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A GAzetA dos Municípios

Secretário de Obras 
anuncia pacote de

asfaltamento e novo 
sistema viário em Pinda

Cerveja, refrigerante, 
energéticos e isotônicos 
ficam mais caros a partir 

de junho

A equipe de funcionários 
da Secretaria de Obras de 
Pindamonhangaba vem 
recuperando várias vias da 
área central, assim como 
nos bairros e zona rural. 
São ruas que apresen-
tam problemas de coleta 
de águas pluviais, entu-
pimentos e prejudicam a 
circulação viária. A pas-
ta também é responsá-
vel pela organização do 
trânsito, por construções 
e manutenção de prédios 

Cerveja e refrigerante, as-
sim como refrescos, ener-
gético e bebidas isotônicas 
deverão ter reajustes de 
preços, segundo informou 
na terça-feira a Secreta-
ria da Receita Federal. 
O tributo sobre os produ-
tos deverá provocar um 
aumento médio de 1,3% a 
partir de 1º de junho. A me-
dida entra em vigor no dia 
1º de junho e a RF espera 
aumentar a arrecadação em  
R$ 1,5 bilhão até dezem-
bro. Segundo o secretário 
da Receita, Carlos Alberto 
Barreto, a atualização das 

públicos, além da limpe-
za e outras atividades. O 
secretário de Obras do 
município é José Antônio 
Rodrigues Alves, nascido 
em Guaratinguetá, e com 
experiências de trabalhos 
realizados em Taubaté 
e também em Pindamo-
nhangaba, cidade que ele 
conhece bem. “Me cha-
mam de ‘peixão’, um ape-
lido antigo. Meu primeiro 
emprego como profissio-
nal foi em 1978. Morei em 

tabelas que calculam PIS, 
da Cofins e do Imposto 
sobre Produto Industria-
lizado (IPI) que incidem 
sobre cerveja, refrigeran-
te, energético, isotônico e 
refrescos levam em con-
sideração uma defasagem 
nos últimos dois anos. 
Segundo Barreto, um pos-
sível impacto na inflação 
seria da ordem de 0,02%. 
O secretário acredita que o 
consumidor não seja afe-
tado pelo aumento e que 
o setor de bebidas deva 
absorver o impacto da 
elevação de preços. Em 

Pinda nessa época, traba-
lhava na Serveng Civilsan 
e inclusive para o Geral-
dinho (prefeito)”, disse.
José Antônio reconhece 
que um dos maiores de-
safios em sua secretaria 
é a recuperação da ma-
lha viária do município, 
que atualmente têm suas 
ruas deterioradas pelo 
asfalto velho, de remen-
dos, rachaduras e crate-
ras, o que gera muita re-
clamação do munícipe.

1º de abril deste ano, ou-
tro reajuste sobre os mes-
mos produtos entrou em 
vigor, com previsão de 
aumento, principalmente 
na cerveja, em 04%. Com-
pensação - Barreto negou 
que a medida seja uma 
compensação pelo investi-
mento de R$ 4 bilhões que 
o governo da presidente 
Dima Roussef destinou 
ao setor elétrico para co-
brir gastos adicionais com 
as distribuidoras, tendo 
em vista o uso de ener-
gia mais cara produzida 
pelas das termoelétricas.

Inscrições abertas para a 
corrida pedestre 08 de maio 

7 km de São Luiz do
Paraitinga

Para realizar a inscri-
ção é necessário en-
viar um e-mail com 
os seguintes dados:
Nome Completo, Data 
de Nascimento, RG, 
Sexo, Telefone con-
tato e Cidade, para o 
e-mail: esporte@saolui-
zdoparaitinga.sp.gov.br
INSCRIÇÕES ATÉ O 

DIA 06 DE MAIO DE 
2014. Só serão aceitas 
inscrições via e-mail. Em 
breve Mapa do Percurso.
Prova: Corrida Pedestre 
08 de Maio – 7 Km Data: 
08/05/2014 Local: São 
Luiz do Paraitinga. O pe-
destrianismo é o segundo 
esporte mais praticado 
no estado de São Paulo e 

no Brasil. Partindo deste 
princípio, a cidade de São 
Luiz do Paraitinga, através 
da Diretoria de Esportes, 
lança a “Corrida Pedes-
tre 08 de Maio – 7 km”, 
que, juntamente com o 
calendário festivo do mu-
nicípio, vem comemorar 
mais um aniversário de 
São Luiz do Paraitinga.

Inscrições aberta para 
1ª Corrida da Liberdade 
em Redenção da Serra
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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

Pinda decreta estado de
calamidade pública por

conta da dengue
Até a última terça-feira 
(29), Pindamonhagaba ha-
via registrado 1.193 casos 
confirmados de dengue, 
o que levou a Prefeitura 
a decretar estado de cala-
midade pública na cidade 
para combater à doença.
Com essa medida, a mu-
nicípio não precisa reali-
zar licitações para compra 
de equipamentos e medi-
camentos para ações de 
prevenção no combate a 
dengue. Também não há 
necessidade de concurso 
público para a contrata-
ção de profissionais da 
saúde para atender a de-
manda nos posto, provo-
cada pelo aumento signi-
ficante de casos na cidade.
O decreto foi publicado 
no Diário Oficial na úl-
tima sexta-feira (25). O 
que levou a atual admi-
nistração a tomar tal me-

dida foi o crescente nú-
mero de casos na cidade 
este ano, principalmen-
te nas últimas semanas.
De acordo com a Secre-
taria de Saúde, aproxima-
damente 350 pessoas são 
atendidas diariamente na 
cidade com sintomas da 
doença. “Nós temos tra-
balhado para atender cada 
lugar onde se confirma 
e fecha um caso de den-
gue, mas infelizmente é 
um trabalho que precisa 
de todos, é uma ação de 
cidadania. A dengue não é 
mais um problema do po-
der público, é geral e pre-
cisamos de total apoio”, 
ressaltou a secretária de 
saúde, Sandra Tutihashi.
Para auxiliar no combate à 
doença e conscientização 
na cidade, a Secretaria con-
tará com o apoio de equi-
pes da Sucen (Superin-

tendência de Controles de 
Endemias) e do Exército.
No momento, 20 agen-
tes realizam a vis-
toria nos bairros. 
Agora, o trabalho conta-
rá com mais 8 da Sucen, 
15 de Exercito e mais 
20 agentes que passa-
ram no último concur-
so e serão chamados.
A Secretaria informa que 
a maioria dos criadouros 
do mosquito Aedes Ae-
gypti está dentro das ca-
sas e pede a total ajuda da 
população, não proibindo 
os agentes de trabalhar e 
fazendo sua parte, man-
tendo os quintais limpos 
e sem acumulo de água.
De acordo com pesqui-
sas da Vigilância Epide-
miológica, os principais 
criadouros são os prati-
nhos de vasos de plan-
tas e os ralos externos.

PAT de Taubaté oferece 
vagas de emprego para 

contratação imediata
No PAT (Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador) 
de Taubaté há diversas 
oportunidades de emprego 
para contratação imediata.
As funções disponíveis 
são para Telefonista, Auxi-
liar Administrativo e Ge-
rente Administrativo para 
área industrial. Ainda há 
uma vaga para estágio em 
Técnico em Informática.
Quem tiver interesse em 
concorrer a uma dessas va-
gas deve procurar o PAT, 

que fica na Praça Coronel 
Vitoriano, 1 - Centro.  O 
Posto está aberto para aten-
dimento ao público de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h. É necessário apre-
sentar Carteira de Iden-
tidade, CPF, Carteira de 
Trabalho e número do PIS.
O PAT é um programa do 
Governo Estadual e desen-
volvido em parceria com a 
Prefeitura de Taubaté. Tem 
como objetivo oferecer 
oportunidades de empre-

go para os munícipes que 
estejam desempregados. 
Além disso, presta serviços 
à comunidade para emis-
são de Carteira de Traba-
lho e Seguro Desemprego.
O Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador fica no 
Centro Cultural, Praça Co-
ronel Vitoriano, 1, Centro. 
O horário de atendimento 
é de segunda a sexta, das 
8h às 17h. Mais informa-
ções pelo telefone (12) 
3621-3334/3632-3984.

MISCELÂNEA
Curiosidades:
A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando têm que per-
manecer em lugares fechados. Tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pou-
co tempo e que não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são invadidos 
por uma angústia e uma ansiedade incontroláveis, provocando diversas reações na 
parte física, como o aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo in-
tenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem 
ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe um 
fator genético, pois 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes com o mesmo 
problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustrofobia devem evitar estar em 
locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.
***
Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o 
sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença a respeito 
do assunto. Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a 
derramar quantas lágrimas que fossem necessárias para dispensar o sal derramado, já 
os antigos alemães, franceses e americanos acreditavam que o ato de derramar sal esta-
ria associado a manifestações do demônio. Estes últimos criaram um costume de jogar 
sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingindo o diabo nos olhos.
***
A primeira mulher a atravessar o Oceano Atlântico pilotando um avião foi a norte-a-
mericana Amélia Earhart. Foi também a primeira a voar nos Estados Unidos de costa 
a costa. Amélia Earhart desapareceu no Oceano Pacífico, em 1937, quando tentava ser 
também a primeira a completar uma volta em redor da Terra, circulando o Equador.

Humor
Haja capim

Na aula de medicina, o professor se dirige ao aluno e pergunta:
- Quantos rins nós temos?
- Quatro! Responde o aluno.
- Quatro? Replica o professor, arrogante, daqueles que sentem prazer em tripudiar sobe 
os erros dos alunos. Traga um feixe de capim, pois temos um asno na sala! Ordena o 
professor ao seu auxiliar.
- E para mim um cafezinho! Replicou o aluno ao auxiliar do professor.
O professor ficou ainda mais irado e expulsou o aluno da sala. O aluno era, entretanto, 
o humorista Aparício Torelly Aporelly (1896/1971), mais conhecido como o “Barão 
de Itararé”. Ao sair da sala, o aluno ainda teve a audácia de corrigir o furioso mestre:
- O senhor me perguntou quantos rins nós temos. Nós temos quatro, dois meus e dois 
seus. Nós é uma expressão usada para o plural. Tenha um bom apetite e delicie-se com 
o capim.
“A vida exige muito mais compreensão do que conhecimento! As vezes as pessoas, por 
terem um pouco mais de conhecimento, ou acreditam que têm, se acham no direito de 
subestimar os outros”.
***
Um cara chega feliz no bar, gritando:
- Minha sogra voltou prá casa! Minha sogra voltou prá casa!
Então um amigo encosta nele e pergunta:
- Meu amigo, isso não é uma notícia ruim?
- Não é não! Minha sogra voltou prá casa de saúde!
***
Quando voltei da pescaria com um balde cheio de peixes, meu vizinho perguntou:
- Você pescou todos esses peixes?
- Não! Estes são os peixes suicidas que se afogaram no meu balde.

Mensagens:
Mexa-se como uma criança: a atividade física é um grande fator de promoção da qua-
lidade e da duração da vida. Ande, pratique alongamento, dance. Não pare.
Coma como um índio: evite produtos industrializados. Coma menos gordura. Abuse 
das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o consumo de açúcar.
Durma como um gato: descanse o suficiente, espreguice-se ao acordar. Trate bem o 
seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: seja disciplinado. Mantenha seu compromisso de 
envelhecer com saúde. Trace objetivos e tarefas, mantendo seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: valorize as coisas boas que a vida nos dá.
Seja independente como um pássaro.
Não dependa de ninguém para o seu bem estar.
Tenha a solidariedade de um cão.
Faça-se necessário. Seja independente. Mantenha-se fiel as causas sociais.
Mantenha sua crença na vida, no amor e na fraternidade.
***
Caminhe... Uma coisa é você achar que está no caminho certo, outra é achar que o seu 
caminho é o único. Nunca podemos julgar a vida dos outros, porque cada um sabe a 
sua própria dor e de suas renúncias.
***
Se ouvisse a voz do vento e soubesses cantar com ele, sua vida assumiria a dimensão 
do infinito... Quando a gente ama é capaz de sentir as coisas que não sentíamos e dar 
vida ao que não tem sinal de vida. Quando o infinito começa a crescer dentro de nós, 
a hora de acreditar que o amor existe. Por esse amor! Faça de sua vida uma partida 
de futebol, chute as tristezas, drible as alegrias e marque um gol e eu da arquibancada 
estarei torcendo por você.

Pensamentos:
Nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos que nossos êxitos.
A palavra futuro é uma palavra sem decadência.
Quem tem olhos fundos começa a chorar mais cedo.
Procure ser feliz, porque não sabes o dia de amanhã.
Nunca pense no futuro, ele sempre chega rápido demais.
Pessoas de espírito jovem nunca envelhecem.
A ausência aumenta o amor e a presença o fortalece.
A natureza dando-nos as lágrimas prova que nos criou sensíveis.
Os erros são proveitosos quando nos educam.
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora o sua força.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.



página 3A GAzetA dos Municípios03-04-05 de Maio de 2014

Cartilha do Sebrae-SP ajuda 
lojista a vender mais no

Dia das Mães

Sebrae-SP promove
atividades em Ubatuba

Material ensina a organi-
zar a loja, dá dicas deta-
lhadas para aperfeiçoar o 
atendimento e atrair mais 
clientes na segunda data 
mais importante para o 
comércio varejista. O Se-
brae-SP acaba de lançar a 
cartilha Venda Melhor Dia 
das Mães. Com dicas de 
atendimento para o lojis-
ta proporcionar uma boa 
experiência de compra 
aos clientes, o material 
vai auxiliar o empresário 
e ajudá-lo a aumentar as 
vendas no seu empreen-
dimento naquela que é a 
mais importante data para 
os comerciantes depois do 
Natal. “Eventos sazonais 
como o dia das Mães tra-
zem desafios e oportuni-
dades para o varejo porque 
a demanda em datas como 
essa tem uma grande varia-

Sebrae Móvel e Sebrae Vi-
sita estarão na cidade en-
tre os dias 5 e 8 de maio; 
palestras ajudam na gestão 
da empresa. O Sebrae-SP 
promove a partir da pró-
xima semana atividades 
voltadas aos empreende-
dores de Ubatuba. A par-
tir de segunda-feira (5/5), 
o Sebrae Móvel estará na 
cidade, assim como o pro-
grama Sebrae Visita, que 
levará analistas e consul-
tores para atendimento 
in loco nas empresas. O 
veículo do Sebrae Móvel 
ficará instalado nos dias 
5 e 6 na Praça Nóbrega, 
no Centro. Nos dias 7 e 
8, os atendimentos serão 
feitos no Largo do Sapê, 
em Maranduba. O horário 
de funcionamento é das 
9h às 17h. Analistas do 
Sebrae-SP farão atendi-
mentos individuais sobre 
temas ligados à gestão de 
negócios, como finanças, 

ção. É o grande momento 
de aparecer para o público 
de uma forma mais osten-
siva”, afirma o superinten-
dente do Sebrae-SP, Bruno 
Caetano. De organização 
da loja à importância do 
bom atendimento e uma 
vitrine vendedora, o ma-
terial concentra valiosas 
orientações para que o em-
presário aprenda a montar 
kits para cada tipo de mãe, 
além de evidenciar sua 
empresa e produtos gas-
tando bem pouco ou ainda 
a custo zero – apenas ensi-
nando como usar e abusar 
da criatividade. Para obter 
a cartilha na internet aces-
se o endereço http://sebr.
ae/sp/vm_dmaes2014. 
É necessário colocar o 
CNPJ da empresa. Dicas 
para o empresário ven-
der mais no Dia das Mães

administração, marketing, 
qualidade, recursos hu-
manos e legislação, além 
de oferecer informações 
sobre formalização de em-
presas. A iniciativa tem 
apoio da Prefeitura, As-
sociação Comercial e Si-
nhores. Nos quatro dias, 
haverá ações do programa 
Sebrae Visita, no qual 
consultores do Sebrae-SP 
irão visitar os comercian-
tes para apontar soluções 
pontuais para melhoria 
na gestão dos negócios 
de micro e pequeno por-
te. O objetivo é detectar 
as necessidades de desen-
volvimento dos empre-
endedores desta região e, 
posteriormente, montar 
uma trilha de aprendiza-
gem, composta de cursos, 
palestras e consultorias 
que permitirão aos empre-
endedores melhorarem o 
desempenho de suas em-
presas. Todos os empre-

- Use truque de luz e mo-
vimento: tudo o que pisca 
e se move chama a atenção
- Tenha embalagens es-
peciais e diferenciadas
- Todos os dias modi-
fique algo pequeno, 
isso chamará a atenção 
de pedestres regulares
- Na vitrine, exiba itens 
com pequenas placas 
explicando o produto
- Use iluminação forte 
para que as pessoas pos-
sam ver o que está à venda
- vitrines custam dinhei-
ro: limpe-as por dentro 
e por fora semanalmente
- Ofereça kits com produtos 
para diferentes tipos de mãe
- Coloque produtos em 
expositores diferenciados, 
com ofertas irresistíveis
- Otimize o fluxo das 
pessoas na loja e orga-
nize a fila do pacote.

sários que participarem 
das atividades receberão 
informações sobre a pro-
gramação, serviços e pro-
dutos oferecidos no PAE 
(Posto Sebrae de Atendi-
mento ao Empreendedor) 
de Ubatuba. Palestras: Ou-
tro destaque desta semana 
na cidade é a palestra “Es-
colha os Melhores Cami-
nhos para sua Empresa”, 
no dia 8, na Câmara de 
Ubatuba, com dicas sobre 
planejamento, organiza-
ção e controle do negócio. 
No dia 19, a Câmara re-
cebe a palestra “Divulgue 
sua Empresa”, que tem 
o objetivo de mostrar os 
conceitos essenciais para 
o desenvolvimento de uma 
divulgação eficaz, identifi-
car alternativas de comu-
nicação com o público-al-
vo e realizar a divulgação 
de forma planejada e com-
patível com os recursos 
financeiros disponíveis.

URBAM abre inscrições 
para concurso público

A URBAM (Urbaniza-
dora Municipal S.A) está 
com inscrições abertas 
para um concurso público 
com objetivo de preencher 
4 vagas. São duas vagas 
para Auxiliar de Trânsito, 
uma para Eletricista de 
Manutenção e uma para 
Analista de Compras. 
Podem participar do con-
curso brasileiros natos ou 
naturalizados acima de 18 
anos, que estejam quites 
com as obrigações eleito-
rais e militares, e que não 
tenham sido demitidos por 
justa causa pela URBAM.
Para o cargo de Analista 
de Compras, é exigido que 

o candidato possua ensi-
no superior completo em 
qualquer área, Carteira de 
Habilitação categoria “B” 
ou superior e experiência 
na área de, no mínimo, seis 
meses, comprovada por 
meio de registro em Car-
teira de Trabalho (CTPS). 
O salário é de R$ 2.194,99 
para 40 horas semanais.
O candidato às vagas 
de Auxiliar de Trânsito 
deve possuir ensino mé-
dio completo e Carteira 
de Habilitação categoria 
“AC”, “AD” ou “AE”. 
A remuneração para o 
cargo é de R$ 1.415,07 
para 40 horas semanais.

Por fim, o cargo de Eletri-
cista de Manutenção exige 
do candidato, ensino médio 
completo, curso de forma-
ção de eletricistas comple-
to (mínimo de 30 horas), 
curso de NR 10 completo 
e Carteira de Habilitação 
categoria “B” ou superior. 
Para 40 horas semanais, o 
salário é de R$ 1.508,91.
A inscrição pode ser fei-
ta no site da URBAM. 
Os editais completos 
também estão disponí-
veis no site da empresa. 
Uma taxa de R$ 20,00 é 
cobrada para o candida-
to efetuar a inscrição em 
qualquer um dos cargos.

Caraguatatuba - Complexo
Educacional é inaugurado

no Perequê Mirim
O Centro Integrado de De-
senvolvimento Educacio-
nal Rose Neubauer - CIDE 
Sul - foi inaugurado sexta, 
no bairro Perequê Mirim, 
em Caraguá. Na oportu-
nidade também foram en-
tregues o CRIES (Centro 
de Referência para Inclu-
são Escolar e Social) e a 
Praça do Idoso. O CIDE 
Sul é formado pelo CEI/
Emei Prof. Francisco As-
sis de Carvalho, que aten-
de crianças, de 0 a cinco 
anos; pela Emef Euclydes 
Ferreira, que atende alu-
nos do 6º ao 9º anos do 
Ensino Fundamental; pelo 
Centro de Referência para 
Inclusão Escolar e So-
cial Otávio Luiz Soares(-
Cries); pela Unidade Bá-
sica de Saúde, inaugurada 
em abril de 2013 e pelo 
Núcleo de Educação Es-
portiva, que ainda está em 
construção. Participaram 
do evento o prefeito Anto-
nio Carlos, o vice-prefeito 
Antonio Carlos Júnior, o 
deputado estadual e atu-
al presidente da Assem-
bleia Legislativa de São 
Paulo, Samuel Moreira, o 
deputado estadual, Edmir 
Chedid, vereadores, secre-
tários, autoridades da re-
gião, educadores, alunos, 
pais. A cerimônia contou 
também com a presen-
ça da homenageada Rose 
Neubauer, professora, 
pedagoga e ex-secretaria 
estadual de Educação, no 
governo Mario Covas; de 
Alexandre Carvalho, filho 

do homenageado no CEI/
Emei, professor Francisco 
Assis de Carvalho (CEI/
Emei); de Itacy Cardozo 
Malta Ferreira, esposa do 
homenageado na EMEF, 
professor Euclydes Ferrei-
ra; e de Benedito Luiz So-
ares, irmão do homenage-
ado no Cries, Otávio Luiz 
Soares. Na oportunidade 
todos receberam réplica 
da placa inaugural das es-
colas e buquê de flores. A 
professora Rose Neubauer 
afirmou em seu discurso a 
trajetória do prefeito An-
tonio Carlos. “Tenho uma 
história com Caraguatatu-
ba e com o prefeito Anto-
nio Carlos. Desde 1997, 
quando o conheci, percebi 
que ele se destacava, por-
que não queria construir 
somente escolas. Ele pro-
pôs uma mudança para a 
cidade, ou seja, o seu tra-
balho sempre foi voltado 
para garantir qualidade 
na educação, para sua co-
munidade. É um prefeito 
que sempre trabalhou para 
elevar os índices dos indi-
cadores de educação, saú-
de e renda do município. 
É um prefeito visionário, 
dinâmico, comprometido, 
trabalhador e sério. Es-
tou honrada, agradecida 
e muito emocionada com 
esta homenagem”. O pre-
feito Antonio Carlos disse 
que no ano em que Cara-
guá completa 157 anos, o 
município continua avan-
çando e se desenvolvendo. 
“Nos últimos oito anos de 

administração municipal 
passamos a atender 14 
mil estudantes. Queremos 
uma educação que propor-
cione o desenvolvimento 
intelectual e uma alimen-
tação de qualidade aos 
alunos. Também quere-
mos o comprometimento, 
a participação dos pais na 
escola”, afirmou. Antonio 
Carlos disse ainda que o 
Cide Centro (Tinga), o 
Cide Sul (Perequê-Mirim) 
e o Cide Norte, que será 
inaugurado ainda este ano, 
no bairro Casa Branca, são 
a realização de um sonho. 
“Os três CIDEs levam no-
mes de pessoas que muda-
ram a educação no país, 
proporcionaram um salto 
de qualidade em nível na-
cional. No Tinga, o ex-mi-
nistro da Educação Paulo 
Renato de Souza; no Pe-
requê Mirim da professora 
Rose Neubauer e futura-
mente, no Cide Norte, da 
professora Guiomar Namo 
de Mello”. O prefeito pe-
diu ainda que os profes-
sores cuidem dos alunos 
como cuidam dos próprios 
filhos. Após a solenidade, 
os convidados percorre-
ram as dependências do 
CIDE Sul onde puderam 
assistir a apresentação 
do coral infantil da Emef 
Euclydes Ferreira, apre-
sentação dos alunos de 
Taekwondo (arte marcial), 
ao curta metragem “Um 
Ponto Negro de Luz”, da 
oficina de audiovisual e 
de dança, no anfiteatro.
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CCR NovaDutra realiza 
operação especial para 

feriado do Dia do
Trabalho

Sociedade São Vicente 
de Paulo é homenageada 

em Solenidade na
câmara de Pinda

A CCR NovaDutra come-
çou na quarta-feira, ope-
ração especial de orien-
tação e atendimento aos 
motoristas e passageiros 
que utilizarão a Via Dutra 
durante o feriado prolon-
gado do Dia do Trabalho.  
No retorno, o tráfego deve 
ser maior no domingo 
(04/05), das 16h às 20h.
Devem deixar São Paulo 
pela Via Dutra cerca de 
270 mil veículos, entre a 
zero hora de quarta-fei-
ra (30/04) e a meia-noite 
de quinta-feira (01/05).
Programar o retorno
A concessionária aler-
ta aos motoristas que, 
para maior conforto, evi-
tem trafegar no retorno 
do feriado (04/05), en-
tre 16h e 20h, horário de 
maior volume de tráfego 
de veículos na rodovia. 
Operação Espe-
cial do SOS Usuário
Para auxiliar o usuário du-
rante a sua viagem, a Via 

A Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba rea-
lizou nesta semana, a Ses-
são Solene comemorativa 
à Sociedade São Vicente 
de Paulo, por força do Re-
querimento n° 692/2014, 
de autoria do Vereador 
José Carlos Gomes – Cal 
e subscrito pelo Verea-
dor Dr. Marcos Aurélio. 
A Sessão contou com os 
Vereadores: Carlos Edu-
ardo de Moura – Ma-
grão , Roderley Miotto, 
Martim César e Cal que 
presidiu a Solenidade. 
Compuseram a Mesa de 
Honra: Sr. José Menino de 
Oliveira, Antônio Alves de 
Moraes Júnior – Presiden-
te do Lar São Vicente de 
Paulo e Daniela Cristina 
Alves de Almeida – Pre-
sidente do Conselho Par-
ticular de Moreira César. 
Os homenageados da noite 

Dutra será monitorada 
por mais de cem viaturas 
e 500 profissionais, entre 
agentes de atendimento, 
médicos e enfermeiros e 
equipes de emergência, 
que estarão 24 horas por 
dia à disposição dos usu-
ários, em regime de reve-
zamento, distribuídos em 
11 Bases Operacionais 
ao longo da Via Dutra.
Durante o feriado a CCR 
NovaDutra colocará à dis-
posição dos usuários equi-
pes extras do SOS Usuário 
em pontos estratégicos da 
rodovia para intensificar 
o atendimento nos dias 
com previsão de maior 
volume de tráfego, na sa-
ída e retorno do feriado.
Na saída para o feriado, 
no km 117 da pista sentido 
Rio de Janeiro, em Tauba-
té (SP), a CCR NovaDutra 
implantará um posto espe-
cial de atendimento (com 
água, área para descanso e 
banheiros químicos).Aces-

foram: Cristino Gilmar do 
Nascimento – Conselho 
Central, José Ribeiro Leite 
– Conselho Particular Sa-
grada Família, Mário dos 
Santos – Conselho Parti-
cular São Sebastião, João 
Benedito de Melo – Con-
selho Particular Sagrado 
Coração de Jesus, Manoel 
Luiz de Almeida – Conse-
lho Particular  de Moreira 
César, Eva Marques Pe-
droso – Conselho Particu-
lar de Pindamonhangaba, 
Antônio Bernades – Con-
selho Particular Vila São 
Benedito, Afonso Bran-
dão de Faria – Conselho 
Particular Santo Antônio 
do Pinhal, Maria Izabel 
do Nascimento – Conse-
lho Particular Campos do 
Jordão, Porfírio Moreira 
da Silva Lima – Conse-
lho Particular Nsa. Sra. do 
Bom Sucesso, Lourenço 

so para Campos do Jordão
No trecho paulista da ro-
dovia, a Concessionária 
instalou faixas alertando 
os motoristas sobre a sa-
ída do km 118, da pista 
sentido Rio/SP, que dá 
acesso à Rodovia Flo-
riano Rodrigues Pinhei-
ro que leva à cidade de 
Campos do Jordão. Obras: 
Trecho  Vale do Paraíba:
Km 123,1, pista sentido 
Rio de Janeiro - Caçapava 
(SP) – Obras de moder-
nização da ponte sobre o 
córrego Caetano – tráfego 
fluindo em bifurcação por 
duas faixas de rolamento.
Controle de velocidade
Visando complementar a 
fiscalização de velocida-
de realizada pela Polícia 
Rodoviária Federal com 
radares móveis, estão im-
plantados na rodovia 58 
pontos de controle com 
radares fixos, que apoiam 
a ação policial (veja re-
lação dos locais no site.

Prolungatti – Homenagem 
Póstuma. História - A So-
ciedade de São Vicente 
de Paulo é uma organi-
zação católica de âmbito 
internacional, composta 
exclusivamente por lei-
gos, fundada em Paris, dia 
23 de abril de 1833, por 
Antônio Frederico Oza-
nam e seus companheiros. 
Os seus membros são 
chamados confrades 
e consocias, ou sim-
plesmente vicentinos.
A finalidade principal da 
SSVP é a santificação de 
seus membros, pelo exer-
cício da caridade para com 
seu irmão mais carente. 
Semanalmente, os vicenti-
nos se reúnem nas chama-
das Conferências. Nessas 
reuniões meditam o Evan-
gelho, debatem e propõem 
solução para os problemas 
das famílias assistidas.


