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A GAzetA dos Municípios

Contagem regressiva 
para o encontro

empresarial contábil 
mais importante

de São Paulo

Festival Estudantil de
Teatro de Caraguá segue 
com inscrições abertas

Festa da Imaculada em 
Taubaté terá show de
Demônios da Garoa

O SESCON-SP aguarda 
mais de mil empresários, 
gestores e profissionais da 
contabilidade para a 25ª 
edição do mais importan-
te evento da categoria no 
Estado de São Paulo e o 
segundo maior do Brasil.
Durante três dias, o EES-
CON se propõe a ofere-
cer boas oportunidades de 
aprimoramento, recicla-
gem e crescimento pro-
fissional, além de ajudar 
a construir um segmento 
mais forte e valorizado, 
sempre a postos para con-
tribuir com o desenvol-
vimento das empresas, 
da economia e da nação. 
Paralelamente ao evento 
principal, ocorre a tradi-
cional Feira de Negócios, 
que terá estandes de em-
presas de variados seg-
mentos com o objetivo de 
promover a demonstra-
ção e a comercialização 
de produtos e serviços de 
interesse do universo con-
tábil. O evento tem como 
tema “Interagir para Evo-
luir” e conta com uma 

Segue até o dia 2 de setem-
bro o período de inscrições 
para o 9º FET – Festival 
Estudantil de Teatro de 
Caraguatatuba. O evento 
tem abrangência nacional 
e será realizado entre os 
dias 17 e 21 de outubro, 
integrando a 10ª edição 
do Litoral Encena - Mos-
tra Nacional de Teatro de 
Rua, Teatro de Bonecos, 
Circo e Dança de Caragua-
tatuba.
Segundo a Fundacc - Fun-
dação Educacional e Cul-

Começou nesta semana 
em Taubaté a tradicional 
Festa do Folclore da Rua 
Imaculada, o mais impor-
tante evento de preserva-
ção cultural da região. A 
abertura está prevista para 
as 19h e, como de cos-
tume, terá apresentação 
dos grupos folclóricos de 
Taubaté e região, além de 
personagens do Sítio do 
Pica-Pau Amarelo.
O evento tem em sua pro-
gramação atrações diver-
sas, danças, grupos folcló-
ricos, violeiros, oficinas 
de modelagem, shows mu-
sicais, comidas típicas e 
cultura local. Neste ano a 
56ª da Festa do Folclore de 

programação especial 
composta por debates, pa-
lestras e painéis comanda-
dos por renomados espe-
cialistas e personalidades 
empresariais e de grande 
credibilidade no mercado. 
Já no primeiro dia do En-
contro, após a solenidade 
de abertura, um coquetel 
marcará a abertura oficial 
da Feira de Negócios.
No dia 25, a primeira pa-
lestra será sobre “Atitude 
inovadora e inovação ao 
alcance de todos”, apre-
sentada pelo doutor em 
comunicação, executivo e 
consultor em grandes em-
presas Dado Schneider; 
em seguida, o experiente 
auditor, contador e con-
troller Marcos Assi aborda 
o tema “Riscos da profis-
são contábil e o complian-
ce”. Na parte da tarde, 
Vânia Ferrari, especialis-
ta em melhoria contínua 
de processos e detentora 
do título de Green Belt 
pela GE, conduz a pales-
tra “Geração Flux! Intera-
ção e Evolução no Século 

tural de Caraguatatuba, 
que é a organizadora do 
evento, podem participar 
do festival todos os gru-
pos de teatro vinculados a 
escolas estaduais, munici-
pais e particulares do En-
sino Fundamental, Médio 
e Técnico de todo o país, 
com exceção as escolas 
técnicas e profissionali-
zantes de teatro.
Inscrições - Os interessa-
dos poderão se inscrever 
pessoalmente na sede da 
Fundacc, de segunda a 

Taubaté terá como atração 
principal o Grupo Demô-
nios da Garoa que se apre-
sentará no palco principal.
A festa terá suas atividades 
distribuídas simultanea-
mente em três polos, que 
são: Rua Imaculada, Palco 
principal (onde acontece-
rão a maioria dos eventos) 
e Casa do Figureiro.
Demônios da Garoa - No 
início, em 1942, chamava-
se Grupo do Luar, até que 
o radialista Vicente Lepo-
race sugeriu um concur-
so para a troca do nome. 
Leporace acreditava que 
o nome “grupo” lembrava 
o Jogo do Bicho. Em pou-
co tempo, os Demônios 

XXI”. Encerrando a pro-
gramação do segundo dia, 
o jornalista e apresentador 
do programa Bem-Estar 
da TV Globo, Fernando 
Rocha, apresenta o tema 
“Na medida do possível - 
Por uma melhor qualidade 
de vida”.
Dia 26, as novidades em-
presariais e tecnológicas, 
as mudanças comporta-
mentais e as novas práticas 
de mercado ganham des-
taque nas apresentações. 
O primeiro painel aborda 
“O futuro das empresas 
contábeis com a evolução 
da tecnologia”; na sequ-
ência, o debate será sobre 
“Visão 360° - Oportuni-
dades e negócios para as 
empresas contábeis”, com 
a participação do empresá-
rio contábil Paulo Godoy. 
O professor e difusor de 
conceitos e atividade liga-
dos à inovação Gil Giar-
delli apresentará a palestra 
magna do 25ª EESCON, 
que terá como tema “Dis-
ruptura, estamos prontos? 
Evoluir ou morrer!”.
Fechando o evento com 
chave de ouro, na sexta-
feira, haverá sorteios de 
prêmios e, à noite, um jan-
tar dançante.
Outras informações sobre 
o 25º Encontro das Em-
presas de Serviços Con-
tábeis do Estado de São 
Paulo:www.sescon.org.br/
eescon
25º Encontro das Empre-
sas de Serviços Contábeis 
do Estado de São Paulo 
(EESCON) será realiza-
do entre os dias 24 e 26 
de agosto em Campos do 
Jordão

sexta-feira, das 9h às 12h 
e das 13h30 às 17h. A ins-
crição também poderá ser 
feita via correio. O edital, 
a ficha de inscrição e de-
mais informações estão 
disponíveis no site www.
fundacc.com.br e também 
podem ser solicitados pelo 
e-mail fetcaragua2016@
gmail.com.
Serão premiadas com tro-
féus e certificados as cate-
gorias: Melhor Ator, Atriz, 
Ator Coadjuvante, Atriz 
Coadjuvante, Diretor, 
Cenografia, Iluminação, 
Figurino, Maquiagem, 
Sonoplastia, Pesquisa e 
Peça de Opinião Pública, 
os grupos que conquis-
tarem a 1ª Melhor Peça e 
2ª Melhor Peça, receberão 
prêmios em dinheiro no 
valor de R$ 1,5 mil e R$ 
1 mil, respectivamente. 
Mais informações: (12) 
3897.5672.
A Fundacc está localizada 
na Rua Santa Cruz, nº 396, 
região central de Caragua-
tatuba.

da Garoa se consolidaram 
como o maior sucesso en-
tre os ouvintes da Rádio 
Bandeirantes de São Pau-
lo. 
Após conhecer o compo-
sitor Adoniran Barbosa, 
a parceria teve início em 
1949 e rendeu estrondosos 
sucessos como “Iracema”, 
“Saudosa Maloca”,  “Pro-
va de Carinho” e a épica 
“Trem das Onze”, que em 
2000 foi eleita a música 
símbolo da cidade de São 
Paulo. Atualmente, com 
mais de 70 anos de ativi-
dades, é a mais antiga for-
mação musical ainda em 
atividades, de acordo com 
o Guinness Book

Dia 17/08 – Quarta-feira
19h - Música Sertaneja com a Dupla Kleiton e Adriano
20h - Show com Céu de Lamparina
21h - Música Sertaneja com a Dupla Kleiton e Adriano

Dia 18/08 – Quinta-feira
19h - Música Sertaneja com o cantor Wesley Jordani
20h - Show com Orquestra de Viola de SJC
21h - Música Sertaneja com o cantor Wesley Jordan

Dia 19/08 – Sexta-feira
19h - Música Sertaneja com o cantor Claudio Henrique
20h - Show com o cantor Peleco
21h - Música Sertaneja com o cantor Claudio Henrique

Dia 20/08 – Sábado
13h - Cia Cênica de Dança Mônica Alvarenga
14h - Dança da Fita com o projeto de adolescentes do Lar 
Irmã Amália
14h30 - Integrarte Dança
15h - Alunos da EMEF Vereador Pedro Grandchamp
15h30 - Balé da Cidade

16h - Fanfarra Municipal de Taubaté - FAMUTA
17h - Banda Músicos do Futuro - BAMUF
18h - Zumba com a ONG Ajuda Já
19h - Quadrilha de Bonecões com Os Bonecões da Manti-
queira
20h - Show com Demônios da Garoa
21h - Música Sertaneja com o cantor Rolando

Dia 21/08 – Domingo
11h - Música Sertaneja com a cantora Cristiane
12h - Coral Conexão UMADET
13h30 - Samba de Roda e Maculelê com o Grupo Capoeira 
Vida
14h - Cia O Clã da Dança
15h30 - Balé da Cidade
16h - Música Sertaneja com o cantor Silvio Chagas
17h - Grupo Raiz Catira
17h30 - Música Sertaneja com o cantor Saturno
18h - Música Sertaneja com a dupla Rony e Roney
19h - Música Sertaneja com o cantor Gabrielzinho
20h - Show com Circuladô de Fulô
21h - Música Sertaneja com o cantor Gabrielzinho

Festa da Imaculada: Confira programação do palco principal!
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Curiosidades

Pelo dia em que você nasceu, o que você é?

Dia 1... Exigente
Dia 2... Teimoso (a)
Dia 3... Perfeccionista
Dia 4... Divertido (a)
Dia 5... Tolerante
Dia 6... Apaixonado (a)
Dia 7... Desconfiado (a)
Dia 8... Romântico (a)
Dia 9... Calmo (a)
Dia 10... Hilário (a)
Dia 11... Sonhador (a)
Dia 12... Simpático (a)
Dia 13... Ciumento (a)
Dia 14... Paquerador (a)
Dia 15... Impaciente
Dia 16... Corajoso (a)
Dia 17... Carinhoso (a)
Dia 18... Simples
Dia 19... Sincero (a)
Dia 20... Esquecido (a)
Dia 21... Tímido (a)
Dia 22... Caprichoso (a)
Dia 23... Vaidoso (a)
Dia 24... Lutador (a)
Dia 25... Observador (a)
Dia 26... Desastroso (a)
Dia 27... Amável
Dia 28... Criativo (a)
Dia 29... Líder
Dia 30... Namorador (a)
Dia 31... Dominador (a)
 
Humor

Uma loira entra numa loja e pergunta:
- Quanto custa essa televisão?
E o atendente responde:
- Nós não vendemos nada para loiras.
Passando alguns dias, ela volta com uma peruca preta e diz:
- Moço, quanto custa essa televisão?
E o empregado, novamente diz:
- Não vendemos nada para loiras.
Ela fica aborrecida e pergunta:
- Como é que o senhor descobriu que eu sou loira?
- É porque isso não é televisão. Isso é um forno de microondas.
***
Uma loira entra numa livraria e foi direta à secção de livros de auto-ajuda e logo 
encontra um livro com um título que lhe agradou muito: “Resolva todos os seus 
problemas”, era o título do livro. Como ainda estava em dúvida, perguntou ao bal-
conista:
- Por favor, moço, este livro resolve todos os meus problemas?
- Todos eu acho que não. Digamos que ele resolva a metade dos seus problemas.
E ela muito inteligente, logo acrescentou:
- Bem, sendo assim, então eu vou levar dois!
***
O sujeito entra em casa completamente louco, agarra a mulher pelos braços e bem 
furioso grita:
- Você vai ter que me explicar o que é que a sua fotografia está fazendo no painel da 
agência matrimonial, diz?
- Ah! Querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você lembra?

Mensagens

Toda vez que você praticar um ato, mesmo que seja pequenino, com um bom pen-
samento, você o preenche de uma energia que beneficiará você de uma forma ou 
de outra, mais adiante. Mas se o fizer no sentido do mal, esse mal, por ele retido, se 
voltará contra você, mais cedo ou mais tarde. Tenha equilíbrio e orientação. Faça 
tudo com sentido nobre, bondade, esperança, beleza, alegria a fim de receber essas 
mesmas coisas de volta na vida, o que ocorrerá no momento que delas mais neces-
sitar. No chão, como na vida, colhe-se o que se planta, Todo bem ou todo mal que 
você faz para os outros, acredite, você estará fazendo para você mesmo. 
***
A felicidade vem do íntimo, não depende de fatores externos ou de outras pessoas, 
nós nos tornamos vulneráveis e poderemos ser facilmente ferido quando os nossos 
sentimentos, segurança e felicidade dependem do comportamento e ações de ou-
tras pessoas. Nunca transfira seu poder pra ninguém. Tente não se apegar a coisas 
porque no mundo aprendemos por meio de relacionamentos, não de coisas. Todos 
nós sabemos que não poderemos levar nada conosco quando deixarmos este mundo
***
Muito do que lhe foi ensinado já foi, um dia, a visão radical de indivíduos que tive-
ram a coragem de acreditar o que sua mente e seu coração diziam era verdadeiro, 
ao invés de aceitar as crenças comuns de sua época. Isto é de forma básica a única 
coragem exigida de nós: ter coragem para o mais estranho, mais singular e mais 
inesquecível que possamos encontrar.

Pensamentos, provérbios e citações

Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.

Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.

Confiança não se impõe, confiança conquista-se.

O dia de amanhã ainda ninguém usou e ele pode ser seu.
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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

Senac Guaratinguetá  
oferece cursos na área de 

vendas, negócios  
e fotografia

O Senac Guaratinguetá 
está com inscrições aber-
tas para três cursos livres 
na área de comunicação e 
arte, com aulas começan-
do em Agosto.
 O primeiro curso 
é de “Vendas: Prospecção 
de clientes”, que tem como 
objetivo capacitar profis-
sionais para elaborarem 
um plano de identificação 
e atração de potenciais 
clientes, por meio de téc-
nicas específicas da área 
de vendas e marketing, 
abrangendo as vendas em-
presariais e varejistas. O 
curso foca em estratégia 
de negócio, comunicação 
e marketing, para além do 
habitual currículo de ne-
gociação e venda, como 
forma de diferenciar o pro-
fissional no mercado. As 
aulas vão de 20 de agosto 
a 24 de setembro, sempre 
aos sábados, das 9h30 às 
12h30.
O segundo curso é de “A 
Arte de Encantar o Clien-
te”, que abordará e ensi-
nará técnicas e ações que 

contribuam para a criação 
de vínculos de fidelidade 
e lealdade entre clientes, 
marcas e empresas, valo-
rizando o relacionamento 
e superando expectativas. 
As aulas vão de 20 de 
agosto a 20 de setembro, 
sempre aos sábados, das 
13h às 17h.
O terceiro curso é de “Ati-
tude Empreendedora”, que 
vai capacitar o aluno a 
agir com atitudes empre-
endedoras, desenvolven-
do iniciativa pessoal para 
a realização de projetos 
inovadores, visando a uma 
postura profissional ética e 
bem sucedida. O curso foi 
formatado para estimular 
os participantes, por meio 
de atividades vivenciais 
e comportamentais, a de-
senvolver características 
empreendedoras que apri-
moram suas competências 
profissionais para uma 
atuação mais competitiva 
e bem sucedida qualquer 
que seja sua área de atua-
ção. As aulas vão de 20 de 
agosto a 24 de setembro, 

sempre aos sábados, das 
9h30 às 12h30.
O quarto curso é “Forma-
ção Básica em Fotogra-
fia”, que tem como objeti-
vo prepara o aluno para o 
uso inteligente dos meca-
nismos essenciais de uma 
câmera fotográfica digital 
manual e o auxilia na des-
coberta de seus potenciais 
expressivos. No curso, o 
aluno tem contato com a 
história da fotografia, téc-
nicas e manuseio do equi-
pamento fotográfico, além 
de ser estimulado a formar 
uma cultura fotográfica e 
senso crítico sobre a pro-
dução, visando imagens 
com qualidade. As au-
las vão de 20 de agosto a 
10 de dezembro, sempre 
aos sábados, das 9h30 às 
12h30.
Mais informações e ins-
crições pelo telefone (12) 
2131-6300 ou www.sp.se-
nac.br/guaratingueta. O 
Senac Guaratinguetá fica 
na Av. Doutor João Bap-
tista Rangel de Camargo, 
nº 50, Centro.

CCR inicia obra de modernização 
em ponte na via Dutra, em Lorena

Motoristas que trafegam 
pela Via Dutra devem ficar 
atentos à movimentação 
na altura do Km 53,6, em 
Lorena, onde há obras na 
pista. É o trabalho desen-
volvido pela concessioná-
ria A CCR NovaDutra que 
iniciou as obras de moder-
nização da ponte sobre o 
rio Taboão. 
Segundo a concessioná-
ria, a pista passa por obras 

de recuperação, reforço 
e alargamento da ponte, 
com implantação de acos-
tamento e de área de pas-
seio para pedestres. Na 
fase atual, a Concessio-
nária está mobilizando os 
equipamentos para execu-
tar a fundação da estrutura 
no sentido São Paulo. No 
entanto, os trabalho não 
interferem no tráfego da 
via Dutra.

As obras fazem parte do 
Programa de Recupera-
ção e Alargamento de 
Pontes e Viadutos, re-
alizado pela CCR No-
vaDutra desde 1996.  
Em torno de 25 profissio-
nais estão empenhados na 
realização dos serviços, 
que contam com inves-
timento de R$ 720 mil e 
têm previsão de término 
em outubro de 2017.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 44, Termo nº 6357
Faço saber que pretendem se casar GIULIANO FREDERICO RAMALHO GOULART e 
JOSENIR PINHEIRO NOBRE, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo ar-
tigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Campo Grande - MS, 
nascido em 26 de agosto de 1987, de profissão representante comercial, de estado civil 
solteiro, residente e domiciliado na Rua Amarilis, nº 112, Flor do Vale, nesta cidade, filho de 
EDSON CARLOS RIBEIRO GOULART, de 49 anos, nascido na data de 30 de novembro 
de 1966, residente e domiciliado em Goiania/GO, natural de Campo Grande/MS e de ZILPA 
ALESSANDRA RAMALHO, de 46 anos, nascida na data de 18 de julho de 1970, residente 
e domiciliada em Taubaté/SP, natural de São José dos Campos/SP. Ela é natural de Santo 
Antônio do Jacinto - MG, nascida em 29 de março de 1988, de profissão analista tributária, 
de estado civil solteira, residente e domiciliada Rua Esperança, nº 336, Chácara Nova Vida, 
nesta cidade, filha de JOSÉ NOBRE NETO, de 54 anos, nascido na data de 18 de julho de 
1962 e de ALDENY PINHEIRO MOURA, de 44 anos, nascida na data de 16 de junho de 
1972, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, natural de Santo Antonio do Jacinto/MG. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 45, Termo nº 6358
Faço saber que pretendem se casar ANTONIO FERNANDO DE SOUZA CASAS JUNIOR 
e ALESSANDRA DE OLIVEIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, 
nascido em 5 de março de 1987, de profissão administrador, de estado civil solteiro, re-
sidente e domiciliado à Rua José Alexandre dos Santos, nº 41, Jardim Santana, filho de 
ANTONIO FERNANDO DE SOUZA CASAS, falecido em Tremembé/SP na data de 15 de 
fevereiro de 2014 e de MARIA APARECIDA DOS SANTOS CASAS, de 48 anos, nascida 
na data de 18 de dezembro de 1967, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 
Tremembé/SP. Ela é natural de Ubatuba - SP, nascida em 28 de janeiro de 1987, de profissão 
financeira, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contra-
ente, filha de ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA, de 71 anos, nascido na data de 30 de 
maio de 1945 e de LUZIA BENEDITA DE JESUS, de 55 anos, nascida na data de 18 de 
maio de 1961, residentes e domiciliados em Ubatuba/SP, natural de Ubatuba/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado 
em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Propaganda eleitoral
começa nesta semana

Começa hoje na internet e 
também nas ruas a propa-
ganda eleitoral para quem 
se candidata a cargos de 
prefeito e vereadores nas 
Eleições 2016. De acordo 
com as regras estabeleci-
das pela Justiça Eleitoral 
passa a ser permitido aos 
candidatos participar de 
carreatas, distribuir pan-
fletos e usar carros de som 
das 8h às 22h. Também 
estão permitidos comícios 
das 8h às 24h. A campanha 
vai até 1º de outubro, um 
dia antes do primeiro tur-
no.

Aos juízes eleitorais, cabe-
rá a partir de agora julgar 
os pedidos de registro, que 
poderão ser indeferidos se 
os candidatos descumpri-
rem os requisitos legais, 
entre eles estar elegível 
pela Lei da Ficha Limpa. 
A norma impede que pes-
soas condenadas por ór-
gãos colegiados disputem 
eleições pelo prazo de oito 
anos. O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) recebeu o 
número parcial de 485.268 
mil pedidos de registros 
de candidaturas, até o dia 
de ontem (15). O número 

final deve ser divulgado 
hoje.
Novas regras - Vale lem-
brar que a Justiça Eleitoral 
em todo o país utilizará no-
vas regras para fiscalizar 
os recursos empregados 
nas campanhas dos can-
didatos. De acordo com 
a reforma eleitoral apro-
vada pelo Congresso no 
ano passado, os partidos e 
coligações deverão prestar 
contas aos tribunais regio-
nais eleitorais (TREs) a 
cada 72 horas. Os dados 
poderão ser consultados 
no site do TSE.

Semestre termina com queda de 13,2% no faturamento
das micro e pequenas empresas

Foi a maior taxa de recuo 
para um primeiro semestre 
na comparação com o mes-
mo período do ano anterior 
desde 2002; otimismo cres-
ce entre empresários. As 
micro e pequenas empresas 
(MPEs) paulistas chegaram 
ao fim do primeiro semes-
tre de 2016 com redução 
de 13,2% no faturamento 
acumulado no período em 
comparação com os primei-
ros seis meses de 2015, já 
descontada a inflação. Foi a 
maior taxa de queda para um 
primeiro semestre em rela-
ção a igual intervalo do ano 
anterior desde 2002, quando 
as MPEs registraram recuo 
de 17,9% ante os seis meses 
iniciais de 2001. A receita to-
tal das MPEs no período foi 
de R$ 275,3 bilhões, apenas 
ligeiramente maior do que 
a registrada no primeiro se-
mestre de 2009, ano da crise 
financeira internacional. As 
informações fazem parte da 
pesquisa mensal Indicadores 
Sebrae-SP.  
Os números são reflexo do 
fraco desempenho da econo-
mia brasileira. O crescimen-
to do desemprego, a diminui-
ção do rendimento real dos 
trabalhadores e a confiança 
em níveis históricos baixos 
-  mesmo com a elevação 
observada ultimamente – re-

duziram o consumo e, con-
sequentemente, os ganhos 
das MPEs.  Todos os setores 
apresentaram redução de re-
ceita superior a dois dígitos 
no primeiro semestre: a in-
dústria teve queda no fatura-
mento de 15,3%; os serviços, 
de 14,7% e o comércio, de 
11,2%.  “Os resultados da re-
ceita dos pequenos negócios 
mostram que ainda falta mui-
to para a economia voltar aos 
patamares de anos atrás, an-
tes da recessão. Se os resul-
tados seguem preocupantes, 
temos indícios de que a crise 
já pode ter batido no fun-
do do poço e agora estamos 
mais perto de pegar de volta 
o caminho do crescimento. 
Prova disso é que o fatura-
mento dos Microempreen-
dedores Individuais, catego-
ria que tem abrigado muitos 
trabalhadores que perderam 
seus empregos, já diminuiu 
o ritmo de queda e o otimis-
mo moderado voltou a fazer 
parte das conversas do dono 
da padaria, do restaurante, da 
oficina mecânica, do salão, 
da pequena indústria”, diz 
o presidente do Sebrae-SP, 
Paulo Skaf. 
Por regiões, a queda também 
foi generalizada. No con-
fronto do primeiro semestre 
deste ano com o acumulado 
de janeiro a junho de 2015, 

o faturamento das MPEs da 
Região Metropolitana de São 
Paulo sofreu a maior baixa, 
de 15,3%. O município de 
São Paulo observou retração 
de 14,6% e no Grande ABC 
o recuo ficou em 14,5%. No 
interior do Estado a dimi-
nuição no indicador atingiu 
10,9%, relativamente menos 
acentuada que nas outras re-
giões. Possivelmente o me-
lhor desempenho de algumas 
culturas agrícolas relevantes, 
contribuiu para uma maior 
circulação de renda nesta 
região. Considerado apenas 
o resultado de junho, o fatu-
ramento das MPEs paulistas 
caiu 11,4% ante igual mês 
de 2015. A indústria liderou 
a queda, -14%, seguida por 
serviços, -11%, e comércio, 
-10,8%.
“Os números mostram que o 
semestre foi ruim para as Mi-
cro e Pequenas Empresas de 
São Paulo. O mercado ainda 
enfraquecido retarda a reto-
mada do consumo. Somente 
a partir da recuperação da 
economia é que os pequenos 
negócios vão conseguir se 
fortalecer”, afirma o diretor-
superintendente do Sebrae
-SP, Bruno Caetano. 
Empregos e salários
De janeiro a junho de 2016, 
houve redução de 2,6% no 
pessoal ocupado (sócios-pro-

prietários, familiares, empre-
gados e terceirizados) nas 
MPEs do Estado ante o pri-
meiro semestre de 2015.
No mesmo período, a folha 
de salários encolheu 5,3% 
e o rendimento dos empre-
gados ficou 0,2% menor, já 
descontada a inflação.
MEI
O primeiro semestre também 
foi ruim para os Microem-
preendedores Individuais 
(MEIs) paulistas. A catego-
ria registrou queda de 20,8% 
no faturamento em relação 
ao acumulado nos primeiros 
seis meses de 2015. A recei-
ta total dos MEIs no período 
somou R$ 14,3 bilhões, o 
que significa R$ 3,8 bilhões 
a menos do que no acumula-
do de janeiro a junho do ano 
anterior.
Quem mais teve perdas fo-
ram os MEIs do comércio, 
cuja receita caiu 22,8%, se-
guidos pelos da indústria, 
com recuo de 22,5% no fatu-
ramento e pelos dos serviços, 
que viram seus ganhos dimi-
nuírem 18,2% no período.
Os MEIs da Região Metro-
politana de São Paulo foram 
os que mais sofreram e tive-
ram perda de 23,9% no fatu-
ramento, na comparação do 
primeiro semestre de 2016 
com o de 2015. Já os do in-
terior viram seu resultado re-

cuar 16,9% em igual compa-
ração. Assim como as MPEs, 
o desempenho superior de 
culturas agrícolas importan-
tes pode ter contribuído para 
movimentar a economia da 
região e minimizar o insu-
cesso dos MEIs do interior.
Em junho de 2016, a receita 
dos MEIs retrocedeu 7,8% 
sobre junho de 2015 e ca-
racterizou a 11ª queda se-
guida na comparação de um 
mês como o mesmo mês do 
ano anterior. Por outro lado, 
os recuos têm ficado menos 
acentuados nos últimos me-
ses. 
Expectativa: Para os próxi-
mos seis meses, 58% dos 
donos de MPEs afirmaram, 
em julho de 2016, esperar 
estabilidade no faturamento, 
praticamente a mesma pro-
porção dos que tinham essa 
expectativa em julho do ano 
passado, quando 57% deram 
essa resposta.
No que se refere à economia, 
aumentou significativamente 
o grupo dos que falam em 
melhora: agora são 29% ante 
12% de um ano antes. Tam-
bém diminuiu significativa-
mente o porcentual de quem 
crê em piora: eram 44% em 
julho do ano passado e agora 
são 15%. 
Em relação ao faturamen-
to do negócio nos próximos 

seis meses, 48% dos MEIs 
acreditam em melhora, um 
aumento de seis pontos por-
centuais em relação aos 42% 
que tinham essa opinião em 
julho de 2015. 
Sobre a situação da econo-
mia brasileira, assim como 
os proprietários de MPEs, 
houve aumento de MEIs fa-
lando em melhora: agora são 
39%, ante 25% de julho de 
2015. Também caiu bastante 
o número dos que preveem 
piora, de 47% em julho de 
2015 para 16% agora.
A pesquisa: A pesquisa Indi-
cadores Sebrae-SP foi reali-
zada com apoio da Fundação 
Seade. Foram entrevista-
dos 1,7 mil proprietários de 
MPEs e 1 mil MEIs do Es-
tado de São Paulo duran-
te o mês de referência. No 
levantamento, as MPEs são 
definidas como empresas de 
comércio e serviços com até 
49 empregados e empresas 
da indústria de transforma-
ção com até 99 emprega-
dos, com faturamento bruto 
anual até R$ 3,6 milhões. 
Os MEIs são definidos como 
os empreendedores registra-
dos sob essa figura jurídica, 
conforme atividades permi-
tidas pela Lei 128/2008. Os 
dados reais apresentados fo-
ram deflacionados pelo INP-
C-IBGE.

Proibidas doações -  Os 
candidatos também estão 
proibidos de receber doa-
ções de empresas e só po-
derão ser financiados por 
pessoas físicas e recursos 
do Fundo Partidário. As 
doações de simpatizantes 
dos candidatos só podem 
ser feitas por meio de re-
cibo e declaradas no Im-
posto de Renda. O TSE 
ainda vetou as  “vaquinhas 
virtuais”, aquelas ações de 
receber online pequenas 
contribuições em dinheiro.
Com informações da 
Agência Brasil 
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Câmara de Pinda aprova
doação de área para
prolongamento de
rua no Shangri-la

Conheça as novas
regras do Fies

4ª Etapa da Corrida e
Caminhada AdrenaRun aguarda 

720 atletas em Caraguá

Plantão do Riso realiza 
espetáculo gratuito no

Teatro Metrópole

PAT de Caraguá divulga 
vagas para esta semana

Por unanimidade, os vere-
adores de Pindamonhan-
gaba aprovaram durante 
a 28ª Sessão Ordinária da 
Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, reali-
zada no último dia 15, a 

Estão disponíveis 75 mil 
oportunidades para o para 
a ocupação de vagas re-
manescentes do Fundo de 
Financiamento Estudan-
til (Fies) para o segundo 
semestre em instituições 
particulares de todo o País. 
No entanto, o candidato 
deve ficar atento às novas 
regulamentações. A porta-
ria foi publicada no Diário 
Oficial da União.
O Ministério da Educação 
publicou, na segunda-feira 
(15), as novas regras para 
o Fies.  Antes, pela antiga 
regra, o MEC previa a dis-
tribuição das vagas entre 

A largada da 4ª Etapa da 
Corrida e Caminhada será 
no próximo sábado, às 20h, 
na Alameda José Frances-
coni, próximo ao Centro 
de Eventos do Litoral Nor-
te, no Porto Novo, em Ca-
raguatatuba. Ao todo, 720 
atletas se inscreveram na 
prova. A corrida terá per-
cursos de 12 Km e 6 Km 
de distância nas orlas do 
Porto Novo e Indaiá, além 
da prova Kids e 3km de 
caminhada.
Os atletas de ambos os se-
xos disputam nas catego-
rias 16 a 19 anos, 20 a 29 
anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 
anos, 50 a 59 anos e aci-
ma de 60 anos. A garotada 
compete nas categorias 1 a 
3 anos, 4 a 7 anos, 8 a 10 
anos, 11 a 13 anos e de 14 
a 15 anos, com trajetos de 
50m, 100m, 300m, 500m 

A ONG Plantão do Riso 
realiza no sábado (20), 
às 20h, mais uma edição 
do Plantão Night Show, 
no Teatro Metrópole, em 
Taubaté.  A apresentação 
gratuita reúne teatro, mú-
sica e dança a fim de apre-
sentar à população o tra-
balho desenvolvido pelos 
voluntários nos hospitais 
da cidade.
Em seu terceiro ano con-
secutivo, o evento conta 
com a colaboração de 40 
plantoneiros - como são 
chamados os voluntários 
do Plantão do Riso - para 
essa noite. São pessoas de 
diferentes faixas etárias, 
profissões e religiões que 
se dedicam e se unem para 
manter esse importante ato 
de solidariedade.
A atração é composta por 

 Veja as vagas do 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador de Caraguá 
(PAT). O interessado deve 
apresentar os documentos 
pessoais (RG, CPF, CTPS 
e PIS) no PAT ou no Pou-
patempo.
 Carpinteiro, Carta-
zista, Churrasqueiro, Con-
feiteiro, Contínuo, Cos-
tureira, Cozinheiro geral, 
Estagiário de corretor de 
imóveis, Eletricista, En-

aprovação de um projeto 
do executivo que vai per-
mitir a extensão de uma 
rua no bairro Sangri-lá.
Os parlamentares aprova-
ram o Projeto de Lei n° 
86/2016, de autoria do Po-

os cursos da própria insti-
tuição de ensino.
Agora, as vagas serão ofe-
recidas de acordo com a 
soma de vagas remanes-
centes de todas as Insti-
tuições de Educação Su-
perior (IES). O candidato 
pode preencher em qual-
quer curso e turno das ins-
tituições da mantenedora 
que tiveram vagas sele-
cionadas pela Secretaria 
de Educação Superior do 
Ministério no processo se-
letivo regular.
Para concorrer às vagas, 
os candidatos precisam 
ter realizado o Exame Na-

e 800m, respectivamente.  
O trajeto da caminhada 
é composto por 3 Km de 
distância.
Os kits serão entregues 
na sexta-feira (19), das 
16h às 19h, na Academia 
Asec; e no sábado (20), 
das 15h às 18h, na Nice 
Calçados, localizadas no 
Centro. A Academia Asec 
fica na Rua São Benedito 
900 – Centro. O endereço 
da Nice Calçados é Rua 
Santa Cruz, 241 – Centro. 
As 1ª, 2ª e 3ª etapas do cir-
cuito ocorreram nos dias 
5 de março, 23 de abril e 
19 de junho. As 4ª, 5ª e 
6ª etapas dos outras serão 
realizadas nos dias 20 de 
agosto, 15 de outubro e 17 
de dezembro.  O Circuito 
Adrena Run é formado por 
seis etapas.  
Outras informações po-

pequenas peças ou cenas 
dramáticas, geralmen-
te cômicas, apresentadas 
pelos palhaços doutores, 
além de outras surpresas 
para o público.
A entrada é gratuita e aber-
ta à comunidade em geral. 
Os ingressos serão dispo-
nibilizados para o público 
uma hora antes do espetá-
culo na bilheteria. O Teatro 
Metrópole está localizado 
na Rua Duque de Caxias, 
312, no Centro de Tauba-
té. Para mais informações, 
acesse o Facebook ou en-
vie um e-mail para conta-
to@plantaodoriso.com.
Plantão do Riso: O Plantão 
do Riso é uma organização 
não governamental que, 
desde 2005, realiza visi-
tas aos hospitais da cidade 
levando alegria e diversão 

canador, Esteticista, Far-
macêutico, Laboratorista 
de concreto, Mecânico 
de refrigeração, Motoris-
ta carreteiro, Operador de 
central de concreto, Ope-
rador de retro-escavadeira, 
Padeiro, Passadeira, Piz-
zaiolo, Serralheiro, Técni-
co em celular, Técnico em 
manutenção eletrônica e 
Técnico em nutrição.
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 

der Executivo, que autori-
za o Município a receber 
por doação, sem encargos, 
uma área de terreno locali-
zado no Loteamento Shan-
gri-la, para fins de regula-
rização de prolongamento 
de rua. O projeto tem por 
finalidade regulamentar 
a extensão da rua Natálio 
Soares Lemes dos Santos, 
no Loteamento Shangri-la, 
no bairro das Campinas. 
Trata-se de uma passagem 
que já existe de fato e foi  
apossada pelo município 
desde meados de 1990. Os 
proprietários propuseram 
a doação com interesse de 
regularizar a área median-
te ação ao município.

cional do Ensino Médio 
(Enem), a partir de 2010, e 
ter obtido média superior a 
450 pontos na prova obje-
tiva, além de não ter zera-
do a redação. Podem par-
ticipar pessoas com renda 
familiar per capita de até 
três salários-mínimos.
Os cadastos devem ser 
feitos pela página do Fies 
Seleção, sistema que vai 
gerenciar a ocupação das 
vagas. Em seguida, o can-
didato tem até dois dias 
úteis para concluir a inscri-
ção no site do Sistema In-
formatizado do Fies (Sis-
Fies). Após esse processo, 
o candidato precisa com-
provar em até cinco dias 
que se enquadra nos requi-
sitos para concorrer à vaga 
na Comissão Permanente 
de Supervisão e Acompa-
nhamento (CPSA).
O Ministério da Educação 
ainda reforçou na publica-
ção que os acordos firma-
dos para o financiamento 
estudantil nesta chamada 
só serão válidos para este 
semestre. Fonte: MEC 

dem ser obtidas pelo 
e-mail adrenarun.cara-
gua@gmail.com ou na 
Fanpage www.facebook.
com/adrenarun13.
Programação da 4ª Corrida 
e Caminhada Adrena Run
Dia 20 de agosto (sábado)
16h às 19h – Guarda-volu-
me e montagem das tendas
19h – Largada Adrena Run 
kids 
19h45 – Aquecimento
20h – Largada da prova de 
12 Km
20h10 – Largada da prova 
de 6 km e caminhada de 3 
km
21h45 – Premiação
23h – Encerramento     
Local: Alameda José 
Francesconi – Porto Novo 
(próximo ao Centro de 
Eventos do Litoral Norte)
*Programação sujeita a al-
terações 

aos pacientes de todas as 
idades que lá se encon-
tram. Atualmente, a ONG 
possui 44 voluntários em 
ação e visita regularmen-
te os hospitais Regional e 
Universitário.
Para se tornar um “planto-
neiro” e poder visitar hos-
pitais é necessário passar 
por 12 meses de formação, 
em encontros quinzenais 
aos domingos. As oficinas 
tem o intuito de ensinar e 
treinar noções de improvi-
sação cênica, maquiagem, 
figurino, composição de 
personagem, conscienti-
zação sobre higienização e 
a rotina do ambiente hos-
pitalar. E mesmo depois 
de formados, os membros 
continuam em treinamento 
para aperfeiçoamento con-
tínuo.

à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
 O PAT está lo-
calizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré.  
O telefone é (12) 3882-
5211.


