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O Sesc Taubaté abre na 
sexta-feira, dia 1º de 
maio, feriado que come-
mora o dia do trabalho, e 
apresenta atividades di-
versas para toda família.
Confira a programação:
No esporte o programa 
oferece Desafio Comerci-
ário (Setor Automotivo) 
às 10h, jogo voltado para 
empregados do ramo do 
comércio de automóveis 
e peças automotivas, que 
poderão disputar a Copa 
Sesc de Futebol Society – 
setor automotivo que terá 
início no dia 12 de maio. 
Para participar é neces-
sário apresentar a cre-
dencial plena válida. As 
inscrições serão feitas no 
dia, com antecedência 
de 30min. antes do jogo.
Para as crianças o espetá-
culo infantil, O Mamulen-
go no Cinema, acontece às 

Estão abertas as inscri-
ções para XVII Prova 
Pedestre Francisco Eu-
gênio da Costa,  conhe-
cida popularmente como 
“Corrida do Geninho”.
O evento organizado pelo 
Secretaria de Esportes da 
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, acontece no do-
mingo, dia 07 de junho, 
às 9h, com concentra-
ção na Praça da Estação.
As inscrições somen-
te podem ser feitas pelo 
site www.minhasins-
c r i c o e s . c o m . b r / c o r -

11h com Mestre Valdeck 
de Garunhuns, é contado 
por meio de manipulação 
de bonecos e narra a his-
tória do Coronel Vicente 
Pompeu um fazendeiro 
que recebe em suas terras 
uma equipe estrangeira de 
cinema que deseja realizar 
um filme com o Boi Pinta-
dinho e o Reisado de sua 
propriedade. O Coronel 
reluta, mas o diretor argu-
menta que é um documen-
tário e que vai ser bom 
para o Coronel. A partir 
daí, muita história vai rolar 
até a conclusão do filme. 
A apresentação é gratui-
ta e para todas as idades.
Para desenvolver as ar-
tes manuais, a oficina 
Quadros com Aplicação 
de Vinil e Texturização 
com a Profª. Angela Su-
dário , acontece às 13h. 
Para participar é necessá-

r i d a d o g e n i n h o / 2 0 1 5 /
No dia 06 (sábado) de ju-
nho, os atletas devem com-
parecer a Praça da Estação 
para retirada do número 
de peito,  das 13h às 17h.
As categorias iniciantes 
(até 15 anos), pré-mirim 
e mirim masculino e fe-
minino possuem o per-
curso com 2Km e farão a 
largada da prova às 9h00.
As categorias adulto tem 
um percurso de 5Km 
com largada e chegada 
na Praça da Estação, va-
riando entre ruas e aveni-
das da cidade em asfalto 

rio verificar disponibilida-
de de vagas na Central de 
Atendimento do Sesc  e fa-
zer a inscrição. Os valores 
vão de R$ 5,00 a R$ 17,00.
O Show musical fica por 
conta da banda Cabana 
Café, às 16h, que traz em 
seu repertório gêneros 
como indie-bossa, rock 
e a nova MPB. Forma-
da por Gustavo Athayde, 
Mário Gascó, Rita Oliva, 
Taian Cavalca e Zelino 
Lanfranchi, neste show 
o grupo apresenta faixas 
de trabalhos lançados e 
anuncia o sexto integran-
te, Hafa Bulleto (guitar-
ra). O show é gratuito.
O Sesc Taubaté fica na Ave-
nida Milton de Alvarenga 
Peixoto, 1264, Esplanada 
Santa Terezinha. Mais in-
formações pelo telefone 
(12) 3634-4000 ou www.
sescsp.org.br/ taubate.

e calçamento de pedras.
Os atletas meno-
res de 18 anos só po-
derão participar da 
Prova Pedestre Geni-
nho mediante autori-
zação dos pais, técni-
cos ou responsáveis.
Os atletas melhores colo-
cados do 1º ao 3ºlugares, 
categoria 5KM e 2km, 
Masculino e Feminino, se-
rão contemplados com tro-
féus, e medalhas do 4º ao 
10º colocado e ou brindes.
Outras informações tam-
bém podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3672-3147

Sesc Taubaté oferece várias 
atividades para o feriado do 

Dia do  Trabalho

Abertas inscrições para tradicional 
Prova Pedestre do Geninho 2015 

em Tremembé

Durante o mês de maio, 
o Escritório Regional do 
Sebrae-SP estará em Pin-
damonhangaba para pro-
mover uma série de ações 
voltadas para o desenvol-
vimento de empresários do 
comercio. A programação 
recebe o apoio da Prefeitu-
ra, Senac, Senai e contará 
com visitas nos estabele-
cimentos, Workshop so-
bre Inovação e a presença 
da Carreta Loja Modelo.
Na atividade de capaci-
tação, os participantes 
irão aprender como con-
quistar os clientes com 
uma distribuição mais 
estratégica dos itens nas 
vitrines e prateleiras a 

fim de tornar os produtos 
mais visíveis e atrativos.
Na próxima segunda-fei-
ra (4/5) a programação 
começa com o Sebrae Vi-
sita e seus consultores e 
analistas que vão percor-
rer as áreas comerciais e 
os empreendimentos. Os 
técnicos estarão levando 
informações sobre os prin-
cipais aspectos da gestão 
empresarial, o que envol-
ve  planejamento, finan-
ças, vendas, marketing e 
qualidade no atendimento.
Na semana seguinte, 
dia 12, está previsto o 
Workshop “Encontro so-
bre Inovação”, no auditó-
rio do Senai. O evento vai 

contar com duas palestras 
voltadas para a melho-
ria visual e organizacio-
nal dos estabelecimentos. 
A primeira apresentação 
será sobre “Visual Mer-
chandising”, com o espe-
cialista do Senac Victória 
Balady. Em seguida será 
a vez das consultoras do 
Sebrae-SP Erika Miguel e 
Tamares Ferreira falarem 
sobre disposição de pro-
dutos na palestra “Loja 
organizada vende mais”.  
A programação será fina-
lizada no dia 20 a cidade 
com a visita da Carreta 
Loja Modelo, que ficará 
estacionada em frente a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. Com 55 m², o 
espaço consiste em uma 
loja conceito que traz 
ao público as novas tec-
nologias do mercado de 
varejo e moda, além das 
principais tendências do 
visual merchandising.
As vagas são limita-
das e as inscrições de-
vem ser feitas pelo te-
lefone (12) 3132-6777.

Sebrae promove ações 
para desenvolvimento 

do comercio em 
Pindamonhangaba

“Preparem a sola dos sa-
patos. É hora de voar”. No 
próximo dia 02 de maio 
(Sábado), Monteiro Lo-
bato receberá a Orquestra 
Voadora da cidade do Rio 
de Janeiro. A apresentação 
acontece no evento “Cir-
cuito Sesc de Artes – Co-
nectando lugares”, reali-
zado pelo Sesc São Paulo 

e com o apoio da Secreta-
ria de Cultura e Turismo.
Sobre a orquestra: A Or-
questra Voadora, com seus 
arranjos inovadores de 
clássicos da música brasi-
leira e mundial, vai deco-
lar mais uma vez, como 
vem fazendo nas ruas e 
nos carnavais do Rio de 
Janeiro. Considerada uma 

das principais brass bands 
do país, ou seja, uma ban-
da de metal e percussão, 
a orquestra, traz ritmos 
como o rock, o funk, o 
jazz, o frevo, o samba e 
o maracatu. Com um CD 
lançado, Ferro Velho, a 
orquestra apresenta suces-
sos de Secos & Molhados, 
Steve Wonder, Roberto 
Carlos, Felá Kuti, Moa-
cir Santos e Edu Lobo.
A apresentação ocorrerá na 
Praça Comendador Freire 
no centro do município, 
no período das 17h às 22h.
Além da Orquestra, tam-
bém estão previstas ativi-
dades musicais, de litera-
tura, cinema, circo e dança. 
Participem, todas as apre-
sentações são gratuitas!

Monteiro Lobato recebe 
Orquestra Voadora do

 Rio de Janeiro
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EXPEDIENTE

Subiu pelo terceiro mês 
consecutivo a taxa de 
desemprego em todo o 
país, segundo a infor-
mação do instituto na 
Pesquisa Mensal de Em-
prego nesta terça-feira. 
O índice é medido mensal-
mente pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) e passou de 
5,9%, medida  em feverei-
ro, para 6,2% em março. 
A PME (Pesquisa Men-
sal de Emprego ) trabalha 
com números colhidos nas 
regiões metropolitanas de 
Recife, Belo Horizonte, 
São Paulo, Salvador, Rio 
de Janeiro e Porto Ale-
gre. Individualmente, as 
seis regiões pesquisadas 
pelo IBGE na Pesquisa 
Mensal de Emprego apre-
sentaram os seguintes 
índices de desemprego: 
Recife (8,1%), Salvador 
(12%), Belo Horizonte 

O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego co-
munica nesta terça-feira 
que está em disponibili-
dade uma relação de 61 
vagas de emprego para a 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba. De acor-
do com a agência, são va-
gas com perfil que possi-
bilita inserir no mercado 
de trabalho pessoas com 
deficiência moradoras na 
região. Entre os principais 
destaques estão as ofertas 
para Vendedor de Serviços 
(10 vagas) para Guaratin-
guetá, e Atendente de Bal-
cão (10 vagas) para Apa-
recida. Vale destacar que 
o programa Emprega São 
Paulo é uma agência de 
empregos pública e gratui-

“Mestre da capoeira de angola e da cordialidade baiana, ser de alta civilização, 
homem do povo com toda sua picardia, é um dos ilustres, um dos abas, dos seus 
chefes. É o primeiro em sua arte. Senhor da agilidade e da coragem, da lealdade 
e da convivência fraternal. Em sua escola no pelourinho, mestre pastinha constrói 
cultura brasileira, da mais real e da melhor...”
Com as palavras de jorge amado viemos prestar homenagem a vicente ferreira pas-
tinha, mais conhecido como, “ mestre pastinha”, nascido em cinco de abril de 1889, 
filho de um espanhol, josé señor pastinha e de uma baiana, eugênia maria de carva-
lho, nasceu na rua do tijolo em salvador bahia.
Mestre pastinha foi um dos maiores ícones da cultura do brasil. Dedicou sua vida 
inteira em favor da nossa cultura, ajudou a tirar a capoeira da ilegalidade e a colo-
ca-la no seu devido lugar como pratica esportiva e cultural, preservou e divulgou 
a nossa arte até fora do país, e ensinou jovens e adultos a enxergar a vida de uma 
forma simples, mas nobre. Mestre pastinha foi uma estrela em forma de homem, 
para nos ensinar a filosofia da simplicidade, mas teve que voltar ao céu, pois o seu 
brilho já não cabia mais aqui em um lugar tão pequeno. Um homem que transfor-
mou e formou crianças em adultos e fez os mais velhos brincarem como crianças 
literalmente de pernas pro ar.
Em 1971 aos oitenta e dois anos de idade, pastinha já quase cego por causa de uma 
catarata, é obrigado pela prefeitura a se retirar do casarão, que entraria em reformas, 
com a promessa de que assim que estivesse pronto poderia voltar, e voltou?
Mestre pastinha teve então que se mudar. Foi morar na rua alfredo brito nº 14 no 
pelourinho, em um quarto escuro, úmido e sem janelas.Único lugar que dava pra 
pagar com o mísero salário que recebia da prefeitura, já que não podia contar mais 
com o dinheiro das aulas. Ainda na mudança, foram perdidos muitos  móveis, qua-
dros que o mestre pastinha pintava e fotografias, que juntos hoje , construiriam um 
grande acervo cultural da nossa história.
Para piorar o prédio foi doado para o patrimônio histórico da fundação pelourinho 
que posteriormente o vendeu para o senac que transformou o prédio em um restau-
rante.
Este foi um dos maiores absurdos praticados contra nossa cultura. Mestre pastinha 
foi usado, enganado e abandonado.
Após a mudança e perda de sua  academia , pastinha sofre de banzo, uma enorme 
tristeza ( depressão ) e em 1979 com 90 anos  é vítima de um derrame cerebral, que 
o levou a ficar internado por um ano em um hospital público. Após  esse período foi 
enviado para o abrigo para idosos dom pedro ii, onde permaneceu até a sua morte. 
Mestre pastinha morreu cego, quase paralítico e abandonado.
No dia 13 de novembro de 1981, aos 92 anos, o brasil perdia um dos maiores mes-
tres. Não só o mestre  da capoeira angola, mas o mestre da filosofia popular. 
Até a próxima edição e muito axé a todos!
Por: davi mariano
Pagina no facebook: terreiro de cultura

(4,7%), Rio de Janeiro 
(4,8%), São Paulo (6%) 
e Porto Alegre (5,1%). 
Nas seis regiões, o nú-
mero de desocupados au-
mentou em 280 mil pes-
soas na comparação com 
março do ano passado 
e se manteve estável na 
comparação com feverei-
ro. O nível de ocupação 
se manteve estável em 
52,1% em relação a feve-
reiro deste ano, mas caiu 
0,9 ponto percentual em 
relação a março de 2014. 
Para o IBGE, no entanto, 
essa variação demonstra 
estabilidade. Em março 
do ano passado, a taxa al-
cançou 5%. O desempre-
go registrado em março 
de 2015 igualou a taxa de 
março de 2012, quando 
também chegou a 6,2%. O 
percentual é o maior regis-
trado em um mês de março 
desde 2011, quando a taxa 

ta gerenciada pela Secreta-
ria do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), em 
parceria com o Ministério 
do Trabalho e Emprego 
(MTE), oferece nesta se-
mana 61 vagas de trabalho  
que aceitam pessoas com 
deficiência noVale do Pa-
raíba. Cadastro de desem-
pregados - Os interessados 
em se candidatar a uma das 
vagas deve acessar o site:  
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br , onde será ne-
cessário criar  criar login, 
senha e informar os dados 
solicitados. Outra opção 
é comparecer a um Posto 
de Atendimento ao Tra-
balhador (PAT) com RG, 
CPF, PIS, Carteira de Tra-
balho, laudo médico com 

foi 6,5%. “De janeiro até 
março, há uma tendência 
de elevação da taxa de de-
socupação. É a tendência 
de início de ano de todos 
os anos”, disse a geren-
te da Pesquisa Nacional 
de Amostra por Domicí-
lios, Maria Lúcia Vieira. 
De acordo com ela, há 
mais pessoas procuran-
do emprego em março 
deste ano que no ano an-
terior. Queda contínua - 
O percentual da popula-
ção ocupada está em que-
da desde dezembro de 
2014, quando partiu de 
uma redução de 0,7% e 
se intensificou para -0,9% 
em janeiro e -1% em feve-
reiro. Em março, a queda 
foi 0,2%, o que, apesar do 
enfraquecimento, mostra 
que pessoas que perde-
ram seus empregos podem 
não estar encontrando 
novo, revela a pesquisa. 

o Código Internacional de 
Doenças (CID) e Audio-
metria (no caso de defici-
ência auditiva).  Quem não 
tiver o laudo médico será 
orientado no próprio PAT 
sobre como proceder para 
conseguir a documenta-
ção exigida.  O candidato 
pode comparecer na sede 
do PADEF, localizado, na 
Rua Boa Vista, 170 – 1° 
andar. Cadastro de empre-
gador - O cadastramento 
do empregador também 
poderá ser feito através 
do site do Emprega São 
Paulo ou PAT. Para dis-
ponibilizar vagas através 
do sistema, é necessária a 
apresentação do CNPJ da 
empresa, razão social, ende-
reço e o nome do solicitante.

Taxa de desemprego sobe 
para 6,2% em março

Estado oferece 61 vagas na 
região que aceitam pessoas 

com deficiência

Coluna Raizes da História

“Viajar é fazer uma jorna-
da para dentro de si mes-
mo”, a frase da atriz Dena 
Kaye resume bem o que 
Felipe Moyano César, de 
30 anos, vive atualmente. 
Após sofrer um acidente 
de carro, reavaliou a vida, 
decidiu largar o empre-
go e conhecer o mundo. 
Em agosto de 2014, colo-
cou a mochila nas costas 
e seguiu sozinho em uma 
viagem que já soma 11 pa-
íses visitados. Nascido em 
Pindamonhangaba, Feli-
pe diz que sempre gostou 
de viajar e que agora está 
realizando um grande so-
nho. Sua aventura é como 
um mochileiro mesmo, 
nada de aviões, hospeda-
gens em hotéis e muito 
luxo, e assim segue por 
estradas descobrindo os 
lugares mais extremos do 
continente. “Comecei a 
viajar com 15 anos com 
um moto clube de Pinda, 
influenciado pela minha 

madrinha, e conheci toda 
a região do Vale do Para-
íba e um pouco do Sul de 
Minas. Aos 18 anos fui so-
zinho para a Argentina e 
Uruguai, sem falar nada 
de espanhol, e foi uma 
experiência única, onde 
fiz diversos amigos. Isso 
me animou para trabalhar 
e juntar dinheiro, pen-
sando sempre em ir mais 
longe.” Felipe conta que 
começou a trabalhar aos 
18 anos e que sempre pro-
gramava sua férias pen-
sando nas viagens, mas 
só resolveu que queria 
largar tudo para viver na 
estrada quando tinha 26 
anos, depois do acidente. 
“Tinha um excelente em-
prego, ganhava bem, cres-
ci rápido em minha vida 
profissional, mas sempre 
guardava um dinheiro 
pensando na possibilida-
de de largar tudo. Aí sofri 
um acidente grave e co-
mecei a refletir na impor-

tância de ter bens mate-
riais se a vida é tão frágil 
e pode acabar a qualquer 
momento. Então, tomei 
coragem e decidi pegar to-
das as minhas economias 
e encarar esse desafio.”  
A viagem começou pelo 
México e segue por toda 
a América, no momen-
to ele está na Bolívia. No 
caminho, já soma diver-
sos amigos de toda parte 
do mundo, muitas fotos 
e histórias. Para o futuro, 
Felipe quer explorar ou-
tros continentes. Europa 
e o Sul da Ásia estão em 
seus planos. “Faz 8 me-
ses que estou na estrada 
e digo que é impossível 
ser o mesmo depois des-
sa experiência. Já foram 
11 países, onde fiz amigos 
de toda parte, experimen-
tei sabores diversos, tive 
um enriquecimento cul-
tural enorme, aprendi no-
vos idiomas e sigo assim, 
sem prazo para terminar.”

Mochileiro de Pindamonhangaba 
se aventura há 8 meses em

viagem pela América
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O Vôlei Taubaté fechou 
parceria com o São Pau-
lo Futebol Clube para a 
temporada 2015/2016. 
O contrato foi assinado 
na última terça-feira e 
o anuncio oficial acon-
tece na quinta-feira, na 
sede social do São Paulo. 
O novo uniforme deixa-
rá de ser azul e branco e 
passará a ter as cores da 
equipe do Morumbi e será 
confeccionado pela Penal-
ty. Para a próxima tem-
porada, o nome oficial da 
equipe será Funvic Tauba-
té/São Paulo FC. As ne-
gociações começaram há 
pouco mais de um mês e 
o contrato terá duração de 
uma temporada. Apesar de 

usar o emblema do time da 
capital, o Taubaté continu-
ará a mandar os jogos no 
ginásio do Abaeté. Apenas 
alguns jogos exibição po-
dem acontecer na capital. 
“O São Paulo entra ape-
nas como um parceiro 
que vai nos ajudar a con-
seguir mais patrocínios. 
Não vamos jogar na capi-
tal”, garantiu o supervisor 
técnico Ricardo Navajas. 
A intenção dos dirigentes 
é tentar repetir o mesmo 
sucesso do Cruzeiro, que 
desde 2009 tem parceria 
com uma equipe de vôlei 
e já conquistou três títu-
los e dois vices na Super-
liga, um título mundial 
e dois Sul-Americanos. 

Na última temporada, 
Taubaté teve 18 patro-
cinadores e conseguiu 
manter uma equipe que 
conquistou o 3º lugar 
da Superliga e os títulos 
do Campeonato Paulis-
ta e da Copa do Brasil. 
C o n t r a t a ç õ e s
Os dirigentes do Vôlei 
Taubaté continuam mon-
tando a equipe da pró-
xima temporada. Já foi 
anunciada a renovação 
dos contratos dos pontei-
ros Lipe (eleito craque da 
última Superliga), Leo-
zão, do levantador Rapha 
e do líbero Felipe. Além 
disso, também chegam a 
equipe o oposto canaden-
se Gavin Schmitt (eleito 
melhor jogador do último 
Campeonato Turco), do 
ponteiro Lucarelli e dos 
centrais Riad e Otávio. 
A equipe se apresenta ao 
técnico Cezar Douglas 
para iniciar os treinamen-
tos no fim de maio e a apre-
sentação oficial dos novos 
jogadores e do uniforme 
acontece no mês de julho.

Vôlei Taubaté formaliza
parceria com o São Paulo FC

O paratleta de Taubaté, 
André Rocha, ganhou a 
medalha de ouro e que-
brou o recorde Pan-A-
mericano do arremeso de 
peso durante a quinta eta-
pa do Open Internacional 
de Paratletismo, com a 
marca de 9,15m. A pro-
va foi realizada no fim de 
semana no Ibirapuera, em 
São Paulo. É a segunda 
vez que o atleta quebra o 

recorde Pan-Americano. 
Além do ouro e do recor-
de no arremeso de peso, o 
atleta também garantiu a 
medalha de prata no mo-
dalidade do lançamento 
de dardo. “Achei o resul-
tado excelente. Participei 
de três provas - peso, dar-
do e disco - e garanti dois 
pódios. Com muita raça 
e determinação, superei 
uma lesão no ombro para 

conquistar esses resulta-
dos”, ressaltou. Com os 
resultados, André garantiu 
vaga para a final do Mun-
dial que acontece no mês 
de junho, na Alemanha.  
O atleta também espera 
uma convocação para a 
seleção brasileira nos pró-
ximos meses, um passo 
para conseguir uma vaga 
nas Paraolimpíadas do 
Rio de Janeiro, em 2016.

Paratleta de Taubaté
bate recorde

Pan-Americano e 
garante vaga em Mundial

Neste dia 02 de maio, a ci-
dade de Monteiro Lobato 
receberá o evento “Circui-
to Sesc de Artes – Conec-
tando lugares”, realizado 
pelo Sesc São Paulo e 
com o apoio da Secretaria 
de Cultura e Turismo. As 
atividades irão ocorrer na 
Praça Comendador Freire 

no centro do município, no 
período das 17h às 22h. A 
ação chega em 2015 como 
a maior realizada até hoje 
e traz em sua programação 
apresentações de música, 
dança, teatro, circo, cine-
ma, artes visuais, literatura 
e cultura digital. Entre os 
destaques da programação 

estão o Circo do Asfalto 
de São Paulo e a Orquestra 
Voadora do Rio de Janei-
ro, que conta com arranjos 
inovadores de clássicos da 
música brasileira e mun-
dial presentes no tradi-
cional carnaval carioca. 
Participem, todas as apre-
sentações são gratuitas!

Monteiro Lobato recebe
Circuito Sesc de Artes
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A Novelis prorrogou o 
prazo de inscrições do 
Prêmio Novelis de Susten-
tabilidade até 30 de junho. 
A iniciativa reconhecerá 
ideias e/ou projetos ino-
vadores desenvolvidos por 
universitários e empre-
endedores, que explorem 
as diversas possibilidades 
de aplicação das chapas e 
folhas de alumínio e valo-
rizem sua infinita recicla-
bilidade. O Prêmio está di-

A CCR NovaDutra reali-
za, a partir de quinta-feira 
(30), operação especial por 
conta do feriado do Dia do 
Trabalho. A operação con-
tará com equipes extras do 
SOS Usuário em pontos 
estratégicos da rodovia, 
campanha com veiculação 
de dicas de segurança e 
entrevistas ao vivo sobre 
as condições de tráfego 
na CCRFM 107,5, além 
de implantação de pista 
reversível na chegada a 
São Paulo, no retorno do 
feriado. A Concessionária 
prevê que, no trecho pau-
lista da rodovia, o tráfego 
deverá ficar intenso entre 
16h e 20h de quinta-feira 
(30/4) e entre 7h e 13h de 
sexta-feira (1/5). No re-
torno, o tráfego deve ser 
maior no domingo (3/5), 
das 16h às 20h. No trecho 
fluminense, a previsão é de 
tráfego intenso entre 14h e 
20h de quinta-feira (30/4) 
e entre 7h e 13h de sexta-
feira (1/5). No retorno, o 
tráfego deve ser maior no 
domingo (3/5), das 16h às 
20h. Devem deixar São 
Paulo pela via Dutra cerca 
de 260 mil veículos, entre 
a zero hora de quinta-fei-
ra (30/4) e a meia-noite de 

A partir desta semana, 
começaram a operar 10 
novos radares em seis ro-
dovias estaduais que cor-
tam a Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba. 
Os equipamentos, de acor-
do com o Departamento 
de Estradas de Rodagem 
- DER, são em número de 
53 e fazem parte de um pa-
cote previsto para ser im-
plantado em todo o Estado, 
ainda no primeiro semes-
tre. Dois equipamentos fo-
ram instalados na Rodovia 
Monteiro Lobato ( SP-50), 
sendo um trecho  de Santo 
Antonio do Pinhal e outro 
em São José dos Campos. 
Apesar da implantação da 
fiscalização eletrônica, em 
trechos onde a velocidade 
maxima permitida é de 50 
km/h , ocorrem ainda os 
abusos.  Abusos - A repor-
tagem do AgoraVale es-
teve na manhã de hoje na 
Rodovia Monteiro Lobato 
(SP-050) onde documen-
tou carros em velocidade 
muito acima do limite do 
permitido.  Em outros mo-
mentos, foram flagrados 
condutores de motocicle-
tas que trafegam  no meio 
da pista onde o radar não 
consegue registrar a velo-

vidido em duas categorias: 
Inovação Sustentável e 
Arte na Lata. Os interes-
sados podem se inscrever 
pelo site www.premiono-
velis.com.br e utilizar o 
mesmo canal para enviar 
seus projetos, fase que vai 
até 31 de julho. Os ven-
cedores serão anunciados 
em outubro. Os prêmios 
chegam a R$ 62 mil, en-
tre certificados de barra 
de ouro e equipamentos 

sexta-feira (1/5). Operação 
Especial do SOS Usuário
Para auxiliar o usuário du-
rante a sua viagem, a via 
Dutra será inspecionada 
por mais de cem viaturas 
e 500 profissionais. Entre 
eles, médicos, agentes de 
atendimento pré-hospita-
lar e equipes de emergên-
cia, que estarão 24 horas 
à disposição dos usuários, 
em regime de revezamen-
to, distribuídos em 11 Ba-
ses Operacionais ao longo 
da via Dutra. Durante o fe-
riado do Dia do Trabalho, 
a CCR NovaDutra coloca-
rá equipes extras do SOS 
Usuário em pontos estraté-
gicos da rodovia, a fim de 
agilizar o atendimento nos 
dias com previsão de maior 
volume de tráfego, ou seja, 
na saída e no retorno do 
feriado. Na saída e no re-
torno do feriado, também 
haverá reforço operacio-
nal nas praças de pedágio 
e realização de operação 
papa-filas, quando neces-
sário, que consiste na ven-
da de cupons nas filas das 
cabines. A CCR NovaDu-
tra solicita aos motoristas 
que utilizem suas moedas 
no pagamento das tarifas 
de pedágio, a fim de fa-

cidade.  A SP-050, única 
ligação entre São José dos 
Campos e Monteiro Loba-
to,  foi palco de um grave 
acidente no último dia 14, 
quando um veículo escolar 
da Prefeitura de Monteiro 
Lobato colidiu contra um 
ônibus das linhas urba-
nas de São José dos Cam-
pos. O acidente deixou 
40 feridos e fez uma víti-
ma fatal, a universitária 
Flávia Barreto, de 18 anos. 
Novos radares - O Esta-
do pretente instalar mais 
39 radares nas rodovias 
da região. O novo pacote 
está previsto para até o fim 
do próximo mês de maio. 
Além da Rodovia Mon-
teiro Lobato, a Rodovia 
Henrique Eroles (SP-66) 
recebeu um fiscalizador 
eletrônico. A estrada é um 
trecho da estrada velha 
Rio São Paulo, que vem de 
Itaquaquecetuba até São 
Silvestre, distrito de Jaca-
reí. Na região do Médio 
Vale, o trecho da antiga 
Rio-São Paulo em Tre-
membé, denominado  Ro-
dovia Amador Bueno da 
Veiga (SP-62), recebeu um 
ponto de fiscalização, en-
quanto no Vale Histórico, 
os radares foram instala-

didáticos para as insti-
tuições de ensino repre-
sentadas pelos inscritos. 
A iniciativa conta com 
o apoio institucional da 
Associação Brasileira do 
Alumínio (ABAL), As-
sociação Brasileira dos 
Fabricantes de Latas de 
Alta Reciclabilidade 
(ABRALATAS), Fórum 
Sustentabilidade e Go-
vernança, Fundação Dom 
Cabral e Instituto Ethos. 

cilitar o troco e colaborar 
com a fluidez do tráfe-
go. Programe seu retorno
A CCR NovaDutra aler-
ta os motoristas que, para 
maior conforto, evitem 
trafegar no domingo (3/5), 
entre 16h e 20h, horário 
de maior volume de ve-
ículos na rodovia. Para 
aumentar a fluidez de 
tráfego no retorno do fe-
riado, a Concessionária 
programou a implantação 
de pistas reversíveis na 
chegada à capital paulis-
ta. Na tarde de domingo 
(3/5), a pista expressa no 
sentido Rio de Janeiro, 
na região de Guarulhos, 
entre o km 211 (Bairro 
Bonsucesso) e o km 216 
(bairro Cumbica), terá o 
fluxo de tráfego invertido 
para o sentido São Paulo. 
Controle de velocidade
Com o objetivo de com-
plementar a fiscalização 
de velocidade realizada 
pela Polícia Rodoviária 
Federal com radares mó-
veis, estão implantados 
58 pontos de controle com 
radares fixos na rodovia, 
que apóiam a ação policial 
(veja relação dos locais 
no site http://www.gru-
poccr.com.br/novadutra)

dos nas rodovias Rodovia 
Salvador Pacetti (SP-171), 
em Cunha, e na Deputado 
Nesralla Rubez (SP-58), 
em Cruzeiro. Ubatuba, no 
Litoral Norte, é onde o 
DER instalou mais radares 
na região. São três na ro-
dovia Rio-Santos (SP-55). 
Sinalização - Os locais 
onde foram instalados os 
equipamentos receberam 
placas com limites de ve-
locidade, determinando 
velocidade máxima entre 
50 km/h e 60 km/h. Se-
gundo o DER, os moto-
ristas também estão sendo 
orientados com sinaliza-
ção de aviso instaladas em 
pontos de fiscalização 
eletrônica.  Penalidades - 
De acordo com o DER, 
os locais estão sinaliza-
dos com os limites de ve-
locidade, que variam en-
tre 50 km/h e 60 km/h, e 
também com placas que 
informam que há fiscali-
zação eletrônica no tre-
cho. Exceder o limite de 
velocidade pode resultar 
em multas entre R$ 85,13 
a R$ 574,62, de acordo 
com a infração cometida. 
O condutor pode sofrer 
ainda a perda de quatro a 
sete pontos na habilitação.

Prêmio Novelis de
Sustentabilidade tem

inscrições prorrogadas

CCR Nova Dutra realiza
operação especial para

feriado do Dia do Trabalho

Novos radares nas rodovias 
da região não impedem
excesso de velocidade


