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Com o amplo crescimen-
to do município, Pin-
damonhangaba vem se 
destacando na geração 
de empregos em 2013.  
De janeiro a outubro deste 
ano a cidade gerou mais de 
1.431 empregos, com des-
taque para a indústria, que 
gerou 1.034 novas vagas 
de trabalho; já comércios 
e serviços geraram 582 
contratações. De acordo 
com dados do Caged - Ca-
dastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados do 
Ministério do Trabalho, 
Pindamonhangaba ficou à 
frente de Taubaté, que re-

gistou até a presente data 
982 empregos gerados. Já 
Jacareí obteve 535 novos 
empregos e Guaratingue-
tá preencheu 974 novas 
vagas de trabalho. Mes-
mo com a economia em 
menor ritmo, Pindamo-
nhangaba se destacou no 
ano de 2013 pela vinda 
de novos empreendimen-
tos, como o Hipermercado 
Tenda e o Shopping, que 
absorveram a demanda. 
 Já o setor industrial, que 
sempre se destaca, se 
manteve na geração de 
empregos. O secretário 
de desenvolvimento, Ru-

bens Fernandes, comen-
tou a importância dos 
números para a cidade.  
“Junto com o prefeito, 
estamos buscando atrair 
mais indústrias e empreen-
dimentos comerciais para 
o município, o que amplia-
rá ainda mais o número de 
empregos, desenvolvendo 
cada vez mais a cidade.”  
O PAT - Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador  é 
uma importante ferramen-
ta de intermediação de 
mão de obra e influi cada 
vez mais neste aspecto, 
sendo a ponte entre em-
pregados e empregadores.

Cidade registra  
crescimento na  

geração de empregos
Pode-se dizer que com 
eles não existe tempo 
ruim, as adversidades con-
tribuem para que eles pos-
sam se superar a cada dia. 
Nem mesmo sob chuva 
eles desistem, é água em-
baixo e em cima, a chuva 
serve como uma benção 
divina para os canoístas 
de Pindamonhangaba. 
Perseverança e união são 
palavras do vocabulário 
de jovens atletas, campe-
ões no esporte e na vida.
O Campeonato Brasileiro 
de Velocidade será pro-
movido entre os dias 12 
e 15 de dezembro na raia 
olímpica da Universidade 
de São Paulo (USP). Para 
encarar o desafio ao lado 
de grandes equipes, que 
já utilizam barcos de car-
bono, mais leves que os 
utilizados pelos represen-
tantes de Pindamonhanga-
ba – que é de fibra – eles 
estão treinando de segun-
da a sexta-feira das 14h30 

às 17h30 no Rio Paraíba.
A equipe de canoagem de 
Pindamonhangaba será 
formada por 20 atletas, 
entre eles, por exemplo, 
estão os campeões Lucas 
Bento Avelar, Thatiany 
Lima Della Torre, Ma-
theus Gonçalves Izido-
ro e Juliana Gonçalves 
Izidoro. Eles carregam 
na carreira títulos como 
Sul-Americano, Pan-A-
mericano, entre outros.
Juliana espera que a equi-
pe consiga fazer um bom 
resultado e superar as di-
ficuldades passadas du-
rante o ano. Ela acres-
centa que os materiais 
deste esporte são caros 
e infelizmente dinheiro 
faz falta para adquiri-los, 
mas o que a equipe tem 
todos revezam, porque 
são todos muito unidos.
Avelar destaca que treinar 
no rio Paraíba não é algo 
fácil, porque por a moda-
lidade ser água parada há 

dificuldade no rio porque 
tem correnteza. Ele acre-
dita que o desafio no Bra-
sileiro de Velocidade será 
a prova dos 200 metros na 
categoria júnior, por ser a 
primeira vez, e revela que 
as meninas de Pinda têm 
resistência melhor que as 
de outras cidades. Ele en-
fatiza que todos vão bus-
car pódio para colocar o 
nome da cidade no topo.
O técnico da canoagem, 
Luiz de Souza Pereira 
Filho, Maggi, acrescen-
ta que seria interessan-
te contar com a ajuda 
de patrocinadores, por-
que são atendidos mui-
tos jovens talentosos e 
com apoio os pindenses 
terão muitas chances.  
Ele também agradece o 
auxílio dos Salesianos. 
Os interessados em con-
tribuir com a canoagem 
podem entrar em contato 
com o técnico pelo nú-
mero (12) 98117-5597.

Canoístas de Pinda 
treinam para o  

Brasileiro

São Luiz do Paraitinga
6ª Feira de Ciências  

Prof. Quadô

A atividade é aberta para 
pessoas a partir dos 16 
anos de idade e o partici-
pante pode levar câmera, 
porém não é obrigatório. 
São 20 vagas e os interes-
sados podem fazer inscri-
ção pessoalmente no Mis-
tau, por telefone ou e-mail.  
O curso é gratuito e 
os participantes re-
ceberão certificado.  
A oficina tem como obje-
tivo a introdução dos par-
ticipantes às regras clás-
sicas de enquadramento e 
composição fotográfica. 
Por meio de exemplos, 
os participantes conhece-
rão a “regra dos terços”, 
a influência do ponto de 
vista no efeito desejado, 
o rompimento de para-
digmas fotográficos, entre 
outros conceitos de grande 
importância para uma lin-
guagem bem trabalhada.  
Além disso, haverá uma 
parte prática para que 

os participantes pos-
sam treinar os conceitos 
mostrados em aula. O 
OFICINEIRO - Melissa 
Szymanski é formada em 
Desenho de Moda pela Fa-
culdade Santa Marcelina,  
se especializou na área 
de fotografia, realizando 
diversos cursos em Mi-
lão na Accademia di Fo-
tografia John Kaverdash 
relacionados à moda, 
comportamento e estilo.  
Trabalhou na revista italia-
na Moda Pelle na execução 
de editoriais e publicidade.  
Atualmente ministra 
cursos de fotografia em 
diversas instituições, 
na Faculdade San-
ta Marcelina,  
Escola São Paulo,  
Instituto Europeu de De-
sign e foi coordenadora 
do “Workshop de Fo-
tografia: Di Cavalcanti, 
Anita Malfatti e Tarsila 
do Amaral sob o olhar 

da fotografia” pela Ofici-
na Cultural do Estado de 
São Paulo/ Oficina Cultu-
ral Pagu. PONTOS MIS 
- A atividade faz parte do 
Programa “Pontos MIS”,  
realizado pelo Go-
verno do Estado. 
 O programa de circula-
ção e difusão audiovisual 
tem atividades mensais e 
visa promover a forma-
ção de público e a circu-
lação de obras do cinema, 
estabelecendo parcerias 
para criar pontos de difu-
são audiovisual espalha-
dos pelo Estado. Serviço
Oficina “Enquadramento e 
Composição Fotográfica” 
com Melissa Szymanski
Vagas: 20 Data: 28/11
Horário: 13h às 17h
Local: MISTAU - Aveni-
da Tomé Portes Del Rey, 
761 - Jardim Ana Emília
Telefone: (12) 3631-3955
e-mail: mis-
t a u @ g m a i l . c o m

O Museu da Imagem e do 
Som de Taubaté oferece no 
dia 28 (quinta-feira), das 13h 
às 17h, uma oficina gratuita 

de enquadramento e  
composição fotográfica com 

Melissa Szymanski.
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CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas 
- 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almei-
da Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 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 setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodovi-
ária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodovi-
ária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.
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O Natal Iluminado em 
Tremembé 2013 acon-
tece entre os dias 24 de 
novembro de 2013 a 
06 de janeiro de 2014 e 
está cheio de novidades!
Todos os anos o Natal 
Iluminado de Tremembé 
atrai famílias de todo o 
Vale do Paraíba para vi-
sitar a decoração natali-
na nas praças Padre Luiz 
Balmes e Geraldo Costa, 
que se tornam palco de 
um grande show de Natal 

com a invasão de luzes, 
enfeites temáticos e a vi-
sitada casa do Papai Noel.
Com uma programação 
diferenciada e voltada a 
família, a Secretaria de 
Turismo, Cultura e Espor-
tes preparou para o ano 
de 2013 várias novida-
des: A antiga Estação vai 
se transformar em palco 
para shows regionais to-
dos os finais de semana, 
decoração com mais de 
70 mil lâmpadas, constru-

Dia 30/11 (Sábado)
- 20h, Olecram
- 22h, Banda Vinti
Dia 01/12 (Domingo)
- 19h, FAMUTRE (Fanfarra Muni-
cipal de Tremembé)
- 21h, Orquestra de violas e violões 
Itaboaté
Dia 05/12 (Quinta feira) 
- 20h, Grande Parada de Natal com 
a CHEGADA DO PAPAI NOEL, 
carros alegóricos e temáticos, dis-
tribuição de brindes e muito mais.
Dia 07/12 (Sábado)
- 20h, Banda Mais Q Amigos
Dia 08/12 (Domingo)
- 19h, Coral Oxitom
- 21h, Clube do Choro

Dia 13/12 (Sexta feira)
- 19h, Exposição de artes plásticas 
do Projeto Fazendo Arte
- 20h, Ballet do Projeto Fazendo 
Arte com o espetáculo “O Circo”
Dia 14/12 (Sábado)
- 18h, Culminância das Eletivas – 
Cabral Fest
Dia 15/12 (Domingo)
- 19h, Camerata de Violões e Banda 
do Projeto Fazendo Arte
- 21h, Banda Oito Ponto Zero
Dia 21/12 (Sábado)
- 20h, Orquestra Jovem Municipal 
de Tremembé “Cantata de Natal” 
do Projeto Fazendo Arte
Dia 22/12 (Domingo)
- 20h, Pedro Freire

Programação oficial 
do Natal Iluminado em 
Tremembé 2013. Várias 
novidades esperam por 

você, confira!

Programação:

MISCELÂNEA

ção de uma casa para que 
o “bom velhinho” possa 
receber as crianças, es-
paço de artesanato com a 
participação do Programa 
Mais Educação organiza-
do pela APM (Associa-
ção de Pais e Mestres), 
praça de alimentação para 
acomodar os visitantes e 
um parque de diversões.
A casinha do Papai Noel 
ficará aberta para visita-
ção durante todo período 
do evento, das 20h às 23h.
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Microempreendedores In-
dividuais são 3,5 milhões 
no Brasil. Desinformação 
é a principal causa da fal-
ta de pagamento. Entre os 
meses de outubro de 2012 
e 2013, o número de Mi-
croempreendedores Indi-
viduais (MEIs) aumentou 
37% e atingiu 3,5 milhões 
no Brasil. O avanço foi 
acompanhado pela eleva-
ção da inadimplência e, 
segundo a Receita Fede-
ral, 52% dos MEIs estão 
com tributos em atraso. 
No estado de São Paulo, 
são 54%. Entre as prin-
cipais causas, está o des-
conhecimento do sistema 
por parte do MEI. Mas 
não há segredo para regu-
larizar a situação. As pro-
fissões que se enquadram 
no MEI são costureira, 
pintor, cabeleireira, mani-
cure/pedicure, pipoqueiro, 
guia de turismo, sapatei-
ro, doceira, entre outros. 
A desinformação faz com 
que, em alguns casos, o 
MEI descubra por acaso 
que tem CNPJ e está for-
malizado. Outro ponto de 
atenção é que o empreen-
dedor aguarda os boletos 
chegarem pelo Correios, 
quando o correto é impri-
mir a guia de pagamento 
no Portal do Empreende-
dor (www.portaldoem-
preendedor.gov.br). O di-
retor-superintendente do 
Sebrae-SP, Bruno Caeta-
no, lembra que o empresá-
rio que deixa de honrar os 
pagamentos do MEI perde 
os direitos previdenciários 
como auxílio-acidente, sa-
lário-família, pensão por 
morte e aposentadoria por 
idade. “A maior parte da 
tributação paga pelo MEI 
é INSS, ou seja, a previ-
dência do empreendedor. 
Trata-se de um seguro pes-
soal do empresário que ele 
pode utilizar em caso de 
acidente ou doença”, afir-
ma Caetano. Ele também 
enfatiza que o atraso dos 

pagamentos não contabili-
za o tempo para a aposen-
tadoria. “Quem não paga 
precisa ter a consciência 
de que está perdendo um 
direito.” Como boa par-
te da contribuição é para 
previdência, o pagamento 
do carnê independe do fa-
turamento da empresa. Ou 
seja, mesmo sem vender 
nenhum produto ou servi-
ço o empreendedor deve 
pagar normalmente o bo-
leto do MEI. Como regu-
larizar. Seja qual for o mo-
tivo da inadimplência, o 
processo de regularização 
é simples e sem burocra-
cia. Caetano explica que 
pelo Portal do Empreen-
dedor é possível gerar um 
novo carnê de pagamento 
(DAS) com os valores atu-
alizados, incluindo mul-
ta e juros. O pagamento 
é feito na rede bancária e 
casas lotéricas até o dia 20 
de cada mês. Para voltar a 
ter direito aos benefícios, 
o trabalhador terá de con-
tribuir para a Previdência 
por, pelo menos, um terço 
do tempo mínimo exigido. 
Esse período, chamado de 
carência, varia de acordo 
com o benefício. “No caso 
do auxílio-doença, é preci-
so pagar 12 contribuições 
mensais e, para o salário
-maternidade, exigem-se 
dez pagamentos. A conta-
gem da carência se inicia 
a partir do primeiro paga-
mento realizado em dia”, 
relata Bruno Caetano.   O 
MEI continua a ter apenas 
duas obrigações: paga-
mento mensal de um tri-
buto único que varia de R$ 
34,90 a R$ 39,90 e a en-
trega da declaração anual 
de faturamento da empre-
sa no mês de maio. Quem 
estiver com dúvidas sobre 
o pagamento dos tributos 
do MEI pode procurar os 
escritórios do Sebrae-SP 
espalhados pelo Estado ou 
ligar na central de atendi-
mento no 0800 570 0800. 

Sebrae-SP auxilia 
regularização de 

MEIs  
inadimplentes
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Segue abaixo programa-
ção de cursos para Dezem-
bro/2013: Horario: 08:00h 
as 17:00h - Idade mínima: 
18 anos. Local: CaprAle-
mão - Bairro Santa Cruz 
- Santo Antonio do Pinhal/
SP. 
De 04 a 05 - Turismo Ru-
ral - Consolidação do Pro-
grama - Mód. X - “Turma 
Fechada”
Horario: 08:00h as 17:00h
Local: Santo Antonio do 
Pinhal/SP
De 02 a 03 - Apicultura 
- Podução de Própolis - 
Mod.V - “Turma Fecha-
da”. 
De 09 a 10 - Apicultura - 
Gestão e Planejamento do 
Apiário - Mod.VI - “Tur-
ma Fechada”
Horario: 08:00h as 17:00h 
- Idade mínima: 18 anos
Local: CaprAlemão - 
Bairro Santa Cruz - Santo 
Antonio do Pinhal/SP.  
De 09 a 13 - Artesanato 
em Argila - Utilitarios e 
Decorativos
Horario: 08:00h as 17:00h

Local: Bairro do Cantaga-
lo - Igreja do Bairro - São 
Bento do Sapucai/SP. 
OBS.: Para participar: 
XEROX do RG e CPF, 
ter idade mínima 16 ou 18 
anos, todos recebem CER-
TIFICADO.
Os cursos realizados em 
Santo Antonio do Pinhal/
SP, a inscrição devera ser 
com Lucas ou Asuncion 
pelo telefone: (12) 3666-
1291 ou 3666-1690. 
Chegamos ao fim do nos-
so trabalho (Sindicato Ru-
ral de SBS e SENAR/SP) 
e queremos agradecer a 
todos PARTICIPANTES 
e PARCEIROS que esti-
veram em 2013 conosco e 
desejamos a todos um FE-
LIZ NATAL e PROSPE-
RO ANO NOVO!!!!!
Lembramos que a partir 
de 15 de Janeiro/2014, 
retornaremos com os nos-
sos cursos de capacitação 
de produtor e trabalhador 
rural. 
BOAS FESTAS!!!!!

O Sindicato Rural de São 
Bento do Sapucaí promove 

cursos gratuitos para  
CAPAC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO DA SERRA 
ATERRO SANITÁRIO

torna público que recebeu da CETESB a Renova-
ção da Licença de Operação Nº 3004270, válida 
até 25/11/2018, para Aterro Sanitário à Rod SP - 
121, s/nº, KM 20, Leais, Redenção da Serra/SP

Estão abertas as inscri-
ções para o 29º Festival 
de Marchinhas Carna-
valescas de São Luiz do 
Paraitinga. As inscrições 
estão abertas até dia 3 de 
janeiro de 2014. De acor-
do com a organização do 
evento, poderão ser ins-
critas músicas que não te-
nham sido gravadas e nem 
participado de nenhum 
festival do gênero. Serão 
selecionadas 20 músicas 
que participarão das eli-
minatórias em feverei-
ro/2014. A lista das 20 se-
lecionadas será divulgada 
no site oficial a partir de 8 
de janeiro de 2014 e serão 
realizadas, nos dias 1 e 8 
de fevereiro, duas elimi-
natórias que vão eleger as 
10 finalistas para o dia 15 

do mesmo mês. Recebe-
rão troféus e prêmios em 
dinheiro as três primeiras 
músicas eleitas pelo júri, 
o(a) melhor intérprete e 
uma marchinha escolhida 
em votação popular. Além 
disso, a programação do 
29º Festival de Marchi-
nhas contará com diversos 
blocos e shows carnava-
lescos. O festival nasceu 
em 1984 e teve como ide-
alizador músico e compo-
sitor Galvão Frade, que na 
época, era integrante do  
Grupo Paranga. O Festi-
val de Marchinha festival 
foi colocado em prática 
visando revelar novos ta-
lentos e produzir um acer-
vo de marchinhas inéditas 
para que no futuro a trilha 
sonora do carnaval da ci-

dade fosse pautada num 
repertório próprio. Atual-
mente, São Luiz do Parai-
tinga possui um acervo de 
aproximadamente 2.000 
marchinhas, as quais são 
tocadas nos blocos do 
carnaval da cidade e fa-
zem parte do repertório 
das bandas carnavalescas.  
A partir de 2000, a par-
ticipação de importan-
tes artistas de relevância 
nacional como: Suzana 
Salles, Chico César, Zeca 
Baleiro, Wanderléa, en-
tre outros deram visibili-
dade nacional ao evento.  
Na edição de 2012, teve 
a participação da mar-
chinha “Pelas Costas” 
de Arnaldo Antunes, Be-
tão Aguiar, Chico Sa-
lém e Marcelo Jeneci.

São Luiz do Paraintiga 
anuncia 29º Festival  

de Marchinhas  
Carnavalescas


