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E antes mesmo do fim do 
ano letivo a horta educati-
va já proporciona alegria e 
vitória para as crianças da 
EMEIEF Edna Regina de 
Oliveira e Silva. Há pou-
cas semanas a secretária 
do Agronegócio e Meio 
Ambiente Nelma Biondi, 
passou uma manhã com 
os alunos plantando e ex-
plicando sobre a impor-
tância de uma alimentação 
saudável e de fácil acesso.
No começo do projeto as 
crianças se sentiam en-
vergonhadas e até mes-
mo com falta de interesse 
pelo assunto, mas quando 

saíram das salas de aula e 
colocaram a mão na terra, 
perceberam que plantar é 
algo divertido. Durante a 
primeira fase, foram plan-
tadas sementes de abobri-
nha, tomate e outros. Em 
quando a garotada planta-
vam seu próprio alimento, 
recebendo informações 
sobre a importância de 
se alimentar bem, surgi-
ram inúmeros depoimen-
tos dos alunos à respeito 
de como os pais fazem 
em casa para não dei-
xar a “plantinha morrer”.
Hoje a garotada está an-
siosa e feliz com os resul-

tados da horta, pois daqui 
há poucos dias estarão co-
lhendo e comendo os legu-
mes e vegetais plantados. 
“Com o ponta pé inicial 
desse projeto o incenti-
vo para uma alimentação 
mais saudável e de qua-
lidade ficou fácil, e isso 
se reflete no aumento de 
consumo de saladas e le-
gumes na hora almoço” re-
latou a diretora da Escola 
Municipal Sylvia Correa.
Apesar das crianças entra-
rem de férias na segunda 
quinzena de dezembro, 
o projeto irá continuar 
a todo vapor em 2014.

Em escola de Redenção
da Serra alunos aprendem
importancia dos vegetais

na alimentação

Termina neste sábado o 
Circuito Corrida de Rua 

de Pinda

Todos os inscritos na 4ª eta-
pa do Circuito Corrida de 
Rua de Pindamonhangaba, 
promovido pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Es-
portes e Lazer, em parce-
ria com a Etep Faculdades, 
deverão retirar os kits até 
esta sexta-feira (6). A pro-
va será neste sábado (7) 
no shopping Pátio Pinda.
A primeira largada está 
marcada para as 19h30, 

será a categoria pré-mi-
rim, às 19h45 é a vez da 
mirim, 20 horas os atle-
tas da infantil irão ace-
lerar, e às 20h15 jovens, 
adultos e melhor idade 
irão abrilhantar o evento.
A organização destaca 
que é obrigatório o uso 
do chip de cronometra-
gem e o número deve ser 
colocado no peito. O chip 
é emprestado e deverá 
ser devolvido ao término. 

É proibido o auxílio de 
terceiros, como o acom-
panhamento por ciclis-
tas ou algum tipo de 
hidratação em movimen-
to, exceto os pontos de 
abastecimento ofereci-
dos pela organização.
Todos os participantes re-
ceberão medalhas de par-
ticipação, que estarão no 
kit pós-prova, serão ofere-
cidos troféus aos três pri-
meiros de cada categoria.

Convocação de Reservistas

Os reservistas do Exército 
Brasileiro que prestaram 
serviço militar nos últi-
mos cinco anos, devem se 
apresentar, no período de 
09 à 16 de dezembro de 
2013, das 08:00 às 16:00 
horas, na unidade mili-
tar onde prestou serviços 
para atualizar seus dados. 
A iniciativa faz parte do 
Exercício de Apresenta-

ção da Reserva (ExAR),  
que é realizado anualmente.
Caso o cidadão não faça 
a apresentação regu-
lar dentro do período do 
EXAR,mesma pode ser 
feita em qualquer época 
do ano num quartel das 
Forças Armadas, bastan-
do estar de posse do seu 
documento de situação 
militar. Nestes casos, de 

apresentação depois do pe-
ríodo normal, será cobrada 
uma multa prevista em 
Na data de hoje,  
o Exército Brasileiro mais 
uma vez saúda os reser-
vistas e concita a todos 
que entrem em contato 
com os seus velhos ami-
gos de caserna, para que 
revivam o passado e pos-
sam planejar o futuro.

Prefeitura municipal realiza 
grande parada de natal com 

a chegada do Papai Noel

A Prefeitura Municipal 
por meio da Secretaria de 
Cultura, Turismo e Espor-
tes, realizou na noite des-
ta quinta feira, dia 5, uma 
grande Parada de Natal, 
com desfile de carros ale-
góricos e chegada do Pa-
pai Noel. O evento, que 
marca o início das festivi-
dades natalinas no municí-
pio, tem o objetivo de pro-
mover um espetáculo de 
Natal a céu aberto para as 
famílias tremembeenses.
A parada contou com 8 

carros alegóricos, sendo 
que um deles foi o tre-
nó gigante, que trouxe o 
Papai Noel. Outras alas 
apresentaram temas nata-
linos como anjos, presépio 
com Reis Magos, brin-
quedos, boneco de neve, 
pinheiros e trenó. Mesmo 
debaixo de muita chuva o 
evento reuniu centenas de 
participantes. A carreata 
saiu do Jardim Santana, às 
20 horas, percorrendo os 
bairros Jardim dos Euca-
liptos, Vila Santo Antônio 

e Centro, seguindo em di-
reção a basílica do Senhor 
Bom Jesus de Tremembé, 
que por sua vez, saudou 
o desfile com um lindo 
tocar de sinos. O evento 
foi encerrado na Praça da 
Geraldo Costa, onde as 
crianças puderam tirar fo-
tos com o Papai Noel ao 
som de músicas natalinas.
   As festividades natalinas 
prosseguem até o dia 06 de 
janeiro de 2014 com a pro-
gramação abaixo. Espe-
ramos você e sua família!

Dia 07/12 (Sábado)
- 20h, Banda Mais Q Amigos
Dia 08/12 (Domingo)
- 19h, Coral Oxitom
- 21h, Clube do Choro
Dia 13/12 (Sexta feira)
- 19h, Exposição de artes plásticas do Projeto Fazendo Arte
- 20h, Ballet do Projeto Fazendo Arte com o espetáculo “O Circo”
Dia 14/12 (Sábado)
- 18h, Cuminância das Eletivas – Cabral Fest
Dia 15/12 (Domingo)
- 19h, Camerata de Violões e Banda do Projeto Fazendo Arte
- 21h, Banda Oito Ponto Zero
Dia 21/12 (Sábado)
- 20h, Orquestra Jovem Municipal de Tremembé “Cantata de Natal” do Projeto 
Fazendo Arte
Dia 22/12 (Domingo)
- 20h, Pedro Freire

Programação de natal:
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MISCELÂNEA Virada Inclusiva
acontece neste sábado
em Pindamonhangaba

Pindamonhangaba terá a 
primeira “Virada Inclusi-
va” e todas as pessoas es-
tão convidadas a participar 
deste evento. As ativida-
des serão neste sábado na 
Praça Padre João de Faria 
Fialho, largo do quartel. 
A partir das 8h30 o público 
poderá se dirigir ao local.

A presidente do Conse-
lho Municipal da Pes-
soa com Deficiência,  
Andréa Campos Sales 
Martins, conta que have-
rá a caminhada da inclu-
são pelas principais ruas 
da região central, apre-
sentação de capoeira dos 
alunos da Apae, apresen-

tação de banda, chegada 
do Papai Noel deficien-
te, entre outras ações.
O evento contará com 
barracas de comes e 
bebes, exposição de 
pintura e artesanato. 
A organização conta 
com o apoio da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba.

Luis Nassif destaca o crescimento
econômico de Pindamonhangaba (SP)

Luis Nassif valorizou a 
cidade na noite de terça-
feira e acredita que Pin-
damonhangaba seja um 
novo polo econômico do 
estado de São Paulo nos 
próximos anos. “O eixo 
Rio – São Paulo está sa-
turado e é importante que 
empresas explorem mais 
as cidades do interior com 
potencial de crescimento 
e fonte de renda”. A pa-
lestra foi promovida pela 

REDPAR EMPRENDI-
MENTOS e a JEREMIAS 
RODRIGUES Imóveis de 
Alto Padrão, no Paineiras 
Country Club, em Pinda.
Cerca de 300 pessoas 
participaram do encontro 
e puderam conhecer as 
oportunidades de investi-
mento geradas a partir do 
atual progresso econômi-
co que acontece em Pinda. 
O encontro contou com 
a presença do Prefeito de 

Pindamonhangaba, Vito 
Ardito Lerário e do se-
cretario do Desenvolvi-
mento Econômico, Be-
nedito Rubens Fernandes 
de Almeida. Estiveram 
presentes também o dire-
tor da Novelis de Pinda, 
Marcelo Almeida e o vi-
ce-presidente da Atlantica 
Hotels, Rafael Guaspari, 
além de representantes 
da indústria, do comér-
cio e do setor imobiliário.  
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Crianças e adultos
visitam “Casinha do 

Papai Noel”
As crianças e adultos es-
tão visitando o “Bom Ve-
lhinho” na casinha insta-
lada na Praça Monsenhor 
Marcondes. Até o dia 23 
será possível levar as car-
tinhas e conversar com o 
“Papai Noel”, “Mamãe 
Noel” e brincar com os 
duendes na região central.
Em Moreira César o per-
sonagem natalino vai 
marcar presença na Praça 
do Cisas neste domingo, 
a partir das 19h30, mas 

desde às 15 horas os mo-
radores poderão ir para 
este local, pois será ofe-
recida uma tarde de lazer.
Na casinha do centro a 
chegada do “Papai Noel” 
é às 19h30 e até às 22 ho-
ras é possível observá-lo. 
Com o objetivo de ofere-
cer aos pindenses e mora-
dores da região um natal 
animado e cheio de cores 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 

preparou uma programa-
ção recheada de atividades.
No Museu Histórico e 
Pedagógico D. Pedro I e 
Dona Leopoldina a popu-
lação pode prestigiar a ex-
posição de presépios até o 
dia 6 de janeiro. As visitas 
podem ser às terças-feiras, 
das 13 às 17 horas, quarta, 
quinta e sexta-feira das 8 
às 17 horas. Nos finais de 
semana de dezembro – até 
o dia 22 – o horário de visi-
tação é das 17 às 22 horas. 

 
Confira a programação 
 
Dias Evento Local 
Até 05/01 Exposição de figuras do presépio Praça da Cascata 
06,07,09,10,11, 16, 
17,18 e 23 

Bandinha Natalina – das 20 às 21h30 Praça Monsenhor 
Marcondes e ruas 
centrais 

08 Festa de Natal em Moreira César a 
partir das 15h e chegada do Papai 
Noel em Moreira César, às 20h 

Praça do Cisas 

10 Coral – às 20 h Igreja Matriz 
06 e 07 Música no Museu – às 20 h Museu Histórico e 

Pedagógico D. Pedro e 
Dona Leopoldina 

12,13,14,15,19,20,21 
e 22 

Música no Coreto – a partir das 20 h Praça da Cascata 

05 de janeiro Encontro de grupos folclóricos – 9 h Praça da Cascata 
 City Tour de Natal. 

Fazendo parte da pro-
gramação do Natal 2013 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, o Depar-
tamento de Turismo es-
tará realizando nos dias 
07,08,14, 15, 21 e 22 de 
dezembro o City Tour 

Histórico, Cultural e 
de Lazer, saindo a par-
tir das 15h30 da praça 
Monsenhor Marcondes. 
As pessoas interessadas 
em participar devem retirar 
seu cupom gratuitamente 
todos os dias, no Centro de 
Informações Turísticas na 

própria praça, a partir das 
18h. O roteiro ainda inte-
gra a loja Vitrine Social 
no Shopping Pátio e tam-
bém uma visita à exposi-
ção de presépios. Toda a 
população pode participar. 
Mais informações pelo 
telefone 3643-1761.

Equipe de Pinda do 
Projeto Parceiros do 

Amanhã se destaca em 
competição

O Projeto Parceiros do 
Amanhã/Dokar de Jiu-jít-
su do Núcleo de Policia 
Comunitária de Pindamo-
nhangaba do 5º Batalhão 
de policia Militar do Inte-
rior, obteve um excelente 
resultado na competição 
"Taça Cidade de Itajubá de 
Jiu-Jítsu", ocorrida no do-
mingo, em Minas Gerais. 
Em uma competi-
ção de alto nível,  
com representações de 
vários estados e regiões 
do Vale do Paraíba, Serra 
da Mantiqueira e Litoral, 
os alunos e professores 
do projeto trouxeram na 

bagagem oito medalhas, 
quatro de ouro, duas de 
prata e duas de bronze. 
Os participantes Matheus,  
Joaquim, Raul e Vini-
cius receberam meda-
lhas de ouro, Evandro 
e Rodolfo, ficaram com 
as de prata e Rafael e 
Hugo, com as de Bronze. 
Segundo o professor de 
Jiu-jítsu e responsável 
pela Equipe “Daniel Chi-
leno Gold Team”, o Ca-
pitão Paulo Henrique Ca-
valheiro, comandante da 
Polícia Militar de Pinda-
monhagaba, a competição 
foi mais um aprendizado 

na vida destes jovens. Para 
ele, os resultados foram 
a consequência de um 
trabalho sério, realizado 
com esforço e humildade. 
"Nós nos orgulhamos 
da equipe”, comentou. 
“Os nossos atletas re-
presentaram maravilho-
samente a sua cidade".
O responsável pela equipe 
destaca as características 
do projeto que, segundo 
ele, é um ótimo comple-
mento educacional, pois 
combina aulas teóricas e 
práticas para desenvolver e 
fortalecer o caráter dos jo-
vens que dele participam.

Prefeitos próximos ao
"corredor de presídios"

da regiãodebatem
violência urbana

O auditório da Prefeitura 
de Pindamonhangaba re-
cebeu prefeitos e autorida-
des da área de Segurança 
Pública na manhã desta 
quinta-feira para debater a 
criminalidade na região. O 
Forum de Segurança Pú-
blica foi uma iniciativa do 
prefeito de Pinda, Vito Ar-
dito Lerário (PSDB) onde 
foram discutidas ações es-
tratétigicas para a preven-
ção e combate à violên-
cia urbana nas cidades da 
Região metropolitana do 
Vale do Paraíba, mais es-
pecialmente, aquelas que 
estão próximas do chama-
do "corredor de presídios".
Ministério PúblicoTemas 
como prevenção nas es-
colas, estrutura familiar, 
Atividade Delegada, ações 
do Ministério Público, das 
igrejas, e união da socie-
dade contra o aumento 
exponencial da violência 
urbana foram discutidos 
por todos os principais 
setores da sociedade e 
pelos prefeitos presentes. 
“Segurança pública não 
é, nunca foi e jamais será 
um assunto apenas das 
polícias. Isso é um gran-

de equívoco. Segurança 
é um problema de todos 
nós. As pessoas vivem nos 
municípios, e nós acaba-
mos experimentando os 
problemas decorrentes da 
chamada violência urba-
na.”, disse o Promotor Pú-
blico, dr. Paulo de Palma.
Entre os prefeitos, ficou 
evidente a necessidade de 
uma atuação em conjunto, 
tendo em vista o proble-
ma comum que aflige as 
comunidades. “O proble-
ma é de todas as cidades. 
Nós temos um problema 
de drogas na nossa região 
e é um problema muito 
sério, 10% da população 
está contaminada!”, disse 
Lerário, prefeito anfitrião.
De acordo com o Ministé-
rio Público, em Pindamo-
nhangaba são apreendidos, 
em média, 6 menores infra-
tores por semana. Quanto 
ao número de homicídios, 
o índice cresceu em rela-
ção ao ano anterior, mas, 
segundo a Polícia Militar, 
são dados que se referem 
ao tráfico. Em 2012 fo-
ram 62, e até o momento 
em 2013, registram-se 98 
mortes. Também é visto 

com apreensão a violência 
nas escolas e proximida-
des, com um número cada 
vez maior de adolescentes 
envolvidos com o tráfico 
de drogas. “O problema 
começa dentro de casa, nas 
famílias, é uma questão 
cultural, de valores. ”, é a 
visão da comandante do 5º 
Batalhão da Polícia Mili-
tar do Interior (5º BPM-I), 
Eliane Nikoluk Scachetti.
Um dos mais revoltados 
com a situação delicada 
de seu município, o prefei-
to de Tremembé, Marce-
lo Vaqueli (PSB) criticou 
a instalação de presídios 
na ´região de Tremembé. 
"Sabem por que Tremem-
bé é uma estância turísti-
ca? É porque um inconse-
quente no passado trocou 
isso por dois presídios!" 
O complexo presidiário 
de Tremembé teve início 
em 1945 com a criação 
da Fazenda Modelo da 
Penitenciária do Estado 
- FMPE (IRT) e mais tar-
de, recebeu mais unida-
des durante os governos 
peemedebistas de Orestes 
Quercia (1986-1990) e 
Fleury Filho (1990-1994).

Morre Nelson Mandela 
ícone da luta pela
igualdade racial

Presidente da Áfri-
ca do Sul entre 1994 e 
1999, ele tinha 95 anos.
Ele liderou a transição 
que encerrou a política do 
apartheid em seu país. O 
ex-presidente da África do 
Sul Nelson Mandela mor-
reu aos 95 anos em Pretó-
ria, nesta quinta-feira (5), 
anunciou o atual presiden-
te do país, Jacob Zuma. 
Mandela ficou internado 
de junho a setembro devi-
do a uma infecção pulmo-
nar. Ele deixou o hospital 
e estava em casa. Morreu 
às 20h50, no horário local 
de Pretória, 16h50 do ho-
rário brasileiro de verão. 
“Ele partiu, ele se foi pa-
cificamente na companhia 
de sua família”, afirmou o 
presidente. “Ele descan-
sou, ele agora está em paz. 
Nossa nação perdeu seu 
maior filho. Nosso povo 
perdeu seu pai.” O fune-
ral de Mandela deve durar 
dez ou 12 dias. O corpo 
será enterrado, de acor-
do com seus desejos, na 
aldeia de Qunu, onde ele 
cresceu. Os restos mor-
tais de três de seus filhos 
foram sepultados no mes-
mo lugar, em julho passa-
do, após ordem judicial.
Conhecido como “Ma-
diba” na África do Sul, 
Mandela foi considerado 
um dos maiores heróis da 
luta dos negros pela igual-
dade de direitos no país e 
foi um dos principais res-
ponsáveis pelo fim do re-

gime racista do apartheid, 
vigente entre 1948 a 1993.
Foram quatro internações 
desde dezembro. Em abril, 
as últimas imagens divul-
gadas do ex-presidente 
mostraram bastante fragili-
dade – ele foi visto sentado 
em uma cadeira, com um 
cobertor sobre as pernas.
Seu rosto não expressa-
va emoção. Em março de 
2012, o ex-presidente sul
-africano havia sido hos-
pitalizado por 24 horas, 
e o governo informou, na 
ocasião, que Mandela ti-
nha sido internado para 
uma bateria de exames 
rotineira. Em dezembro, 
porém, ele permaneceu 18 
dias hospitalizado, em de-
corrência de uma infecção 
pulmonar. No fim de mar-
ço de 2013, passou 10 dias 
internado, também por 
uma infecção pulmonar, 
provavelmente vinculada 
às sequelas de uma tuber-
culose que contraiu duran-
te sua detenção na prisão 
de Robben Island (ilha de 
Robben), onde ficou 18 
anos preso, de 1964 a 1982.
H i s t ó r i c o
Ficou preso durante 27 
anos e ganhou o Prêmio 
Nobel da Paz em 1993. 
Foi eleito em 1994 o pri-
meiro presidente negro 
da África do Sul, nas 
primeiras eleições mul-
tirraciais sul-africanas.
Mandela é alvo de um 
grande culto no país, onde 
sua imagem e citações são 

onipresentes. Várias ave-
nidas têm seu nome, suas 
antigas moradias viraram 
museu e seu rosto apare-
ce em todos os tipos de 
recordações para turistas.
Em 1952, já presidente da 
Liga Jovem do Congresso 
Nacional Africano, foi es-
colhido líder da campanha 
de oposição contra seis 
leis consideradas injus-
tas. Acusado sob a Lei de 
Supressão do Comunis-
mo, foi preso e condena-
do a trabalhos forçados. 
Ele negou ser comunista.
Livros recentes do histo-
riador britânico Stephen 
Ellis mostram documen-
tos que indicam que Man-
dela fez parte do parti-
do comunista. E o CNA 
tem uma aliança histórica 
com o Partido Comunista.
Havia algum tempo, sua 
saúde frágil o impedia de 
fazer aparições públicas na 
África do Sul - a última foi 
durante a Copa do Mun-
do de 2010, realizada no 
país. Mas ele continuou a 
receber visitantes de gran-
de visibilidade, incluindo 
o ex-presidente dos Esta-
dos Unidos Bill Clinton.
Mandela passou por uma 
cirurgia de próstata em 
1985, quando ainda estava 
preso, e foi diagnosticado 
com tuberculose em 1988. 
Em 2001, foi diagnostica-
do com câncer de próstata 
e hospitalizado por proble-
mas respiratórios, sendo 
liberado dois dias depois.
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Nova ambulância chega
a Tremembé para auxiliar

no atendimento móvel
de saúde

Tremembé recebeu na tar-
de desta terça feira mais 
uma ambulância para 
auxiliar no atendimento 
móvel e no transporte de 
pacientes para as unida-
des de saúde. O veículo 
havia sido prometido pelo 
Governador Alckmin em 
sua visita a cidade reali-
zada em setembro deste 
ano. O município foi con-
templado por ter menos 
de 50 mil habitantes e es-
tar com a documentação 
em dia, sem pendências 

na prestação de contas.
O Prefeito Marcelo Va-
queli foi até Jambeiro 
para receber das mãos do 
Governador Alckmin as 
chaves do veículo. A am-
bulância, de marca Mer-
cedes Sprinter 415 com 
furgão adaptado, são equi-
pados com maca retrátil, 
um cilindro de oxigênio 
de 16 litros, régua tripla 
com fluxômetro, umidifi-
cador, máscara, mobiliário 
de compensado naval, ar-
mário, balcão, banco baú 

para três pessoas e capa-
cidade para sete lugares, 
incluindo o motorista. O 
veículo custou R$ 101 mil.
“Essa conquista, como 
outras já anunciadas, são 
frutos de audiências que 
participamos em São 
Paulo, junto aos depu-
tados, e também com o 
Governador Alckmin. 
Não estamos esperando 
acontecer às coisas e sim 
correndo atrás de melho-
rias para cidade” – fina-
lizou o prefeito Vaqueli.

Prefeitura realiza obras 
para evitar enchentes 

em Tremembé

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé vem realizando 
obras com o objetivo de 
amenizar antigos proble-
mas enfrentados pelo mu-
nicípio durante o período 
de fortes chuvas. Os tra-
balhos estão sendo reali-
zados através de parcerias 
feitas com órgãos públicos 
para evitar que a popula-
ção sofra com as enchen-
tes, como ocorre a anos em 
algumas regiões da cidade.

Em uma parceria entre a 
prefeitura municipal e o 
DAEE (Departamento de 
Águas e Energia Elétrica) 
está sendo possível a lim-
peza do Córrego das Pe-
dras no trecho dos bairros 
Benvirá e Parque Novo 
Mundo, regiões estas que 
sofriam com as inunda-
ções. Segundo moradores, 
nunca uma obra como esta 
havia sido feita no local. 
“Estamos trabalhando para 
deixar a cidade em condi-

ções de enfrentar o período 
chuvoso, que pelas previ-
sões será intenso neste fim 
de ano. Então, reforçamos 
os trabalhos de limpeza ur-
bana, manutenção na rede 
pluvial das ruas e aveni-
das, além do trabalho com 
a roçada e a capina. Outro 
serviço que realizamos re-
centemente foi a limpeza 
da vala que vai do Campo 
do Tufã até o bairro San-
to Antônio” explicou o 
prefeito Marcelo Vaqueli.

Avenida Independência
em Taubaté recebe

demarcação de ciclofaixa 
modelo

Depois de passar por 
mudanças e receber 
as melhorias viárias,  
a Avenida Independên-
cia recebe a demar-
cação da ciclofaixa.
O padrão que está sendo 
aplicado está de acordo 
com as normas do Con-
tran, o que proporciona 
aos ciclistas mais segu-
rança durante seu trajeto. 
Além de ter a cor vermelha 
para diferenciar da pista 

de veículos automotores, 
o espaço tem também uma 
faixa central que indica 
sentido duplo para transito 
das bicicletas, o que expli-
ca sua largura de 2,5m, e 
tachões retrorrefletivos.
O motorista pode somente 
atravessar pela ciclofaixa, 
como exemplo cruzar para 
chegar até o comércio ou 
residência, porém aquele 
que estacionar ou transitar 
por ela será devidamen-

te penalizado de acordo 
com a legislação do Códi-
go Brasileiro de Trânsito.
A partir deste pri-
meiro modelo de fai-
xa para os ciclistas,  
a Prefeitura de Taubaté 
começa a estudar outras 
áreas que possam recebê
-las e que as acomodem 
corretamente, de forma 
que não comprometa a 
segurança do ciclista e 
nem o fluxo das vias.

A Prefeitura de Redenção 
da Serra concluiu no mês 
de novembro de 2013 a 
obra da Av. 9 de Julho. 
Agora os moradores e vi-
sitantes têm uma melhor 
infraestrutura para utilizar 
a via pública. O trecho era 
de terra e causava grande 
transtorno para os mo-

radores que residem na 
avenida, principalmente 
na época das águas, que 
muitas vezes deixava o 
percurso com muita lama, 
dificultando o acesso tan-
to de carro quanto a pé. 
Agora a pavimentação do 
trecho foi concluída, fa-
cilitando e melhorando a 

qualidade de vida da po-
pulação redencense. “Aos 
poucos iremos finalizando 
as obras que já estavam 
em andamento e, daremos 
início a um novo passo 
em direção a um futuro 
melhor para a população 
de Redenção da Serra” 
disse o prefeito da cidade.

Prefeitura de Redenção
conclui obra da
Av. 9 de Julho

Inscrição para bolsa
de estudos em Pinda

termina dia 20
Vagas são para curso de 
administração e segurança 
do trabalho. Os interessa-
dos em se qualificar, para 
ganhar espaço no merca-
do de trabalho, têm até o 
dia 20 de dezembro para 
se inscrever no concurso 
de bolsas de estudo. As 
oportunidades são para os 
cursos de administração 
e segurança do trabalho, 
ao todo, são oferecidas 32 
vagas. As bolsas serão de 
100% do valor do curso. 
Podem se inscrever as pes-
soas que estejam cursando 

a 3ª série do Ensino Mé-
dio ou tenham concluído 
e possuam renda familiar 
de até um salário mínimo 
por pessoa. As inscrições 
devem ser feitas no Se-
tor de Protocolo da Pre-
feitura ou Subprefeitura. 
É preciso levar cópia do 
RG, comprovante de re-
sidência no município 
há pelo menos dois anos, 
comprovante de renda 
de todos os moradores 
do domicílio, em caso de 
desempregado ou autôno-
mo é aceita a declaração. 

Os candidatos farão uma 
avaliação no dia 5 de ja-
neiro, nas dependências 
do Colégio Comercial Dr. 
João Romeiro, das 9 às 12 
horas, com questões ob-
jetivas de português, ma-
temática e conhecimen-
tos gerais e atualidades.
Os classificados passarão 
por uma triagem social, 
feita por profissionais do 
Departamento de Assis-
tência Social da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba. 
O resultado será publica-
do no dia 14 de janeiro.

Empresa inicia captação de 
fotos aéreas da cidade de 
Ubatuba para atualização

Uma empresa especia-
lizada, contratada pela 
Prefeitura de Ubatuba, 
começou a captar as pri-
meiras imagens aéreas 
que serão utilizadas para 
atualização cadastral dos 
imóveis e também para o 
aperfeiçoamento das po-
líticas públicas de ocupa-
ção, planejamento urbano 
e tributário do município.
Para captação das imagens 
a empresa Base Aerofoto 
utiliza o moderno equipa-
mento UltraCam Xp, que 
consiste em um sistema 
de captação e armazena-
mento de imagens a bor-
do de uma aeronave. O 
sistema é composto por: 
sensor digital, painel de 

interface para o operador, 
unidade removível de ar-
mazenamento de dados e 
software de operação da 
câmera e de processamen-
to de imagem após o voo.
O sensor compreende oito 
câmeras independentes, 
sendo quatro para imagem 
pancromática de grande 
formato, três para a ima-
gem multiespectral (ca-
nais RBG) e uma para a 
imagem infravermelho. O 
sistema de controle de voo 
é integrado ainda por uma 
unidade de GPS e uma uni-
dade de medição inercial 
(IMU), permitindo a ob-
tenção dos parâmetros de 
orientação das imagens em 
tempo real (cobertura ae-

rofotogramétrica apoiada).
Uma ortofoto é um produ-
to de precisão geométrica 
comparável a uma carta 
topográfica, contendo, no 
entanto, todo o imenso 
conjunto de detalhes ine-
rentes a uma fotografia 
aérea. Devido a esta pro-
priedade, a ortofoto é um 
produto onde o usuário 
(que não precisa ser um 
técnico especializado) tem 
facilidade na extração das 
informações necessárias 
às suas atividades. A ri-
queza e detalhamento de 
informações é superior à 
carta topográfica e per-
mite análises muito mais 
profundas, seja de cunho 
técnico ou investigativo.


