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A GAzetA dos Municípios

XXXVII Feste está com 
inscrições abertas

Roseira é tema da 8ª
Primavera dos Museus

NovaDutra inicia
campanha para orientar 
romeiros e motoristas 

na via Dutra

Continuam abertas - 
até o dia 30 de setem-
bro - as inscrições para 
a 37ª edição do Feste – 
Festival Nacional de Tea-
tro – de Pindamonhanga-
ba. Para se inscrever, os 
grupos devem acessar o 
site www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br e clicar 

A mostra reúne fotografias 
que narram a história do 
município. Um acervo fo-
tográfico, com mais de 40 
fotos da cidade de Roseira, 
é a atração da 8ª Primave-
ra dos Museus, realizada 
pelo Ecomuseu da fazenda 
Boa Vista, com o apoio da 
Faculdade de Roseira – 
FARO, que acontece entre 
dos dias 22 e 27 de setem-

Com o aumento do núme-
ro de romarias a pé nos 
acostamentos da via Dutra, 
em função do feriado em 
que se comemora o Dia de 
Nossa Senhora Aparecida, 
a CCR NovaDutra anteci-
pou sua campanha de se-
gurança com orientações 
aos romeiros e motoristas 
que trafegam na rodovia. 
A iniciativa conta com di-
vulgação de dicas de segu-
rança na CCRFM 107.5, 
instalação de faixas na ro-
dovia e entrega de folhetos 
com mensagens direciona-
das a romeiros e usuários. 
As ações tiveram início 
em setembro, quando a 
Concessionária constatou 
a presença antecipada de 
romarias rumo à Apare-
cida. Cinco mil folhetos 
estão sendo entregues aos 
romeiros pela equipe do 
SOS Usuário da CCR No-
vaDutra. A orientação se 
estende também aos mo-
toristas, que são alertados 
com dicas de segurança na 
programação da CCRFM 
107.5, informações nos 
Painéis de Mensagens Va-
riáveis (PMV’s), entrega 
de 50 mil folhetos nas pra-
ças de pedágio e instalação 

no banner do Feste, para 
ter acesso ao regulamen-
to e à ficha de inscrição, 
que pode ser preenchida 
via computador e deve 
ser impressa para ser en-
viada junto com o ma-
terial necessário, para o 
Departamento de Cultu-
ra da Prefeitura. O Fes-

bro. A mostra revela o mu-
nicípio, que possui quase 
10 mil habitantes em fotos 
do passado e do presen-
te. A exposição “Olha-
res sobre Roseira” reúne 
material público e parti-
cular. As transformações 
sofridas pela urbanização 
do município podem ser 
percebidas em fotos das 
igrejas de Nossa Senho-

de 20 faixas, que destacam 
a presença de romeiros no 
acostamento ao longo da 
rodovia. Segundo Marcos 
Brunelli, gestor de Aten-
dimento do trecho paulis-
ta da via Dutra, apesar de 
não recomendar esse tipo 
de manifestação, dado o 
risco que ela representa, 
a Concessionária preferiu 
adotar uma postura pre-
ventiva. “Desde o início 
do mês, já contabiliza-
mos mais de 270 romeiros 
rumo à Aparecida na ro-
dovia e a tendência é que 
esse número aumente com 
a proximidade do feriado 
que comemora o Dia de 
Nossa Senhora Apareci-
da. A Concessionária não 
recomenda esse tipo de 
manifestação às margens 
da rodovia por questões de 
segurança, mas não pode 
deixar de dar atenção ao 
fenômeno que se repete 
todos os anos”, diz o en-
genheiro. “Temos busca-
do esclarecer os grupos de 
romeiros sobre as formas 
menos arriscadas de cami-
nhar em direção à Apare-
cida, ao mesmo tempo em 
que alertamos os moto-
ristas sobre a presença de 

tival será realizado de 
9 a 23 de novembro.  
Neste ano, o Feste ho-
menageia os 20 anos 
do espetáculo teatral 
“A Barca do Inferno”, 
da Cia “Cadê Otelo?”, 
que foi um marco para 
o movimento teatral 
em Pindamonhangaba.

ra da Piedade, no bairro 
de Roseira Velha e igreja 
Matriz de Sant’Ana, no 
centro. Além disso, o acer-
vo traz imagens de pontos 
de expressão da cidade, 
como o Mosteiro Sagrada 
Face, a Praça João Paulo 
II, o pesqueiro, monumen-
tos, ruas, avenidas, entre 
outros lugares. O grande 
destaque da exposição é 
a foto que reúne o celebre 
morador de Roseira, José 
Ely de Miranda, mais co-
nhecido como Zito que se 
destacou na conquista dos 
mundiais de futebol de 58 
e 62. O acervo traz, ainda, 
outras fotos que contam 
um pouco da relação do 
futebol com o município.
A exposição funcionará de 
segunda a sexta, das 14h às 
22h e aos sábados das 9h 
às 16h. A entrada é franca.

pedestres nos acostamen-
tos.” A principal preocu-
pação da Concessionária 
é com os pedestres que 
caminham no acostamen-
to, muito próximos à faixa 
da direita, e nas travessias 
de trevos e acessos, onde 
o risco de atropelamentos 
é maior. “Nossas equi-
pes estão atuando mais 
intensamente no trecho 
entre São Paulo e Apare-
cida, com a distribuição 
de folhetos com dicas de 
segurança aos romeiros e 
aos motoristas. Nas abor-
dagens, nossos colabora-
dores buscam esclarecer 
os fiéis sobre os riscos da 
caminhada e dão dicas de 
como evitar as situações 
de risco”, diz Brunelli. 
Dicas de segurança para 
romeiros: 1) Caminhe no 
sentido contrário ao do 
tráfego, em fila indiana, o 
mais distante possível da 
pista e do acostamento;
2) Só caminhe durante o 
dia claro. Evite caminhar 
à noite ou na madrugada;
3) Use roupas claras e co-
loridas. Se possível, use 
faixas refletivas. Aumente 
ao máximo a sua visibili-
dade para os motoristas;
4) Descanse fora da ro-
dovia. Se houver veí-
culo de apoio, estacio-
ná-lo em local seguro, 
nunca no acostamento.
5) Redobre sua atenção. 
Rodovia é espaço para ve-
ículos, não para pedestres.
6) Se chover, inter-
rompa sua caminha-
da. Os riscos são maio-
res com pista molhada.
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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 
Avenida Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas 
- Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França (Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almei-
da Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça 
Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - 
Banca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jor-
nais 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 Joaquim Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de 
jornal da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Aran-
tes. Av. 9 de Julho, 25 (em frente ao bradesco) 
Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cida-
de e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epami-
nondas - Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e 
repartições públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue 
e no Itaguá.

EXPEDIENTE
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