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A GAzetA dos Municípios

Christafari reúne
juventude ubatubense 

Mais esportes para
Tremembé - Participem!

Prefeitura de Tremembé 
revitaliza Bica Nossa

Senhora da Glória 

Marcelo Vaqueli e
Prefeitos da RMVale

discutem sobre vinda
do SAMU

Com apoio da prefeitura 
de Ubatuba, da AM pro-
duções e da Igreja Bola de 
Neve, a banda california-
na Christafari apresentou-
se na última terça-feira 
no Big Brother’s Cirkus.
O evento reuniu cer-
ca de 500 pessoas e com 
muito estilo e atitude, 

A conhecida e histórica 
Bica Nossa Senhora da 
Glória de Tremembé que 
estava abandonada a vá-
rios anos, ganha uma nova 
roupagem a partir desta 
sexta-feira (11). Conside-
rada um dos pontos turís-
ticos mais tradicionais da 
cidade, a bica foi revita-
lizada pela Prefeitura de 
Tremembé, por meio de 
um projeto desenvolvido 
pelo prefeito Marcelo Va-
queli a fim de revitalizar os 
pontos turísticos do muni-
cípio no intuito de fomen-
tar o turismo na cidade.
Para resgatar toda essa 
tradição a bica passou por 
uma reforma. Uma nova 
pintura foi feita acompa-
nhado de uma limpeza mi-

Prefeitos da 2ª sub-região 
da Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba se 
reuniram, em Santo Anto-
nio do Pinhal para debater 
mais um importante tema 
de interesse dos municí-
pios. Com a assinatura da 
implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) fo-
ram postas em discus-
são fórmulas para o cus-
teio do serviço - que é 
de responsabilidade dos 
municípios. A principal 
sugestão é a criação de 
um consórcio com as 10 
prefeituras da sub-região. 
Os prefeitos e represen-
tantes contaram com a 
presença da Diretora Re-
gional de Saúde (DRS) de 
Taubaté, Maristela Siquei-
ra que ouviu atentamente 
as propostas e argumenta-
ções. Maristela apresentou 
algumas necessidades bá-
sicas para o funcionamen-
to do serviço que atende 

os regueiros cativaram 
a rapaziada presente.
Em turnê pelo 
Brasil, a banda resol-
veu conhecer Ubatu-
ba e o vocalista Mark
 Mohr afirmou es-
tar impressionado com 
a beleza da cidade.
“Depois de tantos anos vin-

nuciosa em todo o espaço, 
podas das árvores, além 
disso uma nova ilumina-
ção já está a disposição da 
população no local, cinco 
novos postes foram colo-
cados na avenida onde se 
localiza a bica, contudo, 
os visitantes e morado-
res terão uma vista muito 
mais bonita e agradável.
A Bica se localiza na 
Avenida Luiz Gonzaga 
Neves, entremeada pelos 
bairros Parque Nossa Se-
nhora da Glória, Jardim 
Santana, Jardim Bica da 
Glória, Parque das Fon-
tes e Jardim Bom Jesus.
De propriedade do patri-
mônio municipal, essa 
fonte é considerada uma 
das mais antigas da cida-

casos clínicos, regulação 
de vagas de urgência e 
emergência em hospitais. 
“Para Pinda, Taubaté e 
Campos do Jordão, cada 
um de vocês deverão cons-
truir uma estrutura física 
para acolher a ambulân-
cia avançada, que pode ser 
tornar uma UTI”, disse.
 Para a ex-direto-
ra regional de Saú-
de e atual secretária de 
Saúde em Pindamonhan-
gaba, Sandra Tutihashi, 
a criação do consórcio 
de prefeituras é de suma 
importância. “Eu tenho 
certeza que o SAMU 
vem para solucionar os 
problemas principais 
das cidades pequenas.” 
Alex Torres e Vito Ardito 
Lerário, respectivamen-
te, prefeitos de São Luiz 
do Paraitinga e Pinda-
monhangaba aprovam 
a criação do consórcio.
Pouca receita
Mas, outros chefes de Exe-

do ao Brasil, minha cidade 
preferida era Santos. 
Agora, com certeza é 
Ubatuba”, contou Mohr.
Em atividade 
desde 1989, a Christafari 
já gravou mais de 15 ál-
buns e parte agora para 
um show na região de 
Trindade, Paraty (RJ).

de, contando atualmente 
com jardins, gramados e 
bancos. É considerada um 
dos locais mais aprazíveis 
da cidade de Tremembé.
Segundo arquivo particu-
lar do historiador Laurindo 
de Paula a bica foi cons-
truída em data não pre-
cisada. A referida fonte é 
composta por quatro pon-
tos de saída de água, que 
servia para o abastecimen-
to dos moradores de Tre-
membé e cidades vizinhas.
Atualmente a fonte está 
desativada devido a con-
taminação da água. “Com 
esse trabalho vamos, gra-
dativamente, resgatando e 
valorizando a memória de 
nossa cidade”, finalizou o 
prefeito Marcelo Vaqueli.

cutivos demonstram relu-
tância quanto à criação de 
um consórcio, o que pra 
eles representa mais gas-
tos. Prefeito de São Bento 
do Sapucaí e presidente do 
Conselho da RMVale, Ilde-
fonso Mendes Neto alega 
que o município não tem 
receita para mais um com-
promisso desses. “A princí-
pio eu já disse: estou fora!”
Também o prefeito de Tre-
membé, Marcelo Vaqueli 
(PSB) não concorda com 
mais essa despesa, e de-
fende que seu município já 
sofre o impacto dos - pre-
sídios com 9 mil detentos – 
segundo ele, sem nenhuma 
contrapartida do estado.
A próxima reunião da sub
-região 2 terá um novo de-
bate sobre o tema, que vai 
ainda discutir a criação de 
uma Câmara Temática do 
Transporte Sanitário. O 
será no mês de maio em 
Natividade da Serra, e o 
dia ainda será definido.
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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

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.

Sebrae Móvel visita empresários 
de Queluz à partir da próxima

segunda feira
O Sebrae Móvel estará 
em Queluz a partir des-
ta segunda-feira (14/04), 
realizando atendimento 
gratuito para empresários 
e pessoas interessadas em 
iniciar o próprio negócio. 
A ação é uma iniciativa do 
Sebrae-SP com o objetivo 
de estimular empreende-
dorismo nos municípios 
do interior do Estado.
 O veículo ficará insta-
lado na Praça Marechal 

Floriano, no centro, das 
9h às 17h, até quinta fei-
ra (17/04). No local os 
analistas do Sebrae-SP 
farão atendimentos indi-
viduais gratuitos sobre te-
mas relacionados à gestão 
de negócios, como ad-
ministração, plane-
jamento, controle fi-
nanceiro e marketing.
 No Sebrae Móvel, os 
interessados também 
terão detalhes so-

bre os produtos e 
serviços oferecidos pela 
entidade, além da pro-
gramação de palestras, 
oficinas e consultorias 
do Escritório Regional 
em Guaratinguetá. So-
mente em 2013, o Sebrae 
Móvel atendeu empre-
endedores de 15 cidades 
da região. Entre os dias 
23 e 25 de abril o escri-
tório itinerante estará 
na cidade de Lavrinhas.

Faculdade de Roseira FARO
trabalha questões ambientais em 

palestra na Madepar
A Faculdade de Roseira - 
FARO abriu, no último dia 
07 de março, os eventos 
da 9 ° semana da Sipat da 
Madepar, em Aparecida. A 
convite da instituição, 
a professora e direto-
ra acadêmica, Alcineia 
Guimarães de Castro, 
trabalhou, com os colabo-
radores da empresa, impor-
tantes temas relacionados 
ao ecossistema e à conser-
vação do meio ambiente. 
Na abordagem, a do-
cente destacou a 
relevância da fauna e flora 

brasileira que se destacam 
pela imensa variedade 
de espécies, fornecendo 
ao homem inúmeros be-
nefícios. Além disso, foi 
ressaltada a importância 
da preservação dos re-
cursos naturais, que se 
não tiverem uma atenção 
especial, certamente se-
rão escassos no futuro. 
A professora Alcineia 
agradeceu a oportunida-
de e afirmou estar mui-
to feliz em comparti-
lhar uma parte das suas 
experiências durante o 

evento. Ressaltou também 
que o convite para ministrar 
palestras, fora do ambien-
te escolar, é uma oportuni-
dade de ampliar o alcance 
da missão da FARO que
 apresenta como es-
sência a preservação 
e a sustentabilidade. 
Ao todo, cerca de 30 co-
laboradores da empresa 
participaram da palestra. 
A Madepar e a FARO são 
parceiras e seus funcio-
nários têm direito a des-
contos pré-estabelecidos 
nos cursos de graduação.

Sesc Taubaté abre nova exposição
A Exposição Eu Vi uma 
História: arte e narrati-
va popular no Acervo 
Sesc de Arte Brasilei-
ra será aberta amanhã 
no Sesc Taubaté, às 8h.
Concebida pela unidade 
de Santos no ano de 2013, 
a exposição é composta 
por 51 obras pertencentes 
ao Acervo Sesc de Arte 
Brasileira, que se dividem 
entre pinturas, gravuras, 
esculturas e geringonças 
de importantes artistas po-
pulares brasileiros, como 
Mestre Molina, Waldo-
miro de Deus, J.Borges, 
Gilvan Samico, 
Veio entre outros.
Com o objetivo de am-
pliar a experiência estética 
e favorecer a formação do 
público para as artes visu-
ais, o projeto curatorial de 
Valquíria Prates e Marcela 

Tiboni incorpora elemen-
tos de mediação, como jo-
gos, contações de histórias 
e oficinas, tanto no próprio 
espaço expositivo como 
em ações paralelas. Inspi-
rada em formas e estrutu-
ras de organização de nar-
rativas, a mostra pretende 
estimular leituras, práti-
cas e poéticas de cons-
trução de imagens, por 
meio de conversas e exer-
cícios de escrita criativa.
A intenção é levar o pú-
blico a explorar, dia-
riamente, algumas das 
manifestações da arte 
popular presentes nas 
narrativas das obras, de 
forma espontânea ou 
com a orientação de 
mediadores, artistas 
e outros convidados.
A exposição fica aberta a 
visitação gratuita do dia 

12 de abril até 29 de ju-
nho, de terça a sexta, das 
8h às 21h, e aos sábados, 
domingos e feriados, das 
10h às 17h. É possível 
fazer o agendamento de 
grupos para visita monito-
rada entrando em contato 
com: exposição@taubate.
sescsp.org.br ou pelo te-
lefone (12) 3634-4000.
E X P O S I Ç Ã O
Eu Vi uma História: arte e 
narrativa popular no Acer-
vo Sesc de Arte Brasileira
Abertura dia 11/04, às 8h
Visitação: 12/04 a 29/06
Terça a sexta, 
das 8h às 21h. Sábados, 
domingos e feriados, 
das 10h às 17h. Grátis
Agendamento de gru-
pos para visita moni-
torada: exposição@
t auba te . sescsp .o rg .b r
Tel: 12. 3634 4000
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Prefeitura de Taubaté lança
programas esportivos para
alunos do ensino integral

A Prefeitura Municipal 
de Taubaté fez ontem, dia 
10, o lançamento dos pro-
gramas “Escola de Atletas 
e Formação Integral” e 
“Cidadania e Esporte”. O 
evento vai acontecer às 9h, 
no auditório do SEDES 
(Sistema de Educacional 
de Desenvolvimento So-
cial), na Avenida Ama-
dor Bueno da Veiga, s/nº 
, bairro Jardim Ana Rosa.
Os programas fazem par-
te do currículo do ensino 
integral em uma parceria 
entre a Secretaria de Edu-
cação e a Secretaria de 
Esporte e Lazer. O objeti-
vo é oportunizar o conta-
to com o esporte para que 
o aluno possa usufruir da 
prática esportiva em suas 
diversas modalidades, 
proporcionando a amplia-
ção das ações motoras, 
do conhecimento cultural 
e contribuindo para a for-

mação e transformação 
de valores. As atividades 
também são uma oportu-
nidade de revelar novos 
talentos para o esporte.
O “Cidadania e Espor-
te” é realizado em 34 das 
41 unidades escolares de 
tempo integral, atenden-
do crianças e adolescentes 
do 1º ao 9º ano. Dentro 
do programa os estudan-
tes recebem conhecimen-
to técnico e prático sobre 
diversos esportes, das 
modalidades mais popula-
res como o futebol até as 
não tão praticadas no país, 
como rugby. Os alunos 
aprendem durante as aulas, 
além da prática, as regras e 
a origem de cada esporte.
O Programa “Esco-
la de Atletas e Forma-
ção Integral” teve ini-
cio em janeiro com 100 
alunos na EMIEF Prof. 
Anna dos Reis Cignorini, 

o SEDES. Os participan-
tes estão distribuídos nas 
seguintes modalidades: 
vôlei, basquete, futsal, 
handebol, judô e tênis de 
mesa. O programa é um 
novo conceito de ensino 
e aprendizagem na for-
mação de novos atletas. 
A proposta é identificar 
novos talentos para o es-
porte. O projeto também 
oferece a participação 
em eventos esportivos 
e culturais, na busca de 
uma melhor socialização.
Durante o evento acon-
teceu diversas apresen-
tações: capoeira com os 
alunos da EMEF Cônego 
José Luiz Pereira Ribei-
ro, homenagem ao dia do 
circo dos alunos do PEJ 
(Programa Esporte e Ju-
ventude) do Parque Pla-
nalto e dança com os alu-
nos da “Escola de Atletas 
e Formação Integral”.

Empregadores pagarão multa por 
não assinar carteira de doméstico

Prefeitura de Taubaté implanta 
novo CRAS Sabará/Mourisco

Vale do Paraíba recebe
incentivo da Secretaria de

Estado da Cultura para
Projetos Culturais em 2014 

A presidenta Dilma Rou-
sseff sancionou a lei que 
prevê o pagamento de 
multa de um salário mí-
nimo, atualmente R$ 724, 
caso o empregador não 
assine a Carteira de Tra-
balho do empregado do-
méstico. A Lei 12.964 foi 
publicada ontem, dia 9, no 
Diário Oficial da União. 

A Prefeitura de Taubaté 
inicia nesta sexta-feira, 
dia 11 de abril, as ativi-
dades do Centro de Re-
ferência de Assistência 
Social – CRAS Sabará/
Mourisco “Therezinha 
Peixoto”. A cerimônia de 
inauguração vai acontecer 
das 10h às 12h na sede do 
CRAS, que fica na Rua 
Vicente Santoro, nº 211, 
bairro Parque Sabará.
Esta é a segunda unidade 
do Centro de Referência 
implantada na cidade, o 
primeiro inaugurado em 
abril de 2013 é o CRAS 
Bagé “Aurely Barbosa 
Balthazar” que fica no 
Parque Urupês. A previsão 
é que ainda este ano se-
jam implantadas unidades 
do CRAS nos bairros São 
Gonçalo e Três Marias.
O CRAS é um equipa-
mento social que busca 
trabalhar a família para 
promoção e garantia de 
sua cidadania. É um espa-

Seis projetos seleciona-
dos por editais do Pro-
grama de Ação Cul-
tural (ProAC) 2013 
receberem apoio financei-
ro para serem executados 
Em 2014, a região do Vale 
do Paraíba terá seis pro-
jetos culturais apoiados 
pela Secretaria de Estado 
da Cultura. Os projetos 
foram selecionados por 
editais do Programa de 
Ação Cultural (ProAC) 
lançados em 2013 e re-

A possibilidade de paga-
mento de multa em caso 
de infração passa a valer 
em agosto deste ano, 120 
dias após a publicação 
desta quarta-feira. A nova 
legislação inclui um dis-
positivo que dispõe sobre 
a profissão de empregado 
doméstico, da década de 
70. Segundo o artigo adi-

ço destinado à assistência, 
orientação e acompanha-
mento às famílias caren-
tes e desenvolve serviços 
socioeducativos. Tem a 
finalidade de proteger a 
população em situação 
de vulnerabilidade social, 
fortalecendo as relações e 
os laços familiares para o 
convívio em comunidade.
O serviço oferece o PAIF 
(Programa de Atenção 
Integral à Família), que 
consiste em atividades 
socioeducativas e de con-
vivência para fortaleci-
mento de vínculos fami-
liares e comunitários com 
crianças, adolescentes 
e adultos. O objetivo é 
prestar orientação sobre 
os direitos dos munícipes.
Neste local, a comunida-
de assistida poderá par-
ticipar de oficinas de ar-
tesanato, panificação e 
outros projetos 
que serão criados. 
Além disso, poderão 

ceberam apoio financeiro 
do Governo de São Paulo 
para realização durante 
2014. Em 2013, o ProAC 
Editais recebeu suplemen-
tação de 20% em seu orça-
mento, equivalente a R$ 5 
milhões, totalizando verba 
de R$ 30 milhões para o 
ano. Com este acréscimo, 
o programa atenderá cerca 
de 400 projetos em todo 
o Estado de São Paulo, 
em diversas ex-
pressões artísticas. 

cionado, as multas e os 
valores estabelecidos pela 
Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) para 
os demais trabalhadores 
passarão a valer também 
para os domésticos, caso 
o empregador não anote 
na Carteira de Trabalho a 
data de admissão e a remu-
neração do funcionário.

participar de projetos 
assistenciais e dos pro-
gramas de saúde exis-
tentes na rede municipal, 
bem como se integrar 
a ações educacionais.
Este centro vai priorizar 
o atendimento às famílias 
que residem nos bairros: 
Jardim Mourisco, Parque 
Sabará, Esplanada Santa 
Terezinha, Parque Santo 
Antônio, Parque Ipanema, 
Parque São Luiz, Jardim 
Garcez, Canuto Borges, 
Vila Nogueira, Vila Albi-
na, Vila Elvira, Vila Mar-
li, Vila Aparecida, Vila 
São Geraldo e Estiva. O 
atendimento no CRAS 
vai acontecer de segunda 
a sexta, das 09h às 17h.
S e r v i ç o
Inauguração CRAS 
S a b a r á / M o u r i s c o
Data: 11/04
Horário: das 10h às 12h
Endereço: Rua Vi-
cente Santoro, nº 211, 
bairro Parque Sabará

Com o objetivo de promo-
ver o acesso da população 
às produções culturais, 
como contrapartida, as 
companhias beneficiadas 
oferecerão espetáculos 
com ingressos a preços 
populares ou gratuitos. 
Todos os resultados dos 
editais do ProAC es-
tão publicados no site da 
Secretaria de Estado da 
Cultura (www.cultura.
sp.gov.br). Abaixo, lista 
de premiados na região: 

CCR NovaDutra prossegue
com obras de modernização

em Caçapava
A CCR NovaDutra prosse-
gue com as obras de mo-
dernização e alargamento 
da ponte sobre o córrego 
Caetano localizado no 
km 123,1 da Via Dutra, 
em Caçapava, na pista 
sentido Rio de Janeiro. 
Para realização de mais 
uma fase das obras, na noi-
te de terça-feira (08/04), 
será implantada bifurca-
ção no local, com o tráfe-
go da rodovia fluindo por 
duas faixas de rolamento, 

a faixa da esquerda e acos-
tamento. Os serviços serão 
realizados na faixa da di-
reita. A previsão da Con-
cessionária é que a ope-
ração tenha início às 22h.
 A CCR NovaDutra im-
plantará sinalização espe-
cial para orientar os mo-
toristas que trafegam no 
local. Em caso de chuva no 
trecho, a operação poderá 
ser interrompida ou adiada.
 As obras na ponte con-
sistem no reforço da es-

trutura e implantação de 
acostamento. As obras 
têm previsão de término 
em junho de 2014 e con-
tam com investimentos na 
ordem de R$ 3,3 milhões.
 As obras de moderniza-
ção ponte sobre o córrego 
Caetano fazem parte do 
Programa de Reforma e 
Alargamento de Pontes e 
Viadutos, que está sendo 
realizado pela CCR No-
vaDutra desde 1996 em 
vários pontos da rodovia.

Cães e Gatos podem ser adotados 
no Abrigo em Pindamonhangaba

Cachorros e gatos que 
foram abandonados, res-
gatados ou que nasceram 
no AMA – Abrigo Muni-
cipal de Animais podem 
ser adotados. Os animais 
recebem todo o cuidado de 
saúde e estão prontos para 
receberem um novo lar.
 De acordo com a ad-
ministração do Abrigo, 
para ‘humanizar’ o tra-
tamento, os cães e gatos 
recebem nomes quando 
chegam ao AMA, em vez 
de números – como pode 
acontecer em outros lo-
cais. Essa é uma forma 
de socializar os animais.
Esse é o caso, por exem-
plo, da cachorrinha Julieta, 
que tem aproximadamente 
2 anos e foi recolhida das 

ruas. Ela se adapta bem 
com outros cães e é ideal 
para ambientes externos.
A gatinha Raiely, que foi 
abandonada no Abrigo 
e tem cerca de 4 meses 
de idade, é brincalho-
na e muito carinhosa. 
Ela também está espe-
rando sua nova família.
Já o Rabito, de aproxi-
madamente 2 anos, e que 
foi recolhido das ruas, 
é um cachorro de por-
te grande, tranquilo e 
brincalhão, que se adap-
ta bem com outros cães.
Outra cachorrinha que 
está a espera de adoção é 
a Clarinha, que tem apro-
ximadamente 1 ano de 
idade e também foi aban-
donada no Ama. Ela tem 

porte pequeno, é dócil, 
muito calma e se adapta 
bem com outros animais.
Esses e outros cães e gatos 
estão a espera de adoção 
no Abrigo Municipal de 
Animais. Para adotar, bas-
ta ir ao AMA, de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 16 
horas, ou aos sábados, nas 
feiras de adoção realizadas 
em parceria com a Asso-
ciação Centopeia de Prote-
ção aos Animais (cada dia 
em um local a ser divul-
gado). É necessário apre-
sentar RG e comprovante 
de residência. O Abrigo 
fica na Estrada Municipal 
do Maçaim, s/nº. Telefo-
ne 3648-2959 e e-mail: 
abrigodeanimais@pin-
damonhangaba.sp.gov.br



12-13-14 de Abril de 2014 página 4A GAzetA dos Municípios

Maçaim bairro de Pinda 
recebe asfalto e outras 

melhorias

Caçapava comemora 159 
anos de sua fundação

A equipe da Secretaria de 
Obras está, atualmente, re-
alizando o asfalto dos pri-
meiros 450 metros na estra-
da municipal Prof. Moacir 
de Almeida, na entrada 
do bairro. Após o térmi-
no deste serviço, o asfalto 
será estendido para os dois 
lados da bifurcação da es-
trada, somando mais 1.300 
metros de pavimentação.
Antes de receber o as-
falto, essa nova região 
receberá melhorias nas 
tubulações de traves-
sia, que estão subdimen-
sionadas ou faltantes.
De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Obras, nesses primeiros 
450 metros foi feita uma 
base de bica corrida que, 
após a passagem do rolo 
compressor, ficou com 
uma altura média de 8 
centímetros. Depois, a 

Em 1705, o fazendeiro 
paulista Jorge Dias Velho, 
casado com Sebastiana de 
Unhate, construiu a capela 
de louvor a Nossa Senho-
ra da Ajuda no local deno-
minado “cassapaba” (do 
tupi caassa = mato e paba 
= clareira, vereda), hoje 
conhecido como Caçapa-
va Velha -- considerada 
a Célula Mater da orga-
nização social, política, 
religiosa e cultural da fu-
tura cidade de Caçapava.
Em torno da capela fixa-
ram outros moradores, 
formando um povoado 
que, em 1814, foi ele-
vado à freguesia subor-
dinada a Taubaté. Do
 povoado partiram des-
bravadores e fundado-
res de outras cidades.
Dois dos mais
 conhecidos são: Fran-
cisco Barreto Leme do 
Prado, fundador de Cam-
pinas, e capitão Tomé 
Portes D’el Rei, fundador 
de São João D’el Rei, em 
Minas Gerais. Disputas 
políticas no povoa-
do culminaram, em 
1842, com deslocamen-

equipe aplicou a massa 
asfáltica a frio, feita com 
a máquina acabadora, re-
cuperada pelo pessoal da 
Usina de Asfalto munici-
pal. Assim, a pista ficou 
com uma largura média 
de 4,5 metros. Na entrada 
do Maçaim, foi feita, ain-
da, uma proteção de talu-
de para evitar erosão onde 
já existia uma travessia.
Para o pastor da Igreja Pen-
tecostal Quarta Dimensão, 
do bairro do Maçaim, José 
Carlos Hiraqui, “o asfalto 
representa uma melhoria 
muito grande para a co-
munidade, pois eliminou a 
poeira da estrada”. Hiraqui 
ajudou a organizar o en-
contro entre a comunidade 
e a administração munici-
pal, realizado em setem-
bro de 2013, e lembra que 
essas e outras melhorias 
foram solicitadas e estão 

to de um grupo contrá-
rio à situação para um 
outro sítio alguns 
quilômetros distantes 
de Caçapava Velha, em 
terras doadas pelo fa-
zendeiro coronel João 
Dias da Cruz Guima-
rães, onde foi construída 
uma capela em homena-
gem a São João Batista.
No novo povoamen-
to, os capitães João Ra-
mos da Silva e João 
Lopes Moreira, com a 
colaboração do major 
Francisco Alves Moreira, 
deram impulso ao desen-
volvimento de Caçapava.
Em 1855 o novo arraial 
foi elevado à categoria 
de Vila, elevada à cidade 
em 1875. A capela de São 
João Batista passa a ser 
a Matriz da Paróquia de 
Nossa Senhora da Ajuda. 
Caçapava surgiu através 
de dois diferentes núcle-
os. O núcleo mais anti-
go, que hoje é o bairro de 
Vila Velha de Caçapava, 
era um vilarejo que cres-
ceu em torno da capela 
Nossa Senhora d’Aju-
da, construída em 1705 

sendo realizadas por eta-
pas. “A iluminação soli-
citada também está sendo 
muito aguardada, para a 
segurança no bairro”, dis-
se. “Mas o asfalto é mui-
to positivo, assim como 
as outras melhorias”.
Segundo o presidente de 
bairro da Cruz Pequena 
(que engloba o Maçaim), 
Roberto Teodoro “Ara-
nha”, as melhorias são 
bem-vindas. “Estou prepa-
rando uma carta de agra-
decimento para entregar 
ao prefeito. Ainda exis-
tem outras melhorias que 
precisam ser feitas, mas o 
asfalto é muito bom, por-
que acaba com a poeira 
e ajuda até na saúde das 
pessoas”, disse. “Essas 
melhorias são muito im-
portantes porque a popula-
ção solicitou e a prefeitura 
está atendendo”, concluiu.

nas terras de uma fazen-
da pertencente a Jorge 
Dias Velho e local de 
pouso do caminho Real 
que ligava os municípios 
de São Paulo e Taubaté.
Caçapava Velha (como fi-
cou conhecida a vila hoje 
em dia) foi elevada ao 
status de freguesia em 18 
de março de 1813 com o 
nome freguesia de Cassa-
paba. A Caçapava de hoje 
surgiu em 1842, ano em 
que foi construída uma ca-
pela dedicada a São João 
Batista. O povoado foi 
fundado pelo capitão João 
Ramos da Silva e tornou-
se sede da freguesia. Em 3 
de maio de 1850, foi ele-
vado à categoria de vila, 
tornando-se município 
em 14 de abril de 1855.
Depois do café no final do 
século XIX, seguiu-se um 
período de estagnação eco-
nômica. A recuperação só 
ocorreu em meados do sé-
culo XX com o cultivo do 
arroz e a introdução da pe-
cuária de leite e acelerou-
se na década de 1970 com 
a expansão das atividades 
industriais no município.


