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A GAzetA dos Municípios

O MACC – Museu de Arte 
e Cultura de Caraguatatu-
ba apresenta a partir desta 
sexta-feira (11/9), às 11h, 
a exposição “Egito Anti-
go – Civilização e Misté-
rios”. A entrada é franca.
Por meio de réplicas de 
artefatos exatas aos ori-
ginais, produzidas sob 
pesquisa artística e ar-
queológica, a mostra leva 
ao conhecimento do pú-
blico a história, a arte e 
os costumes de milênios 
atrás, que marcaram vi-
das às margens do Rio 
Nilo. O aspecto religio-

so, de enorme importân-
cia para egípcios, aparece 
com destaque, apresenta-
do em figuras de deuses, 
peças de rituais e vários 
tipos de objetos vincula-
dos aos mitos e crenças.
Com o objetivo de pos-
sibilitar ao público um 
contato mais aproximado 
com a referida civiliza-
ção, painéis informativos 
complementam a viagem 
ao passado, em uma pro-
posta didático-pedagógi-
ca, que há vários anos vem 
circulando por cidades de 
São Paulo e outros estados 

brasileiros, sempre com 
incontestável sucesso de 
público. As peças apre-
sentadas foram trabalha-
das pelo experiente artista 
plástico paulista Eduardo 
Vilela e a consultoria histó-
rica foi assinada por Mau-
ricio Schneider, doutor 
em Arqueologia pela Uni-
versidade de São Paulo.
As civilizações antigas 
despertam grande interes-
se. Em especial, o Egito 
dos Faraós vem marcan-
do o imaginário do pú-
blico, dominado pelas 
referências de seus mo-
numentos, de sua arte, de 
sua rica mitologia e seus 
populares “mistérios”.
A exposição pode ser vi-
sitada até o dia 25/10, de 
segunda-feira, das 13h 
às 18h, e de terça-feira a 
sábado, das 10h às 18h. 
O MACC está localiza-
do no Polo Cultural Profª 
Adaly Coelho Passos, na 
Praça Dr. Cândido Mot-
ta, nº 72, no Centro de 
Caraguá. Mais informa-
ções: (12) 3883.9980 ou 
www.fundacc.com.br.
S e r v i ç o
Exposição “Egito Antigo 
– Civilização e Mistérios”
De 11/9 a 25/10
MACC – Museu de Arte e 
Cultura de Caraguatatuba
Entrada Franca
Classificação Livre

Museu de Artes de 
Caragua apresenta 

exposição Egito Antigo

Assessor de Gabinete da 
Secretaria Estadual de 
Turismo, Arnaldo Rodri-
gues esteve nesta semana 
em Ubatuba para deba-
ter assuntos referentes 
à Observação de Aves.
Durante a visita, Arnal-
do visitou a Secretaria 
Municipal de Turismo,
onde tratou do assunto 
com os técnicos da pasta 
e com guias do município,
e foi a campo conhecer al-
guns roteiros para a prática.
O assessor falou sobre o 
crescimento da atividade 
no mundo e usou os turis-
tas dos EUA como exem-
plo de quem se interessa 
em destinos propícios.
Ainda segundo Arnaldo, 
Ubatuba é um destino 
com capacidade para en-
trar na rota mundial, pois 
além da diversidade enor-
me de aves que compõe 
a fauna da Mata Atlân-

tica, conta com excelen-
te conjunto de atrativos.
Rodrigues ainda mani-
festou o interesse da Se-
cretaria de Estado em 
apoiar as iniciativas lo-
cais para o desenvolvi-
mento da Observação de 
Aves e deu exemplos de 
como pode ser a parce-
ria: apoio a promoção do 
destino Ubatuba e supor-
te da Fundação Florestal, 
órgão responsável pela 
gestão das unidades de 
conservação do município.
A atividade é um dos 
assuntos que devem entrar 
na pauta do Conselho Mu-
nicipal de Turismo. Segun-
do Claudinei Bernardes,
diretor municipal de De-
senvolvimento e Turismo 
Sustentável, é importante 
que o assunto seja trata-
do com as partes inte-
ressadas e representadas 
no CMT. “A ideia é criar 

uma politica pública para 
o desenvolvimento da 
atividade em Ubatuba”,
explica Bernardes.
Selando a intenção de ini-
ciar uma parceria para o 
desenvolvimento da ati-
vidade de Observação de 
Aves, Potiguara do Lago, 
secretário-adjunto de 
Turismo de Ubatu-
ba, presenteou o asses-
sor com um exemplar 
do Guia Roteiro-BR, 
que reúne informa-
ções sobre a cidade e 
tem páginas dedicadas 
à Observação de Aves.
Festival de Ob-
servação de Aves
A 11ª edição do Festival de 
Observação de Aves acon-
tece entre 20 de setembro 
e 10 de outubro em Ubatu-
ba. Programação comple-
ta e mais informações em 
breve no portal Viva Uba-
tuba e no site da Prefeitura.

Setembro é o mês de 
Observação de Aves 

em Ubatuba

Campos do Jordão re-
cebe entre os dias 
8 e 11 de setembro, 
o Programa Sebrae Mó-
vel Empreende, com 
atendimento gratuito a 
empresários e interessa-
dos em abrir um negócio.
Os analistas do Sebra-
e-SP farão atendimentos 
individuais e coletivos 
sobre gestão de negócios, 

abordando temas como 
administração, planeja-
mento, finanças, marke-
ting, recursos humanos, 
qualidade e formalização.
No veículo custo-
mizado pelo Sebrae, 
os interessados 
também terão detalhes 
sobre os produtos e ser-
viços oferecidos e a 
programação de pales-

tras, oficinas e consulto-
rias existentes na cidade
Sebrae Móvel em 
Campos do Jordão
Data: 8 a 11 de se-
tembro de 2015
Horário: 10h às 16h
Local: Praça Marcos 
D. Caldeira – Praça 
da Telefônica – Aber-
néssia. Informações 
36642579 ou 3662 4929.

Programa sebrae
móvel em

Campos do Jordão
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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 e Supermercado Resende
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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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

O Parque do Itaim em Taubaté oferece oficinas 
pedagógicas, teatro e brincadeiras com os perso-
nagens do Sítio na programação de setembro. O 
local é conhecido no município por atrair inte-
ressados em desfrutar da natureza e das histórias 
infantis de Monteiro Lobato. Destaque também 
para as apresentações musicais nos domingos, 
às 14h.  Aos sábados, os visitantes têm a opor-
tunidade de entrar em contato com a natureza 
por meio da Trilha ecológica, às 10h. O casarão 
do parque abre nos dois dias do fim de sema-
na, às 8h, com o tema “Mundo Mágico de Dona 
Benta”. O local é uma réplica da casa descrita 
por Monteiro Lobato no Livro “O Saci”, onde 
segundo o escritor moram seus personagens. 
O Parque do Itaim fica na Avenida São Pedro, 
2000, no bairro Jardim América. O telefone para 
informações e agendamento é o (12) 3633-5008, 
das 08h às 16h30.

Confira a programação de setembro:

Dia 12 – Sábado
8h – Abertura – Casarão “Mundo Mágico de 
Dona Benta”
8h – Brinquedoteca e biblioteca / Mesa de pe-
bolim
10h – Trilha ecológica
10h – Oficina de maquiagem / desenho
10h – Personagens de Lobato
14h – Oficina pedagógica com Cáttia Bercano. 
Tema: Instrumentos musicais
14h – Brincadeiras com Turma do Sitio
16h – Teatro “Era uma vez”

Dia 13 – Domingo
8h – Abertura – Casarão “Mundo Mágico de 
Dona Benta”
8h – Brinquedoteca e biblioteca / Mesa de pe-
bolim
10h – Trilha ecológica
10h – Oficina de maquiagem / desenho
10h – Personagens de Lobato
14h – Apresentação de Dupla de Sertanejo Raiz 
“Antônio Marcos e Ryan”
14h – Oficina pedagógica para brincar com Cia 
do Sol. Tema: fantasias
14h – Brincadeiras com Turma do Sitio
16h – Teatro “Era uma vez”

Dia 19 – Sábado
8h – Abertura – Casarão “Mundo Mágico de 
Dona Benta”

Parque do Itaim em Taubaté 
oferece oficinas, teatro, música 

e brincadeiras em setembro Ayrton Camargo e Sil-
va afirma que é preciso 
faixas exclusivas para os 
ônibus e programação 
semafórica para dimi-
nuir o tempo de trajeto
Linhas de ônibus sem in-
tegração, congestiona-
mentos, inexistência de 
ciclovias, calçadas esbu-
racadas. Esses são alguns 
sinais de que o espaço 
viário não é bem utiliza-
do. Os congestionamen-
tos e, como consequência 
o aumento dos tempos 
de viagens, são realidade 
nas cidades brasileiras. 
Três capitais já aparecem 
entre as 10 metrópoles 
mais congestionadas do 
mundo. O levantamen-
to Measuring Congestion 
Worldwide da empresa 
TOMTOM, mostra que 
o Rio de Janeiro está em 
terceiro lugar, a quinta po-
sição é ocupada por Salva-
dor e em sexto está Recife.
Para falar sobre as escolhas 
que levaram à atual con-
formação das cidades e do 
sistema viário e medidas 
para tornar as cidades mais 
eficientes no quesito mobi-
lidade, a Perkons entrevis-
tou o arquiteto e urbanista 
Ayrton Camargo e Silva. 
Ele é o atual diretor pre-
sidente da Estrada de 
Ferro Campos do Jordão 
e autor do livro “Tudo 
é passageiro - Expan-
são urbana, transporte 
público e o extermínio 
dos bondes em São Pau-
lo”. Crise de mobilidade
O urbanista afirma que as 
grandes e médias cidades 
estão passando por uma 
crise de mobilidade. E os 
pequenos municípios tam-
bém já esboçam sinais de 
colapso nos sistemas de lo-
comoção. “A crise de mo-
bilidade ocorre em função 
da incompatibilidade entre 
as viagens diárias feitas 
pelos modos motorizados 
e o espaço viário dispo-
nível para elas”, explica.
Ayrton sugere dar priori-
dade aos veículos de maior 
capacidade para chegar a 
um equilíbrio. “Enquanto 
as viagens crescem a cada 
ano, o sistema viário não. 
Motivo pelo qual deveria 
ser dada prioridade para 
nele circularem os modos 

de maior capacidade, exa-
tamente o que não acon-
tece hoje nas cidades.”, 
sugere como solução.
Ele compara o automóvel 
e o ônibus para mostrar a 
necessidade de prioriza-
ção. “Um ônibus ocupa 
o lugar de pouco mais de 
dois automóveis, porém 
pode transportar até 100 
passageiros em média si-
multaneamente. Enquanto 
um automóvel ocupa em 
média 1,7 passageiro por 
viagem. Apesar de o ôni-
bus ser mais eficiente na 
relação entre o espaço viá-
rio ocupado e o número de 
passageiros transportados, 
eles não têm prioridade 
para circulação nas vias. 
Pouquíssimas cidades 
possuem faixas exclusivas 
para os ônibus circularem, 
e menos ainda possuem 
uma programação sema-
fórica que contribua com 
o aumento de sua veloci-
dade comercial”, afirma.
A falta de priorização do 
transporte coletivo e o 
mau uso do espaço viá-
rio, segundo o arquite-
to e urbanista culminam 
em cidades ineficientes. 
“O fruto desse conflito são 
os congestionamentos e 
os acidentes, que ilustram 
o conflito na disputa para 
ver quem consegue ocupar 
antes o pouco espaço para 
circular. Isso tudo gera 
cidades ineficientes, que 
perdem sua competitivi-
dade econômica numa era 
de economia globalizada. 
Além da queda da quali-
dade de vida, que atinge a 
toda população de forma 
indiscriminada”, conclui.
Escolhas que levaram 
à crise de mobilidade
O urbanista afirma que 
as decisões, no Brasil, 
para estimular o cresci-
mento das cidades le-
varam à crise de mobi-
lidade dos dias de hoje. 
“A escolha foi feita em 
direcionar a expansão ur-
bana fazendo-a depen-
dente dos modos moto-
rizados por pneus, em 
particular, o automóvel 
nos últimos 100 anos”.
Para ele, se fosse possí-
vel reescrever a história, 
a solução seria vincular 
a expansão urbana e seu 

adensamento diretamente 
à existência de transpor-
te coletivo, garantindo a 
ele prioridade para circu-
lação no sistema viário.
Ayrton afirma que para 
termos outro cenário, a 
cidade deveria seguir cri-
térios para garantir expan-
são com mobilidade. “A 
expansão urbana deveria 
ser feita com base em in-
dicadores de qualidade da 
sua mobilidade. Assim o 
acesso a uma determinada 
região ou bairro seria por 
corredores de transporte 
coletivo que deveriam ter 
níveis mínimos de desem-
penho, como por exemplo, 
elevada velocidade comer-
cial {expressa pelo tempo 
gasto em todo o percurso} 
para os modos coletivos 
de transporte, níveis redu-
zidos de acidentes e emis-
sões de poluentes, tempos 
máximos de viagem, inter-
valos constantes entre as 
viagens etc.”, exemplifica.
Para isso, o transporte co-
letivo seria o protagonista 
principal no uso do siste-
ma viário existente, e o 
adensamento urbano seria 
vinculado à existência de 
transporte coletivo, de for-
ma a não impactar o siste-
ma viário em sua área de 
influência. Ayrton afirma 
que o inverso aconteceu 
em São Paulo. “O fim dos 
bondes em São Paulo, e a 
opção pela expansão do 
sistema viário sem que o 
transporte coletivo tivesse 
prioridade de circular fo-
ram as bases de boa parte 
dos problemas da mobili-
dade em São Paulo”, ilus-
tra. Ao priorizar o trans-
porte coletivo e ordenar a 
expansão dos municípios, 
o urbanista acredita que as 
cidades seriam mais ami-
gáveis. “Certamente {a ci-
dade teria} uma ocupação 
mais compacta, menos es-
praiada, e com uma ocupa-
ção viária muito mais efi-
ciente”, conclui. A capital 
paulista registra lentidão 
no corredor norte-sul na 
véspera do feriado. Es-
pecialista afirma que boa 
parte dos problemas de 
mobilidade de São Paulo 
se devem ao fim dos bon-
des e a falta de prioridade 
para o transporte coletivo

Cidades são ineficientes por não 
priorizarem o transporte público

Forma para alcançar o progresso
Paiva Netto

No terceiro milênio, que tem... mil anos, um dia todos haverão de compreender 
que espiritualizar as criaturas, consequentemente elevando sua condição moral, é a 
única forma de alcançar o progresso — que não seja o da destruição — para todo o 
planeta. Esse desenvolvimento que tem por deus a ganância, de início, atinge os pe-
queninos, dos quais nos falava Jesus: “Deixai-os vir a mim, porque deles é o Reino 
dos Céus” (Evangelho, segundo Mateus, 19:14)*1. Ao lado dos idosos, os que vi-
vem a infância são os primeiros a ser prejudicados pelas enfermidades provocadas 
pela adulteração do meio ambiente, não apenas nos países em desenvolvimento. Já 
dizia o genial cientista judeu-alemão Albert Einstein: “A palavra progresso não fará 
sentido enquanto houver crianças infelizes”. E quantas estão por aí, meu caro Al-
bert, a começar pelas que vivem nos grandes centros urbanos, respirando com difi-
culdade?... Será que os governos realmente andam governando para os seus povos?
Que é “progresso de destruição”*2? É o que, por exemplo, promove a poluição 
assassina, o aumento do efeito estufa e a ferida na camada de ozônio, cuja tarefa é 
defender a vida na Terra, incluída a dos próprios promotores de tantos males... “Im-
pulsionados” pela ambição de ganhar a qualquer preço, não percebem que põem 
em perigo a si mesmos, à pátria e à família. Não foi sem motivo que Jesus proferiu 
um famoso discurso que ficou conhecido como “O Sermão Profético*3”, do qual 
se destaca “A Grande Tribulação”. A respeito desse tema, Ele diz que, se Deus não 
abreviasse aqueles dias, nem os escolhidos (aqueles que assim se tornam por suas 
próprias obras) se salvariam. E mais: o Cristo advertiu que igual (tribulação) nunca 
houve, desde a criação da Terra, nem jamais se repetirá... E isso é lá brincadeira, 
meninos?!

*1 Jesus abençoa as crianças — (Evangelho de Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino 
Estadista, segundo Mateus, 19:13 a 15):
13 Trouxeram-Lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos, e 
orasse; mas os discípulos os repreendiam.
14 Jesus, porém, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque 
deles é o Reino dos Céus.
15 E, tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali.

*2 “Progresso de destruição” — Título de artigo publicado por Paiva Netto em di-
versos periódicos, na década de 1980.

*3 Evangelho do Cristo, segundo Mateus, capítulos 24 e 25; consoante Marcos, 13; 
de acordo com Lucas, 21.

José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor. 
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

 

8h – Brinquedoteca e biblioteca / Mesa de pe-
bolim
10h - Trilha ecológica
10h – Oficina de maquiagem / desenho
10h – Personagens de Lobato
14h – Oficina pedagógica com Fabricando Arte. 
Tema: máscaras de animais
14h – Brincadeiras com Turma do Sitio
16h – Teatro “Era uma vez”

Dia 20 – Domingo
8h – Abertura – Casarão “Mundo Mágico de 
Dona Benta”
8h – Brinquedoteca e biblioteca / Mesa de pe-
bolim
10h – Trilha ecológica
10h – Oficina de maquiagem / desenho
10h – Personagens de Lobato
14h – Apresentação de Grupo – MPB “Ivan e 
Edu Vale”
14h – Oficina pedagógica com Cia do Sol. Tema: 
máscaras de animais
14h – Brincadeiras com Turma do Sitio
16h – Teatro “Era uma vez”

Dia 26 – Sábado
8h – Abertura – Casarão “Mundo Mágico de 
Dona Benta”
8h – Brinquedoteca e biblioteca / Mesa de pe-
bolim
10h – Trilha ecológica
10h – Oficina de maquiagem / desenho
10h – Personagens de Lobato
14h – Oficina pedagógica com Psiu e Cia. Tema: 
balão
14h – brincadeiras com Turma do Sitio
16h – Teatro “Era uma vez”

Dia 27 – Domingo
8h – Abertura – Casarão “Mundo Mágico de 
Dona Benta”
8h – Brinquedoteca e biblioteca / Mesa de pe-
bolim
10h – Trilha ecológica
10h – Oficina de maquiagem / desenho
10h – Personagens de Lobato
14h – Apresentação de Dupla de Sertanejo Raiz 
“Os 271”
14h – Oficina pedagógica de balão com Fabri-
cando Arte
14h – Brincadeiras com Turma do Sitio
16h – Teatro “Era uma vez”
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O governador Geraldo 
Alckmin e o vice-gover-
nador e secretário de De-
senvolvimento Econômi-
co, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Márcio França, 
lançaram na quinta-feira, 
10, o portal do Via Rápi-
da Empresa: www.institu-
cional.jucesp.sp.gov.br. A 
ferramenta on-line permite 
ao cidadão que o processo 
de registro e abertura em-
presarial seja realizado in-
tegralmente pela internet.
Em sua primeira fase as 
empresas limitadas se-
rão abertas de um a cinco 
dias. Essa natureza jurí-
dica representa 41% da 
movimentação diária na 
Junta Comercial do Esta-
do de São Paulo (Jucesp). 
Além do lançamento, o 
evento contará com a ade-
são de novas prefeituras 
ao Módulo Estadual de 
Licenciamento Integrado 
do Via Rápida Empresa. 
Ao todo serão mais de 
100 municípios convenia-
dos. No Vale do Paraíba, 
três municípios aderiram 
ao projeto (veja abaixo)
“É um passo muito impor-
tante que o Estado de São 
Paulo está dando no sen-
tido de agilizar a abertura 
e fechamento de empresa, 
especialmente aquelas de 
baixo risco, que repre-
sentam 60% das empre-
sas paulistas”, afirmou 
Alckmin, nesta manhã, 
durante o lançamento da 
nova ferramenta. “É um 
grande ganho para os em-
preendedores”, concluiu.
De acordo com o secre-
tário Márcio França, as 
próximas etapas do Portal 
contemplarão o empre-
sário individual, as em-
presas individuais com 
responsabilidade limi-
tada, cooperativas e so-
ciedade anônima. “São 
Paulo mais uma vez saiu 
na frente e deu um passo 
muito importante para fa-

cilitar a vida do empreen-
dedor paulista”, completa.
O Portal do Via Rápi-
da Empresa faz parte da 
Política de Estímulo ao 
Empreendedorismo e Fa-
vorecimento à Micro e 
Pequena Empresa, lançada 
em 17 de maio de 2012. 
“Mesmo neste ano de cri-
se, aumentou o número 
de empresas criadas no 
Estado. No primeiro se-
mestre de 2014, foram 
81 mil novas empresas; 
este ano, já foram 85 mil, 
no primeiro semestre”, 
comentou o governador.
Entre as ações, a iniciativa 
já conta com o Módulo Es-
tadual de Licenciamento 
(VRE1), uma ferramenta 
online que facilita o li-
cenciamento de empresas 
de baixo risco e está dis-
ponível para os 645 mu-
nicípios paulistas. Ela re-
úne as licenças do Corpo 
de Bombeiros, Vigilância 
Sanitária e Companhia 
de Tecnologia de Sane-
amento Ambiental (Ce-
tesb). Em 69 municípios 
já integrados ao Sistema, 
as licenças de empresas 
de baixo risco saem em 
tempo reduzido, o prazo 
médio é de até cinco dias. 
A inscrição é feita pelo 
cadastro Web, no pró-
prio site da Jucesp: 
www.jucesp.sp.gov.br.
De acordo com o Depar-
tamento de Registro Em-
presarial e Integração, 
da Secretaria da Micro 
e Pequena Empresa da 
Presidência da Repúbli-
ca, o Estado de São Pau-
lo responde por 40,49% 
da movimentação total de 
registros empresariais do 
Brasil, com um volume de 
mais de um milhão de pro-
cessos de aberturas, alte-
rações e extinções de em-
presas. Trata-se da análise 
de mais de 4 mil processos 
por dia. Só as alterações 
de empresas (779.682) 

respondem por 45,37% 
do volume total do país.
Passo a passo do Via Rá-
pida Empresa - portal do 
Empreendedor Paulista
O portal será acessado 
pelo site www.jucesp.
sp.gov.br (por meio do 
cadastro web). O usuário 
poderá entrar no sistema 
com o certificado digital 
ou pelos dados cadastra-
dos na nota fiscal paulista.
O sistema envia um pro-
tocolo pelo e-mail re-
gistrado e avisa a Ju-
cesp que há um novo 
registro em andamento.
Em seguida, o empreen-
dedor escolhe a atividade 
empresarial, e opta pelo 
município que será sediada 
a empresa. Caso o municí-
pio já seja conveniado ao 
Módulo de Licenciamen-
to do Programa, a abertu-
ra será ainda mais rápida.
O empresário pode im-
primir o contrato social 
padrão gerado no sistema 
ou fazer um upload de 
um contrato customizado. 
Caso o empresário tenha o 
certificado digital, a assi-
natura dos documentos po-
derá ser realizada via site.
Após pagar o Documento 
de Arrecadação de Recei-
tas Estaduais (Dare) e o 
Documento de Arrecada-
ção de Receitas Federais 
(Darf), gerados pelo siste-
ma, o interessado encami-
nha todos os dados eletro-
nicamente ou presencial 
nos escritórios regionais ou 
postos da Junta Comercial 
do Estado de São Paulo.
Os analistas da Junta Co-
mercial ou dos postos de 
atendimentos farão a aná-
lise técnica e de viabili-
zação empresarial, com a 
emissão de licenças. Em 
até cinco dias, o usuário 
retira os documentos re-
gistrados ou recebe ele-
tronicamente, e já está 
apto para desenvolver sua 
atividade empresarial.

Alckmin lança portal e firma convênios 
com municípios do Vale do Paraíba

A Defesa Civil de Taubaté 
orienta a população que em 
caso de alagamento ou ou-
tras emergências não deixe 
de entrar em contato pelo 
telefone 199. A ligação é 
gratuita e o atendimento 
é 24h. Os cuidados de se-
gurança em casos de tem-
pestade com raios, inun-
dações e enchentes são:
Tempestades: é uma agi-
tação atmosférica violen-
ta, muitas vezes acom-
panhada por chuva, 
granizo, vento, raios e trovões.
Cuidados fora de casa:
• Abrigue-se em uma casa, 
edifício ou em alguma 
instalação subterrânea;
Caso esteja em um ve-
ículo, não saia. Feche 
os vidros e não encos-
te nas partes metálicas;
• Evite lugares abertos, como 
estacionamentos, praias, 
campos de futebol, etc.;
• Se estiver no rio, lago ou 
piscina, saia imediatamente;
• Mantenha distância de ob-
jetos altos e isolados, como 
árvores, postes, quios-
ques, caixas d’água, etc.;
• Afaste-se de objetos me-
tálicos grandes e expos-
tos, como tratores, esca-
das, cercas de arame, etc.;
• Evite soltar pipas e não 
carregue objetos, como 
canos e varas de pesca;
• Evite andar de bicicleta, 
motocicleta ou a cavalo;
• Se não houver nenhum 
abrigo por perto, fique 
agachado com os pés jun-
tos até a tempestade pas-
sar. Não deite no chão.
Cuidados em casa du-

rante a tempestade:
• Afaste-se de apare-
lhos e objetos ligados 
à rede elétrica, como 
TVs, geladeiras e fogões;
• Evite utilizar o tele-
fone (a menos que seja 
sem fio ou celular);
• Afaste-se de janelas, to-
madas, torneiras, canos elé-
tricos e evite tomar banho.
Verdades so-
bre as tempestades:
• As descargas elétri-
cas acontecem na maio-
ria dos temporais;
• Os raios são mais co-
muns no verão, mas po-
dem ocorrer no inverno;
• O raio pode cair duas 
ou mais vezes no mes-
mo lugar e normalmente 
atinge o objeto mais alto 
de um determinado local;
• Os raios podem matar.
Enchentes: É o transbor-
damento de água de calha 
normal de rios, lagos e açu-
des ou acúmulo de água 
no leito das ruas e nos pe-
rímetros urbanos, por forte 
precipitações pluviométri-
cas (quantidade de chuva), 
em cidades com sistemas 
de drenagem deficientes.
Algumas causas:
• Desmatamento de en-
costas e assoreamento dos 
rios, acúmulo de lixo nos 
bueiros e rios que prejudi-
cam o escoamento da água;
• Insuficiência da rede 
de galerias pluviais;
• Pavimentação de ruas 
e construção de calça-
das, reduzindo a su-
perfície de infiltração.
Alguns cuidados:

• Tenha um lugar previs-
to, seguro, onde você e 
sua família possam se alo-
jar no caso de inundação;
• Coloque documentos e 
objetos de valor em sa-
cos plásticos bem fecha-
dos e em local protegido;
• Feche as portas, janelas e o 
registro de entrada de água;
• Desconecte os aparelhos 
elétricos da corrente elétrica 
para evitar curtos-circuitos;
• Retire todo o lixo e le-
ve-o para áreas não su-
jeitas a inundações;
• Retire os animais 
de estimação de casa.
Alguns cuidados durante:
• Proteja a sua vida, a de 
seus familiares e ami-
gos. Evite contato com as 
águas de enchentes, elas 
estão contaminadas e po-
dem provocar doenças;
• Evite voltar para casa 
até as águas baixarem e 
o caminho estar seguro.
Só entre na água se for ab-
solutamente necessário, 
usando botas de borracha.
Alguns cuidados após:
• Tenha cuidado: veja 
se a sua casa não cor-
re risco de desabar;
• Remova a lama e o lixo 
do chão, das paredes, dos 
móveis e utensílios. Não 
use equipamentos elétricos 
que tenham sido molhados;
• Lave e desinfete os ob-
jetos que tiveram contato 
com as águas da enchente;
• Evite beber água ou co-
mer alimentos que tiveram 
contato com as águas da 
inundação, pois eles po-
dem estar contaminados.

Defesa Civil de Taubaté orienta 
população sobre cuidados em 

períodos de chuva
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A Prefeitura de Tremem-
bé, por intermédio do 
C.O.A. (Centro de Ob-
servação Animal), realiza 
neste sábado, 12 de se-
tembro, a partir das 9h30, 
uma feira de adoção de 
cães em frente a Loca-
dora HL no Centro. Se-
rão colocados vários cães 
entre filhotes e adultos.
Segundo a Veterinária 

Acordo representa recur-
sos de mais de 8 milhões 
de reais e, segundo a Cai-
xa, só se efetivou graças 
à gestão eficaz que vem 
sendo feita em Ubatuba. 
Após dois anos e meio de 
trabalho em torno da ela-
boração de projeto e orga-
nização de documentação, 
a Prefeitura de Ubatuba e 
a Caixa Econômica Fede-
ral assinaram nesta sex-
ta-feira, 4 de setembro, 
o contrato destinado a 
apoiar projetos de investi-
mentos voltados à melho-
ria da eficiência, qualidade 
e transparência da gestão 
pública através do PMAT 
- Programa de Moderni-
zação da Administração 
Tributária e da Gestão dos 
Setores Sociais Básicos. 
O valor total do contrato, 
com recursos do BNDES, 
é de R$ 8.132.669,00. A 
contratação desse finan-
ciamento já havia sido 
aprovada unanimemente 
pela Câmara Municipal 
pela Lei n. 3701, de 4 de 
novembro de 2013. O con-
trato assinado contempla 
a realização de projetos 
bastante importantes para 
a modernização da gestão 
municipal. Entre eles, é 
possível destacar a cria-
ção de uma rede de fibra 
óptica que interligará até 
45 prédios da macrorre-
gião central do municí-
pio, a disponibilização de 
pontos de Wi-Fi público, a 
digitalização do acervo de 
processos da Prefeitura, a 
capacitação dos funcioná-
rios públicos para o uso 
dos diferentes sistemas e 
a criação da nova central 
de atendimento ao cida-
dão, com a reforma do es-
paço no Paço Municipal e 
a unificação de serviços. 
Durante a cerimônia de 
assinatura do contrato, o 
Superintendente Regio-
nal da Caixa, Julio Cesar 
Volpp Sierra, parabenizou 
a Prefeitura de Ubatuba e 
ressaltou a importância do 
PMAT para o município, 

Carol Signorini, estes 
animais são oriundos de 
abandono. “As pessoas 
precisam se conscientizar 
a respeito da posse res-
ponsável. O abandono é 
um crime previsto na Lei 
Federal 9.605/98 e pode 
acarretar prisão de três me-
ses a um ano”, salientou.
O C.O.A. também está 
aberto a visitas, de segun-

que é apenas o segundo 
do estado de São Paulo a 
contratá-lo com a Caixa. 
“Este projeto é fundamen-
tal para a desburocratiza-
ção da máquina pública, 
e só foi possível graças à 
gestão eficaz que tem sido 
feita”. Ubatuba foi apon-
tada recentemente como a 
46ª cidade no Brasil com 
o melhor índice de gestão 
fiscal. Sierra recuperou o 
histórico do processo que 
implicou muitas etapas de 
desenvolvimento, como a 
elaboração e análise dos 
projetos técnicos, o levan-
tamento de uma série de 
certidões e a resolução de 
problemas antigos do mu-
nicípio, como dívidas do 
município com o FGTS da 
década de 90. “Além da 
habilitação técnica do mu-
nicípio para a aprovação 
do crédito, a Secretaria 
do Tesouro Nacional tam-
bém tem que referendar a 
capacidade de gestão do 
município”, destacou Sier-
ra. O Prefeito de Ubatuba, 
Mauricio Humberto For-
nari Moromizato, lembrou 
a trajetória percorrida até 
alcançar este momento: 
“Quando chegamos na ad-
ministração, encontramos 
uma situação de penúria 
estrutural na Prefeitura: 
não tínhamos máquinas 
para trabalhar, vários fun-
cionários utilizavam seus 
computadores pessoais e 
possuíamos sistemas que 
funcionavam sem atuali-
zação há quase 15 anos”.
Desde 2013, foi então ins-
tituída a Secretaria Mu-
nicipal de Tecnologia da 
Informação (SMTI), que 
conseguiu melhorar e 
ampliar os serviços ofe-
recidos pela Prefeitura e 
produzir novas ações. É o 
caso, por exemplo do siste-
ma eletrônico de consulta 
para abertura de empresas, 
desenvolvido totalmente 
dentro da Secretaria e que 
colocou Ubatuba entre os 
20 finalistas do prêmio em 
inovação em tecnologia 

da à sexta-feira, das 8h às 
16h30 na Avenida Audrá, 
652, Centro. Durante a se-
mana, quem se interessar 
pela adoção de animais 
pode visitar o canil e es-
colher um cão para ado-
tá-lo, pois contamos com 
aproximadamente 150 ani-
mais.. Outras informações 
também podem ser obtidas 
pelo telefone 3674-3301.

da CNM – Confederação 
Nacional de Municípios. 
Como parte do projeto, 
também está contempla-
do o trabalho feito para a 
revisão da planta genérica 
do município, que pos-
sibilitou os trabalhos de 
regularização fundiária, e 
a instalação da central de 
atendimento da dívida ati-
va. Todas essas iniciativas 
formam as contrapartidas 
do município previstas 
no PMAT, que correspon-
dem a 10% do valor do 
contrato. Ou seja, eram 
etapas necessárias para 
comprovar a capacidade 
do município em de fato 
modernizar sua gestão e 
administração e ampliar 
sua arrecadação tributária.
Próximos passos
Todas as ações perten-
centes ao projeto devem 
acontecer de seis a oito 
meses a partir da assina-
tura, explica Pedro Seno, 
Secretário de Tecnologia 
da Informação. “Esse re-
curso não pode ser gas-
to com outras rubricas, 
como pavimentação, por 
exemplo. Ele é dirigido 
exclusivamente para a 
modernização da adminis-
tração municipal. Ou ele é 
destinado para isso ou tem 
que ser devolvido”, conta.
O Secretário de Adminis-
tração, Jaime Coelho Lula, 
explica que, com a assina-
tura do contrato, a Prefeitu-
ra de Ubatuba conseguirá 
desenvolver ferramentas 
para ter atendimento mais 
ágil, rápido e eficiente 
para a população. “Essa 
era uma prioridade da atu-
al gestão desde o início da 
transição. A anterior havia 
tentado acessar os mesmos 
recursos sem sucesso”. Ele 
explica que os recursos 
entram à medida em que 
a Prefeitura vai realizan-
do as atividades previstas 
no cronograma e fazen-
do a prestação de contas, 
passos necessários para 
o recebimento das parce-
las seguintes do PMAT.

Prefeitura Municipal 
promove 22ª Feira de 

Adoção de cães
adultos e filhotes

Prefeitura de Ubatuba e
Caixa assinam contrato para 

modernização da gestão

As inscrições vão até 17 de 
setembro. O Time do Em-
prego,programa estadual 
coordenado pela Secreta-
ria do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), tem 
30 vagas abertas, destina-
das a maiores de 16 anos  
que estão em busca de uma 
oportunidade de trabalho 
na cidade de São Luiz do 
Paraitinga.  Interessados 
podemse inscreve até 17 
de setembro, de segunda 
a sexta-feira, das 08h30 às 
10h30, no Departamento 
de Assistência Social - Es-
tância  Turística  de São 
Luiz do Paraitinga, que 
fica na Avenida Celestino 
Campos Coelho,198- Cen-
tro. As aulas têm início-

previsto para 7 de outubro. 
Os encontros serão rea-
lizados todas as quartas-
feiras, das 13h às 16h, no 
mesmo local das inscri-
ções. Desde suaimplan-
tação, em 2001, mais de 
40 mil pessoas passaram 
pelo programa em todo o 
Estado. “O diferencial do 
Time do Emprego é a aju-
da mútua existente entre 
os participantes, a troca 
de experiência e a procura 
conjunta por umaoportu-
nidade” destaca o secretá-
rio de Estado do Emprego 
José Luiz Ribeiro. Como 
funciona  Durante 12en-
contros, os facilitadores 
(como são chamados os 
orientadores de cada tur-

ma) apresentam técnicas 
de direcionamento ao mer-
cado de trabalho, aperfei-
çoamento de habilidades, 
produção de currículo, 
dicas de comportamen-
to em entrevistas, noções 
de empreendedorismo, 
apresentação pessoal, co-
municação e expressão, 
entre outros conteúdos. 
Time do Emprego -São 
Luiz do Paraitinga Ins-
crições: até 17 de setem-
bro– das 8h30 às 10h30 
Local: Departamento de 
Assistência Social- Estân-
cia  Turística de São Luiz 
do Paraitinga – Avenida 
Celestino Campos Coe-
lho, 198 - Centro. I nfor-
mações:  (12) 3671-1839

Timedo Emprego abre  vagas 
em São Luiz do Paraitinga

Está aberto até o dia 22 de 
outubro de 2015, o edital 
de chamamento público 
n.º 4/2015 para credencia-
mento de pessoas físicas 
e jurídicas para prestação 
de serviços de apresenta-
ções musicais e artísticas 
durante a programação 
do calendário de eventos 
da Prefeitura de Taubaté, 

por meio da Secretaria de 
Turismo e Cultura. O inte-
ressado deve entrar no site 
oficial da Prefeitura: www.
taubate.sp.gov.br, clicar na 
aba “Licitações”, depois 
em “Chamamento”, em 
seguida pedir para fazer 
o download, informar se 
é pessoa “física” ou “jurí-
dica” e colocar o CPF ou 

CNPJ, nome completo e 
e-mail. O candidato deve 
se atentar em ler o edital e 
trazer todos os documen-
tos em envelope lacrado 
para a Secretaria de Turis-
mo e Cultura, que fica na 
praça Coronel Vitoriano, 1, 
Centro. Mais infor-
mações pelo telefo-
ne: (12) 3621-6040.

Prefeitura de Taubaté tem
edital de chamamento de

artistas aberto até outubro

Durante setembro, a Esco-
la do Trabalho de Taubaté 
estará realizando inscri-
ções para 11 cursos pro-
fissionalizantes. No total 
estão sendo oferecidas 350 
vagas, que estão dispo-
níveis nas oito unidades: 
Jaboticabeiras I, Jabotica-
beiras II, Alto do Cristo, 
Estiva, Santo Antônio, Ce-
cap, Areão e Gurilândia.
As inscrições são para 
os cursos de Encanador, 
Unhas Artísticas, Mani-
cure e Pedicure, Maquia-
gem Social, Informática 
Básica, Designer de So-
brancelhas, Informática 

Básica (Melhor Idade), 
Digitação e Excel Básico.  
Desses cursos, três têm 
certificação pelo Senai: 
Encanador, Informática 
Básica e Excel Básico.
Para fazer a matrícula, os 
interessados devem com-
parecer às unidades com 
originais e cópias do RG, 
CPF e comprovantes de en-
dereço e de escolaridade.
Quanto à escolaridade há 
cursos que exigem que os 
candidatos tenham ensino 
fundamental concluído e 
outros que os interessa-
dos podem estar cursan-
do o ensino fundamental. 

A maioria dos cursos tem 
como pré-requisito a idade 
mínima de 16 anos. So-
mente o curso de Digitação 
que exige que o candidato 
tenha no mínimo 14 anos. 
Também há turmas de In-
formática Básica direcio-
nadas para as pessoas com 
idade a partir dos 35 anos.
Os cursos da Escola do 
Trabalho são todos gra-
tuitos e de curta duração.
S E R V I Ç O :
Escola do Trabalho
Inscrições para 350 va-
gas para diversos cursos
Telefone para informa-
ções: (12) 3622 1170.

Escola do Trabalho em Taubaté 
abre inscrições para cursos de 

qualificação profissional


