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A GAzetA dos Municípios

Incêndio no Galpão
das Artes em Ilhabela

Obras em ponte na Via 
Dutra obrigará  
interdição de  

trecho em Lorena

Prazo para informar 
gastos com Bolsa  

Família termina nesta 
quarta-feira

 A Prefeitura de 
Ilhabela informa que por 
volta das 5h desta terça-
feira, um incêndio atingiu 
o Galpão das Artes, situ-
ado no bairro da Cocaia. 
Com chamas de aproxima-
damente 6 metros de altu-
ra, o Corpo de Bombeiros, 
em trabalho conjunto com 
funcionários da Prefei-
tura de Ilhabela, conteve 
o fogo, concentrado nos 
fundos do Galpão, em uma 
área de aproximadamente 
70 m². Figurinos e vestuá-

 A concessioná-
ria CCR NovaDutra co-
munica que interditará 
na madrugada de terça, 
para quarta, um trecho 
da Via Dutra em Lorena. 
 No local, equipes 
trabalham nas obras de 
modernização da ponte 
sobre o rio Taboão, locali-
zada no km 53,6.
 Para realizar uma 
nova etapa dos serviços, 
a Concessionária interdi-
tará a faixa da esquerda, 
na pista sentido Rio de Ja-
neiro A alteração na con-
figuração do trânsito está 

 Termina nesta 
quarta-feira, o prazo para 
gestores estaduais e mu-
nicipais informarem os 
gastos com a execução 
do Programa Bolsa Famí-
lia ao longo de 2015 ao 
Ministério do Desenvol-
vimento Social e Agrário 
(MDSA). 
 Os municípios e 
estados que não apresen-
tarem as informações te-
rão o repasse de recursos 
de setembro suspenso até 
que regularizem a situa-
ção. Segundo balanço do 
MDSA, até o dia 29 deste 
mês, 5.155 municípios ha-
viam lançado as informa-
ções no Sistema SuasWeb. 

rios que seriam usados nas 
apresentações de fim de 
ano e no desfile cívico-mi-
litar estudantil, em come-
moração ao aniversário de 
211 anos de emancipação 
político-administrativa do 
município foram queima-
dos. Além disso, parte do 
telhado desabou. Ninguém 
ficou ferido.
 A Prefeitura de 
Ilhabela, por meio da 
Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, registrou um 
boletim de ocorrência e 

prevista para começar às 
22h e, em caso de chuva 
ou mau tempo, poderá ser 
adiada ou interrompida.
 As intervenções 
obrigarão uma mudança 
no tráfego da rodovia, que  
fluirá pela faixa da direita 
e pelo acostamento. Para 
alertar os motoristas sobre 
as mudanças no trânsito, a 
concessionária implantará 
sinalização especial com 
placas, sinalização de solo 
e noturna. 
 Os motoristas es-
tão sendo orientados para 
que mantenham a atenção 

O passo a passo da pres-
tação de contas pode ser 
consultado no Manual de 
Orientações sobre a pres-
tação de contas do IGD. 
Outras informações estão 
disponíveis no endereço 
http://mds.gov.br/acesso
-a-informacao/contato e 
também podem ser obti-
das pelo telefone 0800 707 
2003. 
 IGD – O recurso 
para a execução do Pro-
grama Bolsa Família é re-
passado anualmente pelo 
MDSA aos entes federa-
dos. A quantia é calcula-
da com base no Índice de 
Gestão Descentralizada 
(IGD), que mede o de-

aguardará o laudo do Cor-
po de Bombeiros e perícia 
da Polícia Civil, que será 
realizada ainda nesta ter-
ça-feira, para adotar medi-
das cabíveis.
 A Secretaria de 
Cultura informa que todas 
as atividades realizadas 
no Galpão das Artes, na 
Cocaia, estão suspensas 
por tempo indeterminado. 
 O local atende 
mais de 250 alunos com 
programação cultural e ar-
tística.

e que respeitem os homens
-bandeira e a sinalização 
de velocidade no trecho 
em obras, que será de 60 
km/h.
 Para saber das 
condições de tráfego, 
os motoristas podem li-
gar para o Disque CCR 
NovaDutra, que atende 
24 horas por dia pelo te-
lefone 0800-0173536. 
 Os motoristas tam-
bém podem obter infor-
mações das condições de 
tráfego na via Dutra sinto-
nizando a CCRFM 107,5 
NovaDutra.

sempenho dos municípios 
na gestão do programa 
e do Cadastro Único. 
 O índice varia en-
tre zero e 1. Quanto mais 
próximo de 1, melhor o 
resultado da avaliação da 
gestão. Se chegar a zero, 
o município pode perder o 
repasse. 
 O gestor municipal 
ou estadual do programa é 
o responsável pela aplica-
ção dos recursos. As ativi-
dades devem ser planeja-
das de maneira integrada 
e articulada com as áreas 
de educação, assistência 
social e saúde, levando em 
consideração as demandas 
e necessidades da região.

Estudo aponta que
1 em cada 26 compras 

virtuais é prática de
estelionato

Um estudo visando tra-
çar o “Raio-X’ da Fraude 
no e-commerce nacional 
revela dados importantes 
da tentativa de compras 
online de origem ilegal, a 
grande maioria envolven-
do atividades de esteliona-
tário. A atividade, porém, 
revela um comportamento 
comum, como o dia e o 
horário de maior atividade 
de cibercriminosos.
O levantamento é da agên-
cia Konduto (www.kon-
duto.com/pt). De acordo 
com o relatório, a taxa de 
tentativa de compras con-
sideradas ilegais em lojas 
virtuais brasileiras é de 
3,83% - ou seja, 1 a cada 
26 pedidos é de origem 
criminosa, feito por este-
lionatários utilizando car-
tões de crédito clonados. 
O estudo também indi-
ca os horários de maior 
atividade dos golpistas: 
63,57% das compras ile-
gais são feitas entre 17h 
e 2h59, sendo que o ápi-
ce é atingido à meia-noite 

(7,05%). Por outro lado, o 
período com menos tenta-
tivas de fraude é entre 5 e 
12h: somente 7,96%.
O “Raio-X da Fraude no 
E-commerce Brasileiro” 
realizado pela Kondu-
to também aponta que os 
consumidores têm pre-
ferência pelo navegador 
Google Chrome e pelo 
sistema operacional Win-
dows. O relatório se baseia 
na amostragem de mais de 
10 milhões de transações 
analisadas pela startup du-
rante o primeiro semestre 
de 2016. Os números re-
presentam a tentativa de 
fraude, já que a maioria 
das compras fraudulentas 
é barrada a tempo, antes 
da cobrança ou do envio 
da mercadoria.
Com relação aos apare-
lhos mais utilizados nas 
vendas online, quase um 
terço das transações ocor-
re em smartphones ou ta-
blets - totalizando 31,6%. 
Por outro lado, 19,48% 
de todas as tentativas de 

fraude contra lojas virtu-
ais brasileiras já partem de 
dispositivos móveis, sen-
do a maioria em telefones 
celulares.
“Acreditamos que o frau-
dador se revela pela for-
ma como navega em 
um site ou aplicativo. 
Hoje em dia, um crimi-
noso pode ter fácil aces-
so a dados cadastrais ou 
pode mascarar o aparelho  
utilizado no momento da 
compra, mas ele não terá 
o comportamento de um 
bom cliente. Queremos 
que todas estas informa-
ções compartilhadas pos-
sam ajudar diversos lo-
jistas a entender melhor 
como funciona a fraude na 
internet e ter mais conheci-
mento para combatê-las”, 
afirma Tom Canabarro, 
co-fundador da Konduto.
O Raio-X da Fraude no E-
commerce Brasileiro pode 
ser baixado gratuitamente 
no endereço http://ebooks.
konduto.com/raio-x-da-
fraude
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Curiosidades

Canivete suíço

Sabendo que o exército de seu país importava canivetes alemães, Karl Elsener abriu 
uma fábrica em 1884. Os seus primeiros canivetes Victorinos foram entregues aos 
soldados suíços em outubro de 1891. Colocou o brasão do país para diferenciá-los 
dos alemães e os batizou homenageando seus pais, Victor e Victória. Para ampliar 
o negócio e atrair utilizadores mais refinados, Elsener aperfeiçoou os canivetes e 
assim, surgiram os modelos com ferramentas abre latas, chave de fendas, punção e 
saca rolhas, serrote, alicate, abre garrafas, palito de dentes, pinça, gancho de pesca, 
lente de aumento e até uma pequena bússola. O primeiro popularizou-se depois da 
Segunda Grande Guerra Mundial, com as unidades americanas. Atualmente, a linha 
para oficiais tem cem diferentes combinações.
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O primeiro es-
tágio é o sonho mais leve. Logo que nos deitamos ou quando acordamos e voltamos 
a deitar, os músculos relaxam e o ritmo das batidas do coração diminui. Aí temos 
o sonho em “pedaços” ou com imagens isoladas. No segundo estágio, já estamos 
dormindo mais profundamente. Nessa etapa é que algumas pessoas costumam falar 
ou em caso de sonambulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro 
que a gente sonhe nessa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos mais nítidos e 
mais ricos em detalhes acontecem. A essa altura nossa respiração fica mais lenta e 
regular, a temperatura do corpo abaixa, os batimentos cardíacos diminuem e é raro 
acordar. No quarto estágio, o sonho se assemelha ao estado de coma. Aí, geralmente 
é que temos os sonhos com situações de pouca ação e mais ligados à reflexão sobre 
nossos problemas.

Humor

Uma loira formou-se em Direito, mas estando com algumas dúvidas, resolveu for-
mular um questionário para a OAB, com as seguintes perguntas:
1ª.) Qual é a capital do Estado Civil?
2ª.) Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial?
3ª.) Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus?
4ª.) Quem é canhoto pode prestar vestibular para Direito?
5ª.) Tem algum direito a mulher em trabalho de parto sem carteira assinada?
6ª.) Seria patrocínio o assassinato de um patrão?
7ª.) Cabe relaxamento de prisão nos casos de prisão de ventre?
8ª.) A marcha processual tem câmbio manual ou automático?
9ª.) Provocar o Judiciário é falar mal do Juiz?
10ª.) Para um tiro à queima roupa é preciso que a vítima esteja vestida?
***
O Manoel leva o carro a uma oficina e o mecânico pergunta:
- Qual é o problema?
- Quero colocar uma buzina bem forte, mas bem forte mesmo!
- Tudo bem, podemos colocar uma buzina de caminhão!
- Não dá pra ser mais forte ainda?
- Mas por que você quer uma buzina tão forte?
- É que os freios estão falhando...

Mensagens

Os ventos que às vezes tiram algo que amamos, são os mesmos que trazem algo que 
aprendemos a amar. Por isso não devemos lamentar pelo que nos foi tirado e sim, 
aprender a amar o que nos foi dado, pois tudo aquilo que é realmente nosso, nunca 
se vai para sempre.
***
Cada um recebe de acordo com o que dá. Se você der ódio e indiferença, há de rece-
bê-los de volta, mas se der atenção e carinho, há de ver-se cercado de afeto e amor.
***
A vida na Terra é somente temporária. Sem dúvida alguns vivem como se fossem 
ficar aqui eternamente e se esquecem de ser felizes. O valor das coisas não está no 
tempo em que duram, e sim, na intensidade com que sucedeu. Por isso existem mo-
mentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.
***
O que os filhos pensam do pai:
Aos 7 anos: Papai é um sábio. Sabe tudo.
Aos 14 anos: Parece que o papai e engana em certas coisas que me fala.
Aos 21 anos: Papai está um pouco atrasado em suas teorias, elas não são desta 
época.
Aos 28 anos: O velho não sabe nada, está caducando.
Aos 35 anos: Com a minha experiência, o velho nessa idade seria um milionário.
Aos 42 anos: Não sei se consulto o velho neste assunto, talvez pudesse me aconse-
lhar.
Aos 49 anos: Que pena o velho ter morrido, a verdade é que tinha umas idéias e 
umas clarividências notáveis.
Aos 56 anos: Pobre papai, era um sábio, como lamento tê-lo compreendido ta tarde.

Pensamentos, provérbios e citações

O homem é o único animal que faz bagunças

As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada,

Um aposento sem livros é como um corpo sem alma.

Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.

O tempo convence mais do que os argumentos. 

Quem tem atitudes rígidas tem mais dificuldade para sorrir.

É triste ter por amizade aquela que se tem por amor.

O difícil fazemos logo, o impossível demora um pouco mais.

Mesmo o mais pobre dentre nós cede perante a carga do amor.
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EXPEDIENTE

Erigir um Império de
Boa Vontade

*Paiva Netto
 A Caridade, na sua 
expressão mais profunda, 
deveria ser um dos princi-
pais estatutos da Política, 
porque não se restringe 
ao simples e louvável ato 
de dar um pão. É o senti-
mento que — iluminando 
a Alma do governante, 
do parlamentar e do ma-
gistrado — conduzirá o 
povo ao regime em que a 
Solidariedade é a base da 
Economia, entendida no 
seu mais amplo significa-
do. Isso exige uma rees-
truturação da Cultura, por 
intermédio da Espirituali-
dade Ecumênica e da Pe-
dagogia do Afeto, no meio 
popular e como disciplina 
acadêmica. Contudo, no 
campo intelectual, que o 
seja sem qualquer tipo de 
preconceito que reduza, 
em determinadas ocasiões, 
a perspectiva de grandes 
pensadores analíticos, pelo 
fato de alguns deles se 
submeterem a certos dog-

matismos ideológicos e 
científicos, o que é incon-
cebível partindo de men-
tes, no supino, lucubrado-
ras. Até porque a Ciência 
é pródiga em conquistas 
para o bem comum. Mas 
também, no seio dela, 
houve os que muito sofre-
ram incompreensão, por 
causa do convencionalis-
mo castrador, mesmo de 
certos pares que apressa-
damente os prejulgavam. 
Vítimas deles foram Só-
crates, Bias, Baruch Spi-
noza, Dante Alighieri, Ga-
lileu Galilei, Semmelweis, 
William Harvey, Samuel 
Hahnemann, Maria Mon-
tessori, Luiza Mahin, Dr. 
Barry J. Marshall, Dr. J. 
Robin Warren e outros 
nomes célebres, universal-
mente acatados.
Em suma, a Caridade, si-
nônimo de Amor, é uma 
Ciência especial, a van-
guarda de um mundo em 
que o ser humano será 
tratado como merece: de 

forma humana, portanto, 
civilizada. Estaríamos, 
assim, erigindo um Impé-
rio de Boa Vontade neste 
planeta, o estado excelen-
te para o Capital de Deus, 
que circula por todos os 
cantos e não mais pode 
aceitar especulação crimi-
nosa de si mesmo. (...)
Esta ponderação da edu-
cadora e escritora bra-
sileira Cinira Riedel de 
Figueiredo (1893-1987) 
vem ao encontro do que 
anteriormente abordamos: 
“De cada homem e cada 
mulher depende o apri-
moramento de tudo quan-
to nasce, cresce, vive e se 
transforma sobre a Terra, 
porque, de fato, nada mor-
re. Existe uma contínua 
transmutação, e devemos 
ser os guias para que essa 
transformação se faça uma 
ascensão constante, tor-
nando-se cada vez mais 
bela e mais perfeita para 
representar melhor a vida 
que a anima”. 

Rodovia dos Tamoios terá 
trecho interditado para  
detonação de rochas  

nesta quarta

 A Rodovia dos 
Tamoios será interditada 
nesta quarta-feira, das 15h 
às 17h, para uma operação 
de detonação de rochas, no 
trecho de Paraibuna.
 As pistas estarão 
totalmente interditadas 
nos dois sentidos de trá-
fego. A detonação das ro-
chas é necessária para o 
prosseguimento das obras 

de duplicação da pista no 
trecho de Serra da Rodo-
via.
 Durante a execu-
ção da operação, o tráfego 
no trecho será interditado 
nos seguintes pontos:
- Pista sentido Litoral, km 
60,4 (no fim do trecho de 
planalto já duplicado)
- Pista sentido São José 
dos Campos, km 67 (pró-

ximo ao acesso para o mu-
nicípio de Natividade da 
Serra)
 Os motoristas que 
trafegarem pelo local de-
verão redobrar a atenção 
e respeitar a sinalização. 
A Concessionária Tamoios 
solicita aos usuários que 
evitem trafegar pelo tre-
cho durante o período de 
realização da operação.
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Crise: como cortar gastos 
sem cortar investimentos?

Apesar de complexo, o 
funcionamento do mer-
cado é basicamente cons-
truído em cima do com-
portamento das pessoas 
que o fazem girar - sejam 
elas investidores, trabalha-
dores ou consumidores. 
Pensando assim, é fácil 
perceber que os temores e 
esperanças de cada um di-
tam muito de como se de-
senvolve o raciocínio que 
movimenta a economia.
Em um cenário que não 
inspira confiança, o pensa-
mento mais comum é: cor-
te gastos! O grande pro-
blema é que muitas vezes, 
guiados pela falta de con-
fiança que o mercado pas-
sa, muitos se esquecem de 
que o planejamento estra-
tégico tem de vir antes de 
tudo. É nessas horas que 
muitas empresas cortam 
custos que não são simples 
gastos, mas investimentos 
que na verdade estão aju-
dando a empresa a sobre-
viver durante a crise, sem 
que ela mesma perceba.
Na ânsia de resolver um 
problema de caixa, muitos 
deixam de lado a estraté-
gia e a análise sobre o que 
realmente é um gasto e o 
que é um investimento. 
Normalmente, a área de 

comunicação costuma ser 
a primeira afetada, sem se 
enxergar que esse é o ver-
dadeiro oxigênio para os 
pulmões de uma empresa. 
É ela que garante a atração 
e chegada de novos clien-
tes.
A comunicação é o bra-
ço mais poderoso de uma 
empresa na conquista de 
leads. Sem ela a empre-
sa fica à mercê do acaso, 
aguardando ser lembrada 
por seus clientes quase 
que por um milagre em 
um mercado cada vez mais 
competitivo e cheio de es-
tímulos.
Lembre-se: quem não é 
visto não é lembrado. Se 
você desestimula a comu-
nicação da empresa, os 
leads param de chegar e 
você deixa de retroalimen-
tar o seu funil de vendas, 
fazendo sua empresa min-
guar.
Pois ao contrário do que se 
imagina, é justamente nes-
se momento que se precisa 
reforçar a imagem e a ideia 
da marca na mente do con-
sumidor. Em momentos 
de crise financeira é im-
portante manter o diálogo 
com o público, principal-
mente porque este precisa 
sentir que a empresa ainda 

é sólida e confiável.
Enquanto quase todos es-
tão se afastando, reduzin-
do ações, há campo aberto 
para novas oportunidades. 
Se os seus concorrentes 
estão se mostrando fracos, 
você precisa demonstrar 
o quanto é forte, aboca-
nhando inclusive a fatia 
de mercado que antes era 
dele.
Em tempos assim, a co-
municação bem estrutura-
da ganha o significado de 
solidez, de que a empresa 
não se escondeu em um 
momento que deveria apa-
recer e mostrar a todos que 
não está sucumbindo à cri-
se. Não deve haver temor 
e perda de confiança na 
marca. É hora de acreditar 
mais ainda nela!
Claro que não estamos 
falando de manter custos 
elevados e sem sentido. 
A comunicação deve ser 
trabalhada de forma co-
erente e estratégica, con-
siderando o consumidor 
potencial. Isso vale para 
todos os departamentos 
de comunicação, seja a 
institucional, o marke-
ting ou a publicidade.  
O importante é continuar 
abastecendo o seu funil de 
vendas.

Embora pequena, alta em  
investimentos no país  

anima o mercado

O segundo trimestre deste 
ano registrou uma peque-
na alta nos investimentos 
em todo o país em relação 
ao trimestre anterior. A 
amostra é referente ao In-
dicador de Formação Bru-
ta de Capital Fixo (FBCF) 
e divulgado na sexta-feira 
(26) pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplica-
da (Ipea). O indicador do 
Ipea funciona como pré-
via do Sistema de Con-
tas Nacionais Trimestrais 
(SCNT) do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Apesar 
de pequena, alta de 0,38% 
nos investimentos no país 
é vista com otimismo pelo 
mercado. De acordo com 
o Grupo de Conjuntura 
do Ipea, o indicador de 
investimento em constru-
ção civil projeta alta de 
0,50% no segundo trimes-

tre e de 11,72% nas apli-
cações em em máquinas 
e equipamentos em rela-
ção ao primeiro trimestre, 
influenciados pelo bom 
desempenho da produção 
doméstica de bens de capi-
tal no período e, também, 
pela acentuada expansão 
da importação registra-
da em junho passado. Na 
visão do coordenador do 
Grupo de Conjuntura do 
Ipea, José Ronaldo de Sou-
za Jr., se a projeção se con-
firmar, será a primeira alta 
desde o primeiro trimestre 
de 2014. “Fazemos o cál-
culo mensal [de FBCF]. 
Aí, olhando para o trimes-
tre e fazendo a média, ava-
liamos que este pode ser o 
primeiro trimestre de alta 
depois de nove trimestres 
em queda.”
Segundo o economista, a 
confirmação do aumento 

na FBCF significará uma 
mudança importante no 
sentido de que os investi-
mentos, que vinham mos-
trando números negativos 
por um período longo, com 
a melhoria da confiança na 
economia, podem estar 
se recuperando. Souza Jr. 
destacou que, na compara-
ção dos resultados mensais 
com o mês imediatamente 
anterior, já ajustados pela 
sazonalidade, os indicado-
res revelam elevação nos 
investimentos em máqui-
nas e equipamentos desde 
o início de 2016, “o que é 
um dado bastante positivo, 
no sentido de ajudar na 
retomada do crescimento, 
com aumento de capacida-
de, porque investir signifi-
ca aumentar a capacidade 
instalada na economia”.
Com informações da 
Agência Brasil

Vale do Paraíba tem 757 
oportunidades para

desempregados
Mais uma vez, o programa 
Emprega São Paulo/Mais 
Emprego comunica a ofer-
ta de postos de trabalho 
para a Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba. 
Nesta semana 757 vagas 
de trabalho divididas entre 
as áreas de comércio 134), 
serviços (575) e indústria 
(17), entre outras, para de-
sempregados da região.
Vale lembrar que os itens 
escolaridade e experiência 
são fundamentais para o 
preenchimento das vagas 
variam de acordo com a 
área de atuação e com a 
empresa. As cidades da 

região com vagas dispo-
níveis são: Aparecida, 
Caçapava, Caraguatatuba, 
Cruzeiro, Guaratinguetá, 
Ilhabela, Jacareí, Lorena, 
Pindamonhangaba, São 
José dos Campos, São Se-
bastião e Taubaté.
O interessado a uma das 
vagas deve acessar o site: 
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br  criar login, se-
nha e informar os dados 
solicitados. Outra opção é 
comparecer a um Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Trabalho.
O cadastramento do em-

pregador também po-
derá ser feito no site do 
Emprega São Paulo ou 
PAT. Para disponibilizar 
vagas no sistema, é ne-
cessária a apresentação 
do CNPJ da empresa, ra-
zão social, endereço e 
o nome do solicitante. 
O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego  atua 
como uma agência de em-
pregos pública e gratuita 
gerenciada pela Secretaria 
do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), em 
parceria com o Ministério 
do Trabalho e Emprego 
(MTE).

São José abre inscrições 
para incentivo municipal a 
atletas de alto rendimento

A Prefeitura de São José 
dos Campos abre nesta se-
gunda-feira (29) as inscri-
ções para equipes e atletas 
interessados em se bene-
ficiar da Lei de Incentivo 
Fiscal (LIF) em 2017. O 
prazo para envio dos pro-
jetos esportivos se encerra 
em 28 de setembro.
Podem se inscrever proje-
tos de modalidades espor-
tivas olímpicas, paralímpi-
cas ou daquelas incluídas 
no calendário dos Jogos 
Regionais, Abertos do In-
terior e da Juventude. A 
exigência é que equipes e 
atletas sejam federados e 
representem a cidade em 
torneios oficiais intermu-
nicipais, estaduais, nacio-
nais ou internacionais.
A inscrição deve ser feita 
exclusivamente pela in-

ternet, no site da Prefeitu-
ra. O interessado precisa 
preencher o formulário e 
seguir as instruções da pá-
gina. Junto ao projeto, de-
verá ser enviado o currícu-
lo esportivo do atleta ou da 
equipe, com comprovação 
oficial das participações 
nas competições e os re-
sultados obtidos, cópias do 
RG, do CPF, comprovante 
de endereço e de filiação 
na Federação ou Confede-
ração da modalidade nes-
te ano.A lei dá direito aos 
contribuintes do Imposto 
sobre Serviços (ISS) e Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) de destinar 
parte do tributo para bene-
ficiar projetos esportivos 
nas áreas de atuação do 
Fundo de Apoio ao Des-
porto não Profissional (Fa-

denp).
Por meio do incentivo, o 
contribuinte pode desti-
nar até 50% do imposto 
no exercício fiscal em que 
funcionar o projeto, acres-
cido de mais 20% de re-
curso próprio.
O principal objetivo da lei 
é valorizar o esporte da ci-
dade, com o incentivo das 
atividades desportivas não 
profissionais, promover o 
crescimento do setor e es-
timular a produção de pro-
jetos estruturados.
Neste ano, a Prefeitura 
de São José dos Campos 
aprovou 64 projetos, por 
meio da Lei de Incentivo 
Fiscal. Ao todo, são 27 
incentivadores que contri-
buíram por meio da LIF. 
Podem participar pessoas 
físicas e jurídicas.

31/8, serão anunciados os 
vencedores do Prêmio  
Master Imobiliário 2016

31/8, a partir das 19 horas, 
no Clube Atlético Monte 
Líbano, os presidentes do 
Secovi-SP, Flavio Amary, 
e da FIABCI-Brasil, Ro-
drigo Luna, anunciam os 
vencedores da 22ª edição 
do Prêmio Master Imobi-
liário. Ao todo, serão 18 
trabalhos contemplados.  
“Mesmo diante de graves 
problemas econômicos e 
políticos, os empreende-
dores imobiliários con-
tinuam a buscar a exce-

lência de seus produtos e 
serviços”, comenta Flavio 
Amary, do Secovi-SP. 
Para Rodrigo Luna, presi-
dente da FIABCIi-Brasil, 
o prêmio destaca o que há 
de mais inovador e criati-
vo no setor. “O Master é 
fonte valiosa de inspiração 
para projetos e políticas 
que fomentam o cresci-
mento econômico e social 
do Brasil.”
Os jornalistas devem con-
firmar presença antecipa-

damente.
Pauta: Cerimônia de En-
trega do 22º Prêmio Mas-
ter Imobiliário
Data: 31/8 (quarta-feira)
Horário: 19 horas (creden-
ciamento); 20 às 22 horas 
(cerimônia)
Local: Clube Atlético 
Monte Líbano
Av. República do Líbano, 
2.267 - Ibirapuera - São 
Paulo/SP
Estacionamento com ma-
nobristas no local

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Licitação na 
modalidade CONVITE nº 17/2016, Processo nº 29/2016, Edital 30/2016, para Contratação 
de Empresa para realização da FEAGRES 2016. Abertura da Sessão Pública dia 08/09/2016 
às 10:00 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede 
da Prefeitura Municipal até o dia 06/08/2016, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Re-
denção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencao-
daserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2016. PROC. ADM. N° 249/2016. OBJETO: O objeto da presente Chamada 
Pública é o cadastro de projetos sociais a serem executados com as famílias de vulnerabilidade social, mediante 
os recursos Federais e Estaduais recebidos pela Prefeitura Municipal, conforme condições descritas na chama-
da pública, no termo de referência e demais anexos que integram a presente.  DATA DA REALIZAÇÃO: De 
31/08 a 06/09/2016. HORÁRIO: 08:30 às 16:30 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO: Via de Acesso Dr. Renato 
de Aguiar, 148, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. - A Chamada Pública na integra poderá ser consultado no 
endereço acima citado ou retirado GRATUITAMENTE no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.
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Usuários da Tamoios 
podem consultar

condições de tráfego 
por câmeras ao vivo

PAT de Caraguá divulga  
vagas

PAT de São José está 
com 241 vagas de

emprego disponíveis

A partir desta semana, a 
Concessionária Tamoios 
passa a disponibilizar ima-
gens ao vivo da Rodovia 
dos Tamoios em seu site. 
O serviço tem por objetivo  
beneficiar os usuários, que 
poderão consultar as con-
dições de tráfego e de con-
dições climáticas em tem-
po real para planejar suas 
viagens em direção ao Li-

 Veja as va-
gas do Posto de Aten-
dimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT).  
O interessado deve apre-
sentar os documentos pes-
soais (RG, CPF, CTPS e 
PIS) no PAT ou no Poupa-
tempo.
 Açougueiro, Auxiliar de 
manutenção elétrica e hi-
dráulica, Auxiliar de me-
cânico de automóveis, 
Churrasqueiro, Confeitei-
ro, Costureira, Estagiário 

O PAT de São José dos 
Campos está com 241 va-
gas de emprego disponí-
veis nesta semana.
Entre as oportunidades, 
destaque para os cargos 
de Ajudante Geral (100 
vagas), Açougueiro (15), 
Operador de Caixs (85) e 
Garçom (25). Veja a lista 

toral ou para o Vale do Pa-
raíba. Para o conhecimen-
to dos usuários da rodovia, 
a divulgação do serviço 
está sendo feita por meio 
dos Painéis de Mensagem 
Variável ao longo da Ro-
dovia e também no site da 
Concessionária Tamoios 
(www.concessionariata-
moios.com.br) e no Twit-
ter (@Tamoios099).

de corretor de imóveis, 
Esteticista, Farmacêutico, 
Farmacêutico hospitalar, 
Funileiro de veículos (re-
paração), Instalador de 
alarmes, Mecânico de re-
frigeração, Mecânico de 
veículos (diesel), Moto-
rista de furgão, Operador 
de central de concreto, Pa-
deiro, Pintor de alvenaria, 
Pintor de veículos (repa-
ração), Professor de mate-
mática, Técnico em celu-
lar e Técnico em nutrição.

completa de vagas no link.
Os interessados de-
vem ir ao PAT  
(Praça Afonso Pena, 175) 
com RG, CPF, Carteira de 
Trabalho e múmero do PIS 
ativo. Todas as vagas tam-
bém estão cadastradas no 
Portal Mais Emprego e es-
tarão acessíveis para quem 

O serviço oferecido pela 
concessionária tem trans-
missão 24 horas. São dis-
ponibilizadas imagens dos 
seguintes pontos da Ro-
dovia: Km 12,6 (São José 
dos Campos); Km 20,4 
(Jambeiro); Km 34,3 (Pa-
raibuna); Km 47 (Paraibu-
na); Km 58,1 (Paraibuna) 
e Km 80,6 (Caraguatatu-
ba).

As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
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 localizado na 
Rua Taubaté, 520, bairro 
Sumaré. O telefone é (12) 
3882-5211.

tiver cadastro no Portal.
O PAT não oferece in-
formações sobre va-
gas por telefone, de-
talhes sobre as vagas 
você conhece no Portal  
Mais Emprego ou indo 
pessoalmente ao PAT. O 
Posto funciona das 8h às 
17h.

Governo lança plano de  
desburocratização do  

agronegócio

Redes sociais são alvo
principal de ações na

Justiça Eleitoral

Foi lançado, nesta sema-
na, o Plano Agro +, vol-
tado para o aumento de 
eficiência e redução da 
burocracia no agronegócio 
brasileiro. A cerimônia de 
lançamento contou com a 
presença do presidente em 
exercício, Michel Temer, 
o ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Blairo Maggi.
“Queremos um Brasil mais 
simples para quem produz 
e mais forte para compe-
tir”, destacou Blairo Mag-
gi, reforçando o propósito 
do governo federal com 69 
medidas destinadas a mo-
dernizar e desburocratizar 
normas e processos do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa).
As medidas serão imple-
mentadas imediatamen-
te. Entre elas, o fim da 
reinspeção em portos e 
carregamentos vindos de 
unidades com Serviço de 
Inspeção Federal (SIF). 
Com a eliminação desses 
entraves, o setor privado 
e o governo devem ter um 
ganho de eficiência esti-
mado em R$ 1 bilhão ao 
ano. Esse valor representa 
0,2% do faturamento anu-

As redes sociais são o 
maior alvo das ações na 
Justiça Eleitoral para re-
moção de conteúdo, se-
gundo levantamento feito 
pela Fundação Getulio 
Vargas. O estudo, que 
considerou 484 processos 
abertos nas eleições de 
2014, em todo o país, indi-
cou que 56,9% das deman-
das visavam postagens em 
espaços como Facebook, 
Twitter e Youtube. Segun-
do os dados preliminares 
divulgados hoje (26), os 
blogs vêm em seguida 
como alvo preferencial 
das ações (12%), depois as 

al do agronegócio brasilei-
ro, calculado em cerca de 
R$ 500 bilhões.
Para Maggi, o Agro + vai 
transferir dinheiro da ine-
ficiência para a eficiência, 
trazendo benefícios para a 
sociedade. O plano, acres-
centou o ministro, busca 
justamente otimizar os re-
cursos para proporcionar 
ganhos ao setor produtivo, 
que poderá assim gerar 
mais emprego e renda ao 
longo da cadeia do agro-
negócio.
Os principais obstáculos 
burocráticos existentes no 
Mapa foram identificados 
por um grupo de traba-
lho criado pela Portaria 
nº 109, de 2006. Os téc-
nicos do ministério ana-
lisaram 315 demandas do 
setor produtivo e estabe-
leceram 69 medidas para 
implantar nesta primeira 
fase do Agro +. Com isso, 
o governo atenderá reivin-
dicações de 88 entidades 
representativas do agrone-
gócio brasileiro.
“O plano será amplia-
do em 60 e em 120 dias, 
quando novas normas e 
processos deverão ser sim-
plificados”, disse o secre-
tário-executivo do Mapa, 

páginas da administração 
pública direta (11,4%) e os 
portais de notícias (9,7%).
Em caráter liminar, 66% 
das ações propostas foram 
deferidas, pelo menos par-
cialmente. Nas sentenças, 
o índice de deferimento se 
reduz ligeiramente e fica 
em 62%. Enquanto nos 
acórdãos, quando o caso 
é apreciado por um grupo 
de magistrados, o índice 
de aceitação dos pedidos 
de remoção de conteúdo é 
de 58%.A maior parte das 
ações foi iniciada por parti-
dos ou coligações (46,7%) 
e, em seguida, estão as de-

Eumar Novacki.
Eixos
Com medidas de curto, 
médio e longo prazos, o 
Agro + tem dois eixos: 
Modernização e Desburo-
cratização e o Marco Re-
gulatório do Plano de De-
fesa Agropecuária. O foco 
é a redução da burocracia, 
que hoje interfere na exe-
cução dos serviços.

Para tanto, o Mapa acele-
rou a implementação do 
Manual do Boas Práticas 
Regulatórias de Defesa 
Agropecuária, priorizou as 
demandas de automação 
desta área e deu celeridade 
à revisão de normativas da 
Defesa Agropecuária. Isso 
está sendo feito por meio 
de portarias e instruções 
normativas para reorgani-
zar e fortalecer a tramita-
ção de normas.
O Mapa também vai esta-
belecer cooperação com a 
Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil 
(CNA) para desenvolver 
ferramentas capazes de 
agilizar a troca de infor-
mações entre as autorida-
des sanitárias e os países 
importadores do agrone-
gócio brasileiro.

mandas feitas diretamente 
por candidatos (30,3%) e 
pela imprensa (22,8%). A 
maior parte dos réus nos 
processos eram os pró-
prios candidatos (43,6%), 
depois as pessoas físicas, 
com 17,7% e os provedo-
res que oferecem platafor-
ma ao conteúdo (14,6%).
Os dados que compõem 
a pesquisa foram coleta-
dos a partir de todos os 
processos disponibiliza-
dos online pelos tribunais 
regionais eleitorais das 
27 unidades da federação 
e pelo Tribunal Superior 
Eleitoral.


