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A GAzetA dos Municípios

Concurso Público em
Pinda: definidas datas de 
reaplicação das provas

IPTU 2020 em Pinda
terá 10% de desconto 

para pagamento à vista

Após recapeamento, Maria Áurea em 
Pinda recebe sinalização de trânsito

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba e 
o IUDS – Instituto 

Universal de Desenvolvi-
mento Social – anuncia-
ram, na tarde desta terça-
-feira (21), as datas para a 
reaplicação das provas do 
concurso público. As pro-
vas serão realizadas em 4 
dias, aos domingos: 9/02, 
16/02, 01/03 e 08/03, to-
das em Pindamonhangaba.
No dia 9, serão realizadas 
as provas para professor 
da Educação Básica (Ensi-
no Fundamental / Infantil) 
na parte da manhã e, na 
parte da tarde, para agente 
de controle de vetor, guar-
da, ajudante (Obras / Ge-
ral), auxiliar de almoxari-
fe, operador de máquinas e 
mecânico.
No dia 16 de manhã, para: 
assistente de serviços ge-
rais, auxiliar de topografia, 
pedreiro, coveiro, servente 
de obras, eletricista, agen-
te comunitário de saúde 
e secretário de escola. E, 
de tarde: diretor de esco-
la, dentista, engenheiro, 
assistente social, médico 
plantonista (clínico geral), 
médico plantonista (pedia-
tra), biomédico citologis-
ta, médico ambulatorial 

Os contribuintes 
que pagarem o 
IPTU 2020 (Im-

posto Predial Territorial 
Urbano) de Pindamonhan-
gaba à vista terão desconto 
de 10%. Segunda a Prefei-
tura há descontos também 
para outras formas de pa-
gamento. Quem optar por 
duas parcelas terá 5% de 
abatimento e quem pagar 
em mais vezes terá redu-
ção de 2% no valor, desde 
que pague em dia.
O vencimento da primeira 
parcela ou cota única será 
dia 16 de março e as de-
mais parcelas vencem todo 

O bairro do Maria 
Áurea está rece-
bendo, através do 

Departamento de Trânsito, 
os serviços de pintura de 

em clínicas básicas e es-
pecialidades – psiquiatria, 
médico do trabalho e fisio-
terapeuta.
Dia 1 de março, na parte 
da manhã: agente de orga-
nização escolar, telefonis-
ta, fiscal de obras, auxiliar 
em saúde bucal, fiscal sa-
nitário, desenhista, mecâ-
nico de equipamentos es-
peciais. Na parte da tarde: 
motorista especializado, 
auxiliar de enfermagem, 
fiscal de posturas, super-
visor de área de controle 
de vetores para vigilância 
epidemiológica, topógra-
fo, protético, técnico em 
nutrição, auxiliar de classe 
e recepcionista.
E, no dia 8, somente na 
parte da manhã, para: 
psicólogo, nutricionista, 
enfermeiro, professor de 
Educação Física, arquite-
to, médico do Programa 
Saúde da Família, tera-
peuta ocupacional, oficial 
de administração e técnico 
em enfermagem.
O secretário de Admi-
nistração da Prefeitura, 
Fabrício Pereira, lembra 
que não serão abertas no-
vas inscrições, somente as 
pessoas que se inscreve-
ram para o concurso rea-

dia 15. Este ano a Prefei-
tura de Pinda imprimiu 
74.768 carnês e os carnês 
devem ser entregues a par-
tir do início de fevereiro.
As praças de atendimento 
da Prefeitura e da Subpre-
feitura de Moreira César 
não vão imprimir segunda 
via dos carnês antes do dia 
10 de março. No entanto, 
quem quiser já pode im-
primir o carnê 2020, que 
está disponível no site da 
Prefeitura www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br – 
basta clicar em Serviços 
OnLine e, em seguida, em 
IPTU.

sinalização de trânsito ho-
rizontal. 
A ação acontece após al-
gumas ruas do bairro, que 
apresentavam piso asfál-

lizado em agosto de 2019 
poderão refazer as provas. 
Inclusive as pessoas que 
se inscreveram mas não 
realizaram as provas em 
agosto, também poderão 
participar do concurso.
Para esta reaplicação das 
provas, a Prefeitura está 
criando uma comissão de 
acompanhamento do con-
curso público, que terá 
a primeira reunião nesta 
quarta-feira (22). 
Além da comissão, a Pre-
feitura vai dar todo o apoio 
para a realização das pro-
vas e para facilitar o aces-
so dos candidatos aos lo-
cais, com a participação 
da Guarda Civil Metro-
politana e dos agentes de 
trânsito.
“A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba é a maior inte-
ressada na realização do 
concurso público, princi-
palmente devido à neces-
sidade de completarmos 
nosso quadro de servido-
res, ainda mais com a en-
trega de obras da educação 
e saúde neste ano”, desta-
cou o secretário Fabrício.
Nos próximos dias, a Pre-
feitura publicará um edital 
com os locais das provas 
por empregos.

Este ano o IPTU pode-
rá ser parcelado em até 
10 vezes, desde que cada 
parcela não seja inferior a 
R$ 48,31 – que é metade 
da UFPM (Unidade Fiscal 
do Município de Pindamo-
nhangaba).
O reajuste para 2020 é de 
3,53% – de acordo com 
o IPC (Índice de Preços 
ao Consumidor) da Fipe 
(Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas) 
e o valor arrecadado será 
utilizado em obras de in-
fraestrutura, saúde, educa-
ção, esporte e outros servi-
ços públicos.

tico mais crítico terem 
recebido o recapeamento, 
trazendo mais segurança 
no trânsito e melhor visual 
para os moradores.

Prefeitura de Tremembé cancela 
carnaval de rua em 2020

A Prefeitura de Tre-
membé anunciou 
nesta segunda-fei-

ra (20) o cancelamento do 
carnaval de rua em 2020.
A administração não in-
formou quais os motivos 
que levaram à suspensão 
da folia na cidade. Apesar 
disso, a Polícia Militar in-
formou, em nota, que me-
dida foi tomada pela pre-
feitura após reunião sobre 
a segurança na cidade.

O carnaval de rua da cida-
de é tradicionalmente co-
nhecido por importar blo-
cos famosos da folia em 
São Luiz do Paraitinga e 
ser aberto ao público. Em 
2019, os bloquinhos arras-
taram milhares de foliões 
e os destaques foram os 
desfiles do Juca Teles e do 
Barbosa.
O carnaval em Tremembé 
havia sido retomado em 
2019 após ter sido suspen-

so em 2018 por contenção 
de gastos. À época, fez o 
anúncio pelas redes sociais 
e não informou quanto era 
gasto ou onde a verba usa-
da seria injetada.
A reportagem do G1 pro-
curou a Prefeitura de Tre-
membé para entender a 
motivação e saber onde o 
valor que antes seria gas-
to passaria a ser investido, 
mas a gestão não quis se 
pronunciar.



página 2 A GAzetA dos Municípios 23 de janeiro de 2020

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 23/01/2020
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arqui-
vos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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 140, Termo nº 7148
Faço saber que pretendem se casar EVANDRO FRANCO LIMA e JÉSSICA TAÍS DOS SANTOS BERNARDO, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 10 de fevereiro de 1984, de profissão motorista de aplicativo, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Rua José Júlio da Cruz, nº 11, Parque Novo Mundo, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de DONIZETI 
ALEXANDRE LIMA, falecido em Taubaté/SP e de DARLENE APARECIDA FRANCO, natural de Taubaté/SP, residente e 
domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 01 de outubro de 1990, de profissão copeira, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JAIR BERNARDO, natural de Tremembé/
SP e de MARIA LUZIA DOS SANTOS BERNARDO, natural de Natércia/MG, 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. 

Livro D-25, FLS. nº 140, Termo nº 7149
Faço saber que pretendem se casar HALES BRÁZ DA SILVA DO CARMO e GISELE DA SILVA MARIANO, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São 
Vicente de Minas-MG, nascido em 03 de fevereiro de 1987, de profissão encanador, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Rua Pedro Celete, nº 359, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOSÉ ANTERO 
DO CARMO, de 75 anos, natural de Campo Belo/MG, nascido na data de 16 de março de 1944, residente e domiciliado em 
São Vicente de Minas/MG e de MARIA INEZ DA SILVA, falecida em São Vicente de Minas/MG na data de 11 de janeiro de 
2003. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 06 de janeiro de 1981, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOÃO BATISTA MARINO, falecido em Tremembé/SP na data de 
25 de dezembro de 1998 e de DAISY DA SILVA MARIANO, 78 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 03 de 
julho de 1941, residente e domiciliada 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. 

Livro D-25, FLS. nº 139, Termo nº 7147
Faço saber que pretendem se casar CARLOS AUGUSTO DA SILVA e BIANCA MARIANA DA CONCEIÇÃO, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São 
Paulo-SP, nascido em 08 de dezembro de 1986, de profissão autonomo, de estado civil divorciado, residente e domiciliado 
na Rodovia Amador Bueno da Veiga, KM 138,5 Bairro do Una, Tremembé/SP, filho de ANTONIO CARLOS DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, de 53 anos, nascido na data de 09 de fevereiro de 1966, residente e domiciliado na Rua Benedito 
Galvão de Castro, nº 18, casa 01, quadra A, Azeredo, Moreira César, Pindamonhangaba-SP e de CREUSA PIRES DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, de 54 anos, nascida na data de 05 de setembro de 1965. Ela é natural de São Paulo-SP, nascida em 10 
de julho de 1988, de profissão marketing, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Benedito Galvão de Castro, 
nº 18, Azeredo, Moreira César, Pindamonhangaba/SP, filha de MARIA LINES DA CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, 
de 55 anos, nascida na data de 29 de abril de 1964, residente e domiciliada na Rua Vicente Martinez Risio, nº 37, casa 02, São 
Paulo-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.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 002/2020. 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento 
de Solução de Robótica Educacional com Fornecimento de Mate-
rial, conforme Termo de Referência e demais Anexos do Edital. Data 
para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 23/01/2020, até 
as 09h00min do dia 04/02/2020; data da abertura de propostas: das 
09h00min às 10h00min do dia 04/02/2020; data de início da sessão 
pública: às 10h00min do dia 04/02/2020, horário de Brasília/DF, local 
www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na 
íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. 
Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.
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Prefeitura de Pinda inicia
Operação Tapa-buracos em

diversos bairros de Caraguatatuba

A Operação Tapa-
-buracos está em 
ação em diversos 

bairros de Caraguatatuba. 
Os serviços são feitos pela 
Prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Serviços Públi-
cos (Sesep).
Atendendo as reivindica-
ções dos munícipes, a Pre-
feitura iniciou a operação 

nos bairros Rio do Ouro, 
Sumaré, Ipiranga, Martim 
de Sá, Aruan, marginais da 
Avenida Castelo Branco, 
Avenida Doutor Arthur da 
Costa Filho e Avenida Ge-
raldo Nogueira.
Aproximadamente três to-
neladas de massa asfáltica 
CBUQ (Concreto Betumi-
noso Usinado à Quente) 

são utilizadas em toda a 
operação.
A operação ainda irá se es-
tender para demais bairros 
da cidade conforme a pro-
gramação da Sesep. 
No total, a equipe conta 
com seis funcionários e 
caminhões trucados que 
fazem o transporte dos 
materiais.

Caraguatatuba promove
entrega de 130 aparelhos

auditivos e zera fila de espera

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por 
meio da Secre-

taria de Saúde, realizou 
nesta terça-feira (21/01) a 
entrega de 130 aparelhos 
auditivos com o objetivo 
de zerar a fila de pacientes 
que aguardavam pelo be-
nefício.
A entrega foi realizada na 
Secretaria de Saúde e be-
neficiou 63 pacientes com 
deficiência auditiva. O in-
vestimento é de R$ 89,7 
mil com base em recursos 
municipais. A distribui-
ção dos aparelhos foi feita 
em pequenos grupos com 
cerca de 10 pessoas. Os 
pacientes compareceram 
acompanhados de um fa-
miliar para receber orien-

tações básicas a respeito 
do manejo e cuidados que 
devem ter com os apare-
lhos. O prefeito de Cara-
guatatuba, Aguilar Junior, 
falou da satisfação em 
estar presente neste mo-
mento tão especial para 
cada paciente. “Este é um 
grande desafio, pois muita 
gente precisa de aparelhos 
auditivos. Espero que isto 
melhore e muito a qua-
lidade de vida de vocês. 
Estamos zerando nova-
mente a fila de espera pelo 
benefício, assim como 
fizemos em 2018”, res-
saltou. Segundo a fonoau-
dióloga Janaína Gonzaga 
Marques, da Secretaria da 
Saúde, cada aparelho foi 
regulado de acordo com o 

exame de audiometria de 
cada paciente. Raimundo 
Rodrigues da Costa, 78 
anos, aguardava pelo apa-
relho desde novembro de 
2019. Com problemas de 
audição, desde os 76 anos, 
agradeceu a iniciativa da 
Prefeitura de Caraguata-
tuba. “Eu achei ótimo. Re-
cebi rápido demais e deu 
tudo certo. Para nós, que 
somos de idade, é maravi-
lhoso contar com este apa-
relho”, disse. O secretário 
de Saúde, Amauri Toledo, 
ressalta que o uso do equi-
pamento requer do usuário 
um período de adaptação. 
“A participação e colabo-
ração da família é muito 
importante neste momen-
to”, afirma.
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Caçapava recebe Jogo da Paz
com time de masters do São Paulo 

Futebol Clube e convidados

Pluviômetros instalados
em Caraguatatuba passam

por manutenção técnica

Prefeitura de Caraguatatuba realiza 
serviços de limpeza no Rio da Paca 

nos bairros Tinga e Gaivotas

Caçapava recebe no 
dia 1º de feverei-
ro o Jogo do Paz, 

evento que reunirá no Es-
tádio Municipal Satiro de 
Oliveira, das 9h às 13h, 
atrações como o time de 
masters do São Paulo Fu-
tebol Clube, partida entre 
escolinhas oficiais do São 
Paulo e Santos e jogo exi-
bição do time vice-cam-
peão brasileiro de ampu-
tados do São Paulo. Outro 
destaque do evento é a 
presença de Eder Jofre, tri-
campeão mundial de boxe, 
com exposição de seus 
três cinturões. Além das 
taças de campeão mun-
dial de clubes e taça de 
campeão da Libertadores 
da América conquistadas 
pelo SPFC .
A ação é uma idealização 
do conselheiro vitalício 
Homero Bellintani Fi-
lho e do São Paulo Fute-

Toda a rede de plu-
viômetros automá-
ticos do Centro Na-

cional de Monitoramente 
de Desastres Naturais 
(Cemaden), instalados em 
vários pontos de Caragua-
tatuba, passou, neste mês, 
por manutenções técnicas. 
O trabalho foi executado 
com supervisão órgão e 
agentes da Defesa Civil do 
município.
São 17 equipamentos es-
tão instalados no Indaiá, 
Casa Branca, Casa Bran-
ca 2, Martim de Sá, Rio 
Claro, Porto Novo 2, Rio 
do Ouro, Rio do Ouro 2, 

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba realiza 
serviços de pre-

venção contra enchentes 
no Rio da Paca, localizado 
no bairro Tinga e a vala de 
drenagem na Rua Pica Pau 
do bairro Jardim das Gai-
votas.
Os trabalhos são feitos por 
meio da equipe Regional 
Centro da Secretaria de 

bol Clube. Em Caçapava, 
tem o apoio da Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, Esportes e La-
zer. A entrada é um quilo 
de alimento não perecível 
(exceto sal e macarrão). 
O que for arrecadado será 
destinado ao Fundo Social 
de Solidariedade do Muni-
cípio.
O evento é realizado há 
vinte anos, com seis par-
tidas anuais. O objetivo 
é promover ação social e 
estimular a paz entre as 
torcidas. Por isso, é fei-
to sorteio de brindes para 
torcedores do São Paulo, 
Santos, Corinthians e Pal-
meiras. Todas as crianças 
que forem ao estádio ga-
nharão brindes na entrada 
do evento.
O Jogo da Paz contará com 
a presença de ex-jogadores 
do São Paulo como Dario 
Pereyra , Leandro Guer-

Tabatinga, Tabatinga 2,  
Tinga, Rio Camburu,  Ja-
raguá, Jetuba, Fazenda 
Serra Mar, Massaguaçu, 
Massaguaçu 2. 
Eles servem para medir a 
quantidade de chuva que 
cai em uma determinada 
área.
No caso do aparelho loca-
lizado no Rio Claro, tra-
ta-se de um pluviômetro 
hidrológico que faz toda 
a leitura e comportamen-
to do Rio Claro, um dos 
grandes afluentes do Rio 
Juqueriquerê e passa por 
boa parte dos bairros da 
região sul da cidade. Ele 

Serviços Públicos (Sesep) 
com o objetivo de limpar 
e desobstruir as redes de 
drenagem, aumentando 
a capacidade e vazão de 
águas e evitando alaga-
mentos.
Para realizar a limpeza 
dos canais de drenagem, 
a Sesep distribuiu duas 
equipes: uma equipe me-
canizada com uma retro-

reiro , Sidney, Júnior e ou-
tros e do mascote oficial 
do clube, além de relíquias 
da época da fundação do 
clube paulistano.
O evento marca ainda a 
despedida do conselheiro 
Homero Bellintani Filho, 
um dos idealizadores do 
projeto do Jogo da Paz e 
que se despede da direção 
dos jogos em nossa cidade 
Programação
A programação terá início 
às 9h, com jogo do time 
infantil do São Paulo (es-
colinha de Caçapava) con-
tra o Santos (escolinha de 
Taubaté).
Na sequência, às 10h, será 
realizado jogo exibição do 
time de amputados do São 
Paulo, vice-campeão bra-
sileiro nesta modalidade.
Às 11h, o destaque fica por 
conta do jogo entre São 
Paulo e Amigos de Caça-
pava (master).

será o próximo a passar 
por manutenção específi-
ca.
Na manutenção técnica 
foram substituídos com-
ponentes internos, baterias 
e chips transmissores de 
dados coletados na Plata-
forma de Coleta de Dados 
(PCD) para garantir o bom 
funcionamento e sua vida 
útil.
A manutenção externa é 
realizada de forma perió-
dica pela Defesa Civil de 
Caraguatatuba e consta 
de limpeza e lavagem do 
recipiente do coletor de 
águas pluviais.

escavadeira fazendo o de-
sassoreamento das valas, 
e uma equipe de limpeza 
manual que realiza os ser-
viços onde o maquinário 
pesado não alcança.
Além dos trabalhos de 
prevenção de enchentes, 
a Sesep também inicia 
serviços de limpeza como 
roçada, capina e Operação 
Bota-Fora nos bairros.
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