito rock nacional e internacional. 

No domingo (26) e último dia de evento, a banda da região Dr. 

Drive se apresenta às 13h com o melhor do rock. 

Às 15h30, a banda cover Don’t Stop the Queen apresenta espetáculo 

que conta a história do Queen em três fases históricas. 

Para encerrar o festival, às 18h, a banda Kiss Cover Brazil leva ao público 

a sensação mágica de um espetáculo perfeitamente planejado e fiel ao original. 

O Festival Carnivoria também contará com estações gastronômicas da cidade, 

como Espeticho, Kombreja, Atlantic Burguer, Chocolateria Brasileira, 

Doces do Gaúcho e Sorveteria Sérgio, 

além das cervejarias locais: Guanandi, Robusta, Napa e Mangona. 

Confira a programação: 

Sexta-feira (24/3) 

17h: Abertura do evento 

19h30 às 21h30: The Dukes 

22h às 0h: Zona Western 

Local: Praça da Cultura, Centro 

 

Sábado (25/3) 

12h: Abertura do evento 

15h30 às 17h30: Jack’s 



 

 
 

18h30 às 20h: Camacho Trio 

21h às 23h: Twyla 

Local: Praça da Cultura, Centro 

 

Domingo (26/3) 

12h: Abertura do evento 

13h às 15h: Dr. Drive 

15h30 às 17h30: Don’t Stop the Queen 

18h às 20h: Kiss Cover Brazil 

Local: Praça da Cultura, Centro 
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R$ 1 milhão para Caraguatatuba 

 

 
 

A presidente da Fundacc (Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba), 

Malu Baracat, se reuniu na manhã desta quinta-feira (23/3) em Brasília, 

com o coordenador geral do Ministério da Cultura, Fábio Riani Costa Perinotto, 

para tratar da liberação de verbas para a área cultura de Caraguatatuba. 

Ela foi acompanhada de Teresinha de Oliveira Marciano 

presidente da Organização Não Governamental (ONG) 

Zambô do Movimento Negro de Caraguatatuba, 

e Eliotty Caetano, coordenador de Cine Foto e Vídeo da Fundacc. 

Na reunião foram abordadas e sanadas dúvidas sobre a Lei Paulo Gustavo, 

que destinará mais de R$ 1 milhão para Caraguatatuba por meio de editais  

ações que serão elaboradas pelos representantes dos setores culturais 

e população, através de audiências públicas. 

Outro ponto abordado foram formas de implantação 

e gestão da Lei Paulo Gustavo através de ferramentas e plataformas 

assim como uso e adesão ao SNC–Sistema Nacional de Cultura. 

O grupo também recebeu orientações técnicas para unificação dos conselhos 

e reforma administrativa da Fundacc, assim como a possibilidade de realização 

de reunião online com os responsáveis pela Lei Paulo Gustavo em Caraguatatuba. 

Na reunião de Brasília, o coordenador geral do Ministério da Cultura, 

Fábio Riani Costa Perinotto, sugeriu ampliar 

esse encontro virtual para as cidades do Litoral Norte. 
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Prefeitura de Caraguatatuba continua com obras da 2ª Fase do Complexo 

Turístico do Camaroeiro 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, 

continua com as obras da 2ª Fase do Complexo Turístico do Camaroeiro. 

As intervenções preveem a construção de um Centro de Exposições, 

deck mirante, calçadas, infraestrutura elétrica e hidráulica, além de banheiros 

e espaço administrativo. As redes de água e esgoto estão sendo instaladas. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, 

as intervenções devem ser concluídas ainda neste ano. 

Os investimentos giram em torno de R$ 3,8 milhões e os recursos 

são oriundos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias 

(Dade), ligado ao Governo do Estado de São Paulo. 

A 1ª fase do Complexo Turístico do Camaroeiro foi entregue em 2020 

e contemplou as obras de pavimentação de acesso ao local 

(cerca de 500 metros), serviços de guias, sarjetas, drenagem, 

Estacionamento e o Teatro de Arena, 

que conta com palco e arquibancada linear para 350 pessoas. 
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Edificação construída em área pública é demolida no Jardim Tarumãs 

 

 
 

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

efetuou a demolição de uma nova edificação irregular localizada 

no bairro Jardim Tarumãs. 

A ação, que teve apoio da Secretaria de Serviços Públicos, 

faz parte do trabalho de prevenção para evitar novas construções irregulares 

em áreas de risco, em áreas públicas 

ou de preservação permanente do município. 

A construção, que não era habitável, se encontrava em área pública na Rua Nove, 

no Jardim Tarumãs. 

O ato de invadir e ocupar uma área em Caraguatatuba, 

sem a devida autorização, é ilegal. 

No município, a infração é passível de uma multa de 718 VRMs 

(Valor de Referência do Município), o equivalente a R$ 2.979,70. 

A Prefeitura lembra que a população pode denunciar irregularidades 

por meio da Central de Relacionamento 156 (telefone, site ou aplicativo), 

inclusive de forma sigilosa. 
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Câmara De Caraguatatuba Cria Comissão Mista Para Discussão Do 

Projeto De Lei Referente A Aposentadoria Dos Servidores Municipais 

 

 
 

A Câmara de Caraguatatuba montou uma comissão mista 

com o objetivo de debater os projetos de lei que visam aprimorar a legislação 

municipal à Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, 

que alterou o sistema de previdência social. 

A decisão da criação desta comissão surgiu durante a terceira audiência pública 

para discussão do tema, realizada na noite de quarta-feira(22) 

no plenário da Câmara Municipal 

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Tato Aguilar, 

participarão da comissão vereadores, representantes do CaraguáPrev, 

servidores públicos, e a representantes da comissão previdenciária 

da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

O vice-presidente da Mesa Diretora, vereador Aguinaldo Butiá irá presidir 

a comissão, o vereador Islando Ramos, o Bigode, será o relator 

e o vereador Jair Silva será membro. 

“Nós sempre primamos pela transparência desta casa e acreditamos 

que este é um tema que merece um amplo debate com vários agentes. 

Por isso, vamos criar esta comissão mista, para que possam se reunir 

nos próximos dias, sanar dúvidas, colher sugestões e trazer para nós a melhor 

alternativa para que possamos votar este projeto, 



 

 
 

sempre visando por transparência e diálogo”, destacou Tato Aguilar. 

Os projetos visam aprimorar as legislações municipais 

à Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, 

que alterou o sistema de previdência social, delegando aos entes federativos 

a normatização da matéria, em relação aos seus respectivos servidores públicos, 

estabelecendo as alterações necessárias em lei complementar 

e na Lei Orgânica Municipal (LOM). 
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Profissionais de saúde de Caraguatatuba são capacitados sobre vigilância 

das paralisias flácidas agudas 

 

 
 

Profissionais de saúde de Caraguatatuba que atuam nas 

unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento e hospitais foram 

capacitados nesta quarta-feira (22), pela equipe da Vigilância Epidemiológica (VE) 

da Secretaria de Saúde sobre vigilância das paralisias flácidas agudas. 

A paralisia flácida é uma manifestação clínica caracterizada 

por fraqueza ou paralisia e por redução do tônus muscular sem outra causa óbvia. 

Essa condição pode ser causada por uma doença ou por um trauma 

que afete os nervos associados aos músculos acometidos. 

A sensibilização faz parte do Plano de Mitigação e de Resposta, 

um compromisso firmado entre o Brasil 

e a Organização Pan-Americana da Saúde(OPAS) 

em como prevenir a circulação do poliovírus 

e como agir caso haja de risco de reintrodução da poliomielite no país. 

A doença está erradicada no Brasil desde 1989, mas ainda é uma doença 

Endêmica em alguns países da África e Oriente Médio, 

como Paquistão e Afeganistão. 

Enquanto a transmissão nesses países não forem interrompidas, todos os países 

continuam em risco de importação, principalmente com os casos de refugiados. 

Segundo Valéria Cristiane Rosa e Silva, coordenadora de arboviroses 

e responsável técnica das paralisias flácidas no município, 



 

 
 

a preocupação é para que não haja reintrodução do vírus e que os profissionais 

fiquem atentos aos casos de paralisias desconhecidas com as devidas 

notificações rápidas, coleta de exame e busca ativa para o diagnóstico correto. 

Caraguatatuba está desde 2019 sem atingir a meta de vacinação 

contra pólio que é 95%. 

No ano passado atingiu taxa de 63%. 

A imunização ainda é a principal forma de combate à poliomielite. 

A vacina contra a pólio está disponível o ano todo nos postos de saúde 

e o esquema vacinal do Calendário Nacional de Vacinação é composto 

por três doses da vacina inativada poliomielite (VIP), 

administradas aos dois, quatro e seis meses, sendo necessários dois reforços 

com a vacina oral poliomielite (VOP) aos 15 meses e aos 4 anos de idade. 

As doses de reforço contribuem com a redução do risco de reintrodução do vírus 

no Brasil. 

A poliomielite é uma doença infectocontagiosa viral aguda, 

causada por poliovírus pertencente ao gênero enterovírus. 

Caracterizada por um quadro de paralisia flácida, de início súbito. 

Acomete geralmente crianças menores de cinco anos e membros inferiores, 

de forma assimétrica com evolução de aproximadamente três dias. 

Apenas 1% é forma paralítica. 
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Edificação construída em área pública é demolida no Jardim Tarumãs 

 

 
 

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

efetuou a demolição de uma nova edificação irregular localizada 

no bairro Jardim Tarumãs. 

A ação, que teve apoio da Secretaria de Serviços Públicos, 

faz parte do trabalho de prevenção para evitar novas construções irregulares 

em áreas de risco, em áreas públicas 

ou de preservação permanente do município. 

A construção, que não era habitável, se encontrava em área pública na Rua Nove, 

no Jardim Tarumãs. 

O ato de invadir e ocupar uma área em Caraguatatuba, 

sem a devida autorização, é ilegal. 

No município, a infração é passível de uma multa de 718 VRMs 

(Valor de Referência do Município), o equivalente a R$ 2.979,70. 

A Prefeitura lembra que a população pode denunciar irregularidades 

por meio da Central de Relacionamento 156 (telefone, site ou aplicativo), 

inclusive de forma sigilosa. 
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Segundo mutirão de renovação de CNH do Poupatempo de março é neste 

sábado 

 

 
 

O Poupatempo de Caraguatatuba realiza o segundo mutirão 

de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

de março neste sábado (25/3), das 9h às 13h, mediante agendamento 

no site www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, 

totens de autoatendimento, assistente virtual P 

(canto inferior direito da tela do portal Poupatempo) 

e pelo WhatsApp (11) 95220-2974. 

São 10,9 mil vagas distribuídas em todos os postos do Estado de São Paulo 

para o próximo sábado. 

O primeiro mutirão do mês ocorreu no último sábado (18). 

A ação, que é uma parceria com o Detran/SP, 

tem como foco os motoristas com a habilitação vencida em julho de 2022 

e que precisam regularizar a situação até o próximo dia 31. 

O Poupatempo fez 38,5 mil atendimentos nas ações 

de janeiro e fevereiro, em todo o estado. 

Desde o início de 2023, condutores com vencimento da CNH ao longo do ano 

precisam seguir o cronograma habitual de renovação, 

conforme a data prevista em cada documento. 

Quem tem a habilitação válida em março deve renovar em, 

no máximo, 30 dias após o vencimento. 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/
https://www.poupatempo.sp.gov.br/wps/portal/poupatempoTaOn/homeTaOn


 

 
 

A renovação também pode ser feita nos 30 dias que antecedem a validade. 

Além disso, motoristas que tiveram o documento vencido em julho de 2022, 

no qual o prazo de renovação havia sido estendido por meio da Deliberação 243 

do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de 09/11/21, 

também precisam atualizar a CNH até o final de março. 

De acordo com o cronograma, o prazo máximo para regularização das CNHs 

vencidas entre julho e dezembro de 2022 vai até 31/08/2023. 

Para renovar a CNH, basta acessar o portal www.poupatempo.sp.gov.br 

ou aplicativo Poupatempo Digital, clicar em Serviços >CNH >Renovação de CNH. 

Após confirmar ou atualizar os dados, o motorista agenda e realiza o exame 

médico na clínica credenciada indicada pelo sistema. 

A grade de agendamento é liberada sempre na quarta-feira anterior à ação. 

Quem exerce atividade remunerada (EAR) ou optar pela inclusão do EAR na CNH, 

precisa passar também pela avaliação psicológica 

e será direcionado a um profissional credenciado. 

Os motoristas com CNH nas categorias C, D ou E precisam fazer o exame 

toxicológico em laboratório credenciado pela Secretaria Nacional de Trânsito 

(Senatran) com antecedência. 

O exame é válido por dois anos e meio para quem tem menos de 70 anos 

e tem a mesma validade da CNH para aqueles com 70 anos ou mais 

Se for aprovado nos exames, é necessário pagar a taxa de emissão e aguardar 

as orientações que serão enviadas por e-mail pela Senatran para acessar a CNH 

Digital, que tem a mesma validade do documento físico, disponível no aplicativo 

Carteira Digital de Trânsito (CDT). 

O código de segurança para acessar a CNH digital 

também pode ser consultado pelos canais eletrônicos do Poupatempo. 

Para evitar deslocamentos e proporcionar mais conforto e comodidade, 

o cidadão irá receber a CNH física, pelos Correios, 

no endereço indicado pelo motorista. 

O Poupatempo de Caraguatatuba fica na Avenida Rio Branco, 955, no Indaiá 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/


 

 
 

 (Em frente à Escola Estadual Colônia dos Pescadores). 

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, 

e aos sábados, das 9h às 13h. 

Agendamento do mutirão da CNH do Poupatempo 

On-line: www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital,  

totens de autoatendimento, assistente virtual P 

(canto inferior direito da tela do portal Poupatempo) 

e WhatsApp (11) 95220-2974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/
https://www.poupatempo.sp.gov.br/wps/portal/poupatempoTaOn/homeTaOn
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Prefeitura de Caraguatatuba continua com obras da 2ª Fase do Complexo 

Turístico do Camaroeiro 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, 

continua com as obras da 2ª Fase do Complexo Turístico do Camaroeiro. 

As intervenções preveem a construção de um Centro de Exposições, 

deck mirante, calçadas, infraestrutura elétrica e hidráulica, além de banheiros 

e espaço administrativo. As redes de água e esgoto estão sendo instaladas. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, 

as intervenções devem ser concluídas ainda neste ano. 

Os investimentos giram em torno de R$ 3,8 milhões e os recursos 

são oriundos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias 

(Dade), ligado ao Governo do Estado de São Paulo. 

A 1ª fase do Complexo Turístico do Camaroeiro foi entregue em 2020 

e contemplou as obras de pavimentação de acesso ao local 

(cerca de 500 metros), serviços de guias, sarjetas, drenagem, 

Estacionamento e o Teatro de Arena, 

que conta com palco e arquibancada linear para 350 pessoas. 
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Membros do Conselho Gestor fazem visita técnica ao Parque Natural do 

Juqueriquerê 

 

 
 

Membros do Conselho Gestor do Parque Natural Municipal do Juqueriquerê 

visitaram as instalações da unidade de conservação ambiental 

localizada no bairro do Porto Novo, em Caraguatatuba. 

A vistoria foi realizada semana passada e marcou primeira reunião de 2023 

do órgão formado por representantes de diversas secretarias municipais 

e segmentos da sociedade civil organizada. 

Além da ida a unidade, os membros do conselho 

tomaram conhecimento da portaria de aprovação do Plano de Manejo 

do Parque Natural Municipal do Juqueriquerê, 

assinada pelo secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, 

Leandro de Oliveira Caetano. 

O Plano de Manejo tem por objetivo ordenar o território 

e orientar as ações de gestão para que os objetivos de criação da unidade 

de conservação sejam cumpridos. 

O parque natural é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral 

e irá contemplar um Centro de Educação Ambienta 

que será importante para a preservação da natureza no local, 

e também será utilizado em atividades de educação ambiental, 

para a população geral e aos alunos da rede de ensino municipal 

e particular do município. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2023/03/Edital_1009.pdf
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/planodemanejopnmj/


 

 
 

Funcionará como importante Centro de Pesquisa e poderá receber pesquisadores 

de diversas universidades, com interesse em realização de trabalhos 

em Caraguatatuba, além de fomentar o turismo ecológico, 

além de um orquidário, um observatório e um deck com vista para o rio. 

As obras do Parque Municipal do Juqueriquerê, localizado no Porto Novo, 

na região sul seguem em fase final. 

A previsão é que ele seja entregue em abril como parte 

das comemorações do aniversário de 166 anos da cidade. 
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Prefeitura de Caraguatatuba movimenta economia pós-verão e recebe 

Festival Carnivoria neste final de semana 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza de sexta a domingo 

(24, 25 e 26 de março) o Festival Carnivoria, 

na Praça da Cultura, no Centro. 

A entrada é gratuita. 

Com o melhor do churrasco internacional, 

o evento traz para o município 12 estações gastronômicas 

com mais de seis toneladas de carnes premium, 

cervejas artesanais, doces e pratos especiais para vegetarianos. 

Os pratos variam de R$ 35 a R$ 65. 

O Festival Carnivoria vai movimentar a economia da cidade, 

sendo o primeiro regional após o fim do verão. 

Somente com o festival, a Prefeitura de Caraguatatuba abriu pelo menos 

60 vagas de emprego para os interessados em trabalhar no evento, 

vagas já preenchidas. 

“A cidade preparou uma programação recheada 

este ano dentro do calendário oficial do município. 

São pelo menos 93 eventos confirmados para 2023 para movimentar 

Caraguatatuba nas quatro estações do ano”, explicou o prefeito de Caraguatatuba, 

Aguilar Junior. 

Atrações 

Na sexta-feira (24), o evento abre às 17h. A banda local The Dukes leva animação 



 

 
 

aos visitantes com muito blues, country e rock, a partir das 19h30. 

Às 22h, o primeiro dia de evento será encerrado com a banda Zona Western 

com o melhor da música country americana. 

No sábado (25), o festival recomeça às 12h. 

A partir das 15h30, a banda local Jack’s abre a programação musical 

com muito pop e rock. 

Às 18h, o Camacho Trio leva ao público uma seleção musical 

que mistura música country, blues e rock’n roll dos anos 50 e 60. 

Às 21h, a cantora Twyla solta a voz com muito rock nacional e internacional. 

No domingo (26) e último dia de evento, a banda da região Dr. 

Drive se apresenta às 13h com o melhor do rock. 

Às 15h30, a banda cover Don’t Stop the Queen apresenta espetáculo 

que conta a história do Queen em três fases históricas. 

Para encerrar o festival, às 18h, a banda Kiss Cover Brazil leva ao público 

a sensação mágica de um espetáculo perfeitamente planejado e fiel ao original. 

O Festival Carnivoria também contará com estações gastronômicas da cidade, 

como Espeticho, Kombreja, Atlantic Burguer, Chocolateria Brasileira, 

Doces do Gaúcho e Sorveteria Sérgio, 

além das cervejarias locais: Guanandi, Robusta, Napa e Mangona. 

Confira a programação: 

Sexta-feira (24/3) 

17h: Abertura do evento 

19h30 às 21h30: The Dukes 

22h às 0h: Zona Western 

Local: Praça da Cultura, Centro 

 

Sábado (25/3) 

12h: Abertura do evento 

15h30 às 17h30: Jack’s 

18h30 às 20h: Camacho Trio 



 

 
 

21h às 23h: Twyla 

Local: Praça da Cultura, Centro 

 

Domingo (26/3) 

12h: Abertura do evento 

13h às 15h: Dr. Drive 

15h30 às 17h30: Don’t Stop the Queen 

18h às 20h: Kiss Cover Brazil 

Local: Praça da Cultura, Centro 
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Caraguatatuba inaugura 11ª unidade escolar em sete anos 

 

 
 

A Região Norte de Caraguatatuba recebeu na manhã desta quinta-feira (23), 

a EMEF Jetuba ‘Profº Auracy Mansano’, com capacidade para atender 

até 600 alunos do Ensino Fundamental II do 6º ao 9º ano. 

Com isso, o município conta com 59 unidades escolares, 

sendo 11 inauguradas nos últimos sete anos. 

A nova escola possui cinco blocos com 12 salas de aula, 

espaço administrativo, cozinha, refeitório, dois pátios cobertos 

e quadra com vestiário, em uma área total de 3 mil m². 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, parabenizou todo trabalho 

da equipe em sempre buscar mais e melhores unidade de ensino. 

“Temos o objetivo de abrir mais vagas nesta região, 

sempre priorizando por qualidade para um melhor atendimento da população. 

Desafio dado é desafio aceito”, afirmou a secretária. 

O filho do homenageado, vereador Aurimar Mansano, 

destacou a importância de construir escolas para mudar a vida 

das pessoas e relatou sobre a trajetória de seu pai na área da educação. 

“Como professor foi um ativista da área sempre lutando por melhorias 

de ensino da população. 

Agradeço ao carinho e a lembrança com essa homenagem 

em reconhecer todo trabalho que ele fez”, disse emocionado. 

O presidente da Câmara, vereador Tato Aguilar, 



 

 
 

contou sobre seu sonho quanto político que é trabalhar a educação do município. 

“Temos um projeto forte no Legislativo que é a Câmara Jovem e anuncio aqui, 

a 5ª edição que será lançada em abril no aniversário da cidade”. 

Para o prefeito Aguilar Junior é sempre uma alegria entregar mais uma unidade 

escolar, agora na Região Norte, concretizada com todo conhecimento 

técnico da equipe da educação, sendo mais uma unidade de sucesso. 

O chefe do Executivo aproveitou a ocasião para lançar mais um desafio 

à secretária de Educação, de construir mais uma unidade escolar na região norte 

nos próximos seis meses. 

“Quero deixar o legado de enfrentar o que ninguém enfrentou, 

sempre com objetivo de fazer muito mais pela cidade 

com crescimento ordeiro do Perequê-Mirim a Tabatinga”, concluiu. 

Na ocasião, o prefeito ainda adiantou uma parceria 

Com o Governo do Estado de abrir mais duas escolas de Ensino Médio na cidade. 

Em menos de um mês, Caraguatatuba inaugurou 

o CEI/EMEI Golfinhos para 344 crianças. 

Sobre o homenageado 

Auracy Mansano nasceu em São Paulo no dia 09 de junho de 1935. 

Filho de Emilio Manzano Lhorente e de Prudência Sanches Froile Mansano, 

desenvolveu interesse pela educação desde cedo. 

Casou-se com Maria Elma Mansano e desta união, 

nasceram os filhos Auracy Filho, Aurimar e Aurivaldo. 

o magistério em Poá/SP, tendo concluído o ensino superior em Pedagogia, 

em 1972, na faculdade Braz Cubas, em Mogi das Cruzes/SP. 

Em 1974, concluiu o curso de licenciatura em Ciências, 

na mesma instituição de ensino. 

Em 1976, concluiu mais uma licenciatura, dessa vez em Artes Industriais, 

na Faculdade de Belas Artes, em São Paulo/SP. 

De origem humilde, seus pais foram um dos primeiros 

que construíram casa na Praia das Palmeiras, 



 

 
 

pois gostavam muito da cidade e de estar perto do mar. 

Como bom filho, companheiro e esposo, em 1978 pediu remoção de seu cargo 

como professor primário em Guaianases para assumir como diretor de escola 

substituto em Ubatuba/SP, ficando próximo aos pais e, ao mesmo tempo, de sua 

esposa Maria Elma Mansano, que atuava junto à Escola Estadual do bairro Indaiá, 

neste município. 

Em 1979 foi transferido para Escola Estadual Mario Trombini, 

no bairro Ponte Seca, onde assumiu como vice-diretor escolar 

e depois como diretor, cargo em que permaneceu até sua aposentadoria, 

em 1988. 

Além de um grande educador, Auracy Mansan 

era muito conhecido pela sua empatia e amor ao próximo. 

Procurando sempre ajudar, levava alunos socialmente vulneráveis 

para lanchar e almoçar em sua casa, orientando-os 

e ensinando-os a diferença do que era certo e errado. 

Sua lealdade, honestidade, humildade, caridade e seu amor 

ao próximo e pela família serão sempre lembrados, 

com muito carinho, por todos os seus alunos e amigos. 
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PAT Caraguá com 147 vagas de emprego até sexta (24) 

 

 
 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba 

está com 147 oportunidades de emprego até sexta-feira (24/3). 

Destaque para quatro vagas de agente de balança, duas de promotor de vendas 

(PcD) e uma de Jovem Aprendiz na área administrativa. 

O PAT da cidade só aceita inscrições presenciais, 

mas os candidatos podem conferir as vagas 

e os requisitos pela internet (acesse aqui). 

Os interessados podem comparecer aos dois Centros de Apoio ao Trabalhador 

e Empreendedor (CATE) da cidade, das 8h às 14h, portando RG, CPF 

 Carteira de Trabalho, PIS e o currículo atualizado. 

O CATE da região sul de Caraguá fica na rua avenida José Herculano, 

7.495, no Travessão. 

O da região norte fica na rua Taubaté, 520, no Sumaré. 

Confira as vagas 

Agente de balança; agente de cobrança; ajudante de cozinha (fast food); ajudante 

de cozinha em quiosque; ajudante de obras em marmoraria; assistente 

fiscal/contábil; atendente balconista; auxiliar de cozinha; auxiliar de escritório; 

auxiliar de manutenção predial (MEI); auxiliar de manutenção predial; auxiliar de 

mecânico; auxiliar de mecânico diesel para máquinas pesadas; auxiliar de 

pizzaiolo; auxiliar de saúde bucal; balconista; balconista (fast food); balconista de 

padaria; carpinteiro; caseiro; caseiro de sítio; confeiteiro; consultor comercial (sdr); 

eletricista; eletricista de manutenção (setor saneamento); empregada doméstica; 

empregada doméstica diarista; empregada doméstica nos serviços gerais; 

escriturário (setor fiscal); gerente de salão (cafeteria); governanta de hotel; 



 

 
 

instalador de som e acessórios de veículos; jardineiro piscineiro; lavador de 

automóveis; líder de vendas externo; mecânico alinhador; mecânico de 

manutenção (setor saneamento); mecânico diesel; mecânico diesel para 

máquinas pesadas; meio oficial de refrigeração; montador de andaime; motorista 

de caminhão; motorista de caminhão em loja de materiais de construção; 

motorista de guincho; motorista entregador CNH C; motorista entregador de 

materiais de construção; nutricionista; operador de caixa; operador de produção; 

operador de televendas; padeiro/confeiteiro; pós estágio/ jovem aprendiz na área 

administrativa; promotor de vendas (pcd); promotor de vendas/repositor; 

repositor; representante comercial autônomo; serralheiro; supervisor de vendas; 

técnico de manutenção elétrica; técnico instalador de ar condicionado; vendedor; 

vendedor de materiais de construção e madeiras; vendedor de tintas automotivas; 

vendedor externo. 
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Poupatempo realiza 2º mutirão de renovação de CNH de março neste 

sábado (25) 

 

 
 

O Poupatempo de Caraguatatuba realiza o segundo mutirão 

de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

de março neste sábado (25/3), das 9h às 13h, mediante agendamento 

no site www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, 

totens de autoatendimento, assistente virtual P 

(canto inferior direito da tela do portal Poupatempo) 

e pelo WhatsApp (11) 95220-2974. 

São 10,9 mil vagas distribuídas em todos os postos do Estado de São Paulo 

para o próximo sábado. 

O primeiro mutirão do mês ocorreu no último sábado (18). 

A ação, que é uma parceria com o Detran/SP, tem como foco os motoristas 

com a habilitação vencida em julho de 2022 

e que precisam regularizar a situação até o próximo dia 31. 

O Poupatempo fez 38,5 mil atendimentos nas ações 

de janeiro e fevereiro, em todo o estado. 

Desde o início de 2023, condutores com vencimento da CNH ao longo do ano 

precisam seguir o cronograma habitual de renovação, 

conforme a data prevista em cada documento. 

Quem tem a habilitação válida em março deve renovar em, 

no máximo, 30 dias após o vencimento. 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/
https://www.poupatempo.sp.gov.br/wps/portal/poupatempoTaOn/homeTaOn


 

 
 

A renovação também pode ser feita nos 30 dias que antecedem a validade. 

Além disso, motoristas que tiveram o documento vencido em julho de 2022, 

no qual o prazo de renovação havia sido estendido por meio da Deliberação 243 

do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de 09/11/21, 

também precisam atualizar a CNH até o final de março. 

De acordo com o cronograma, o prazo máximo para regularização das CNHs 

vencidas entre julho e dezembro de 2022 vai até 31/08/2023. 

Para renovar a CNH, basta acessar o portal www.poupatempo.sp.gov.br 

ou aplicativo Poupatempo Digital, clicar em Serviços >CNH >Renovação de CNH. 

Após confirmar ou atualizar os dados, o motorista agenda e realiza o exame 

médico na clínica credenciada indicada pelo sistema. 

A grade de agendamento é liberada sempre na quarta-feira anterior à ação. 

Quem exerce atividade remunerada (EAR) ou optar pela inclusão do EAR na CNH, 

precisa passar também pela avaliação psicológica 

e será direcionado a um profissional credenciado. 

Os motoristas com CNH nas categorias C, D ou E precisam fazer o exame 

toxicológico em laboratório credenciado pela Secretaria Nacional de Trânsito 

(Senatran) com antecedência. 

O exame é válido por dois anos e meio para quem tem menos de 70 anos 

e tem a mesma validade da CNH para aqueles com 70 anos ou mais 

Se for aprovado nos exames, é necessário pagar a taxa de emissão e aguardar 

as orientações que serão enviadas por e-mail pela Senatran para acessar a CNH 

Digital, que tem a mesma validade do documento físico, disponível no aplicativo 

Carteira Digital de Trânsito (CDT). 

O código de segurança para acessar a CNH digital 

também pode ser consultado pelos canais eletrônicos do Poupatempo. 

Para evitar deslocamentos e proporcionar mais conforto e comodidade, 

o cidadão irá receber a CNH física, pelos Correios, 

no endereço indicado pelo motorista. 

O Poupatempo de Caraguatatuba fica na Avenida Rio Branco, 955, no Indaiá 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/


 

 
 

(Em frente à Escola Estadual Colônia dos Pescadores). 

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, 

e aos sábados, das 9h às 13h. 

Agendamento do mutirão da CNH do Poupatempo 

On-line: www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital,  

Totens de autoatendimento, assistente virtual P 

(canto inferior direito da tela do portal Poupatempo) 

e WhatsApp (11) 95220-2974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/
https://www.poupatempo.sp.gov.br/wps/portal/poupatempoTaOn/homeTaOn
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Caraguá divulga programação de aniversário com inaugurações e 

shows de Luan Santana, Ferrugem, Lucas Rocha e Rastapé 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba fechou a programação de eventos esportivos, 

culturais e musicais para comemorar os 166 anos 

de emancipação político-administrativa da cidade. 

Durante todo o mês de abril haverá atrações na cidade, 

Começando com a Paixão de Cristo (7/4), passando por shows musicais 

e inaugurações (19 a 22/4), além de eventos esportivos. 

O ponto alto da festa será no final de semana prolongado de 20 a 23 de abril. 

A programação se inicia com show musical do cantor sertanejo Luan Santana 

no dia 19 de abril, a partir das 20h30, na Praça da Cultura. 

A entrada é gratuita. 

Já no dia 20 de abril, aniversário da cidade, 

a programação começa às 8h com hasteamento das bandeira 

em frente ao Teatro Mário Covas. 

Logo depois, no mesmo local, teremos a cerimônia da Câmara Jovem, 

a entrega de títulos de regularização fundiária e a apresentação do COI 

(Centro de Operações Integradas) e das câmeras de monitoramento da cidade. 

À tarde, haverá inauguração do Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS Perequê), do Parque Municipal do Juqueriquerê, 

da quadra de tênis do Centro Esportivo Municipal, 

além das finais do Campeonato Municipal de Futebol 



 

 
 

e a abertura da Exposição Caraguá. 

Por fim, a Praça da Cultura receberá o show do cantor Ferrugem. 

“Preparamos uma programação recheada para comemorarmos os 166 anos 

desta cidade linda, acolhedora e de um povo resiliente. 

Nossa cidade merece comemorar depois de passarmos 

pela pandemia e pelas últimas chuvas. 

É hora de festejarmos e de entregarmos mais equipamentos 

para nossa comunidade”, disse o prefeito Aguilar Junior. 

Confira a programação completa: 

Quarta-feira (19/4) 

Show Luan Santana (Praça da Cultura) 

 

Quinta-Feira (20/4) 

Hasteamento de Pavilhões (Teatro Mário Covas) 

Posse Câmara Jovem (Teatro Mário Covas) 

Entrega de Títulos de Regularização Fundiária (Teatro Mário Covas) 

Apresentação do COI–Centro de Operações Integradas (Teatro Mário Covas) 

Inauguração CRAS Perequê 

Inauguração Parque Municipal do Juqueriquerê 

Entrega Quadra de Tênis (Cemug) 

Finais Campeonato Municipal de Futebol (Cemug) 

Abertura da Exposição Caraguá (MACC) 

Show Ferrugem (Praça da Cultura) 

 

Sexta-Feira (21/4) 

Show Lucas Rocha (Travessão) 

 

Sábado (22/4) 

Show Rastapé (Massaguaçu) 
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Poupatempo de Caraguá realiza mutirão para renovar CNH neste 

sábado (25) 

 

 
 

O Poupatempo de Caraguatatuba realiza o segundo mutirão 

de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

de março neste sábado (25/3), das 9h às 13h, mediante agendamento 

no site www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, 

totens de autoatendimento, assistente virtual P 

(canto inferior direito da tela do portal Poupatempo) 

e pelo WhatsApp (11) 95220-2974. 

São 10,9 mil vagas distribuídas em todos os postos do Estado de São Paulo 

para o próximo sábado. 

O primeiro mutirão do mês ocorreu no último sábado (18). 

A ação, que é uma parceria com o Detran/SP, tem como foco os motoristas 

com a habilitação vencida em julho de 2022 

e que precisam regularizar a situação até o próximo dia 31. 

O Poupatempo fez 38,5 mil atendimentos nas ações 

de janeiro e fevereiro, em todo o estado. 

Desde o início de 2023, condutores com vencimento da CNH 

ao longo do que precisam seguir o cronograma habitual de renovação, 

conforme a data prevista em cada documento. 

Quem tem a habilitação válida em março deve renovar em, 

no máximo, 30 dias após o vencimento. 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/
https://www.poupatempo.sp.gov.br/wps/portal/poupatempoTaOn/homeTaOn


 

 
 

A renovação também pode ser feita nos 30 dias que antecedem a validade. 

Além disso, motoristas que tiveram o documento vencido em julho de 2022, 

no qual o prazo de renovação havia sido estendido por meio da Deliberação 243 

do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de 09/11/21, 

também precisam atualizar a CNH até o final de março. 

De acordo com o cronograma, o prazo máximo para regularização das CNHs 

vencidas entre julho e dezembro de 2022 vai até 31/08/2023. 

Para renovar a CNH, basta acessar o portal www.poupatempo.sp.gov.br 

ou aplicativo Poupatempo Digital, clicar em Serviços >CNH >Renovação de CNH. 

Após confirmar ou atualizar os dados, o motorista agenda e realiza o exame 

médico na clínica credenciada indicada pelo sistema. 

A grade de agendamento é liberada sempre na quarta-feira anterior à ação. 

Quem exerce atividade remunerada (EAR) ou optar pela inclusão do EAR na CNH, 

precisa passar também pela avaliação psicológica 

e será direcionado a um profissional credenciado. 

Os motoristas com CNH nas categorias C, D ou E precisam fazer o exame 

toxicológico em laboratório credenciado pela Secretaria Nacional de Trânsito 

(Senatran) com antecedência. 

O exame é válido por dois anos e meio para quem tem menos de 70 anos 

e tem a mesma validade da CNH para aqueles com 70 anos ou mais 

Se for aprovado nos exames, é necessário pagar a taxa de emissão e aguardar 

as orientações que serão enviadas por e-mail pela Senatran para acessar a CNH 

Digital, que tem a mesma validade do documento físico, disponível no aplicativo 

Carteira Digital de Trânsito (CDT). 

O código de segurança para acessar a CNH digital 

também pode ser consultado pelos canais eletrônicos do Poupatempo. 

Para evitar deslocamentos e proporcionar mais conforto e comodidade, 

o cidadão irá receber a CNH física, pelos Correios, 

no endereço indicado pelo motorista. 

O Poupatempo de Caraguatatuba fica na Avenida Rio Branco, 955, no Indaiá 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/


 

 
 

 (Em frente à Escola Estadual Colônia dos Pescadores). 

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, 

e aos sábados, das 9h às 13h. 

Agendamento do mutirão da CNH do Poupatempo 

On-line: www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital,  

Totens de autoatendimento, assistente virtual P 

(canto inferior direito da tela do portal Poupatempo) 

e WhatsApp (11) 95220-2974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poupatempo.sp.gov.br/
https://www.poupatempo.sp.gov.br/wps/portal/poupatempoTaOn/homeTaOn
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Quase dois meses do início das aulas, alunos não receberam uniformes nem 

materiais em Caraguatatuba 

 

 
 

Um problema que se repete e afeta quem 

não pode se defender em Caraguatatuba. 

Quase dois meses após o início das aulas neste ano letivo, 

que começaram no dia 6 de fevereiro, na rede pública municipal, 

e os alunos estão sem uniforme e o kit escolar, 

que ainda não foram entregues. 

No ano passado, os materiais também foram entregues apenas 

no segundo semestre do ano letivo. 

O caso ganhou repercussão regional nesta quarta-feira (22) 

após destaque nos telejornais da Rede Vanguarda, afiliada da Rede Globo  

Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

A rede municipal possui atualmente 21 mil alunos matriculados. 

Diversas mães de alunos da cidade foram ouvidas e disseram que a prefeitura 

até o momento não entregou aos estudantes nem o uniforme ou o kit escolar. 

“A população gostaria de saber da prefeitura por que até o momento não foi 

entregue? As aulas já começaram há mais de um mês”, disse a internauta Kátia 

Cunha, moradora da cidade e espectadora do telejornal, nas redes sociais. 

De acordo com a reportagem, mesmo diante de todas as adversidades 

os pais dos alunos tentam comprar o que é possível para os estudantes 

acompanharem as aulas, 



 

 
 

A reportagem do telejornal esteve na frente da escola municipal 

professor Francisco Assis de Carvalho, que fica no Travessão, 

região sul do município, e constatou que muitos estudantes 

foram com roupas do dia a dia assistir a aula. 

Para evitar que os filhos deixem de ir a aula pela falta de uniforme, 

alguns pais também usam o uniforme do ano passado, 

mas os pequenos crescem e as peças escolares precisam ser trocadas. 

“A minha filha mesmo já está com o shorts do ano passado apertado, 

mas ela vem com o shorts apertado mesmo”, disse a dona de casa Alex Benjamin, 

que tem dois filhos matriculados na unidade escolar. 

De acordo com a reportagem da Rede Vanguarda, essa não é a primeira vez 

que a entrega dos materiais e do uniforme na rede pública municipal de ensino 

atrasa, acontecendo no segundo semestre nos últimos dois anos. 

A dona de casa, Alyne Cristine, disse que foi buscar esclarecimentos junto 

à prefeitura com uma previsão para a data de entrega dos uniformes, 

mas não teve resposta. 

“O ideal seria por agora, que as aulas já começaram. 

Perto do final do ano já não adianta muito, principalmente o material escolar”, 

disse Alyne, que passa por dificuldades financeiras e também não tem condições 

de arcar com todo o custo da lista de material. 

“Eu tenho gêmeos, o custo é para os dois. 

A professora pediu para eu levar só a folha sulfite e a tinta guache. 

Minha vizinha que tem três filhos na escola também não mandou os filhos 

para a escola, pois ela e o marido estão desempregados 

e não compraram o material”. 

“O ideal seria por agora, que as aulas já começaram. 

Perto do final do ano já não adianta muito, principalmente o material escolar”, 

disse Alyne, que passa por dificuldades financeiras 

e também não tem condições de arcar com todo o custo da lista de material. 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da assessoria de imprensa, mandou uma 



 

 
 

nota para a tevê e disse que aconteceu um “problema licitatório” 

e que os kits escolares devem ser entregues nos “próximos dias”, 

mas não estabeleceu nenhuma data. Sobre os uniformes, 

a prefeitura disse que eles estão sendo confeccionados com base na numeração 

fornecida pelos pais dos alunos no começo do ano 

e devem ser entregues nos próximos dias, 

mas também não estabeleceu nenhuma data. 

A prefeitura também disse que os pais que estiverem com dificuldades 

para adquirir itens da lista de material escolar fornecida pelas unidades de ensino 

devem procurar a direção de cada escola, 

que os setores ajudam entregando esses kits preparados 

Requerimento 

O vereador de Caraguatatuba, Antônio Carlos da Silva Junior (PSDB), 

filho do ex-prefeito Antônio Carlos da Silva, entrou com requerimento 

nesta quinta-feira (23) na Câmara Municipal solicitando informações 

e esclarecimentos sobre o atraso na entrega dos uniformes e kits escolares. 

O vereador disse à reportagem do JDL que houve uma reunião 

na Secretaria da Educação e a promessa é de que os uniformes serão entregues 

em um prazo de até 40 dias. 

“Serão 21 mil uniformes, e os kits escolares estão em processo de licitação. 

O que preocupa muito é que o ano letivo já se aproxima do mês de abril, 

tenho conversado com alguns pais e mães de alunos 

e a preocupação é muito grande, pois não chegaram os uniformes 

e a cidade de Caraguatatuba tem uma previsão orçamentária 

de R$1,4 bilhão para esse ano. 

Quer dizer que a cidade tem dinheiro em caixa 

e o trâmite está sendo muito lento”, disse ACS Junior. 
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Prefeitura de Caraguatatuba continua com obras da 2ª Fase do Complexo 

Turístico do Camaroeiro 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas, 

continua com as obras da 2ª Fase do Complexo Turístico do Camaroeiro. 

As intervenções preveem a construção de um Centro de Exposições, 

deck mirante, calçadas, infraestrutura elétrica e hidráulica, além de banheiros 

e espaço administrativo. As redes de água e esgoto estão sendo instaladas. 

Segundo a Secretaria de Obras Públicas, 

as intervenções devem ser concluídas ainda neste ano. 

Os investimentos giram em torno de R$ 3,8 milhões e os recursos 

são oriundos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias 

(Dade), ligado ao Governo do Estado de São Paulo. 

A 1ª fase do Complexo Turístico do Camaroeiro foi entregue em 2020 

e contemplou as obras de pavimentação de acesso ao local 

(cerca de 500 metros), serviços de guias, sarjetas, drenagem, 

Estacionamento e o Teatro de Arena, que conta com palco 

e arquibancada linear para 350 pessoas. 
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Caraguatatuba inaugura 11ª unidade escolar em sete anos 

 

 
 

A Região Norte de Caraguatatuba recebeu na manhã desta quinta-feira (23), 

a EMEF Jetuba ‘Profº Auracy Mansano’, com capacidade para atender 

até 600 alunos do Ensino Fundamental II do 6º ao 9º ano. 

Com isso, o município conta com 59 unidades escolares, 

sendo 11 inauguradas nos últimos sete anos. 

A nova escola possui cinco blocos com 12 salas de aula, 

espaço administrativo, cozinha, refeitório, dois pátios cobertos 

e quadra com vestiário, em uma área total de 3 mil m². 

A secretária de Educação, Márcia Paiva, parabenizou todo trabalho da equipe 

Em sempre buscar mais e melhores unidade de ensino. 

“Temos o objetivo de abrir mais vagas nesta região, 

sempre priorizando por qualidade para um melhor atendimento da população. 

Desafio dado é desafio aceito”, afirmou a secretária. 

O filho do homenageado, vereador Aurimar Mansano, 

destacou a importância de construir escolas para mudar a vida 

das pessoas e relatou sobre a trajetória de seu pai na área da educação. 

“Como professor foi um ativista da área sempre lutando por melhorias 

de ensino da população. 

Agradeço ao carinho e a lembrança com essa homenagem 

em reconhecer todo trabalho que ele fez”, disse emocionado. 

O presidente da Câmara, vereador Tato Aguilar, 



 

 
 

contou sobre seu sonho quanto político que é trabalhar a educação do município. 

“Temos um projeto forte no Legislativo que é a Câmara Jovem e anuncio aqui, 

a 5ª edição que será lançada em abril no aniversário da cidade”. 

Para o prefeito Aguilar Junior é sempre uma alegria entregar mais uma unidade 

escolar, agora na Região Norte, concretizada com todo conhecimento 

técnico da equipe da educação, sendo mais uma unidade de sucesso. 

O chefe do Executivo aproveitou a ocasião para lançar mais um desafio 

à secretária de Educação, de construir mais uma unidade escolar na região norte 

nos próximos seis meses. 

“Quero deixar o legado de enfrentar o que ninguém enfrentou, 

sempre com objetivo de fazer muito mais pela cidade 

com crescimento ordeiro do Perequê-Mirim a Tabatinga”, concluiu. 

Na ocasião, o prefeito ainda adiantou uma parceria 

Com o Governo do Estado de abrir mais duas escolas de Ensino Médio na cidade. 

Em menos de um mês, Caraguatatuba inaugurou 

o CEI/EMEI Golfinhos para 344 crianças. 

Sobre o homenageado 

Auracy Mansano nasceu em São Paulo no dia 09 de junho de 1935. 

Filho de Emilio Manzano Lhorente e de Prudência Sanches Froile Mansano, 

desenvolveu interesse pela educação desde cedo. 

Casou-se com Maria Elma Mansano e desta união, 

nasceram os filhos Auracy Filho, Aurimar e Aurivaldo. 

o magistério em Poá/SP, tendo concluído o ensino superior em Pedagogia, 

em 1972, na faculdade Braz Cubas, em Mogi das Cruzes/SP. 

Em 1974, concluiu o curso de licenciatura em Ciências, 

na mesma instituição de ensino. 

Em 1976, concluiu mais uma licenciatura, dessa vez em Artes Industriais, 

na Faculdade de Belas Artes, em São Paulo/SP. 

De origem humilde, seus pais foram um dos primeiros 

que construíram casa na Praia das Palmeiras, 



 

 
 

pois gostavam muito da cidade e de estar perto do mar. 

Como bom filho, companheiro e esposo, em 1978 pediu remoção de seu cargo 

como professor primário em Guaianases para assumir como diretor de escola 

substituto em Ubatuba/SP, ficando próximo aos pais e, ao mesmo tempo, de sua 

esposa Maria Elma Mansano, que atuava junto à Escola Estadual do bairro Indaiá, 

neste município. 

Em 1979 foi transferido para Escola Estadual Mario Trombini, 

no bairro Ponte Seca, onde assumiu como vice-diretor escolar 

e depois como diretor, cargo em que permaneceu até sua aposentadoria, 

em 1988. 

Além de um grande educador, Auracy Mansan 

era muito conhecido pela sua empatia e amor ao próximo. 

Procurando sempre ajudar, levava alunos socialmente vulneráveis 

para lanchar e almoçar em sua casa, orientando-os 

e ensinando-os a diferença do que era certo e errado. 

Sua lealdade, honestidade, humildade, caridade e seu amor 

ao próximo e pela família serão sempre lembrados, 

com muito carinho, por todos os seus alunos e amigos. 
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PREFEITURA DE CARAGUATATUBA MOVIMENTA ECONOMIA PÓS-

VERÃO E RECEBE FESTIVAL CARNIVORIA NESTE FINAL DE SEMANA 

 

 
 

A Prefeitura de Caraguatatuba realiza de sexta a domingo 

(24, 25 e 26 de março) o Festival Carnivoria, 

na Praça da Cultura, no Centro. 

A entrada é gratuita. 

Com o melhor do churrasco internacional, 

o evento traz para o município 12 estações gastronômicas 

com mais de seis toneladas de carnes premium, 

cervejas artesanais, doces e pratos especiais para vegetarianos. 

Os pratos variam de R$ 35 a R$ 65. 

O Festival Carnivoria vai movimentar a economia da cidade, 

sendo o primeiro regional após o fim do verão. 

Somente com o festival, a Prefeitura de Caraguatatuba abriu pelo menos 

60 vagas de emprego para os interessados em trabalhar no evento, 

vagas já preenchidas. 

“A cidade preparou uma programação recheada 

este ano dentro do calendário oficial do município. 

São pelo menos 93 eventos confirmados para 2023 para movimentar 

Caraguatatuba nas quatro estações do ano”, explicou o prefeito de Caraguatatuba, 

Aguilar Junior. 

Atrações 

Na sexta-feira (24), o evento abre às 17h. A banda local The Dukes leva animação 



 

 
 

aos visitantes com muito blues, country e rock, a partir das 19h30. 

Às 22h, o primeiro dia de evento será encerrado com a banda Zona Western 

com o melhor da música country americana. 

No sábado (25), o festival recomeça às 12h. 

A partir das 15h30, a banda local Jack’s abre a programação musical 

com muito pop e rock. 

Às 18h, o Camacho Trio leva ao público uma seleção musical que mistura música 

country, blues e rock’n roll dos anos 50 e 60. 

Às 21h, a cantora Twyla solta a voz com muito rock nacional e internacional. 

No domingo (26) e último dia de evento, a banda da região Dr. Drive se apresenta 

às 13h com o melhor do rock. 

Às 15h30, a banda cover Don’t Stop the Queen apresenta espetáculo 

que conta a história do Queen em três fases históricas. 

Para encerrar o festival, às 18h, a banda Kiss Cover Brazil leva ao público 

a sensação mágica de um espetáculo perfeitamente planejado e fiel ao original. 

O Festival Carnivoria também contará com estações gastronômicas da cidade, 

como Espeticho, Kombreja, Atlantic Burguer, Chocolateria Brasileira, 

Doces do Gaúcho e Sorveteria Sérgio, 

além das cervejarias locais: Guanandi, Robusta, Napa e Mangona. 

Confira a programação: 

Sexta-feira (24/3) 

17h: Abertura do evento 

19h30 às 21h30: The Dukes 

22h às 0h: Zona Western 

Local: Praça da Cultura, Centro 

 

Sábado (25/3) 

12h: Abertura do evento 

15h30 às 17h30: Jack’s 

18h30 às 20h: Camacho Trio 



 

 
 

21h às 23h: Twyla 

Local: Praça da Cultura, Centro 

 

Domingo (26/3) 

12h: Abertura do evento 

13h às 15h: Dr. Drive 

15h30 às 17h30: Don’t Stop the Queen 

18h às 20h: Kiss Cover Brazil 

Local: Praça da Cultura, Centro 
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