
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXV  24 DE JUNHO DE 2015  EDIÇÃO 1490 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Depois de ouvir a reivin-
dicação da população para 
quitação de dívidas tribu-
tárias, o prefeito Maurício 
enviou na última semana 
um projeto de lei para a 
Câmara Municipal que 
cria o Programa de Parce-
lamento Incentivado (PPI).
Se for aprovado, os con-
tribuintes que possuem 
dívidas com a prefeitu-
ra terão uma forma de 
facilitar o pagamento.
O programa permitirá a 
quitação de todos os dé-
bitos inscritos atualmen-
te em dívida ativa, ou 

seja, contraídos até 31 
de dezembro de 2014.
O PPI prevê uma redução 
escalonada de multas e ju-
ros que parte de 100% para 
quitação em parcela única, 
e varia entre 90% e 50% 
conforme o número de 
parcelas, com limite de 15.
Já o contribuinte que 
desejar dividir seus dé-
bitos em maior núme-
ro de parcelas continua 
utilizando a regra atual, 
que permite o parcela-
mento em até 60 vezes, 
com valor das parcelas 
de no mínimo R$ 60.

Para facilitar o proces-
so, o parcelamento pode-
rá ser feito pela internet,
através do Portal de 
Serviços da Prefei-
tura – www.ubatuba.
s p . g o v . b r / s e r v i c o s .
Para tirar dúvidas ou obter 
informações, o contribuin-
te deve procurar a Central 
de Atendimento da Dívi-
da Ativa pessoalmente ou 
através do telefone (0xx12) 
3834-4430. O CADA está 
localizado na rua Dona 
Maria Alves, 850, centro, 
em frente ao Paço Mu-
nicipal, das 8h às 17h.

Prefeitura de Ubatuba 
cria Programa para 
quitação de Débitos 

Fiscais

Marcação de Consultas 
no Centro de Saúde para o 

mês de Julho em Tremembé

A Rodovia dos Tamoios 
passará por interdições 
durante a semana no tre-
cho de Paraibuna (altura 
do km 25,6) para uma ope-
ração de lançamento de 
vigas no viaduto de passa-
gem de animais silvestres.
Nesta terça-feira, o tráfe-
go de veículos nos dois 
sentidos da rodovia flui 
apenas na faixa da direi-
ta. A partir das 17h, o trá-
fego no sentido São José 
dos Campos vai acontecer 
apenas pelo acostamento.
Na quarta (24) e quinta-

feira, haverá interdição 
total da pista entre 0h e 
5h (nos dois dias). A pre-
visão para lançamento de 
cada viga é de uma hora, 
período em que as pistas 
estarão totalmente interdi-
tadas. Serão lançadas entre 
2 e 3 vigas em cada dia e, 
nos intervalos entre os lan-
çamentos, o tráfego será 
liberado nos dois sentidos.
Nesses dois dias, após 
o lançamento das vigas 
previsto para terminar às 
5h, o tráfego volta a fluir 
apenas por uma faixa de 

rolamento em cada senti-
do. A liberação total das 
pistas está prevista para 
às 18h de quinta-feira. 
A concessionária Ta-
moios orienta os moto-
ristas utilizam a Tamoios 
na madrugada dos dias 
24 e 25 apenas em caso 
de extrema necessidade.
A obra é promovida pela 
DERSA (Desenvolvi-
mento Rodoviário S/A) 
e conta com o apoio ope-
racional da Concessio-
nários Tamoios, empresa 
que administra a rodovia.

Tamoios passará por 
interdição total no trecho de 
Paraibuna a partir de quarta

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba fará a en-
trega de várias obras 
para a população, nesta 
semana. Saúde, esporte, 
educação e transporte se-
rão áreas beneficiadas 
com as melhorias, que le-
varão mais qualidade de 
vida para a população. Em 
breve, outras obras serão 
entregues beneficiando 
ainda mais moradores.
Unidade de Saúde
Na terça-feira, a Prefei-
tura inaugurou a unidade 
de saúde do Vale das Acá-
cias. Instalada na Aveni-
da das Hortências, 168, a 
unidade vai atender mais 
de quatro mil morado-
res do Vale das Acácias 
e do Jardim Carlota. A 
reforma teve um investi-
mento de R$ 59.800,00.
Pavimentação asfáltica
Na quarta-feira, serão rea-
lizadas duas inaugurações. 
Às 16 horas, a Prefeitu-
ra entrega oficialmente 
o asfalto na Estrada do 
Agronômico. A cerimô-
nia será na Avenida Anto-
nio Pinheiro Júnior, 4009, 
em frente ao Apta – Pólo 

Regional de Desenvolvi-
mento Tecnológico dos 
Agronegócios Vale do 
Paraíba – Setor de Fito-
tecnia. Foram 1,1 km de 
pavimentação na estrada, 
que é um importante ponto 
de entrada e saída na cidade,
e liga à vias ru-
rais como Pinhão do 
Borba e do Una, inter-
ligando ainda vários 
bairros da zona rural.
Cobertura de quadra
Ainda na quarta-feira, a 
Prefeitura entrega para a 
população do Triângulo 
e região, a cobertura da 
quadra poliesportiva. Lo-
calizada na rua dos Pin-
tassilgos, s/nº, a quadra 
poliesportiva Maria Go-
mes Carvalho, já existente 
no local, recebeu cerca de 
700 m² de cobertura mis-
ta, com pilar de concreto 
pré-fabricado, estrutura e 
telhas metálicas, com sis-
tema de captação de águas 
das chuvas e sistema de 
aterramento de proteção 
contra descargas elétri-
cas. O investimento foi de 
R$257.125,75 e a obra faz 
parte de um pacote de mais 

quatro coberturas, que es-
tão sendo finalizadas, nos 
bairros Karina/Ramos, 
Vila Rica, Jardim Regi-
na e Goiabal. O inves-
timento final nas cin-
co coberturas será de 
cerca de R$ 1,4 milhão.
Ampliação e re-
forma de escola
A escola municipal Ar-
thur de Andrade, no Ci-
dade Nova, receberá, 
oficialmente, as obras de 
ampliação e reforma, na 
quinta-feira, às 10 ho-
ras. Com investimen-
to de R$1.235.417,17, 
o local recebeu salas de 
aula, sanitários, caixa 
d´água metálica e pisos 
intertravados na área ex-
terna. A antiga cozinha foi 
transferida para um espaço 
maior dentro da escola, as-
sim como a secretaria. Os 
banheiros antigos foram 
reformados. Foram reali-
zadas cobertura da área de 
atendimento aos pais e am-
pliação do pátio coberto, 
com construção de palco. 
A escola fica na ave-
nida Princesa do Nor-
te, 1321, Cidade Nova. 

Pindamonhangaba terá 
semana de inaugurações
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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

Uma pesquisa da Federa-
ção das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp) 
mostra que a indústria de 
transformação vai cortar 
neste ano 32,7% de seu 
investimento total em re-
lação a 2014. O recuo re-
presenta R$ 53,3 bilhões 
a menos em máquinas, 
equipamentos e instala-
ções, gestão, inovação e 
pesquisa e desenvolvi-
mento (P&D). O valor 
despenca de R$ 163 bi-
lhões no ano passado para 
R$ 109,7 bilhões em 2015.
Em relação ao faturamen-
to das empresas, o inves-
timento total diminui de 
6,9% para 4,8%. O presi-
dente da Fiesp, Paulo Skaf, 
lamenta a diminuição do 
investimento da indústria, 
de 3% para 2% do PIB, em 
razão do desempenho ruim 
de todos os seus setores.
“Quando há falta de de-
manda, falta de perspecti-
va e há insegurança, com 
a ameaça de mais impos-
tos, e a indústria já sente 
falta de competitividade, 
o resultado disso é travar 
os investimentos”, afirma 
Skaf. “E travando inves-
timentos, não há geração 
de empregos. O país inter-
rompe o círculo virtuoso 
e entra no círculo vicioso 
de menos demanda, me-
nos investimento, menos 
emprego – tudo aquilo 
que não serve ao Brasil.”
Conforme o levantamento, 
feito pelo Departamen-
to de Competitividade e 
Tecnologia da Fiesp, mais 
do que dobra a propor-
ção das empresas indus-
triais que não farão in-
vestimento nenhum – de 

19,4% no ano passado 
para 44,4% neste ano.
O grosso da queda se con-
centra nos investimentos 
em máquinas, equipa-
mentos e instalações, com 
R$ 41,5 bilhões (38%) 
a menos, indicando que 
a indústria não pretende 
aumentar sua capacidade 
de produção neste ano. 
Os empresários estão na 
defensiva, como costuma 
acontecer em períodos 
de recessão ou de baixo 
crescimento econômico. A 
preocupação com o baixo 
crescimento atinge 50% 
das empresas, nível recor-
de desde a primeira edição 
do levantamento, em 2009.
Nos investimentos em ges-
tão, o corte deve ser de R$ 
3,8 bilhões (23,7%). Ino-
vação perde 18% em re-
lação a 2014, ficando com 
R$ 3,8 bilhões a menos. 
P&D tem redução de 25% 
(recuo de R$ 4,1 bilhões).
Para a indústria, a carga 
tributária continua a ser o 
maior obstáculo ao inves-
timento. A razão é aponta-
da por 62% dos entrevis-
tados. “O governo precisa 
esquecer esse negócio de 
aumentar impostos”, diz o 
presidente da Fiesp. “Ele 
precisa reduzir suas des-
pesas, se possível reduzir 
os impostos, aumentan-
do a competitividade dos 
setores produtivos bra-
sileiros, e reduzir juros. 
É isso que tem que fazer. 
É justamente o contrá-
rio do que está fazendo.”
A pesquisa reflete a análise 
de Skaf. A maioria (59%) 
dos empresários entre-
vistados considera que a 
diminuição da carga tri-

butária contribuiria para a 
retomada dos investimen-
tos. E 42% (em questio-
nário que permite respos-
ta múltipla) acham que o 
aumento da taxa de cres-
cimento da economia esti-
mularia os investimentos.
“Lamentavelmente, o pior 
desta situação, deste cír-
culo vicioso de menos 
demanda, menos confian-
ça, menos investimento, é 
menos emprego. Não há 
nada que seja pior para o 
país do que o desemprego. 
O governo, aumentando 
juros e aumentando im-
postos, está realimentan-
do ou alimentando o de-
semprego”, conclui Skaf.
Pequenas cortam mais
A análise pelo porte da 
empresa mostra que 
as pequenas vão cortar 
mais, em termos relati-
vos. Entre elas, a redu-
ção do investimento total 
será de 42,8%. As mé-
dias devem cortar 38,8%, 
e as grandes, 29,3%.
A pesquisa de campo foi 
realizada com 1.205 em-
presas no Estado de São 
Paulo entre 9 de março e 
15 de maio de 2015, en-
volvendo toda a indústria 
de transformação, exce-
to fabricação de coque 
e produtos derivados do 
petróleo. Foram ouvidas 
501 empresas pequenas, 
433 médias e 271 gran-
des. Para permitir a aná-
lise nacional, os resulta-
dos da Pesquisa Fiesp de 
Intenção de Investimento 
2015 foram expandidos 
segundo a Pesquisa In-
dustrial Anual do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (PIA/IBGE).

Indústria corta 32,7% 
e investe R$ 53 bilhões a 

menos em 2015

No último mês, o governo 
federal anunciou a prorro-
gação pelo prazo de mais 
um ano o período para ins-
crição de propriedades ru-
rais no Sistema de Cadastro 
Ambiental Rural (CAR),
 devido ao baixo número de 
cadastrados – pouco mais 
da metade, em todo o país. 
Os proprietários rurais de 
Pindamonhangaba que 
ainda não fizeram o CAR 
podem procurar o Depar-
tamento de Agricultura da 
Prefeitura para orientação.
O registro no Cadas-
tro Ambiental Rural 
(CAR), criado pela lei 
do Código Florestal 
(Lei 12.651/2012), 
é obrigatório para to-
dos os imóveis rurais 
do país. No sistema, 
os proprietários de-
vem declarar as infor-
mações ambientais de 
suas propriedades rurais.
Com os dados obtidos por 
meio do CAR, que é um 
registro público eletrônico 
de âmbito nacional, o go-
verno pretende controlar, 

monitorar e fazer o plane-
jamento ambiental e eco-
nômico das áreas rurais, 
além de usar as informa-
ções para auxiliar no com-
bate ao desmatamento.
Para fazer o ca-
dastro no CAR,
não é necessário ser téc-
nico na área. O processo 
pode ser realizado ou mes-
mo iniciado no computa-
dor pessoal, já que o pro-
grama é auto-explicativo.
O diretor do Departamen-
to de Agricultura de Pinda 
lembra que, se o produtor 
procurar a Prefeitura para 
orientação, é necessá-
rio levar o maior número 
possível de documentos e 
informações sobre a ter-
ra, como mapa, contrato 
de compra e venda, entre 
outros. Ele também aler-
tou para que os produto-
res não deixem para fazer 
o cadastro na última hora, 
já que o sistema do CAR 
é online e pode congestio-
nar, atrasando ou mesmo 
inviabilizando o cadas-
tro no prazo estabeleci-

do pelo governo federal.
No Estado de São Pau-
lo, mais de 50% das 
propriedades já foram 
cadastradas. Em Pinda-
monhangaba, o Depar-
tamento de Agricultura 
também estima que 50% 
das propriedades rurais 
tenham realizado o CAR.
Passo a passo
Para se inscrever, o pro-
dutor rural deve entrar no 
site do Cadastro Ambien-
tal Rural (http://www.car.
gov.br/), selecionar o esta-
do em que está localizada 
a propriedade, e baixar o 
módulo de cadastro. De-
pois de preencher as in-
formações e salvá-las, o 
programa criará um ar-
quivo com a extensão 
“.CAR”, que deve ser ar-
mazenado no computador.
O envio desse arquivo deve 
ser realizado pelo mesmo 
site, na área “Enviar/Reti-
ficar”. Para encerrar o pro-
cesso, o site apresentará 
uma mensagem para con-
firmar o envio. Também 
deve ser disponibilizado 
um recibo para o produtor.
Também no site do CAR é 
possível consultar a situa-
ção do imóvel, que pode ser 
“ativa”, quando o governo 
constatar a regularidade 
das informações, “pen-
dente”, quando houver in-
correções na declaração, 
ou “cancelada”, quando 
as informações declara-
das forem falsas ou pra-
zos não forem cumpridos.

Prefeitura de Pinda auxilia 
produtores para cadastro 

ambiental rural

Faltando poucos dias 
para o início dos Jogos 
Regionais de Taubaté, o 
time taubateano de gi-
nástica artística conquis-
tou no último sábado, 
20, o 3º lugar por equi-
pes na 2ª etapa do Troféu 
Destaque da modalidade, 

em Hortolândia, interior 
do Estado de São Paulo.
Entre os destaques, 
a ginasta Stephany Dos 
Santos ganhou quatro me-
dalhas de bronze no salto, 
barras paralelas, in-
dividual geral e um 
3º lugar por equipes.

Giovanna Dyonisio, 
Isabela Oliveira, 
Kerolyn Ferreira e 
Rayra Alves também 
participaram da com-
petição sob o coman-
do do técnico, Alexan-
dre Enrietti, e assistente, 
Esmeraldo Bersacula.

Em preparação para Jogos
 Regionais, equipe de ginástica 
artística de Taubaté conquista 

pódio em Hortolândia

Curso de Operador e Ma-
nutenção de Motosserra.
Dias: 01, 02, e 03 de julho.
Horário: 8h às 14h.
Local: A definir.

Inscrições na 
Secretaria Municipal 
de Agronegócio e Meio 
Ambiente localiza-
da no Paço Municipal 

de Redenção da Serra.
Av. XV de Novem-
bro, 829 - Centro.
Mais informa-
ções: 12 3676 1600.

Oportunidade de curso 
gratuito em Redenção 
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A Prefeitura de Ubatuba, 
em conjunto com as pre-
feituras de Ilhabela, Cara-
guatatuba e São Sebastião, 
por meio de suas Se-
cretarias de Turismo,
participam do Festival 
Internacional de Turis-
mo das Cataratas, em 
Foz do Iguaçu (PR).
Focada principalmente 
na geração de negócios, 
no fortalecimento e di-
vulgação do turismo no 
âmbito nacional e inter-

nacional, a presença de 
Ubatuba no estande de 
Ilhabela sela a parceria 
na criação do circuito do 
Litoral Norte Paulista: 
Quatro cida-
des um só destino. 
Secretário Municipal 
de Turismo de Ubatu-
ba, João Corbisier re-
presenta a cidade pes-
soalmente no evento. 
“A oportunidade de ofere-
cer Ubatuba como destino 
turístico de altíssima qua-

lidade é especial. Estamos 
negociando com compa-
nhias de Cruzeiro, agên-
cias emissoras nacionais 
e internacionais, colocan-
do o município no topo 
dos destinos brasileiros”, 
explica o secretário.
“Com material impresso 
bilíngue, Ubatuba acom-
panha as tendências e ne-
cessidades dos visitantes, 
que estão encantados com 
as belezas do nosso mu-
nicípio”, completa João.

Prefeitura apresenta 
destino Ubatuba em feira 

de turismo no Paraná

Para melhoria, prefeitura 
de Taubaté emprestou R$ 
4,39 milhões de agência 
de fomento ligada ao Go-
verno Estadual. A Prefei-
tura espera concluir em 
três meses a instalação 
de 1.194 novos pontos de 
iluminação no município.
O procedimento teve 
início no último dia 12.
O serviço, que está sendo 
executado pela empresa 
Ilumitech, da Bahia, está 
contemplado no investi-
mento de R$ 4,8 milhões 
previsto pelo município 
– desse total, R$ 4,39 mi-
lhões foram empresta-
dos pelo Desenvolve SP, 
agência de fomento liga-
da ao governo estadual.
O trabalho foi divi-
dido em duas etapas. 
Na primeira, serão insta-
lados 706 novos braços de 
iluminação em postes onde 
não havia lâmpadas. Na 
segunda, serão mais 488.
Todas as lâmpadas serão 
de 150 watts, de vapor 
de sódio, o que “propor-
ciona iluminação de alta 
intensidade e ótima efi-
ciência luminosa para 
grandes áreas externas”, 
segundo a prefeitura.
De acordo com balanço 
da administração, o ser-
viço já foi executado em 
bairros como Cecap IV, 

Santa Tereza, Quinta das 
Frutas, São Gonçalo, Sí-
tio Belo Horizonte, Vila 
Elvira e Santa Helena.
MELHORIA/ O pro-
grama também prevê a 
substituição de 16.647 
lâmpadas nas zonas ur-
bana e rural – as lâmpa-
das vão passar dos atuais 
70 watts e 100 watts para 
150 watts e as lâmpadas 
de vapor de mercúrio de 
125 watts para 150 watts.
Antes do início da am-
pliação, a rede conta-
va com 30.195 lâm-
padas, sendo 28.677 
pontos de iluminação pú-
blica convencional e 1.518 
de iluminação ornamental.
Também é prevista a re-
alização de melhorias na 
iluminação de 46 praças 
e de principais avenidas 
da cidade. Todo o serviço 
deve demorar 12 meses.
A taxa de juros desse 
empréstimo é de 0,64% 
ao mês. Com carên-
cia de 12 meses, a pre-
feitura terá cinco anos 
para fazer o pagamento. 
Como garantia, o governo 
tucano disponibilizará as 
cotas-parte do ICMS (Im-
posto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) e 
do FPM (Fundo de Parti-
cipação dos Municípios).
Compensação/ Com essas 

melhorias, o governo Ortiz 
Junior (PSDB) tenta justi-
ficar o fato do edital da 
licitação para terceirizar a 
iluminação pública prever 
apenas para a segunda me-
tade do contrato a moderni-
zação e ampliação da rede.
Nos primeiros seis meses, 
segundo o edital, só será 
realizada a manutenção 
da rede. Do total de R$ 
10 milhões, R$ 4,1 mi-
lhões seriam referentes 
aos serviços de manu-
tenção, divididos em 12 
repasses de R$ 347 mil.
Já a parte referente a am-
pliação e modernização 
totalizaria R$ 5,8 milhões, 
divididos em seis parcelas 
de R$ 975 mil, que seriam 
repassadas à empresa en-
tre o sétimo e o décimo 
segundo mês do contrato.
A terceirização,
que deve ser defini-
da em julho, será cus-
teada pela taxa de luz,
que começou a ser co-
brada esse mês. O gover-
no tucano espera arreca-
dar de R$ 12 milhões a 
R$ 15 milhões por ano.
A taxa representará acrés-
cimos de 4% a 7,5% no 
valor da conta de energia 
elétrica de residências, 
de 4% a 10% de imóveis 
comerciais e de 2,5% 
a 10% das indústrias.

Novos postes de iluminação 
devem ser instaladas até 

setembro em Taubaté

PAULO SERGIO FERNANDES DOS SANTOS  
torna público que recebeu da CETESB a  
Renovação da Licença de Operação N° 3004862, 
válida até 18/06/2019, para Carvão vegetal,  
fabricação de à SITIO PAI E FILHO, 01,  
PINHEIRO, NATIVIDADE DA SERRA.
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A Prefeitura de Tremembé 
através da Secretaria de 
Educação conseguiu jun-
to ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Edu-
cação uma verba de apro-
ximadamente R$ 769 mil 
para fazer a cobertura das 
quadras poliesportivas da 
Escola Municipal Maria 

Amélia do Patrocínio no 
Padre Eterno e também da 
Escola Emília de Moura 
Marcondes no Eldorado.
No Padre Eterno as obras 
já foram iniciadas essa 
semana e a nova quadra 
terá vestiários, banheiros 
adaptados, arquibanca-
da, rampas de acessibili-

dade, além da cobertura 
padronizada e moderna. 
A previsão de entrega é 
de 9 meses para uma área 
coberta de 980,40 m².
Já no Eldorado a previsão 
de entrega é de 6 meses 
e será realizado somen-
te a cobertura da quadra 
numa área de 622,15 m².

Escolas em Tremembé 
ganharão quadras 

poliesportivas cobertas

A Desenvolve SP - 
Agência de Desen-
volvimento Paulista, 
por meio de suas linhas 
de crédito para o setor pú-
blico, aprovou um finan-
ciamento de R$ 19,2 mi-
lhões para o município de 
Taubaté, no Vale do Paraí-
ba. A verba será usada em 
obras de infraestrutura que 
promoverão melhorias nos 
Distritos Industriais Pira-
canguaguá, Una I e Una II 
e em toda a rede de ilumi-
nação pública da cidade.
Do total de recursos, 82% 
serão destinados a melho-
rias da infraestrutura viária 
dos distritos industriais. As 
obras contemplarão apri-
moramentos no sistema 
de drenagem, captação de 
águas pluviais, travessias 
de córregos e recuperação 
de sarjetas, ruas e aveni-
das, além da construção 
de calçadas e ciclovias.
A iluminação pú-
blica, por sua vez, 
contará com 600 pontos 
novos de luz e a substitui-
ção de 16,6 mil lâmpadas 
tanto na zona urbana quan-
to na rural. Além de promo-
ver a segurança, as novas 
lâmpadas representarão 
uma economia no con-
sumo de energia elétrica
Crédito para os municípios
Além de apoiar o cresci-

mento sustentável das pe-
quenas e médias empresas, 
a Desenvolve SP também 
financia o desenvolvimen-
to dos municípios pau-
listas. Nessa categoria, 
há sete linhas de créditos 
distintas, voltadas para 
a criação de projetos de 
sustentabilidade ambien-
tal; infraestrutura de are-
nas multiuso; adequação 
e construção de distritos 
industriais; construção de 
centros agropecuários de 
distribuição e abasteci-
mento; melhorias na ilu-
minação pública; obras de 
pavimentação urbana e de 
estradas vicinais e proje-
tos de modernização da 
administração municipal.
No caso de Taubaté, as 
linhas utilizadas foram 
a Linha Distrito Indus-
trial e a Linha Ilumina-
ção Pública. A última foi 
criada para auxiliar os 
municípios paulistas que, 
desde janeiro de 2015, 
são responsáveis pela a 
administração do siste-
ma de iluminação pú-
blica. Anteriormente, a 
gestão ficava a cargo da 
Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel).
“Promover meios dos mu-
nicípios se desenvolverem 
de maneira sustentável, 
gerando benefícios dire-

tos à população, é uma 
das principais funções d 
Desenvolve SP. Em seis 
anos de atuação, já libe-
ramos R$ 267,8 milhões 
em financiamentos des-
tinados a melhorias na 
infraestrutura dos muni-
cípios”, diz Milton Luiz 
de Melo Santos, presi-
dente da Desenvolve SP.
Como acessar
Os municípios interessa-
dos em obter um financia-
mento podem realizar uma 
simulação no próprio site 
da Desenvolve SP (www.
desenvolvesp.com.br/si-
mulador-municipios/). 
Todos os projetos de in-
vestimento apresentados 
pelas prefeituras à Desen-
volve SP são analisados 
pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN), que ava-
lia a capacidade de endi-
vidamento dos municípios 
antes de aprovar ou não a 
concessão do financiamen-
to. Para facilitar a tomada 
de crédito, as prefeituras 
podem garantir a operação 
com a utilização de cotas 
do ICMS e também do 
Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM). Para 
mais informações, os inte-
ressados devem ligar para 
(11) 3123-0464 ou enviar 
um e-mail para atendimen-
to@desenvolvesp.com.br.

Desenvolve SP financia
 R$ 19,2 milhões para 

Taubaté

O Senac Taubaté ofere-
ce no mês de julho cur-
sos rápidos nas áreas 
de comunicação e artes,
eventos e lazer, gastrono-
mia, tecnologia da infor-
mação e gestão e negócios.
“Aproveitar as férias 
para realizar um curso é 
uma ótima oportunidade. 
Por isso, a programação 
da unidade Taubaté está 
com várias opções para 
atender às expectativas 
de capacitação ou atuali-
zação profissional, bem 
como interesses pesso-
ais em diversas áreas”, 
ressalta Patricia Mara 
Amadei, coordenado-
ra de cursos na unidade.
Na área de Comunicação e 

Artes, serão oferecidos cur-
sos de Expressão Verbal,
Oficina de Vídeo e 
Tratamento de Ima-
gem para Fotógrafos.
Na área de Eventos e La-
zer haverá cursos de Bá-
sico em Organização de 
Eventos, Buffet Infantil 
- Da Criação à Adminis-
tração e Organização de 
Eventos Promocionais.
Na parte de Gastrono-
mia, os cursos oferecidos 
são: Bartender Freesty-
le, Básico de Confeitaria,
Básico de Vinhos, Cozinha 
Vegetariana, Formação 
de Bartender, Formação 
de Sommelier: cachaças, 
Hambúrguer Gourmet: 
origem e evolução, Inicia-

ção à Culinária, O Chur-
rasco e Seus Segredos, 
Preparo de Risotos 
e Rotulagem de Ali-
mentos Embalados.
Em Gestão e Negócios, 
os cursos são Contabili-
dade de Custos, Conta-
bilidade Geral, Técnicas 
de Liderança, Técnicas 
de Negociação e Vendas: 
Prospecção de Clientes.
E na área de Tecnologia 
de Informação, os cursos 
são: Autocad 2015 Bá-
sico - Projetos em 2D, 
CorelDraw X7 – ilustra-
ção digital, Excel 2013, 
Excel 2013 - Avançado, 
Illustrator CC - Ilustra-
ção Digital, Implantação 
de Rede Local com Win-
dows, Introdução à Infor-
mática - Windows e Offi-
ce 2013, Manutenção de 
Microcomputadores, Pho-
toshop CC - Tratamento 
de Imagem e Project 2013.
Veja os detalhes de cada 
curso no link. Mais in-
formações pelo tele-
fone (12) 2125-6099. 
O Senac Taubaté fica 
na Rua Nelson Freire 
Campello, 202, Centro.

Senac Taubaté oferece 
programação especial 

de férias

A Prefeitura de Tauba-
té divulga a relação 
de ruas fiscalizadas 
pelos radares mó-
veis nesta semana.
O objetivo da fiscaliza-
ção é dar mais transpa-

rência e buscar a redução 
do número de acidentes 
de trânsito na cidade.
Veja a lista:
22/06 - Av. Dom Pedro I, 
bairro Chácara Silvestre;
23/06 - Av. Independência, 

Jardim Independência;
24/06 - Av. dos Bandeiran-
tes, bairro Independência;
25/06 - Rua Prof. Elba 
Maria Ramos Pereira, 
bairro Hípica Pinheiro;
26/06 - Rua Dr. Pe-
dro Costa, Centro;
27/06 - Praça Dom 
Epaminondas, Centro;
28/06 - Rua XV de 
Novembro, Centro.
Observações: Os lo-
cais de fiscalização es-
tão sujeitos a altera-
ções sem aviso prévio. 
Cada via está sinalizada 
com a velocidade máxi-
ma permitida, através das 
placas de regulamentação.

Taubaté divulga rota de 
fiscalização dos radares
 móveis nesta semana


