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Prefeitura de Taubaté 
forma 1ª turma de

Bombeiros Municipais

A Prefeitura de Taubaté 
formou a primeira turma 
de Bombeiros Municipais, 
composta por 13 homens 
que passaram por capacita-
ção e treinamento militar. 
A cerimônia aconteceu na 
sede do Corpo de Bombei-
ros do Jardim Ana Emília. 
Os homens são servidores 
da administração e inscre-
veram-se em um processo 
de recrutamento interno 

para participar do curso 
de formação, que durou 
seis meses, no quartel do 
Corpo de Bombeiros de 
Franco da Rocha.  A for-
mação é semelhante com 
a dos militares de carreira.  
Agora, a Prefeitura estu-
da um projeto de lei para 
regulamentação do cargo 
recém-criado. Durante o 
evento, o Corpo de Bom-
beiros recebeu do Gover-

no do Estado, três viaturas, 
sendo dois veículos para 
resgate e um caminhão 
adaptado para o combate 
de incêndios (adaptação 
feita pela administração 
municipal).  A Prefeitu-
ra ainda está construindo 
uma nova base para a cor-
poração no Quiririm, que 
ficará anexo ao prédio 
do SAMU, que também 
está em fase de obras.

Alckmin vem ao Vale
e anuncia recuperação 

da SP-62 e rodovia
dos Tropeiros

Geraldo Alckmin (PSDB), 
governador de São Paulo, 
esteve nesta sexta-feira no 
Vale do Paraíba onde cum-
priu extensa agenda de 
inaugurações. De manhã, 
Alckmin visitou Taubaté 
onde anunciou recursos 
para o Hospital Universi-
tário (HU) e Hospital Re-
gional (HR).  Foram en-
tregues 10 novos leitos de 
ortopedia para o Hospital 
Universitário, que passa-
rá a contar com 22 leitos 
especializados. O investi-
mento é de R$ 1,2 milhão. 
O HU também receberá 
em breve 14 leitos de psi-
quiatria e mais quatro lei-
tos de UTI adulto. O Hos-
pital Regional do Vale do 
Paraíba, por sua vez, rece-
beu do Estado 12 novas ca-
deiras de hemodiálise que 
se somarão às 25 já exis-

tentes, totalizando R$ 2,5 
milhões em investimentos. 
Para o HR estão previstos 
ainda 44 novos leitos de 
oncologia. Em Pindamo-
nhangaba, o governador 
do Estado inaugurou a du-
plicação da Rodovia Ma-
noel César Ribeiro (SPA-
092/60). A avenida de 4,6 
km liga o centro de Pinda 
à Via Dutra passando pela 
região leste e agora conta 
com pista duplicada, ci-
clovias e dispositivos de 
acesso aos bairros. São 
dois benefícios: primeiro é 
evitar acidentes. Ciclovia 
separa bicicletas, canteiro 
evita choque frontal, então 
evita muito o acidente”, 
disse Alckmin. Segundo o 
governador, estão licitadas 
as obras para a duplicação 
da SP-62 em três lotes, no 
trecho Caçapava/Taubaté, 

Pinda-Roseira-Aparecida 
e Guaratinguetá Lorena. 
“Nós vamos recuperar toda 
a antiga Rio-SP. E para o 
Vale Histórico, outra boa 
notícia: em abril nós va-
mos começar  as obras da 
Rodovia dos Tropeiros”, 
revelou. Outro anúncio 
importante é a conclusão 
do asfaltamento da estrada 
Pinda-Lagoinha.”Nós já 
autorizamos Pinda-Lagoi-
nha (asfaltamento).  Al-
ckmin também anunciou 
investimentos de R$ 5,4 
milhões para a construção 
do novo prédio do 2º Dis-
trito Policial, de Moreira 
César. De Pindamonhan-
gaba, o governador de São 
Paulo rumou até Potim, 
onde encerrou sua visita 
ao Vale com a entrega de 
38 viaturas para a Polícia 
Civil operar na região.

Prefeitura de Taubaté informa 
mudanças do Balcão de

Empregos e outros serviços

Devido à interdição emer-
gencial da Rodoviária de 
Taubaté, ocorrida no últi-

mo dia 21, alguns servi-
ços passarão a atender a 
partir desta segunda-fei-

ra, 2, no piso térreo do 
prédio da CTI.  Entre os 
serviços estão: Balcão de 
Empregos, PAT (Posto de 
Atendimento ao Traba-
lhador), Banco do Povo, 
Ministério do Trabalho e 
Ouvidoria Geral. O pré-
dio fica na praça Felix 
Guisard, nº 11, Centro. 
O atendimento será rea-
lizado de segunda a sex-
ta-feira, das 08 às 17h. 
Mais informações pelo 
telefone: 12 3621-6043.

Receita começa a receber 
amanhã declarações do

Imposto de Renda de 2015
O prazo para entrega da 
declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física 2015 
começa amanhã (2) e ter-
mina no dia 30 de abril. 
As pessoas que entregam 
a declaração no início do 
prazo têm prioridade para 
receber a restituição, caso 
não preencha a declaração 
com erros ou omissões. Na 
mesma siutção estão in-
cluídas pessoas com mais 
de 60 anos, portadoras de 
moléstia grave ou com de-
ficiência física ou mental. 
Este ano, cerca de 27,5 
milhões de contribuintes 
devem prestar contas ao 
Fisco. A multa por atra-
so de entrega será de 1% 
ao mês-calendário, até 
20%. O valor mínimo é 
R$165,74. Um passo a 
passo com cada etapa da 
entrega está disponível na 
página da Receita. A de-
claração poderá ser pre-
enchida no próprio com-
putador, com a utilização 
do programa gerador, ou 
em dispositivos móveis, 

como tablets ou smartpho-
nes utilizando o aplicativo 
m-IRPF ou diretamente 
no site da Receita Federal, 
por meio do Centro Vir-
tual de Atendimento (e-
CAC). Neste último caso, 
haverá necessidade de 
uma certificação digital. 
O contribuinte poderá sal-
var ou compartilhar dos 
computadores da Receita 
Federal informações on-
line do programa gerador 
da declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física 
(IRPF) para usar em diver-
sos dispositivos e não ape-
nas no adotado para preen-
chimento do documento. 
Isto facilitará a vida do 
usuário, que poderá usar a 
chamada computação em 
nuvem (acesso a computa-
dor remoto). Será possível 
começar o preenchimento 
utilizando uma forma e 
continuar em outra, sem-
pre salvando as informa-
ções online. O contribuin-
te que optar pela instalação 
do programa gerador do 

Imposto de Renda terá de 
aguardar até 2 de março, a 
partir das 8h, para fazer o 
download . “A partir des-
te horário, quem baixar o 
programa poderá transmi-
tir a declaração”, confor-
me informou o supervisor 
nacional do Imposto de 
Renda, Joaquim Adir. En-
tre os obrigados a decla-
rar estão os contribuintes 
que receberam, em 2014, 
rendimentos tributáveis 
superiores a R$ 26.816,55 
ou rendimentos isentos – 
não tributáveis ou tribu-
tados somente na fonte –, 
cuja soma seja superior a 
R$ 40 mil. Também deve 
declarar quem recebeu, 
em qualquer mês, ganho 
de capital na alienação de 
bens ou direitos sujeito 
à incidência de imposto, 
realizou operações em 
bolsas de valores, de mer-
cadorias e futuros, aufe-
riu ganhos e tem bens ou
propriedade rurais de 
acordo com valores es-
tabelecidos pela Receita.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
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 Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 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 Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - 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

Taubaté divulga rota de
fiscalização dos radares

móveis nesta semana

A Prefeitura de Taubaté 
divulga a relação de ruas 
fiscalizadas pelos radares 
móveis nesta semana. O 
objetivo da fiscalização é 
dar mais transparência e 

buscar a redução do núme-
ro de acidentes de trânsi-
to na cidade. Veja a lista:
02/03 - Av. Marechal 
Arthur da Costa e Sil-
va, bairro Jabuticabeiras;

03/03 - Av. Oswaldo Ara-
nha, bairro Terra Nova;
04/03 - Av. Shalom, bair-
ro Residencial Shalom;
05/03 - Av. John Fitz-
gerald Kennedy, Jar-
dim das Nações;
06/03 - Avenida Isauro 
Moreira, bairro do Itaim;
07/03 - Rua Euclides 
da Cunha, Vila Marli;
08/03 - Av. Marro-
cos, bairro Indepen-
dência; Observações: 
Os locais de fiscalização 
estão sujeitos a alterações 
sem aviso prévio. Cada 
via está sinalizada com a 
velocidade máxima per-
mitida, através das pla-
cas de regulamentação.

Estado oferece 405
oportunidades para o

Vale do Paraíba
O governo do Estado de 
São Paulo, por meio do 
programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego, ofe-
rece nesta semana 405 va-
gas de trabalho divididas 
entre as áreas de comércio, 
indústria, serviços, entre 
outras, para o Vale do Pa-
raíba. Dentre as principais 
exigências estão escolari-
dade e experiência para o 
preenchimento das vagas 
que variam de acordo com 
a área de atuação e com 
a empresa. O programa 
Emprega São Paulo/Mais 
Emprego é uma agência de 

empregos pública e gratui-
ta gerenciada pela Secre-
taria do Emprego e Rela-
ções do Trabalho (SERT), 
em parceria com o Mi-
nistério do Trabalho e 
Emprego (MTE), ofe-
rece nesta semana
Para se cadas-
trar Candidatos - 
O interessado em ter aces-
so às vagas deve acessar 
o site: www.empregasao-
paulo.sp.gov.br  criar lo-
gin, senha e informar os 
dados solicitados. Outra 
opção é comparecer a um 
Posto de Atendimento ao 

Trabalhador (PAT) com 
RG, CPF, PIS e Carteira de 
Trabalho. Empregador - 
O cadastramento do em-
pregador também pode-
rá ser feito através do site 
do Emprega São Paulo ou 
PAT. Para disponibilizar 
vagas através do sistema, 
é necessária a apresenta-
ção do CNPJ da empresa, 
razão social, endereço e o 
nome do solicitante. Para 
mais informações sobre 
o Emprega São Paulo/
Mais Emprego, acesse: 
w w w . e m p r e g a s a o -
p a u l o . s p . g o v . b r .

MISCELÂNEA
Curiosidades

Perfil astrológico dos signos

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro): Generoso e franco, o aquariano ama as artes, 
tem a mania de prometer mais do que realmente pode fazer.
Peixes (20 de fevereiro a 20 de março): A modéstia é a sua principal característica, 
sensitivo, superam com facilidade os problemas que vão aparecendo.
Áries (21 de março a 20 de abril): Os arianos amam projetos novos, são criativos, 
adaptam-se a qualquer situação, mas costumam ser um pouco precipitados. 
Touro (21de abril a 20 de maio): Obstinados e teimosos, têm um coração de manteiga 
e quase sempre se pode confiar neles.
Gêmeos (21 de maio a 20 de junho): Imaginativos e generosos, os geminianos são 
inconstantes e vivem mudando de ambiente.
Câncer (21 de junho a 21 de julho): Tímidos e misteriosos, os cancerianos são muito 
ligados às tradições e à família.
Leão (22 de julho a 22 de agosto): Personalidade vibrante e espírito de liderança de-
vem evitar a tendência para arrogância e ao egoísmo.
Virgem (23 de agosto a 22 de setembro): Mente aguçada e dom de oração, só precisam 
evitar o hábito cansativo de entrar em detalhes.
Libra (23 de setembro a 22 de outubro): Buscam sempre a amizade, a harmonia e a 
beleza das coisas, é o signo da justiça.
Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro): Arrojado, os escorpianos não temem 
obstáculos, podem s tornar cruéis com quem atravessar em seu caminho. Bons líderes 
de grupo.
Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro): Concentram sua atenção no alvo que 
desejam atingir, são amantes dos esportes e das viagens.
Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro): O capricorniano é organizado e prático.

Humor

Uma mulher vai à farmácia e pede:
- Por favor, você tem veneno?
- Pra que?
- Pra matar o meu marido!
- Não posso lhe vender pra esse fim.
A mulher abre a bolsa e exibe uma foto do marido na cama com a mulher do farma-
cêutico e ele diz:
- Oh! Desculpe, não sabia que a senhora trazia a receita...
***
Quatro compadres mineirinhos costumavam ir pescar a vários anos juntos. Só que este 
ano, a mulher do Tião bateu o pé e disse que ele não ia e pronto. Ele ficou muito brabo 
e ligou para os companheiros dizendo que não poderia ir à pesca este ano. Dois dias 
depois, os companheiros chegaram à beira do rio e quem estava lá, já com a pescaria 
toda arrumada? Tião, em pessoa! Os companheiros intrigados, perguntaram: 
- Uai Tião! Você disse que não vinha mais, que a patroa não tinha deixado. O que 
aconteceu?
E o Tião explica:
- Bem, é simples. Ontem, ela acabou de ler um livro e aí me levou pro quarto. Lá tinha 
duas algemas e duas cordas em cima da cama. Aí, ela mandou eu algemá-la e amarrar 
ela. Aí, ela falou desse jeito:
- Agora você faça o que quiser...
- Então não pensei duas vezes, sô... Peguei minha tralha e vazei...

Mensagens

Quem vive a se queixar é um verdadeiro espinho humano. Quem é frio à vida, guarda 
gelo mental. Quem ensina e não faz, lembra um alto falante, Quem ouve a tentação, cai 
onde julga ergue-se. Quem não sabe o que quer, parece folhas ao vento. Quem esquece 
as ofensas, está livre de todo mal.
***
Quando não havia psicoterapeuta, nem antidepressivo, os problemas eram resolvidos 
com bom senso, inspirados na sabedoria do povo, transmitida pelos ditados populares. 
Eu chorava porque não tinha sapatos novos e quando olhei para traz vi um homem 
que não tinha os pés. Nem todos se conformam com os sofrimentos alheios. Os menos 
egoístas podem se lembrar do ditado quando se sentirem injustiçados.
***
Nos momentos mais graves, use a calma. A vida não pode ser um bom estado de luta, 
mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As 
circunstâncias, filhas dos Desígnios Superiores, modificam-nos a experiência e minuto 
a minuto. Evite as lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés 
de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reer-
guimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chegar 
a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a 
questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana, a fim 
de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não pe-
netre no círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de 
gosto. Seja cometido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade 
espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação, alusiva a segundas e terceiras pes-
soas, tenha cuidado. Em outras ocasiões outras pessoas serão chamadas a fim de se re-
ferirem a você. Em hora alguma proclamar seus méritos individuais, porque qualquer 
qualidade excedente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se 
de que a virtude não é uma voz que fala e sim um poder que irradia.

Pensamentos

O bom humor não custa nada e compra tudo.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.
Uma idéia sem execução é um sonho.
O amor não pede licença para entrar, ele surge já instalado.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
A verdadeira sabedoria é não parecer sábio.
Faça primeiro o mais importante e não o mais urgente.
Onde existe vontade, existe os meios.
Um coração sem mácula dificilmente se assusta.
As palavras ligam as pessoas que têm a mesma energia.
É preciso nunca fazer as coisas pela metade.
A ironia é uma tristeza que não podendo chorar ela ri.
Nas horas da crise, o difícil é não cumprir o dever.
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FIESP - Nota à Imprensa
O governo publicou hoje 
a Medida Provisória 669, 
que eleva as alíquotas de 
contribuição para a Previ-
dência das empresas sobre 
a receita bruta, instituída no 
processo chamado de de-
soneração da folha de pa-
gamento, a partir de 2011. 
As empresas que reco-
lhiam 1% sobre a receita 
bruta, passam a recolher 
2,5%, e as que tinham 
alíquota de 2%, pagarão 
4,5%.  Segundo a MP, as 
empresas poderão optar 
por pagar as novas alí-
quotas ou voltar ao siste-
ma anterior. Na prática, o 
governo acaba com o pro-
grama de desoneração da 
folha de pagamento. Seria 
mais coerente se tivesse 
assumido de uma vez que 
o seu objetivo é extinguir 
o programa - aliás criado 

por esse mesmo governo 
com o objetivo de incenti-
var a criação de empregos 
e sob o argumento de que 
era necessário dar instru-
mentos para melhorar a 
competitividade das em-
presas. É, portanto, um ab-
surdo que o governo tenha 
que recorrer novamente 
ao aumento da carga tri-
butária para socorrer suas 
finanças, num momento de 
queda da produção da in-
dústria e de forte redução 
do emprego no país. Só em 
2014, a indústria fechou 
216 mil postos de trabalho 
e há grande chance de o 
PIB registrar crescimen-
to negativo, tanto no ano 
passado quanto neste ano. 
O ajuste fiscal que as con-
tas públicas necessitam 
tem que ser baseado no 
controle do gasto, não no 

aumento da tributação e no 
corte do investimento. O 
Brasil já paga uma das mais 
elevadas cargas tributárias 
do mundo, de 37% do PIB, 
quando os países com ní-
vel de desenvolvimento 
semelhante praticam en-
tre 20% e 25% do PIB. 
O governo promete corte 
de gastos, quando na prá-
tica o que se vê é que a 
estrutura continua inabalá-
vel. Nada aconteceu ainda. 
As pessoas já estão sufo-
cadas por tantos impostos 
e não podem arcar com 
mais nenhum aumento. 
A sociedade brasileira não 
aceitará aumento de im-
postos. Paulo Skaf, presi-
dente do Centro e da Fe-
deração das Indústrias do 
Estado de São Paulo
Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo - FIESP

CCR NovaDutra completa
19 anos de administração

da Via Dutra

No dia 1º de março, a CCR 
NovaDutra completou 19 
anos de administração da 
Via Dutra. A Concessio-
nária comemora a data 
com os melhores indica-
dores desde que assumiu 
a operação da rodovia. Em 
2014, a CCR NovaDutra 
atingiu o menor índice de 
vítimas fatais da história 
da concessão, registrando 
uma queda de 73% con-
siderando o aumento do 
volume de tráfego, que foi 
de 96%. Quando assumiu 
a administração da via 
Dutra, em 1996, deparou-
se com uma rodovia em 
estado precário, com pon-
tos de travessia em nível, 
inexistência de muros de 
separação de pistas, sinali-
zação deteriorada e pistas 
esburacadas. Dezenove 
anos depois, a via Dutra se 
transformou em uma ro-
dovia segura, oferecendo 
assistência médica e me-
cânica 24 horas. A Con-
cessionária investiu mais 
de 13 bilhões em recursos, 
incluindo a realização de 
obras, aquisição de equi-
pamentos, operação da ro-
dovia e pagamento de im-
postos. Os investimentos 
englobam 56 quilômetros 
de pistas marginais, 356 
quilômetros de muros de 
concreto, 33 novas pontes 
e viadutos, recuperação de 
107 pontes, 66 viadutos 
e 25 passarelas e mais de 
17 milhões de m² de pa-
vimento, o equivalente a 
132.750 caminhões bas-
culantes. Cerca de 1.400 
colaboradores trabalham 
para atender os usuários 
que trafegam pela rodo-
via nas 890 mil viagens 
realizadas diariamente. 
Somente no SOS usuário 
da Concessionária, mais 
de 500 profissionais en-
tre médicos, enfermeiros, 
agentes de Atendimento 
pré-hospitalar e agentes de 
atendimento, atuam no so-
corro médico e mecânico 
da via Dutra, 24 horas por 
dia, em 11 bases distribuí-
das ao longo da rodovia. O 
Disque CCR NovaDutra, 
serviço de atendimento te-
lefônico gratuito, registra 
mais de 45 mil ligações de 
usuários por mês, o equi-
valente a uma ligação a 

cada minuto.   Já o SOS 
Usuário da CCR NovaDu-
tra, serviço de atendimen-
to aos usuários da rodovia, 
registrou uma média de 
177 ocorrências de guin-
chamentos ao dia, o equi-
valente a sete carros/cami-
nhões a cada hora. Todo 
este aparato é comandado 
a partir do Centro de Con-
trole Operacional, insta-
lado em Santa Isabel, na 
Grande São Paulo, que 
monitora toda a extensão 
da rodovia com o total de 
45 câmeras de TV (circui-
to fechado), 34 painéis de 
mensagens variáveis e 804 
telefones de emergência 
instalados a cada quilôme-
tro, nos dois sentidos da 
rodovia. PIONEIRISMO 
– A CCR NovaDutra é res-
ponsável pelo lançamento 
do primeiro serviço em 
FM sincronizado via saté-
lite dedicado a uma única 
rodovia: a CCRFM 107.5 
NovaDutra. Com trans-
missão ao longo dos 402 
quilômetros da via Dutra, 
o canal leva informação 
em tempo real sobre as 
condições de tráfego da 
rodovia, dicas diárias de 
direção segura e informa-
ções que contribuem para 
a conscientização dos mo-
toristas. Inaugurada em 3 
de setembro 2013, a CCR-
FM 107.5 NovaDutra emi-
te sinal para 40 antenas de 
transmissão distribuídas na 
rodovia e, segundo Pesqui-
sa Datafolha, já foi ouvida 
por 76% dos caminhonei-
ros e 53% dos motoristas 
de automóveis. Destes, 
88% aprovaram a progra-
mação. A CCR NovaDu-
tra também busca tornar 
a via Dutra referência no 
desenvolvimento susten-
tável das rodovias brasi-
leiras, por meio do Progra-
ma Estrada Sustentável. 
Lançado em 2012 duran-
te a Rio+20, Conferência 
das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Susten-
tável, o programa tem o 
desafio de reunir os diver-
sos públicos que intera-
gem com a rodovia, para 
que todos possam, jun-
tos, dialogar e promover  
ações de desenvolvimen-
to sustentável nas cidades 
às margens da via Dutra, 

assim como na rodovia, 
principal eixo que liga as 
duas maiores economias 
do Brasil: Rio de Janeiro 
e São Paulo. RESPON-
SABILIDADE SOCIAL 
E AMBIENTAL – Ao 
longo dos anos, a CCR 
NovaDutra tem investido 
no desenvolvimento dos 
municípios lindeiros à ro-
dovia por meio de ações 
de responsabilidade social 
que beneficiam usuários e 
comunidades. Atualmen-
te, a Concessionária apoia 
instituições por meio de 
leis de incentivo, em pro-
jetos culturais, esportivos, 
ambientais, educativos e 
de saúde. Destaque para 
os projetos de investi-
mentos próprios, como 
o programa Estrada para 
a Cidadania, o programa 
Estrada para a Saúde e o 
Trailer Odontológico, que 
visam ao desenvolvimento 
educacional e à qualidade 
de vida dos motoristas. O 
Estrada para a Cidadania 
leva informações sobre 
educação de trânsito e 
meio ambiente para alu-
nos da 4ª e 5ª série das 
redes públicas municipais 
de ensino. Os educadores 
são capacitados por meio 
de encontros pedagógi-
cos e tanto os professores, 
quanto os alunos, rece-
bem material didático ex-
clusivo para trabalhar em 
sala de aula. Este ano, o 
projeto vai beneficiar 128 
mil alunos. Uma equi-
pe formada por médicos, 
enfermeiros e estudantes 
da área de Saúde oferece 
exames clínicos gratuitos 
aos caminhoneiros, além 
de orientações para me-
lhorar o dia a dia do pro-
fissional do volante, den-
tro do programa Estrada 
para a Saúde. Desde 2001, 
o programa realizou mais 
de 36 mil atendimentos, 
como aferição de pressão 
arterial, avaliação de ris-
co cardíaco, testes de gli-
cemia, visão e colesterol, 
vacinação e atendimen-
to médico. O motorista 
profissional também tem 
como cuidar da saúde den-
tária por meio do Trailer 
Odontológico. Instalada 
em Roseira (SP), a unida-
de móvel da CCR Nova-
Dutra oferece tratamento 
dentário gratuito para ca-
minhoneiros, que inclui 
atendimento de urgência 
e procedimentos preventi-
vos. O objetivo é ampliar 
o acesso dos motoristas de 
caminhão aos tratamen-
tos e, por consequência, 
melhorar a qualidade de 
vida desses profissionais.

Vereador desaparecido em 
Caçapava é localizado pela 

família

O vereador de Caçapava, 
Celso Avelino (PSDB), 
que estava desaparecido 
desde a tarde de segunda-
feira (23), foi localizado 
pela família nesta quinta-
feira (27). O parlamentar 

estava sendo procurado 
pela polícia desde terça-
feira. Ele teria saído de 
casa em seu veículo Ford 
Courier, de cor prata e pas-
sou pela Câmara, de onde 
saiu por volta das 18h50. 

A última imagem dele foi 
captada pelas câmeras de 
segurança do prédio do 
Legislativo. Nesta quinta, 
ele ligou para um irmão 
informando que teve um 
lapso de memória, mas 
que estava bem. O lugar 
em que o vereador estava 
não foi revelado. Avelino 
mora com a mãe e um ir-
mão no bairro Nova Caça-
pava. O parlamentar cum-
pre seu primeiro mandato 
e trabalhava antes como 
motorista de ônibus. Era 
suplente e assumiu a vaga 
no lugar do titular da vaga, 
Sidney Sanita, que foi no-
meado pelo prefeito Rinco 
para a pasta de Educação.

Simulador de impacto de 
acidente é instalado em
posto da Carvalho Pinto

O simulador de impacto 
utilizado na campanha de 
conscientização do uso 
do cinto de segurança de-
senvolvida pela ARTESP 
(Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo) e 
pelas concessionárias das 
rodovias do Estado pode-
rá ser usado por motoris-
tas e pedestres no posto 
de serviços do km 94 da 
Rodovia Carvalho Pinto, 
em São José dos Campos.  
O equipamento, que si-
mula o impacto de uma 
batida entre dois veículos 
a 5 km/h, estará disponí-
vel para a utilização dos 
usuários entre segunda-
feira (2) e quarta-feira (4), 
e também na sexta-feira 
(6)  e no sábado (7). O 
horário de funcionamen-
to é das 10h às 17h. Ao 
passar pela experiência do 
simulador, a pessoa tem 

a noção da força causada 
pelo impacto de uma ba-
tida à baixa velocidade, 
ampliando a sua sensi-
bilidade sobre a impor-
tância do uso do cinto de 
segurança. A utilização 
do equipamento é apenas 
uma das ações que vem 
sendo desenvolvida na 
campanha, que visa alertar 
os motoristas e passagei-
ros sobre a importância do 
uso do cinto de seguran-
ça mesmo para os passa-
geiros do banco traseiro.  
A campanha foi idealiza-
da a partir de constatação 
de pesquisa realizada pela 
ARTESP que mostrou 
o alto índice de passa-
geiros do banco traseiro 
que não utilizam o cinto. 
Na primeira fase da pes-
quisa, realizada entre 1 e 
7 de dezembro/2104, foi 
aferido que 53% dos usu-
ários do banco de trás não 
utilizam esse equipamento 
de segurança. Na segunda 
etapa do estudo, aplica-
da um mês após o início 
da campanha (entre 30 
de janeiro e 5 de feverei-

ro), verificou-se que esse 
índice caiu cinco pontos 
percentuais, para 48%.  
Na região de São José 
dos Campos o índice de 
não utilização do cin-
to de segurança no ban-
co traseiro teve queda 
ainda mais expressiva 
entre as duas etapas do 
levantamento. Foram 
21 pontos percentuais a 
menos registrados na se-
gunda fase do estudo. O 
índice diminuiu de 59% 
para 38%. Dados sobre a 
quantidade de vítimas de 
acidentes nas rodovias sob 
concessão que não usavam 
cinto de segurança apon-
tam para a necessidade 
constante de campanhas 
de conscientização. De 
2012 até outubro de 2014, 
69,4% dos passageiros 
que estavam nos bancos 
traseiros e que morreram 
em acidentes nas rodo-
vias não haviam conecta-
do o cinto de segurança. 
As vítimas fatais no ban-
co da frente de passageiro 
sem cinto chegam a 38,4% 
e 50,1% dos motoristas.
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Roubos em Pinda diminuem 
36%, aponta estatística de 

janeiro da SSP

A Secretaria de Segurança 
Pública de São Paulo di-
vulgou nesta semana da-
dos sobre a criminalidade 
em Pindamonhangaba re-
ferentes ao mês de janeiro 
e 2015. As estatísticas cri-
minais apresentaram uma 
expressiva redução dos ín-
dices criminais, especial-
mente dos crimes contra 
o patrimônio, de acordo 
com a SSP. no período, se-
gundo dados, houve uma 
redução de 36% nos cri-
mes de roubo, no compa-
rativo ao mesmo período 
do ano passado. Também 
houve redução de 19% 
nos crimes de furto, 8% 

nos crimes de furto a veí-
culo, e 78 % roubo de ve-
ículos. Os dados revelam 
que não houve aumento 
do fator Letalidade (Ho-
micídio + Latrocínio) que 
se mantenve estabilizado 
e sob controle. “O balan-
ço positivo se deve ao in-
tenso trabalho que a PM 
vem realizando, por meio 
do policiamento ostensi-
vo preventivo na região 
direcionado para Áreas 
de Interesse de Segurança 
Pública com auxílio dos 
Sistemas Inteligentes, alia-
do ao desencadeamento do 
Circuito de Operações Di-
árias com foco principal-

mente na inquietação ao 
tráfico de drogas.”, disse 
o Comandante da 2ª Cia 
de Polícia Militar, Capi-
tão PM Cavalheiro. Ainda 
segundo o comandante da 
PM de Pindamonhangaba, 
somente neste mês foram 
apreendidos e retirados 
das ruas e das mãos de in-
fratores 16 armas de fogo  
e 4 simulacros (imitação 
de armas), o que repre-
senta aumento de 122% 
em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado). As 
ações da PM local resulta-
ram ainda na apreensão de 
mais de 1 Kg de maconha, 
cocaína e crack. Ajude a 
Polícia Militar A popula-
ção pode ajudar a Polícia 
Militar no combate à cri-
minalidade fornecendo 
informações a respeito de 
irregularidades por meio 
do telefone 190, do disque 
denúncia PM 0800 555 
190 ou do disque denúncia 
- 181, além do serviço Fale 
Conosco disponibilizado 
no site: www.policiami-
litar.sp.gov.br, e também 
pelo webdenuncia.org.br. 

Câmara de Pinda
recebe abertura da 

Campanha da
Fraternidade 2015

Pindamonhangaba abre 
hoje a Campanha da Fra-
ternidade 2015, com pro-
gramação prevista para ter 
início às 19h00 na Câma-
ra Municipal. Em Pinda, 
a solenidade é realizada 
por intermédio da Lei Mu-
nicipal nº 5.186/2011. O 
encontro contará com a 

presença de Sua Excelên-
cia Reverendíssima Dom 
Carmo João Rhoden, Bis-
po da Diocese de Taubaté. 
Também estarão presen-
tes o Decano do Decana-
to Cristo Rei Padre Vitor 
Hugo Porto (pároco de 
Nossa Senhora das Gra-
ças) e sacerdotes e diáco-

nos, além de membro da 
Campanha da Fraterni-
dade do Decanato Cristo 
Rei de Pindamonhangaba. 
A Campanha Nacio-
nal a Fraternidade 2015 
foi lançada pela CNBB 
(Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Bra-
sil) no dia 18 último.

Empossamento de novos 
membros do Conselho do 

Idoso em Ubatuba

O empossamento dos no-
vos membros do Conselho 
Municipal de Defesa dos 
Direitos do Idoso acon-
teceu na última segunda-
feira, 23 de fevereiro, no 
gabinete do prefeito Mau-
rício (PT). Os membros 
tem a função de deliberar 
sobre a política setorial, 
incluindo a gestão orça-
mentária do Fundo de 
Defesa dos Direitos do 
Idoso e o monitoramento 
do orçamento governa-
mental correspondente. 
Também compete ao con-
selho fiscalizar as ações, 
projetos e programas im-
plementados; registrar as 
entidades e programas de 
atendimento governamen-
tais e não governamen-
tais, bem como sua nor-
matização e fiscalização 
dos serviços oferecidos 
e lutar pela implantação 
de outros não existentes 
e divulgar e sensibilizar a 

sociedade sobre os direi-
tos do idoso no município 
de Ubatuba, trabalhan-
do pela implementação 
das diretrizes do Estatuto 
do Idoso no município. 
O Conselho é compos-
to pelas entidades OAB, 
Lar Vicentino, Associação 
dos Aposentados, Lar Avi-
valista, Sapouba, APAE e 
pelas Secretarias da Saú-
de, Educação. Cidadania 
e Desenvolvimento So-
cial, Esportes e Lazer e a 
Fundart. O Prefeito Mau-
ricio Moromizato agrade-
ceu a todos e apresentou 
os avanços e desafios do 
município de Ubatuba 
para o segmento do ido-
so. “Considero importante 
reestabelecer o conselho 
e também o fundo muni-
cipal do idoso. Em uma 
cidade com mais de 10 
mil pessoas moradoras 
acima dos 60 anos, é fun-
damental este setor estar 

devidamente representa-
do. Além disso, os idosos 
têm experiência e tempo 
para ajudarem a cidade e 
o conselho permitirá uma 
atuação mais participativa 
e construtiva e não me-
ramente reivindicativa”, 
afirmou o prefeito, ressal-
tando algumas conquistas 
recentes para os idosos, 
como a gratuidade no trans-
porte coletivo a partir dos 
60 anos, disse Maurício. 
Destaque para a próxima 
reunião com os membros 
do Conselho que aconte-
cerá dia 3 de março às 9h, 
na Casa dos Conselhos 
de Ubatuba, localizada na 
Rua Paraná, 127 – centro. 
Nesta reunião será ele-
gida a Mesa Diretora e 
também será discutido 
o processo inicial de or-
ganização para a Con-
ferência Municipal do 
Idoso, o que é de grande 
ganho para o município.


