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Escola vira polo de 
educação bilíngue para 
surdos e ouvintes em 

Tremembé

Taubaté divulga lista de 
famílias contempladas 

em Programa
Habitacional

Ubatuba empossa
novos conselheiros

do CMDCA

A Prefeitura de Tremembé 
implantou um polo de en-
sino bilíngüe que oferece 
aulas de Língua Portugue-
sa e Libras (Linguagem 
Brasileira de Sinais) para 
alunos surdos e ouvintes. 
É a segunda escola do 
tipo na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba). Até então, so-
mente São José dos Cam-
pos tinha uma unidade.
O polo foi criado na esco-
la Maria Dulce Paiva, do 
Parque das Fontes, onde 
as aulas de sinais foram 
implantadas na grade cur-
ricular da unidade, que 
atende 780 alunos do 1º 
ao 9º ano. O projeto co-
meçou em 2013 e desde 
então todas as crianças 
com deficiência auditiva 
matriculadas na rede mu-
nicipal passaram a ser 
atendidas neste colégio.
No polo, cada aluno é 
acompanhado por um 
intérprete (pessoa capa-
citada na linguagem de 
sinais), recebe atividades 
adaptadas e tem o acom-
panhamento de um pro-
fissional surdo. Além dis-

A Prefeitura de Taubaté 
divulga nesta terça-feira 
(29) a relação de benefi-
ciários para ocupação das 
residências do Conjunto 
Habitacional Benedito Ca-
pelleto. O conjunto está si-
tuado no bairro do Barreiro.
Em conformidade com a 
Lei 12.424/12, a lista traz 
141 nomes e respectivos 
cônjuges ou companhei-
ros. Serão entregues 108 
moradias, mas os que fi-
carem de fora serão in-
cluídos no próximo paco-

Em Ubatuba, foram em-
possados na última sexta-
feira os novos conselhei-
ros do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente –CMDCA. 
A cerimônia de posse 
foi dirigida pelo prefei-
to Maurício Humberto 
Fornari Moromizato e 
contou com a presen-
ça de várias autoridades.
O CMDCA é ór-
gão permanente, 
deliberativo e controla-
dor da política municipal 
dos direitos da criança e 
do adolescente em todos 
os níveis. Ele garante a 
participação popular pa-

so, todos os estudantes 
ouvintes e equipe escolar, 
de professores a inspe-
tores, sabem se comuni-
car na linguagem surda.
O objetivo da iniciativa é 
enfatizar que a criança com 
deficiência auditiva é ca-
paz de se desenvolver, des-
de que frequente um am-
biente que a compreenda.
“As crianças convivem 
com ouvintes e muitas 
vezes não se reconhe-
cem como não-ouvintes, 
consequentemente não 
se socializam. Depois de 
aprenderem Libras, preci-
savam de um espaço onde 
fossem compreendidas e 
pudessem exercitar a lin-
guagem, por isso criamos 
o projeto”, explica Da-
niela Renó, coordenado-
ra de educação especial 
da prefeitura e fundadora 
do projeto de inclusão.
O intérprete e deficiente 
auditivo, Rauf di Carli, 
explica que a surdez não 
prejudica o desenvolvi-
mento intelectual da crian-
ça. Através do ensino de 
Libras, o aluno pode en-
tender o conteúdo e desen-

te de entregas, conforme 
andamento de contrata-
ções e obras, informa o 
Departamento de Ha-
bitação.A previsão da 
Prefeitura é que sejam 
entregues, até o final de 
2014, outras 320 uni-
dades habitacionais.
De acordo com a munici-
palidade, na elaboração da 
lista foram considerados 
critérios de vulnerabili-
dade social das pessoas 
que já estavam inscritas 
no cadastro de habitação, 

ritária por meio de orga-
nizações representativas. 
Seus novos membros es-
tarão a frente da entidade 
pelos próximo dois anos.
Ronaldo de Jesus San-
tos , secretário de 
Cidadania e Desenvolvi-
mento Social de Ubatuba, 
ressaltou a importância 
dos conselheiros e a ne-
cessidade de elaboração 
do Plano Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente de Ubatuba, 
que inclui o Plano Muni-
cipal de Acolhimento Ins-
titucional de Crianças e 
Adolescente e o Sistema 
Municipal de Atendimen-

volver suas habilidades.
“Quando o deficiente re-
cebe a base da língua de 
sinais, sabe se expres-
sar e compreender. Com 
isso, pode acompanhar o 
conteúdo, ler, escrever e 
evoluir. O aprender do ou-
vinte é ouvindo, o apren-
der do surdo é visual e, 
por isso, os sinais são in-
dispensáveis”, diz Rauf.
Na unidade, a comunica-
ção entre surdos e ouvin-
tes não tem barreiras. Com 
a inclusão, o aluno com 
deficiência também se de-
senvolve socialmente. “As 
crianças interagem e não 
se excluem. Com esse con-
vívio, sai da escola segura 
de que está pronta para o 
mundo, que é formado por 
ouvintes, e pode trabalhar, 
cursar uma faculdade e ser 
o que quiser”, diz Daniela.
O primeiro polo educa-
cional bilíngue da re-
gião foi implantado em 
São José dos Campos, 
em 2011. A escola mu-
nicipal Maria Apareci-
da dos Santos Ronconi, 
do Monte Castelo, aten-
de atualmente 21 surdos.

analisados após a visi-
ta de assistentes sociais, 
e as famílias que foram 
retiradas de áreas consi-
deradas de risco pela De-
fesa Civil, por exemplo.
A entrega das chaves 
ainda terá data definida 
e divulgada em breve. 
O Departamento de Ha-
bitação entrou em conta-
to com todos os muníci-
pes contemplados e que 
tiveram o nome citado 
na lista, informando so-
bre a liberação das casas. 

to Socioeducativo, voltado 
para adolescentes inseri-
dos em medidas socioedu-
cativas por ocasião da prá-
tica de atos infracionais.
Na oportunidade, também 
foram discutidas a orga-
nização e mobilização de 
uma campanha municipal 
de arrecadação para o Fun-
do Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescen-
te com incentivos fiscais.
A próxima reunião do CM-
DCA acontece no próximo 
dia 6 de agosto, às 9 horas, 
na Casa dos Conselhos. 
O encontro será para eleger 
a nova mesa diretiva e apro-
var seu regimento interno.

Começa hoje a matrícula de 
selecionados no Sisutec

Os selecionados na pri-
meira chamada do Siste-
ma de Seleção Unificada 
da Educação Profissional 
e Tecnológica (Sisutec) 
podem fazer a matrícula 
nas instituições a partir 
desta semana. O prazo vai 
até hoje. A lista dos sele-
cionados foi divulgada 
ontem e pode ser acessa-
da no site do Sisutec. O 
candidato deverá verificar, 
na instituição de ensino 
em que foi aprovado, o 
local, horário e procedi-
mentos para a matrícula.
A segunda chamada será 

divulgada no dia 5 de 
agosto, e as matrículas 
estão previstas para os 
dias 6, 7 e 8. As vagas 
remanescentes serão dis-
ponibilizadas online para 
todos aqueles que fizeram 
o ensino médio, indepen-
dentemente de terem fei-
to o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem).
Para esta edição do Si-
sutec, foram oferecidas 
289.341 vagas em cursos 
técnicos e gratuitos em 
instituições públicas e par-
ticulares e do Sistema S.
Para concorrer, o candidato 

precisa ter concluído o en-
sino médio e feito o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) do ano passado, 
sem tirar zero na redação.
Pelas regras do Sisutec, 
85% das vagas são des-
tinadas a candidatos que 
cursaram o ensino médio 
em escolas públicas ou pri-
vadas, como bolsistas inte-
grais. O Sisutec foi criado 
no ano passado, como par-
te do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego (Prona-
tec). O processo seletivo 
ocorre duas vezes por ano.
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua 
Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de 
França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves 
Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e 
Rev. Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 
de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

Chery abre 70 vagas de
emprego

A montadora chinesa 
Chery abriu 70 vagas de 
emprego para a unidade 
de Jacareí. As vagas são 
para a área de Manufatu-
ra (Operadores, Técnicos 

e Especialistas) e para 
área administrativas, de 
qualidade e comercial.
A seleção dos candidatos 
será feita pelos currícu-
los cadastrados no site da 

Chery e também aos ca-
dastrados no PAT e outras 
empresas de recursos hu-
manos, redes sociais como 
o Linkedin e indicações de 
colaboradores da empresa.
Após a seleção de currícu-
los, os candidatos passarão 
por uma série de entrevis-
tas e para alguns cargos 
entrevistas em inglês.
A Chery inaugura oficial-
mente sua unidade de Ja-
careí no dia 28 de agosto, 
atualmente já emprega 
250 pessoas. Foram in-
vestidos US$ 400 milhões 
na construção da fábrica.

Alunos do Amália
Patto de Tremembé

agradecem prefeito por 
construção de mais 

cinco salas

Na tarde desta quarta-feira  
o prefeito Marcelo Vaqueli 
recebeu em seu gabinete, 
o presidente do grêmio 
estudantil da escola Amá-
lia Garcia Ribeiro Patto 
Gabriel Okubo Carius e 
a vice-presidente Greicy 
Kelly da Silva Motta. Na 

oportunidade, os alunos 
demonstraram satisfação e 
agradeceram o empenho e 
a dedicação do prefeito em 
relação a construção de 
mais cinco salas na escola.
No momento o processo 
de ampliação está em fase 
final de licitação, assim 

que terminado os trâmi-
tes, as obras terão início.
“Nós só temos a agradecer 
todas as ações que o pre-
feito tem desenvolvido na 
nossa escola. Hoje, agra-
decemos a reforma e cons-
trução das novas salas” 
disse o presidente Gabriel.

Escola Infantil é
inaugurada no antigo 

prédio da Guarda Mirim
de Tremembé

A Prefeitura de Tremem-
bé através da Secretaria 
de Educação inaugurou 
nesta quarta feira uma 
nova unidade munici-
pal de educação infantil, 
o CEI Jardim Encantado. 
O antigo prédio da guarda 
mirim que é patrimônio do 
município estava abando-
nado a muito tempo, foi 
reformado e adaptado para 
receber os alunos que utili-
zavam um prédio alugado 
na Rua Costa Cabral, que 
custava aos cofres públicos 

cerca de R$ 87 mil por ano.
Além da economia, a nova 
unidade vai oferecer aos 
alunos uma educação de 
qualidade com 7 salas am-
bientes para cada período, 
divididas em lingua-
gem oral e escrita, ma-
temática, jogos e mo-
vimento, artes visuais, 
natureza e sociedade, 
identidade e autonomia. 
O novo CEI Jardim Encan-
tado conta também com 
playground, tanque de 
areia, biblioteca, refeitó-

rio, horta educativa e uma 
tenda que servirá para ati-
vidades extras como jazz, 
karatê, capoeira, mú-
sica entre outras.
Atualmente 248 alu-
nos entre 3 e 4 anos es-
tão sendo atendidos pela 
nova unidade. Segundo 
a Secretaria de Educa-
ção, todos os 20 alunos 
que estão na lista de es-
pera serão chamados. 
A Prefeitura inves-
tiu R$ 246.065,93 para 
conclusão desta obra.
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Secretaria de Obras
intensifica trabalhos para 

contenção de enchentes em 
vários pontos da cidade

Atletas de Taubaté
conquistam o ouro na IV 

Etapa da Liga
Valeparaibana de

Tênis de Mesa

Artista de Taubaté participa 
do Mapa Cultural Paulista

Além da gestão das obras 
de todas as Secretarias 
Municipais, a Secretaria 
de Obras conduz, ainda, 
os trabalhos de recupera-
ção e manutenção de gale-
rias para evitar pontos de 
alagamento em diversas 
localidades do município. 
Trata-se de galerias an-
tigas que não receberam 
manutenção frequente e 
que hoje exigem maior 
atenção da administração.
Seguindo o exemplo da 
obra de recuperação de ra-
mais entupidos realizado 
na Rua Jacques Félix, ou-
tras obras de manutenção 
de galeria devem ser ini-
ciadas com recursos na or-
dem de R$ 1.604.650,00. 
Com esse investimento, o 
objetivo é sanar focos de 
inundações e enchentes 
nos seguintes pontos crí-
ticos: Chácara Ingrid; Es-

No último domingo, dia 
27 de julho, aconteceu 
no ginásio do Educamais 
em Jacareí, a IV Etapa 
do Ranking da Liga Va-
leparaibana de Tênis de 
Mesa. Vinte e dois atle-
tas da Secretaria de Es-
portes e Lazer partici-
param da competição.
O evento reuniu ao todo 
190 atletas de 10 cida-
des: Arujá, Caraguatatu-

O artista plástico Acácio 
Netto, de Taubaté, parti-
cipa da etapa estadual do 
Mapa Cultural em São 
Paulo. Nesta sexta-feira, 
dia 1 de agosto, acontece 
a Vernissage para convi-
dados, e no sábado abre 
para o público das 9h às 
22h, até o dia 12 de agos-
to. Duas obras do artista 
fazem parte da Mostra.
Acácio Netto iniciou em 
1977 estudos na área de 
Artes Plásticas no Curso 
Livre de Pintura da Es-
cola Municipal Maestro 
Fêgo Camargo em Tauba-
té. Participou do curso 
“ARTE DE VER”, minis-
trado pelo Prof. Antonio 
Santoro Junior. Estudou 
pintura com Bernadete 
Pereira Lima, Marylene 
Moura, Sebastião Justino 
(Mestre Justino), Lidia 
Meireles, Selma Sanches, 
Carlos Fajardo e Rubens 
Matuck. Realizou exposi-
ções individuais e teve sua 
participação em exposi-
ções coletivas no Brasil e 
no exterior, de onde veio 
o reconhecimento do seu 
trabalho. Atualmente cur-
sa Arquitetura e Urbanis-
mo pela Universidade de 
Taubaté, onde foi aluno do 
professor George Gutlich. 
Foi selecionado para fase 
estadual do Mapa Cultu-
ral Paulista 2013/2014.
O curso livre de Artes 
Plásticas proporcionava 
aulas práticas nas diversas 
técnicas exploradas à épo-
ca como o guache, o enta-

trada do Barreiro; Estrada 
do Barreiro – Água Gran-
de; Rua Roque Passarelli 
(Jardim América); Rua da 
Paz (Jardim Ana Rosa); 
Jardim Canuto Borges; 
Rua Maria F. Senne Fer-
rari (Jardim Julieta); Rua 
Professora Maria Bordi-
ni (Jardim Maria Augus-
ta); Rua Joviano Barbosa 
(Jardim Morumbi); Rua 
Pedro Grandchamp (Jar-
dim Resende); Parque 
Residencial Urupês – In-
dependência ; Quinta das 
Frutas – Estoril; São Gon-
çalo (próximo ao campo) 
e Residencial Vila Velha.
Além das obras mencio-
nadas acima, a Prefeitura 
concluiu galerias de águas 
pluviais no Parque Pira-
tininga e está em fase de 
conclusão da manutenção 
emergencial na Vila São 
José, e já iniciou duas 

ba, Cruzeiro, Itu, Jacareí, 
Lorena, Mogi das Cruzes, 
São José dos Campos, 
Taubaté e Votorantim.
A equipe taubateana teve 
a melhor participação do 
ano e trouxe para casa 
quatro medalhas de ouro. 
Os grandes destaques fica-
ram com Lucas Espirito na 
categoria Pré-Mirim Mas-
culino, Jonas Moradei na 
categoria Juventude, Már-

lhe em madeira, a pintura 
a óleo, a modelagem em 
argila, entre outros. Nes-
ta mesma instituição, fre-
quentava os cursos de Pia-
no e Canto. O convívio no 
meio artístico, entre eles 
o Mestre Justino, propor-
cionou-lhe muitas expe-
riências e a possibilidade 
de aprender outras técni-
cas. O retorno aos bancos 
acadêmicos, no curso de 
Arquitetura e Urbanismo, 
principalmente na área de 
plástica, fazia renascer o 
estado de espírito da arte. 
A convite do Prof. George 
Gutlich realizou, em 2012, 
uma exposição individual 
no Instituto de Oncologia 
do Vale – IOV. A mostra, 
carregados de vivencia 
pessoal e profunda, teve 
expostos trabalhos inédi-
tos e do acervo do artista, 
nas técnicas óleo sobre 
tela, acrílica sobre tela e 
aquarelas. Ainda motiva-
do pelo sucesso da mostra, 
inscreveu dois de seus tra-
balhos “Para Santa Mar-
ta” e “Festivo” para fase 
municipal do Mapa Cul-
tural Paulista 2013/2014. 
A iniciativa de sua parti-
cipação em um dos mais 
importantes projetos cul-
turais de São Paulo, re-
sultou em sua seleção na 
fase estadual do Mapa.
Nos trabalhos aqui apre-
sentados, o espectro de 
cores guarda, pela alegria 
e intensidade, uma influ-
ência da geração anterior, 
que se projetou pelos mé-

grandes obras de implan-
tação de galerias no Par-
que Aeroporto (fase 1) e 
no bairro Vila Velha II que, 
somadas, receberão inves-
timentos de mais de R$ 2,5 
milhões. Ainda será exe-
cutada a complementação 
de galeria para conclusão 
da pavimentação asfáltica 
no Loteamento Bela Vista, 
no Distrito do Quiririm, e 
a implantação de galeria 
para abertura da continui-
dade da Avenida do Pinhão.
A Secretaria de Obras des-
tinou R$ 14.048.173,00 
para obras de combate a 
enchentes e drenagem ur-
bana, em 18 meses de Ad-
ministração, o que equi-
vale a R$ 780.000,00 por 
mês em intervenções que 
visam sanar os proble-
mas de acúmulo de água 
e alagamentos em pon-
tos distintos da cidade.

cio de Godoy na categoria 
Veterano e Carlos Santos 
na categoria Sênior B.
Mario Vianna foi vice-
campeão na categoria 
Sênior A, Gustavo Mello 
ficou com o 3º lugar na 
categoria Juventude. O 
quarto lugar ficou com 
Thiago Luz na categoria 
Infantil Masculino A e 
Mateus Campos na cate-
goria Mirim Masculino A.

ritos de suas obras, para 
além dos limites da região. 
Comprova esse argumento 
o fato do artista ter sido 
aluno do atelier do Mestre 
Justino, o mais expressi-
vo desse grupo de artistas.
A experiência no estudo 
da arquitetura, ativida-
de que o artista vem de-
senvolvendo atualmente, 
mostram-se presentes tan-
to na observação atenta da 
geografia e da paisagem 
valeparaibana quanto do 
seu patrimônio cultural, 
material e imaterial, que 
comprovam os registros 
de sítios históricos e fes-
tas populares, que docu-
mentam a geografia cul-
tural do Vale do Paraíba.
PREMIAÇÕES: 1999 Sa-
lão da Cidade de Taubaté
Honra ao Mérito. 1992 
XIV Salão de Artes 
Plásticas de Taubaté
Medalha de Honra da Pre-
feitura da Cidade de Tauba-
té. 1991 XIII Salão de Ar-
tes Plásticas de Taubaté
Medalha de Ouro. 1989 XI 
Salão de Artes Plásticas de 
Taubaté Premio Aquisiti-
vo. 1989 IV Salão Ecoló-
gico da Associação Paulis-
ta de Belas Artes Menção 
Honrosa. 1987 VII Salão 
Nacional de Artes Plás-
ticas da UNAP Medalha 
de Bronze. EXPOSIÇÃO 
INDIVIDUAL. 2012 
Instituto de Oncologia 
do Vale - IOV. 2012 De-
partamento de Ciências 
Jurídicas da UNITAU. 
1988 SENAC Taubaté.

Vencedores do concurso de 
redação sobre o aniversário 

de Pinda são premiados
Em comemoração aos 309 
anos de emancipação po-
litico-administrativa de 
Pindamonhangaba, a Pre-
feitura realizou, durante 
este mês, um concurso 
de redação com as crian-
ças da Rede Municipal de 
Ensino. A premiação dos 
vencedores foi nesta quar-
ta-feira (30), às 10h30, no 
auditório da Prefeitura.
O concurso foi separado 
por categorias: 2º, 3º, 4º e 
5º anos. O tema geral foi: 
“A História de Pindamo-
nhangaba: as Tradições 
do Passado, o Olhar do 
Presente e as Perspectivas 
de um Futuro Glorioso”.

O vencedor dos 2º anos 
foi João Pedro Arantes 
de Souza, estudante da 
escola municipal Pro-
fessor Elias Bargis Ma-
thias, bairro Araretama. 
O título de sua reda-
ção foi “Minha Cidade”.
Entre os 3º anos, o ven-
cedor foi Nycollas Da-
vid Mota da Silva, 
estudante da escola mu-
nicipal Professor Orlando 
Pires, do bairro Bonsu-
cesso. Sua redação teve 
como título “História 
de Pindamonhangaba”.
Já na categoria dos 4º 
anos, o vencedor foi Mar-
cus Yuri Domarchi Es-

píndola, também da es-
cola municipal Professor 
Elias Bargis Mathias, do 
Araretama. Sua redação 
teve como título “Pin-
damonhangaba cresce”.
O vencedor dos 5º anos foi 
Luís Miguel de Souza Ro-
drigues Gonçalves, da es-
cola municipal Abdias Jú-
nior Santiago e Silva, bairro 
Santa Cecília. O título de 
sua redação foi “O Poema 
de Pindamonhangaba”.
Os vencedores fo-
ram definidos pela 
APL (Academia Pindamo-
nhangabense de Letras) 
que analisou 120 redações 
de escolas de toda a cidade.
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Pedágio da Dutra terá 
novo valor a partir do 

dia 1º de agosto

Prefeito de Tremembé 
inaugura melhorias em
estradas rurais com o

Programa
“Melhor Caminho”

A partir da zero hora do 
dia 1º de agosto, passam a 
vigorar as novas tarifas de 
pedágio da Rodovia Pre-
sidente Dutra, administra-
da pela CCR NovaDutra, 
conforme autorização da 
ANTT - Agência Nacional 
de Transportes Terrestres.
A resolução que autori-
za o reajuste foi publica-
da no Diário Oficial da 
União de 24/07. A tarifa 
a ser praticada a partir de 
1/8/2014 para carros de 
passeio será alterada de 
R$ 10,10 para R$ 10,90, 
após o arredondamento. A 
revisão das tarifas foi feita 
com base, principalmen-
te, na variação do IPCA.
Em 18 anos de concessão, 
a CCR NovaDutra reali-
zou investimentos supe-

riores a R$ 10 bilhões na 
modernização da rodovia, 
sendo R$ 5.913 bilhões 
em operação e R$ 4.428 
bilhões em obras e equi-
pamentos. Em impostos, a 
Concessionária reco-
lheu mais R$ 2.198 bi-
lhões, sendo que R$ 455 
milhões foram pagos 
em ISS às 36 cidades 
servidas pela rodovia.
As melhorias implanta-
das pela CCR NovaDutra 
salvam cada vez mais vi-
das e os incentivos a pro-
jetos sociais, culturais, 
educacionais e esportivos 
já beneficiaram mais de 
1,2 milhão de pessoas.
Conheça os valores das ta-
rifas por praça de pedágio*:
Arujá (SP) - cobrança bi-
direcional - R$ 2,70 (*);

Guararema Norte (SP) 
- cobrança unidire-
cional - R$ 2,70 (*);
Guararema Sul (SP) 
- cobrança unidire-
cional - R$ 2,70 (*);
Jacareí (SP) - cobrança bi-
direcional - R$ 4,80 (*).
Moreira César (Pindamo-
nhangaba - SP), Itatiaia 
(RJ) e Viúva Graça (Sero-
pédica - RJ), cobrança bi-
direcional - R$ 10,90 (*).
Motocicletas pagarão, 
respectivamente, R$ 1,35 
(Arujá e Guararema),
R$ 2,40 (Jacareí) e R$ 
5,45 (Moreira César, Ita-
tiaia e Viúva Graça).
(*) para veículos comer-
ciais, a tarifa é multiplica-
da pelo número de eixos
Disque CCR Nova-
Dutra 0800-0173536

Taubaté recebe
exposição de réplica
da Capela da Nonna

Taubaté recebe a par-
tir do dia 02 de agosto, a 
mostra itinerante “Capela 
da Nonna: Fé, Religiosi-
dade e Arte”, promovida 
pelo Museu Casa de Por-
tinari, que ficará em car-
taz no Museu Histórico, 
Folclórico e Pedagógico 
Monteiro Lobato (Sí-
tio do Pica Pau Amare-
lo), com entrada gratuita.
O público poderá apreciar 
a réplica de um dos prin-
cipais espaços do Museu 
Casa de Portinari, que 
reproduziu por meio de 
painéis e recursos cêni-
cos a beleza do lugar que 

O prefeito Marcelo Va-
queli inaugurou na ma-
nhã desta terça-feira, dez 
quilômetros do “Melhor 
Caminho”, que é um pro-
grama de recuperação de 
estradas rurais em parceria 
com o Governo do Estado. 
Com a presença da secre-
tária de Agricultura do Es-
tado de São Paulo Mônika 
Bergamaschi, de vários 
secretários municipais  e 
vereadores da cidade, a 
solenidade aconteceu na 
Secretaria de Ação Social 
e teve início às 10 horas.
As estradas municipais 
Mario Andrade de Souza, 
Maristela e Raul Ribeiro 
já receberam as melhorias.
“Essas estradas com cer-
teza irão melhorar muito 
a vida de nossa comunida-
de, pois sem investimen-
tos, sempre prevalecerá o 
sofrimento, onde as pes-
soas tinham dificuldades 
em passar por estas es-
tradas em dias chuvosos, 
dificultando o transpor-
te escolar, o escoamento 
da produção, enfim era 

Candido Portinari pintou 
em 1941, especialmente 
para a avó Pellegrina orar. 
A mostra conta com um 
espaço recriado com as 
mesmas dimensões da ca-
pela original, onde estão 
impressos São Francisco 
de Assis, Santa Luzia, São 
Pedro, São João Batista, 
a Sagrada Família, en-
tre outras figuras sacras. 
Também fazem parte da 
Mostra uma sala com pro-
jeções de vídeos sobre o 
pintor, uma releitura dos 
jardins do Museu Casa de 
Portinari, com os canteiros 
que formam a palavra DIO 

muito sofrido. Hoje, po-
demos oferecer ao nosso 
povo uma outra realida-
de, muito mais positiva”. 
–  comentou o prefeito.
Os trechos são fundamen-
tais para o escoamento da 
produção agropecuária da 
região, sendo ainda utiliza-
do para transporte escolar 
e acesso a propriedade de 
lazer e estabelecimento de 
turismos rural e ecológico.  
A região é caracterizada 
por ser produtora de leite 
e derivados. Cerca de 60 
pessoas diretamente e usu-
ários diversos que utilizam 
os trechos de forma espo-
rádica, tais como turistas, 
visitantes das famílias, 
transportadores de merca-
dorias agropecuárias, entre 
outros serão beneficiados.
Depois do encerramento, 
a secretária acompanha-
da do prefeito visitou as 
estradas beneficiadas e 
classificou como positiva 
a execução e finalização 
das obras.  “O interesse 
do Estado é de trazer pro-
gramas para beneficiar os 

(Deus em italiano), as ro-
seiras cultivadas por Dona 
Domingas, mãe do artista, 
e textos com informações 
sobre a vida e obra de Porti-
nari e a história do Museu.
A Capela da “Nonna” es-
tará aberta à visitação em 
Taubaté até 28 de setembro 
(domingo), das 9h às 17h. 
O Museu Monteiro Loba-
to fica na Avenida Mon-
teiro Lobato, s/n - Chá-
cara do Visconde. Outras 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone (16) 
3664-4284 ou pela pági-
na do museu www.mu-
seucasadeportinari.org.br.

municípios de base econô-
mica rural, e reconhecer 
a importância da agricul-
tura no país. Fazendo um 
trabalho conjunto entre 
Estado e município, as 
ações tornam-se mais vi-
síveis ao governo estadual 
e isso facilita a execução 
de obras e melhorias”, 
apontou Bergamaschi.
Programa Melhor Caminho
Foi instituído pelo De-
creto nº. 41.721 de 17 de 
abril de 1997, destinado 
à elaboração de convê-
nios entre a Secretaria de 
Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São 
Paulo e prefeituras muni-
cipais para a execução de 
obras de recuperação de 
estradas rurais de terra.
A proposta do Programa 
Melhor Caminho é de in-
teresse social. Ela está res-
paldada pela Lei nº. 6171 
de 04 de julho de 1988 e re-
gulamentada pelo Decreto 
nº. 41.719, de 16 de abril 
de 1997, que dispõe sobre 
o uso, conservação e pre-
servação do solo agrícola.

Mais profissionalização 
para Tremembé


