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COMUNICADO: 624 /2021 

RESPONSÁVEL: GABINETE DO DIRIGENTE    

AUTORIZADO POR: DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 

DATA: 13/08/2021 

ASSUNTO: Orientação técnica para as redes de ensino das Bacias PCJ - Estiagem 

2021    

PÚBLICO ALVO: Escolas estaduais, municipais e privadas 

PUBLICAR NO SITE DA DIRETORIA DE ENSINO: Sim 

 
COMUNICADO 

 
Prezados Diretores 

Pelo presente retransmitimos mensagem da Secretaria Executiva do 

Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), 

que nos solicitou ampla divulgação entre as escolas.  

 

 

RESPONSÁVEL: 

 

Joseana Caltarossa Moreira 

DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 

 GABINETE DO DIRIGENTE    

 

De acordo: 

 
Haroldo Ramos Teixeira 

DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 

  GABINETE DO DIRIGENTE 
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Prezados Senhores, 

 

Em 07/06/2021, considerando as condições hidrometeorológicas registradas nas Bacias 

PCJ, bem como o prognóstico de chuvas abaixo da média para os próximos meses, 

foram instituídos, por meio da Deliberação Ad Referendum dos Comitês PCJ nº 

364/2021, a Operação de Estiagem PCJ 2021 e o Grupo de Trabalho Estiagem 2021 (GT-

Estiagem 2021). 

 

A Operação de Estiagem PCJ 2021 é constituída por um conjunto de ações voltadas para 

o planejamento e o enfrentamento, de forma coordenada, coletiva e integrada, de 

possíveis problemas aos usuários de recursos hídricos das Bacias PCJ, decorrentes da 

escassez de recursos hídricos durante o período de estiagem do ano de 2021. 

 

Uma dessas ações envolve a produção e envio para as Diretorias de Ensino e Secretarias 

Municipais de Educação, material de orientação técnica com o objetivo de fornecer 

subsídios para reflexão sobre estiagem nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí (PCJ), suas causas, impactos e ações de enfrentamento. 

 

Assim, diante do exposto, solicitamos o apoio na divulgação da publicação, 

reproduzindo e distribuindo aos professores das redes pública e particular, da forma que 

lhes for mais adequada, para que possamos, juntos, enfrentar os possíveis problemas 

decorrentes da escassez de recursos hídricos durante o período de estiagem. 

O material estará disponível também para consulta no site dos Comitês PCJ, 

conjuntamente com todos os documentos já produzidos pelo GT-Estiagem 2021. 

 

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar 

nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à disposição 

para esclarecimentos. 

Atenciosamente, 
 
Secretaria Executiva dos Comitês PCJ 
(19) 3437-2100 (opção 2) 
 

 
 

https://www.comitespcj.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=425:gt-estiagem-documentos&catid=38:ct-pl-planejamento&Itemid=195

