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A GAzetA dos Municípios

Brasil abre 47,3 mil postos 
formais de trabalho em julho

Impostômetro da ACSP atingiu 
R$ 1,5 trilhão ontem às 11h40

Alta do dólar prejudica 47,6% 
das micro e pequenas empresas 

do Estado de São Paulo

Via Dutra recebe serviços de
recuperação de pavimento

O melhor desempenho 
para o mês desde 2012
O país fechou o mês de 
julho com a criação de 
47.319 postos no mercado 
de trabalho, o melhor de-
sempenho para este mês 
desde 2012, ano em que 
foram abertos mais de 
142,4 mil empregos com 
carteira assinada. Os da-
dos são do Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados (Caged), divul-
gados ontem, dia 22 pelo 
Ministério do Trabalho.
Ao todo, no mês foram 
abertas 1.219.187 vagas, 
enquanto o número de de-
missões foi de 1.171.868, 
revertendo o resultado ne-
gativo apurado em junho, 
quando foram fechados 
mais de 600 postos for-
mais de trabalho.
De janeiro a julho, o sal-
do de admissões e demis-
sões segue positivo, com a 
abertura de 448,2 mil no-

O Impostômetro da Asso-
ciação Comercial de São 
Paulo (ACSP) registra a 
marca de R$ 1,5 trilhão 
nesta quinta-feira, dia 23, 
às 11h40. O montante re-
presenta o total de impos-
tos, taxas e contribuições 
que a população brasileira 
já pagou desde o primeiro 
dia do ano. No ano pas-
sado, esse mesmo valor 
foi atingido 22 depois, ou 
seja, dia 14/9/2017.
Além do aumento na arre-
cadação pública de um ano 
para outro, salta aos olhos 
o fato de que esse dinheiro 
não é suficiente para sanar 

Cotação subiu 18,7% de 
janeiro a julho e impactou 
negócios com custos na 
moeda americana
A recente alta do dólar tem 
sido ruim para boa parte 
das micro e pequenas em-
presas (MPEs) do Estado 
de São Paulo. A cotação 
da moeda americana su-
biu 18,7% de janeiro a ju-
lho, elevação considerada 
prejudicial por 47,6% dos 
donos de MPEs paulistas, 
revela pesquisa do Sebra-
e-SP.
Entre as empresas que sen-
tiram negativamente o im-
pacto do câmbio, 42,8% 
compram insumos e ma-
térias-primas com preços 

A CCR NovaDutra realiza, 
até o próximo domingo, 
dia 26, obras de recupera-
ção de pavimento nas ci-
dades de Taubaté, Caçapa-
va, São José dos Campos 
e Jacareí. As intervenções 
acontecem no período no-
turno, quando o volume de 
tráfego da rodovia é me-
nor. Vale ressaltar que não 
haverá interdição comple-
ta de pista, já que os ser-
viços serão realizados em 
faixas alternadas.
A Concessionária executa 

vos postos. Se mantiver a 
tendência até o fim do ano, 
o Brasil terá interrompi-
do uma sequência de três 
anos de queda, quando 
foram encerrados mais de 
2,88 milhões de empre-
gos formais, entre 2015 e 
2017.
Setores
Segundo o Caged, todos 
os setores, com exceção 
do comércio e administra-
ção pública, registraram 
ampliação de postos de 
trabalho.
O segmento que mais em-
pregou em julho foi a agri-
cultura, com a abertura de 
17.455 novos postos, se-
guida pelo setor de servi-
ços, que gerou um total de 
14.548 empregos.
A construção civil foi res-
ponsável pela abertura de 
10.063 postos, enquanto 
na indústria de transforma-
ção foram gerados 4.993 
postos de trabalho com 

as contas públicas. Quem 
afirma é o presidente da 
ACSP e da Federação das 
Associações Comerciais 
do Estado de São Paulo 
(Facesp), Alencar Burti. 
“Mesmo com tanto di-
nheiro, o governo ainda 
precisa de mais de R$ 100 
bilhões para sanear o orça-
mento, porque os recursos 
são mal geridos”. Ele aler-
ta que os candidatos nas 
eleições de 2018 pouco ? 
ou nada ? têm falado sobre 
isso. “Os eleitores preci-
sam ficar atentos para não 
se iludirem com promessas 
mirabolantes, porque não 

atrelados ao dólar e 36,3% 
adquirem produtos ou ma-
térias-primas importados. 
Quanto mais alto o dólar, 
mais caros ficam esses 
itens. Além disso, 20,7% 
dos empresários entrevis-
tados disseram que são 
prejudicados porque o real 
desvalorizado causa inse-
gurança e expectativas ne-
gativas na economia.
A pesquisa mostrou tam-
bém que o dólar alto não 
muda nada para 47,1% dos 
proprietários de MPEs.
Por outro lado, uma pe-
quena parcela, de 1,5%, 
informa que o negócio é 
beneficiado com a moeda 
americana valorizada, já 

melhorias no pavimento 
periodicamente ao longo 
dos 402 quilômetros da 
via Dutra, com o objetivo 
de oferecer mais conforto 
e segurança aos usuários. 
Os trabalhos são realiza-
dos de acordo com o cro-
nograma da área de Obras 
da CCR NovaDutra, mas 
podem ser adiados ou in-
terrompidos em caso de 
chuva.
Os trechos em obras esta 
semana são:
Aparecida

carteira assinada. A indús-
tria extrativa e os serviços 
industriais de utilidade pú-
blica abriram 702 e 1.335 
postos, respectivamente. 
O setor de comércio (ata-
cadista e varejista) fechou 
249 postos de trabalho ao 
longo do mês, enquanto na 
administração pública fo-
ram encerradas 1.528 pos-
tos de trabalho.
Estados
O estado que mais gerou 
empregos em julho foi São 
Paulo, com a abertura de 
15,3 mil postos. Em segui-
da, aparece Minas Gerais, 
com geração positiva de 
10,3 mil novos postos de 
trabalho. No Pará, foram 
gerados 3,5 mil empregos 
formais. O Rio Grande 
Sul (-2.657), Rio de Janei-
ro (-1.001) e Pernambuco 
(-111) foram estados que 
registraram mais demis-
sões do que admissões ao 
longo do mês.

haverá dinheiro para tudo 
o que os candidatos dizem 
que que querem fazer”. O 
Impostômetro foi implan-
tado em 2005 pela ACSP 
para conscientizar os bra-
sileiros sobre a alta carga 
tributária e incentivá-los 
a cobrar os governos por 
serviços públicos de mais 
qualidade. Fica na sede da 
ACSP, na Rua Boa Vista, 
centro da capital paulista. 
Outros municípios se es-
pelharam na iniciativa e 
instalaram painéis, como 
Florianópolis, Guarulhos, 
Manaus, Rio de Janeiro e 
Brasília.

que, segundo 51,4% desse 
grupo, os produtos dessas 
empresas ficam mais bara-
tos do que os concorrentes 
importados, e para 50,6%, 
a taxa elevada facilita a 
exportação.
O levantamento mostra 
ainda que 3,8% dos em-
preendedores não soube-
ram dizer se a alta do dólar 
impacta no negócio.
A pesquisa foi realizada 
no mês passado com 1,7 
mil empresas de comér-
cio e serviços com até 49 
empregados e empresas da 
indústria de transformação 
com até 99 empregados, 
e faturamento bruto anual 
até R$ 4,8 milhões.

Entre os quilômetros 69 
ao 72, na pista sentido São 
Paulo.
Lorena
No quilômetro 52 sobre o 
viaduto de acesso à cida-
de, na pista sentido São 
Paulo.
Taubaté
Entre os quilômetros 104 
ao 106, na pista sentido 
São Paulo.
Jacareí
Entre os quilômetros 158 
e 162, na pista sentido São 
Paulo.
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EXPEDIENTE
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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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.

Miscelânea
Curiosidades

Elas não têm cor interessante, textura atraente, nem sabor agradável, mas 
há quem não resista mordiscá-las e roê-las, santas unhas! Apesar do hábi-
to ser prazeroso para várias pessoas, os seus efeitos no seu organismo são 
nada positivos. Afinal, muitos micro-organismos são ingeridos e também 
há risco para a saúde dos dentes. O ato pode estar relacionado a origem 
de auto-estima e ansiedade. Por isso, estratégias devem ser tomadas para 
dar fim a essa mania, progressivamente. Confira algumas, mantendo-as 
sempre curtas e lixadas para evitar que apareça algum pedaço lascado e 
você fique tentado em arrancá-lo, busque fazer as unhas semanalmente, 
a boa aparência diminui a tentação de roê-las. No entanto, é importante 
ficar uma semana por mês sem esmalte e amenizar o uso de acetona, pois 
ela facilita a descamação das unhas. Alivie as crises mascando chiclete, 
esse ato substitui o movimento repetitivo e inconsciente de mordiscar as 
unhas. Como esse hábito é, geralmente, reflexo de ansiedade vale a pena 
investir em atividades em que ela possa ser extravasada como praticar 
exercícios físicos, ler livros ou escrever.
***
As frutas, como todos sabem, são boas para a saúde, elimina toxinas e 
revigora as forças do corpo. Porém, em alguns casos, as frutas dão traba-
lho para serem consumidas, principalmente por causa das suas cascas e 
sementes. A solução para isso é simples, o suco. Além de ser fácil de con-
sumo, o suco pode reunir os nutrientes de várias frutas. Sabores combi-
nados comumente, como laranja com mamão, abacaxi com hortelã e uva 
com morango, são facilmente encontrados e fazem muito bem à saúde. 
Pesquisas informam que é mais eficiente adicionar sucos do que folhas às 
dietas. Experimente substituir os refrigerantes por sucos, mas lembre-se 
de lavar muito bem as frutas e usar sempre água mineral filtrada, ingerir 
o suco logo que prepará-lo também é muito importante. Evite adoçar os 
sucos e, se o fizer prefira mel ou açúcar mascavo, pois eles são mais sau-
dáveis do que o açúcar refinado.

Humor

O sujeito era tão exagerado que dizia que seu alqueire de terra era do 
tamanho de uma fazenda. Sua vaca deitada e o rabo dela sobrava para o 
quintal do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca 
na noite anterior. Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respon-
deu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Ai eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne dela?
E ele me respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as so-
bras da refeição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar 
gratidão. Ela então, obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo...

Mensagens

Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos 
atendem as necessidades. Valorizaremos os amigos que nos socorrem, que 
se interessam por nós, que nos escrevem, que nos telefonam pra saberem 
como estamos indo. As amizades são uma dádiva de Deus. Mais tarde, 
haveremos de sentir a falta daqueles que não nos deixam experimentar a 
solidão. 
***
Uma hora ou outra o destino se ajeita, as coisas se acertam, o passado é 
esquecido e as dores desaparecem. Quem tem que ficar fica o que é ver-
dadeiro permanece e o que não desaparece. Não tenha pressa, não guar-
de mágoas, não queira pouco. Sempre queira o melhor. Espere na sua. 
Aprenda a ser paciente. Aprenda a curtir uma boa música, quando a tris-
teza bater. Aprenda a ignorar o que te faz mal. Aprenda, sobretudo, a ter 
fé. Fé de que por mais difícil que seja o Universo, ele sempre irá cumprir 
a seu favor.
***
Quem não te procura, não sente a sua falta. Quem não sente a sua falta, 
não te ama. O destino determina quem entra na sua vida. Mas você decide 
quem fica nela. A verdade dói só uma vez, mas a mentira dói cada vez que 
você se lembra dela. Então, valorize quem valoriza você e não trate com 
prioridade quem te trata como opção.

Pensamentos, provérbios e citações

Se não souber escutar, não deves falar.
Os homens envelhecem, mas raramente amadurecem.
O entendimento busca, mas quem encontra é o coração.
É melhor prevenir do que remediar.
Humildade é saber exatamente o que somos e o que valemos.
Nem todos que vagam estão perdidos.
Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas.

Profissionais do Vale do Paraíba 
usam plataforma online
para driblar desemprego

GetNinjas recebeu mais 
de 10 mil pedidos no 1º 
semestre de 2018
Pelo quarto ano consecu-
tivo, o Vale do Paraíba, 
teve mais demissões do 
que contratações, segun-
do dados do Ministério do 
Trabalho, em 2018. Uma 
solução encontrada para 
quem procura uma nova 
forma de aumentar a ren-
da e fugir da crise foi se 
cadastrar no GetNinjas, 
maior plataforma de con-
tratação de serviços do 
Brasil. De acordo com le-
vantamento da empresa, 
houve um crescimento de 
mais de 130% de profis-
sionais cadastrados entre 
agosto de 2017 e o mesmo 
período deste anos.
Hoje, mais de 7 mil profis-
sionais da região divulgam 
serviços pelo marketplace 
que, apenas no 1º semestre 
do ano, recebeu mais de 
10 mil pedidos. A organi-
zadora de eventos, Sandra 
Silva, de Jacareí, mudou 
sua vida com o aplicati-
vo. “Recebo por volta de 
10 pedidos no mês, nor-
malmente, nos sábados e 
domingos. O aplicativo 
mudou a minha vida em 
relação à propaganda do 
meu trabalho, porque an-
tes eu fazia apenas para 
terceiros e depois que en-
trei na plataforma comecei 
a trabalhar de forma parti-
cular e com a minha famí-
lia”.
São José dos Campos 

(66%), Taubaté (14%) e 
Jacareí (10%) são os mu-
nicípios com mais profis-
sionais cadastrados. Além 
disso, os serviços mais 
solicitados na região são: 
diaristas, mudanças e car-
retos, montador de mó-
veis, marido de aluguel e 
motoristas particulares.
Lançado em outubro de 
2011, o GetNinjas reúne, 
em um mesmo ambiente, 
mais de 450 mil profissio-
nais cadastrados em mais 
de 3.000 cidades do Brasil. 
Pela plataforma, o cliente 
descreve o serviço e prazo 
que precisa e recebe o re-
torno de até três profissio-
nais, que por sua vez, fa-
zem o contato direto com 
o interessado, fechando a 
contratação do serviço por 
telefone ou WhatsApp. A 
plataforma possui mais de 
200 tipos de serviços, en-
tre eles: encanador, pedrei-
ro, eletricista, jardineiro, 
personal trainer, diarista, 
professores particulares, 
cabeleireiros, enfermeiros, 
churrasqueiro, entre ou-
tros.
Por meio do perfil do pro-
fissional no GetNinjas, os 
clientes têm acesso às ava-
liações realizadas de aten-
dimentos anteriores para 
identificar o profissional 
mais adequado. Além dis-
so, eles passam por uma 
verificação de documen-
tos, medida de segurança 
adotada para manutenção 
de uma base confiável. 

Com o recurso de geolo-
calização do aplicativo, o 
prestador de serviço tem 
a facilidade de atender 
diversos clientes em um 
mesmo bairro ou próximos 
em um mesmo dia, já que 
a plataforma tem uma deli-
mitação geográfica, o que 
acaba diminuindo o custo 
da operação, com desloca-
mento, por exemplo.
Sobre o GetNinjas
Disponível para Android, 
iOS e web, o GetNinjas 
(www.getninjas.com.br) 
é o maior aplicativo para 
contratação de serviços da 
América Latina. Em 2017, 
foi eleito pela Forbes Bra-
sil como uma das empre-
sas mais promissoras do 
Brasil. Atualmente, possui 
mais de 200 tipos de ser-
viços disponíveis, entre 
eles estão profissionais das 
áreas de reformas, moda e 
beleza, assistência técnica, 
serviços domésticos, au-
las, eventos, entre outros. 
A empresa, que recebeu 
R$ 47 milhões de apor-
te de fundos como Mo-
nashees, Kaszek e Tiger 
Group, já está presente em 
mais de 3 mil cidades do 
Brasil, registra cerca de 2 
milhões de pedidos de ser-
viços ao ano, e conta com 
mais de 450 mil profissio-
nais cadastrados. 
O GetNinjas foi funda-
do em 2011 por Eduardo 
L’Hotellier, que atua como 
CEO – à frente das opera-
ções.
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Maioria dos brasileiros
avalia saúde do país

como fraca, mostra Ipsos

Para 57% dos cidadãos, 
sua família tem acesso 
a serviço de saúde ruim. 
Média do Brasil está bem 
acima da global (23%). 
Seis em cada dez brasilei-
ros (66%) acreditam que o 
país não oferece o mesmo 
padrão de saúde para toda 
a população
O Brasil é o país em que 
a qualidade dos cuidados 
de saúde tem a pior ava-
liação. Seis em cada dez 
brasileiros (57%) avalia-
ram o serviço de saúde 
que sua família tem acesso 
como ruim. A média glo-
bal de avaliação negativa é 
de 23%. Os dados são da 
pesquisa “Global Views of 
Healthcare 2018” da Ip-
sos, que entrevistou 23,2 
mil pessoas em 28 países, 
incluindo o Brasil, entre 
os dias 25 de maio e 8 de 
junho. A margem de erro 
para o Brasil é de 3,1 pon-
tos percentuais.
Depois do Brasil, a Sér-
via é a segunda colocada 
no ranking de insatisfação 
com a saúde, com 47%. 
Em seguida estão Rússia e 
Polônia, ambas com 45%. 
Por outro lado, a Grã-Bre-
tanha possui a melhor ava-
liação: 73% afirma que a 
saúde no país é boa. Em 
seguida estão Malásia 
(72%) e Austrália (71%).
“O estudo evidencia o 
momento complicado da 
saúde no Brasil. Em virtu-
de da situação econômica 
e do desemprego, muitos 
brasileiros deixaram de ter 
plano de saúde, tendo de 
migrar para o SUS, já con-
gestionado. Além disso, a 
crise econômica também 
gerou redução de custos 
nas operadoras de saúde, 
aumentando a percepção 
de queda de qualidade e 
causando ainda mais insa-
tisfação de seus usuários”, 
ressalta Fabrizio Rodri-
gues Maciel, líder de Ser-
vice Line Healthcare na 
Ipsos Brasil.
Três em cada dez brasilei-
ros (34%) concordam com 
a afirmação “eu recebo to-
dos os cuidados médicos 
que preciso”. O índice está 
abaixo da média global, de 
49%. A Bélgica possui o 
melhor percentual (71%).

A média global de pessoas 
que concordam com a afir-
mação “eu recebo todo o 
atendimento odontológico 
que eu preciso” é de 46%. 
O Brasil aparece nova-
mente com índice menor 
(32%), atrás apenas dos 
nossos vizinhos sul-ameri-
canos Chile (29%) e Peru 
(21%).
Somente dois em cada dez 
brasileiros (20%) concor-
dam com a frase “eu con-
fio que o sistema de saúde 
do meu país oferece o me-
lhor tratamento”. No mun-
do, a média é maior, de 
40%. A Espanha é a nação 
que mais confia na saúde 
(64%).
Sete em cada dez brasilei-
ros (74%) concordam com 
a afirmação “muitas pesso-
as no meu país não podem 
pagar por bons cuidados 
de saúde”. Globalmente, o 
índice foi de 59%.
Atendimento e espera
O estudo mostra que a 
maioria dos brasileiros 
(66%) acredita que o país 
não oferece o mesmo pa-
drão de serviço de saúde 
para toda a população. O 
percentual do Brasil está 
acima da média mundial, 
de 40%.
“É notório para a popula-
ção que existe uma desi-
gualdade muito grande na 
abrangência e na qualida-
de dos serviços de saúde. 
Existem bolsões de pros-
peridade com qualidade 
até superior aos países de 
primeiro mundo”, diz Ma-
ciel.
A espera pelo atendimento 
também foi um dos temas 
abordados pela pesquisa. 
A Sérvia é o país em que 
as pessoas mais concor-
dam (91%) com a afirma-
ção “o tempo de espera 
por uma consulta com o 
médico é muito longo no 
meu país”. No Brasil, o 
índice é menor, de 73%, 
mas ainda acima da média 
mundial (62%).
Os brasileiros são os que 
mais enfrentam dificul-
dades para marcar uma 
consulta com médicos da 
sua região (56%). O índice 
global é de 32%.
Maiores problemas
A pesquisa também ques-

tionou quais seriam os 
maiores problemas en-
frentados pelo sistema 
de saúde dos países. Glo-
balmente, dificuldade de 
acesso ao tratamento/ lon-
ga espera lidera, com 41%. 
Em seguida estão: falta 
de equipe (36%), custos 
de acesso ao tratamento 
(32%), burocracia (26%) 
e falta de investimento em 
saúde preventiva (21%).
No Brasil, o ranking dos 
cinco principais proble-
mas ficou diferente. A falta 
de investimento foi a mais 
lembrada (47%), seguido 
pela falta de investimen-
to em saúde preventiva 
(38%). Completam a lista: 
dificuldade de acesso ao 
tratamento/ longa espera 
(35%), tratamento com 
qualidade ruim (32%) e 
burocracia (26%).
Busca de informações
Quando questionados so-
bre quem ou o que con-
sultam quando precisam 
de informações sobre cui-
dados de saúde, sintomas 
de doenças e tratamentos, 
a maioria das pessoas no 
mundo (58%) respondeu 
médico ou outro profis-
sional de saúde. As pá-
ginas de pesquisa online 
ficaram em segundo lu-
gar, com 43%. Família e 
amigos aparecem em ter-
ceiro (37%). Farmacêuti-
co (34%) e enciclopédia 
online (22%) completam 
a lista dos cinco primeiros.
Metade dos brasileiros 
(50%) busca informações 
com médicos ou profis-
sionais de saúde. Família 
e amigos são a segunda 
opção (36%). Em seguida 
estão: páginas de pesquisa 
online (35%), farmacêuti-
co (29%) e site com infor-
mações de saúde (16%).
“Houve uma série de de-
mandas nos últimos anos 
que geraram pânico na 
população (Dengue, Zika, 
Chikungunya, Febre Ama-
rela, entre outras), isso so-
mado a percepção de falta 
de atendimento mínimo, 
pode transformar o tema 
saúde em um dos princi-
pais a serem abordados e 
debatidos na Campanha 
Eleitoral desse ano”, refor-
ça Maciel.

Brasília possui 51 sítios
arqueológicos de até 11 mil anos

A faceta urbana de Brasília 
e de outras cidades do Dis-
trito Federal esconde um 
passado rico de história. 
Ou melhor, pré-história. 
Seres humanos perambu-
lavam pela região coletan-
do frutos, cultivando plan-
tas, pescando e caçando 
animais com lâminas de 
pedra lascada. O DF pos-
sui 51 sítios arqueológicos 
registrados, com datação 
de até 11 mil anos atrás.
O trabalho arqueológico 
desses locais é acompa-
nhado de perto pelo Insti-
tuto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional 
(Iphan), instituição vincu-
lada ao Ministério da Cul-
tura (MinC). As peças co-
letadas estão associadas a 
grupos pré-históricos que 
habitavam o Planalto Cen-
tral há milhares de anos, 
durante uma sequência 
arqueológica conhecida 
como Tradição Itaparica, 
que ocorreu entre 11 mil e 
6,5 mil anos atrás.
Desses locais, 26 são vin-
culados a grupos de caça-
dores-coletores, sete são 
classificados como sítios 
cerâmicos, um traz pintu-
ras rupestres e 17 são sí-
tios históricos. Eles estão 
localizados em diversas 
áreas no Distrito Federal, 
como Ceilândia, Taguatin-
ga, Núcleo Bandeirante, 
Brazlândia, Jardim Bo-
tânico, Santa Maria, São 
Sebastião, Riacho Fundo, 
Gama e Paranoá.
“Os sítios líticos estão da-
tados entre 11 mil e 8 mil 
anos atrás e são vinculados 
aos grupos de caçadores e 
coletores. Há também os 
sítios de arte rupestre. Os 
sítios de agricultores e ce-
ramistas estão presentes a 
partir do século VIII e os 
sítios históricos estão re-
lacionados à chegada dos 
luso-brasileiros, a partir 
do século XVIII.”, explica 
Margareth Souza, arqueó-
loga do Iphan-DF.
Novo sítio

A última descoberta no 
Distrito Federal está em 
um condomínio de lotes 
na Região Administrativa 
do Paranoá. Durante a pri-
meira fase de um trabalho 
de licenciamento ambien-
tal, os técnicos do Iphan-
DF observaram vestígios 
compostos por núcleos, 
lascas e instrumentos pro-
duzidos a partir do quart-
zito.
De restos de uma fogueira 
foi possível resgatar amos-
tras de carvão, durante a 
escavação. Esse material 
foi enviado para um labo-
ratório nos Estados Uni-
dos, que fará a datação 
radiométrica. A técnica 
mede a radiação presente 
em elementos orgânicos e 
estima a idade de quando 
a fogueira e as ferramentas 
encontradas foram feitas.
As áreas de proteção do sí-
tio arqueológico ainda es-
tão sendo definidas, dentro 
de um espaço de 10 a 15 
hectares. Porém, isso não 
inviabilizará o licencia-
mento ambiental do em-
preendimento. “O local, 
denominado Jardins Gene-
bra, já recebeu as Licenças 
Prévia e de Instalação. A 
Licença de Operação será 
emitida com todas condi-
cionantes atendidas. É pos-
sível sim compatibilizar as 
etapas do licenciamento 
ambiental com o empreen-
dimento. Esse está sendo 
um exemplo de gestão do 
patrimônio arqueológico”, 
afirma Margareth.
Pré-história
Os caçadores e coletores 
do Planalto Central vi-
viam em pequenos bandos 
e sobreviviam da caça, 
pesca e da coleta de frutos 
e plantas do Cerrado. Fa-
bricavam instrumentos de 
pedra lascada de um modo 
específico, elaborados so-
bre lascas, lascões e lâmi-
nas. As primeiras popula-
ções humanas na região 
possuíam um sistema de 
subsistência e demoravam 

pouco tempo nos locais 
em que se assentavam.
Em consequência deste 
fato, suas estruturas ha-
bitacionais eram simples, 
feitas de madeira, fibras e 
folhas, assim como grande 
parte de seus instrumen-
tos. O que torna possível 
achar os locais ocupados 
por essas populações é o 
que restou de sua cultura 
material feita com matéria 
prima durável, especial-
mente de origem mineral, 
como, por exemplo, obje-
tos feitos de pedra.
Educação patrimonial
Alunos dos cursos de 
Biologia e Geologia da 
Universidade de Brasília 
(UnB) foram conhecer o 
sítio, acompanhados do ar-
queólogo Edilson Teixeira 
de Souza, responsável pela 
descoberta do sítio Jardins 
Genebra. A visita faz parte 
de um programa de educa-
ção patrimonial, uma das 
exigências do Iphan no 
processo de licenciamento 
ambiental.
Os estudantes aprenderam 
o que é arqueologia, como 
ela é estudada, o que en-
contraram no sítio e como 
são os procedimentos de 
metodologia e escavação. 
Ainda nesta frente de atu-
ação, o projeto de pesqui-
sa prevê uma capacitação 
com os trabalhadores do 
empreendimento para que 
os operários entendam o 
trabalho e possam ajudar a 
identificar novos achados.
Quando a pesquisa for 
encerrada, o relatório do 
arqueólogo responsável 
pelo trabalho de campo 
será encaminhado à Supe-
rintendência do Iphan no 
Distrito Federal para aná-
lise e manifestação con-
clusiva. As peças encon-
tradas ficarão no Museu de 
Geociência do Instituto de 
Geociências da UnB, que 
é a instituição de guarda 
e endosso institucional de 
achados arqueológicos no 
Distrito Federal.
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Aneel aprova reajuste
nas contas de luz

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
aprovou ontem, dia 21 
reajuste nas contas de luz 
para consumidores de seis 
estados: Maranhão, Mato 
Grosso do Sul, São Pau-
lo, Paraíba, Paraná e Santa 
Catarina. Para os consumi-
dores do Paraná, os novos 
valores começarão a ser 
cobrados no domingo, dia 
26; para os de São Paulo 
e Mato Grosso do Sul,na 
segunda-feira, dia 27; para 
os do Maranhão e da Para-
íba,na terça-feira, dia 28; e 
para os de Santa Catarina, 
na quarta-feira, dia 29.
Os consumidores que te-
rão contas reajustadas re-
ajustadas domingo são os 
atendidos pela concessio-
nária Força e Luz Coronel 
Vivida Ltda. (Forcel), no 
Paraná, com efeito médio 
de 29,86%. Para os con-
sumidores residenciais, o 
aumento será de 20,51%; 
para a baixa tensão, de 
20,64%, e para a alta ten-
são, de 43,78%.
A empresa atende a 7.670 
unidades consumidoras lo-
calizadas no município de 
Coronel Vivida no Paraná. 
Segundo a Aneel, impac-
taram no aumento fatores 
relacionados ao fato de a 
empresa ter deixado de ser 
suprida pela Copel Distri-
buição. “Isso fez com que, 
entre 2017 e 2018, ela ti-
vesse de arcar com custos 
relativos ao rateio das co-
tas de Itaipu – cuja energia 
é precificada em dólar – e 
ao risco hidrológico”, dis-
se a agência. A Aneel apro-
vou também o aumento na 
conta de luz,com efeito 
médio de 24,42%, para os 
consumidores atendidos 

pela empresa Elektro Ele-
tricidade e Serviços S/A 
(Elektro) . Para os con-
sumidores residenciais, o 
aumento será de 23,12%; 
para os atendidos na baixa 
tensão, de 23,20%, e, para 
a alta tensão, de 26,75%. 
A concessionária atende a 
2,6 milhões de unidades 
consumidoras localiza-
das em 223 municípios de 
São Paulo e cinco de Mato 
Grosso do Sul. O reajuste 
entrará em vigor segunda-
feira.
Segundo a Aneel, o que 
mais influenciou no rea-
juste da Elektro foram os 
chamados componentes fi-
nanceiros, principalmente 
relacionados à aquisição 
de energia e ao risco hi-
drológico.
Para os consumidores 
atendidos pela Companhia 
Energética do Maranhão 
(Cemar), o efeitos médio 
do reajuste tarifário será 
16,94%, sendo 16,67% 
para os consumidores resi-
denciais. Para os atendidos 
na baixa tensão, o reajus-
te médio será de 16,77% 
e, para a alta tensão, de 
17,86%
A concessionária atende a 
2,4 milhões de unidades 
consumidoras localizadas 
em 217 municípios mara-
nhenses. O reajuste entrará 
em vigor terça-feira.
Os consumidores atendi-
dos pela Energisa Paraíba 
Distribuidora de Energia 
(EPB) também terão as 
contas reajustadas na pró-
xima terça-feira, com efei-
to médio de 15,73%. Os 
consumidores residenciais 
atendidos na baixa tensão 
terão aumento de 15,29%. 
Para os consumidores da 

alta tensão, o reajuste será 
de 16,75% e, para os de 
baixa tensão, de 15,41%.
A empresa atende a 1,4 
milhão de unidades con-
sumidoras em 216 muni-
cípios da Paraíba. Pesaram 
no reajuste fatores relacio-
nados ao risco hidrológico 
e a aquisição de energia.
A diretoria da Aneel apro-
vou ainda o reajuste tarifá-
rio da Cooperativa Alian-
ça (Cooperaliança), que 
atende a 37,4 mil unidades 
consumidoras nos municí-
pios de Içara, Jaguaruna, 
Araranguá e Sangão de 
Santa Catarina.
O efeito médio será de 
14,38%, ficando em 
12,47% para os consu-
midores residenciais; em 
12,57% para os atendi-
dos na baixa tensão e em 
17,17%, para os da alta 
tensão. Os novos valores 
serão cobrados a partir do 
dia 29).
De acordo com a Aneel, 
pesaram no reajuste fato-
res ligados à prestação do 
serviço como aquisição 
de energia, transmissão de 
energia e pagamento de 
encargos setoriais.
“No caso da Coopera-
liança, o maior impacto 
advém de componentes 
financeiros do processo 
tarifário anterior. É im-
portante observar que, nos 
últimos 10 anos, as tari-
fas residenciais da Coo-
peraliança têm registrado 
variação menor do que a 
inflação calculada pelo 
IGP-M [Índice Geral de 
Preços de Mercado] e pelo 
IPCA [Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo] no 
mesmo período”, explicou 
a Aneel.

10º Festival Gastronômico 
de Ubatuba “Sabor Caiçara”

10º Festival Gastronômico 
de Ubatuba “Sabor Caiça-
ra” prestigia o Gengibre e 
terá inicio com a segunda 
edição da Feira Gastronô-
mica no Centro de Con-
venções nos dias 25 e 26 
de agosto.
Fechando a temporada de 
inverno no Litoral, apai-
xonados pela culinária 
caiçara terão um bom mo-
tivo para visitar 36 restau-
rantes, bares, quiosques, 
cafés e padarias gourmets 
de Ubatuba entre os dias 
25 de agosto e 16 de se-
tembro. Com participação 
confirmada pelas melhores 
casas de Ubatuba, cada es-
tabelecimento incluirá em 
seu cardápio, com preço 
atraente e promocional, 
receitas com ingredientes 
tradicionalmente locais, 
como o gengibre (presen-
te na maioria das receitas), 
mandioca, farinhas, palmi-
to, banana, produtos orgâ-
nicos e, claro, os pescados 
e frutos do mar. Pratos 
orientais, carnes, doces e 
lanches também foram es-
pecialmente criados para o 
Festival.
Além desta saborosa ação 
nos estabelecimentos par-
ticipantes, que se estende-
rá até o dia 16, a 2ª Feira 
Gastronômica acontecerá 
no Centro de Convenções 
entre os dias 25 e 26 de 
agosto, sábado e domingo, 
aberto ao público e com 
entrada franca, das 15h às 
21h.
O grande destaque da 
Feira será o Concurso de 
Receitas, onde os estabe-
lecimentos participantes 
irão executar seus pra-
tos em uma das cozinhas 
montadas no Centro de 

Convenções. As receitas 
serão avaliadas por quatro 
jurados e distribuídas em 
pequenas porções para de-
gustação do público pre-
sente (porções limitadas). 
Divididos em 10 catego-
rias, estas receitas serão 
posteriormente premiadas 
ao final do Festival na se-
gunda quinzena de setem-
bro.
A bancada julgadora será 
composta com quatro re-
nomados Chefs. O Res-
tauranteur Italiano Sid 
Dionello, o Chef argentino 
Alejandro Peyrou, que co-
manda o Açougue Central 
do grupo D.O.M., Eduardo 
Vasconcelos proprietário 
de dezenas de restauran-
tes criados desde 1990 e o 
Chef Reinaldo de Oliveira, 
formado em Marketing, 
Hotelaria e Gastronomia 
e que tem passagem pelos 
principais restaurantes de 
cozinha oriental do país.
Estarão ainda na Feira, 
para exposição e venda, 
produtores da Rede Agro-
ecológica de Ubatuba, 
pescadores, maricultores 
e as empresas parceiras 
apresentando seus produ-
tos, além de cursos e pa-
lestras:
Cursos:
Sábado, dia 25/08
Cuesta Café – Barista – 
das 9h às 15h com meia 
hora de intervalo
Domingo, dia 26/08
Cuesta Café – Métodos – 
das 9h às 11h
Cuesta Café – Drinks Ge-
lados e Coldbrew – 13h as 
15h
*informações e inscri-
ções – Hugo Nóbrega (14) 
99824 0768
Ciclo de Palestras:

Sábado, dia 25/08
17h – Il Tartufo – Chef Sid 
Dionello
18h – A “Pegada” Ecoló-
gica da Maricultura – Lu-
cas Navarro
19h – Mais que um café 
especial, uma experiência! 
– Yuri Pinotti
Domingo, dia 26/08
17h – Produtos Agroeco-
lógicos e consumo respon-
sável – Silvia Rojo Vega
18h – Harmonização com 
vinhos para leigos – Ste-
fan Massinger
19h – Século XIX – Caipi-
ras e Tropeiros em Ubatu-
ba – Heyttor Barsalini
O “Sabor Caiçara” tem 
o objetivo de valorizar 
a pesca tradicional e os 
produtores locais, criando 
uma conexão direta en-
tre o pescador/maricultor/
agricultor e os chefs dos 
estabelecimentos, além 
de poder trabalhar com 
produtos frescos, incenti-
vando a cadeia produtiva 
local.
O 10º Festival Gastro-
nômico de Ubatuba con-
ta com a realização do 
Ubatuba Convention & 
Visitors Bureau; apre-
sentado por Cuesta Café, 
patrocínio Brahma Extra 
e Safrapay; apoio Flanai 
Corretora/Porto Seguro, 
Bela Fonte, Engenharia do 
Queijo, Metalquente, Casa 
Flora e Astro Assessoria 
Empresarial; apoio regio-
nal Pistache, Qualiclean, 
Supermercado Paulista e 
Certificadora Litoral Di-
gital; apoio de mídia De-
gusta e apoio institucional 
Associação Comercial de 
Ubatuba, Comtur e Prefei-
tura Municipal de Ubatu-
ba.

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ 
DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa BENEDITO AN-
TONIO JUNIOR SONORIZAÇÃO, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 
19.507.421/0001-31, objeto do contrato 114/2018, a contratação da KAIO LEN-
NON E BANDA para apresentação de 01 (um) show musical no dia 25 de agosto 
durante a realização da FESTA DO SÃO ROQUE 2018, pelo valor R$ 1.320,00. 
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publica-
ção da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos 
legais. Publique-se e cumpra-se.

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa MARCELO AUGUSTO DE 
ARAUJO LIMA ZAFFANI 39728494866, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob 
o nº. 18.919.024/0001-04, objeto do contrato 115/2018, a contratação do cantor 
MIQUEIAS MEDEIROS para apresentação de 01 (um) show musical durante a 
realização do 7º ENCONTRO GOSPEL 2018, no dia 24/08/2018 às 21h na Praça 
de Eventos, pelo valor R$ 1.200,00. Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da 
Lei nº 8.666/93, determino a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do 
Estado, para que produza os efeitos legais. Publique-se e cumpra-se.

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ 
DO PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa DAIANE MONTEI-
RO ALVES MAIA 40286489805, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 
21.945.477/0001-10, objeto do contrato 116/2018, a contratação da cantora DAIA-
NE MONTEIRO para apresentação de 01 (um) show musical durante a realiza-
ção do 7º ENCONTRO GOSPEL 2018, no dia 23/08/2018 às 20:30h na Praça de 
Eventos, pelo valor R$ 1.200,00. Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei 
nº 8.666/93, determino a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do 
Estado, para que produza os efeitos legais. Publique-se e cumpra-se.
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