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A GAzetA dos Municípios

Pinda tem saldo
positivo de empregos 
em novembro, aponta 

Caged

Em Caraguatatuba, 
quem pagar IPTU em 
conta única até o dia 
20 tem direito à 10% 

de desconto

Começa cadastro de 
ambulantes para o
Carnaval de Pinda

O município de Pindamo-
nhangaba se destacou no 
mês de novembro passado 
com a criação de 129 pos-
tos de trabalho. A informa-
ção é do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados (Caged), divulgada 
no dia 31 de dezembro. 
Para os economistas, 
eventos com Copa do 
Mundo e Eleições 2014 
contribuíram para preju-
dicar o desempenho eco-

Em Caraguatatuba, 
quem pagar o carnê do 
IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano) 
em cota única, terá des-
conto de 10%. A secretaria 
de Fazenda da Prefeitura 
já deu início à distribui-
ção dos carnês de IPTU 
para os contribuintes.  A 
secretaria esclarece que 
o proprietário que ainda 
não recebeu o carnê pode 
solicitar a segunda via no 
site da prefeitura www.
caraguatatuba.sp.gov.br, 
no link “Cidadão”. O con-
tribuinte terá que ter em 

Os interessados em tra-
balhar como ambulantes 
no carnaval de Pindamo-
nhangaba podem realizar 
a inscrição no Protocolo 
da Prefeitura e Subpre-
feitura a partir de segun-
da-feira. Os ambulantes 
podem se cadastrar para 
trabalhar no Festival de 
Marchinhas, que acontece 
entre os dias 4 e 8 de feve-
reiro no Largo do Qaurtel, 
e nas matinês que aconte-

nômico do país. No caso 
de Pindamonhangaba, a 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico ressalta 
sua atuação pela recupe-
ração de empregos, e com 
isto, foi possível evitar 
desligamentos e garantir 
o emprego para muitos. 
A cidade tem aposta-
do nas áreas de ser-
viços e comércio. 
De acordo com os da-
dos do Caged referentes 

mãos o número da Inscri-
ção Cadastral do imóvel 
para acessar a 2ª via e im-
primir. Caso não o tenha, 
basta solicitar pelo e-mail 
cadastro.fazenda@cara-
guatatuba.sp.gov.br ou 
pelos telefones (12) 3897-
8170/8221/8108 (Setor de 
Cadastro Imobiliário). 
Para ter direito ao descon-
to de 10%, o contribuinte 
deverá quitar o IPTU o 
próximo dia 20 de janei-
ro. Também há opção de 
pagar à vista, com 5% de 
desconto, até o dia 10 de 
fevereiro. O carnê pode 

cem durante o período de 
carnaval. O prazo de ins-
crição para trabalhar no 
Festival de Marchinhas 
será entre os dias 12 e 23 
de janeiro, já para as ma-
tinês e carnaval será de 
12 a 30 de janeiro. Para 
fazer a inscrição é neces-
sário levar cópias do RG, 
CPF e do comprovante de 
endereço de residência no 
município de Pindamo-
nhangaba. O horário de 

à setembro, por exem-
plo, os números reve-
lam que Pinda gerou 
mais de 300 empregos. 
Na ocasião, o setor com 
destaque foi o da indús-
tria de transformação, 
seguido pelo comércio. 
Rubens Fernandes, se-
cretário de Desenvolvi-
mento da Prefeitura de 
Pindamonhangaba comen-
ta que na microrregião em 
que o município pertence, 
que é formada por cidades 
como São José dos Cam-
pos, Taubaté, Jacareí, entre 
outras, o saldo foi de 415 
e a geração de empregos 
em Pinda representa mais 
de 40% deste número. 
O secretário salienta que 
a administração está se 
empenhando para que 
novos postos de tra-
balho sejam abertos.

ainda ser dividido em 11 
vezes, sendo a primeira 
parcela para o dia 20 de 
fevereiro. Em Caraguá o 
reajuste no IPTU 2015 le-
vou em conta o mesmo va-
lor da correção do Valor de 
Referência do Município 
(VRM), que foi de 6,34%. 
O VRM foi calcula-
do com base no Índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), do 
IBGE, e passou de R$ 
2,59 para R$ 2,75 este 
ano. Ao todo, foram emi-
tidos em Caraguatatuba  
78.531 carnês de IPTU.

atendimento é das 8 às 17 
horas, de segunda a sexta-
feira. A entrega dos alvarás 
será entre os dias 28 e 30. 
Os ambulantes poderão 
montar barracas com ta-
manho máximo de quatro 
metros quadrados. Será 
permitido a comerciali-
zação de salgados, doces, 
refrigerantes, água, sucos 
e cerveja. Não poderão 
ter vasilhames de vidro 
no local, somente latas.

PAT de Caraguá anuncia
vagas de emprego disponíveis
Veja as vagas desta se-
mana do Posto de Aten-
dimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). 
O interessado deve apre-
sentar os documentos pes-
soais (RG, CPF, CTPS e 
PIS). Agente educacional, 
Ajudante de cozinha, As-
sistente de governanta, 
Atendente de balcão, Au-
xiliar de enfermagem, Au-
xiliar de estoque, Auxiliar 
de lavanderia, Auxiliar de 
limpeza, Auxiliar de ma-
nutenção predial, Açou-
gueiro, Babá, Balconista, 
Balconista de lanchonete, 
Camareira de hotel, Ca-
seiro, Chapista de lancho-

nete, Copeiro, Cozinheiro 
de restaurante, Cozinheiro 
geral, Cumim, Empregado 
doméstico  arrumador, En-
carregado de frios, Enfer-
meiro, Garçom, Gerente 
de pousada, Laminador de 
plástico, Lavadeira, Lava-
dor de automóveis, Mani-
cure, Motoboy, Motorista 
de caminhão, Motorista 
entregador, Oficial de ser-
viços gerais, Operador de 
caixa, Operador de empi-
lhadeira, Pedreiro, Pintor 
de alvenaria, Pizzaiolo, 
Promotor de vendas, Re-
cepcionista secretária, 
Repositor de mercadorias, 
Sorveteiro (comércio am-

bulante), Supervisor de 
vendas comercial, Técnico 
em manutenção de equi-
pamentos de informática 
e Vendedor pracista. As 
vagas possuem perfis es-
pecíficos com relação à 
experiência, escolaridade, 
entre outros, podendo so-
frer variações e não esta-
rem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram. 
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.
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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

MISCELÂNEA
Curiosidades

Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o 
sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença a respeito 
do assunto. Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a 
derramar quantas lágrimas que fossem necessárias para dispensar o sal derramado, já 
os antigos alemães, franceses e americanos acreditavam que o ato de derramar sal esta-
ria associado a manifestações do demônio. Estes últimos criaram um costume de jogar 
sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingindo o diabo nos olhos.
***
A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando têm que per-
manecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pouco 
tempo e que não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são invadidos por 
uma angústia e uma ansiedade incontroláveis, provocando diversas reações na parte 
física, como o aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo intenso. É 
bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem ser inúme-
ras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe um fator gené-
tico, pois 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes com o mesmo problema. 
As pessoas que sabem que sofrem da claustrofobia devem evitar estar em locais onde 
possam ser desencadeados esses distúrbios.
***
A primeira lei de trânsito chamava-se Lei da Bandeira Vermelha e foi promulgada em 
1816, na Inglaterra. Além de limitar em 10 quilômetros por hora a velocidade máxima, 
obrigava que o carro fosse precedido por um homem portando uma bandeira vermelha 
para alertar os pedestres, a no mínimo 60 metros de distância.

Humor

A loira entra no restaurante, chama o garçom e quando ele se aproxima, ela levanta e 
fala baixinho ao ouvido dele:
- Onde é o banheiro?
E o garçom responde:
- Do outro lado.
A loira se aproxima do outro ouvido do garçom e repete:
- Onde é o banheiro:
***
O cara chega para um amigo e diz:
- A mãe da minha mulher morreu e agora fiquei na dúvida: não sei se vou trabalhar ou 
se vou ao enterro dela. O que você faria?
E o amigo, muito distraído, responde:
- Bem, primeiro a obrigação, o trabalho e depois a diversão...
***
Um louco vai ao administrador do manicômio fazer queixa:
- Venho porque meu companheiro de quarto não me deixa dormir, ele tem complexo 
de motocicleta.
- E o que incomoda é o barulho que ele faz?
- Não senhor, o que me incomoda é o cheiro que sai o escapamento dele.
***
Um turista brasileiro em Las Vegas havia prometido à sua esposa não jogar nos cassi-
nos. Resistiu no primeiro e no segundo dia, mas no terceiro, sucumbiu. Era sexta-feira 
treze, saiu do hotel, sorrateiramente e quando voltou encontrou esposa esperando no 
quarto com a cara de poucos amigos. A mulher ficou assustada ao vê-lo extremamente 
abatido e perguntou:
- O que aconteceu?
- Perdi tudo no jogo.
- Mas eu disse a você pra não jogar, principalmente hoje que é sexta-feira treze, que 
dá um azar danado!
- Ah é! E o cara que ganhou, por acaso ele estava jogando num Sábado de Aleluia? 
Tava?

Mensagens

Não tenha medo de falhar. Você já falhou muitas vezes, embora possa até não se lem-
brar. Você falhou na primeira vez em que tentou andar. Você quase se afogou na pri-
meira vez em que tentou nadar, lembra-se? Preocupe-se com as chances que você 
perde quando nem mesmo tenta fazer.
***
Narudin conversava com um amigo:
- Então, Mullah, nunca pensaste em casamento?
- Muito, respondeu ele. Em minha juventude, resolvi conhecer a mulher perfeita. Atra-
vessei o deserto, estive em Damasco e conheci uma mulher espiritualizada e linda, 
mas ela não sabia nada das coisas do mundo. Continuei a viagem e fui a Isfahan. Lá 
encontrei uma mulher que conhecia o reino da matéria e do espírito, mas não era bo-
nita. Então resolvi ir até o Cairo, onde finalmente, jantei na casa de uma moça bonita, 
religiosa e conhecedora da realidade material.
- E porque não casaste com ela?
- Ah! Meu companheiro! Infelizmente ela também estava procurando um homem per-
feito...
***
Certa noite o mestre encontrou-se com seus discípulos e pediu para que acendessem 
uma fogueira para que pudessem conversar e diz:
- O caminho espiritual é como o fogo que arde adiante de nós. Um homem que deseja 
acendê-lo, tem que se conformar com a fumaça desagradável que torna a respiração 
difícil e arranca lágrimas do rosto. Assim é a recompensa da fé. Entretanto, uma vez o 
fogo aceso a fumaça desaparece e as chamas iluminam tudo ao redor nos dando calor 
e calma.
- E se alguém acendê-lo para nós? Pergunta um dos discípulos. E se alguém nos ajuda 
a evitar a fumaça?
- Se alguém fizer isso, é um falso mestre, que pode levar o fogo para onde tiver vontade 
ou apagá-lo na hora que quiser. E como não ensinou a acendê-lo é capaz de deixar todo 
mundo na escuridão.

Pensamentos

Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.
Se não sabes escutar, não deve falar.
Os homens envelhecem, mas raramente amadurecem.
Quem tem frases de vidro não atira crases no vizinho.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cada chato. 

Fluxo cambial encerra o ano 
com déficit de R$ 9,2 bilhões, 

o pior em 16 anos
O fluxo cambial - resultado 
do balanço entre saída e en-
trada de moeda estrangeira 
no país – apresentou seu 
pior resultado em 16 anos. 
Os dados foram divulga-
dos nesta quarta-feira (7) 
pelo Banco Central (BC). 
A balança cambial encer-
rou o ano de 2014 com um 
déficit de US$ 9,287 bi-
lhões.  Esse resultado ne-
gativo significa que houve 
um volume maior na saída 
frente à entrada de dólares 
do país. Em dezembro, o 
fluxo também ficou nega-
tivo, em US$ 14 bilhões. 
É o segundo ano consecu-
tivo em que o saldo fica no 

vermelho, de acordo com 
o BC. Em 2013, o saldo 
deficitário foi de 12,261 
bilhões de dólares. De 
acordo com o Banco Cen-
tral, o resultado negativo 
no ano se deve às opera-
ções do segmento finan-
ceiro (investimentos em 
títulos, remessas de lucros 
e dividendos ao exterior e 
investimentos estrangei-
ros diretos, entre outras 
operações), que conviveu 
com saídas maiores que as 
entradas em US$ 13,424 
bilhões. Já o segmento 
comercial (operações de 
câmbio relacionadas a ex-
portações e importações) 

registrou saldo positivo de 
US$ 4,137 bilhões. Para 
o mercado brasileiro, a 
turbulência do câmbio é 
reveladora de um cená-
rio econômico desafiador, 
interno e externo,  que 
já provocou, pelo quarto 
ano consecutivo, o avan-
ço do dólar ante o real.  
Há ainda o temor de 
mais retirada em breve 
de recursos do mercado 
brasileiro, com a expec-
tativa de que o banco cen-
tral dos Estados Unidos 
( Federal Reserve) dê 
início ao processo de 
elevação dos juros da 
economia americana.

Ubatuba mantém alta taxa 
de ocupação da rede
hoteleira no início de

temporada

Sem precedentes em Uba-
tuba, a semana registrou 
na cidade aproximada-
mente 1 milhão de pessoas 
na cidade. Com esse nú-
mero expressivo de turis-
tas, a rede hoteleira da ci-
dade segue movimentada 
neste começo de janeiro 
e a taxa de ocupação per-
manece próxima de 100% 
em muitos estabelecimen-
tos. O levantamento foi 
organizado pela equipe 
da secretaria municipal 
de Turismo, que ouviu 
proprietários de imobili-
árias, hotéis e pousadas 
e a grande maioria dos 
entrevistados confirmou 
uma melhora significativa 

em relação à temporada 
passada. “Alguns dizem 
10% a mais de aluguéis 
em relação ao ano passa-
do. Outros chegaram a fa-
lar em 50% a mais”, con-
ta João Corbisier Nunes, 
secretário de Turismo da 
cidade. Nunes revela que 
o número de estrangeiros 
que procura o Centro de 
Informações Turísticas é 
cada vez maior ano a ano 
e que a maioria dos visi-
tantes vem de países vi-
zinhos. “A maioria deles 
era argentino, mas tive-
mos europeus e até mes-
mo sul-coreanos por lá”, 
continua Nunes. Na região 
central da cidade, a Pou-

sada Marazul, localizada 
no Itaguá, registrou  iní-
cio da temporada superou 
as expectativas e a taxa 
de ocupação foi maior em 
comparação ao mesmo 
período de outros anos. , 
de acordo com o proprie-
tário Felipe Bastos Souza 
Siqueira. “Do Réveillon 
até o dia 20 de janeiro, 
todos os quartos da pou-
sada já estão reservados. 
A partir desta data, a taxa 
cai para cerca de 60%. 
Mas há bastante pro-
cura e acreditamos que 
até a próxima semana 
a ocupação deve, nova-
mente, ficar próxima dos 
100%”, comemora Felipe. 



Sebrae-SP leva empresários
do Vale do Paraíba para o 
maior e mais importante 

evento de varejo no mundo
NRF Retail Big Show, 
em Nova York, apresen-
ta tendências e novidades 
do setor varejista; partici-
pantes da região integram 
grupo de 150 empresários 
paulistas. O Sebrae-SP 
levará para a cidade de 
Nova York, nos Estados 
Unidos, entre os dias 8 e 
18 de janeiro, um grupo de 
150 empresários paulistas 
- entre eles quatro do Vale 
do Paraíba - para visitar 
a 104ª Retail’s Big Show. 
Referência por antecipar 
tendências do varejo mun-
dial, o evento considerado 
o maior do mundo no seg-
mento, é promovido anual-
mente pela National Retail 
Federation (NRF), há mais 
de um século. A iniciativa 
resulta de uma parceria 
do Sebrae-SP com a Fe-
deração das Associações 
Comerciais do Estado de 
São Paulo (FACESP) e 
com a Associação Comer-
cial de São Paulo (ACSP). 
A missão prevê ainda vi-
sitas técnicas ao varejo 
americano em Nova York 
e às principais empresas 
de tecnologia no Vale do 
Silício. “Com a previsão 
de que 2015 será um ano 
difícil para a economia 
brasileira, os empresários 
terão a oportunidade de 
observar e trazer ao País 

o que há de mais moder-
no e inovador sobre as 
tendências e soluções das 
boas práticas de varejo em 
nível global como compe-
titividade, diferenciais de 
mercado e soluções práti-
cas”, afirma o diretor téc-
nico do Sebrae-SP, Ivan 
Hussni. Dois empresários 
de São José dos Campos 
(Washington Rodrigues e 
Cristiano Bueno), um de 
Pindamonhangaba (Anto-
nio Cozzi Junior) e uma de 
Campos do Jordão (Mari-
na Sissue Arima) integram 
a missão do Sebrae-SP. 
Entre os temas que serão 
apresentados na NRF es-
tão o perfil do novo con-
sumidor, vendas online 
versus PDV, fidelização 
do cliente, influência das 
mídias sociais e palestras e 
workshops – liderados por 
especialistas em varejo do 
mundo inteiro. O empresá-
rio Washington Rodrigues, 
da Tarzan Componentes 
Eletrônicos, de São José 
dos Campos, vai integrar a 
missão do Sebrae-SP pela 
segunda vez e falou sobre 
a expectativa de voltar ao 
maior evento de varejo do 
mundo. “Quero me atuali-
zar sobre as tecnologias e 
tendências de comporta-
mento de consumo. Gos-
tei muito da primeira ida 

à feira. O fato de conhecer 
os bastidores de empresas 
de ponta traz uma nova 
visão. Neste ano, a expec-
tativa é ainda maior, pois 
vamos visitar o Vale do 
Silício e poderei conhe-
cer algumas das principais 
empresas do ramo em que 
atuo. É a realização de um 
sonho”, disse.  Gigantes 
da tecnologia A programa-
ção da viagem se estende 
de 8 a 18 de janeiro. Além 
da visita à NRF Retail’s 
Big Show, os empresários 
ainda farão visitas técni-
cas a grandes empresas do 
varejo norte-americano e, 
em seguida, à região do 
Vale do Silicio, na Califór-
nia. O local é conhecido 
pela grande concentração 
de empresas de tecnolo-
gia como Google, Linke-
din, Yahoo, entre outras. 
“Será uma grande opor-
tunidade para os empre-
sários brasileiros conhe-
cerem o que há de mais 
moderno na área de tecno-
logia e também soluções 
inovadoras para as micro e 
pequenas empresas”, com-
pleta Ivan Hussni. Todos 
os detalhes sobre a mis-
são para a NRF Retail’s 
Big Show 2015 estão no 
www.facesp.com.br/nrf 
ou no site do evento http://
bigshow14.nrf.com/home 
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2º Batalhão de Engenharia 
promove troca de comando 

em Pinda

Sistema Cantareira tem
nova queda e chega

a 6,9% da capacidade

O 2º Batalhão de En-
genharia de Combate - 
Batalhão Borba Gato - 
promoveu na manhã desta 
terça-feira a cerimônia mi-
litar de troca de comando 
da guarnição federal ins-
talada em Pindamonhan-
gaba. Estiveram presentes 
várias autoridades civis, 
dentre elas, o prefeito do 
município Vito Ardito Le-
rário. O evento teve início 
no pátio interno do quar-
tel, encerrando com des-
files de tropas e veículos 
na Rua Mateus Romeiro 
e Praça Padre Fialho. A 
solenidade marcou a pas-
sagem do comando do 
2º BE Cmb. No lugar do 
Cel Maurício Máximo de 
Andrade entra o Tem Cel 

Rogério Caum, que vai co-
mandar a unidade militar 
pelos próximos dois anos. 
Dentre os vários outros 
comandantes de regiões 
e unidades militares, des-
taque para a presença do 
Comandante do Sudeste, 
General João Cami-
lo Pires de Campos.
O Ten Cel Rogério Caum 
nasceu em 7 de março de 
1969, em Ribeirão Preto, 
filho de Mário Caum e 
Maria Aparecida da Silva 
Caum, tendo incorporado 
as fileiras do Exército em 
22 de fevereiro de 1988. 
É casado com Ana Clau-
dia e tem uma filha: Sofia. 
Segundo ele, Pindamo-
nhangaba foi sua primei-
ra opção para a transfe-

rência. “Eu servi aqui por 
três anos, entre 1992 e 94. 
Depois desse período, 
até 2008 eu vim todos os 
anos para Pindamonhan-
gaba. Tenho um carinho 
muito grande pela cida-
de, conheço muito bem 
Pindamonhangaba e vá-
rias pessoas daqui.”, dis-
se o novo comandante.
Com a sensação do dever 
cumprido, o comandan-
te sucedido Cel Maurício 
Máximo agora deve seguir 
para São Paulo. “Missão 
cumprida, graças a Deus, 
sem nenhum problema. 
Cumpri todas as missões 
que foram determinadas 
pelo escalão superior, e 
com a ajuda da cidade.”, 
disse ele em sua despedida.

milímetros (mm) de chuva 
nas cabeceiras do sistema. 
A média histórica do mês 
é 271,1mm. O Sistema 
Alto Tietê, que também 
abastece a região metro-
politana da capital, man-
teve o nível de 11,8% da 
capacidade. Os reservató-
rios receberam, até o mo-
mento, 5,2mm de chuva. 
A média histórica do mês 
é 251,5mm. Nas demais 
represas responsáveis pelo 
atendimento à Grande São 
Paulo, a situação é mais 
confortável. Os reservató-
rios que compõem o Siste-
ma Guarapiranga têm 40% 
da capacidade; o Sistema 
Rio Grande, 71,9%; o Sis-
tema Rio Claro, 29,8%; e o 
Sistema Alto Cotia, 30,9%.

A chuva que caiu no final 
de semana em boa parte 
do Vale do Paraíba, Alto 
Tietê e Grande São Pau-
lo não conseguiram evitar 
mais uma queda no  volu-
me do Sistema Cantareira. 
Os reservatórios registra-
ram nova queda hoje (6). 
E agora estão com 6,9 % 

da capacidade. Segundo a 
Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp), on-
tem (5), o nível era 7%. O 
sistema é o principal ma-
nancial usado no abasteci-
mento da capital paulista. 
Nos primeiros seis dias do 
mês foram registrados 15 

Extintor do tipo ABC será
exigido nos veículos

a partir de abril

O Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) pror-
rogou por 90 dias o pra-
zo para que os motoristas 
se adequem à legislação 
federal. Os motoristas te-
rão mais 90 dias para se 
adequarem à resolução 
federal que prevê o porte 
obrigatório do extintor de 
incêndios de tipo ABC nos 
veículos, que será exigido 
a partir de 1º de abril. A 
prorrogação do prazo foi 
determinada pelo Conse-
lho Nacional de Trânsito 
(Contran), por meio da 
Deliberação Nº140, publi-
cada nesta terça-feira, 7 de 
janeiro, no Diário Oficial 
da União. A medida alte-
rou a Resolução 333 do 
Contran, de 2009, que es-
tabelecia que os veículos 
não poderiam circular sem 
o extintor ABC a partir de 
1º de janeiro. A substitui-
ção do extintor BC para o 
ABC, porém, foi determi-
nada pelo Contran há mais 
de 10 anos, em 2004, por 
meio da resolução 157. 
Desde 2005, portanto, os 
veículos já saem de fá-
brica com o novo equi-
pamento de segurança. 

Desta forma, não haverá 
a necessidade de todos 
os motoristas trocarem o 
extintor. Diferenças entre 
o extintor BC e o ABC - 
Para cada classe de fogo 
existe um tipo de extintor 
indicado ao combate das 
chamas. O novo extintor 
exigido tem capacidade 
para eliminar chamas de 
classes A,B e C, descritas 
abaixo. O modelo anterior 
era eficiente apenas para 
as classes B e C. Letra A 
- indica que a carga do ex-
tintor é eficiente para com-
bater chamas que se propa-
gam por materiais sólidos, 
como, por exemplo, ban-
cos, tapetes e painéis, no 
caso dos veículos. Letra B 
- serve para eliminar cha-
mas causadas por líquidos 
inflamáveis, como gaso-
lina, óleo diesel, querose-
ne, etc. Letra C – combate 
o fogo em equipamentos 
elétricos: bateria, fiação, 
entre outros. O extintor 
ABC tem validade maior, 
de cinco anos. O do tipo 
BC vencia a cada três anos 
e podia ser reabastecido 
uma vez, com validade de 
um ano após a nova carga. 

Agora, passado o prazo de 
validade, será necessário 
descartar o equipamen-
to e adquirir um novo. O 
extintor deve ficar aco-
plado em um dos bancos 
dianteiros dos veículos, 
para facilitar o acesso ao 
equipamento. Fiscalização 
– A fiscalização dos ex-
tintores, um equipamento 
de segurança obrigatório, 
é realizada nas ações de 
rotina da polícia. Dentro 
das cidades, a Polícia Mi-
litar autua em nome do 
Detran.SP. Nas rodovias 
estaduais, a Polícia Militar 
Rodoviária multa irregula-
ridades nos extintores em 
nome do Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER). Já nas estradas fe-
derais, a Polícia Rodoviá-
ria Federal responde pela 
autuação do motorista in-
frator. Até 1º de abril, não 
serão penalizados os mo-
toristas que ainda porta-
rem o extintor do tipo BC. 
Porém, continuarão sen-
do fiscalizadas a validade 
e as condições gerais do 
equipamento. As autua-
ções feitas até o momento 
foram legais e serão man-
tidas, pois a resolução que 
exigia o extintor ABC es-
tava em vigor em todo o 
país desde 1º de janeiro. 
Mas o cidadão sempre tem 
o direito de recorrer junto 
ao órgão autuador quando 
não concordar com a mul-
ta aplicada. Circular com 
o veículo sem o extintor, 
com o lacre rompido, fora 
da validade, sem o selo do 
Inmetro ou transportado 
fora do lugar indicado é in-
fração grave, com multa de 
R$ 127,69 e cinco pon-
tos na Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) do 
proprietário do veículo, 
que deverá ser retido para 
regularização - confor-
me prevê o artigo 230 do 
Código de Trânsi-
to Brasileiro (CTB).
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Vôlei Taubaté realiza
seletiva para novos jogadores

O Vôlei Taubaté realiza 
nos dias 12 e 13 de ja-
neiro uma peneira para 
selecionar jogadores para 
as categorias de base 
da equipe. Podem par-
ticipar meninos nasci-
dos nos anos de 1995, 
1996, 1997 e 1998. 
Os interessados devem 
preencher o formulário 

online e depois impri-
mir o termo de respon-
sabilidade e levar no dia 
assinado pelo respon-
sável junto com o RG. 
A inscrição on-line é obri-
gatória e pode ser feita até 
o dia 9 de janeiro. Os jo-
vens devem ir a seletiva 
vestindo roupa e calça-
dos esportivos. A peneira 

acontecerá á partir das 13 
horas no Ginásio do Aba-
eté, que fica na Avenida 
Ricciotti Paolicci, 400 - 
Bairro Bonfim, Taubaté.  
Mais informações com 
Prof. Renato (renato-
jr06@gmail.com) e com 
Prof. Régis (regis.mon-
teiro@yahoo.com.br - 
12 988682821/988930201)

População de Pinda 
pode participar do

Festival Verão

Os termômetros estão 
registrando altas tempe-
raturas e a população de 
Pindamonhangaba pode 
aproveitar o “Festival de 
Verão” para se refrescar 
nas piscinas públicas. Este 
projeto é desenvolvido 
pela Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer e 
em 2014 foi um grande 
sucesso. As piscinas dos 
Centros Esportivos José 

Ely Miranda, “Zito”, João 
Carlos de Oliveira, “João 
do Pulo”, Rita Eni Cân-
dido, “Ritoca” no Arare-
tama, e da Cidade Nova 
estarão abertas. De 12 
a 16 de janeiro o proje-
to será desenvolvido nas 
piscinas do Araretama e 
no “João do Pulo”, já en-
tre 19 e 23 no “Zito” e na 
Cidade Nova. A popula-
ção poderá mergulhar das 

14 às 18 horas. Crianças, 
jovens, adultos pode-
rão procurar as piscinas 
para se divertir. É preciso 
usar traje de banho, tais 
como: biquíni, maiô, sun-
ga ou shorts tactel. Tam-
bém é recomendado fazer 
o uso de protetor solar. 
A equipe solicita que 
os interessados apre-
sentem um documento 
para realizar a inscrição.

Saldão de Natal do Shopping 
Pátio Pinda vai agitar o

fim de semana
Os dias 9, 10 e 11 de janei-
ro estão reservados para a 
queima de estoque das lojas 
O Natal reuniu famílias, 
proporcionou trocas de 
boas energias e de presen-
tes. Para o comércio, os nú-
meros também foram po-
sitivos. O Shopping Pátio 
Pinda recebeu em dezem-

bro de 2014 um público 
40% maior na comparação 
com os meses anterio-
res. Agora, o empreendi-
mento prepara o “Saldão 
de Natal Pátio Pinda”. 
Nos dias 9, 10 e 11 de ja-
neiro, as lojas do shopping 
estarão com descontos 
imperdíveis que podem 

chegar a 50%. “Serão três 
dias de excelentes ofertas. 
Nossas expectativas 
são positivas e quere-
mos proporcionar mais 
essa grande oportunida-
de aos nossos clientes”, 
destaca o Geren-
te Geral do Shopping, 
Adriano Nogueira.


