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Porto de São Sebastião
valoriza cultura regional
com Rota Caiçara

O Porto de São Sebastião
e a Associação de Pescadores de Boiçucanga desenvolveram um percurso
especial no Litoral Norte
de São Paulo para os turistas que querem explorar a cultura regional e os
costumes dos pescadores
locais. Chamado de “Rota
Caiçara”, o percurso tem
duração de três horas e
parte dele é feito no mar,
em barcos de pesca.
Além de resgatar a cultura, o programa vai destinar
85% do valor da excursão
para a Associação de Pescadores. “O programa torna-se ainda mais importante nos tempos atuais,
quando a pandemia afetou
a renda de muitos trabalhadores. Com o Rota Caíçara, além de incentivar
o turismo local, encontramos uma boa solução para
ajudar os pescadores a recuperar parte da renda perdida com a crise”, destaca
João Octaviano Machado
Neto, secretário estadual
de Logística e Transportes.
Durante todo o passeio,
são compartilhadas histórias, curiosidades e um
pouco da rica cultura re-

gional. A programação
tem início no rancho dos
pescadores, na Praia de
Boiçucanga. Lá, os visitantes têm um bate papo
com Lavínia de Matos,
uma das moradoras mais
antigas da vila, e um café
da manhã típico com bolo
de taioba e café de garapa.
Depois, a primeira parada
é a apresentação do cerco
de pesca flutuante, técnica
ensinada aos caiçaras por
imigrantes japoneses.
Na Ilha dos Gatos, além
de diversas espécies de
pássaros como tico-tico e
tié sangue, há uma curiosidade histórica: o local foi
escolhido pela família Rockefeller para a construção
de uma casa na época da
segunda guerra mundial e,
durante a parada, é possível avistar as ruínas.
Os guias Caiçaras ainda
vão mostrar as regiões
onde ficavam grandes bananais, o Morro da Cruz,
a Pedra Itaipu e Itapoã que
na língua tupi significa
água que vem das pedras e
pedra que ronca, respectivamente. “O aspecto mais
importante deste programa é que ele foi elaborado

e implantado pela própria
Comunidade Caiçara local, sob orientação da DTA
Engenharia, que presta
serviço de monitoramento
ambiental do Porto de São
Sebastião. Acredito que
este seja o primeiro processo de desenvolvimento de um roteiro turístico
pela própria Comunidade,
o que, certamente, garantirá melhorias contínuas e
maior perenidade do roteiro”, afirma Paulo Oda,
presidente da Companhia
Docas de São Sebastião
que administra o Porto.
As saídas para o passeio
são diárias, nos horários
das 9h e 14h, e podem ser
adquiridas em pousadas,
hotéis e agências turísticas
da região.
O projeto - O novo percurso turístico do Litoral Norte tem como o objetivo o
resgatar a cultura caiçara
e gerar renda para a Associação de Pescadores de
Boiçucanga.
Como parte do projeto, a
Companhia Docas, ofereceu treinamento aos pescadores participantes, por
intermédio de sua contratada DTA Engenharia.

Novotec Expresso abre 940 vagas em
cursos de qualificação profissional na
região de São José dos Campos

O Governo de São Paulo,
por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com a
Secretaria de Educação,
abriu 940 vagas para 17
cursos gratuitos de qualificação profissional do programa Novotec Expresso,
com apoio das ETECs e
FATECs do Centro Paula
Souza, na região de São
José dos Campos. As inscrições já estão abertas e
devem ser realizadas até
o dia 9 de março pelo site.
As aulas têm previsão de
início em 22 de março.
Serão ofertados na região
os cursos de Gestão de Pequenos Negócios, Marketing Digital e Vendas em

Redes Sociais, Rotinas de
Recursos Humanos, Ajudante de Logística, Auxiliar de Vendas, Excel
Aplicado à Área Administrativa, Técnicas de Atendimento, Computação em
Nuvem, Desenho no AutoCAD, Edição de Vídeo
para Youtuber, Montagem
e Manutenção de Microcomputadores, Programação de Sistemas Embarcados (Arduíno), Segurança
Cibernética Fundamental,
Comunicação e Projeto de
Vida para o Mercado de
Trabalho, Criação de Sites e Plataformas Digitais,
Introdução a Banco de Dados e Programação Básica
para Android. No total,
seis cidades foram con-

templadas, Guaratinguetá,
Jacareí, Pindamonhangaba, São José dos Campos,
São Sebastião e Taubaté.
Como se inscrever
O Novotec Expresso não
possui processo seletivo.
Jovens entre 14 e 24 anos,
com ensino fundamental
completo estão aptos a se
candidatar para uma vaga.
É importante ficar atento
aos critérios de classificação utilizados para selecionar os alunos quando
há mais inscritos do que
vagas. O programa tem
como premissa a paridade de gênero dentro das
turmas e há prioridade aos
estudantes matriculados
no Ensino Médio da rede
estadual e das ETECs.

Secretaria de Cultura e Turismo
reúne-se com representantes do
COMTUR, Ribeirão Grande e Piracuama

Aconteceu na última terça-feira (23) mais uma visita técnica realizada pela
Secretaria de Cultura e Turismo. O encontro foi realizado no Clube de Campo
Piracuama, onde o secretário da pasta, Alcemir Ribeiro Palma, o adjunto,
Ricardo Flores e o diretor
de Turismo, Fabio Vieira,
foram recepcionados pelo
parceiro de negócios e
eventos do clube, Rodrigo
Ver Valen “Feijão”.
A reunião contou com a

participação do COMTUR (Conselho Municipal de Tursimo), através
do sr. Jairo Fogaça, que
na ocasião representou a
presidente do conselho,
Kelly Faria, e integrantes do Corredor Turístico
do Ribeirão Grande e do
Corredor Turístico do Piracuama. “O encontro foi
muito proveitoso, todos
estão unindo forças para o
desenvolvimento do turismo que a cidade de Pindamonhangaba tem a ofere-

cer”, afirmou o secretário
Alcemir.
Os presentes aproveitaram a oportunidade para
conhecer as mudanças nas
dependências do clube,
conferindo a riqueza de
uma paisagem exuberante,
em destaque a tradicional
cachoeira do clube. “Tivemos também a participação da Apoiana Ecoturismo e o objetivo é unir e
alinhar o potencial desses
dois corredores”, afirmou
Ricardo Flores.
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CCR NovaDutra registra
queda no número de
vítimas fatais na rodovia

A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não constroem frases para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria ou medo nas
freqüências naturais inaudíveis para os humanos, mas sim em freqüências
mais baixas de modo que os humanos os possam ouvir. Alguns cientistas
acreditam que os gatos aprenderam que os humanos não conseguem ouvir
nas freqüências naturais e por isso adaptaram-se de modo a se comunicarem conosco. Os gatos têm um QI que no reino animal só é ultrapassado
pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil gatos cor-de-rosa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qualquer coisa num
raio de quinze centímetros torna-se desfocado. Após as refeições, os gatos
lavam-se imediatamente. Isso é um instinto que lhe diz para se limparem
de modo a que predadores não sintam o cheiro da comida e os ataquem.
Quando os gatos afiam as garras deixam um sinal. Têm glândulas nas patas que impregnam uma substância avisando aos outros gatos que eles lá
estiveram. Essas glândulas existem não só nas patas, mas também na face,
no pescoço, ombros e cauda. Os gatos conseguem enxergar com pouca luz
porque tem nos olhos uma estrutura chamada região tapetal, composta de
células especiais que provocam dupla estimulação dos cones e bastonetes
responsáveis pela percepção de cores e formas localizadas na coróide, camada que reveste internamente quase toda a esfera ocular e, essa região
funciona como espelho. Atravessa a retina e estimula os cones e bastonetes, uma vez e quando reflete na região tapetal, volta e passa por elas
estimulando-os.
Humor
Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso,
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.
Mensagens
A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras,
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refrigerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas,
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fraldas dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar toneladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.
Pensamentos, provérbios e citações
Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações.
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Em 2020, a CCR NovaDutra registrou queda de
6% nos índices de mortes
na Via Dutra, se comparado com o ano de 2019.
O balanço aponta que, em
2020, foram 141 vítimas
fatais contra 151 do ano
anterior. Considerando os
números desde o início
da concessão, em 1996,
quando a rodovia começou a receber investimentos em infraestrutura,
tecnologia e inovação, os
números são ainda mais
positivos. As campanhas
de orientação e segurança
são consideradas medidas
fundamentais para a redução dos números.
Redução de mortes
No primeiro ano de operação e administração da via
Dutra, 520 pessoas morreram em acidentes fatais. Já
no ano passado, o número
caiu para 141. Quando levamos em consideração o
aumento de tráfego, que
cresceu em mais de duas
décadas, o número de
mortes na rodovia reduziu 84%. O resultado se
deve aos investimentos e
ações que garantiram mais
segurança e conforto aos
motoristas. Em 25 anos de
concessão, mais de R$ 23
bilhões foram investidos
em infraestrutura, entre

elas, construção de pistas
marginais, viadutos e pontes, além de melhorias no
pavimento e apoio operacional para quem trafega
na rodovia.
“Os investimentos realizados na modernização
da Via Dutra e as ações
educativas
contribuem
constantemente para a redução de acidentes e vítimas fatais. São iniciativas
fundamentais para que
possamos sensibilizar o
público”, afirma Virgílio
Leocádio, Gerente Executivo de Atendimento.
Mais motos rodando no
trânsito
Com a maioria dos estabelecimentos
fechados
por conta da pandemia da
Covid-19, sem atendimento presencial, aumentou o
número de aplicativos de
entrega em domicílio e por
consequência o número de
motos em circulação, além
da utilização deste modal
como forma mais econômica de se locomover.
Com o crescente aumento
na frota e na rotatividade
de motos no país, o número de acidentes também
preocupa e já retrata uma
fatia expressiva nos indicadores, mesmo representando apenas 2% de todo
o tráfego da rodovia. Um

levantamento da CCR NovaDutra aponta que foram
2.472 acidentes com vítimas no ano passado na
rodovia, 1.083 envolvendo motociclistas, representando 44% do total das
ocorrências do ano. Entre
os meses de julho a dezembro, período que coincide com a flexibilização
da economia na maioria
dos municípios, foram 618
ocorrências relacionadas
com motos. Já os dados
com vítimas fatais com
motociclistas elevaram as
estatísticas de ocorrências
na Via Dutra. Em 2020, 30
motociclistas morreram
em acidentes, o que representa 21% do total de vítimas do ano. Segundo Virgílio Leocádio, Gerente de
Atendimento da CCR NovaDutra, os dados refletem
a imprudência no trânsito.
“Infelizmente, ainda nos
deparamos com cenas de
imprudência de condutores na rodovia, como
ultrapassagem perigosa,
excesso de velocidade e o
não uso do capacete, além
da combinação álcool e direção. No trânsito, as motos são mais vulneráveis,
por isso é fundamental ter
atenção redobrada para
evitar colisões e acidentes”, concluiu Leocádio.
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Ex-aluno do Mestrado em
Engenharia da UNITAU realiza
sonho de iniciar a docência

De acordo com um levantamento mais recente
realizado pela Organização de cooperação e desenvolvimento econômico
(OCDE), apenas 21% dos
jovens brasileiros concluíram o ensino superior.
De acordo com o mesmo
estudo da OCDE, apenas
0,84% dos jovens entre
25 e 64 anos com ensino
superior completo fizeram
mestrado.
Fugindo dessa realidade,
Odair José Abraão foi o
primeiro dos 10 irmãos a
buscar uma graduação e
uma pós-graduação. Ele
decidiu que se dedicaria
ainda mais aos estudos
para alcançar o sonho
da docência e, assim, ingressou no Mestrado profissional em Engenharia
Mecânica na Universidade de Taubaté (UNITAU).
Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas pela
pandemia, Odair concluiu
o Mestrado e conta que a
dedicação foi a palavra-chave em 2020.
O gerente de produção
ainda comenta que preci-

sou conciliar seu trabalho
com o curso de Mestrado e
que só conseguiu concluir
sua dissertação devido ao
planejamento e à organização que fez.
Odair comenta que seu sonho desde pequeno era ser
professor. Quando criança, adorava brincar de “dar
aulas”. Iniciou sua carreira
como menor aprendiz, se
tornou auxiliar de produção e, com muito esforço,
atualmente trabalha como
gerente de produção. O
egresso do mestrado comenta que espera ajudar
as pessoas e suas filhas a
se desenvolverem assim
como ele, pois, para ele,
é extremamente gratificante ver o resultado de
todo o seu esforço. “Eu
quase chorei quando ouvi
um aluno me chamando
de professor pela primeira
vez”, conta.
“O mestrado me fez acreditar cada vez mais na ciência, me fez ficar melhor
ainda na minha área de
graduação.
Foi lá que encontrei pessoas maravilhosas, ótimos

profissionais, e inclusive
o professor Evandro”, relembra Odair. O engenheiro ainda diz que, por conta
de toda infraestrutura da
Universidade,
motivou
sua filha a também se tornar aluna da UNITAU no
curso de Psicologia.
Para 2021, Odair, que
agora também atua como
docente, pretende seguir
com os estudos, se preparar para uma evolução na
sua carreira profissional,
aprimorar o seu inglês e
focar em mais um curso
de idiomas.
No trabalho, espera desenvolver os objetivos
traçados com sua equipe,
formada por aproximadamente 200 pessoas. Ele
ainda ressalta que deseja
estar preparado para uma
grande oportunidade que
tem em vista e, para isso,
tem se dedicado cada dia
mais.
Conheça o curso de Odair
e todos os cursos de pós-graduação disponibilizados pela UNITAU. A preparação de hoje fará toda a
diferença amanhã.

Municípios

página 3

Pedágio da via Dutra
terá novo valor a
partir de sábado

A partir do próximo sábado (27), passam a vigorar
as novas tarifas de pedágio da Rodovia Presidente
Dutra, conforme autorização da Agência Nacional
de Transportes Terrestres
(ANTT).
A deliberação número 61
que autoriza o reajuste e
revisão da tarifa, foi publicada no Diário Oficial da
União desta última quarta-feira (24).
A tarifa a ser praticada a
partir de 27 de fevereiro
para carros de passeio será
alterada de R$ 15,20 para
R$ 14,20, nas praças de
pedágio de Moreira César, Itatiaia e Viúva Graça;
de R$ 3,70 para R$ 3,50
nas praças de pedágio de
Arujá, Guararema Norte

e Guararema Sul; e de R$
6,70 para R$ 6,20 na praça
de pedágio de Jacareí.
Em 25 anos de concessão,
a CCR NovaDutra realizou investimentos superiores a R$ 23 bilhões na
modernização da rodovia,
incluindo a realização de
obras, aquisição de equipamentos, operação da
rodovia e pagamento de
impostos. Após investimentos, desde o início da
Concessão, o número de
vítimas fatais na rodovia
caiu 73%, considerando o
aumento do volume de tráfego no período.
Conheça os valores das
tarifas que serão praticadas por praça de pedágio
a partir do dia 27 de fevereiro:

Arujá (SP) - cobrança bidirecional - R$ 3,50 (*)
Guararema Norte (SP) cobrança unidirecional R$ 3,50 (*);
Guararema Sul (SP) - cobrança unidirecional - R$
3,50 (*);
Jacareí (SP) - cobrança bidirecional - R$ 6,20 (*).
Moreira César (Pindamonhangaba - SP), Itatiaia
(RJ) e Viúva Graça (Seropédica - RJ), cobrança bidirecional - R$ 14,20 (*).
Motocicletas
pagarão,
respectivamente, R$ 1,75
(Arujá e Guararema), R$
3,10 (Jacareí) e R$ 7,10
(Moreira César, Itatiaia e
Viúva Graça).
(*) para veículos comerciais, a tarifa é multiplicada pelo número de eixos.
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Programa de Apicultura
garante aumento de
renda na zona rural

Realizado em parceria
entre o Sindicato Rural
de Pindamonhangaba e o
SENAR, o programa de
apicultura é uma grande
oportunidade para garantir o aumento de renda na
área rural. O programa que
é completo e bastante prático. Durante cinco meses
e em seis módulos, os participantes aprendem sobre
manejo do apiário, uso de
EPI, controle de pragas e
doenças, inimigos naturais, instalação do apiário,
coleta, centrifugação e comercialização.
Atendendo todos os protocolos de higiene, saúde
e distanciamento, o programa acontece no Sítio
Linense, com o professor
do SEBRAE, Celso Ribeiro Cavalcante de Souza,
que é produtor e trabalha
com apicultura há 40 anos.
“O mel é somente um dos
produtos que a abelha
produz, e talvez, hoje até
um subproduto, perto de
tudo que podemos produzir como pólen, própolis,
geleia real, vinho de mel,
cachaça de mel”, explica o
produtor.
Com tantos produtos à
disposição, a apicultura
chega como uma excelente opção aos produtores

rurais para o aumento de
renda na propriedade.
Paulo Almeida é um dos
alunos e o pai é morador
de um assentamento no
bairro do Macuco, em Pindamonhangaba. “Estou fazendo o curso para ajudar
meu pai a implantar lá no
assentamento. Duas pessoas de lá fizeram o curso
e já estão trabalhando com
o produto. Então nos animamos para produzir em
larga escala”, comenta.
Com manejo e aplicação
de técnicas corretas, o produtor consegue produzir
mais e melhor. “O conhecimento técnico é muito
importante para desmitificar alguns mitos referentes
à biologia da abelha”, conclui Paulo.
Instrutor participa do Plano de Manejo de Abelhas.
O instrutor do curso de
apicultura integrou a equipe que criou o Plano de
Manejo de Abelhas. Ele
explica que foi um trabalho bastante importante e
comentou que por conta
da grande quantidade de
eucaliptos plantados ao
redor da cidade, as abelhas avançam para a zona
urbana. O Plano foi criado
pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da

Secretaria de Meio Ambiente e Departamento de
Agricultura e a iniciativa teve a colaboração da
APTA - Agência Paulista
de Tecnologias dos Agronegócios, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Ibama, Instituto Florestal e
Sindicato Rural.
O Plano de Manejo foi
criado devido à crescente demanda que a Defesa
Civil e o Corpo de Bombeiros vêm recebendo de
pedidos envolvendo a retirada de abelhas. Para a
criação do Plano, foi formado um Grupo de Trabalho, que elencou diretrizes e procedimentos, com
a finalidade de instruir o
manejo adequado das colmeias e eliminar o risco à
população.
Entre os destaques do
Plano de Manejo está um
formulário criado para
triagem de acordo com a
gravidade de cada situação, orientando os procedimentos para atendimento.
O Plano de Manejo de
Abelhas está disponível
no site da Prefeitura www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br, na sessão “Secretarias”, dentro de Secretaria
de Meio Ambiente.
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Programa de declaração do
IR está disponível para
download a partir de hoje

A partir das 8h desta quinta-feira (25), os contribuintes podem baixar o programa de preenchimento e de
entrega da declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física 2021 (ano-base
2020). O programa para
computador estará disponível na página da Receita
Federal na internet.
O prazo de entrega começará na próxima segunda-feira (1º), às 8h, e irá
até as 23h50min59s de
30 de abril. Neste ano, o
Fisco espera receber até
32.619.749 declarações.
No ano passado, foram enviadas 31.980.146 declarações.
Pelas estimativas da Receita Federal, 60% das declarações terão restituição

de imposto, 21% não terão
imposto a pagar nem a restituir e 19% terão imposto
a pagar.
Assim como no ano passado, serão pagos cinco lotes
de restituição. Os reembolsos serão distribuídos
nas seguintes datas: 31 de
maio (primeiro lote), 30
de junho (segundo lote),
30 de julho (terceiro lote),
31 de agosto (quarto lote)
e 30 de setembro (quinto
lote).
Novidades
As regras para a entrega da
declaração do Imposto de
Renda foram divulgadas
ontem (24) pela Receita.
Entre as principais novidades, está a obrigatoriedade
de declarar o auxílio emergencial para quem recebeu

mais de R$ 22.847,76 em
outros rendimentos tributáveis e a criação de três
campos na ficha “Bens e
direitos”, para o contribuinte informar criptomoedas e outros ativos eletrônicos.
Até esta sexta-feira (26),
as empresas, os bancos, as
demais instituições financeiras e os planos de saúde
estão obrigados a fornecer
os comprovantes de rendimentos.
O contribuinte, no entanto, pode adiantar o trabalho e juntar documentos
como contracheques e
recibos, no caso de rendimentos, e notas fiscais,
usadas para comprovar
deduções.
Fonte:Agencia Brasil

Homem é multado em R$3,4 mil
pela Polícia Ambiental por manter
aves em cativeiro em Guaratinguetá

Durante uma ação da PM
Ambiental, na tarde desta
quarta-feira (24), os policiais chegaram ao local,
bairro São Manoel, depois
de receberem uma denúncia de aves mantidas em
cativeiro.
Antes de atender os policias, o responsável pelo
local soltou duas aves da
fauna silvestres, um coleirinho e um trinca-ferro. A
equipe que já havia iden-

tificado os pássaros pelo
canto, ainda do lado de
fora da residência, e pode
observar que elas estavam
no telhado da moradia,
questionou o homem sobre os animais. Aos policiais, ele confessou que
fez a soltura para não ser
autuado pelo crime.
Pela PM Ambiental, o
homem foi autuado por
manter aves em cativeiro,
reintroduzir espécime da

fauna silvestre sem parecer técnico oficial e licença
expedida pela autoridade
competente e por dificultar
a ação dos agentes, totalizando R$ 3,4 mil em multas, além de responder por
crime ambiental.
Gaiolas encontradas no
local e uma ave resgatada
foram apreendidas e destinadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres
? CETAS ? em Lorena.

