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A GAzetA dos Municípios

Aneel autoriza mais
 aumentos nas contas 

de luz

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Ane-
el) autorizou uma série 
de aumentos na tarifa de 
energia elétrica de distri-
buidoras localizadas em 
diversas partes do país. 
Os aumentos começam a 
ser cobrados hoje (3) pe-
las companhias de Luz e 
Força (CPFLs) de Moco-
ca, Santa Cruz, Sul Pau-
lista, Leste Paulista, Ja-
guari; pela Companha de 
Eletricidade do Amapá; e 
pela Energisa Borborema 
Distribuidora de Energia.
Com cerca de 44 mil con-
sumidores, que residem 
principalmente no muni-
cípio de Mococa, em São 
Paulo, e nos municípios 
mineiros de Arceburgo, 
Itamogi e Monte Santo 
de Minas, a CPFL Moco-
ca aplicará reajuste mé-
dio de 29,28% – sendo 
de 35,37% para consu-
midores alta tensão e de 
27,21% para os de baixa.
A CPFL Santa Cruz distri-
bui energia em 27 municí-
pios localizados na região 
da Média Sorocabana, em 
São Paulo, e em três muni-

cípios ao norte do Paraná. 
Os cerca de 197 mil con-
sumidores atendidos pela 
distribuidora terão reajus-
te médio de 27,96% em 
suas contas de luz. Para 
os de baixa tensão, o rea-
juste médio será 28,99%, 
e para os de alta, 26,5%.
Responsável pela distri-
buição de energia para 
cerca de 80 mil consumi-
dores de cinco municípios 
de São Paulo – Itapetinin-
ga, São Miguel Arcanjo, 
Sarapuí, Guareí e Alam-
bari – a CPFL Sul Paulis-
ta teve autorização para 
reajuste médio de 28,38% 
nas contas de luz. O efeito 
para consumidores de alta 
tensão será 33,71% e, para 
os de baixa tensão, 25,8%.
A Aneel autorizou também 
aumento médio de 24,89% 
na conta de luz dos clien-
tes da CPFL Leste Paulis-
ta, que atende a cerca de 
55 mil consumidores de 
sete municípios paulistas: 
São José do Rio Pardo, 
Casa Branca, Caconde, 
Divinolândia, Itobi, São 
Sebastião da Grama e Ta-
piratiba. Consumidores de 

baixa tensão terão reajus-
te médio de 24,73% e os 
de alta tensão, de 25,3%.
Outra CPFL que teve auto-
rização para aumentar suas 
tarifas foi a de Jaguari, que 
atende a 37 mil consumi-
dores dos municípios de 
Jaguariúna e Pedreira, 
ambos em São Paulo. O 
efeito médio do aumen-
to será 45,40%, sendo de 
48,85% para os de alta 
tensão; e de 39,49% para 
os de baixa. Sobre esse 
reajuste, o diretor-geral 
da Aneel, Romeu Rufino, 
disse tratar-se de uma si-
tuação específica e muito 
particular, porque a dis-
tribuidora vinha cobran-
do valores mais baixos. 
O aumento médio da 
CPFL autorizado para a 
Energisa Borborema Dis-
tribuidora de Energia fi-
cou em 39,55%, sendo de 
38,62% para os de alta 
tensão, e de 40,19% para 
os de baixa. A Companhia 
de Eletricidade do Amapá 
teve autorização para au-
mento médio de 18,56% 
(8,82% para alta tensão 
e 21,25% para baixa).

Chuva causa alagamentos 
e queda de  barreiras em  

São Sebastião

A cidade de São Sebastião 
está novamente em esta-
do de alerta por conta das 
fortes chuvas desde a úl-
tima sexta-feira (30), que 
provocaram vários desli-
zamentos de terra em tre-
chos da rodovia Rio-San-
tos, mais precisamente na 
“serrinha” entre os bairros 
da Cigarras e Enseada, na 
costa norte, e também em 
Juquehy, na Costa Sul.
A Defesa Civil informou 
que em torno de oito es-
corregamentos na pista 
aconteceram na manhã de 
segunda-feira (2). A equi-
pe monitora a área devido 
o risco de haver mais des-
lizamentos, uma vez que 
o solo está encharcado. A 
remoção da terra é feita 
pelo DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem).
O trânsito não foi pre-
judicado, mas o órgão 
pede muita atenção, cau-
tela e prudência aos mo-

toristas que trafegam no 
local. A mesma orienta-
ção serve aos conduto-
res que utilizam a rodo-
via em direção ao sul.  
Na região central, o bair-
ro Porto Grande registrou 
escorregamento de pedras 
na rua João Gabriel dos 
Santos e, no bairro Itatin-
ga mais um deslizamento 
de terra na Rua Pernam-
buco. De acordo com o 
chefe da Defesa Civil, 
Carlos Eduardo dos San-
tos, técnicos do Instituto 
Geológico (IG), ligados à 
Secretaria do Meio Am-
biente do Estado de São 
Paulo, foram acionados 
para avaliar a situação. 
“O último desmorona-
mento ocorrido no local 
(Itatinga) comprometeu 
duas casas. Agora, os mo-
radores de mais quatro 
moradias provavelmen-
te terão que desocupar 
suas moradias”,  alertou.

Já em Juquehy, uma bar-
reira caiu na noite de sá-
bado (30) na rua Benedito 
Lopes de Araujo. O mate-
rial bloqueou a passagem 
de veículos na via públi-
ca, que é sem saída, além 
de causar transtornos para 
cerca de 20 famílias.  A 
chuva causou, ainda, pon-
tos de alagamentos nas 
ruas de vários bairros ao 
longo do município, além 
de quedas de árvores. Con-
tudo, não houve necessi-
dade de remover os mora-
dores de suas residências.
O índice pluviométrico 
acumulado entre a sex-
ta-feira (30) e o domingo 
(1º) no município é de 265 
milímetros, o equivalente 
a três meses de chuva. A 
previsão é de mais chuva 
isolada de moderada a for-
te. Na madrugada de quar-
ta-feira (4) uma nova fren-
te fria deve chegar a região 
com fortes pancadas. 

ELEKTRO REALIZA EVENTO 
“ENERGIA EM SUA VIDA” EM 

CAMPOS DO JORDÃO

Nesta semana, entre os 
dias 5, 6 e 7 de fevereiro, a 
Elektro  realizará na Praça 
Ministro Sérgio Motta  no 
município de Campos do 
Jordão o evento “Energia 
em sua Vida”. O objetivo 
é sensibilizar a população 
sobre a importância do de-
senvolvimento sustentável 

e da preservação do meio 
ambiente por meio do uso 
eficiente e racional da ener-
gia elétrica. O tema central 
será: “Consciência – Nos-
so presente para o futuro”. 
A entrada é gratuita. E na 
sexta-feira (6), o Prefeito 
Frederico Guidoni Scara-
nello prestigiará o evento.

A distribuidora proporcio-
nará ainda atrações de ar-
tistas locais, brinquedos, 
carrinhos com pipoca, 
algodão doce e animado-
res, além de um túnel in-
terativo com informações 
e ilustrações sobre as for-
mas de combate ao desper-
dício de energia.  SERVI-
ÇO: Evento: “Energia em 
sua vida” em Campos do 
Jordão Data: 5, 6 e 7 de 
fevereiro Local:Praça Mi-
nistro Sérgio Motta  - Av. 
Frei Orestes Girardi, 1649 
- Abernéssia Horário: dia 
5 –  9h às 19h dia 6 –  9h 
às 19h dia 7 -  9h às 13h  

Prefeitura de Tremembé
Promove feira de adoção 
de Cães adultos e filhotes
A Prefeitura de Tremembé, 
por intermédio do C.O.A. 
(Centro de Observação 
Animal), realiza neste 
sábado, 07 de fevereiro, 
das 8h às 15h, uma feira 
de adoção de cães em 
frente a Locadora HL no 
Centro. Serão colocados 
vários cães en-
tre filhotes e adultos.
Segundo a Veterinária 
Carol Signorini, estes 
animais são oriundos de 
abandono. “As pessoas 
precisam se conscienti-
zar a respeito da posse 

responsável. O abando-
no é um crime previsto 
na Lei Federal 9.605/98 e 
pode acarretar pri-
são de três meses a 
um ano”, salientou.
O C.O.A. também está 
aberto a visitas, de segun-
da à sexta-feira, das 8h 
às 16h30 na Avenida Au-
drá, 652, Centro. Du-
rante a semana, quem se 
interessar pela adoção 
de animais pode visitar o 
canil e escolher um cão 
para adotá-lo, pois con-
tamos com aproximada-

mente 150 animais. Outras 
informações também 
podem ser obtidas pelo 
telefone 3674-3301.
A t e n c i o s a m e n t e ;
- - 
She’s Line Barbosa
Coord. Técni-
ca de Comunicação
Prefeitura Munici-
pal da Estância Tu-
rística de Tremembé
Telefone: (12) 3607.1025
© 2015 Microsoft Ter-
mos Privacidade e 
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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

Os gatos conseguem enxergar com pouca luz porque tem nos olhos uma estrutura cha-
mada região tapetal, composta de células especiais que provocam a dupla estimulação 
dos cones e bastonetes responsáveis pela percepção de cores e formas, localizadas na 
coróide, camada que reveste internamente quase toda a esfera ocular e, essa região 
funciona como um espelho. A luz atravessa a retina e estimula os cones e bastonetes 
uma vez e quando reflete na região tapetal, volta e passa por eles estimulando-os no-
vamente.
***
As aves que conquistaram um meio ambiente tão difícil com as alturas desenvolveram 
de modo extraordinário sua capacidade de enxergar. Não apenas o foco de seus olhos 
pode mudar com particular rapidez como também seus olhos têm a aptidão de ver 
claramente mais perto ou mais longe do que o ser humano. É como se os olhos tives-
sem combinadas as propriedades de um microscópio e de um telescópio num mesmo 
instrumento. A capacidade de um falcão enxergar é considerada oito vezes maior que 
a dos humanos e a coruja tem a propriedade de enxergar dez vezes mais no escuro.
***
As lagartas e insetos se parecem com o ambiente por codificação genética exata das 
formas, cores e texturas dos animais que se igualam com seus ambientes naturais. 
Esses genes aparecem nas espécies por mutação e sofre seleção natural, isso é, em 
um dado momento do processo evolutivo surge inseto ou lagarta com características 
semelhantes ao ambiente e seus descendentes têm maiores chances de sobreviverem, 
isto acontece porque os predadores do animal não conseguem vê-los e não podem 
comê-los.

Humor 

O ex-presidente conversava com a ex-primeira dama sobre a gripe aviária:
- Eu to ficando preocupado com essa tal gripe aviária.
- Ué! Mas por quê?
- É que eu não vou poder mais saborear um franguinho e eu adoro.
- Calma meu bem! Dizem que essa gripe só dá na Ásia.
- Ta vendo só? Bem na parte do frango que eu mais gosto de comer!
***
O patrão dá uma bronca no caseiro:
- Olha seu José, não deixa sua cachorra entrar novamente na minha casa, ela está cheia 
de pulgas...
No mesmo instante o caseiro vira pra cachorra e diz:
- Teimosa! Vê se não entra na casa do patrão porque lá ta cheio de pulgas...
***
O caipira pergunta para o sobrinho da cidade:
- Ô fio! Mi mata uma curiosidade minha! É verdadi qui essa tal lei da gravidadi é qui 
dêxa as pessoa em pé nu chão?
- Sim tio! Se não fosse a lei da gravidade, nós flutuaríamos no espaço.
E o caipira, colando a cabeça:
- Agora mi ixplica outra coisa... Cumo é qui tudu mundo fazia antis dessa tal de lei ser 
aprovada?
***
Os presos estavam no pátio de uma grande penitenciária no interior de Minas Gerais, 
quando ouvem a diretora no alto falante:
- Tenção cambada di vagabundus! Chega di moleza! Queru tudumundu vassôra nas 
mão limpandesse chiquêro que ocês mora. Queru tudim bem limpim módique aminhã 
nóis vai recebê us deputadus i toda cumitiva!
Um dos presos comenta com o colega ao lado:
- Tequifim prendêro us fios da mãi!

Mensagens

Não inveje os outros, como se fossem mais felizes e vitoriosos do que você. A vida, a 
esperança e o sucesso que estão neles, estão também em você. Com pensamentos sa-
dios e disposição para lutar, você terá um progresso que não refluirá jamais. Dê ao seu 
coração o sinal de confiança no futuro e esteja certo de que as forças da vida, o tempo e 
as pessoas trabalharão para seu benefício. Abra um sorriso. Faça uma imagem positiva 
de sua vida e vencerás. O dia da vitória está acontecendo dentro de você.
***
Às vezes é preciso esquecer um pouco a pressa e prestar mais atenção em todas as 
direções ao longo do caminho. A pressa cega os olhos e deixamos de observar todas as 
coisas boas e belas que acontecem ao nosso redor. Às vezes o que precisamos está tão 
próximo. Passamos, olhamos, mas não enxergamos. Não basta apenas olhar. É preciso 
saber olhar com os olhos, enxergar com a alma e apreciar com o coração.
***
Aqueles companheiros que nos partilham as experiências do cotidiano são os melho-
res que a Divina Sabedoria nos concede a favor dos mesmos. Se você encontra uma 
pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as Leis da Reencarnação 
lhe traz ao trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos compreendem são 
bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras que não 
nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que aprendemos 
a compreender. Recordemos: nos campos da convivência é preciso saber suportar os 
outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como sendo um enigma em seu 
caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Nunca 
diga que a amizade não existe, qual nos acontece, cada amigo nosso tem a suas limita-
ções e se algo conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre logramos fazer 
o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você acredita que 
fraqueza rude pode ajudar a alguém, observe o que ocorre com planta a que você atira 
água fervente. Abençoamos se quisermos ser abençoados.

Pensamentos

A audácia cresce com o medo dos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
O primeiro conselho para um paciente: Seja paciente.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
É um amor pobre aquele que se pode medir.
Onde a luz bate mais forte, a sombra é mais escura.
Não procure o bem estar sem que se esforces para estar bem.
Tudo na vida é uma questão de mera interpretação;
O amor é igual ao pirulito, começa no doce e acaba no palito.
Seja otimista, ilumine seus pensamentos com belas palavras.

Grito Folia começa nesta
semana na Praça de
Eventos em Ubatuba

Shows têm entrada gra-
tuita e estão previstos 
para começarem por volta 
das 22 horas O Grito Fo-

lia 2015 começa na noite 
desta quinta-feira (5/2) 
e a programação inclui 
grandes nomes da música 

brasileira, que prometem 
agitar a Praça de Eventos 
da cidade até o próximo 
domingo (8/2).A primeira 
banda a subir ao palco é 
a Planta Raiz, renomado 
grupo de reggae paulis-
tano. Na sexta, quem se 
apresenta é o Falamansa, 
outro renomado grupo 
paulistano, mas de forró.
No sábado, é a vez dos 
Paralamas do Sucesso, 
lendária banda do rock 
nacional dos integrantes 
Herbert Vianna, Bi Ribei-
ro e João Barone, e prin-
cipal atração do evento.
Para fechar, no domingo, 
a tradicionalíssima bate-
ria da Estação Primeira de 
Mangueira apresenta toda 
sua cadência e esquenta 
o clima da cidade para o 
Carnaval.Todos os shows 
têm entrada gratuita e es-
tão previstos para começa-
rem por volta das 22 horas. 

Parceria entre prefeitura e marca 
de água sanitária promove  

prevenção da Dengue em Ubatuba 
Município recebeu da 
empresa Cândida cente-
nas de lixos veiculares 
e panfletos sobre as do-
enças para promoção do 
tema de forma educativa
A Supervisão de Vigilân-
cia em Saúde da Prefeitu-
ra de Ubatuba,   o IEC do 
Controle de Endemias e 
a marca de água sanitária 
Cândida promoveram na 
última semana uma  par-
ceria educativa na cidade. 
O município recebeu da 
empresa centenas de li-
xos veiculares e pan-
fletos sobre a Dengue,    
que visam colaborar com 
a promoção do tema 
de forma educativa. 
A Equipe do Controle 
de Endemias e o setor de 
Informação, Educação 
e Comunicação utiliza-
ram os lixos veiculares na 
preparação de kits edu-
cativos e estabeleceram 
parcerias com lava-rá-
pidos da área central. 
Os proprietários e funcio-
nários comprometeram-se 
a participar dessa mobiliza-

ção distribuindo o material 
nos automóveis que passa-
rem pelo estabelecimento. 
Essa parceria faz parte de 
um trabalho de intensifica-
ção das ações de combate a 
Dengue e Chikungunya no 
município em um momen-
to onde cidades vizinhas 
já apresentam alto número 
de casos confirmados com 
a ocorrência inclusive da 
sua forma mais grave, 
a Dengue Hemorrágica. 
Neste ano, o enfoque 
foi dividido com a Chi-
kungunya, uma doença 
transmitida pelo mesmo 
mosquito transmissor 
da Dengue (Aedes ae-
gypti), que possui sin-
tomas muito parecidos. 
Esta doença tem sido 
considerada menos mor-
tal e mais agressiva. A 
principal diferença são 
as intensas dores arti-
culares,  que em alguns 
casos podem se prolon-
gar por meses e até anos. 
De acordo com o site do 
Ministério da Saúde, até o 
dia 15 de novembro foram 

registrados 1.364 casos 
de Febre Chikungunya no 
Brasil, sendo 125 confir-
mados por critério Labora-
torial e 1.239 por Critério 
Clínico-Epidemiológico.
De acordo com Jorge Ri-
beiro, Coordenador de Vi-
gilância em Saúde de Uba-
tuba,   a prefeitura vem 
reforçando a construção de 
parcerias com estabeleci-
mentos comerciais e com 
associação de moradores. 
“A união entre setores 
públicos, privados e a 
comunidade é que fará 
a diferença nesta luta 
contra o vetor destas do-
enças”, afirma Jorge. 
“No mês de fevereiro,   o 
Controle de Endemias já 
tem firmado uma parce-
ria com a comunidade do 
bairro Jardim Ipiranga e 
a associação do bairro. 
Eles farão um mutirão no 
dia 11 a partir das 9 ho-
ras”,  completa Ribeiro.
© 2015 Microsoft Ter-
mos Privacidade e 
cookies Desenvolvedo-
res Português (Brasil)
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Para a LBV, educar
alimenta o futuro!

Iniciativa beneficia crian-
ças e adolescentes de fa-
mílias de baixa renda . 
Com o tema “Proteger 
a infância é acreditar no 
futuro”, a Legião da Boa 
Vontade (LBV), inicia em 
5 de janeiro, a edição 2015 
de sua Campanha Criança 
Nota 10. A iniciativa que 
contribui para a manuten-
ção dos programas socioa-
ssistenciais que desenvol-
ve em todo o Brasil, visa 
mobilizar a sociedade e os 
meios de comunicação em 
prol do incentivo ao pro-
tagonismo infantojuvenil, 
da proteção dos direitos 
de crianças e adolescentes 
de famílias em situação de 
vulnerabilidade social e 
ao combate à exploração 
e ao trabalho infantil.  Os 
beneficiados são os estu-
dantes das unidades edu-
cacionais da Legião da 
Boa Vontade em Belém/
PA, Curitiba/PR, Rio de 
Janeiro/RJ, São Paulo/SP 
e Taguatinga/DF, além das 
crianças e adolescentes de 
6 a 17 anos que participam 
dos programas Criança: 
Futuro no Presente! e Jo-
vem: Futuro no Presente!, 
promovidos nos Centros 
Comunitários de Assistên-
cia Social da Instituição, 
localizados em dezenas 
de cidades brasileiras. A 

campanha também favore-
ce os participantes da EJA 
— Educação de Jovens e 
Adultos (São Paulo/SP) 
— e do Projeto de Apoio 
a Ex-alunos, na cidade de 
Curitiba/PR e beneficia 
ainda, estudantes atendi-
dos por organizações par-
ceiras da LBV. Com essa 
ação, a LBV amplia o tra-
balho de suas unidades de 
atendimento em que é ofe-
recido o apoio necessário 
para que crianças e ado-
lescentes possam aprender 
mais e desenvolver habi-
lidades, longe das ruas ou 
do isolamento. A campa-
nha entregará nos meses 
de janeiro e fevereiro 17 
mil kits de material esco-
lar e pedagógico, além de 
30 mil conjuntos de uni-
formes. A ajuda serve de 
motivação para as crian-
ças e adolescentes pros-
seguirem com os estudos, 
além de representar um 
importante apoio aos pais 
que não têm recursos para 
adquirir o material escolar. 
Os kits são compostos de 
acordo com a faixa etária 
dos estudantes. Entre os 
diversos itens, há estojo, 
lápis preto e de cor, cane-
tas, apontador, borrachas, 
tesoura, tubos de cola, 
tinta guache, cadernos, 
mochila, régua, dicioná-

rio da língua portuguesa 
(com a nova ortografia) e 
de inglês. Educar com Es-
piritualidade Ecumênica
A base e o diferencial de 
todas as ações socioassis-
tenciais e educativas da 
LBV são a Pedagogia do 
Afeto e a Pedagogia do 
Cidadão Ecumênico, que 
conceituam a linha educa-
cional da Instituição apli-
cada com sucesso em suas 
unidades de atendimento. 
Essa proposta, criada pelo 
educador Paiva Netto, leva 
em conta o sentimento do 
indivíduo sem perder de 
vista uma formação inte-
lectual de excelência. Essa 
abordagem se fundamen-
ta no desenvolvimento 
integral do ser humano, 
uma vez que o contempla 
em suas dimensões física, 
psicológica, espiritual e 
social. Com isso, educan-
dos e demais atendidos em 
diversificados programas 
são incentivados a desen-
volver e reconhecer seus 
valores e talentos. Am-
biente livre de violência 
e índice zero de evasão 
escolar estão entre os re-
sultados da linha pedagó-
gica da Instituição. Para 
saber mais sobre a LBV, 
acesse o site www.
lbv.org ou ligue para 
0800 055 50 99.

Empresários do Vale do
Paraíba e Litoral Norte
participam da Feira do

Empreendedor em
São Paulo

Região estará represen-
tada no maior evento de 
empreendedorismo do 
país com palestrantes, ex-
positores e missões em-
presariais, que levarão 132 
empresários de 14 cidades
A Feira do Empreendedor 
2015, que será realizada 
de 7 a 10 de fevereiro no 
Pavilhão Anhembi Par-
que, em São Paulo, con-
tará com a presença de 
empresários da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte.
Rodrigo Freitas, da Siste-
ma Athos, e Fabiano Vi-
lhena, da Oralls – ambas 
de São José dos Campos – 
participam no dia 10 da pro-
gramação da Sala Startup 
World – Novos Mercados.
Freitas, que recebeu em 
dezembro o Prêmio MPE 
Brasil de Competitividade 
- promovido pelo Sebrae 
e parceiros -, na categoria 
Serviços de TI, participará 
do encontro “Onde Instalar 
Minha Startup?”, a partir 
das 11h, ao lado do gestor 
de empresas e instituições 
do Parque Tecnológico 
de São José dos Cam-
pos, Fabio Borges Ghion.
Vilhena, que recentemen-
te ganhou dois troféus no 
Prêmio Finep de Inovação 

– a Oralls foi a vencedora 
da região Sudeste na cate-
goria “Inventor Inovador” 
e obteve o segundo lugar 
na categoria “Pequena 
Empresa” - e que também 
recebe apoio do Sebra-
e-SP, será um dos pales-
trantes do painel “Novos 
Mercados – Saúde”.
A Sistema Athos também 
será uma das expositoras 
da Feira do Empreendedor, 
ao lado de outra empresa 
da região, a Florine Chine-
los, de Caraguatatuba, que 
participa do evento pelo 
segundo ano consecutivo.
Missões Empresariais
Empresários da região 
também vão marcar pre-
sença como visitantes, 
nas missões empresariais 
organizadas pelos escri-
tórios regionais do Se-
brae-SP em São José dos 
Campos e Guaratinguetá.
As missões sairão no dia 9, 
levando 132 empresários 
de 14 cidades da região. 
Participam dos grupos 
empreendedores de Apa-
recida, Cachoeira Paulista, 
Campos do Jordão, Cara-
guatatuba, Cruzeiro, Gua-
ratinguetá, Jacareí, Lore-
na, Pindamonhangaba, São 
Bento do Sapucaí, Santo 
Antônio do Pinhal, Tauba-

té, Tremembé e Ubatuba.
A Feira
Promovida pelo Sebrae-SP, 
a Feira do Empreendedor 
tem o objetivo de oferecer 
informações e oportuni-
dades para empresários e 
futuros empreendedores. 
Na edição deste ano, se-
rão 400 expositores de 
máquinas, equipamentos, 
franquias, representa-
ção porta a porta, servi-
ços, tecnologia da infor-
mação e comunicação.
A expectativa é de um pú-
blico de 85 mil visitantes, 
que poderão participar de 
palestras, seminários, ati-
vidades no espaço Startup 
e Cine Sebrae, entre os 
dias 7 e 10 de fevereiro.
Além de conhe-
cer novidades trazi-
das pelos expositores, 
a Feira possibilita aos em-
presários atendimentos 
com consultores do Sebra-
e-SP sobre gestão de ne-
gócios e informações so-
bre soluções e inovações 
visando sustentabilidade 
e competitividade para 
os pequenos negócios.
Mais informações e ins-
crições gratuitas anteci-
padas no seguinte link: 
http://feiradoempreen-
dedor.sebraesp.com.br

Carnaval em Pinda 
começa com Festival de 
Marchinhas nesta quarta

Começa nesta quarta-feira 
(4) o Festival de Marchi-
nhas em Pindamonhan-
gaba. Será a 8ª edição do 
festival que este ano ho-
menageia Hélio Camargo. 
O festival começa às 20h 
com os ensaios das 20 
composições seleciona-
das, que segue até quin-
ta-feira (5). Nos dias 6 e 
7 acontecem as elimina-
tórias, quando os jurados 
irão decidir pelas cinco 
melhores músicas que 
disputarão a final, que 
acontece no domingo (8).
Das composições sele-

cionadas, 13 são de Pin-
damonhangaba, 2 de 
Taubaté e o resto de par-
ticipantes de outros cida-
des: Belo Horizonte, Ilha 
Solteira, Rio de Janeiro, 
São Bento do Sapucaí e 
São Luís do Paraitinga.
Os jurados vão avaliar as 
marchinhas nos seguintes 
quesitos: melodia, letra, 
apresentação e arranjo. 
As notas atribuídas nas 
eliminatórias não serão 
consideradas na final.
O classificado em quar-
to lugar vai receber o 
troféu Maestro Arthur 

dos Santos, em 3º o tro-
féu Celso Guimarães e 
R$ 609,55, 2º troféu Zé 
Sambinha e R$ 1.218,35, 
e o campeão será agra-
ciado com o troféu 
Alarico Corrêa Lei-
te e mais R$ 2.414,30.
Além destes troféus serão 
conferidos entre os fina-
listas os troféus “Hélio 
Camargo”, para melhor 
intérprete, e Franco Net-
to, para Melhor Torcida 
2015. Ainda haverá o tro-
féu de Melhor Figurino.
Mais sobre o Festival 
de Marchinhas no link.
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Governo aprova
aumento da mistura de 

etanol na gasolina

Trabalho preventivo 
ameniza problema com 

a chuva em Ubatuba

CCR NovaDutra
repassa R$25 milhões 
de ISS para municípios 

do Vale do Paraíba

O Ministério da Casa Civil 
e representantes do setor 
sucroalcoleiro acertaram a 
proposta para aumentar de 
25% para 27% a adição de 
etanol anidro na gasolina 
comum. A informação foi 
divulgada nesta segunda-
feira (2) pela União da In-
dústria da Cana-de-Acuçar 
(Unica).  A mudança deve 
passar a valer a partir de 
15 de fevereiro. De acordo 
com a presidente do Uni-
ca, Elizabeth Farina, a pro-

Instalação de pluviôme-
tros e limpeza de rios mi-
nimizaram os transtornos 
causados pelas fortes chu-
vas dos últimos dias. Uba-
tuba foi contemplada em 
meados de 2013 com nove 
pluviômetros instalados 
em áreas de riscos de des-
lizamentos.  Os aparelhos 
foram oferecidos pelo Go-
verno Federal e pela Defe-
sa Civil, por intermédio do 
CEMADEN (Centro Na-
cional de Monitoramen-
to e Alertas de Desastres 
Naturais). Instalados nos 
bairros Maranduba, Pere-
quê-Mirim, Ipiranguinha, 
Horto, Pedreira, Fazen-
da, Ubatumirim, Centro e 
Corcovado, os pluviôme-

A CCR NovaDutra foi 
responsável pelo repasse 
de R$25.060,93 milhões 
para as cidades do Vale do 
Paraíba (SP). Trata-se do 
valor de ISSQN (Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza) referente a 5% 
do valor bruto arrecada-
do das praças de pedágios 
instaladas na rodovia. O 
valor total, repassado anu-
almente, é dividido entre 
as cidades proporcional-
mente, conforme a partici-
pação de limite territorial, 
ou seja, de acordo com a 

posta deve ser encaminha-
da pelo ministro da Casa 
Civil, Aloizio Mercadante, 
para a presidente Dilma 
Rousseff nesta terça-feira 
(3). Farina ainda diz que 
os testes realizados sobre 
emissão, consumo e diri-
gibilidade não trouxeram 
mudanças significativas. 
A princípio, será mantido 
o percentual de 25% para 
a gasolina aditivada. A in-
tenção é que, em breve, o 
percentual aumente para 

tros foram fundamentais 
nas últimas 72 horas para 
monitorar a precipitação 
e gerar um alerta sobre o 
grande volume de chuva, 
que poderia ter como con-
sequência deslizamentos e 
enchentes.  Ministrado por 
técnicos do Programa Plu-
viômetros nas Comunida-
des, um curso treinou a po-
pulação das comunidades 
contempladas logo após a 
instalação dos aparelhos 
e as palestras incluíram 
debates sobre o Plano Na-
cional de Gestão de Ris-
cos e Resposta a Desastres 
Naturais, noções básicas 
para a instalação dos equi-
pamentos, noções básicas 
para disponibilização dos 

quilometragem voltada 
para a rodovia. Os recur-
sos são destinados aos mu-
nicípios para melhorias e 
financiamento de projetos. 
Carla Fornasaro, Relações 
Institucionais da CCR No-
vaDutra, reforça a respon-
sabilidade social da Con-
cessionária. “O repasse 
de ISSQN gera um ciclo 
extremamente positivo. 
A CCR NovaDutra presta 
um serviço de qualidade e 
parte da receita arrecadada 
é revertida aos municípios 
em forma de recursos pelo 

27,5% para as gasolinas 
comum e a premium. Ain-
da é preciso concluir testes 
para adotar os 27,5% nos 
dois tipos de combustí-
vel. Conforme a presi-
denta da Unica, a expec-
tativa é que o percentual 
de 27% de etanol na ga-
solina comum gere uma 
demanda de mais 1 bi-
lhão de litros por ano. Ela 
afirmou que o setor tem 
capacidade para atender 
ao aumento na demanda.

dados pluviométricos e ar-
ticulação comunitária para 
a percepção de riscos. Se-
gundo a equipe da Defesa 
Civil, o treinamento surtiu 
o efeito desejado e a po-
pulação colaborou para o 
monitoramento. De acor-
do com os dados, foram 
mais 200 mm de chuva 
em Ubatuba nas últimas 
96 horas.  Outro fator fun-
damental para minimizar 
os transtornos causados 
pelas fortes chuvas dos 
últimos dias foi a limpeza 
dos rios que cortam a ci-
dade, executadas em par-
ceria entre as Secretarias 
de Meio Ambiente e de 
Infraestrutura e a Defesa 
Civil desde o ano passado.

imposto. Todas as cidades 
lindeiras à rodovia rece-
bem a alíquota máxima 
do ISSQN, com isso, a via 
Dutra contribui para o seu 
desenvolvimento e cres-
cimento”, comenta Carla. 
Além do repasse de ISS-
QN, a CCR NovaDutra 
é comprometida desde o 
início da concessão, em 
desenvolver e levar pro-
jetos ambientais, educa-
tivos e de saúde e apóia 
diversos projetos esporti-
vos e culturais nas cida-
des lindeiras à rodovia.

Secretaria de Turismo 
prepara cadastro de 
profissionais para

atuação em eventos
Cadastrados concorrem 
às vagas disponíveis nos 
eventos e podem partici-
par de capacitações em 
oficinas, cursos e treina-
mentos A Secretaria de 
Turismo da Prefeitura de 
Ubatuba vai formar um 
banco de profissionais 
para atuarem nos even-
tos do calendário Viva 

Ubatuba 2015.  Você que 
tem interesse em contri-
buir com sua formação 
ou capacitação faça seu 
cadastro no link - http://
goo.gl/forms/wOZjdgllyq 
Os cadastrados con-
correrão as vagas dis-
poníveis nos eventos e 
poderão participar de ca-
pacitações em oficinas, 

cursos e treinamentos, 
tudo de acordo com a na-
tureza de cada evento. 
Para mais informações, 
visite o Centro de Infor-
mações Turísticas, na 
avenida Iperoig, 214, 
Centro, ou entre em con-
tato pelo telefone (0xx12) 
3833-9123 e email 
cit@ubatuba.sp.gov.br

Via rápida empresa inicia
operação em pinda

Bariri e ouroeste
Módulo Estadual de Li-
cenciamento do programa 
permite abertura de em-
presas em até 5 dias; 69 ci-
dades já integram sistema
O Via Rápida Empre-
sa iniciou esta semana 
em Pindamonhangaba, 
Bariri e Ouroeste, a ope-
ração do Módulo Estadu-
al de Licenciamento do 
programa, que permite a 
abertura de uma empresa 
de baixo risco em até 5 
dias. Iniciativa do Gover-
no Paulista, a ferramenta 
on-line agiliza o tempo de 
expedição de alvarás e li-
cenças de funcionamento 
de estabelecimentos inte-
grando os órgãos estaduais 
e a prefeitura. Coordenado 
pela Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inov
ação do Estado de São 
Paulo (SDECTI), o serviço 
pode ser acessado no site 
da Junta Comercial do Es-
tado de São Paulo (Jucesp) 
– www.jucesp.sp.gov.br 
“Com o programa, o em-
preendedor abre seu ne-
gócio pela internet de 
forma rápida e simples, 
ajudando a gerar emprego 
e renda para a população. 
Hoje temos 69 municí-
pios integrados ao sistema 
e queremos ampliar esse 
número ainda mais”, ex-
plica o vice-governador 
e secretário da SDECTI, 
Márcio França.
Antes do serviço, o ci-
dadão fazia uma pere-

grinação entre os três ór-
gãos estaduais - Corpo 
de Bombeiros, Vigilância 
Sanitária e Cetesb - e na 
prefeitura para obter o li-
cenciamento de seu ne-
gócio. Com a facilidade, 
o licenciamento - maior 
obstáculo para legaliza-
ção completa dos empre-
endimentos - pode ser 
feito inteiramente pela 
internet por empresas de 
baixo risco, que totalizam 
mais de 90% dos casos.            
Os seguintes municípios 
já aderiram e se integra-
ram ao Módulo Estadual 
de Licenciamento do Via 
Rápida Empresa: Agu-
dos, Americana, Américo 
Brasiliense, Amparo, Ara-
raquara, Assis, Atibaia, 
Bariri, Barretos, Bauru, 
Birigui, Boituva, Botu-
catu, Bragança Paulista,
 Campinas, Capi-
vari, Catanduva, 
Cesário Lange, Diadema, 
Dracena, Fernandópolis, 
Franca, Ferraz de Vascon-
celos, Francisco Morato, 
Ibitinga, Ibiúna, Igara-
pava, Itajobi, Itanhaém, 
Itapecerica da Serra, Ita-
petininga, Itapeva, Itu, 
Jaboticabal, Jacareí, Jaú, 
Limeira, Lins, Mirassol, 
Mogi das Cruzes, Olím-
pia, Ourinhos, Ouroeste, 
Palestina, Paraguaçu Pau-
lista, Patrocínio Paulista, 
Piedade, Pindamonhan-
gaba, Piracicaba, Piras-
sununga, Porto Feliz, 
Porto Ferreira, Praia Gran-

de, Ribeirão Pires, Santa 
Bárbara d’Oeste, Santa 
Adélia, Santa Rita d’Oes-
te, São Bento do Sapu-
caí, São Caetano do Sul, 
São Carlos, São José dos 
Campos, São Sebastião 
da Grama, São Vicen-
te, Sertãozinho, Tarumã, 
Tatuí, Taubaté, Tie-
tê, Votuporanga.
 Para as cidades que ainda 
não realizaram a integra-
ção com o programa, o 
Governo Paulista já libe-
rou a 100% dos municí-
pios o mesmo sistema para 
o licenciamento automá-
tico (em menos de 1 dia) 
nos três órgãos estaduais 
(Corpo de Bombeiros, 
Vigilância Sanitária e 
Cetesb) para as empre-
sas de baixo risco. Neste 
caso, não haverá análi-
se de viabilidade prévia 
ao registro e o processo 
de licenciamento muni-
cipal fica sob responsa-
bilidade das prefeituras. 
Informações à imprensa 
Cibele Mar-
ques ou Alex Sallai
Fones: (11) 3218-
5750 / 5677
Assessoria de Comunica-
ção - Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia  e 
Inovação do Estado de SP
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