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Pinda oferece 40 vagas 
para cursos gratuitos

O Departamento de As-
sistência Social da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
comunica que estão aber-
tas as inscrições para dois 
cursos profissionalizantes 
dentro das atividades do 
Programa de Inclusão Pro-
dutiva. São oportunida-
des para interessados em 
aprender os ofícios de ca-

mareira e garçom/garçone-
te. Para se inscrever nesta 
atividade é necessário ser 
maior de 18 anos e ter no 
mínimo o Ensino Funda-
mental incompleto. Os in-
teressados podem procurar 
o Centro de Referência em 
Assistência Social (Cras) 
ou o Centro Integrado de 
Assistência Social (Cias), 

localizado próximo à pre-
feitura para fazer a ins-
crição e garantir a vaga, 
são 20 para cada um dos 
cursos. De acordo com o 
departamento, ambos os 
cursos terão aulas inicia-
das no dia 17 de novembro 
e acontecerão na Amar, 
localizada na rua Hungria, 
112, no residencial Pa-
sin. O curso de camareira 
acontecerá as segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 
8 às 11 horas.  O candidato 
deve ter idade mínima de 
16 anos e possuir o Ensi-
no Fundamental, completo 
ou incompleto. O curso de 
garçom/garçonete será as 
segundas, quartas e sex-
tas, das 13 às 16 horas. 

ANA diz que transposição 
do Paraíba do Sul para o 

Cantareira é possível

A proposta do governador 
de São Paulo, Geraldo Al-
ckmin (PSDB) de realizar 
a transposição de águas 
do Rio Paraíba do Sul 
para o Sistema Cantareira 
é possível. A afirmação é 
de Vicente Andreu, presi-
dente da Agência Nacio-
nal de Águas (ANA), em 
declaração feita ontem. 
A agência analisou a pro-
posta do governo pau-
lista que visa aumentar 
a segurança hídrica da 
região metropolitana da 
capital paulista, forte-
mente ameaçada por um 

racionamento. A questão 
é sensível à três estados 
brasileiros: São Paulo, 
Minas Gerais e Rio de Ja-
neiros, que são banhados 
pelo Rio Paraíba do Sul.  
“Nós acreditamos que é 
perfeitamente possível 
conciliar esses interesses. 
Evidentemente, é uma 
questão muito sensível ao 
Rio do Janeiro, porque a 
região metropolitana e di-
versas cidades têm como 
único manancial o Rio Pa-
raíba do Sul”, disse Andreu 
em audiência na Câmara 
Municipal de São Paulo, 

que alertou porém a ne-
cessidade de discutir com 
cautela a questão, visto 
que a gestão dos recursos 
hídricos do Paraíba do Sul 
é fruto de acordos já esta-
belecidos e que precisam 
ser respeitados.  No Rio de 
Janeiro, o governador Luiz 
Fernando Pezão, disse on-
tem que não está brigando 
com o governador de São 
Paulo, com quem disse se 
relacionar “otimamente” 
e que respeitará qual-
quer decisão da Ana so-
bre a proposta de trans-
posição das águas.

Número de brasileiros na
extrema pobreza

aumenta pela primeira
vez em dez anos

O número de indivíduos 
em situação de miséria no 
Brasil subiu pela primei-
ra vez em dez anos. Em 
2013, a população abaixo 
da linha de extrema po-
breza aumentou 3,68%, a 
primeira alta desde 2003. 
Os dados foram divulga-
dos pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada 
(Ipea). O órgão não apre-
sentou nenhum estudo. 
Apenas atualizou as esta-
tísticas na platatorma de 
dados Ipeadata no fim da 
semana passada, em 30 e 
31 de outubro. O total de 
pessoas que vivem na ex-
trema pobreza passou de 
10.081.225, em 2012, para 
10.452.383 no ano passa-
do. A proporção de extre-
mamente pobres subiu de 
5,29% para 5,50%, tam-
bém a primeira alta desde 
2003. Para definir a extre-
ma pobreza, o Ipea consi-
dera os critérios da Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS) e da Organização 
das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura 
(FAO). Os dois organis-

mos baseiam-se em uma 
estimativa do valor de uma 
cesta de alimentos com o 
mínimo de calorias neces-
sárias para suprir adequa-
damente uma pessoa. Com 
base na Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicí-
lios, do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), o levantamento 
do Ipea define diferentes 
valores para a linha de ex-
trema pobreza em 24 regi-
ões do país. Cada área tem 
uma faixa mínima de renda 
abaixo da qual se caracte-
riza situação de miséria. O 
Ipea, no entanto, também 
fez os cálculos conforme 
os parâmetros do Progra-
ma Brasil sem Miséria, 
que estabelece em R$ 77 
per capita por mês a linha 
de extrema pobreza. Pelos 
critérios oficiais, o percen-
tual da população em situ-
ação de miséria também 
subiu, de 3,6%, em 2012, 
para 4%, em 2013. Foi a 
primeira alta desde o iní-
cio da série histórica, em 
2004. Apesar do aumento 
da população em extrema 

pobreza, a população em 
situação de pobreza (que 
enfrenta carências, mas 
não é classificada como 
miserável) continuou a 
cair no ano passado pe-
los critérios da FAO e da 
OMS. O total passou de 
30.350.786 em 2012 para 
28.698.598 em 2013, redu-
ção de 5,44%. Em termos 
percentuais, a fatia de po-
bres caiu de 15,93% para 
15,09%. O Ipea define a 
linha de pobreza como o 
dobro da linha de extrema 
pobreza. Pelos parâmetros 
do Programa Brasil Sem 
Miséria, no entanto, a pro-
porção de pobres subiu 
no ano passado, de 8,9% 
para 9%. Procurado pela 
Agência Brasil, o Ipea in-
formou que não vai se ma-
nifestar sobre os dados. 
De acordo com o órgão, 
um pronunciamento de-
pende da apresentação dos 
respectivos estudos sobre 
a renda das famílias bra-
sileiras, que ainda não fo-
ram divulgados. Apenas os 
números foram lançados 
na plataforma de dados.

Novelis e Shopping
Pátio Pinda lançam
projeto “Uma Lata,

Um Sorriso”

Iniciativa estimula recicla-
gem de latas de alumínio 
e gera benefício social. A 
Novelis, líder mundial em 
laminados e reciclagem de 
alumínio, em parceria com 
o Shopping Pátio Pinda, 
anuncia o lançamento do 
projeto “Uma Lata, Um 
Sorriso”, iniciativa que 
busca conscientizar a po-
pulação sobre reciclagem, 
assim como a mudança de 
atitude e do comportamen-
to em relação à coleta sele-
tiva. A ação será realizada 
na Praça de Alimentação 
do Shopping, onde estarão 
coletores específicos para 
receber latas de alumínio. 
Todas as embalagens co-
letadas serão vendidas, e 
a verba arrecadada será 
destinada à Associação 
Criança Feliz São Gabriel, 
que hoje atende cerca de 
130 crianças. “O alumí-
nio é infinitamente reci-

clável, propriedade essa 
que poupa a utilização de 
recursos naturais, reduz as 
emissões de gases de efei-
to estufa e pode gerar be-
nefícios sociais”, explica 
Eunice Lima, diretora de 
Comunicação e Relações 
Governamentais da No-
velis. ”. A soma de esfor-
ços ao redor do tema é um 
catalisador dos resultados. 
“Realizar eventos em par-
ceria com grandes empre-
sas da cidade está entre as 
nossas prioridades, ainda 
mais quando o tema está 
amparado em uma ação 
socioambiental como é 
o caso do Uma Lata, Um 
Sorriso, que reforça e in-
centiva de forma dinâmi-
ca a importância da reci-
clagem”, destaca Adriano 
Nogueira, gerente geral 
do Shopping Pátio Pinda. 
O Projeto Uma Lata Um 
Sorriso também acontece 

nos Shoppings Eldorado 
e D&D Shopping, na ca-
pital paulista, e no Sho-
pping Taubaté, na cidade 
de mesmo nome. Ativa-
ção - O lançamento do 
projeto será na sexta (7). 
E para estimular os fre-
quentadores do Shopping 
a participar, será promo-
vida uma ação de troca de 
latinhas. Na praça de ali-
mentação o público pode-
rá trocar 4 latas de bebida 
por 1 sacola exclusiva, em 
três diferentes modelos, 
criados especificamen-
te para esta iniciativa. 
A ação é limitada a 3 bol-
sas por CPF. A ativação 
acontece até 15 de no-
vembro, às sextas e sá-
bados, das 12h às 15h, 
com distribuição de 400 
bolsas por dia. O regula-
mento estará disponível 
no site do Shopping e no 
próprio posto de troca.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Senac Taubaté oferta cursos 
na área tecnologia da

informação
Confira mais deta-
lhes sobre cada título:
Excel 2013
O curso de Excel foi ela-
borado procurando pos-
sibilitar ao participante o 
primeiro contato com a 
planilha eletrônica, agre-
gando informações básicas 
de cálculos com fórmulas 
e aplicação de funções. 
É direcionado ao públi-
co que necessita trabalhar 
com os principais recursos 
básicos de uma planilha.
Data: de 10 de novembro 
a 3 de dezembro de 2014
Horário: das 14 às 17 ho-
ras; segunda e quarta-feira
Illustrator CS6 - 
Ilustração Digital
O curso capacita o pro-
fissional para produzir 
ilustrações utilizando as 
técnicas e ferramentas do 
software Adobe Illustrator 
CS6 de maneira eficiente e 
criativa, com o objetivo de 
representar ideias e con-

ceitos na forma gráfica.
Data: de 11 de novembro 
a 8 de dezembro de 2014
Horário: das 9 às 
12 horas; segunda, 
quarta e sexta-feira
Introdução à Informática 
- Windows e Office 2013
Possibilita ao aluno o 
primeiro contato com o 
computador, fornecen-
do conhecimento so-
bre os recursos básicos 
de aplicativos do pa-
cote Office, navegação 
e pesquisa na internet.
Data: de 11 de novembro 
a 11 de dezembro de 2014
Horário: das 13h30 às 
17h30; terça e quinta-feira
Project 2013
Capacita o profissional 
para planejar e controlar 
projetos usando o Micro-
soft Project 2013, definir 
tarefas, custos, mão de obra 
e tempo necessários para 
o projeto e acompanhar a 
execução e emitir relató-

rios gerenciais. O curso é 
um ponto de partida para 
o profissional que quer 
ingressar na área de 
elaboração e geren-
ciamento de projetos 
para posteriormente, 
se desejar, ob-
ter certificação.
Data: de 12 a 26 de 
novembro de 2014
Horário: das 13h30 às 
17h30; quarta e sexta-feira
Local: Senac Taubaté
Endereço: Rua Nel-
son Freire Campello, 
nº 202 - Jardim Eulália
Telefone: (12) 2125-6099
Interessados em ob-
ter mais informações de 
cursos no Senac Tauba-
té ou efetuar a inscri-
ção podem acessar o site 
www.sp.senac.br/tauba-
te ou se dirigir ao bal-
cão de atendimento da 
unidade, localizada 
na Rua Nelson Frei-
re Campello, nº 202.

MISCELÂNEA
Curiosidades

A baleia respira o ar atmosférico fora da água, através dos pulmões. Tem pele lisa, sem 
escamas. Possui barbatanas na boca, além da língua o que possibilita a se alimentar de 
pequenos peixes. Suas nadadeiras caudal e horizontal lhe possibilita a se movimentar 
para cima e para baixo. Têm glândulas mamárias. Consegue comer até uma tonelada 
de alimento, dependendo do seu tamanho.
***
A orca não é baleia. Alguns crustáceos, como o cachalote e a orca têm dentes, são pa-
recidos com as baleias, mas não são cientificamente considerados baleias. As baleias 
são um misticeto e a orca e o cachalote são odontocetos. Tem uma única dentição e se 
um dente estraga, o que é difícil, não nasce outro no lugar.
***
A ariranha é um carnívoro muito parecido com a lontra. Tem uma cor parda acinzenta-
da e o ventre mais escuro. O seu focinho é cheio de pelos e a causa achatada em toda 
a extensão. Tem quase um metro de comprimento, habita os grandes rios do Brasil e 
leva a vida noturna. Sua pele é bastante requisitada e apreciada.
***
Os bagres têm mais de vinte e sete mil papilas gustativas.
As borboletas sentem o gosto com os pés.
Os elefantes são os únicos animais que não conseguem pular.
A urina do gato brilha quando exposta à luz negra.
O olho do avestruz é maior do que o seu coração.
As estrelas-do-mar não têm cérebros.
***
O homem, esse bicho intrinsecamente curioso, desde a pré-história desenvolveu técni-
cas para predizer o futuro. Sempre preocupado em ser bem sucedido, tenta ter de algu-
ma forma os sinais que trazem um bom ou um mau agouro. Se suas técnicas funcionam 
ou não, apenas quem as usa pode dizer. O que podemos afirmar, com total certeza é que 
muitas delas são extremamente interessantes. Estamos familiarizados com algumas 
formas de previsão, como a astrologia (leitura dos astros), a cartomancia (pelos bara-
lhos) e a quiromancia (leitura das mãos), porém há muitas outras formas divinatórias 
mais curiosas já criadas pela humanidade sendo usadas por aí. 

Humor

O pai compra um robô detector de mentiras que dá tapas nas pessoas quando mentem. 
Ele decide testá-lo no jantar e pergunta:
- Filho, onde você esteve?
- Na escola, pai!
O robô dá um tapa no garoto.
- OK, eu vi um DVD na casa do Zé!
- Qual DVD?
- Um Toy Story!
O robô dá outro tapa no garoto.
- OK, era pornô. Choraminga o garoto.
- O que? Quando eu tinha a tua idade nem sabia o que era filme pornô!
O robô dá um tapa no pai.
A mãe ri... há há há há...
- Ele é mesmo seu filho...
O robô dá um tapa na mãe.
Silêncio total...
***
Num ônibus, um padre senta-se ao lado de um bêbado que, com dificuldade, lia um 
jornal. De repente, com voz “empastada”, o bêbado pergunta ao padre:
- O senhor sabe o que é artrite?
O padre pensa logo em aproveitar a oportunidade para dar um sermão ao bêbado e 
responde:
- É uma doença provocada pela vida pecaminosa e sem regras, excesso de consumo de 
álcool, certamente mulheres perdidas, promiscuidade, sexo, farras e outras coisas que 
nem ouso dizer. O bêbado arregalou os olhos e continuou lendo o jornal. Pouco depois, 
o padre, achando que tinha sido muito duro com o bêbado, tenta amenizar:
- Há quanto tempo é que o senhor está com artrite?
- Eu? Eu não tenho artrite não! Diz o jornal que quem tem artrite é o Papa...

Mensagens

Quando você não vivi o presente, porque fica absorvido pelo passado ou preocupado 
com o futuro, você trás grande dor para o seu coração e sofrimento para a sua vida. 
Viva o presente. O passado já se foi, aprenda com ele e desapegue-se dele e o futuro 
ainda não está aqui. Faça planos para vivê-lo, mas não se preocupe a respeito. A preo-
cupação gasta inutilmente o seu tempo e sua energia.
***
Sabemos que a felicidade vem do íntimo. Felicidade é um estado interior. Você não 
se torna feliz milagrosamente, por causa de mudanças exteriores, mas apenas se você 
mudar. Você precisa enxergar as coisas de um ponto de vista mais amplo. Alguém pode 
até lhe apontar o caminho, ensinar técnicas, mas tudo é o quer pode fazer. O resto é 
por sua conta. Buscar a felicidade e a alegria de viver não é de forma alguma errado, 
prejudicial ou pecaminoso.
***
Dentro de você há oito armas espirituais. Conforme a situação escolha a arma apro-
priada e use-a no momento certo. Experimente e veja como seus limites se ampliam:
1 – Interiorize-se: busque o que você é realmente, não perca no que você não é.
2 – Desprende-se: sinta que o passado é uma mochila pesada e desconfortável, solte-a.
3 – Tolere-se: deixe de lutar contra o vento e passe a amá-lo.
4 – Ajuste-se: veja que a vida é elástica e seja elástico também.
5 – Discerne-se: escute sua consciência e entenda que tudo que vem é para o seu bem.
6 – Julgue-se: seja juiz de si mesmo e advogado dos outros, não o contrário.
7 – Enfrente-se: faça as coisas pelas quais tem medo e o medo desaparecerá.
8 – Coopere-se: trabalhe com os outros e transforme o difícil em fácil.

Pensamentos

A falsa humildade é outro orgulho.
Só há uma blasfêmia, a injustiça.
Os remorsos superam a justiça.
Faz o que for justo, o resto virá por si só.
Permita que a justiça seja feita mesmo que os céus caiam.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
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Clientes da EDP poderão negociar 
débitos sem sair de casa

Até 14 de novembro, os 
clientes da EDP, distribui-
dora de energia elétrica do 
Vale do Paraíba, Alto Tie-
tê e Litoral Norte, terão a 
oportunidade de negociar 
débitos remotamente. Isso 
porque a concessionária 
participará do Feirão Lim-
pa Nome Online promovi-
do pela Serasa Experian. 
Ao se cadastrar no site Se-
rasa Consumidor (www.
serasaconsumidor.com.

br), informando os da-
dos solicitados pelo por-
tal (nome completo, CPF, 
data de nascimento, nú-
mero do celular e e-mail 
de contato), será mostrada 
a relação das contas em 
atraso, o nome da empresa 
e o canal de comunicação 
para que o consumidor 
tenha a oportunidade de 
negociar. O serviço será 
gratuito e funcionará 24 
horas. Para facilitar ain-

da mais para o cliente, a 
EDP recomenda que, no 
momento de realizar o 
cadastro na página da 
internet, o consumidor 
coloque os dados do titu-
lar da fatura de energia. 
Ao clicar no nome da EDP, 
o cliente será direcionado à 
Central de Atendimen-
to, no 0800 721 0123, 
com ligação gratuita e 
24 horas, onde poderá 
negociar seus débitos.

Servidor público estadual 
nascido em novembro deve 

se recadastrar

Católicos de Pinda querem
organizar comunidade de

Santa Edwirges

Secretaria de Saúde realiza 
campanha Taubaté Veste Azul

Objetivo é manter dados 
atualizados para planejar 
perfil futuro Os servido-
res públicos estaduais da 
Administração Direta, das 
Autarquias e das Funda-
ções nascidos em novem-
bro devem fazer o recadas-
tramento 2014 até o dia 30.  
A atualização cadastral é 
obrigatória e deve ser feita 
durante o mês de aniversá-
rio do servidor público. A 
medida engloba também 
os servidores e militares 
afastados e licenciados. O 
procedimento é realizado 
pelo site da Secretaria de 
Gestão Pública, no ende-

Munícipes da comuni-
dade católica de Pinda-
monhangaba iniciam 
neste mês de novembro 
a série de celebrações 
mensais em louvor à 
Santa Edwirges. As mis-
sas, sempre nos dias 16 
(o dia da santa é 16 de 

No mês de novembro, 
a Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secre-
taria de Saúde, realiza a 
campanha Taubaté Veste 
Azul, em parceria com 
o laboratório Labiclim.
Essa campanha é uma ini-
ciativa do Ministério da 
Saúde que, após um le-
vantamento, identificou 
que no Brasil o câncer de 
próstata é o segundo mais 
comum entre os homens, 
atrás apenas do câncer de 
pele. O foco são homens a 
partir dos 40 anos de idade.
A triagem acontecerá 
em todas as unidades de 
Estratégia de Saúde da 
Família no dia 28 de no-
vembro, sexta-feira, e os 
munícipes poderão parti-

reço http://recadastramen-
toanual.gestaopublica.sp.
gov.br, ou por formulários 
disponíveis nas unidades 
de Recursos Humanos 
dos órgãos. Quem não o 
fizer terá o salário sus-
penso e só voltará a rece-
ber depois que a situação 
for regularizada pelo RH.  
O objetivo do recadastra-
mento é manter os dados 
dos servidores atualizados 
para planejar o seu perfil 
futuro. Realizado pela pri-
meira vez entre fevereiro e 
maio de 2007, o recadas-
tramento tornou-se anual 
em fevereiro do ano se-

outubro) será celebrada 
por Frei Laércio, às 19hs 
na capela de São Judas 
Tadeu, bairro do Bosque. 
De acordo com Rosana 
Derrico, uma das pesso-
as que está a frente nes-
se propósito, o objetivo é 
formar dentro em breve 

cipar independente da re-
gião onde moram e rece-
bem atendimento médico.
Ainda, nos dias 08 e 22 
de novembro aconte-
ce o mutirão de ultras-
sonografia de próstata 
mediante agendamento.
Câncer de próstata
A próstata é uma glândula 
presente nos homens, lo-
calizada abaixo da bexiga 
e à frente do reto. O câncer 
pode ser descoberto ini-
cialmente no exame clíni-
co, por toque retal, exame 
que enfrenta a resistência 
de muitos homens, com-
binado com o resultado de 
um exame no sangue. Se 
detectado o tumor, só a bi-
ópsia é capaz de confirmar 
a presença de um câncer. 

guinte, por meio do decre-
to nº 52.691. Alterações : 
É importante o servidor 
manter seu cadastro sem-
pre atualizado. Por isso, 
não é preciso esperar o 
mês de aniversário para in-
formar mudança de ende-
reço, estado civil, ou pres-
tar outras informações. 
Também pelo site da Se-
cretaria de Gestão Pública 
ou nas unidades de RH, é 
possível fazer alterações 
de dados.  No entanto, este 
procedimento não desobri-
ga o servidor a realizar o 
recadastramento obrigató-
rio no mês do aniversário.

uma comunidade da santa 
na cidade. No Vale do Pa-
raíba, de acordo com ela, 
só Lorena possui comuni-
dade de Santa Edwirges. 
Os organizadores aprovei-
tam para fazer o convite 
à toda população, prin-
cipalmente os devotos.

Na fase inicial, o câncer da 
próstata não costuma apre-
sentar sintomas. Quando 
surgem são parecidos com 
os do crescimento benig-
no da próstata: dificuldade 
de urinar e necessidade de 
urinar mais vezes. Na fase 
avançada, a doença pode 
provocar dor nos ossos, 
problemas para urinar e, 
quando mais grave, infec-
ção generalizada ou insufi-
ciência renal. Quando des-
coberto no início, 90% dos 
casos de câncer de próstata 
são curáveis. O tratamen-
to vai depender do estágio 
da doença e pode ser feito 
com cirurgia, radiotera-
pia, tratamento hormonal 
e, algumas vezes, ape-
nas observação médica.

Falta de planejamento
incentiva vandalismo em
câmeras de segurança

Projetos sem Análise de 
Riscos geram vandalis-
mo em câmeras insta-
ladas nas vias públicas 
e preocupa moradores 
que se sentem inseguros. 
Investimentos altos em se-
gurança pública têm sido 
desperdiçados por falta de 
planejamento, sendo alvo 
de vandalismo e crimes: as 
câmeras de monitoramen-
to e vigilância. Somente 
em Taubaté, o investimen-
to de cem desses equipa-
mentos custou R$ 6,9 mi-
lhões aos cofres públicos, 
por um período 12 meses, 
e antes mesmo da inaugu-
ração, neste semestre, cin-
co câmeras já haviam sido 
destruídas por ação de 
criminosos. O objetivo é 
que até 2016, existam 400 
câmeras na cidade. Mas 
como um custo tão alto 
que foi feito para funcio-
nar por 24 horas monitora-
das pelas polícias Militar, 
Civil e Corpo de Bombei-
ros com o objetivo de ofe-
recer mais segurança para 
a cidade pode ser alvo da 
própria insegurança e cri-
minalidade? O especialista 
em segurança, com certifi-
cação internacional CPP 
(Certified Protection Pro-
fessional), David Fernan-
des da Silva, explica que 
todo investimento em se-
gurança deve contar com 
um amplo planejamento 
para que seja eficaz. “Os 
recursos utilizados para 
trazer mais segurança para 

a população na rua e para 
as indústrias, shoppings, 
condomínios e lojas do va-
rejo, também necessitam 
de planejamento para não 
sofrerem com crimes. Um 
projeto de câmeras precisa 
ser feito com análise de 
risco antes e traçado um 
plano de segurança. Além 
disso, recomenda o espe-
cialista que as câmeras 
sejam instaladas distante 
do acesso de veículos ou 
com proteção física para 
evitar acesso de automó-
veis e vândalos”, afirma. 
O especialista, que atua 
há 18 anos na área de se-
gurança, explica que um 
recurso de segurança deve 
ser utilizado com base em 
estatísticas que revelam a 
importância de certa área 
da cidade ser monitorada 
24 horas por dia pela polí-
cia. “Se existe essa neces-
sidade, é porque a região é 
alvo de crime e, portanto, 
há o interesse dos crimi-
nosos em destruir aquele 
recurso de segurança”, ex-
plica. David Fernandes ar-
gumenta que esse planeja-
mento deve acontecer não 
só na segurança pública, 
mas também nos espaços 
onde a polícia não entra, 
como dentro de shoppings, 
áreas industriais, bairros 
planejados e condomínios. 
“Não basta comprar câme-
ras de segurança e espalhar 
em um espaço. É funda-
mental um Plano Diretor 
de Segurança, que servirá 

de base para a elaboração 
do Projeto de Segurança 
Eletrônica (Público ou Pri-
vado). O planejamento de 
segurança pública deve ser 
tão organizado quanto o da 
segurança privada. Com 
serviço especializado, o 
planejamento tem início 
em um Plano Diretor de 
Segurança, a começar pela 
identificação das vulnera-
bilidades e riscos, desde 
o layout até processos crí-
ticos, operações, funcio-
namento, rotinas, efetivo 
de pessoal de vigilância, 
sistemas de segurança uti-
lizados e recomendações 
em que são apresentadas 
as soluções planejadas, 
sejam elas físicas, tecno-
lógicas, humanas e orga-
nizacionais. Para ter maior 
eficácia deve começar 
ainda no projeto de arqui-
tetura do empreendimen-
to, ressalta o especialista. 
Mas, segundo Fernandes, 
se já está construído po-
derão ser implementadas 
outras medidas para tornar 
o ambiente mais seguro, 
e não somente equipa-
mentos. Após esta fase, é 
criado um projeto de segu-
rança com especificações 
técnicas e o trabalho conti-
nua com acompanhamen-
to total da implementação 
das ações, das instalações 
dos sistemas, incluindo o 
manual de normas de se-
gurança, procedimentos 
de verificação, emergên-
cia, contingência, indi-
cadores, treinamento de 
pessoal, simulações, testes 
do plano e avaliação dos 
resultados. * David Fer-
nandes é CPP (Certifie-
dProtection Professional- 
Profissional de Proteção 
Certificado), certificação 
que apenas 29 pessoas no 
Brasil possuem, e atua há 
18 anos na área de segu-
rança, sendo autor de seis 
livros sobre o assunto. 
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Taubaté convida
população para debater 

Plano Diretor

Por meio da Comissão 
constituída na Portaria 
nº 1615, de 4 de setem-
bro de 2014, a Prefeitura 
de Taubaté abriu o edital 
de chamamento público 
visando trazer a popula-
ção para debates sobre o 
revisão do Plano Diretor 
do município. O objetivo 
é convocar o munícipe à 
participar de estudos téc-
nicos de viabilidade de de-
senvolvimento e planeja-
mento urbano baseados na 
revisão do Plano Diretor 
em vigor, em busca de um 
desenvolvimento urbano 
mais equilibrado do ponto 
de vista social, econômico 

e ambiental para a cidade 
de Taubaté. A Prefeitura 
considera relevante o inte-
resse público na presente 
iniciativa, que é dividida 
em duas etapas: estudos 
de pré-viabilidade e es-
tudos de viabilidade. De 
acordo com a municipali-
dade, o objetivo é incluir, 
nos trabalhos internos já 
propostos pela referida 
Comissão, outros elemen-
tos, critérios e propostas a 
serem analisados. Quem 
pode participar - Poderão 
participar desses estudos 
pessoas físicas ou jurídi-
cas, de direito público ou 
privado, individualmente 

ou em grupo. O cadastra-
mento deve ser feito no 
período de 03 a 07 de no-
vembro, pessoalmente no 
setor de protocolo geral 
da Prefeitura de Taubaté, 
localizado na Avenida Ti-
radentes, nº 520, das 08h 
às 17h.  Plano Diretor - 
Instituído pela Lei Com-
plementar nº 238, de 10 
de janeiro de 2011, o Pla-
no Diretor de Taubaté  é o 
instrumento que o municí-
pio tem para disciplinar o 
desenvolvimento urbano, 
onde constam interven-
ções territoriais  e planeja-
mento para Taubaté cres-
cer de forma sustentável, 
planejada, transparente e 
com ampla participação 
popular. O edital completo 
com toda a documentação 
necessária para a partici-
pação, bem como o cro-
nograma de apresentação 
das propostas e projetos, 
está disponível no site 
da Prefeitura de Taubaté: 
www.taubate.sp.gov.br.

Petrobras evita falar
sobre aumento no preço 

dos combustíveis

Orquestra Sinfônica
Jovem de Taubaté realiza

concertos gratuitos

O mercado estava em 
espera e os consumido-
res em estado de alerta 
diante da expectativa de 
anúncio do aumento no 
preço dos combustíveis. 
Mas, a Petrobras não se 
pronunciou após reu-
nião do Conselho de Ad-
ministração da empresa 
nesta quarta-feira (5). 
Após sair da reunião - que 
teve início às 09h30 e du-
rou cerca de nove horas 
- a presidente da estatal 
Maria das Graças Foster 
desconversou e limitou-se 

A Orquestra Sinfônica Jo-
vem de Taubaté (OSITA 
Jovem) realiza dois con-
certos no auditório do SE-
DES para marcar o início 
da temporada 2014/2015. 
A primeira apresentação 
acontece na quinta-feira 
(6) às 20h. A segunda é 
no domingo (9) às 10h30, 
com abertura da FAMUTA 
na área externa do auditó-
rio. As audições serão gra-
tuitas e abertas ao público. 
O espetáculo musical que 
vai ser apresentado é inti-

a dizer que reajustes não 
são anunciados na portaria 
da estatal. “O aumento de 
combustíveis não se anun-
cia, pratica-se”, disse. A 
assessoria de imprensa da 
Petrobras informou que 
mesmo que já exista uma 
decisão do conselho a fa-
vor do aumento da gaso-
lina, a definição e a divul-
gação do valor do reajuste 
podem demorar vários dias 
e que qualquer decisão 
sobre preços de combus-
tíveis cabe à diretoria 
executiva da empresa, 

tulado “Abertura de Ópe-
ras de Mozart”, que mos-
tra o início dos estudos 
clássicos dos bolsistas que 
compõem a Orquestra.  A 
proposta é que aconteçam 
sempre concertos no au-
ditório do SEDES, valo-
rizando o espaço onde os 
músicos realizam sema-
nalmente seus ensaios. Em 
agosto deste aconteceram 
os testes que aprovaram 
os 60 bolsistas que fazem 
parte a atual formação da 
Orquestra Sinfônica. O 

comandada por Gra-
ça Foster. A estatal não 
aplicava um aumento de 
combustíveis desde 2009, 
quando passou a vender o 
litro do gasolina, sem adi-
ção de etanol, a R$ 1,05 
para as distribuidoras.
Com isso, a terça-feira (4) 
foi um dia repleto de bo-
atos e desconfiança no 
mercado. As ações da Pe-
trobras fecharam o dia 
com queda de 1,68%, 
mas a Bolsa de Valores de 
São Paulo tinha fechado 
antes do fim da reunião.

objetivo é estabelecer um 
grupo de excelência musi-
cal e propiciar treinamen-
to e aperfeiçoamento aos 
jovens músicos.  Criada 
em 2003, os componentes 
da OSITA Jovem recebem 
uma bolsa para poder se de-
dicar ao estudo da música. 
O grupo tem como maestro 
titular Rogério Wanderley 
Brito. Além da formação 
de jovens musicistas, a 
Orquestra tem como ob-
jetivo realizar apresenta-
ções na cidade e na região. 

Maresias recebe projeto
sustentável com a

presença de
Gabriel Medina

A cidade de Maresias está 
se tornando pioneira no 
tratamento de esgotos de 
casas e estabelecimentos. 
Com o projeto da Eco-
praias são instalados sis-
temas de tratamento bio-
lógico de efluentes com 
eficiência de mais de 95% 
no resultado final do tra-
tamento, onde é possível 
obter água de reuso, que 
pode ser utilizada para 
vários fins, como irriga-
ção, lavagem de automó-
veis, lavagem de pátio 
e sistema de descarga.  
O objetivo do projeto é 
salvar as praias e o meio 
ambiente dos poluen-
tes vindos do esgoto. Na 
quarta-feira (05) às 17h, 
o projeto social da Eco-
praias será lançado oficial-
mente através da primeira 
ação junto a comunidade 
local com a doação de um 
novo compressor para re-
cuperação do sistema de 
tratamento de esgoto das 
escolas E.M.E.I Arlete 

Nascimento Moura e E.M. 
Professora Edileuza Brasil 
Soares de Souza. A falta 
de tratamento de efluen-
tes acarreta uma série de 
prejuízos para o meio am-
biente, especialmente para 
as praias, que são consi-
deradas áreas sensíveis. 
A Ecopraias já completou 
instalações em um condo-
mínio residencial de Ma-
resias e ainda na cidade, 
estão previstas as insta-
lações em mais 2 condo-
mínios, 2 casas e 1 hotel. 
“Demonstrando o compro-
misso com uma qualidade 
de vida superior, integra-
ção social e sustentabilida-
de ambiental, a Ecopraias 
trabalha para oferecer 
as pessoas um ambien-
te saudável para viver, 
trabalhar e curtir. Nosso 
trabalho é preservar para 
futuras gerações, comuni-
dades que terão na heran-
ça do passado o orgulho 
do presente”, diz Rapha-
el Levy (Fico), Sócio da 

Ecopraias. Como funciona
A Ecopraias desenvol-
ve e implementa proje-
tos de tratamento bio-
lógico de efluentes.
Consiste na instalação 
de tanques de tratamen-
to anaeróbio e aeróbio e 
sistema de desinfecção 
por luz ultra-violeta, que 
podem complementar sis-
temas particulares exis-
tentes ou ser o sistema 
completo de tratamento 
em casos aonde nada ain-
da existe. O sistema possui 
alto grau de adaptabilida-
de, pois é modular, sendo 
eficaz para residências, 
comércios, condomínios, 
hotéis, clubes, indústrias 
ou qualquer outro local 
gerador de efluentes sa-
nitários. O investimen-
to chega a ser sete vezes 
menor quando comparado 
a um tratamento coletivo 
de esgoto convencional. 
Além do baixo custo, a 
eficiência do tratamento 
chega a ser 35,7% maior.


