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Estado de São Paulo - Brasil 
 

Data: 29/08/2012 

Assunto:  INFORMES SOBRE O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO/2012 

 
Prezadas Diretoras de E.M.E.F.’s e E.M.E.I.E.F.’s, 
 
 
 Seguem informações necessárias para o melhor desempenho no Desfile Cívico de 07 
de Setembro de 2012, a saber: 
 
 

 Local: Rua Boa Morte, com início na Rua Dom Pedro I; 

 
 Concentração: A partir das 06H50;  

 
 O início do desfile está programado para as 08H20’, sendo que o percurso realizado a 

pé, como de costume será aberto pelo Exército Brasileiro (Tiro de Guerra), seguido da 
Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, APAE, Idosos e 
Crianças e demais Entidades, finalizando com veículos motorizados. 

 
 O término está previsto para as 12HOO. 

 
 Lembramos que SOMENTE OS ALUNOS COM AUTORIZAÇÃO ASSINADA PELOS 

PAIS OU RESPONSÁVEIS PODERÃO PARTICIPAR DO DESFILE. 

 
 O local oficial para a concentração é a Rua José Ferraz de Carvalho, porém, será 

enviado –  PELO TIRO DE GUERRA E PELA SME  –  e-mail com o mapa definindo 
o número de ordem de cada escola, assim como o local (rua) de concentração da 
mesma. 

 
 A dispersão, como de costume, ocorrerá na Praça José Bonifácio, em frente ao Ponto 

de Taxi paralelo à Rua Prudente de Moraes. 
 

 Banheiros Públicos: Escola Estadual “Barão do Rio Branco”, Mercado Municipal, 

Praça José Bonifácio ao lado da “CEF”, além de banheiros químicos. 
 

  Pontos de água potável: Mercado Municipal e Praça José Bonifácio. 
 

 Atendimento de emergência (Saúde): na concentração, na Rua São José e Praça 

José Bonifácio. 
 

 EVOLUÇÕES: A comissão de eventos cívicos solicita que as entidades NÃO realizem 

evoluções que necessitem de “paradas”, para não comprometer a harmonia e o ritmo do 
desfile, evitando “buracos” e atrasos no término. Esta orientação vale 
inclusive/principalmente para o momento da passagem em frente ao palanque das 
autoridades. 

 
 FAIXAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS ESCOLAS: Todas devem levar a faixa de 

identificação de sua Unidade Escolar, sendo que já foram providenciadas para as que 
ainda não possuem (recém inauguradas). 
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 BANDEIRAS: É imprescindível que cada Unidade Escolar (que as tenham) leve as três 

bandeiras, sendo que a do Brasil deve ficar ladeada, à direita pela do Estado de São 
Paulo e à esquerda pela de Piracicaba. Lembramos que, a Bandeira Nacional deve 
sempre estar ligeiramente tombada à frente das demais. 

 
 BAQUETAS E TALABARES: As escolas que tem fanfarra não podem se esquecer. 

 
 GALÕES DE ÁGUA POTÁVEL E MALETA PRIMEIROS SOCORROS: 

 Imprescindíveis. 
 

 MERENDA: Cada escola receberá e deverá servir na própria U.E. o “café da manhã” e 

uma fruta por aluno. 
 

 ÔNIBUS: Já foram providenciados, devendo chegar às Unidades Escolares por volta 

das 07H00. 
 

 ANO POLÍTICO/ELEITORAL: Lembramos que estamos em ano de eleições municipais 

e, infelizmente, alguns candidatos podem tentar se beneficiar de pessoas desavisadas. 
Nesse sentido, orientamos que as Senhoras Diretoras fiquem atentas a qualquer 
possibilidade nesse sentido. Alertamos que, funcionários do Cartório Eleitoral estão 
sempre presentes nos eventos e com câmeras digitais à mão, para eventuais 
flagrantes. 

 
 Novamente a organização do Desfile está sob responsabilidade da Supervisora Salvia 

que se coloca à disposição e informa os números de seus celulares –   9789-4386 e 
7829-4385   –  caso surja qualquer imprevisto. 

 
 
 

                   Elaine Barella 
     Coordenadora Geral do Ensino Fundamental e EMEIEF’s 


