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São Luiz do Paraitinga 
realiza 11ª Festa do Saci
Evento tradicional valo-
riza o folclore brasileiro 
com brincadeiras, ofici-
nas e atividades cultu-
rais neste final de semana
O mês de outubro costu-
ma terminar bem anima-
do no centro histórico de 
São Luiz do Paraitinga, 
graças à comemoração 
do “Dia do Saci”, 31 de 
outubro, instituído por lei 
municipal desde 2003. 
A tradicional Festa do 
Saci conta com apresen-
tações musicais, oficinas, 
brincadeiras, contação de 
histórias e diversas ativi-
dades culturais gratuitas,  
destinadas a to-
das as faixas etárias.
Em 2013, a 11ª edição da 
festa acontece de 25 a 27 
de outubro, de sexta-feira 
a domingo, e terá expo-
sições, shows musicais, 
lançamento de livros, 
apresentações de teatro e 
circense e até mesmo um 
passeio “Saciclístico”, 

entre outras atrações. As 
atividades acontecem de 
manhã até à noite, na Pra-
ça Dr. Oswaldo Cruz e no 
CTC Nelsinho Rodrigues. 
Haverá também o concer-
to “Saci Armorial” com o 
Quarteto Pererê, na Capela 
das Mercês, e uma “Sacia-
ta”, que sairá do Camping 
do Saci às 21h de sábado.
São Luiz do Paraitinga foi 
o primeiro município a 
instituir o “Dia do Saci”, 
data que consta também de 
um projeto de lei federal, 
a fim de valorizar figuras 
do folclore brasileiro, em 
contraposição à celebração 
do “Dia das Bruxas” – ou 
Halloween – tradicional-
mente comemorado nos 
Estados Unidos e em ou-
tros países. Com o mesmo 
propósito, a Lei nº 11.669, 
de 13 de janeiro de 2004,  
instituiu o dia 31 de ou-
tubro no Estado de São 
Paulo, e mais de dez mu-
nicípios brasileiros tam-

bém já têm leis que de-
finem o “Dia do Saci”.
Entre as atrações da 11ª 
Festa do Saci, o desfile 
dos bonecos João Paulino 
e Maria Angu, a partir das 
11h da manhã de sábado, 
promete convidar a po-
pulação e os turistas para 
entrar nas brincadeiras. Já 
no domingo, às 9h, haverá 
a distribuição do tradicio-
nal Bolo do Saci. A pro-
gramação da festa e mais 
informações podem ser 
obtidas no endereço www.
sosaci.org/index.html.
Cabe lembrar que o Saci 
não é uma figura que 
respeita datas, mas a 
Sociedade de Observa-
dores do Saci – Sosaci,  
a Associação Comercial e 
Industrial de São Luiz do 
Paraitinga e a Prefeitura 
Municipal, responsáveis 
pela organização da festa, 
fizeram uma programa-
ção bem extensa. Vale a 
pena participar e conferir.

Túnel de pedestres
recebe iluminação

em Taubaté

A Prefeitura de Tauba-
té executou melho-
rias na iluminação do  
túnel de pedestres  
que fica sob a Rodo-

via Presidente Du-
tra, na Avenida Itambé  
(Bairro Baroneza). 
O serviço foi realizado  
atendendo reivindi-

cações de moradores 
da região e munícipes 
que utilizam o local,  
visando melhorar a 
segurança do local.

Investidores confirmam 
inauguração do Pátio 

Pinda Shopping no dia 
14 de novembro

Quem passa pela Rua Al-
cides Ramos Nogueira 
- estrada Pinda /Taubaté 
- já pode imaginar o que 
será o empreendimen-
to Pátio Pinda Shopping. 
Cerca de 200 homens de 
várias empreiteiros tra-
balham em dois turnos 
para que o primeiro gran-
de centro de compras de 
Pindamonhangaba seja 
entregue no prazo pre-
visto, ou seja: 14 de no-
vembro e 2013.  Adriano 
Nogueira, gerente do Sho-
pping garantiu que o cro-
nograma será cumprido. 
“A previsão é para o dia 14, 
é uma meta e a gente não 
tem previsão de mudar! É 
uma meta que a gente tem 

certeza que vai alcançar!”
De acordo com Nogueira, 
70% das lojas já estão co-
mercializadas e ele confir-
ma as grandes âncoras con-
tratadas e comprometidas 
com o shopping, casos da 
Renner, C&A, Riachuelo. 
“Tem outras âncoras 
querendo entrar e a gen-
te não tem espaço físico 
pra isso! Nós temos  ain-
da 30% pra negociar e 
isso vai ser fácil, com 
o sucesso do shopping”
Serão quatro salas de 
cinema Cineflix (Mul-
tiplex), sendo duas de-
las 3D e estacionamen-
to para 1.500 vagas. 
O Pátio Pinda Shopping 
tem 23 mil² de ABL 

(área bruta locável).
Adriano NogueiraAdriano 
Nogueira ressalta a par-
ceria com a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, e reco-
menda que os interessados 
nas oportunidades de tra-
balho no novo shopping 
procurem o Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador - 
PAT, onde as vagas estão 
disponibilizadas e os cur-
rículos são selecionados.
Interessados em colocar 
sou marca, podem  pro-
curar a central de ven-
das que fica na: Rua Al-
cides Ramos Nogueira 
n°790 lojas 01/02 socor-
ro - Pindamonhangaba 
tel:12 3522-5591, site 
www.patiopinda.com.br

Instituições de ensino
superior podem consultar 

indicadores de qualidade na 
página do MEC

Dados preliminares de 
2012 sobre o IGC (Índi-
ce Geral de Cursos) e do 
CPC (Conceito Preliminar 
de Curso) já estão dispo-
níveis para as universida-
des que queiram conferir 
suas posições no ranking 
de qualidade de ensino. 
Os dados estarão dis-
poníveis em página do 
Ministério da Educação 
na internet até o dia 1º 
de novembro, data limi-
te para as instituições se 
manifestarem caso dis-
cordem dos indicadores.
A evolução da qualida-

de da educação superior 
no Brasil pode ser confe-
rida principalmente por 
esses dois índices, que 
são os parâmetros para as 
instituições e estudantes.  
Os cursos são avaliados 
em notas que vão de 1 a 5. 
O MEC considera satisfa-
tório aqueles que atingem 
nota igual ou superior a 3.
Vale lembrar que no ano 
passado, os  dados do IGC 
apontaram que 27% dos 
cursos não alcançaram 
desempenho suficiente.
Os indicadores são cal-
culados a partir de dados 

dos exames nacionais de 
Desempenho de Estudan-
tes (Enade) e do Ensino 
Médio (Enem) e do Cen-
so da Educação Superior, 
além da avaliação da Co-
ordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) 
para os programas de pós-
graduação stricto sensu.
Cursos com notas inferio-
res são impedidos de par-
ticipar de políticas como 
o Programa Universida-
de para Todos (ProUni) 
e o Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies).

Instituto Elektro leva 
para São Luiz do

Paraitinga Projeto
Energia em Cena

Nos dias 24 e 25, o projeto 
Energia em Cena vai estar 
em São Luiz do Paraitin-
ga. Serão quatro sessões 
de cinema, ao ar livre, para 
toda a família. A entra-
da é de graça. As sessões 
serão às 19h30 e 21h de-
vido ao horário de verão.
O Projeto Energia em 

Cena já percorreu várias 
cidades da área de con-
cessão da Elektro com o 
objetivo de proporcionar 
momentos de diversão aos 
seus clientes. Foram sele-
cionados filmes nacionais 
e uma programação para 
crianças e adultos. Serão 
exibidos os filmes: Peixo-

nauta – Agente Secreto da 
O.S.T.R.A; O Homem do 
Futuro; Turma da Mônica 
– Uma aventura no tem-
po; e À beira do Caminho.
O cinema tem capaci-
dade para 300 lugares e 
a projeção é digital em 
uma grande tela inflável 
e som stereo surround.
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Lei do Mais Médicos é 
sancionada nesta semana

A presidenta da República, 
Dilma Rousseff, sanciona 
nesta terça-feira (22), em 
Brasília, a lei que institui o 
Programa Mais Médicos. A 
iniciativa, criada por Me-
dida Provisória e cujo pro-

jeto de lei foi aprovado na 
semana passada pelo Con-
gresso Nacional, estimula 
a atuação de médicos nas 
regiões carentes do país.
Na cerimônia, o minis-
tro da Saúde, Alexandre 

Padilha, apresenta balan-
ço do programa, que já 
conta com profissionais 
em atividade nas Uni-
dades Básicas de Saúde 
do interior e das perife-
rias de grandes cidades.

Pindamonhangaba Participa de
feiras de turismo renomadas

Pindamonhangaba tem 
sido representada nos 
mais importantes even-
tos turísticos do país. No 
último mês, o Departa-
mento de Turismo da Pre-
feitura, em parceria com 
o Circuito Mantiqueira, 
esteve presente na Fei-
ratur - Feira de Turismo 
Rural) e na Fistur - Feira 
Internacional de Produtos, 
Serviços e Sustentabili-

dade para Gastronomia, 
Hotelaria e Turismo, rea-
lizadas na capital paulista.
Durante esses eventos, 
Pindamonhangaba apre-
senta seus produtos turís-
ticos formatados, por meio 
de material de divulgação, 
degustação e, algumas 
vezes, participação de ar-
tistas. Assim, a intenção 
é mostrar que a cidade 
tem muito a oferecer e 

que está preparada para 
receber turistas, colabo-
rando, assim, para impul-
sionar a economia local.
Além disso, a cidade pro-
cura levar os profissionais 
que trabalham com turis-
mo em Pinda para partici-
par dessas feiras, visando 
troca de experiências e 
colaborar para seu apri-
moramento profissional 
e de seu estabelecimento.

Assembleia Legislativa 
aprova parcelamento do 

IPVA em 10 vezes

Com voto favorável do 
deputado estadual Marco 
Aurélio (PT), a Assem-
bleia Legislativa aprovou 
projeto que aumenta de 
três para dez o limite de 
parcelas para pagamento 
do IPVA (Imposto sobre 
Propriedade de Veículo 
Automotor). O governa-
dor, entretanto, ignorou 
o projeto e publicou de-
creto limitando o parce-
lamento em três vezes.
O Projeto de Lei 39/06, de 
autoria da deputada Beth 
Sahão (PT), prevê, em seu 
artigo 2º, que o pagamen-
to do valor do IPVA, em 
cada exercício, poderá ser 
feito pelo contribuinte em 
dez parcelas mensais e 
sucessivas de igual valor, 

sem quaisquer acréscimos.
Apesar da aprovação do 
projeto em plenário, no 
último dia 16, o governa-
dor simplesmente igno-
rou a decisão dos depu-
tados estaduais e, antes 
mesmo de avaliar a pro-
positura, já lançou por 
decreto o parcelamento 
em apenas três meses.
O Decreto 59.623, publi-
cado no Diário Oficial do 
Estado no último dia 19, 
fixa as datas para o reco-
lhimento do imposto e o 
percentual de desconto 
para o pagamento em cota 
única. Os contribuintes 
podem pagar o imposto 
em cota única no mês de 
janeiro, com desconto de 
3%, ou parcelar o tributo 

em três vezes (nos me-
ses de janeiro, fevereiro e 
março), de acordo com o 
final da placa do veículo. 
Também é possível qui-
tar o imposto no mês de 
fevereiro, sem desconto.
“O governador não res-
peitou a decisão do Le-
gislativo, e mais uma vez 
demonstra falta de sensi-
bilidade com questões que 
afetam o dia a dia do cida-
dão paulista, que tem um 
acúmulo de contas no iní-
cio de cada ano, não só com 
o IPVA mas com outros 
impostos e despesas com 
escolas etc. Portanto, um 
parcelamento em até dez 
parcelas seria uma gran-
de ajuda ao contribuin-
te”, disse Marco Aurélio.
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Campanha de combate
ao câncer de mama é
lançada em Taubaté

No mês internacional 
do Combate ao Cân-
cer de Mama, a Unimed 
Taubaté, o Via Vale Gar-
den Shopping e o Fundo 
Social de Solidarieda-
de de Taubaté lançaram, 
no dia 17, a Campanha 
"Taubaté Veste Rosa".
O lançamento contou 
com a presença do pre-
feito Ortiz Junior, da pri-
meira dama Mariah Leite 
Perrota Ortiz, do jogador 
de voleibol masculino 
de Taubaté Giba, do can-
tor e compositor Renato 
Teixeira, do presidente 
da Unimed Taubaté Dr. 
Wilson Gimbo, da presi-
dente da Câmara Muni-
cipal Maria das Graças 
além dos vereadores Nu-
nes Coelhos e João Vidal.
A campanha visa cons-
cientizar toda a sociedade 
sobre as atitudes necessá-
rias para promover a pre-
venção e a detecção pre-
coce do câncer de mama.

"É importante cuidar 
da nossa saúde. Essa 
campanha ajuda a mu-
lher a adquirir informa-
ções e se prevenir con-
tra o câncer de mama", 
fala o jogador Giba.
"Vemos com muito otimis-
mo a participação da Uni-
med Taubaté nessa cam-
panha. O Outubro Rosa é 
uma iniciativa mundial. 
A Unimed Taubaté conta 
com o Programa de Ras-
treamento do Câncer de 
Mama, com objetivo de 
prevenir e incentivar as 
mulheres com idade entre 
40 e 70 anos a realizarem 
o exame de mamografia. 
Temos promovido e re-
alizado gratuitamente o 
exame a todas as mulhe-
res,conveniadas que não o 
fizeram, nos últimos dois 
anos", explica o Presi-
dente Dr. Wilson Gimbo.
Para a primeira dama Ma-
riah Perrota a união entre 
o Fundo Social, a Uni-

med Taubaté e o Via Vale 
Garden Shopping e de-
mais apoiadores foi fun-
damental para o sucesso 
da campanha. "Estamos 
unidos nessa campanha 
para chamarmos a aten-
ção das nossas mulheres 
a se prevenir do câncer de 
mama. Até o dia 27 de ou-
tubro, em todos os postos 
de saúde do nosso municí-
pio estaremos orientando 
a população", diz Mariah.
A partir de quinta-feira, dia 
24 de outubro, no Via Vale 
Guardem Shopping acon-
tecem, uma série de ações 
voltadas para o tema, com 
palestras, exposições, 
atividades educativas e 
uma Caminhada Rosa.
O evento é uma organi-
zação do Via Vale Gar-
den Shopping, da Unimed 
de Taubaté e do Fundo 
Social de Solidarieda-
de de Taubaté. Mais in-
formações no site www.
taubatevesterosa.com.br

Programação:
Dia 24/10 (quinta-feira)
Das 13h00 às 21h00 Orientações de Prevenção do Câncer de Mama, Aferição 
de PA e Teste de Glicemia. Às 19h30 Palestra Prevenção ao Câncer de Mama 
com o Mastologista Dr. Renato Mazzini
Dia 25/10 (sexta-feira)
Das 13h00 às 21h00 Orientações de Prevenção do Câncer de Mama, Aferição 
de PA e Teste de Glicemia. Às 19h30 Palestra Prevenção ao Câncer de Mama 
com o Mastologista Dr. Renato Mazzini
Dia 26/10 (sábado)
Das 13h00 às 21h00 Aferição de PA, Teste de Glicemia e Circunferência
Abdominal.
Dia 27/10 (domingo)
CAMINHADA ROSA. Das 09h00 às 10h30. Encerramento com uma
Caminhada Rosa, especial, na área externa do Via Vale Garden Shopping.

Ubatuba regulamenta
a Lei Geral das

Micro e Pequenas
Empresas

Lei trará menos burocracia 
para abertura de empresas, 
incentivos tributários e 
prioridade para as MPEs 
em compras públicas 
quando for implementada .
A Prefeitura de Ubatu-
ba regulamentou nesta 
semana a Lei Geral das 
MPEs (Micro e Pequenas 
Empresas). Quando for 
implementada, a lei trará 
uma série de benefícios, 
como diminuição da bu-
rocracia para a abertura 
e baixa de empresas; in-
centivo à formalização de 
empreendimentos; melhor 
acesso ao crédito; geração 
de empregos; regulamen-
tação da figura do micro-
empreendedor individual 
e estímulo à inovação, ao 
associativismo e ao desen-
volvimento local, com as 
pequenas empresas ten-
do tratamento privilegia-
do nas compras públicas. 
O prefeito de Ubatuba, 
Maurício Moromizato, 
destacou os ganhos tra-
zidos pela lei. “Ela é im-
portante no sentido de pro-
porcionar ao empresariado 
local, sobretudo às MPEs, 
vantagens para se forma-
lizar e na disputa no mer-
cado interno, pois a Pre-
feitura vai dar preferência 
a elas. O próximo passo é 
fazer uma articulação na 
prática entre Prefeitura, 
Associação Comercial e 
Sebrae-SP para capacitar 
as empresas para se tor-
narem competitivas nas 
compras públicas”, disse.  
Para o gerente regional 
do Sebrae-SP, José Fabio 
Tau Junior, a mobilização 
dos parceiros do Sebrae 
na cidade foi importante 
para concretizar a regu-
lamentação da lei e será 
fundamental para atingir o 
status de implementação.
“Desde o início do ano 
tivemos reuniões com a 
Prefeitura, vereadores, 
contadores, Associação 
Comercial e Sinhores para 
debater a importância da 
Lei Geral para movimen-
tar a economia da cidade. 
Vamos continuar empe-
nhados em implementar 
o mais rápido possível a 
lei, beneficiando os mi-
cro e pequenos negócios 
de Ubatuba”, afirmou.
O presidente da Câmara de 
Ubatuba, Eraldo Todão, o 
Xibiu, salientou que os ve-

readores perceberam a im-
portância da regulamenta-
ção e fizeram um esforço 
para agilizar o processo. 
“Nas reuniões de elabora-
ções, fizemos com que a lei 
– que vai diminuir o tem-
po e custos para abertura 
e baixas de empresas - já 
viesse praticamente elabo-
rada, evitando fazer emen-
das. A Câmara está aberta 
por meio de sua escola 
para dar cursos e informa-
ções que possam ajudar os 
futuros empreendedores”.
Para o presidente da As-
sociação Comercial de 
Ubatuba, Márcio Gonçal-
ves Maciel, a Lei Geral 
vai fortalecer ainda mais 
o comércio da cidade. 
“Com a lei, muitos empre-
endedores terão a oportu-
nidade de se constituírem 
juridicamente com menor 
burocracia e taxas, algo 
que muitas vezes impede 
a formalização. A ACIU 
sempre acreditou no po-
tencial empresarial de 
nosso município e man-
tém iniciativas voltadas ao 
empreendedorismo e cres-
cimento econômico local. 
A parceria com o Sebrae
-SP sempre foi benéfica”, 
c o m e n t o u . 
Walter dos Santos Júnior, 
presidente da Associa-
ção dos Contabilistas de 
Ubatuba, acredita que a 
Lei Geral será uma ferra-
menta importante para a 
diminuição da informali-
dade, o que refletirá uma 
redução dos problemas 
sociais e uma melhora na 
arrecadação municipal.
“A regulamentação da Lei 
Geral é primordial, pois a 
economia local é susten-
tada quase que totalmente 
pelas MPEs. Assim, uma 
legislação que entende 
as necessidades de acor-
do com as características 
dos personagens locais 
(empresários e poder pú-
blico) é fundamental, 
pois no geral trabalha-
va-se sob o comando de 
uma legislação que esta-
va um tanto defasada, e 
não atendia as necessida-
des dos empresários nem 
do poder público”, disse.
Para ele, o trabalho con-
junto com o Sebrae-SP 
tem trazido bons resulta-
dos. “O Sebrae tem um 
papel importantíssimo  no 
apoio às MPEs. Os em-

presários encontram  su-
porte logístico e pessoal 
preparado para ajudar no 
desenvolvimento de suas 
atividades. As orientações 
são práticas e estão ao al-
cance do empresário. Com 
a capacitação, o empresá-
rio passa a correr menos 
riscos e tem resultados 
mais positivos”, afirmou.
O secretário executivo 
do Sinhores Litoral Nor-
te, José Carlos de Souza, 
também ressaltou os be-
nefícios da lei. “Como a 
maioria das empresas in-
tegrantes da categoria re-
presentada pelo Sinhores 
(hospedagem e alimenta-
ção) é formada por micro e 
pequenas empresas, a ade-
quação da legislação muni-
cipal à Lei Geral é impor-
tante para que as empresas 
possam desfrutar plena-
mente dos incentivos e be-
nefícios previstos em lei”.
Lei Geral na região
Ubatuba é a 12ª cidade 
da área de atuação do Es-
critório do Sebrae-SP em 
São José dos Campos a 
regulamentar a Lei Ge-
ral das MPEs. Entre elas, 
apenas São José dos Cam-
pos, Paraibuna, Jacareí 
e Taubaté têm status de 
implementação. A lei foi 
regulamentada em Caça-
pava, São Luiz do Parai-
tinga, Natividade da Serra 
(as três neste ano), Ilhabe-
la, Monteiro Lobato, São 
Sebastião e Tremembé. 
As cidades de Caragua-
tatuba, Igaratá, Jambei-
ro, Lagoinha, Redenção 
da Serra e Santa Branca 
– que também são atendi-
das pelo escritório regio-
nal do Sebrae-SP - ain-
da não regulamentaram 
a Lei Geral das Micro 
e Pequenas Empresas.
Em toda a Região Me-
tropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, 
são seis cidades com lei 
implementada (Cruzeiro 
e São Bento do Sapucaí, 
atendidas pelo Escritório 
Regional do Sebrae-SP 
em Guaratinguetá, tam-
bém implementaram a lei). 
Aparecida, Campos do 
Jordão e Pindamonhan-
gaba são as outras ci-
dades da área de atu-
ação do escritório de 
Guaratinguetá que estão 
com a lei regulamentada, 
faltando a implementação.

Alta da inflação empurra 
empresas para fora do

Simples Nacional 
Levantamento do Sebra-
e-SP aponta que 1.400 
empresas paulistas po-
dem deixar o sistema 
simplificado em 2013
Não é só o crescimento real 
das empresas que faz os 
pequenos negócios deixa-
rem o Simples Nacional. A 
alta da inflação e aumento 
de custos também colocam 
muitas empresas próxi-
mo ao teto de R$ 3,6 mi-
lhões do regime tributário 
diferenciado, que garante 
aos empresários pagarem 
de uma só vez vários tri-
butos: IR, IPI, PIS, Con-
fins, ICMS, entre outros. 
De acordo com levanta-
mento do Sebrae-SP, esti-
ma-se que em, 2013, 1,4 
mil empresas paulistas 
de pequeno porte (EPP) 
superariam o limite de 
faturamento anual de R$ 
3,6 milhões e 20 mil mi-
croempresas (ME) ultra-
passariam o teto de fatu-
ramento anual de R$ 360 
mil, passando a ser EPP. 
Os dados revelam que, 
após superar o teto do 
Simples e migrar para 
outros regimes tributá-
rios, as empresas podem 
chegar a pagar cerca de 
40% a mais de impostos. 
Com o aumento da carga 
tributária, o empresário 
tem medo de prosperar.

“Para fugir da tributa-
ção mais alta, ele chega 
a frear o negócio ou abre 
outras empresas com 
CNPJs diferentes ou sim-
plesmente parte para a 
informalidade”, afirma 
Bruno Caetano, diretor-su-
perintendente do Sebrae-SP. 
Caetano ainda observa 
que o ideal seria a atua-
lização anual das faixas 
de faturamento passí-
veis de enquadramento 
no Simples Nacional. 
A última revisão do teto 
ocorreu no começo de 
2012. “Hoje, o limite de 
faturamento anual é de R$ 
3,6 milhões, valor que já 
está defasado e está tirando 
muitas empresas desse be-
nefício tributário. Muitas 
vezes, a mudança de regi-
me cria um abismo tributá-
rio com elevação da carga 
dessas empresas”, ressalta.
Outra informação impor-
tante para o empresário é 
não tentar esconder o au-
mento da receita bruta da 
empresa para não sair do 
Simples Nacional. Paulo 
Melchor, consultor do Se-
brae-SP, alerta que o fisco 
federal, estadual e munici-
pal atuam em conjunto na 
fiscalização. “O empresá-
rio tem que ter a consci-
ência que não vale a pena 
correr o risco. Hoje a nota 

fiscal eletrônica, cupom 
fiscal, operações com car-
tão de débito e crédito, 
declarações eletrônicas, 
são ferramentas que per-
mitem o cruzamento dos 
dados de faturamento”. 
O Sebrae-SP e a Secre-
taria da Micro e Pequena 
Empresa discutem no mo-
mento a revisão do Sim-
ples Nacional. A propos-
ta de atualização prevê a 
ampliação das categorias 
que podem ser incluídas 
no regime tributário tendo 
como único critério para 
definir a entrada o fatu-
ramento, e não o ramo de 
atividade. Atualmente, fi-
cam fora do Simples pro-
fissionais como médicos, 
advogados, representan-
tes comerciais, corretores 
de seguros, entre outros.
L E VA N T A M E N T O
A pesquisa do Sebra-
e-SP considerou inflação 
5,58% para o INPC-IB-
GE - fonte: Boletim Fo-
cus do Banco Central de 
4/10/13 e um crescimento 
real de 3% para o fatura-
mento das micro e peque-
nas empresas em 2013.
Atualmente, segundo a 
Receita Federal do Bra-
sil, o número de optantes 
pelo Simples no Estado 
de São Paulo é de mais de 
2,2 milhões de pessoas.
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Poupatempo não funciona na 
próxima segunda-feira 28

Dia do Funcionário Público

Todas as unidades e Dis-
que Poupatempo voltam 
a atender normalmen-
te a partir de terça-feira
Na próxima segunda-feira, 
28 de outubro, os postos 
Poupatempo da capital, 
Grande São Paulo, interior 
e litoral, e o Disque Pou-
patempo, não irão funcio-

nar em virtude do feriado 
em comemora ção ao Dia 
do Funcionário Público. 
Na terça-feira, dia 29 de 
outubro, todas as unidades, 
bem como o teleatendi-
mento, voltam a funcionar 
em seus horários habituais. 
Para consultar endereços 
e horários de atendimento 

dos postos Poupatempo, 
acesse o site www.poupa-
tempo.sp.gov.br.  Quem 
preferir, pode utilizar ain-
da o Disque Poupatempo, 
que atende pelo 0800 772 
36 33 e funciona de segun-
da a sexta, das 7h às 20h, 
e aos sábados, das 6h30 às 
15h. A ligação é gratuita. 

Anistia de IPTU, ISSQN 
100% é prorrogada até

20 de Dezembro

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé prorrogou o prazo 
do programa especial de 
anistia de IPTU, ISSQN e 
outros débitos. O desconto 
sobre multas, juros de mora 
e honorários advocatícios 
é de 100%. Trata-se de um 

programa de valorização 
ao bom contribuinte para 
pagamento integral até 
20 de dezembro de 2013.
O pagamento dos débitos 
deve ser feito à vista ou em 
boleto bancário na sede da 
Prefeitura, localizada à 
Rua Sete de Setembro, 

701, Centro. É preciso que 
o contribuinte esteja com 
o carnê atrasado em mãos 
para efetuar o pagamen-
to. Outras informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3607-1023 
ou pelo e-mail dividaati-
va@tremembe.sp.gov.br

Confira as vagas do
PAT de Caraguatatuba 

desta semana
Confira as vagas dispo-
níveis no Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
de Caraguá (PAT) des-
ta semana. O interessa-
do deve apresentar os 
documentos pessoais.
 Auxiliar de Limpeza, Ofi-
cial de Serviços Gerais, 
Marceneiro, Lavador de 
Veículos, Garçom, Auxi-
liar de Cozinha, Emprega-
do Doméstico, Analista de 
Crédito, Vendedor Pracista 
(Possuir Veículo Próprio), 
Carpinteiro de Obras, 

Mecânico de Automó-
vel, Soldador, Motoboy, 
Salgadeiro, Programador 
de Internet, Motorista de 
Perua (Possuir Veículo 
Próprio), Dedetizador, Su-
pervisor de Recepção de 
Hotel, Manicure, Pedrei-
ro, Encarregado de Obras, 
Armador de Ferragens, 
Azulejista, Costureira, 
Auxiliar de Dentista, Pi-
zzaiolo, Atendente de Te-
lemarketing, Confeiteiro, 
Auxiliar de Faturamento, 
Operador de Empilha-

deira, Cozinheiro Geral, 
Eletricista de Manuten-
ção, Trabalhador Rural, 
Auxiliar Administrativo, 
Auxiliar de Contabilidade.
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.

Posto de Atendimento
ao Empreendedor de
Caraguatatuba tem

novo endereço
O PAE (Posto de Atendi-
mento ao Empreendedor 
de Caraguatatuba) pas-
sa a funcionar no prédio 
da Secretaria de Turis-
mo, na Praça Diógenes 
de Lima, 140, Centro, 

a partir desta semana.
O horário de atendimento 
permanece o mesmo, das 
9h às 17h. O PAE é man-
tido pelo Sebrae-SP em 
parceria com a Prefeitura, 
Sinhores (Sindicato de Ho-

téis, Restaurantes, Bares e 
Similares) e Fundacc (Fun-
dação Educacional e Cul-
tural de Caraguatatuba). 
Informações pelo telefone 
(12) 3882-3854 e email 
paecaragua@gmail.com

Sesc Taubaté exibe filme 
na Associação Paulista 

de Medicina
O Sesc Taubaté, em par-
ceria com a Associação 
Paulista de Medicina 
(APM), exibe o filme Car-
ta de uma desconhecida 
na sexta-feira, dia 25, às 
20h, na unidade da APM, 
na rua Engenheiro Fer-
nando de Mattos, 134, 
no Centro de Taubaté.
Um dos mais belos roman-
ces da história do cinema, 
Carta de uma Desconheci-
da (USA, 1948, P/B, 86’) 
é uma das obras-primas 
do mestre Max Ophüls. 
Nesta edição, esse clássico 
é apresentado em versão 
restaurada e remasteriza-

da. Viena, início do sécu-
lo XX. O famoso pianista 
Stephan Brand se hospeda 
num hotel, onde recebe 
uma carta de uma mulher 
desconhecida. Ao lê-la, re-
lembra de Lisa, uma mu-
lher com quem viveu uma 
linda e tumultuada história 
de amor. Ao som de Lis-
zt, Wagner e Mozart, Max 
Ophüls realizou, com sua 
sofisticação característi-
ca, um melodrama ines-
quecível, baseado no ro-
mance de Stefan Zweig.
A atividade é promovida 
pelo projeto Cinema Sesc 
Parcerias, no qual o Sesc 

Taubaté realiza, por meio 
de sua programação de 
cinema, ações em parce-
ria com algumas cidades 
e instituições do Vale do 
Paraíba, com o objetivo 
de popularizar a lingua-
gem e oferecer ao públi-
co o acesso a filmes que 
estão fora do circuito co-
mercial. CINEMA: Car-
ta de uma desconhecida
USA, 1948, P/B, 86’ / Dire-
ção: Max Ophüls. Dia 25, 
às 20h. Local: APM – As-
sociação Paulista de Medi-
cina - Rua Eng. Fernando 
de Mattos, 134 - Centro
Indicação etária: 14 anos

Apresentação de
Jongo, sábado,
no Sesc Taubaté

No próximo sábado, dia 
26, às 16h30, o Sesc 
Taubaté realiza a apresen-
tação Jongo Mistura da 
Raça, com entrada franca.
O Grupo Mistura da Raça, 
de São José dos Campos, 
traz a manifestação de ori-
gem africana que une dan-
ça, percussão e canto. Tra-
dição na região sudeste,  
o jongo chegou ao Brasil 
no período colonial com 
os negros de origem ban-
tu, que vinham para ser 
escravos nas fazendas de 

café e acabaram exercen-
do grande influência na 
cultura brasileira. Essa ex-
pressão é considerada uma 
das precursoras do samba.
A atividade faz parte 
do programa de Meio 
Ambiente e está rela-
cionada à exposição  
Na Outra Margem: 
O Rio Paraíba do Sul, 
instalada na unidade. 
A mostra temática foi 
concebida pela equipe 
técnica da unidade de 
Taubaté, e teve pesqui-

sas realizadas pelo Ins-
tituto Ecocultura e pela 
Conceito Humanidades. 
Na exposição, o visitan-
te será convidado a fa-
zer uma viagem à outra 
margem do rio de forma 
lúdica e reflexiva acom-
panhado por mediado-
res que explicam cada 
elemento cenográfico. 
O percurso também con-
ta com uma ferramenta 
inclusiva: audioguia com 
audiodescrição para pesso-
as com deficiência visual.

Escola Félix Adib realiza 
Feira Científica em
Pindamonhangaba

A escola municipal Profes-
sor Félix Adib Miguel, do 
Lessa, realiza a VI Feira 
Científica “Compartilhan-
do Conhecimentos”, na 
próxima quinta-feira (31). 
Alunos do pré ao 5º ano 
participarão do evento 
apresentando seus pro-
jetos desenvolvidos en-
tre agosto e outubro.
Serão expostos trabalhos 
com temas como “Água: 
O bem mais precioso” (Pré 
A e B); “Horta Educativa: 
Plantar para alimentar” 
(1º ano A); “Geração de 

energia - Transformando 
e preservando com práti-
cas educativas” (1º ano B); 
“Meio ambiente: minha 
responsabilidade” (2º ano 
A); “Trabalhando a trans-
formação do ambiente por 
meio de práticas de preser-
vação” (2º ano B); “Pla-
neta sustentável” (3º ano 
A); “A energia que move 
o mundo – Experimen-
tos sobre o uso da ener-
gia e sua utilização sem 
desperdício” (3º ano B); 
“Plantas - Construin-
do conhecimentos” (4º 

ano A); e “Energia para 
a vida – Corpo huma-
no: funções e sistemas” 
(5º ano A e B).
Os programas Matemá-
tica Descomplicada e In-
formática Educacional 
também estarão presentes 
através de  jogos mate-
máticos e atividades lú-
dicas no notebook, como 
forma de demonstrar o 
ensino multidisciplinar 
de Ciências Naturais. 
A Feira será realiza-
da das 9h30 às 11h 
e das 15h às 16h30.

Reitor estuda instalação do 
Instituto Federal de

Educação para Caçapava
O deputado estadual 
Marco Aurélio (PT) pro-
tocolou o pedido para a 
instalação de unidade do 
IFSP (Instituto Federal 
de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo)  
em Caçapava. A solici-
tação foi feita por meio 
de ofícios entregues ao 
novo reitor do IFSP,  
Eduardo Antonio Mode-
na, durante reunião na 
sede do Instituto, em São 
Paulo, na semana passada.
A criação do Instituto na 
cidade foi uma das rei-
vindicações do prefeito 
Henrique Rinco (PSDB) a 

Marco Aurélio em reunião 
acontecida no início de ou-
tubro no paço municipal. 
Melhorias e amplia-
ção nos acessos da 
Rodovia Presidente  
Dutra a Caçapava 
também foram dis-
cutidas no encontro.
“O Instituto Federal de 
Educação é um órgão de 
qualidade reconhecida e 
por isso será muito im-
portante que outras cida-
des da Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba,  
como Caçapava, rece-
bam também unidades”, 
disse Marco Aurélio.

Para Rinco, a capaci-
tação profissional por 
meio dos cursos do 
IFSP será mais uma  
das ferramentas na prepara-
ção dos profissionais para 
trabalharem nas indústrias 
já instaladas e as que vão 
se instalar em Caçapava.
“Estamos dando apoio 
total aos novos investi-
mentos e ao empreende-
dorismo. As ações preci-
sam ser integradas para 
o desenvolvimento sus-
tentável de Caçapava,  
por isso, precisamos de 
mais cursos de capacitação 
profissional”, disse Rinco.


