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A GAzetA dos Municípios

Defesa Civil alerta para chuvas em Taubaté

Leilão da Prefeitura de Pinda supera 
arrecadação prevista em mais de 70%

Prefeito de Caraguatatuba assina
decreto que cria a Unidade de

Gestão Energética Municipal (UGEM)

A Coordenadoria Es-
tadual de Proteção 
e Defesa Civil in-

forma que a previsão para 
os próximos dias é de for-
tes chuvas por todo estado, 
com acumulados elevados.
Os ventos sopram do in-
terior, favorecendo o au-
mento das temperaturas. 
As chuvas começam no 
período da tarde e podem 
vir acompanhadas de ra-
jadas de vento de 60 km/h 
e descargas elétricas. Essa 
condição se concentra na 
faixa leste, porém nas de-
mais áreas não são descar-
tados transtornos de forma 
isolada.

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, 
através do Edital 

01/19 do Departamento 
de Licitação, realizou o 
processo de leilão de bens 
móveis e veículos consi-
derados inservíveis para 
o serviço público. Com a 
participação de 54 inte-
ressados os itens previstos 
para serem leiloadas es-
timava-se arrecadação de 
R$ 59.750,00.
Após sua realização os 
lotes arrematados arre-
cadaram o valor de R$ 
102.740,10, portanto su-
perando em mais de 70% 
a previsão inicial.Os arre-
matantes terão dois dias 
para realizar o pagamento 
dos valores aos cofres mu-
nicipais e depois dez dias 
para realizar a retirada 
dos bens. “São materiais 
e veículos que estavam 
ocupando espaço e não 
tinham mais utilização 
para o serviço público e 
dessa forma possibilita-
mos arrecadar fundos para 
outras ações e melhorias 
que a Prefeitura poderá 
executar. Sempre orienta-
mos nossos assessores e 
funcionarios a colocar em 
pratica ações de economi-
cidade e com o máximo de 
transparência”, afirmou o 
prefeito Isael Domingues.
CAPS Infantil prepara-se 
para iniciar trabalho inédi-

O prefeito de Cara-
guatatuba, Aguilar 
Junior, assinou de-

creto que autoriza a cria-
ção da Unidade de Ges-
tão Energética Municipal 
(UGEM), destinada à pro-
posição de medidas para 
o uso racional de energia 
elétrica na Administração 
Municipal.
O decreto nº 1.197 tam-
bém visa à elaboração e o 
acompanhamento da exe-
cução do Plano Munici-
pal de Gestão de Energia 
Elétrica (PLAMGE) do 
município, por um grupo 
de trabalho formado por 
servidores municipais, co-
ordenado pela Secretaria 
Municipal de Meio Am-
biente, Agricultura e Pesca 
(SMAAP). O grupo irá or-

to em Pinda
Pindamonhangaba está 
bem próxima de ganhar 
um avanço inédito nos ser-
viços de saúde mental. A 
equipe do CAPS (Centro 
de Atenção Psicossocial) 
Infantil, que iniciou os tra-
balhos nos primeiros dias 
deste ano, vem buscando 
qualificar-se para iniciar 
um trabalho de qualidade 
para a população.
Em recente visita ao mu-
nicípio de Jundiaí (SP), 
os profissionais que irão 
atuar no CAPS Infantil de 
Pindamonhangaba foram 
conhecer o trabalho exe-
cutado naquela unidade, 
verificar o funcionamen-
to e trocar experiências. 
Participaram da comitiva 
a Coordenadora da Saúde 
Mental, enfermeira Ca-
roline Rosolen que esta-
va acompanhada de toda 
equipe, composta de duas 

ganizar, gerenciar e plane-
jar o consumo de energia 
elétrica dos prédios públi-
cos; auxiliar na elaboração 
de projetos de leis, decre-
tos, portarias ou resolu-
ções; propor capacitações 
aos servidores municipais 
e aos membros da própria 
UGEM, além do desen-
volvimento de programas, 
projetos e atividades vi-
sando à eficiência energé-
tica. A UGEM é composta 
pelos seguintes membros: 
Marcel Luiz Giorgeti San-
tos – coordenador e Dou-
glas Santos – coordenador 
adjunto (SMAAP); Alex 
da Silva Gomes (Fazen-
da); Cleber Luis Mendes 
Madruga (Urbanismo); 
Gladys Sylvia Costa Tole-
dano Correia .. Página 03

A preocupação é com o vo-
lume das chuvas, que pode 
variar entre 80 milímetros 

e 110 milímetros e contri-
buir para deslizamentos de 
terra e inundações.

Essas condições meteoro-
lógicas aumentarão o risco 
de transtornos como desli-
zamentos, desabamentos, 
enchentes, inundações, 
alagamentos e ocorrências 
relacionadas com descar-
gas elétricas e vento forte.
Em caso de alguma ocor-
rência ou problemas oca-
sionados pela chuva, ligue 
para a Defesa Civil através 
do telefone 199. O atendi-
mento é 24 horas.
Dicas de segurança
– Rodovias e estradas: Se 
estiver dirigindo, procure 
um local coberto e seguro 
e aguarde o tempo melho-
rar.

– Enxurradas: Nun-
ca enfrente enxurradas 
ou             atravesse vias 
alagadas, pois águas de                   
inundação são pesadas e 
violentas. 
Apenas 15 cm de água em 
movimento podem derru-
bá-lo, e 30 cm de água em 
movimento são suficientes 
para arrastar um veículo.
– Áreas descobertas: Se 
estiver em locais como 
praia, piscina, estaciona-
mento e campo de fute-
bol, saia imediatamente e 
procure áreas cobertas e 
seguras.
– Chuvas com raios: Man-
tenha distância de objetos 

altos e isolados ou metáli-
cos, como árvores e guar-
da-sol. Não solte pipas e 
não carregue objetos como 
canos e varas.
– Trovoadas: Ao escutar 
trovões, abrigue-se ime-
diatamente em uma edifi-
cação ou veículo, perma-
necendo longe de janelas, 
tomadas e materiais metá-
licos.
– Deslizamentos: Diante 
do aparecimento de fendas 
e rachaduras nas paredes 
ou de qualquer sinal de 
deslizamento, abandone o 
local imediatamente e pro-
cure abrigo fora da área de 
risco.

psicólogas, médico psi-
quiatra, terapeuta ocupa-
cional e assistente social.
O Centro de Atenção Psi-
cossocial CAPS Infantil 
compõe a rede de aten-
ção à saúde mental do 
município e é voltado ao 
atendimento de crianças 
e adolescentes portadores 
de transtornos mentais se-
veros e persistentes. Seu 
objetivo é oferecer aten-
dimento à população, re-
alizar o acompanhamen-
to clínico e a reinserção 
social dos usuários pelo 
acesso ao trabalho, lazer, 
exercício dos direitos civis 
e fortalecimento dos laços 
familiares e comunitários.
Em Pindamonhangaba, o 
assunto era pauta de termo 
de compromisso com o 
Ministério Público desde 
2012 sem a efetiva reali-
zação. 
“Na atual gestão fizemos 

um acordo com o MP 
para que esse trabalho                    
seja implantado em duas 
fases. 
Estamos iniciando a pri-
meira etapa e após o con-
curso público teremos o 
segundo momento para 
assim dar um atendimen-
to de mais qualidade, in-
tegrando o CAPS I com 
o CAPS Adulto, CAPS 
Álcool e Droga e o nos-
so ambulatório de Saúde 
Mental”, afirmou Mariana 
Freire, secretaria adjunta 
de Saúde.
O CAPS Infantil em Pin-
damonhangaba ganhará 
um espaço apropriado e 
moderno e em fevereiro 
iniciará suas atividades 
na Av. Albuquerque Lins 
(próximo à Receita Fede-
ral). A atual equipe já vem 
atuando realizando tria-
gens e primeiros contatos 
com os pacientes.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando 
têm que permanecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões 
e túneis, mesmo por pouco tempo e que não tenha ameaças de perigo. A 
mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade 
incontrolável, provocando diversas reações na parte física, como aumen-
to dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo intenso. É bastante 
comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem ser inú-
meras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe 
um fator genético, por 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes 
com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustro-
fobia devem evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses 
distúrbios.  

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desen-
volvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é ator-
mentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
Palavras inadequadas somente geram pensamentos enganosos.
Pense rápido, mas fale devagar.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
A falta de amor é a maior de todas as pobrezas.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
O homem que teme sofrimento já está sofrendo pelo que teme.
Algumas pessoas falam um instante antes de haver pensado.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 138, Termo nº 7144
Faço saber que pretendem se casar WESLEY FERNANDES DE MORAES e SÂMELA SORAIA XAVIER SILVA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 02 de dezembro de 1991, de profissão costureiro, de estado civil divorciado, residente e domiciliado 
na Avenida General Gabriel da Fonseca, nº 1174, Padre Eterno, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de VITAL FERNAN-
DES DE MORAES, natural de Taubaté/SP e de ROSENY DE FATIMA MARTINS MORAES, natural de Taubaté/SP, ambos 
residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 19 de dezembro de 1990, de profissão 
professora de costura, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de EDIVAL-
DO ALVES DA SILVA, de 61 anos, natural de São Bento do Una/PE, nascido na data de 10 de julho de 1958 e de MARIA 
DO SOCORRO XAVIER SILVA, de 57 anos, natural de Garanhuns/PE, nascida na data de 24 de fevereiro de 1962, 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.

Cartório Eleitoral: Orientações para 
quem perdeu o prazo para

cadastramento biométrico em Caçapava

Os eleitores que 
tiveram o título 
cancelado por não 

terem realizado a biome-
tria em Caçapava devem 
regularizar sua situação 
perante a Justiça Eleitoral 
até o dia 6 de maio, para 
que possam votar nas elei-
ções de 2020. A partir des-
ta data, o cadastro eleitoral 
ficará fechado até o final 
das eleições.
O restabelecimento da 
inscrição se dá pela re-
visão do título, no cartó-
rio eleitoral de Caçapava 
(Rua Dom Pedro II, 195, 
Vila Resende. Telefone 
3655-1482) com a atua-
lização dos dados cadas-
trais e coleta da biometria, 
caso o eleitor não tenha. 
O atendimento deve ser 
agendado previamente 
pelo site do TRE/SP e os 

documentos necessários 
são: documento de iden-
tidade oficial e original, 
comprovante de endereço 
recente e título de eleitor, 
se tiver. Não é necessário 
levar cópias. 6 DE MAIO
A data limite se refere ao 
último dia antes do fecha-
mento do cadastro eleitoral 
para a realização das elei-
ções de 2020, conforme 
artigo 91 da Lei 9.504/97, 
conhecida como a Lei das 
Eleições. Nele consta que 
“nenhum requerimento 
de inscrição eleitoral ou 
de transferência será re-
cebido dentro dos cento e 
cinquenta dias anteriores 
à data da eleição”, o que 
significa que, a partir de 7 
de maio, nenhuma altera-
ção poderá ser feita no ca-
dastro eleitoral, até a sua 
reabertura, após o pleito.

Assim, eleitores com defi-
ciência ou mobilidade re-
duzida que desejam trans-
ferir seu título a uma seção 
acessível também devem 
se atentar ao prazo, assim 
como aqueles que preten-
dem tirar o primeiro título 
de eleitor (alistamento), 
fazer transferência por 
mudança de cidade, revi-
são para alterar dados pes-
soais ou mudar o local de 
votação.
EVITE FILAS
Os dias que antecedem o 
fechamento do cadastro 
eleitoral são marcados 
por muitas filas. Assim, 
a recomendação é que se 
agende, o quanto antes o 
atendimento no cartório 
eleitoral para maior co-
modidade. O prazo é ex-
tremamente curto e não 
haverá prorrogação.
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Prefeito de Caraguatatuba assina
decreto que cria a Unidade de

Gestão Energética Municipal (UGEM)

Obras na rede de 
esgoto do HMUT

O prefeito de Cara-
guatatuba, Aguilar 
Junior, assinou de-

creto que autoriza a cria-
ção da Unidade de Ges-
tão Energética Municipal 
(UGEM), destinada à pro-
posição de medidas para 
o uso racional de energia 
elétrica na Administração 
Municipal.
O decreto nº 1.197 tam-
bém visa à elaboração e o 
acompanhamento da exe-
cução do Plano Munici-
pal de Gestão de Energia 
Elétrica (PLAMGE) do 
município, por um grupo 
de trabalho formado por 
servidores municipais, co-

Ao contrário do 
que foi divulgado 
pelo presidente 

do Conselho Municipal de 
Saúde (Comus) de Tauba-
té, o problema na rede de 
esgoto da cozinha do Hos-
pital Municipal Universi-
tário de Taubaté (HMUT) 
é antigo e já vinha sendo 
objeto de alertas recorren-
tes por parte da equipe de 
nutrição à antiga adminis-
tração. Assim que assumiu 
a gestão do HMUT, a As-
sociação Paulista para o 
Desenvolvimento da Me-

ordenado pela Secretaria 
Municipal de Meio Am-
biente, Agricultura e Pes-
ca (SMAAP).
O grupo irá organizar, ge-
renciar e planejar o consu-
mo de energia elétrica dos 
prédios públicos; auxiliar 
na elaboração de projetos 
de leis, decretos, portarias 
ou resoluções; propor ca-
pacitações aos servidores 
municipais e aos membros 
da própria UGEM, além 
do desenvolvimento de 
programas, projetos e ati-
vidades visando à eficiên-
cia energética.
A UGEM é composta pe-
los seguintes membros: 

dicina (SPDM) fez uma 
manutenção na rede de 
esgoto. Como o problema 
voltou a ocorrer, houve a 
decisão de se fazer uma re-
forma na rede para a reso-
lução definitiva do proble-
ma. As obras começaram 
nesta quinta-feira. 
Durante a sua execução, 
os serviços de nutrição do 
hospital estão paralisados 
e será fornecida alimenta-
ção de forma externa para 
pacientes e funcionários, 
garantindo a segurança a 
todos.

Marcel Luiz Giorgeti San-
tos – coordenador e Dou-
glas Santos – coordenador 
adjunto (SMAAP); Alex 
da Silva Gomes (Fazen-
da); Cleber Luis Mendes 
Madruga (Urbanismo); 
Gladys Sylvia Costa To-
ledano Correia Lima e 
Hiago Expedito dos San-
tos Cardoso (Educação); 
Marcos do Nascimento 
(Saúde); Siderlei Omar 
Silva (Obras Públicas) e 
Neyllor Rodrigues Mar-
tins (Direitos da Pessoa 
com Deficiência e do Ido-
so).
O prefeito Aguilar Junior 
destaca que a gestão efi-

ciente da energia elétrica 
é um desafio a ser enfren-
tado pelas administrações 
públicas que visam o de-
senvolvimento susten-
tável. “Para isso, temos 
que adotar medidas para 
combater o desperdício, 
especialmente nas áreas 
de iluminação pública, no 
consumo de energia dos 
prédios públicos e nos 
sistemas de saneamento”, 
ressaltou. Aguilar Junior 
ainda acrescenta que a 
economia de energia elé-
trica é um elemento fun-
damental na preservação 
do meio ambiente e na li-
beração de recursos finan-
ceiros para aplicação em 
setores prioritários para o 
desenvolvimento munici-
pal. 
Os servidores que com-
põem a UGEM participa-
ram de uma                   ca-
pacitação promovida pela 
EDP São Paulo, de maio 
a                dezembro de 
2019, sobre Gestão Ener-
gética Municipal. 
A formatura ocorreu no 
dia 15 de janeiro de 2020.

Sepedi abre vagas em 16 oficinas 
gratuitas para idosos e pessoas com 

deficiência em Caraguatatuba

Prazo para alistamento militar 
está aberto em Caçapava

O Centro Integra-
do de Atenção à 
Pessoa com Defi-

ciência e ao Idoso (Ciapi) 
abre novas inscrições para 
16 oficinas gratuitas até o 
dia 31 de janeiro. Interes-
sados devem procurar o                 
local para realizar o cadas-
tro.
 As vagas são para as ati-
vidades de modernidade, 
onde o idoso ou pessoa 
com deficiência aprende a 
mexer no celular, acessar 
aplicativos, fazer fotos e 
vídeos; informática, com 
ensino básico em digita-
ção, acesso à internet, en-

O prazo para jovens 
que precisam fazer 
o alistamento mili-

tar obrigatório no Exército 
Brasileiro está aberto. Até 
o dia 30 de junho, o jovem 
deve, através da internet, 
acessar o site https://www.
alistamento.eb.mil.br/ e 
preencher um formulário. 
Para quem tiver dúvidas 
na hora de fazer o alista-
mento online, não tiver 
facilidade de acesso à in-
ternet ou caso o jovem não 
tenha CPF, o mesmo deve 
ir à Junta de Serviço Mili-
tar ( Rua Regente Feijó nº 
18 – Vila Santos - Casarão 
da Prefeitura - Portão 3) 
levando em mãos certidão 
de nascimento ou no caso 
de brasileiro naturalizado 
ou por opção, a prova de 

tre outros.  Alfabetização, 
para usuários analfabetos 
aprenderem a ler.
Tem também oficinas 
de reciclagem, culinária 
“Faça e Venda”, culiná-
ria saudável, panificação, 
confeitaria, inglês, espa-
nhol, tricô, crochê, pin-
tura em tecido, decorarte, 
cantoterapia e risco de 
queda, uma terapia para 
fortalecimento, para usuá-
rios           com dificuldade 
de mobilidade.
Para participar das ativida-
des é necessário ter mais 
de 18 anos de idade, em 
caso de pessoa com defici-

naturalização ou certidão 
do termo de opção (prova 
equivalente); comprovante 
de residência ou declara-
ção assinada. Convém le-
var um documento oficial 
com fotografia (carteira de 
identidade; carteira de tra-
balho; carteira profissio-
nal; passaporte; carteira de 
identificação funcional; ou 
outro documento público) 
que permita sua identifi-
cação, caso necessário. O 
prazo para o alistamento 
termina no dia 30 de ju-
nho. Caso o jovem atrase, 
implicará no pagamento 
de uma multa, que pode se 
regularizar no próprio site 
do alistamento, ou compa-
recendo à Junta de Serviço 
Militar.
O alistamento é obrigató-

ência e 60 anos, em caso 
de idoso. Para realizar a 
inscrição, é necessário le-
var RG, CPF, Cartão SUS, 
comprovante de endereço, 
laudo da deficiência ou 
doença e atestado de apti-
dão física.
As condições de saúde de-
vem ser satisfatórias, ates-
tada por médico da rede 
pública de saúde ou por 
médico que já acompanhe 
o usuário, devendo ser re-
novado a cada seis meses.
O Ciapi fica na Avenida 
Jorge Burihan, 30 – Jar-
dim Jaqueira, telefone: 
(12) 3886-3131.

rio para jovens que com-
pletam 18 anos em 2020. 
Quem não se alistar, está 
sujeito a impedimentos 
para tirar passaporte, pres-
tar o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), ti-
rar Carteira de Trabalho, 
ou trabalhar - seja em ser-
viço publico ou iniciativa 
privada.
Serviço – Junta do Serviço 
Militar – Caçapava / SP
Local: Rua Regente Feijó, 
18 – Vila Santos – Casarão 
da Prefeitura, Portão 3.
Horário de atendimento: 
Das 09h às 11h30 e das 
13h às 15h30 de segunda 
à quinta-feira.
Telefone: 12 3655 6192 ( 
Falar com Fátima)
E-mail: jsm@cacapava.
sp.gov.br
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Caraguatatuba recebe Desafio 
de Vôlei com medalhistas
olímpicos na Arena Verão

Corpo de Baile de Caraguatatuba 
seleciona 10 bailarinos
para temporada 2020

A Arena Verão Es-
portiva terá mais 
um final de sema-

na de atividades em Cara-
guatatuba. Neste domingo 
(19/01), às 10h, ocorre o 
Desafio 3×3 de Vôlei de 
Praia no espaço montado 
na praia do Indaiá.
A disputa 3×3 vai levar o 
público presente ao delírio 
com o verdadeiro show 
programado pelos astros 
da modalidade nacional. 
São diversos medalhistas 
olímpicos que estarão nas 
areias de Caraguatatuba 
e entre os nomes confir-
mados estão: Serginho, 
Murilo, William, Kalé e 
Jaqueline.
Serginho, um dos mais 
queridos jogadores do 
país tem em seu currículo, 
entre outros títulos, sete 

O Corpo de Baile de 
Caraguatatuba ini-
ciou essa semana a 

temporada 2020 com seus 
novos integrantes. São 
nove participantes e mais 
uma estagiária, seleciona-
dos em uma audição no 
último fim de semana.
Os aprovados receberão 
bolsa auxílio-artística no 
valor total de R$ 7,7 mil, 
divididos em 11 parcelas 
de R$ 700 mensais.
A avaliação foi feita pe-
los jurados Pedro Penue-
la, pesquisador em dança; 
Anderson Nascimento, 
ex-bailarino do Corpo de 
Baile e da Cia. Jovem de 
Dança de São José dos 
Campos; e Adbailson 
Cuba, diretor de teatro, 
dramaturgo e figurinista.
Os candidatos foram ava-
liados em relação à téc-
nica clássica, à variação 
contemporânea e em en-
trevista de                      dis-
ponibilidade nos horários 
de atividades do Corpo 
de Baile (aulas, ensaios e 
apresentações).
O Corpo de Baile é um 
projeto de formação artís-
tica criado pela Fundacc – 
Fundação Educacional de 
Cultural de Caraguatatu-

medalhas de ouro da Liga 
Mundial de Vôlei e mais 
duas medalhas de ouro em 
Jogos Olímpicos. Murilo 
foi seis vezes campeão da 
Liga Mundial e tem ainda 
duas medalhas de prata 
em Jogos Olímpicos.
Também confirmado 
na disputa, William é                  
levantador e um dos des-
taques da modalidade no 
país. 
O jogador tem em seu cur-
rículo a medalha de ouro 
nos Jogos Olímpicos de 
2016, além de duas meda-
lhas de prata sendo elas na 
Liga Mundial e no Cam-
peonato Mundial. Jaque-
line é outra grande estre-
la que estará presente no 
evento. Principal jogadora 
do Vôlei Osasco, é consi-
derada uma das melhores 

ba, com o objetivo de ca-
pacitar bailarinos, levan-
do-os à profissionalização 
artística, e oportunizando 
o estudo da técnica clássi-
ca e contemporânea a jo-
vens talentos.
Segundo Cristina Neves, 
coordenadora de danças 
da Fundacc, foi realizada 
uma excelente audição, 
que contou com um “im-
proviso” sugerido pelos 
jurados Pedro e Adbail-
son, quando foi realizada 
uma partitura coreográfica 
com concepção dramatúr-
gica, aliada às outras eta-
pas de classificação.
“Além das aulas de técni-
ca clássica e variação con-
temporânea, esta homoge-
neização sugerida pelos 
jurados foi incrível e só 
tem a agregar para audi-
ção, de forma a selecionar 
artistas mais completos, 
já que a companhia está 
crescendo e se desenvol-
vendo mais e mais a cada 
dia”, concluiu.
Cristina afirmou, ain-
da, que o Corpo de Baile 
continuará a circular com 
o espetáculo ‘Expresso 
Tatu’, que teve sua estréia 
em dezembro de 2019, no 
Teatro Mario Covas, além 

atletas da modalidade em 
toda a história, tendo em 
seu currículo vitorioso, 
duas medalhas de ouro em 
Jogos Olímpicos e mais 
cinco medalhas de ouro 
em Grand Prix.
A Arena Verão Esportiva 
conta com iluminação es-
pecial, arquibancadas co-
bertas, palco, vestiário e 
sanitários. A Prefeitura de 
Caraguatatuba é responsá-
vel por manter a estrutura 
em atividade durante os 
dias da semana com cam-
peonatos municipais de 
vôlei de praia, futebol de 
praia, futevôlei, entre ou-
tras modalidades.
Todas as atividades reali-
zadas durante a Arena Ve-
rão são gratuitas e abertas 
à participação de todos os 
interessados.

de já estarem produzindo 
um novo trabalho baseado 
nos poemas do poeta bra-
sileiro Manoel de Barros.
Entre os objetivos do Cor-
po de Baile estão: estimu-
lar a formação artística; 
promover a cidadania e 
melhoria de condições 
socioculturais aos jovens 
que frequentam as ativi-
dades de dança; oportu-
nizar o desenvolvimento 
de competências para a 
vida cidadã e o trabalho 
produtivo aos interessa-
dos que estão estudando 
ou já completaram seus 
estudos; proporcionar o 
acesso à arte; e estimular 
a formação de público por 
meio de apresentações.
Bailarinos selecionados
Elisa Venâncio de Oliveira
Estevão da Silva Prado
Giovanna dos Santos 
Franco
Maíra Naara da Silva Via-
na
Natália Ribeiro de Lima
Octávio Poletti Neto
Pedro Felipe Vieira de Al-
cântara
Reginaldo Alves Pain Jú-
nior
Samantha Delfino Milan
Estagiária
Sophia de Paula Alves


