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Prefeitura de Ubatuba 
garante R$ 6 milhões 

em emendas para 2014 
e ainda recuperará ruas 

do Centro

Saúde, pavimentação e re-
capeamento de vias serão 
prioridades, mas repasses 
de emendas vão contem-
plar também outros setores
Somadas as emendas 
parlamentares federais 
e estaduais, a Prefeitura 
de Ubatuba garantiu his-
tóricos R$ 6,5 milhões 
em repasses para 2014.
A maior parte da ver-
ba (R$ 3,1 milhões) será 
destinada para solucio-
nar as más condições das 
ruas da cidade, problema 
que incomoda há mui-
tos anos os ubatubenses.
Serão recapeadas e pa-
vimentadas vias nos se-
guintes bairros: Rio Es-
curo, Bela Vista, Pq dos 
Ministérios, Ipirangui-
nha, Pereque-Açu, Barra 
Seca, Estufa 1 e Estufa 2.
Aproximadamente R$ 1,3 
milhão serão investidos na 
saúde, outro problema sé-
rio, que foi prioridade nes-
te primeiro ano de gestão 
do prefeito Mauricio (PT).

O restante do repasse será 
utilizado no restauro do 
prédio do Casarão do Por-
to, na cobertura e cons-
trução de quadras polies-
portivas para os jovens, 
na iluminação do campo 
do Itaguá, entre outros.
“Priorizaremos o recape-
amento e a pavimentação 
de alguns bairros onde 
as ruas encontram-se em 
situação precária e tam-
bém a área da saúde. Mas 
isso não nos impede de 
ter uma perspectiva mais 
ampla e de pensar tam-
bém na qualidade de vida 
dos jovens e na refor-
ma dos pontos turísticos 
e históricos da cidade”,  
afirma Mauricio.
Verbas do DADE
Para isso, a Prefeitura de 
Ubatuba também captou 
cerca de R$ 5,1 milhões 
do DADE (Departamento 
de Apoio ao Desenvol-
vimento das Estâncias) 
para investir na cidade 
em 2014 e com essa ver-

ba vai intensificar o tra-
balho de pavimentação e 
recapeamento das ruas.
Aproximadamente R$ 2,5 
milhões serão destinados 
ao recapeamento de vias 
da região central, R$ 1,2 
milhões vão completar o 
Saco da Ribeira, R$ 930 
mil vão para a pavimenta-
ção da “conexão alternati-
va Centro-Itaguá” e R$ 500 
mil serão destinados à pa-
vimentação e recapeamen-
to de ruas do Pereque-Açu.
“Vamos investir pesado 
na melhoria das condi-
ções das vias da cidade, 
que não deixam de ser 
um “cartão de visitas”,  
e ao mesmo tempo busca-
mos melhorar a qualida-
de de vida da população. 
A alternativa Centro-I-
taguá, por exemplo, será 
excelente para os mora-
dores fugirem do trân-
sito na alta temporada, 
sem terem de enfren-
tar os buracos de sem-
pre”, comenta o prefeito.

Nova ponte em
Moreira César deverá 
ser reconstruída em

90 dias

Após a cabeceira da 
ponte que liga os bair-
ros Pasin e Mantiquei-
ra, em Moreira César, 
ter cedido no começo da 
tarde da última segunda-
feira, a prefeitura de Pinda-
monhangaba por meio da 
secretaria de obras e servi-
ços e Subprefeitura, estuda 
a liberação em 90 dias, da 

via que está interditada.
Uma nova ponte deverá 
ser reconstruída no local 
em caráter emergencial.
O acidente teria sido 
motivado por conta de 
uma infiltração que der-
rubou o pilar da ponte,  
ocasionando o dano.
Como o tráfego de pe-
destres é intenso no lo-

cal, aproximadamente  
duas mil pesso-
as passavam por ali,  
uma nova ponte para 
pedestres foi construí-
da na lateral do córrego, 
para que estes munícipes 
não sejam prejudicados.
Já aos motoristas, a alter-
nativa é a SP-62 (Estra-
da Velha Rio São Paulo). 

Igreja Matriz em Pinda 
terá Concerto de Natal

A igreja Matriz Nos-
sa Senhora do Bom 
Sucesso recebe hoje,  
o Concerto de Natal com 
o Coral e Orquestra da 
Basílica de Aparecida. 
O evento é ofereci-

do pela Prefeitura por 
meio do Departamento 
de Patrimônio Histórico,  
da Secretaria de Educação,  
Cultura e Turismo.
Com entrada gratuita, o 
Concerto de Natal será 

realizado a partir das 
20 horas, apresentando  
as mais tradicionais 
músicas natalinas.
O evento integra a progra-
mação oficinal de Natal de  
P i n d a m o n h a n g a b a .

Projeto Fazendo Arte
apresenta peças do

teatro infantil
em Tremembé

O Projeto Fazendo Arte convida a todos para prestigiarem as peças do teatro
infantil feita com alunos da cidade:
Dia 14/12 (sábado) - “A Contadora de histórias”
Horário: 21:30 horas
Local: Centro Catequético Praça Luiz Balmes
 
Dia 15/12 (domingo) - ”Caçadores de Fadas”
Horário: 20:00 horas
Local: Centro Catequético Praça Luiz Balmes
“Neste Natal faça uma criança feliz doando um brinquedo novo”. – O Projeto 
Fazendo Arte arrecadará no dia dos espetáculos, as doações.
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Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.
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MISCELÂNEA Apenas 98 cursos de 
graduação tiveram nota 

máxima do MEC
Dos 8.184 cursos de gra-
duação nas áreas de ci-
ências sociais, humanas 
e tecnológicas avaliados 
pelo Ministério da Edu-
cação em 2012, apenas 
98 receberam a nota má-
xima no Conceito Preli-
minar de Curso (CPC),  
em uma escala que vai 
de 1 a 5. Mais da metade 
dos cursos que recebe-
ram a nota máxima ficam 
em instituições privadas. 
São Paulo concentra o 
maior número de cur-
sos com a maior nota.
O CPC avalia o rendimento 
dos estudantes, a infraes-
trutura da instituição, a or-
ganização didático-peda-
gógica e o corpo docente.  
São considerados satisfa-
tórios os cursos com con-
ceito 3 ou mais. Foram 
avaliados 8.184 cursos e, 

desses, cerca de 1.800 não 
tiveram essa nota atribuída 
na avaliação, que foi divul-
gada pelo Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) na edição 
dessa ultima sexta-feira do 
Diário Oficial da União.
Segundo o Inep, os con-
ceitos 4 e 5 foram apre-
sentados na maioria por 
instituições públicas, 
33,7% do total. As parti-
culares somaram 21,5%. 
O Inep aponta que, na com-
paração com os resultados 
gerais da última avaliação, 
de 2009, houve melhora 
em todas as faixas. Os con-
ceitos satisfatórios (3, 4 e 
5), que totalizavam 51,5% 
em 2009, somaram 71,6% 
em 2012. Os conceitos in-
satisfatórios (1 e 2) caíram 
de 27% para 12%. Os cur-

sos sem conceito, que não 
atenderam aos critérios 
mínimos de participação 
no Exame Nacional de 
Desempenho dos Estu-
dantes (Enade), diminuí-
ram de 21,6% para 16,3%.
Os cursos avaliados são 
de 1.762 instituições. 
Neste ciclo, foram ava-
liados os cursos de hu-
manidades: administra-
ção, ciências contábeis, 
ciências econômicas, de-
sign, comunicação social,  
direito, psicologia, rela-
ções internacionais, secre-
tariado executivo e turis-
mo. Os cursos superiores 
de tecnologia das áreas de 
gestão comercial, gestão 
de recursos humanos, ges-
tão financeira, logística,  
marketing e proces-
sos gerenciais tam-
bém foram avaliados.

Parceria entre OAB e 
MEC suspende 38
cursos de Direito

O ministro da Educa-
ção, Aloizio Mercadan-
te, anunciou, a suspen-
são de ingresso de novos 
alunos em 38 cursos de 
Direito do país. A me-
dida já vale para os atu-
ais processos seletivos.
Mercadante destacou 
que a medida faz parte 
da parceria firmada en-
tre o ministério e o Con-
selho Federal da OAB.
O presiden-
te nacional da OAB,  
Marcus Vinícius Furtado 
Coêlho, lembra que em 
março a OAB e o Minis-
tério da Educação (MEC) 
firmaram o protocolo que 

instituiu uma comissão 
paritária para estabelecer 
o novo marco regulatório 
do ensino jurídico no país. 
“Essa gestão tem o com-
promisso com a qualida-
de da educação jurídica. 
Queremos regras claras, 
deliberadas com a parti-
cipação da sociedade”.
“Vivemos um momento 
em que a mercantiliza-
ção do ensino e a criação 
indiscriminada de cursos 
sem qualquer estrutura, 
cria a falsa ideia de que 
haja um verdadeiro prepa-
ro dos alunos. Infelizmen-
te não é o que vemos”, 
destacou Marcus Vinicius.

Em recente audiência pú-
blica que debateu um novo 
marco regulatório para o 
ensino jurídico no país, o 
secretário de Regulação e 
Supervisão da Educação 
Superior do Ministério da 
Educação Jorge Rodrigo 
Araújo Messias ressaltou 
que “a OAB com a sua 
amplitude nacional pos-
sibilita que esse debate 
seja levado para todos os 
estados do país e em seu 
papel constitucional, tem 
auxiliado na promoção 
desse debate em outros 
setores do ensino jurídico,  
sendo fundamen-
tal ao ensino do país”
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Taubaté recebe palestras 
gratuitas do Sebrae-SP

em dezembro

Marketing, planejamento, 
estoque, apuração de re-
sultados, marcas e paten-
tes são temas das ativida-
des que ocorrem na ACIT
O Sebrae-SP promove 
palestras gratuitas sobre 
gestão de negócios neste 
mês em Taubaté. As ati-
vidades, voltadas para mi-
cro e pequenas empresas e 
interessados em abrir um 

negócio, ocorrem na ACIT 
(Associação Comercial 
e Industrial de Taubaté).
A programação terá pales-
tras sobre plano de marke-
ting (dia 10), planejamento 
(dia 11), marcas e patentes 
(dia 12), administração de 
estoque (dia 17) e apura-
ção de resultados (dia 18).
Além das palestras, os 
empreendedores da ci-

dade também contam 
com atendimento diário 
gratuito no PAE (Posto 
de Atendimento ao Em-
preendedor) de Taubaté 
(Rua Armando Salles de 
Oliveira, 457, Centro),  
que é mantido pelo Se-
brae-SP em parceria com 
a Prefeitura, ACIT, Uni-
tau, Sinhores, Sindicato 
Rural e Ciesp Taubaté.

Palestras do Sebrae-SP em Taubaté 

Dia 10/12 – 16h às 18h. Tema: Saiba como Fazer um Plano de Marketing
Dia 11/12 – 15h às 18h. Tema: Invista no Planejamento
Dia 12/12 – 14h às 16h. Tema: Marcas e Patentes
Dia 17/12 – 16h às 18h. Tema: Processo de Administração de Estoque
Dia 18/12 – 16h às 18h. Tema: Apuração de Resultados

Local: ACIT (Praça Monsenhor Silva Barros, 57, Centro)

Eventos gratuitos, com vagas limitadas. Inscrições e mais informações pelos
telefones (12) 3621-5223/ 0800 570 0800. Email: pae.taubate@gmail.com

Luis Nassif destaca o crescimento 
econômico de Pindamonhangaba

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.  

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.

Pinda poderá ter mais de 20 mil
casos notificados de dengue

Em 2014, de acordo com a 
projeção do Ministério da 
Saúde, Pindamonhangaba 
poderá ter mais de 20 mil 
notificações de dengue 
e deste número cerca de 
6.282 casos poderão ser 
confirmados. Para evitar 
a epidemia no municí-
pio foi realizado o lança-
mento da campanha de 
combate à doença na tar-
de do dia 4 de dezembro.
A solenidade ocor-
reu no Espaço Cul-
tural Teatro Galpão,  
a Prefeitura convidou re-
presentantes de todos os 
setores da sociedade, mar-
caram presença represen-
tantes da Polícia Militar, 
OAB, da empresa Viva 
Pinda, imobiliária Derri-
co Imóveis, presidentes 
das associações amigos de 
bairro do Maricá, Pasin, 
Vale das Acácias, Alva-
renga, e o vice-presidente 
do Parque das Palmeiras.

A secretária de Saúde da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba afirma que este 
é o momento de união, é 
preciso olhar dentro da 
própria casa para com-
bater o mosquito e evitar 
epidemia. Ela enfatiza 
que a equipe vai inten-
sificar as visitas e é pri-
mordial que os moradores 
abram as portas de casa 
para receberem orienta-
ções, porque sozinha a 
prefeitura não conseguirá 
evitar a dengue e a parti-
cipação da população é 
extremamente importante.
O prefeito de Pindamo-
nhangaba ressalta que a 
dengue é um problema 
sério e agradece todos 
os parceiros e profissio-
nais que compareceram 
ao lançamento da cam-
panha. O chefe do Exe-
cutivo frisa que a partici-
pação da comunidade é 
a chave do sucesso para 

vencer esta “guerra”.
O presidente da Unimed 
Pinda, José Renato Sch-
midt afirma que para a 
cidade não registrar uma 
epidemia de dengue é pre-
ciso prevenir e a preven-
ção começa dentro de casa.
Pindamonhangaba con-
ta, atualmente, com 157 
mil habitantes e de acor-
do com pesquisas ela-
boradas no município 
os principais criadouros 
do mosquito são pratos 
de plantas e ralos exter-
nos, seguido de pneus em 
borracharias e materiais 
recicláveis descobertos.
Dados atuais da den-
gue no município –
Informações do SINAN 
(Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação)
Autóctones - 592
Importados - 120
Descartados – 1.761
Total de Notifi-
cações – 2.473

Pindamonhangaba
Bairro Campo Belo recebe 

praça e quadra poliesportiva
Os moradores do Bairro 
Campo Belo recebem uma 
praça e quadra poliespor-
tiva, em uma área total 
construída de 4.426,33 m² 
e custo de R$ 369.734,94.
A obra, que está localiza-
da na rua Hilda Capovilla 
de Castro, levou cinco 
meses para ficar pronta e 
será entregue, às 19 horas. 
A construção leva o nome 
de “Fernandes Prolunga-

ti”, pindamonhangabense 
já falecido, que foi casa-
do com Maria Prolunga-
ti e teve sete filhos: Luís, 
Marice, Maria Helena, 
Mariza, Alípio, Francisco 
Carlos e Maria Cristina, 
além de 23 netos, 24 bis-
netos e dois tataranetos.
Completou 100 anos em 
16 de agosto deste ano. 
Em sua trajetória de vida 
centenária, foi exemplo 

de vida, de trabalho, de 
honestidade e de pai para 
seus descendentes, pa-
rentes e amigos, além, é 
claro, para a sociedade 
pindamonhangabense.
Após a inauguração, vá-
rios jovens do Projeto de 
esportes do grêmio União 
estarão participando de 
um jogo amistoso na qua-
dra. Toda a população está 
convidada a participar.

Senac Taubaté dá dicas para 
gastos de fim de ano

De acordo com a expec-
tativa da Câmara dos Di-
rigentes Lojistas CDL, 
gasto médio, por fa-
mília será de 470 reais
O último mês do ano, no 
qual ocorrem as come-
morações do Natal e Ano 
Novo, é sem dúvida o 
mais esperado por mui-
tos brasileiros. De acordo 
com pesquisa realizada 
pela CDL, os gastos nessa 
época aumentarão em 5% 
se comparados aos do ano 
passado, fato este que deve 
deixar os consumidores em 
alerta para que não gastem 
além do que podem pagar.
Segundo a coordenadora 
da área de administração 
no Senac Taubaté, Sandra 
Costa, é muito importante 
resistir as tentações, pois 
a oferta de produtos é in-
tensa e o Natal estimula 
o apelo às compras e aos 
presentes. “Em dezembro 
todos recebem o 13º salá-
rio e ficam tentados a gas-
tar mais, porém, neste pon-
to é importante pensar nos 
primeiros meses do ano e 
todos os custos previstos, 
como férias, material es-
colar e matrícula dos filhos 
nas escolas, IPVA, IPTU, 
entre tantas outras, alerta.
Uma das dicas mais im-
portantes é classificar 
os gastos como fixos 
e não fixos, para, as-
sim, traçar prioridades. 
“Os gastos fixos são aque-
les inevitáveis e que há 
necessidade de sempre se 
fazer a provisão de par-
te do salário para paga-
mento. Podemos apontar 
como exemplo contas de 
água, luz, telefone e TV a 

cabo, assim como aluguel, 
mensalidades de escolas 
e compras básicas de su-
permercado. Já os gastos 
variáveis são os que acon-
tecem esporadicamen-
te como cinema, shows, 
viagens e outros, gastos 
estes que pedem a neces-
sidade de planejamento 
para que possam ser rea-
lizados”, explica Sandra.
Sobre o uso do cartão de 
crédito, a coordenadora 
afirma que não há como 
evitá-lo por ser seguro 
e também facilitar o dia 
a dia, porém, ressalta a 
importância de manter 
o controle das compras, 
principalmente as par-
celadas.  “Utilizar o car-
tão de crédito pagando o 
mínimo estabelecido na 
fatura vai estourar seu 
orçamento. Os juros che-
gam a 17% ao mês. Se não 
houver desconto à vista 
e acréscimo para pagar 
parcelado no cartão, de-
ve-se utilizá-lo, mas com 
moderação, dentro do 
orçamento e do que se é 
possível pagar”, ressalta.
Vale lembrar que em todas 
as fases do ano é preciso 
gerenciar as dívidas e prio-
rizar as contas com venci-
mentos mais próximos.
Confira algumas di-
cas que podem faci-
litar o planejamento:
1. Evite comprar 
sem necessidade.
Quantas vezes compra-
mos um produto e depois 
percebemos que não o 
utilizamos? Todas as ve-
zes que for às compras 
se questione se realmen-
te precisa daquele item

2. Repense suas despesas:
Você precisa da TV por 
assinatura com 80 ca-
nais? Assiste a todos? 
Sua internet está com valor 
compatível ao de outros 
provedores do mercado?  
Está economizando ener-
gia? Suas lâmpadas 
são as econômicas? O 
chuveiro está no modo 
“verão” ou “morno”?
E a academia, escola de 
dança, escola de idiomas e 
a escolinha de futebol? Já 
fez uma pesquisa preço x 
qualidade para verificar se 
não há uma com a mesma 
qualidade e preço menor? 
Mercado de Trabalho
Para aqueles que têm faci-
lidade em planejamentos 
financeiros ou gostam do 
assunto e buscam uma pro-
fissionalização, o Senac 
Taubaté oferece o curso 
Administração Financeira.
O curso proporciona co-
nhecimentos para que o 
profissional possa apoiar 
a gestão financeira, a ela-
boração de planejamento 
financeiro e a gestão dos 
recursos de curto e longo 
prazo por meio de análi-
se e interpretação de de-
monstrativos econômico-
financeiros, subsidiando 
a tomada de decisões que 
maximizem a geração 
de valor para a empresa.
As aulas iniciam em 8 de 
fevereiro e terminam em 5 
de abril. Para mais infor-
mações e inscrições, en-
tre em contato com o Se-
nac Taubaté pelo telefone 
(12) 2125-6099, site 
w w w . s p . s e n a c . b r /
taubate ou pessoal-
mente na unidade.
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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

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.

Ubatuba propõe 'rodí-
zio amigo' contra caos 
na viagem ao litoral
O caos nas rodovias de 
São Paulo rumo ao lito-
ral norte no feriado de 
15 de Novembro provo-
cou uma discussão so-
bre um "rodízio amigo" 
de veículos nas estradas.
A proposta de um reveza-
mento voluntário de car-
ros, mas orientado pelo 
poder público, foi apre-
sentada pelo Conselho 
de Segurança de Ubatuba 
devido aos recentes en-
garrafamentos. O órgão é 
formado por moradores e 
autoridades da segurança.
Ela está agora sob aná-
lise do DER (empresa 
que administra as rodo-
vias de SP) e da Polí-
cia Rodoviária Estadual.
Se a ideia for aprovada, 
turistas que deixam Uba-
tuba pela rodovia Oswaldo 
Cruz --que liga a cidade a 
Taubaté, no Vale do Paraí-
ba, e é uma das principais 
vias de acesso à região-- 
serão aconselhados a evi-
tar certos horários de acor-
do com a placa do carro.
O plano do rodízio va-

leria no fim de feriados 
prolongados. O primeiro 
teste pode ser já na volta 
do Natal, quando carros 
com final de placa de 1 a 
5 receberiam a orientação 
de voltar à capital pau-
lista entre 15h e 19h. Os 
demais, entre 19h e 23h.
"É um rodízio voluntário", 
diz Fábio Isnard, presiden-
te do conselho da cidade e 
responsável pela proposta. 
"Não podemos cercear, 
mas disciplinar", afirma.
O estopim para discutir a 
iniciativa foram os recor-
des de trânsito do último 
feriado --quando a viagem 
ao litoral pela Oswaldo 
Cruz chegou a levar até 13 
horas e motoristas invadi-
ram a contramão da estra-
da, como um tipo de "ope-
ração descida" forçada.
"Temos muito conges-
tionamento. As pessoas 
estão descendo mais ao 
litoral, mas a estrada é 
uma só", afirma Isnard, 
que ressalta que a ideia é 
aplicar um escalonamento 
apenas para voltar à capi-
tal, quando a concentra-
ção de motoristas é maior.
A proposta de um "rodízio", 

ainda que voluntário, pe-
gou os órgãos de surpresa.
"Nunca tinha ouvido fa-
lar sobre isso em termos 
rodoviários", afirma Jor-
ge Jobram, engenheiro e 
assistente da direção re-
gional do DER, que par-
ticipou da reunião onde 
foi apresentada a ideia.
Um novo encontro está 
marcado para a próxi-
ma quinta-feira. O ob-
jetivo é discutir o rodí-
zio e outras alternativas 
para evitar congestiona-
mentos na temporada.
"A ideia básica não é a 
questão da placa, mas de 
evitar novas situações 
de desconforto e perigo 
para os usuários", afirma 
o engenheiro do DER, 
para quem o rodízio, se 
aprovado, "terá que ser 
feito com muito cuida-
do, e sempre a título ape-
nas de recomendação".
A Polícia Rodoviária Es-
tadual diz que vê a ideia 
como positiva --mas que, 
a princípio, "não pode 
corroborar" com a ini-
ciativa, por ser de difícil 
operacionalização e não 
estar ancorada em uma lei.

Ubatuba propõe
‘rodízio amigo’ contra caos 

na viagem ao litoral

 A EDP Bandeirantes
alerta para cuidados

necessários na
instalação de enfeites 

natalinos
A EDP Bandeirante, dis-
tribuidora de energia elé-
trica do Grupo EDP, alerta 
a população para os cui-
dados básicos na hora de 
instalar enfeites lumino-
sos, principalmente nes-
ta época do ano, quando 
muitas famílias enfeitam 
suas casas para o Natal.
Os cuidados devem co-
meçar na hora da compra 
do material. O ideal é es-
colher itens de qualida-
de, que tenham o melhor 
nível de isolamento elé-
trico possível. Por isso, 
recomenda-se somen-
te a compra de produtos 
aprovados pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade 
Industrial (Inmetro), que 
são submetidos a testes 
de qualidade e segurança.
Deve-se evi-
tar as “gambiarras”,  
como a instalação de mui-
tos enfeites em uma mes-
ma tomada com o uso de 
adaptadores e multipli-
cadores popularmente 
conhecidos como Tê ou 
benjamim. Para evitar so-
brecarga, é necessária a 
orientação de um eletricis-
ta, que vai calcular o que 
pode ou não ser ligado. 
Se necessário, o profissio-
nal vai adequar o circuito 

da residência por meio 
de uma pequena adequa-
ção na instalação elétrica.
As pessoas devem ficar 
atentas também com os en-
feites antigos. Como novo 
padrão de plugues e toma-
das, pode haver incom-
patibilidade, o que exi-
ge o uso de adaptadores.
Confira alguns cui-
dados importantes
- Deve-se respeitar a dis-
tância mínima de 1,5 me-
tro da rede elétrica para 
instalação de lâmpadas 
decorativas em fachadas, 
muros, jardins e árvores;
- Muitas árvores de Na-
tal são feitas de arame e 
os enfeites têm de estar 
bem isolados para impedir 
a energização acidental;
- Todos os enfeites de-
vem ser bem afixados, 
para que o vento não os 
projete contra a fiação 
da rede elétrica, provo-
cando acidentes graves;
- Desligar os enfeites lu-
minosos antes de dormir 
ou sair de casa pode con-
tribuir para a redução do 
valor da conta de ener-
gia e evitar acidentes;
- O conjunto da tomada 
de energia deve ser desli-
gado ao substituir lâmpa-
das. Nunca execute esse 
procedimento puxando 

a tomada pela fiação;
- Evite deixar a insta-
lação em área sujeita a 
chuva ou alagamento;
- Não instale o conjun-
to de lâmpadas decora-
tivas em estrutura me-
tálica ou pontiaguda;
- Após a instalação, cor-
rija os pontos de aque-
cimento. Siga correta-
mente as instruções do 
catálogo do fabricante;
- Dê preferência aos enfei-
tes impermeáveis. Eles são 
mais seguros e duram mais;
- Dê preferência às lâm-
padas de LED. Além 
de mais econômicas, 
não geram aquecimen-
to e são mais brilhantes;
- No caso de instalação 
de conjuntos luminosos 
para fachada de prédio, 
praças, avenidas, com 
potência mais elevada, 
contrate o serviço de um 
engenheiro, técnico ou 
eletricista para dimen-
sionar a fiação e a prote-
ção do circuito de acordo 
com a carga a ser ligada;
- Verifique a proximidade 
com a rede da EDP Ban-
deirante, pois, no caso de 
chuva forte com vento, 
a iluminação decorativa 
instalada pode vir a tocar 
a rede elétrica e provocar 
curto circuitos e acidentes.


