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A GAzetA dos Municípios

PM realiza operação 
Preservação da Ordem 
em Pindamonhangaba

Ubatuba promove
167ª Festa de

São Sebastião da
Praia Grande do Bonete

A Polícia Militar desen-
cadeou nesta semana uma 
série de ações ostensivas 
denominada Circuito de 
Operações de Preservação 
da Ordem Pública com 
vistas a combater o crime 
organizado. A operação 
conta com o apoio do 1º 
Batalhão de Policiamen-
to de Choque “Tobias de 
Aguiar”, por meio das 
Rondas Ostensivas To-
bias de Aguiar, “ROTA”, 
e também equipes do 3º 
BAEP (Batalhão de Ações 
Especiais de Policia) da 
região Metropolitana do 
Vale do Paraíba. Durante 
a operação, foram regis-
tradas várias ocorrências 
de apreensão de drogas, 
armas de fogo e captura 
de procurados da justiça. 

Evento tradicional recebe 
apoio da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo pelo 
segundo ano consecutivo 
Em Ubatuba, a tradicio-
nal festa de São Sebastião 
da comunidade da praia 
Grande do Bonete pre-
parou  uma diversificada 
programação que inclui 
atrações musicais e cul-
turais. O evento terá sua 
abertura no dia 24 de ja-
neiro. A festividade recebe 
o apoio da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo pelo 
segundo ano consecutivo, 
via programa de Turis-
mo de Base Comunitária, 
que promove e fomenta o 
turismo nas comunidades 
tradicionais da cidade. A 
festa é uma das mais an-

Também foram realizados 
bloqueios nas principais 
vias da cidade, saturações 
em áreas de interesse de 
segurança pública e in-
quietação ao tráfico de 
drogas. Desta forma, se-
gundo a Polícia Militar, 
foi possível perceber uma 
maior sensação de segu-
rança aos munícipes, Fo-
ram realizadas 279 aborda-
gens a pessoas, 8 veículos 
apreendidos por infrações 
de trânsito, realizadas 19 
autuações de infrações de 
trânsito, 3 pessoas presas 
em flagrante. Quanto à 
apreensão de drogas, fo-
ram recolhidas 0,628 gra-
mas de maconha e 6 pinos 
de cocaína entorpecente. 
Ajude a Polícia Militar A 
população pode colaborar 

tigas de Ubatuba e conta 
com uma corrida de canoa 
caiçara que abre o calendá-
rio de corridas de canoa em 
2015. A 167ª Festa de São 
Sebastião da Praia Grande 
do Bonete é organizada 
pela Associação Catifó, 
que congrega os morado-
res caiçaras da comunida-
de. Dentre as atrações da 
festividade está a banda 
Praieira que comemora 
15 anos de estrada e apro-
veita para apresentar seu 
terceiro e recém-lança-
do álbum (Linda Sereia). 
Também na programação 
estão previstos a partici-
pação do projeto Tamar 
que promove a soltura de 
tartarugas marinhas e , 
ainda, a Runner SP-As-

com a Polícia Militar, ao 
atender às orientações fei-
tas durante as abordagens 
e bloqueios policiais, bem 
como, ajudando a polícia 
por meio das denúncias 
anônimas. As denúncias 
podem ser feitas por meio 
do telefone 181, e também 
eletronicamente, pelo site 
www.denunciaweb.org.
br”. O cidadão pode ainda 
ajudar a Polícia Militar no 
combate à criminalidade 
ao denunciar irregularida-
des diversas ou fornecer 
informações por meio do 
telefone 190, do disque 
denúncia PM 0800 555 
190 ou do disque denún-
cia – 181, além do servi-
ço Fale Conosco dispo-
nibilizado no site: www.
policiamilitar.sp.gov.br.

sessoria Esportiva que 
organiza uma corrida de 
areia para crianças de até 
10 anos. A festa segue até 
a noite, com a cantoria 
de Reis e apresentação 
no tradicional tablado do 
grupo Concertada e do 
Sanfoneiro Marquinhos 
da Fortaleza. Como Che-
gar - O acesso se faz por 
trilha ou pelo mar, com o 
translado feito pelos bar-
queiros da região. A via-
gem leva em média 15 mi-
nutos e custa R$ 40. Para 
mais informações, entre 
em contato com o Centro 
de Informações Turísticas, 
na avenida Iperoig, 214, 
Centro - (0xx12) 3833-
9123 ou pelo email 
cit@ubatuba.sp.gov.br

Representantes de
Pindamonhangaba

visitam CEU de Mauá
Representantes da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
e membros da comunidade 
estiveram em Mauá para 
conhecer o Centro de Ar-
tes e Esportes Unificado 
(CEU). A visita ocorreu 
na última terça-feira (13) 
e a comitiva pindense foi 
recepcionada pelo coor-
denador de Cultura Sérgio 
Pires, juntamente com a 
equipe que atua no local. 
De acordo com as infor-
mações dos representan-
tes de Pindamonhangaba, 
os profissionais de Mauá 
compartilharam as expe-
riências e falaram sobre 
as atividades que desen-

volvem, expectativas e de-
safios da gestão do CEU. 
O objetivo desta ação foi 
conhecer o processo de 
gestão e práticas aplicadas 
à comunidade local, além 
das atividades esportivas, 
culturais e demais ações. 
O coordenador cultural 
da cidade e outros quatro 
membros da gestão comu-
nitária receberam os re-
presentantes de Pindamo-
nhangaba e apresentaram 
os espaços onde as ativida-
des acontecem e como elas 
são realizadas. A comitiva 
de Pindamonhangaba foi 
composta pelo secretário 
de Juventude Esportes e 

Lazer, diretor de lazer de 
Moreira César, membros 
do Departamento de Assis-
tência Social e gestores da 
comunidade onde o equi-
pamento será instalado. 
O CEU de Pindamonhan-
gaba está sendo construí-
do entre os bairros Liber-
dade e Vale das Acácias, 
em Moreira César. Nesta 
espaço haverá ações so-
ciais, culturais e esportiva. 
A obra está em fase de aca-
bamento e é resultado de 
um convênio entre a Prefei-
tura e o Governo Federal. 
A  inauguração do prédio 
está prevista para o pri-
meiro semestre deste ano.
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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. 

Chuva forte e vento 
causam alagamentos e 
quedas de árvores em 

São Sebastião

Em São Sebastião, uma 
forte chuva acompanhada 
de ventos de até 60 km/h, 
provocou diversos pontos 
de alagamentos e quedas 
de árvores em bairros situa-
dos no Centro e nas Costas 
Norte e Sul do município. 
A ocorrência foi na manhã 
desta quarta-feira (14) com 
alagamentos e interrupção 
de várias ruas. Vários con-
dutores de veículos tive-
ram  dificuldade para tra-
fegar devido ao acúmulo 
de água. Os pontos de ala-
gamentos afetaram as ruas 
do Pontal da Cruz, Porto 
Grande e Portal da Olaria, 
todos na região central da 
cidade e também em tre-
chos da rodovia Dr. Ma-
noel Hipólito do Rego. Na 
Costa Sul, os pontos que 
alagaram ficam em Bare-
queçaba, Maresias, Boiçu-
canga e Barra do Sahy. De 
acordo com a Defesa Ci-
vil, o índice pluviométrico 
registrado foi de 50 milí-
metros em um período de 
44 minutos. “Estes foram 

os pontos de alagamentos 
mais altos que verificamos 
pela manhã”, falou Carlão. 
“Não houve necessidade 
de remover nenhuma fa-
mília de suas moradias”, 
acrescentou, disse o chefe 
da Defesa Civil do mu-
nicípio, Carlos Eduar-
do dos Santos, o Carlão. 
Segundo ele, em trechos 
das ruas Sebastião Romão 
César (Maresias) e Gua-
rucanga (Boiçucanga), a 
altura da água pluvial che-
gou a 0,40 cm e 0,22 cm, 
respectivamente. Também 
foi registrada a queda de 
um poste na Costa Norte. 
O fato ocorreu na rua Ma-
cuco, no Jaraguá, onde o 
poste caiu sobre o muro 
e do portão de uma resi-
dência, situada, impediu 
a saída do morador até a 
realização do reparo pela 
concessionária de energia. 
Na mesma via pública, 
uma árvore também caiu. 
O Corpo de Bombeiros 
também foi acionado para 
remover outra árvore caí-

da na alameda Arapongas, 
Costa Sul, em Barequeça-
ba.  Já a equipe da Defesa 
Civil iniciou, na parte da 
tarde, a remoção de um 
Jatobá com 24 metros de 
altura e 0,80 centímetros 
de diâmetro, derrubado 
pelo vento na rua Por-
to Seguro, em Maresias.  
Fraom ainda registradas 
quedas de árvores em vá-
rios pontos. Um Canive-
teiro caiu no km 143 da 
rodovia Rio-Santos, altura 
de Toque-toque Grande, 
também na Costa Sul, e 
interditou o trânsito. Ou-
tras quedas foram consta-
tadas na rua São Mateus e 
avenida Dario Leite Car-
rijo. Em frente ao Balne-
ário dos Trabalhadores, 
na Praia Grande, região 
central, houve a queda 
de outro Caniveteiro, que 
bloqueou meia pista. Se-
gundo a Defesa Civil, a 
previsão é de mais panca-
das de chuva forte no final 
da tarde desta quarta-feira 
(14) ou durante a noite.
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PAT de Caraguá divulga vagas 
de emprego disponíveis

Veja as vagas desta se-
mana do Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
de Caraguá (PAT). O in-
teressado deve apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS). 
Agente educacional, Aju-
dante de cozinha, Ajudan-
te de motorista, Auxiliar 
de enfermagem, Auxiliar 
de lavanderia, Auxiliar 
de manutenção predial, 
Açougueiro, Babá, Balco-
nista, Camareiro de hotel, 
Caseiro, Conferente de 
mercadoria, Cozinheiro 
geral, Cuidador de idosos, 
Eletricista de instalações 

de veículos automotores, 
Empregado doméstico, 
Encarregado de frios, En-
fermeiro, Faxineiro, Gar-
çom, Gerente de pousada, 
Lavadeiro, Lavador de 
automóveis, Manicure, 
Motorista de caminhão, 
Motorista de furgão ou 
veículo similar, Motorista 
entregador, Oficial de ser-
viços gerais na manuten-
ção de edificações, Ope-
rador de caixa, Operador 
de empilhadeira, Pintor 
de alvenaria, Pizzaiolo, 
Recepcionista de hotel, 
Repositor de mercadorias, 
Sorveteiro, Supervisor de 

vendas comercial, Téc-
nico em manutenção de 
equipamentos de informá-
tica e Vendedor pracista. 
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem 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 telefone é (12) 3882-5211.

ACIP realiza sorteio da
Campanha de Natal

A ACIP (Associação Co-
mercial e Industrial de 
Pindamonhangaba) realiza 
no próxima sábado (17) o 
sorteio dos prêmios refe-
rente á campanha de Natal 
“Caminhão Premiado”. O 
sorteio será a partir das 
12h na Praça Monsenhor 
Marcondes. A campanha 
tem a autorização Caixa Nº 
6-2760/2014. A Campanha 
de Natal teve início em 5 
de novembro e tem como 
objetivo movimentar o co-
mércio na cidade no fim de 
ano. Assim, o consumidor 
que comprava nas lojas as-
sociadas a ACIP recebiam 

cupons para concorrer aos 
prêmios. Serão sorteados 
10 caminhões de prêmios 
idênticos. Cada caminhão 
terá 1 sanduicheira/grill 
Fama 5 preta, 1 DVD USB 
Inovox IN1218 MP3/
CD/RIP, 1 forno de mi-
cro-ondas 20L Panassonic 
NN-ST252W branco, 1 
refrigerador 261L Consul 
CRA30F branco, 1 TV 
LED 22” FHD Sansung 
LT22C310 DTV/USB, 1 
liquidificador 2 vel. Mon-
dial Power Black L28, 1 
ventilador 30 cm. Britânia 
Ventus preto, 1 conjunto 
de mesa RT 110 Nicoli, 

1 fogão 4B piso esmal-
tec Veneza Cristal bran-
co, 1 armário 6PTS 3 GV 
Demobile Madri PD CZ/
PTO, 1 cozinha Luana, 1 
rack ArtelyPeg Leve Ca-
nadá A60XL80 PD IMB/
PTO, 1 cama p/ col. 138 
Novo Horizonte Jack CZ/
PT, 1 conjunto estofado 
Caribe, 1 Lav. Tanquinho 
4 kg. Suggar Aleluia bran-
co.  O valor total de cada 
prêmio é R$ 4.998,50. 
Os cupons pode ser de-
positados até às 18h de 
sexta-feira (16) em urna 
localizada na ACIP (Rua 
Deputado Claro César - 44).

Inflação sobe nos ítens
básicos da alimentação 

como feijão e arroz

O mês de dezembro de 
2014 fechou com alta de 
0,75% da inflação, de 
acordo com o Índice de 
Preços ao Consumidor – 
Classe 1 (IPC-1).  Isso le-
vou o indicador a fechar o 
acumulado de 2014 com 
variação de 6,29%. OIPC-
1 (pesquisado no Rio de 
Janeiro, em São Paulo, 
no Recife e em Salvador) 
mede a inflação para os 
que ganham até 2,5 salá-
rios, A Fundação Getúlio 
Vargas é responsável pela 
medição. A variação em 
dezembro do ano passado 
foi 0,7%, contra 0,75% re-

lativos à taxa de variação 
da inflação medida pelo 
IPC-BR, que também fe-
chou os 12 meses do ano 
passado acima do índice 
que mede a variação dos 
preços dos que ganham 
até 2,5 salários (6,87%). 
Segundo o Instituto Brasi-
leiro de Economia da Fun-
dação Getulio Vargas, seis 
das oito classes de despesa 
componentes do índice ti-
veram alta: alimentação, 
que passou de 0,76% para 
1,05%; transportes, de 
0,08% para 0,72%; saúde 
e cuidados pessoais, de 
0,22% para 0,40%; vestuá-

rio, de 0,41% para 0,59%; 
comunicação, de 0,27% 
para 0,56%; e despesas 
diversas, de 0,20% para 
0,24%. Subiram - Os des-
taques do grupo foram os 
itens arroz e feijão (-0,82% 
para 3,26%), tarifa de ôni-
bus urbano (-0,48% para 
0,59%), artigos de hi-
giene e cuidado pessoal 
(-0,19% para 0,36%), rou-
pas (0,22% para 0,81%), 
tarifa de telefone móvel 
(0,59% para 1,28%) e clí-
nica veterinária (0,04% 
para 2,30%). Cairam - Ti-
veram queda nas taxas de 
variação os grupos ha-
bitação, de 0,76% para 
0,55%, e educação, leitura 
e recreação, de 1% para 
0,43%. Nessas classes de 
despesa, destacam-se os 
itens tarifa de eletricidade 
residencial, que caiu de 
2,81% para 1,14%, e ho-
tel, de 1,74% para -0,99%. 
A próxima divulga-
ção do IPC-C1 será 
no dia 11 de fevereiro.

Governo do Estado tem 42 
vagas que aceitam pessoas 

com deficiência no Vale
ACIT chama atenção 
para não cair no golpe. 
O golpe do boleto falso 
é mais um que pega o ci-
dadão desprevenido. Em 
qualquer lugar do Bra-
sil, e isso inclui a Região 
Metropolitana do Vale 
do Paraíba, todo início 
de ano há ocorrências de 
comerciantes e empre-
sários que recebem em 
seus estabelecimentos um 
boleto com assinatura da 
“Associação Comercial e 
Empresarial do Brasil”.
 Trata-se de uma cobrança 
indevida, alerta a Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Taubaté - ACIT. Em 
algumas dessas cobran-
ças o valor a ser pago 
chega a ser, na maio-
ria das vezes, bem altos.

“Um associado nosso, de 
pequeno porte, nos pro-
curou dizendo que rece-
beu um boleto no valor de 
R$420,00. Total absurdo”, 
diz Sandra Teixeira, Presi-
dente da ACIT . De acordo 
com Sandra Teixeira, bas-
ta uma rápida busca pela 
internet para que o cida-
dão perceba várias avisos, 
reportagens e sites de re-
clamação sobre a cobrança 
indevida dessa associação 
em diversos locais em di-
ferentes estados. “Todo 
ano temos emitimos esse 
aviso aos nossos associa-
dos, pois há muito tempo 
os empresários da cidade 
vêm sofrendo com essa 
cobrança descabida. Nos-
sa preocupação é com esse 
pagamento indevido, além 

da possível confusão que 
possa ter achando que a 
cobrança parte da ACIT. 
Por isso é importante sa-
lientar que não é da nossa 
Associação e que o em-
presário não deve pagar 
boleto algum”., ressalta 
a presidente da entidade. 
Vale lembrar ainda que 
o associativismo é facul-
tativo, ou seja, não obri-
gatório. Como consta na 
própria Constituição Fe-
deral que prescreve que 
“ninguém poderá ser 
compelido a associar-se 
ou a permanecer associa-
do” (art. 5º, inciso XX) 
, além de que “ ninguém 
será obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude 
de lei.” (art. 5º, inciso II).

COMUNICADO IMPORTANTE AOS 
CANDIDATOS DO PROCESSO
SELETIVO DA EDUCAÇÃO DE 

TREMEMBÉ 2015
Em função de alguns 
problemas técnicos que 
ocorreram no sistema 
bancário, erroneamente 
o sistema não está confir-
mando o pagamento de 

algumas inscrições que 
foram pagas. Para evitar 
que qualquer candidato 
seja prejudicado, pe-
dimos que os candida-
tos LEVEM OS COM-

PROVANTES DE 
PAGAMENTO no dia da 
prova. Agradecemos a 
atenção e pedimos descul-
pas pelo transtorno. Comis-
são do Processo Seletivo

Nota oficial de
Caraguatatuba
Demolição de

imóvel no Indaiá
O secretário de Assuntos 
Jurídicos, Dorival de Pau-
la Junior, informa que o 
imóvel em terreno situado 
na Avenida Prefeito Ge-
raldo Nogueira da Silva, 
no Indaiá, demolido esta 
semana, estava aban-
donado e tem dívida 
tributária desde 2007. 
Além disso, trazia riscos 
à sociedade por estar sen-
do utilizado como abri-
go de usuários de drogas. 
Segundo o secretário, 
considerando que, de 

acordo com a Constitui-
ção Federal, todo o pro-
prietário de imóvel aban-
donado é obrigado a dar 
função social ao imóvel; 
considerando o artigo 
1.276 do Código Civil, 
que diz que todo o imó-
vel abandonado e sem 
utilidade social, torna-se 
patrimônio do município; 
e, considerando o decre-
to municipal 210/2014, 
que regulamenta a arre-
cadação de imóveis com 
dívida tributária há mais 

de três anos, a proprie-
tária foi notificada a dar 
utilidade social ao local 
ou promover a demolição. 
Como a proprietária não 
tomou nenhuma provi-
dência, a prefeitura, por 
deter o poder de polí-
cia, demoliu o imóvel. 
A prefeitura informa ain-
da, que o imóvel não foi 
tombado pelo Conselho 
de Defesa do Patrimônio 
Histórico Arqueológi-
co, Artístico e Turísti-
co (CONDEPHAAT).
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Prefeitura recomeça
trabalhos de recuperação 

das vias de Ubatuba

Nesta segunda etapa da 
iniciativa diferentes ruas 
do bairro Estufa I serão 
contempladas com instala-
ção de blocos sextavados. 
A Secretaria de Obras da 
Prefeitura de Ubatuba re-
começou na última quar-
ta-feira, 14 de janeiro, os 
trabalhos de recuperação e 
recapeamento das vias da 
cidade. Nesta segunda eta-
pa da iniciativa, diferentes 
ruas do bairro Estufa I, lo-
calizado na região central, 
serão contempladas com a 
instalação de blocos sexta-
vados (bloquetes). As ruas 
que receberão serviços nas 
próximas semanas são: 
Ruth Marques do Vale, 

Travessa 3, Nisio Barbosa, 
Rua 12 e Antonio Felix do 
Pinho, além da finalização 
dos tralhos na rua Vasco da 
Gama. Planejamento Um 
levantamento do nosso se-
tor de planejamento indica 
que seriam necessários R$ 
230 milhões – orçamento 
de um ano inteiro da cida-
de – para recuperar apenas 
as vias principais dos bair-
ros. Diante de tamanho 
desafio, a equipe da pre-
feitura encarou o proble-
ma de frente e já executou 
trabalhos em importan-
tes vias de norte a sul do 
município, com muitas 
comunidades contempla-
das. Em 2014, mais de 

15 bairros contaram com 
serviços de recuperação 
de vias. Parte executada 
com verba do município, 
outra parte com repasses 
que a equipe da prefei-
tura conquistou apresen-
tando bons projetos ao 
Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento das 
Estâncias e à Unidade de 
Apoio aos Municípios. 
É importante lembrar que 
outros processos de licita-
ção encontram-se abertos 
com previsão de serem 
finalizados nos próximos 
meses. As ruas e comu-
nidades contempladas 
nos próximos dois anos 
ainda serão definidas.

Major Paiva assume
o comando da

11ª Cia de Engenharia 
de Combate Leve

Nesta semana, com a pre-
sença de diversas auto-
ridades militares e civis 
além de convidados, foi 
realizada a cerimônia de 
transferência de comando 
da 11ª Cia de Engenharia 
de Combate Leve, unida-
de militar que tem sede no 
bairro Campo Alegre, em 
Pindamonhangaba.  Deixa 
o comando da guarnição o 
Major Orlando de Oilvei-
ra Marin e em seu lugar 
assume o Major Ronaldo 
Bezerra Paiva. A soleni-
dade começou na sala do 
comando com a inaugura-
ção da foto do comandan-

te que deixa o cargo. Em 
seguida, todos se reuni-
ram no pátio onde houve 
canto de hinos, e pronun-
ciamentos. Encerrando, 
os pelotões desfilaram 
diante das autoridades.
A 11ª Cia E Cmb L - de-
nominada de “Compa-
nhia Barão de Pindamo-
nhangaba”  - terá  durante 
os  próximos  dois anos 
o Major Paiva como co-
mandante. Ele é nascido 
no Rio de Janeiro em 12 
de novembro de 1977, ca-
sado e tem uma filha. Foi 
promovido ao posto atual 
em agosto de 2014. É filho 

de Antonio Ribeiro Pai-
va e de Maria Hildegraci 
Ferreira Paiva.  O novo 
comandante confessa que 
não conhecia a região, mas 
já tinha a impressão que 
iria servir aqui. “Conheci 
a cidade quando cadete, 
quando acompanhei o ba-
talhão, e percebi a infraes-
trutura, e o espírito desen-
volvimentista da cidade. 
Com certeza a gente vem 
para contribuir, e tam-
bém manter boa parceria 
com a imprensa local!”, 
disse. ‘Em sua despedida, 
Major Marin agradeceu 
a parceria que recebeu 
de todas as instituições 
da cidade. Ele agora se-
gue com a família para o 
Rio de Janeiro onde fará 
o Curso de Estado Maior. 
“A gente percebe que a 
cidade de Pindamonhan-
gaba só cresceu nesses 
anos, e não é fruto apenas 
de um governo ou de ini-
ciativas de um ou outro 
empresário. Isso já está 
incutido nos moradores 
e onde eu for, vou levar a 
cidade no meu coração.”


