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A GAzetA dos Municípios

Defesa Civil de Caraguatatuba 
participa de simulado de
emergência da Petrobras

BAMAC participa neste domingo 
da final estadual do concurso de 

fanfarras e bandas em Joanópolis

Prefeitura de Caçapava sedia reunião 
com representantes do IBGE

sobre o Censo Demográfico 2020

Praça do Caiçara em Caraguatatuba 
recebe no domingo espetáculo

infantil ‘Os Saltimbancos’

Agentes da Defesa Civil 
de Caraguatatuba partici-
pam hoje, de um simulado 
de emergência na Esta-
ção Intermediária de Rio 
Pardo. A organização é 
da Petrobras, por meio da 
Transpetro.
De acordo com a empresa, 
o objetivo é treinar a bri-
gada de incêndio das ins-
talações quanto às ações 

A BAMAC – Banda Mar-
cial de Caçapava estará no 
próximo domingo (27) em 
Joanópolis, onde represen-
tará o município na final 
estadual do concurso es-
tadual de fanfarras e ban-
das. A Banda de Caçapava 
vai disputar, na categoria 
infantil, com a Orquestra 
Municipal de Santa Isabel 
e a Banda Marcial de Bom 
Jesus dos Perdões.

A Prefeitura de Caçapava 
sediou a primeira Reu-
nião de Planejamento e 
Acompanhamento do 
Censo 2020 (Repac) com 
representantes do IBGE 
(Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) e 
participação de represen-
tantes da Câmara Muni-
cipal, Polícia Militar e se-
cretarias municipais.
As reuniões são presidi-
das por representantes do 
IBGE e têm como objetivo 
promover a divulgação do 
Censo Demográfico junto 
à comunidade local, dan-
do transparência à ope-
ração da coleta de dados 
no município e buscando, 

O domingo (27) está re-
cheado de diversão para 
toda a família com a apre-
sentação do espetáculo in-
fantil ‘Os Saltimbancos’, 
do grupo Teatro de Trin-
cheira, de Caraguatatuba. 
A peça tem sessão às 19h, 
na Praça do Caiçara, e é 
gratuita.
‘Os Saltimbancos’ é uma 
peça de teatro musical in-
fantil inspirada no conto 
‘Os Músicos de Bremen’, 
dos irmãos Grimm.  Sua 
versão em português é 
assinada por Chico Buar-
que, que compôs músicas 
originais para a peça em 
1976.
Assim como a fábula, 

que serão executadas em 
caso de um sinistro na uni-
dade.
O simulado será realiza-
do no período da tarde na   
Estrada Porto Novo/Sale-
sópolis, na altura do KM 
33. 
Ela foi aberta na década 
de 60 para a instalação do 
oleoduto ligando o porto 
de São Sebastião e a refi-

A vaga para a final na cate-
goria infantil foi disputada 
por oito bandas. Entre as 
três colocadas, a BAMAC 
ficou em 3º lugar com 
88% de aproveitamento 
em performance.
A BAMAC é formada por 
87 integrantes entre crian-
ças de 6 a 16 anos. Sua 
constituição se dá por meio 
do programa BAMAC de 
educação musical nas es-

junto à sociedade, apoio 
e parcerias para viabilizar 
as atividades censitárias. 
A previsão é que sejam 
realizados outros encon-
tros com o mesmo grupo 
em Caçapava ao longo do 
processo de planejamento 
e execução do recensea-
mento. Durante a reunião, 
os técnicos do IBGE apre-
sentaram um panorama do 
trabalho a ser feito. Caça-
pava terá dois postos de 
coleta e contará com o tra-
balho de 78 recenseadores 
e 11 supervisores de pes-
quisa. A estimativa é que 
27.800 domicílios sejam 
visitados no município. A 
coleta de dados ocorrerá 

‘Os Saltimbancos’ narra 
as aventuras de quatro bi-
chos que, sentindo-se ex-
plorados por seus donos, 
resolvem fugir para a ci-
dade e tentar a sorte como 
músicos.
Em Caraguatatuba, a mon-
tagem de 2019 foi feita 
pelo grupo Teatro de Trin-
cheira, que tem em seu 
elenco atores da oficina de 
teatro do Centro Cultural 
do Sumaré, música assi-
nada por Marck Hen’rick 
e direção de Hannah Fer-
reira.

O Teatro de Trinchei-
ra conta também com a 
orientação das Oficinas 

naria de Paulínia, no Pla-
nalto.
A Estrada do Rio Pardo 
ainda conhecida por mui-
tos por Estrada da Petro-
bras, está dentro do Parque 
Estadual da Serra do Mar 
passando pelos Núcleos: 
Padre Dória, Caraguatatu-
ba e São Sebastião totali-
zando 49 quilômetros de 
extensão.

colas municipais, no qual 
as crianças que se des-
tacam são convidadas a 
fazerem parte da Banda. 
E também por meio da 
escolinha da Banda, que 
acontece no Centro Cultu-
ral todas as quartas-feiras, 
às 18h30. Desde o início 
do ano, a BAMAC já se 
apresentou mais de 10 ve-
zes em Caçapava e fora do 
município.

no período de agosto a ou-
tubro de 2020.
Sobre o Censo 2020
Em 2020, o IBGE vai re-
alizar o Censo Demográ-
fico, um grande retrato da 
população brasileira e das 
suas características socio-
econômicas, de acordo 
com o órgão. O resultado 
servirá de base para o pla-
nejamento público e pri-
vado na próxima década.
O IBGE está realizando 
processos seletivos sim-
plificados para contrata-
ção da mão de obra que 
realizará o recenseamen-
to. A próxima seleção está 
prevista para ocorrer em 
fevereiro de 2020.

Culturais da Poiesis, por 
meio do Programa de 
Qualificação em Artes do 
Governo do Estado de São 
Paulo e Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa 
e apoio da Fundacc – Fun-
dação Educacional e Cul-
tural de Caraguatatuba.
Serviço
Espetáculo Infantil: ‘Os 
Saltimbancos’
Dia: 27/10, domingo
Hora: 19h
Classificação: Livre
Gratuito
Local: Rua Dr. Paul Har-
ris, 1.107, Centro (Atrás 
do MACC)
Mais informações: (12) 
3897-5660
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Miscelânea
Curiosidades

Antigamente no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo 
da cana de açúcar num tacho e o levava ao fogo. Não podiam parar de 
mexer até que uma consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansa-
dos de tanto mexer e com serviços ainda por terminar, os escravos sim-
plesmente pararam de mexer e o melado desandou. O que fazer agora? A 
solução que encontraram foi guardar o melado longe das vistas do feitor. 
No dia seguinte encontraram o melado azedo e fermentado. Não pensa-
ram duas vezes e misturaram o tal melado com o novo e levaram os dois 
ao fogo. Resultado: o azedo do melado antigo era álcool, que aos poucos 
foi evaporando e formou no teto do engenho umas gotas que pingavam 
constantemente. Era a cachaça já formada que pingava, daí o nome pinga. 
Quando a pinga batia nas suas costas marcadas pelas chibatadas, ardia 
muito, por isso deram o nome de aguardente. Caindo em seus rostos, es-
correndo até a boca, os escravos perceberam que, com a tal goteira, fica-
vam alegres e com vontade de dançar e sempre que queriam ficar alegres, 
eles repetiam o processo.

Humor

Ontem à noite eu estava sentado no sofá, assistindo TV, quando ouvi a voz 
da minha mulher, vindo da cozinha:
- O que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, carne ou frango?
Eu então respondi:
- Querida, vou querer carne... Obrigado.
E ela respondeu:
- Você vai tomar aquela sopa que sobrou do almoço. Eu estava falando 
com o nosso cachorrinho...
***
Classificados

Vendo um jazigo quase novo, pronto para receber a qualquer momento. 
Vista definitiva para os “quintos dos infernos” e, fechadura a prova de 
arrombamento. Acompanha uma caixa de foguetes e um engradado de 
cerveja. Motivo da venda: A minha sogra escapou, mais uma vez do enfar-
to e o médico garante que a velha viverá por muitos e muitos anos ainda.
***
A Maria desesperada:
- Manoel! Manoel! Corre, corre...
- O que foi Maria?
- A enxurrada está levando o seu carro!
- Deixa de ser besta, Maria! Pois a chave e os documentos do carro estão 
aqui comigo...
***
O Valdomiro estava querendo dançar e foi pra cidade. Logo que chegou 
avistou uma placa que estava escrito: “Forro do gerso”. Aí Le pensou: É 
aqui mesmo que eu vou “bater as coxas”. Por horas esperou o estabele-
cimento abrir e nada. Então ele resolveu perguntar para uma senhora que 
estava dentro do portão:
- Dona, a que horas o gerso abre o forró?
- Gerso? Forró? Pergunta a dona espantada. Moço aqui nós trabalhamos 
com a colocação de forro de gesso!

Mensagens

Esqueça os dias de nuvens escuras, mas lembre-se das horas passadas ao 
Sol. Esqueça as vezes que você foi derrotado, mas lembre-se das suas 
conquistas e vitórias. Esqueça os erros que já não podem ser corrigidos, 
mas lembre-se das lições que você aprendeu. Esqueça as infelicidades que 
você enfrentou, mas lembre-se de quando a felicidade voltou. Esqueça os 
dias solitários que você atravessou, mas lembre-se dos sorrisos amáveis 
que encontrou. Esqueça os planos que não deram certo, mas lembre-se 
sempre de ter um sorriso.
***
Nunca é tarde para resgatar um relacionamento em que houve uma afei-
ção sincera de ambas as partes. Desde que exista uma vontade verdadeira, 
pessoas que passaram muito tempo afastadas podem voltar a se entender e 
a ficar juntas. No entanto, o sucesso desse propósito exige humildade para 
dar o primeiro passo, conscientes de contribuição pessoal para a situação, 
capacidade para esquecer o passado e disposição para aceitar as diferenças 
individuais. Atitudes que precisam ser manifestadas em todos os momen-
tos, pois como diz o velho ditado: De boas intenções o inferno está cheio.

Pensamentos, provérbios e citações

Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
A medida da vida não é a sua direção, mas é a sua doação.
Quem prejudica os outros, prejudica a si mesmo.
Uma boa palestra deve esgotar o tema e não os ouvintes.
O homem deve criar as oportunidades e não só esperá-las.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
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Abernessia.
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cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 120, Termo nº 7108
Faço saber que pretendem se casar JEFFERSON WILLIAM DIAS SILVA e FRANCISCA UMBELINA DOS ANJOS, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Caieiras-SP, nascido em 27 de setembro de 1983, de profissão micro empreendedor, de estado civil divorciado, residente 
e domiciliado na Alameda dos Gladiolos, nº 24, Residencial Flor do Campo, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOÃO 
BATISTA PEREIRA DA SILVA, de 58 anos, natural de Martinópolis/SP, nascido na data de 23 de junho de 1961, residente e 
domiciliado em Campo Grande/MS e de ZULMIRA COSTA DIAS DA SILVA, de 59 anos, natural de Curimatá/PI, nascida 
na data de 17 de setembro de 1960, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Caçapava-SP, nascida em 04 
de dezembro de 1987, de profissão gerente administrativo, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Onze, nº 
209, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de GERALDO JOSÉ DOS ANJOS, de 60 anos, natural de 
Paranapoema/PR, nascido na data de 05 de dezembro de 1958 e de CICERA UMBELINA DOS ANJOS, de 67 anos, natural 
de Pilar/AL, nascida na data de 15 de fevereiro de 1952, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa 
local desta cidade. 

1º Encontro do Circuito Litoral 
Norte debate turismo na

região no dia 31 de outubro

A Prefeitura de Caragua-
tatuba participa no dia 31 
de outubro do 1º Encontro 
do Circuito Litoral Norte 
de São Paulo, a ser reali-
zado em São Sebastião. A 
expectativa é que o evento 
receba cerca de 250 parti-
cipantes. Os interessados 
devem se cadastrar gratui-
tamente no site www.ca-
dastro.circuitolitoralnorte.
tur.br. Além de Caraguata-
tuba, também integram o 
Consórcio Turístico: São 
Sebastião, Ilhabela, Uba-
tuba e Bertioga. A abertu-
ra oficial será na Praça de 
Eventos da Rua da Praia.
Entre as ações previstas 
estão rodada de negócios 
do Consórcio Turístico do 
Litoral Norte de São Pau-
lo; painel com os prefeitos 
dos municípios do Litoral 
Norte sobre a importân-
cia do turismo na região; 
apresentação das ações e 
atuação do Circuito Lito-
ral Norte pelo secretário 
executivo do Consórcio, 
Gustavo Monteiro; além 
de encontro temático da 
Associação das Prefeitu-
ras das Cidades Estância 
do Estado de São Paulo 
(Aprecesp), com o tema 
“Marketing na Promoção 
Turística”, ministrado por 
Aristides Cury.
O encontro contará ainda 
com a presença do presi-
dente executivo do São 
Paulo Convention & Vi-
sitors Bureau, Toni San-

do – considerado um dos 
mais relevantes nomes do 
turismo em São Paulo; 
apresentação do progra-
ma de capacitação para o 
trade junto com o Sebrae 
São José dos Campos; ro-
dada de negócios com a 
Decolar.com, entre outras 
ações.
O secretário de Turismo 
de Caraguatatuba, Cristian 
Bota, destaca a importân-
cia do evento no sentido 
de fortalecer ainda mais 
o Litoral Norte e ao mes-
mo tempo cada cidade de 
forma individual com seus 
atrativos.
“O Circuito trabalha com a 
venda da região como um 
todo, principalmente para 
o turista estrangeiro que 
pode aproveitar sua vinda 
para um destino único”.
Para o secretário de Co-
municação Social, Rodri-
go Tavano, ao empresário 
local e do trade turístico, 
esta é uma oportunidade 
de fazer networking, es-
treitar relacionamentos e 
até firmar parcerias. “Um 
encontro que vai trazer 
nomes de peso do setor 
turístico e é gratuito”, re-
força.
Consórcio
O Consórcio Turístico 
Circuito Litoral Norte tem 
o intuito de promover con-
juntamente ações que va-
lorizem e ampliem os atra-
tivos turísticos da região, 
com foco no aumento de 

turistas, serviços de qua-
lidade e o fortalecimento 
das atividades realizadas 
pelo Circuito Litoral Nor-
te.
O Circuito também vai 
aproveitar a oportunidade 
para difundir sua partici-
pação no programa Inves-
te Turismo, do Mtur, que 
conta com investimento 
inicial de R$ 200 milhões 
para impulsionar o Turis-
mo e gerar empregos em 
rotas estratégicas. A rota, 
aliada à cidade de São 
Paulo, foi a primeira con-
templada na ação que visa 
fortalecer os produtos tu-
rísticos regionais.
O evento, ainda, destacará 
a criação do Observatório 
do Turismo, um núcleo de 
pesquisas e inteligência 
de mercado que pretende 
analisar o comportamento 
do setor e aprimorar seu 
desenvolvimento. Entre 
os dados apresentados es-
tão: mapa do turismo na 
região, estimativa de de-
manda, perfil de público e 
número de empregos gera-
dos pelo segmento.
Serviço
1º Encontro do Circuito 
Litoral Norte
Data: 31/10/2019
Local: Praça de Eventos 
de São Sebastião
Mara Cirino
Informação à Imprensa: 
(12) 3897-5650 ou jorna-
lismo@caraguatatuba.sp.
gov.br
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Paratletas de Caraguatatuba
emocionam alunos de escola

estadual com histórias de superação

Dois atletas de Caraguatatuba
conquistam faixa preta de

Judô pela Federação Paulista

Balada do Servidor agita o final de 
semana dos funcionários públicos 

de Caraguatatuba

Nove atletas com defici-
ência de Caraguatatuba 
levaram uma lição de su-
peração e sensibilização 
para 190 alunos da escola 
estadual Dr. Eduardo Cor-
reia da Costa, no bairro 
Tinga, na última terça-fei-
ra (22/10).
Por meio de palestra, os 
atletas do departamento 
de esportes adaptados da 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba contaram suas histórias 
de vida e como o esporte 
permitiu um novo cami-
nho na vida de cada um.
A paratleta de atletismo, 
Amanda Barros acredita 
que com essa experiên-
cia, os alunos aprenderam 
muito sobre vida e incen-
tivo. “Contar sobre nossos 
acontecimentos, mostrar 
que tudo na vida pode ser 
mudado com nossa força 
de vontade e ver os alu-
nos emocionados, é ter 
a certeza que estamos no 
caminho certo. E que tudo 
que alcançamos até aqui, 
nos dá mais estímulo para 
chegar ao topo”, relatou a 
atleta.
A palestra é uma iniciativa 
da escola por meio da pro-
fessora Ana Paula Brog-
gio, com o projeto “Sentir 

A cidade de Caraguata-
tuba ganhou dois novos 
faixas preta de judô – Fla-
viano Oliveira Batista e 
Claudimila Zandonadi. 
Os atletas foram aprova-
dos no exame de gradua-
ção da Federação Paulista 
de Judô (FPJ) para faixa 
preta 1º Dan, no sábado 
(19/10), no Ginásio Celso 
Daniel, em Mauá (SP).
Numa ação, gigantesca, 
desenvolvida em 18 áreas, 
os departamentos técnico 
e de graduação da Federa-
ção examinaram 357 can-
didatos, aprovaram 279 
e graduaram mais 78 fai-
xas preta pelo sistema de 
ranqueamento do 1º Dan 
(Sho-Dan) ao 5º (Go-dan), 
nesta temporada. Cerca de 
60 professores kodanshas 
avaliaram os candidatos 
inscritos na prova.
Os atletas caraguatatu-
benses treinam há cinco 
anos com o professor de 
Educação Física, Arthur 
Zumbano, que é faixa 
preta 3ºDan, árbitro ní-
vel nacional, coordenador 
de oficiais técnicos da 2ª 
Delegacia da FPJ do Vale 
do Paraíba. “Estou muito 

A programação do Mês 
do Servidor da Prefeitura 
de Caraguatatuba está en-
trando na reta final e a Ba-
lada do Servidor é um dos 
eventos mais aguardados 
por todos os colaborado-
res do serviço público mu-
nicipal. Neste sábado (26), 
a Praça da Cultura será o 
palco de encontro entre 
os funcionários públicos 
municipais, bolsistas do 
Programa Emergencial 
de Auxílio Desempre-
go (PEAD) e professores 
contratados pelo Fundo 
de Incentivo ao Desporto 

na Pele”. 
A ideia é mostrar que  
qualquer deficiência, seja 
ela adquirida ou     congê-
nita, pode sim ser supera-
da.
“Quis passar para eles, o 
outro lado, com outra vi-
são. Um olhar mais positi-
vo de quem já passou por 
diversos obstáculos e tem 
uma vida normal como 
qualquer pessoa”, contou 
a professora.
Já para o aluno Caio Lima, 
de 16 anos, é uma rotina 
da escola ter ações inclusi-
vas com atividades adap-
tadas e palestras sobre o 
assunto. “O dia de hoje foi 
um momento novo. Ouvir 
experiências de pessoas 
com deficiência nos mo-
tivou para buscar sempre 
o melhor e acabar de vez 
com preconceitos. Torço 
por um mundo mais inclu-
sivo e com mais histórias 
lindas como as de hoje”, 
disse.
Ao final da palestra, alu-
nos e atletas puderam vi-
venciar com equipamen-
tos esportivos algumas 
modalidades na prática. As 
atividades foram supervi-
sionadas pelos professo-
res de natação e atletismo, 

feliz com a dedicação e 
a conquista deles. Afinal, 
são anos de treino e nos 
últimos nove meses foi 
foco total nas técnicas, 
cursos e preparo”, decla-
rou Zumbano.
A mais nova faixa preta 
da cidade contou que co-
meçou a praticar judô por 
insistência do meu pai 
(Cláudio), aos sete anos. 
Hoje, aos 20 anos, cursa 
o último ano de Educa-
ção Física porque quer ser 
professora de Judô e já 
auxilia nas aulas para os 
assistidos pela ONG Ca-
minho da Esperança.
“Acabei me apaixonando 
pelo esporte. Foram 13 
anos de dedicação para 
obter a faixa preta. Só te-
nho a agradecer ao meu 
pai, ao Sensei Anderson 
Quintino, ao técnico Ar-
thur Zumbano, ao colega 
de treino, Elias Althman e 
à Prefeitura de Caraguata-
tuba”, declarou Claudimi-
la.
A história do colega, Fla-
viano, 41 anos, é bem di-
ferente. “Quando criança, 
pratiquei alguns meses, 
apenas. 

Amador (FIDA).
Com início às 20h, o even-
to promove a interação 
entre os funcionários. Para 
entrar, é preciso apresen-
tar o crachá ou holerite, 
juntamente com um do-
cumento oficial com foto 
e doar um item de higiene 
pessoal (sabonete, xampu, 
pasta de dente, escova de 
dente).  Os produtos ar-
recadados serão encami-
nhados ao Fundo Social 
de Solidariedade de Cara-
guatatuba. O colaborador 
tem direito de levar um 
acompanhante e a entrada 

Thiago Intrieri e Rodrigo 
Brandt, respectivamente.
A ação contou com a 
participação dos atletas: 
Ellen Cristina Braga, Ál-
varo Trindade Sobrinho, 
Amanda Barros, Regina 
Vieira, Tiago dos Santos, 
Diogo Brandão, Nicolas 
França, Adalberto Roma-
no Junior e Cristiane Si-
queira, além de membros 
da equipe técnica, Marcio 
Prado, Joyce Ferraioli e 
Natalia Camargo.
Modalidades – Por meio 
do setor de esportes adap-
tados é oferecido treina-
mento de diversos níveis, 
desde iniciação até de alto 
rendimento. São ofereci-
das as seguintes modali-
dades: arremesso de peso, 
dardo, disco, corrida, na-
tação, bocha, rollerski 
sentado e em pé (esqui 
com rodas), além de con-
dicionamento físico/treino 
funcional.
Para participar, basta pro-
curar a Secretaria de Es-
portes e Recreação na 
Avenida José Herculano, 
50 – Jardim Britânia – 
dentro do Centro Espor-
tivo Municipal “Ubaldo 
Gonçalves”, telefone: 
3885-2200.

Só retomei em 2008, por 
questões de saúde, para 
combater o sedentaris-
mo, quando morava em 
Aracaju (SE). Mudei para 
Caraguatatuba em 2014 
e, no ano seguinte, passei 
a frequentar as aulas do 
Sensei Zumbano. Chegar 
à conquista da faixa preta 
realmente foi muito emo-
cionante e uma grande 
satisfação, principalmen-
te porque trabalho, tenho 
família e não mais sou 
nenhum garoto. Agradeço 
ao técnico por acreditar no 
meu potencial e me incen-
tivar”, avaliou.
A cerimônia de outorga 
das faixas preta contou 
com a presença de Ales-
sandro Panitiz Puglia, pre-
sidente da Federação Pau-
lista de Judô (FPJ); Danys 
Queiroz, vice-presidente 
da Confederação Brasi-
leira de Judô, Francisco 
de Carvalho Filho, pre-
sidente de honra da FPJ; 
Joji Kimura, coordenador 
técnico da FPJ; Oswaldo 
Hatiro Ogawa, diretor do 
Instituto Kodokan do Bra-
sil (IKB); e vários delega-
dos regionais da FPJ.

é permitida somente para 
maiores de 18 anos.
A festa será animada por 
João Marcos & Banda, 
DJ Leandro Almeida e 
Banda Aula Waga e terá 
sorteio de brindes para os 
servidores presentes: uma 
moto, 10 bicicletas e três 
vales viagens no valor de 
R$ 2 mil.
O Mês do Servidor é orga-
nizado pela Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Adminis-
tração. O cronograma de 
atividades segue até o dia 
31 de outubro.
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Escolas de Caçapava recebem 
melhorias e manutenção

Aneel reduz tarifa de
energia da EDP em São Paulo

Defesa Civil Estadual emitirá 
mensagens de alertas

climáticos via TV por assinatura

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio das secretarias 
de Obras e Serviços Mu-
nicipais e da Educação, 
está realizando obras de 
melhorias e manutenção 
em diversas escolas e ins-
tituições de ensino do mu-
nicípio. Ao todo são oito 
prédios que já receberam 
ou estão recebendo repa-
ros, pintura, manutenção 
de quadras, entre outros 
serviços.
A EMEI Profª Maria Eu-
gênia da S. Ayello Faria já 
passou pelas melhorias. A 
escola teve a substituição 
de telhas danificadas do 
bloco principal do prédio; 
foi feita a recomposição 
do pátio de entrada e a 
substituição da calha do 
pátio coberto.
O Núcleo de Apoio à In-
clusão (NAI), que funcio-
na da Ladeira São José, 
também recebeu pintura e 
substituição de vidros.
No prédio dos cursos 
profissionalizantes, onde 
funciona o SENAI, hou-
ve manutenção do telha-
do, com substituição das 
telhas do bloco principal, 
pintura interna e externa, 
instalação de calhas e ru-
fos, substituição parcial de 
forro e caiação do muro 
externo. O prédio da esco-
la Ruth Sá, onde estão alo-
cados os alunos da escola 
Lindolpho Machado (até a 
reforma definitiva da mes-
ma), recebeu reposição 
de grelhas danificadas, 
pintura da quadra, pintura 

Novo cálculo será refe-
rente à energia consumida 
desde o dia 23 de outubro. 
Para clientes residenciais 
a redução será de 6,45 %
A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANE-
EL) homologou as novas 
tarifas de energia elétrica 
a serem aplicadas para as 
unidades consumidoras 
da área de concessão da 
EDP São Paulo, distribui-
dora que atende cerca de 5 
milhões de pessoas em 28 
municípios do Alto Tietê, 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte.
O novo cálculo afetará as 
contas referentes à energia 
elétrica consumida desde 
ontem, dia 23, que terão 
uma redução média de 
5,33 %. Para os clientes 
residenciais a tarifa terá 
uma redução de 6,45 %, 
já para os consumidores 
atendidos em Alta Tensão, 
como indústrias e gran-
des varejistas, a tarifa terá 
uma redução de 3,53 %. 
Um exemplo é que para 
uma residência atendida 
pela EDP que até agora 
pagava R$ 100 na conta 
de energia, com a revisão 
homologada, passará a pa-

Os alertas serão de even-
tos de riscos, como mu-
danças abruptas de tem-
peratura, alagamentos, 
enxurradas, deslizamentos 
de terra, vendavais e chu-
vas de granizo
A Coordenadoria Estadual 
de Proteção e Defesa Civil 
(CEPDEC/SP) passará a 
emitir aos clientes de TV 
por assinatura mensagens 
de alertas de desastres na-
turais. A partir de segunda-
-feira, dia 28, os assinan-

externa do prédio e ainda 
haverá a manutenção do 
telhado no rancho do fun-
do da escola.
Na EMEF Rev. Prof. Eliel 
de Almeida Martins, as 
obras abrangem a pintura 
externa do prédio, a subs-
tituição de telhas danifica-
das, o reparo do chão do 
corredor do segundo an-
dar, a impermeabilização 
da laje do elevador e refor-
ço de vigas internas e dos 
pilares da caixa d’água. 
Por enquanto, está sendo 
realizada a etapa de pintu-
ra somente.
Na EMEF Profª Daphne 
César Ghidela haverá a 
manutenção de um anexo 
da escola, com substitui-
ção do forro e das telhas 
e troca do piso existente 
por piso de concreto e pin-
tura. A escola passou pela 
substituição de telhas no 
prédio principal, reparo na 
estrutura das paredes com 
retirada de trincas e racha-
duras e pintura do prédio.
Além dessas unidades, 
começam esta semana as 
obras de manutenção das 
escolas EMEI Lucila Do-
res de Carvalho Abreu 
e da EMEI Profª Aurora 
Paes da Costa.
A primeira vai receber re-
dimensionamento da calha 
no pátio coberto, demoli-
ção e posterior reconstru-
ção do piso do pátio de 
entrada, recomposição dos 
pilares do portão próximo 
a quadra; execução de ca-
naleta de concreto no pá-

gar em torno de R$ 94.
A cada quatro anos, con-
forme estabelece o Contra-
to de Concessão firmado 
com a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (ANE-
EL), é realizado o proces-
so de Revisão Tarifária da 
EDP São Paulo, oportuni-
dade em que são avaliados 
os investimentos realiza-
dos pela distribuidora, a 
qualidade do serviço pres-
tado, os níveis de perdas 
na rede, os custos com 
compra de energia e os 
encargos setoriais, dentre 
outros itens.
No dia 23 de julho de 
2019, a ANEEL havia di-
vulgado um índice preli-
minar calculando uma re-
dução média da ordem de 
2,10% porém, como o ano 
tarifário compreende o 
período de outubro/18 até 
setembro/19, ainda falta-
va incluir na composição 
da revisão as informações 
relativas aos meses de ju-
lho, agosto e setembro de 
2019, bem como a aná-
lise das contribuições da 
sociedade no processo de 
audiência pública condu-
zido pela ANEEL. A par-
tir da incorporação destes 

tes receberão alertas sobre 
eventos de riscos como 
mudanças abruptas de 
temperatura, alagamentos, 
enxurradas, deslizamentos 
de terra, inundações, ven-
davais e chuvas de granizo 
enquanto assistem à TV.
Os alertas da Defesa Civil 
pela TV por assinatura irão 
abranger todo o Estado de 
São Paulo. As notificações 
de desastres naturais por 
meio da TV por assinatura 
é uma forma complemen-

tio de entrada; construção 
de um lavatório acessível 
no banheiro acessível; 
substituição de portas da-
nificadas; recolocação de 
azulejos nos banheiros e 
pintura externa do prédio.
Já na escola Aurora Paes 
da Costa, será feito reparo 
de trincas e fissuras; ma-
nutenção de armários, in-
cluindo troca de dobradi-
ças e fechos; revestimento 
em azulejos no painel de 
anotação nas salas de aula, 
secretaria e direção; ma-
nutenção nos pisos, troca 
de portas, vidros e baten-
tes; troca de vasos sani-
tários; troca de torneiras 
comuns por torneiras com 
fechamento automático; 
reforma na parte hidráuli-
ca, reparo de infiltrações 
e reparo nas esquadrias de 
ferro do refeitório.
Também estão previstas 
manutenções nos prédios 
da EMEF Raif Mafuz, 
da EMEF Prof. Fernando 
Pantaleão e do Casarão 
da Moçota, que aguardam 
ordem de serviço para o 
início das obras. A expec-
tativa é que todas as es-
colas municipais passem 
por melhorias, após levan-
tamento de manutenções 
necessárias em cada uma 
delas. Os reparos e melho-
rias das unidades escolares 
são realizados pela empre-
sa A&L Empreiteira Ltda 
ME, contratada por meio 
de registro de preço e com 
recursos próprios da Se-
cretaria de Educação.

itens formou-se o novo 
valor anunciado no dia 22.
O fornecimento de energia 
elétrica é essencial para as 
atividades do dia a dia, 
seja para a utilização nas 
residências ou nos diver-
sos segmentos da econo-
mia, razão pela qual torna-
-se fundamental a revisão 
e aplicação das novas ta-
rifas em intervalos regu-
lares, de modo a garantir 
um serviço de qualidade 
e a expansão do sistema 
elétrico por meio de in-
vestimentos da EDP São 
Paulo, que trabalha incan-
savelmente na busca pelo 
aumento da eficiência.
A maior contribuição para 
a redução tarifária da EDP 
São Paulo veio dos encar-
gos setoriais:
Redução de 6,01 % na 
parcela de encargos seto-
riais da tarifa. Isso foi pos-
sível graças à quitação an-
tecipada dos empréstimos 
realizados pelas empresas 
de distribuição de todo o 
País em 2013 e 2014, para 
pagamento das usinas ter-
moelétricas que tiveram 
de ser acionadas naquele 
período de seca severa, a 
custos mais elevados.

tar ao envio de alertas por 
mensagem de texto (SMS 
40199) para alertar a po-
pulação sobre situações de 
risco.
Não será necessário que 
os assinantes se cadas-
trem. Os alertas serão vei-
culados durante a progra-
mação por meio do envio 
de mensagens pop-up – 
imagem sobreposta à tela 
-, com exposição de 10 se-
gundos e opção de fecha-
mento opcional.


