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A GAzetA dos Municípios

Bairros de Taubaté recebem 
“Comunidade Empreendedora” 

Prefeitura de Pinda finaliza 
obras na pista de Pump Track

Professores participam de ciclo 
formativo em Taubaté

Orientação previne gravidez na 
adolescência em Taubaté

Nos dias 13 e 20 
de fevereiro, a 
Secretaria de De-

senvolvimento e Inovação 
de Taubaté leva o projeto 
“Comunidade Empreen-
dedora” aos bairros Vila 
Aparecida e Parque São 
Luiz, das 10h às 16h.
O “Comunidade Empre-
endedora” é um projeto 
que visa fomentar e in-
centivar o comércio e os 
pequenos empresários, le-
vando aos bairros serviços 
oferecidos pela prefeitura 
e orientações sobre a ad-
ministração do seu próprio 
negócio.
Entre os serviços ofere-
cidos, estarão presentes o 

O novo espaço de 
lazer e esportes 
radicais em Pinda-

monhangaba continua em 
obras a todo vapor. Na úl-
tima semana, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba está 
finalizando a pavimen-
tação na pista de Pump 
Track, ao lado da Pista 
de Skate, entre os bairros 
Quadra Coberta e Campos 
Maia.
Após o sucesso da parce-
ria com os skatistas que 

A Secretaria de Edu-
cação de Tauba-
té promoveu esta 

semana o primeiro Ciclo 
Formativo Docente com a 
participação de 1.054 pro-
fessores.
As atividades foram rea-
lizadas na última quinta-

A Prefeitura de 
Taubaté desen-
volve em feverei-

ro atividades educativas 
com foco na prevenção 
da gravidez na adolescên-
cia. As atividades aconte-
cem durante o tempo que 
os munícipes aguardam a 
consulta na recepção das 
unidades de saúde do De-
partamento de Atenção 
Básica. Enquanto espe-
ram ser chamados pelos 
médicos, a equipe de saú-
de aproveita o momento, 
dentro de sua programa-
ção, para conversar sobre 
prevenção da gravidez na 
adolescência com todos 
que estão ali presentes, 

Balcão de Empregos, Ban-
co do Povo, Vigilância Sa-
nitária, Procon, Escola do 
Trabalho, Sala do Empre-
endedor e Saúde.
O Sebrae Móvel também 
estará presente para orien-
tar quem já tem ou deseja 
investir em um pequeno 
negócio. 
Ele funciona como um 
escritório sobre rodas, em 
uma van customizada para 
o atendimento ao público, 
equipada com computa-
dores, internet, ar-condi-
cionado e cartilhas com 
informações sobre pla-
nejamento para abertura 
do próprio negócio e de 
gestão, em administração, 

revitalizou o espaço, o ob-
jetivo é implantar no local 
um centro de lazer e práti-
ca esportiva para todas as 
idades, com foco no espor-
te radical.
Além da pista de skate e 
da construção da segunda 
pista pública de pump tra-
ck no município, o local 
está com a quadra esporti-
va revitalizada e terá uma 
área verde com pista de 
caminhada e bancos além 
de um espaço para práti-

-feira, dia 6 de fevereiro, 
por 15 formadores com o 
objetivo de potencializar o 
planejamento e execução 
das aulas neste início de 
ano letivo.
As aulas da Rede Munici-
pal de Ensino de Taubaté 
tiveram início nesta sexta-

sejam adultos (pais) ou 
os próprios adolescentes. 
Nos Postos de Atendimen-
to Médico e Odontológi-
co (Pamo) e nas unidades 
de Estratégia de Saúde da 
Família (ESF), os profis-
sionais estão abertos para 
o acolhimento dos adoles-
centes que quiserem tirar 
dúvidas sobre o assunto.
Este trabalho de acolhi-
mento e orientação é de-
senvolvido em Taubaté 
desde 2016 e contribuiu 
para uma redução de 
31,76% nos casos de gra-
videz na adolescência.
A gravidez nessa faixa 
etária implica em riscos à 
saúde física da adolescen-

marketing, finanças, ven-
das e atendimento para 
quem já tem o próprio ne-
gócio.
SERVIÇO
“Comunidade Empreen-
dedora”
Dia: 13 de fevereiro (quin-
ta-feira)
Horário: das 10h às 16h
Endereço: Praça localiza-
da na Rua Idalina Mon-
teclaro César Mattos Go-
mes, Vila Aparecida
Dia: 20 de fevereiro (quin-
ta-feira)
Horário: das 10h às 16h
Endereço: Rua Jarbas dos 
Santos Toledo, 325, Par-
que São Luiz (Centro Co-
munitário)

ca de parkour (método de 
treinamento que permite 
ultrapassar de forma rá-
pida, eficiente e segura 
quaisquer obstáculos uti-
lizando somente as habili-
dades do corpo humano).
As obras estão sendo reali-
zadas por meio de mão de 
obra direta e investimen-
to próprios da Prefeitura 
de Pindamonhangaba. A 
previsão é entregar todo o 
conjunto de melhorias ain-
da no primeiro trimestre.

-feira, dia 7 de              fe-
vereiro.
Ao todo, 42.461 alunos es-
tão matriculados nas 122 
escolas, entre educação 
infantil, ensino fundamen-
tal e Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) e incluindo 
as 4 conveniadas.

te (mortalidade materna, 
nascimento prematuro e 
baixo peso ao nascer do 
bebê) além de danos psi-
cossociais (evasão esco-
lar, dificuldade financeira, 
prejuízo da auto-estima, 
isolamento social). Con-
versar sobre prevenção 
com os pais é tão impor-
tante quanto com os ado-
lescentes. O conhecimento 
promove a conscientiza-
ção e, portanto, a mudança 
no comportamento em re-
lação à saúde. Gravidez na 
adolescência em Taubaté:
2016 – 510
2017 – 410
2018 – 366
2019 – 348
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

O simples fato de lavar as mãos é de fundamental importância ao nos-
so cotidiano. Higienizar as mãos freqüentemente e de maneira correta é 
uma das principais formas de evitar inúmeras doenças. São as mãos que 
nos ajudam em todas as tarefas, inclusive na preparação dos nossos ali-
mentos. Mãos sujas é o paraíso das bactérias. Diarréia, gripes e infecções 
intestinais são algumas das doenças que podem ser evitadas pelo simples 
hábito de lavar as mãos. A água é capaz de prevenir doenças que ainda 
hoje causam milhões de mortes em todo mundo. Aprenda a lavar as mãos 
corretamente: use água corrente e sabonete. Lave bem a palma das mãos, 
a parte de cima e entre os dedos, debaixo das unhas e os pulsos, enxágüe 
até eliminar a espuma e seque bem com toalha limpa ou papel toalha. A 
adoção de álcool gel é das lavagens das mãos mais freqüentes, durante o 
surto de gripes e faz cair o número de casos de doenças, como a conjunti-
vite e gripe comum.
***    
Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de per-
sonalidade e sim uma variação moderada de depressão conhecida como 
distimia que pode ser desencadeada tanto na infância como na vida adulta 
por fatores genéticos ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o 
distúrbio pode ser controlado quando tratado com antidepressivos.

Humor

Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho 
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi 
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em 
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergun-
ta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...

Mensagens

Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para frente, 
proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as obras. 
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edifi-
cante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Ten-
te contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. 
Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir palavras e instruções 
que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, especialmente aque-
le favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto 
naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda as tarefas 
imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora nas nu-
vens do desconforto. Guarde a convicção de que todos estamos caminhan-
do para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência 
e, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das forças, mas 
não se acomodam com inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Mais depressa se aponha um mentiroso do que um coxo.
Se quiser prever o futuro, estude o seu passado.
O que não provoca a morte faz com que fiquemos mais fortes.
Não há fato extremo, como não há verdade absoluta.
A dúvida é o princípio da sabedoria.
O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete.
Paciência é amor, pois como se pode amar alguém sem ela.
Dos erros alheios, em vez de se queixares, aprenda.
O desapontamento é a babá da sabedoria.
Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.
A natureza não criou a indecência, o homem é que a inventou.
Em todas as separações alguém sai machucado.
Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.
Caráter, ta aí, uma coisa que não se compra.
Quem está livre do pecado não sabe o que está perdendo.
Quem com cadela se deita, com pulgas amanhece. 
A renúncia é a liberdade, não querer é poder.
Se a caridade não é uma virtude é, pelo menos uma força.
O que vemos depende principalmente do que procuramos.
Seja ridículo, mas seja feliz.
A felicidade é feita de chatices que conseguimos evitar.
Não acuse a natureza, ela faz a parte dela, agora faça a sua.
A perfeição foge de qualquer extremismo.
Não tenho vícios, só bebo e fumo quando estou jogando.
Os loucos se precipitam e conseguem os melhores lugares.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 145, Termo nº 7159
Faço saber que pretendem se casar PAULO GREGORIO SOARES BORBA e JULIA DE SOUZA PEREIRA, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido em 27 de agosto de 1995, de profissão eletricista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua das Açuce-
nas, nº 162, Flor do Vale, Tremembé/SP, filho de PAULO ROBERTO NASCIMENTO BORBA, de 67 anos, natural de Be-
bedouro/SP, nascido na data de 20 de maio de 1952 e de MARILUCE SOARES, de 55 anos, natural de Cristina/MG, nascida 
na data de 10 de março de 1964, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba-SP, 
nascida em 06 de setembro de 1995, de profissão relações públicas, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua 
Padre Timóteo Corrêa de Toledo, nº 811, Vila São José, Taubaté/SP, filha de GLAUCO LOPES PEREIRA, de 56 anos, natural 
de Santo André/SP, nascido na data de 01 de junho de 1963, residente e domiciliado em Pindamonhangaba/SP e de MIRIAN 
DE CAMPOS SOUZA PEREIRA, de 50 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 18 de fevereiro de 1969, 
residente e domiciliada em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente 
para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

Atleta da SEMELP garante 
uma vaga na seleção
brasileira em Pinda

O atleta Nícolas 
Alexandre Santos 
de Oliveira parti-

cipou de uma seleção de 
Taekwondo nesta última 
sexta-feira (7), na catego-
ria acima de 40 kg Infantil, 
e foi o grande Campeão, 
garantindo a vaga de titu-
lar da Seleção Brasileira 
de 2020.
No dia 7 de fevereiro, na 
cidade de Vitória-ES, atle-
tas da                                 mo-
dalidade de Taekwondo da 
Semelp – Secretaria Mu-

nicipal de Esporte e La-
zer participaram de uma 
seletiva para conseguirem 
uma vaga na seleção bra-
sileira infantil, cadetes, Jú-
nior e máster.
O atleta Vinícius Barbosa, 
na categoria 37 kg Cadete, 
conquistou a 3° coloca-
ção, trazendo a medalha 
de bronze e a atleta Maria 
Eduarda Ribeiro dos San-
tos participou na categoria 
até 44 kg Cadete, conquis-
tando a 6°colocação.
O Grand Slam é um even-

to que reúne os melhores 
atletas e técnicos do Bra-
sil, em busca de uma vaga 
na Seleção Brasileira. Os 
atletas foram treinados 
pelo Mestre Gutto Guar-
nieri, da Semelp.
Os três atletas sempre fi-
zeram parte das escolinhas 
de esportes da Semelp, o 
Mestre Gutto enfatiza que 
se orgulha de onde os atle-
tas chegaram e que todos 
têm todo apoio e suporte 
da Secretaria Municipal 
de Esportes da Prefeitura.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta 
aos interessados, o Chamamento Público nº01/2020, Processo nº15/2020, para 
Contratação de Banda de Marchinhas para os Blocos Carnavalescos Carnaval 
2020. O recebimento da documentação e do projeto de execução ocorrerá até 
dia 17 de fevereiro de 2020, às 08h10min, no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal. Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na 
sede da Prefeitura Municipal até o dia 14/02/2019, na Av. XV de Novembro, 829, 
Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no 
site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito 
Municipal
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CPIC anuncia novas aulas 
de meditação e yoga para 

gestantes em Pinda

Participação de Pinda na receita 
do estado é a maior dos últimos 
9 anos e confirman crescimento

O Cpic (Centro de 
Práticas Integrati-
vas Complemen-

tares) da Secretaria de 
Saúde da Prefeitura dis-
ponibiliza novas práticas 
de meditação e yoga para 
gestantes. As aulas já co-
meçaram.
As aulas de meditação 
acontecem toda terça-fei-

Após a confirma-
ção do CAGED 
(Ministério do 

Trabalho) de que Pinda-
monhangaba foi a cidade 
da Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba que 
teve maior saldo em gera-
ção de vagas no mercado 
de trabalho em 2019, ago-
ra outro índice confirma 
o franco crescimento da 
economia do município.
Recentemente, a Secreta-
ria da Fazenda do Estado 
de São Paulo publicou os 
dados definitivos do Índice 
de Participação dos Muni-
cípios (IPM) do ano base 
de 2018, que define os re-
passes do Imposto sobre a 
Circulação de Mercadoria 
e Serviços (ICMS) para os 
645 municípios paulistas 
em 2020. A participação 
de Pindamonhangaba na 
arrecadação do Estado de 
São Paulo obteve o índi-
ce maior dos últimos 10 
anos. Comparando os ín-
dices dos últimos quatros 
anos o crescimento foi de 
27%. “Em 2015, o índice 
de participação de Pinda 
na receita do Estado re-
presentava 0,3964 e com o 
fechamento de 2018 esse 
índice foi para 0,5042, o 
que representa um cresci-
mento de 27% nos últimos 
quatro anos”, afirmou Ál-
varo Staut, Secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico.
Ano Índice de Partici-
pação %
2018 0,5042
2017 0,4889
2016 0,4807
2015 0,3964
2014 0,4222
2013 0,4379
2012 0,3837

ra, às 16 horas. A yoga 
para gestantes é toda quin-
ta-feira às 15:30 horas.
A coordenadora do Cpic, 
Ticianna Gama Santana, 
destacou que a prática de 
atividade física durante a 
gravidez ajuda aumentar 
uma harmonia entre o seu 
corpo e o prazer de sentir o 
bebê. Muito recomendada, 

2011 0,3991
2010 0,4848
Arrecadação de Impostos
Os repasses de ICMS aos 
municípios são liberados 
de acordo com os respec-
tivos Índices de Partici-
pação dos Municípios, 
conforme determina a 
Constituição Federal. Em 
seu artigo 158, inciso IV, 
está estabelecido que 25% 
do produto da arrecadação 
de ICMS pertencem aos 
municípios além de 25% 
do montante transferido 
pela União ao Estado, re-
ferente ao Fundo de Ex-
portação.
Também neste quesito o 
crescimento da arrecada-
ção é inquestionável. Com 
o fechamento da arrecada-
ção em 2019, a arrecada-
ção de ICMS, IPVA e IPI 
registraram crescimento 
histórico nos últimos qua-
tro anos.
“Se compararmos o nosso 
ICMS o aumento foi de 
39% nos últimos 4 anos. 
Isso demonstra o cresci-
mento da nossa economia, 
a vinda de novas empre-
sas, um comércio forte e 
com visão empreendedo-
ra, uma administração par-
ceira e que busca apoiar 
e facilitar a vida de quem 
produz”, afirmou o prefei-
to Isael Domingues.
Segundo o prefeito, todo 
esse crescimento é rever-
tido em melhorias para a 
própria população. “Com 
maior arrecadação é pos-
sível a gente melhorar 
os serviços e trazer mais 
obras para Pindamonhan-
gaba. Por isso que quere-
mos uma cidade bem pla-
nejada e cuidada, pois isso 
atrai a atenção do empre-

a yoga é uma prática que 
coloca especial atenção na 
meditação, no alongamen-
to e na respiração.
Para participar basta apre-
sentar o cartão do SUS e 
fazer a inscrição no dia da 
aula. Todas as aulas acon-
tecem na Vila dos Afetos 
– Av. Sen. Teotônio Vilela 
– Res. Vale das Acácias.

sário e cria um círculo vir-
tuoso de crescimento”, fi-
nalizou Isael Domingues.
Valores em milhões R$ 
2019 2018 2 0 1 7  
2016 Variação %
ICMS 146,7 1 3 2 , 6  
103,3 105,1 39 %
IPVA 23,7 2 2 , 3  
21,9 21,1 12%
IPI 1,03 1,06 744 
mil 7 1 9  m i l  
40%
Cidade sobe para 39ª po-
sição entre os 645 municí-
pios do Estado
Com a consolidação dos 
valores arrecadados em 
2018, Pindamonhanga-
ba subiu uma posição no 
ranking entre os 645 mu-
nicípios paulistas com 
maior participação no re-
passe das receitas. Após 
permanecer na 40ª posição 
em 2016 e 2017, a cidade 
passou para 39º lugar no 
fechamento definitivo de 
2018.
Pindamonhangaba está 
à frente de cidades mais 
populosas e de destaque 
como Americana, Presi-
dente Prudente, Araçatu-
ba, Araraquara, São Carlos 
e Franca.
No Vale do Paraíba a li-
derança é de São José dos 
Campos (2,58%), segui-
da por Jacareí (0,74%), 
Taubaté (0,71%), Cara-
guatatuba (0,54%) e Pin-
damonhangaba (0,50%).
“Essa posição nos traz 
muito orgulho e mostra 
como a saúde financeira 
do município está muito 
bem, graças ao esforço de 
toda nossa gestão em bus-
car constantemente a ex-
celência em administração 
pública”, afirmou o prefei-
to Isael Domingues.

Aviso de Deserção de Chamada Pública - A Prefeitura Municipal de 
Potim torna pública a Deserção da Chamada Pública Nº 002/2020 
- Objeto: Permissão de uso a pessoas jurídicas, de espaços físicos 
destinados à exploração de pontos de venda de bebidas (cerveja, 
água, refrigerante, suco, energético, destilados e coquetéis de frutas), 
Alimentação e Brinquedos, durante o evento de Carnaval Antecipado 
2020 da Cidade de Potim, conforme condições descritas abaixo, no 
termo de referência e demais anexos que integram a presente Cha-
mada Pública – Sessão realizada no dia 10/02/2020 às 14h00min. 
André L. S. Oliveira – Presidente da Comissão de Licitação e Avalia-
ção.

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2020 – PROC. ADM. Nº 051/2020 - 
OBJETO: Permissão de uso a pessoas jurídicas, de espaços físicos 
destinados à exploração de pontos de venda de bebidas (cerveja, 
água, refrigerante, suco, energético, destilados e coquetéis de fru-
tas), Alimentação, e Brinquedos durante o evento de Carnaval Ante-
cipado 2020 na Cidade de Potim, nos dias 13 a 17/02/2020, conforme 
condições descritas no Edital de Chamada Pública, e demais anexos 
que integram a presente. DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 
13/02/2020 até às 13h45min. REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 13/02/2020 
às 14h00min. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Setor de Lici-
tações da Prefeitura Municipal, localizada na Praça Miguel Correa 
dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP. A Chamada Pública na integra 
poderá ser consultado no Setor de Licitação da Prefeitura, localizada 
na Praça Miguel Corrêa dos ouros, Nº 101, Centro, ou retirado GRA-
TUITAMENTE no site: www.potim.sp.gov.br.

EDITAL
Pelo presente, a Prefeitura Municipal de Potim, nos termos do artigo 
8º da Lei Municipal Nº 935/2017, vem NOTIFICAR JOSÉ GLORIA DA 
SILVA para que no prazo máximo e improrrogável de 10 dias, proceda 
à limpeza do terreno baldio, LOCALIZADO À AVENIDA GERALDO 
DE OLIVEIRA PORTES, N° 1231, sob pena de aplicação de multa.
Lei N° 935/2017
Art. 1º - Todos os terrenos baldios deverão ser convenientemente 
conservados pelos senhores proprietários ou possuidores no que diz 
respeito a limpeza dos mesmos através do uso de capinação ou de 
outros meios adequados.
Art. 3º - Para efeitos desta Lei, entende-se por limpeza de terrenos: 
I – A capinagem mecânica e/ou roçagem do mato eventualmente 
crescido no terreno
II – Remoção de detritos, entulhos e lixos que estejam depositados 
no terreno baldio. 
Parágrafo único: Fica proibido o uso de herbicidas ou qualquer em-
prego de fogo como forma de limpeza na vegetação, lixo, ou de quais-
quer detritos e objetos, nos imóveis edificados e não edificados.
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Acidentes em Rodovias provocam 
três vítimas fatais no último
final de semana em Pinda

Duas novas vias recebem
pavimentação em Caçapava

no final de semana

Prefeitura de Caçapava
executa sinalização viária

na Cel. João Moreira da Costa

Devido sua elevada 
extensão territo-
rial e pelo fato de 

ser cortada por diversas 
rodovias (federal e esta-
duais), Pindamonhangaba 
vê o número de mortes em 
acidentes aumentar sen-
sivelmente em vias não 
municipais. Somente no 
último final de semana 
três pessoas foram vítimas 
fatais em acidentes regis-
trados, sendo duas na Ro-
dovia Presidente Dutra e 
uma na Rodovia Floriano 
Rodrigues Pinheiro.
Na tarde do domingo (9) 
um motociclista morreu no 
KM 87 da Via Dutra (sen-
tido RJ) após uma peça 
do eixo de um caminhão 
soltar e fazer o mesmo 
atingir um motociclista, 
que não resistiu aos feri-
mentos e morreu no local. 
Outro acidente aconteceu 
na manhã do sábado (8) 
no túnel da Rodovia Flo-
riano Rodrigues Pinheiro 
(KM 31 da SP-123), quan-
do um motociclista de 32 
anos morreu após deslizar 
na pista molhada, perdeu 
o controle da moto e coli-
diu de frente com um car-
ro que seguia na direção 
contrária. Mesmo sendo 

No último sábado 
(8), a Prefeitura 
de Caçapava, por 

meio do convênio com a 
Secretaria de Desenvol-
vimento do Governo do 
Estado de São Paulo, ter-
minou a pavimentação as-

A Prefeitura de Ca-
çapava, por meio 
da Secretaria de 

Defesa e Mobilidade Ur-
bana, executou na sexta-
-feira a pintura de sinali-
zação viária na Rua Cel. 
João Moreira da Costa. 
Foram sinalizados quatro 

socorrido pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) e levado 
para o Hospital Regional 
de Taubaté, o motociclista 
não resistiu aos ferimentos 
e morreu.
O terceiro acidente viti-
mou um caminhoneiro 
de 57 anos que se envol-
veu num acidente com                     
quatro caminhões na ma-
drugada de sexta-feira (7) 
na Rodovia Presidente 
Dutra, próximo à praça de 
pedágio em Moreira Cé-
sar.
Dois caminhões bateram 
no sentido Rio de Janei-
ro, um terceiro caminhão 
conseguiu frear, mas foi 
atingido pelo caminhão 
que seguia atrás e o mo-
torista acabou sendo pres-
sionado. O caminhoneiro 
ficou preso nas ferragens, 
não resistiu aos ferimen-
tos e morreu no local. Ele 
transportava uma carga de 
laranjas e havia saído de 
Araras com destino ao Rio 
de Janeiro.
“Em 2019 tivemos muitos 
casos assim, como aquela 
excursão do litoral sul pau-
lista que vitimou 14 pesso-
as na estrada para Campos 
do Jordão. Em 2020 esta-

fáltica de mais duas ruas 
no município: Rua Pro-
fessor Gustavo Pereira e 
Rua Dr. Mariano Antônio 
Alcântara. Na Rua Profes-
sor Gustavo Pereira foram 
pavimentados 1.819,18 m² 
de via. Já na Rua Dr. Ma-

quarteirões da via, com 
faixas de pedestres, faixas 
contínuas e indicação de 
“velocidade” e “pare”.
Os detalhes para a conclu-
são da sinalização devem 
ser executados ainda esta 
semana, tão logo haja a 
secagem da via, que está 

mos novamente vendo ca-
sos assim em vias estadu-
ais e na Presidente Dutra. 
A Prefeitura tem realizado 
a lição de casa nas vias 
municipais, trabalhando 
em sinalização viária, fa-
zendo conscientizações, 
porém infelizmente esses 
casos acabam elevando os 
registros em área que não 
temos controle. Vamos pe-
dir às autoridades do Go-
verno Federal e Estadual 
que intensifiquem ações 
nestes pontos críticos des-
tas rodovias, que apresen-
tam maior incidência de 
acidentes”, afirmou José 
Sodário Viana, secretário 
de Segurança do municí-
pio.
Segundo o Departamen-
to de Trânsito do muni-
cípio, o trabalho nas vias 
municipais vem surtindo 
efeito. “Em novembro do 
ano passado, o município 
registrou apenas um óbito 
em via municipal e em de-
zembro não houve nenhu-
ma morte. Esse ano ainda 
não foi fechado o número 
pelo Infosiga, mapa de 
estatística do governo do 
Estado”, afirmou Luciana 
Viana, diretora de Trânsi-
to.

riano Antônio Alcântara 
foram feitos 957,31 m² de 
vias. A empresa contratada 
responsável pelas obras é 
a Raiz – Obras de Infra-
estrutura. A próxima etapa 
será a pintura viária para a 
sinalização de trânsito.

úmida por conta das chu-
vas. A Rua Cel. João Mo-
reira da Costa recebeu 
pavimentação asfáltica no 
dia 24 de fevereiro, dentro 
do convênio da Prefeitura 
com a Secretaria de De-
senvolvimento do Gover-
no do Estado.


