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A GAzetA dos Municípios

Com a chegada do Ou-
tubro Rosa a Paróquia 
Jesus Ressuscitado, ma-
triz da Comunidade 
Rosa Mística no bairro 
Flor do Campo em par-
ceria com a Secretaria de 
Saúde de Tremembé resol-
veu aproximar ainda mais 
a sua comunidade. Nesta 
sexta-feira, dia 23,  diver-

Nesta semana, a Vigilân-
cia Sanitária da Prefeitu-
ra de Tremembé realizou 
o Dia D da Campanha 
“Eliminando a Capina 
Química nas Cidades Pau-
listas”, que prosseguirá 
dentro das ações de roti-
na da equipe na cidade. 
A capina química é um 
procedimento que consiste 
na utilização de produtos 
tóxicos para o combate 
de plantas invasoras ou 
plantas daninhas. É ca-
racterizada pelo uso in-
discriminado de substân-
cias tóxicas diversas em 
inúmeros locais urbanos 
e periurbanos, ocasionan-
do efeitos nocivos à saú-
de e ao meio ambiente.
A capina química é uma 
prática não autorizada e 
em desacordo com a le-
gislação vigente no Brasil, 

O L’Étape Brasil by Le 
Tour de France está che-
gando e  o final de se-
mana de 23 a 25 de 
outubro será bem movi-
mentado para os atletas, 
famílias e moradores de 
Cunha. Além dos 2 mil 
ciclistas, segundo a or-
ganização e Prefeitura de 
Cunha, está estimado o 
número de 14 mil pessoas 
na cidade, durante o perí-
odo do evento. E para en-
treter a todos, o Village do 
L’Étape Brasil, localizado 
no Parque dos Lavapés, 
terá diversas ativações e 
ações. Para os ciclistas, 
Bike Park, estações de 
limpeza e serviços de me-
cânica para bicicleta, são 
alguns dos serviços ofe-
recidos aos que quiserem 
fazer a última revisão para 
o grande desafio de do-
mingo, dia 25 de outubro. 
Ainda na área do ciclista, o 

sas ações serão realizadas 
na sede da Paróquia lo-
calizada na Alameda dos 
Agapantos, 219, Flor do 
Campo a fim de conscien-
tizar a população sobre 
a realização dos exames 
preventivos de mama e 
do colo do útero. Have-
rá das 8h às 16h realiza-
ção de testes rápidos de 

já que os produtos agro-
tóxicos herbicidas não 
são autorizados pela An-
visa para o meio urbano 
e periurbano das cidade. 
Além disso, todos os 
agrotóxicos são tóxicos, 
com feitos que variam 
dependendo do produto. 
“O trabalhador e a po-
pulação que se expõe a 
quantidades pequenas ou 
moderadas, mas de for-
ma contínua, não percebe 
que está sendo intoxicado 
aos poucos e pode adoe-
cer”, explica o chefe da 
Vigilância Sanitária Mu-
nicipal Wagner de Lima.
As crianças são as mais 
vulneráveis e sujeitas 
à intoxicação, sobretu-
do quando fazem uso de 
espaços públicos para 
brincar ou quando es-
tão sentadas ao chão e 

Museu do Tour vai mostrar 
uma homenagem aos bra-
sileiros que mais se desta-
caram no Tour de France, 
com fotos, objetos e bikes. 
O local também será pal-
co de um grande encontro 
dos campeões. No sába-
do, dia 24, a partir das 16 
horas, os ciclistas Luciano 
Pagliarini, Mauro Ribei-
ro, Renan Ferraro e Pe-
dro Delgado, embaixador 
do evento, farão um bate 
papo com os inscritos, 
com direito a autógrafos e 
seção de fotos. E para os 
familiares, amigos e mora-
dores de Cunha, a progra-
mação também é intensa. 
Área kids, feira e oficina 
de cerâmica com a tradi-
cional queima do Raku e 
a competição de forno, e 
food trucks, incluindo a 
Coffee Bike da NESCA-
FÉ® Dolce Gusto®, com 
degustação de produtos. 

HIV, Hepatite e Sífilis 
e coleta de preventivo.
As interessadas devem 
levar RG e Cartão SUS. 
Os testes são gratuitos.
O ESF Maracaíbo re-
aliza normalmen-
te a campanha durante 
todo o mês de outubro.
Maiores informa-
ções : 3607-1025

levam à boca objetos e 
alimentos que estão con-
taminados com o veneno. 
O mesmo acontece com os 
animais domésticos, como 
cães e gatos, que podem 
sofrer algum tipo de intoxi-
cação — seja pela água que 
ingerem ou pelo con-
sumo de capim, se-
mentes e alimentos es-
palhados pelas ruas.
De maneira geral, não 
há permissão de uso de 
agrotóxicos nas cida-
des. No meio urbano, a 
utilização deste tipo de 
produto só se justifica 
em casos de epidemia e 
quando recomendado pe-
las autoridades sanitárias. 
Quem verificar a prática 
da capina química na cida-
de pode efetuar denúncia 
na Ouvidoria Municipal 
pelo telefone 3607-1025.

O Village abre ao público 
na sexta-feira às 14 horas 
e os ciclistas já poderão 
retirar seus kits. Dentro 
do Village, no palco aber-
to, também acontecerão 
os briefings técnicos, que 
ocorrem na sexta-feira, 
dia 23, às 18 horas, e no 
sábado, 24, às 11, 15 e 17 
horas. No domingo, 25 
de outubro, a prova co-
meça às 7 horas e a partir 
das 11 horas, a tradicional 
Pasta Party irá receber os 
atletas após a prova e, às 
14 horas, a grande pre-
miação do evento acon-
tece no palco aberto do 
Village L’Étape Brasil. 
Paralelo ao Village, a 
Escola Carlito Maia re-
aliza a exposição Tradi-
ções e Belezas de Cunha, 
com fotos de José Amaral 
(www.joseamaral.com.br) 
e Marco Estrella (www.
marcoestrella.com.br).

Outubro Rosa Comunidade
Rosa Mística na Flor do 

Campo com diversas ações

Vigilância Sanitária inicia 
campanha de combate à
capina química na cidade

de Tremembé

Village do L’Étape
Brasil terá encontro de 
campeões do Tour de 

France e diversas atrações
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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

MISCELÂNEA
Curiosidades

A data da Páscoa no Ocidente é o primeiro domingo após a primeira Lua Cheia do 
equinócio da primavera. Se a Lua Cheia cair em um domingo, o da Páscoa será o 
seguinte. Isso faz com que o Domingo de Páscoa caia entre 22 de março e 26 de 
abril. Esta norma fixou-se após muitas controvérsias, após o século 8.
***
Os gorilas são grandes primatas que habitam a África Central e Ocidental em gru-
pos que vão de 8 a 10 indivíduos. O peso médio desses animais é de 140 a 275 
quilos e podem chegar a 2 metros de altura. Em cativeiro, devido a grande oferta 
de alimento podem atingir até 300 quilos. A maturidade sexual ocorre entre 7 e 8 
anos e a fase adulta chega aos 18 anos nos machos e aos 14 anos nas fêmeas. São 
duas as espécies reconhecidas e separadas por mil quilômetros: os gorilas negros e 
os pardos. Os primeiros vivem na parte ocidental da floresta equatorial e os outros 
próximos aos vulcões, no antigo Congo. Para atacar correm rapidamente na direção 
do inimigo, batendo no peito com as mãos fechadas, vagarosamente. Quando uma 
fêmea morre os filhotes se agarram fortemente ao seu corpo e torna-se presa fácil 
para os caçadores, sejam eles brancos ou nativos, que mesmo na ilegalidade conti-
nuam na busca desses animais.

Humor

A professora entusiasmada elogia redação da aluna:
- Está ótima! Não teve nenhuma ajuda?
- Não senhora, minha irmã a escreveu sozinha...
***
A mãe pergunta:
- Filho, por que é que quando eu pergunto se você foi à aula você fecha os olhos?
- É porque a minha professora costuma dizer que vê nos meus olhos quando eu 
minto.
***
O professor diz:
- João tem 6 laranjas. Pedro deu-lhe 12 e ele deu 7 ao Antônio. Com quantas laran-
jas ele ficou? 
Diante deste complicado problema foi geral o silêncio de total classe.
- Então? Ninguém sabe a resposta?
E um aluno, responde:
- É que nós, nessas contas, só fazemos com maçãs!
***
E a menina chegando em casa, comenta com a mãe:
- Sabe mamãe, minha redação comoveu a professora.
- É mesmo?
- Sim. Ela disse-me que lhe dava pena.
***
O noivo ao padre:
- Padre, o senhor acha correto alguém lucrar com o erro dos outros?
- É claro que não, meu filho!
- Então me devolva o dinheiro que eu te paguei para fazer o meu casamento...

Mensagens

Sábio é aquele que permite descobrir que reconhece a importância de aprender de 
novo, que abre seu coração para sentir e ouvir. Sábio é aquele que permanece em si-
lêncio, observando os passos da mente, nas fragrâncias das flores, os lugares escon-
didos dentro de seu ser. Sábio é aquele que ouve antes de falar, que sorri antes de 
chorar, que permanece quieto para sentir o frescor da noite em seu interior. Sábio 
é aquele que diz sim para a vida, que desperta o amor em si e em seu semelhante, 
na intenção de criar um mundo para todos. Sábio é aquele que ama seu semelhante 
que vê, como Deus que não vê. Sábio é aquele que vive e sabe viver.
***
Acredite no poder da oração. As boas intenções empregadas na prece deixam um 
ambiente psíquico e espiritual favorecido ao aparecimento de melhorias, criando 
estabilidade interior abrindo a inspiração para fazer belos planos de vida, vencer 
problemas difíceis e obter uma saúde completa. Na hora da oração, se entregue nas 
mãos de Deus, crendo que Ele sempre responde a uma oração que parte do coração. 
Creio estar em comunhão com as forças que a tudo comandam, nada devemos te-
mer. A oração sincera libera benefícios que não vinham por causa da mente egoísta.
***
Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para aprender. Uma 
vida com relacionamentos difíceis, repletos de desafios e perdas oferece maiores 
oportunidades para o crescimento da alma. Se for isso o que acontece, pode ser que 
você tenha escolhido uma vida mais difícil, de modo a acelerar o seu progresso 
espiritual. Às vezes um acontecimento negativo, tal como a perda de um emprego 
pode ser a mão que abre uma porta para outra oportunidade melhor. Tenha paci-
ência, pois o destino pode necessitar de um pouco a mais de tempo para tecer sua 
tapeçaria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há também amor, alegria 
e êxtase nesta vida, onde participamos de uma comunidade em que todos estão 
aprendendo as mesmas lições.

Pensamentos, provérbios e citações

Diga-me com quem andas e eu direi que tu és.

Homem galinha se tomar chuva vira canja.

É melhor não cutucar a onça cm vara curta.

Herói é um covarde que não teve tempo de fugir.

É melhor prevenir do que remediar.

O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.

O Parque do Itaim abre 
neste sábado, 24, e no 
domingo, 25, com vá-
rias atividades aos vi-
sitantes. Entre elas, a 
Trilha ecológica, que 
acontece às 10h e às 15h. 
A turma do Sítio apresen-
ta a peça de teatro infantil 
“O circo de Escavalinho” 
nos dois dias, às 16h.
O casarão do parque é 
aberto às 8h com o tema 
“Mundo Mágico de Dona 
Benta”. O local é uma 
réplica da casa descri-
ta por Monteiro Lobato 
no Livro “O Saci”, onde 
segundo o escritor mo-
ram seus personagens.
Fabricando Arte promove 
uma oficina de reciclagem 
no sábado, às 14h. No do-
mingo, em mesmo horá-
rio, Psiu e Cia realiza uma 
oficina de escultura com 
balões. No domingo, Adão 
e Jociano levam o melhor 
da música sertaneja de 
raiz ao público, às 14h.
O Parque do Itaim fica na 

O Fundo Social de Solida-
riedade de Taubaté em par-
ceria com a Secretaria de 
Turismo e Cultura realiza 
nos dias 24 e 25 de outubro, 
das 9h às 17h, no Sítio do 
Picapau Amarelo, a 2ª edi-
ção do Outubro Cultural.
Com o tema “As influ-
ências na nossa cultura: 
um pouco de tudo e de 
tudo um pouco”, o even-
to presta uma homenagem 
às crianças, professores e 
funcionários públicos, que 
têm seus dias comemora-
dos nos dias 12, 15 e 28 de 
outubro, respectivamente.
Na programação estão as 
já tradicionais oficinas 
com a Turma do Sítio, 
além de atividades de en-
tretenimento tanto para 
adultos como para crian-
ças, por meio da dança, 
música, contação de his-
tórias e capoeira. O local 
também está recebendo 
das 9h às 17h a exposi-
ção “Museu do Futebol na 
Área”; uma ótima atração 
para os fãs da modalidade.

Avenida São Pedro, 2000, 
no bairro Jardim Améri-
ca, e as atrações são gra-
tuitas. Mais informações 
pelo telefone: (12) 3633-
5008, das 08h às 16h30.
Confira a Programação:
Dia 24 – Sábado
8h – Abertura do Ca-
sarão “Mundo Má-
gico de Dona Benta” 
– Brinquedoteca e biblio-
teca – Mesa de pebolim
9h30 – Personagens de 
Lobato – Oficina de pin-
tura no rosto e desenho
10h – Trilha ecológica
11h – Contação de histórias
14h – Brincadeiras com 
os personagens – Ofi-
cina de reciclagem 
com Fabricando Arte
15h – Trilha ecológica
16h – Teatro “O Cir-
co de Escavalinho”
Dia 25 – Domingo
8h – Abertura do Ca-
sarão “Mundo Má-
gico de Dona Benta” 
– Brinquedoteca e biblio-
teca – Mesa de pebolim

Para agitar o OutubroCul-
tural foram convidados: 
Associação de Kung Fu 
Shaolin do Sul; Grupos 
Folclóricos; Academia 
Oásis (dança cigana e do 
ventre); Studio 3D (hip
-hop); Balé da Cidade; In-
tegrarte; Academia N´Go-
lo (frevo/africana); Projeto 
Esperança; Capoeira; Gru-
po Tarantela; Projeto Guri; 
Madre Ecologia e EMEF 
Guido Miné – Cecap.
Além de todas as atrações, 
o evento contará com as 
barracas de entidades fi-
lantrópicas do munícipio 
que venderão pastel, mini 
pizza, churrasquinho, ca-
chorro quente, bolinho cai-
pira, canjica, doces, água, 
refrigerante e suco. Uma 
boa oportunidade de pres-
tigiar as apresentações e 
ainda ajudar quem precisa.
Programação: Dia 24
9h – Grupos folclóricos
9h e 11h - Oficina Peda-
gógica - Turma do Sítio
11h – Grupo Ta-
rantela – Quiririm

9h30 – Personagens de 
Lobato – Oficina de pin-
tura no rosto e desenho
10h – Trilha ecológica
11h – Contação de histórias
14h – Brincadeiras com os 
personagens – Oficina de 
escultura com balão com 
Psiu e Cia – Música serta-
neja com Adão e Jociano
15h – Trilha ecológica
16h – Teatro “O Cir-
co de Escavalinho”
O local é aberto das 06h 
às 18h e oferece ainda:
08h às 17h – par-
ques infantis;
08h às 17h – quios-
ques para lanches e 
área para piquenique;
09h às 16h30 – brinca-
deiras com monitores;
15h (de terça a sexta-
feira) – trilha ecológi-
ca monitorada, median-
te prévio agendamento;
09h às 11h30 e das 14h 
às 16h30 – um dia de 
vivência no Parque, 
com programação para 
grupos e excursões.

13h – Associação de 
Kung Fu Shaolin do Sul
14h – Oficina Pedagógi-
ca com a Turma do Sítio
14h às 14h30 –
Academia Oásis
14h30 às 14h45 - Hip 
Hop – Studio 3D
15h30 e 16h – “Apito Final” 
– Teatro Infantil do Sítio
16h – Oficina Pedagó-
gica – Turma do Sítio
16h30 – Balé da Cidade
Dia 25
9h – Grupos folclóricos
9h e 11h- Oficina Peda-
gógica -Turma do Sítio
11h às 11h30 – Integrarte
11h30 às 12h – N´Golo
13h às 14h – Banda Es-
perança e Capoeira
14h – Oficina Pedagó-
gica – Turma do Sítio
14h às 14h30 –
Academia Oásis
14h30 às 14h45 –Studio 3D
15h30 – Projeto Guri
16h – EMEF Guido Miné 
– CECAP (roda de samba)
16h – Oficina Pedagó-
gica – Turma do Sítio
16h30 – Balé da Cidade

Parque do Itaim tem Trilha ecológica e 
teatro neste fim de semana em Taubaté

Crianças, professores e 
funcionários públicos são 

homenageados em Taubaté



página 3A GAzetA dos Municípios22 de outubro de 2015

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6142 Livro D-23 * Fls. 136 
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL RODRIGUES e CAMILA BESSA DE ABREU, para o que 
apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III e IV, do Código Civil brasileiro. O habili-
tante é natural de Taubaté - SP, nascido a 15 de abril de 1985, de profissão ajudante de produção, residente 
na Rua Guaratinguetá, nº 86 PST 92 Pq. Nossa Senhora da Glória, filho de DECIO RODRIGUES, falecido 
em Taubaté/SP na data de 15 de março de 1997 e de MARCIA REGINA RODRIGUES (52 anos), nascida 
na data de 4 de março de 1963, residente em Tremembé/SP, natural de São Paulo/SP. A habilitante é natural 
de Taubaté - SP, nascido a 23 de novembro de 1984, de profissão autônoma, residente no mesmo endereço 
do contraente, filha de ULISSES DA SILVA ABREU (59 anos), nascido na data de 8 de março de 1956, re-
sidente em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de MARIA LUCIA BESSA DE ABREU (52 anos), nascida 
na data de 27 de junho de 1963, residente em Campos do Jordão/SP, natural de Virgolândia/MG. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser fixado em Cartório, 
no lugar de costume e publicado na Imprensa Local, desta cidade. Tremembé, 20 de outubro de 2015.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE TREMEMBÉ
Oficial Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil das 

Pessoas Jurídicas e Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e 
Tutelas da sede da Comarca de Tremembé, Tremembé-SP

Rua Monsenhor Amador Bueno, nº 438, Centro
Tremembé

O setor de serviços puxou 
o resultado com a maior 
redução de receita desde 
maio de 2002, segundo 
pesquisa do Sebrae-SP. O 
fraco nível da atividade 
econômica derrubou os 
resultados das micro e pe-
quenas empresas (MPEs) 
paulistas em agosto. O 
faturamento real (já des-
contada a inflação) caiu 
11,9% quando compara-
do com o mesmo mês de 
2014. A queda foi puxada 
principalmente pelo setor 
de serviços, que teve o 
maior recuo no índice em 
13 anos, na comparação 
com o mesmo mês do ano 
anterior. A receita total das 
MPEs em agosto foi de R$ 
46,2 bilhões, o que repre-
senta R$ 6,2 bilhões a me-
nos do que em agosto de 
2014. A queda acumulada 
desde janeiro é de 11,2% 
em relação a igual período 
do ano passado. As infor-
mações são da pesquisa 
Indicadores Sebrae-SP.
Na análise por setores, 
todos os números ficam 
no campo negativo: a in-
dústria teve redução de 
11% no faturamento em 
agosto ante o mesmo mês 
de 2014; o comércio apre-
sentou queda de 3,8%. O 
resultado dos serviços foi 
o que mais chamou aten-
ção, ao despencar 20,3% 
no período, consequên-
cia da diminuição da de-
manda do segmento de 
serviços prestados a em-
presas. Trata-se da maior 
queda para a receita das 
MPEs de serviços sobre o 
mesmo mês do ano anterior 
desde maio de 2002. Na-
quele ano, a economia saía 
de um de racionamento de 
energia elétrica e passava 
por um período de incerte-
za, sofrendo os efeitos da 
valorização do dólar, após 
a moratória argentina.
O comércio, por sua vez, 
só não teve desempenho 

pior por causa da base 
fraca de comparação. Em 
agosto de 2014 as MPEs 
do setor tiveram queda 
de 16,6% na receita so-
bre agosto de 2013. “Es-
tamos diante de um qua-
dro crítico, com aumento 
do desemprego, queda no 
rendimento de quem ain-
da está empregado e piora 
das perspectivas quanto 
ao futuro da economia 
do País”, afirma o diretor 
superintendente do Se-
brae-SP, Bruno Caetano. 
“Com menos dinheiro no 
bolso, as famílias reduzem 
seu consumo; isso tam-
bém prejudica a demanda 
das empresas por itens de 
outras empresas, desaque-
cendo toda a cadeia”, diz.
As MPEs do município de 
São Paulo foram as que 
mais sentiram a crise, com 
queda de 22,3% no fatu-
ramento em agosto sobre 
o mesmo mês de 2014. 
Na Região Metropolita-
na de São Paulo a receita 
das MPEs caiu 16,6% no 
período. No Grande ABC 
e no interior, a situação 
não foi muito diferente, 
com redução de 11,7% 
e 6,8%, respectivamen-
te, no indicador no mes-
mo período. Emprego e 
renda No período de ja-
neiro a agosto, as MPEs 
do Estado de São Paulo 
apresentaram aumento de 
1,7% no total de pesso-
al ocupado (sócios-pro-
prietários, familiares, 
empregados e terceiriza-
dos) sobre o acumulado 
dos oito primeiros me-
ses de 2014. Mas em 
igual período, a folha de 
salários paga pelas MPEs 
registrou queda real 
de 1,3% e o rendimen-
to médio dos empre-
gados diminuiu 1,7%.
Expectativas O levanta-
mento do Sebrae-SP apon-
ta que, em setembro, 60% 
dos donos de MPEs pau-

listas disseram esperar que 
o faturamento da empresa 
fique estável nos próximos 
seis meses. Em setembro 
de 2014, essa era a opi-
nião de 56% deles. Os que 
acreditam em aumento de 
receita estão em menor nú-
mero do que um ano antes: 
eram 28% em setembro 
de 2014 e agora são 20%. 
Quanto à economia brasi-
leira, 40% aguardam ma-
nutenção do nível atual de 
atividade ante 51% em se-
tembro do ano passado. A 
parcela dos que falam em 
piora nos próximos seis 
meses soma 38%; 22% ti-
nham essa expectativa em 
igual mês do ano anterior. 
“O cenário econômico 
atual é de incerteza, com 
inflação e desemprego em 
alta, queda no consumo 
e no faturamento dos pe-
quenos negócios. Hoje, a 
preocupação de um dono 
de micro ou pequena em-
presa é manter-se vivo no 
mercado, e aguardar por 
oportunidades no merca-
do ou por uma melhora da 
economia no futuro. Nes-
se contexto, é importante 
ele manter uma boa ges-
tão do empreendimento 
para conseguir contornar o 
mau momento”, orienta o 
diretor-superintendente do 
Sebrae-SP. A pesquisa A 
pesquisa Indicadores Se-
brae-SP é realizada men-
salmente, com apoio da 
Fundação Seade. São en-
trevistados 2.700 proprie-
tários de MPEs do Esta-
do de São Paulo por mês. 
No levantamento, as 
MPEs são definidas como 
empresas de comércio e 
serviços com até 49 em-
pregados e empresas da 
indústria de transformação 
com até 99 empregados, 
com faturamento bruto 
anual até R$ 3,6 milhões. 
Os dados reais apresen-
tados foram deflaciona-
dos pelo INPC-IBGE.

Micro e pequenas empresas têm 
queda de 11,9% no faturamento 

em agosto

 

 

 

 

A Prefeitura de São Bento do Sapucaí comunica aos proprietários e possuidores 
de imóveis rurais, com área igual ou menor que 4 (quatro) módulos fiscais (80 
ha), localizados no Município, que, através de Convênio firmado com a 
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo apoiará a efetivação das 
inscrições no Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado de São Paulo – 
SiCAR – SP. Para tanto, disponibilizou um espaço físico na Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente na Prefeitura Municipal, situada à Avenida 
Sebastião de Mello Mendes Nº 511, Jardim Santa Terezinha. Horário de 
atendimento de segunda a sexta, das 08:00 as 11:00 e 13:00 as 16:00. O 
cadastro é feito através de um agendamento de data e horário, com o 
responsável pelo cadastro, Sr. Vinícius Aguiar.  

O CAR é uma importante ferramenta criada pelo Novo Código Florestal, Lei 
12.651/2012, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de 
integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo 
base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e 
econômico, contra o desmatamento e será obrigatório para concessão de crédito 
agrícola. É importante ressaltar que a responsabilidade pela inserção dos dados 
no SiCAR-SP será dos proprietários e possuidores rurais. O novo prazo para 
inscrição é até 05 de maio de 2016, já contemplando a prorrogação de 1 ano que 
foi concedida, sendo que nova prorrogação não será possível, conforme previsto 
na legislação. 
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A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou 
a 4ª Pinda Pedalada no 
último domingo (18) 
e reuniu dezenas de parti-
cipantes. Os ciclistas e bi-
keiros encontraram-se no 
centro esportivo “João do 
Pulo” e partiram ao Grami-
nha. De acordo com a or-
ganização, os participantes 
pedalaram mais de 50 km.
A 4ª Pinda Pedalada saiu 
do “João do Pulo” foi até 
Moreira César, pela SP 62, 
e os participantes pega-
ram a estrada da Sapucaia 
para chegar ao Graminha. 
Esta ação é promovida 
pela Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer e 
contou com o apoio de 

Walkyria Ferraz – Já pen-
sou em um espaço que 
reúne arte, artesanato e 
culinária local; além de 
atrações diversas e in-
formações turísticas? 
Foi pensando no munícipe 
e visitante que a Secretaria 
de Turismo e Desenvolvi-
mento Econômico criou 
este local diferenciado em 
São Bento do Sapucaí – SP.
O projeto, que acontece no 
Mercado Municipal, teve 
início em 2014; porém foi 
a partir de maio de 2015 
que se iniciou a constru-
ção do “Centro de Apren-
dizagem e Inovação Cria-

profissionais da Secre-
taria de Saúde e do De-
partamento de Trânsito.
Elzio José Maxi-
miano, morador do 
Delta, tem 69 anos e con-
ta que adora esporte e 
qualquer atividade físi-
ca é muito bem vinda. 
Atualmente ele prati-
ca natação, atletismo, 
taekwondo e pedala. Ele 
revela que esta foi a pri-
meira vez que participou 
do Pinda Pedalada e pre-
tende voltar nas próximas.
Neide Matos Toledo, mo-
radora do Crispim, afirma 
que pedala há um ano, 
porém, esta foi a primei-
ra vez que foi ao Pinda 
Pedalada. “Amei, preten-

tiva”, em parceria com a 
Fatec do Governo Estadu-
al – Centro Paula Souza. 
A proposta 
visa oferecer capacitações 
diversas e experiências 
práticas para que os par-
ticipantes possam abran-
ger seus conhecimentos, 
se encontrar no mercado 
e estabelecer sua marca.
O “Cores & Sabores” 
apresenta produtos diver-
sos que mostram o que 
São Bento do Sapucaí tem 
de melhor, como palha de 
bananeira, tecidos, ma-
deira, bambu, bordados, 
palha de milho, crochê, 

do acompanhar os even-
tos da Prefeitura sempre 
agora. Comecei a pedalar 
porque é uma forma de 
fazer exercício ao ar livre 
e sem custo. Gostei bas-
tante do trajeto, foi muito 
boa, maravilhosa mesmo. 
Revi muitos ami-
gos e gostei muito”.
Celso Marcelino Júnior, 
professor, comenta que 
esta iniciativa da Prefeitura 
é muito boa porque oferece 
atividade física às pessoas. 
“Além de atividade físi-
ca as pessoas conhecem 
pontos turísticos, eu acho 
muito interessante, por-
que além de conhecer as 
pessoas podem divulgar 
as belezas que têm aqui”.

apliquê, artesanatos reli-
giosos, a Casa do Zé Pe-
reira, e muito mais. Além 
de bolos, broas de milho, 
roscas, doces em peda-
ços e compota, queijos, 
azeite local, defuma-
dos, pestos, produtos in-
tegrais e pães variados 
– sendo tudo caseiro.
O horário de funcio-
namento do espa-
ço Cores & Sabores é:
Sábados – Das 10h às 18h
Domingos e Feria-
dos – Das 10h às 14h
O Cores & Sabores 
está esperando ale-
gremente a sua visita. 

Turma de pedal marca 
presença nas
atividades da

Prefeitura de Pinda

Cores & Sabores de São Bento 
do Sapucaí é destaque no site 

das Cidades Estâncias
Turismo Paulista

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Mobilidade Urbana, lan-
çou nesta segunda-feira, 
19, o aplicativo Cittamo-
bi, que vai auxiliar e mo-
dernizar o atendimento 
aos usuários do trans-
porte público atra-
vés dos smartphones.
Pelo celular a população 
vai poder ter acesso às 
informações específicas 
dos ônibus em tempo real, 
como a previsão de chega-
da do próximo veículo. O 
Cittamobi mostra no mapa 
a localização dos pontos e 
suas respectivas linhas, e o 
usuário inclusive pode se-

A Prefeitura de Taubaté, 
através do programa Cida-
dania e Esporte em Tempo 
Integral (CETI), a Confe-
deração Brasileira de Ru-
gby (CBRu) e a Associa-
ção Samaúma através do 
núcleo realizador Taubaté 
Rugby, realizam o Festi-
val de Rugby Escolar. O 
evento acontece na quar-
ta-feira, 21, das 8h30 às 
11h e das 13h30 às 16h na 
Unidade de Ensino Inte-
gral PEEJ II (Programa de 
Ensino Esporte e Juventu-
de)no Parque Três Marias.

Os participantes do pro-
jeto Cores & Sabores 
ficaram por dentro do 
tema “Formalização” nes-
ta terça-feira, 20/10, em 
São Bento do Sapucaí.
Através das orientações 
das palestrantes Priscila 
Kelly e Myrian Ribeiro, do 
Espaço do Empreendedor, 
foram abordados assuntos 
sobre MEI (Microempre-
endedor Individual); os 
benefícios, taxas e a im-
portância de ser forma-
lizado; SUTACO (Supe-

lecionar a linha que mais 
utiliza, para acelerar ain-
da mais as informações.
Também foi desenvol-
vido um aplicativo ex-
clusivo para pessoas 
com deficiência visual, o 
Cittamobi Acessibilida-
de, onde o usuário recebe 
automaticamente, em for-
mato de áudio, as informa-
ções necessárias e a bus-
ca por ônibus adaptados.
Para que o aplicativo 
possa funcionar correta-
mente, inicialmente fo-
ram mapeados os pontos 
de parada de ônibus da 
cidade. As linhas, veícu-
los e seus horários foram 

Os alunos interessados 
em participar podem se 
inscrever na sua respec-
tiva unidade de ensino 
com o monitor esportivo 
ou professor responsável. 
Devem participar cer-
ca de 400 alunos 
da rede municipal.
Serão realizadas ativida-
des lúdicas e recreativas 
por meio do Rugby, sem 
caráter competitivo, além 
de muita diversão e en-
tretenimento esportivo.
Visando a solidarieda-
de, os organizadores do 

rintendência do Trabalho 
Artesanal nas Comuni-
dades); a lei para o reco-
nhecimento da profissão 
de Artesão e muito mais.
Esta é a quinta capaci-
tação que os exposito-
res participam dentro do 
projeto Cores & Sabores, 
onde está sendo construí-
da a proposta do “Centro 
de Aprendizagem e Ino-
vação Criativa”, em par-
ceria com a Fatec do Go-
verno Estadual – Centro 
Paula Souza. A proposta 

cadastrados para cálcu-
los considerando trânsito, 
posição dos ônibus, li-
nhas cadastradas, e outras 
variáveis, para gerar as 
previsões de chegada e 
saída dos veículos em 
cada ponto mapeado.
A atualização das infor-
mações é possível graças 
à tecnologia GPRS, onde 
cada ônibus possui um 
pequeno transmissor que 
mostra sua posição cap-
tada por um GPS. O app 
é interativo e o usuário 
pode relatar problemas e 
dar sugestões. O Cittamo-
bi está disponível para os 
sistema iOS e Android.

evento pedem a colabora-
ção dos participantes e da 
comunidade escolar que 
possam contribuir com a 
doação de brinquedos no-
vos ou usados em bom es-
tado que serão utilizados 
em ações sociais para o 
Natal das crianças caren-
tes do município. As doa-
ções podem ser feitas até 
o dia 30 de novembro no 
PEEJ II.
A Unidade de Ensino Inte-
gral PEEJ II fica na Aveni-
da Dr. Luiz Cembranelli, 
2291, Parque Três Marias.

visa oferecer capacitações 
diversas e experiências 
práticas para que os par-
ticipantes possam abran-
ger seus conhecimentos, 
se encontrar no mercado 
e estabelecer sua marca.
Se você ainda não co-
nhece o Espaço Cores e 
Sabores, faça uma visi-
ta, prestigie e se encante.
Local: Mercado Munici-
pal (Centro). Sábados das 
10h às 18h e domingos e 
feriados das 10h às 14h.
Não percam!

Prefeitura de Taubaté
apresenta aplicativo de
ônibus para população

Unidade de Ensino Integral
de Taubaté recebe Festival

de Rugby Escolar

Participantes do projeto Cores & Sabores 
tem capacitação sobre Formalização


