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REPETÍVEL
Modelo de negócios 
capaz de vender o 
mesmo tipo de produto 
para todos os clientes, 
como exemplo, o pão, 
comercializado por 
uma padaria. 

ESCALÁVEL
É aquele capaz de 
crescer para atender 
grandes quantidades 
de clientes e até os 
mais distantes. Ou seja, 
um site de comércio 
eletrônico, que oferece 
o mesmo produto para 
inúmeras pessoas.

As startups (negócios de pequeno porte), que surgi-
ram nos Estados Unidos há algumas décadas, começaram 
no Brasil na época chamada de bolha da internet, entre 
1996 e 2001, durante a explosão dos negócios online.

São muitas as defi nições para startups. Entre elas estão: o 
início de uma empresa e um grupo de pessoas à procura de 
um modelo de negócios “repetível e escalável”, trabalhan-
do em condições de incerteza.

Dados da Associação Brasileira de Startups (ABS), reve-
lam que nas startups os modelos de negócios usados são 
o chamado B2B (business to business) empresa para em-
presa, com objetivo de novas parcerias, e o B2C (business 
to commerce) empresa e consumidor fi nal, com foco no 
relacionamento com o público.

Cresce no País seguimento de empresas
de pequeno porte para empreendedores 
dispostos a trabalhar com parcerias
inovadoras e sob riscos

Startups

INOVAÇÃO E PRODUTIVIDADE
De acordo com Marcus Alvarenga, analista de gestão e planeja-
mento da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), as startups 
possuem duas características cruciais, são majoritariamente pe-
quenas e intensivas em conhecimento, porém, possuem um grau 
elevado de risco. Geralmente, o Estado é o investidor inicial o 
quadro de incerteza desse tipo de empresa ocorre, porque existe 
apenas uma projeção positiva do negócio, mas não uma garantia 

de sucesso. Segundo ele, a importância das 
startups se baseia em dois pontos: capacida-

de de inovação e estímulo à produtividade.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS

www.abstartups.com.br

FINEP

www.fi nep.gov.br

DESENVOLVE SP

www.desenvolvesp.com.br/movimento-pela-inovacao

SEBRAE

www.sebrae.com.br

São José ganha circuito 
turístico tecnológico
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• Vila Maria • São Dimas • 31 de Março • 
Satélite (Rua Polar) • Parque Industrial (Rua 
Turiaçu) • Jardim das Flores • Parque da 
Cidade | Noturna

• Tatetuba • Praça Romão 
Gomes • Pque. Santos Dumont
• Esplanada 2 • Uirá 
• Altos da Serra 2

Terça-feira Quarta-feira 

• Santana (Rua Raul Ramos de Araújo 
e Rua da Consolação) • Bosque dos 
Eucaliptos (Avenida Ouro Fino) • Jardim 
das Indústrias • Vila Paiva

Quinta-feira 
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O Centro de Educação Pro-
fi ssional Hélio Augusto de 
Souza (Cephas) abriu inscri-
ções para o “Vestibulinho” dos 
sete cursos técnicos gratuitos da 
instituição para o primeiro semes-
tre de 2016.

São 360 vagas para os cursos 
técnicos em administração, edifi -
cações, eletrônica, enfermagem, 
manutenção de aeronave em 
célula, mecânica e química. As 
inscrições vão até o dia 29 deste 
mês por meio do site do Cephas. A 
prova será dia 6 de dezembro, às 
14h, na Unip, no Jardim Limoeiro.

Além dos critérios específi cos 
para cada curso, é necessário que 
o candidato seja morador de São 
José dos Campos há pelo menos 

dois anos e não estar cursando 
nem tenha concluído curso de ní-
vel superior.

O Cephas é uma esco-
la técnica da Fundhas, 
mantida pela Prefeitura 
de São José dos Campos, 
que incentiva a inclusão 
social por meio da edu-
cação profi ssional, ofe-
recendo cursos técnicos 
gratuitos.

CURSOS
Extensivo Inglês 
Gratuito com certifi cado e livros específi cos. Igreja 
Assembléia de Deus-SJC, 3921-7003.

Na medida
27/11, 9h às 13h. Gestão Financeira de um 
microempreendedor. SEBRAE, 3922-2977.

Pães caseiros
Início em dezembro. Preparo  de massas básicas para 
diversos tipos de pães caseiros. SENAC, 2134-9000

Prevenção de perdas
Início 25/11, 8h. Área de hotelaria. www.sinhores.
com.br

OFICINA
Exposição de Produtos 
26/11, 18h às 22h. noções básicas de organização 
de produtos e utilização de material promocional. 

SEBRAE, 3922-2977.

PALESTRAS
FAAP 3925-6400

Coaching 
24/11, às 18h30.  A fórmula para o desenvolvimen-
to de pessoas, com a palestrante Vivian C. Nuñez.

Quanto vale uma empresa? 
26/11, às 18h30. Uma visão fi nanceira de valor e 
alternativas de captação de recursos.

SEBRAE 3922-2977 
Confecção e Vestuário

26/11 – 18h30. Bate papo com inspirações e 
Tendências.

Gestão de Qualidade
30/11, 18h30. Implantação do processo de gestão 
em uma microempresa.

Inspirações e Tendências

26/11, 18h30. Confecção/ Vestuário/ Mix Design. 
Planejamento

24/11, 18h30. O Primeiro Passo para Começar 
seu Negócio. 

VESTIBULARES
Cásper Líbero
Até 30/11. Jornalismo, Publicidade e Propaganda, 
Relações Públicas, Rádio e TV. www.casperlibero.
edu.br/

Mackenzie
Até 29/11. www.portal.mackenzie.br

Unespar
Até 29/11. www.unespar.edu.br

Unifesp
Até 22/10. www.unifesp.br

Unitau
Até 4/12. www.unitau.br

OPORTUNIDADE

Inscrições para o Vestibulinho
do Cephas seguem até dia 29

CEPHAS 

www.cephas.org.br

3934-1995

O programa Emprega São 
Paulo oferece cerca 80 va-
gas de emprego na região. 
Para São José dos Campos 
são 20 vagas para auxiliar 
de linha de produção e 14 
para segurança de eventos. 
Para Taubaté são 50 vagas 
para atendente de balcão.

Os interessados devem 
se cadastrar no site do 
Emprega São Paulo ou 
se dirigir diretamente ao 
Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT), na 
Casa do Trabalhador.

Emprega São Paulo oferece vagas na região

PAT

Praça Afonso Pena, 175 
Centro

3941-2043

EMPREGA SÃO PAULO   

www.empregasaopaulo.sp.gov.br/imoweb

para quem tem empresa ou quer ter uma.

http://ead.sebraesp.com.br/site/home

Cursos on-line
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Cidade &
 Cidadania

Domingo

•Morumbi • Santana (Rua São Jorge) • São Judas Tadeu 
•Interlagos•Dom Pedro 2º•Vila Letônia
•Campo dos Alemães •Satélite (Rua Itapoã)•Colonial
•Novo Horizonte•Campos de São José

• Esplanada (feira de produtos orgânicos) 
• Jardim São José • Altos de Santana • Galo Branco 
• Vila Industrial • Parque Industrial (Rua Pimenteiras)
• Vista Verde • Santa Inês 1

• Vila Ema • Jardim da Granja
• Bosque dos Eucaliptos (Rua Pedro 
Martins Ribeiro) • Jardim do Céu
• Aquarius

Sexta-feira Sábado

2. 29  de  novembro
a  5  de dezembro .3.329  de  novembro29  de  novembro

a  5  de dezembroa  5  de dezembro

Misture o iogurte com o sal e a farinha e misture. Transfira para uma 
bancada para sovar a massa e acrescente o restante da farinha se 
necessário. O ponto ideal é quando a massa solta das mãos. Cubra a 
massa com papel filme e deixe crescer por uma hora. A massa ficará 
maleável e fácil de trabalhar, abra a massa diretamente dentro da forma 
de pizza. Não é preciso untar a assadeira. Aqueça o forno a 200 graus por 
15 minutos e leve a massa para pré-assar por 5 minutos. Após retire do 
forno e recheie com os ingredientes de sua preferência. E leve de volta ao 
forno para assar até dourar a massa e derreter o recheio.

MODO DE PREPARO:

MASSA DE PIZZA FÁCIL Envie sua receita: agendajc@sjc.sp.gov.br

1 pote de 170g iogurte natural integral; de 1 a 2 xícaras de chá farinha 
com fermento até dar ponto; 1 colher rasa (café) de sal, 

INGREDIENTES:

A Prefeitura iniciou dia 18, 
o programa Facilita São José 
2015, que concede até o dia 21 
de dezembro descontos de até 
90% nos juros e multa de mora 
decorrentes do não pagamento 
de tributos municipais como 
IPTU (Imposto Predial, Terri-
torial e Urbano), ISS (Imposto 
sobre Serviços), ITBI (Imposto 
sobre a Transmissão de Bens 
Imobiliários) e taxas, além de 
outros débitos inscritos em 
dívida ativa.

Estão excluídas apenas as mul-
tas de trânsito, o ISS retido pelo 
tomador de serviços e as contri-
buições de melhorias. Somente 
têm direito ao benefício os que 
estão em dia com seus impostos 
de 2015.

Atualmente, o número total

de devedores em São José 

dos Campos beira os 45 mil, 
para uma dívida ativa de 

cerca de R$ 1,6 bilhão.

Facilita São José oferece 
descontos em juros de 
débitos coma Prefeitura

DESCONTOS DE 90%
NO PAGAMENTO À VISTA
E 85% NO PARCELADO
O desconto de 90% nos ju-
ros e multa atrelados à dívida 
principal é concedido ao con-
tribuinte que optar pelo paga-
mento à vista. Os munícipes 
que escolherem pagar em até 
seis vezes terão desconto de 
85%, e os que optarem pelo 
pagamento em sete a 12 par-
celas contarão com abatimen-
to de 80%. 

VALORES DAS PARCELAS
O valor mínimo de cada parce-
la é R$ 100 para as dívidas de 
até R$ 10 mil e R$ 300 para os 
débitos superiores a R$ 10 mil.

INFORMAÇÕES
Os contribuintes que quise-
rem acertar suas pendências 
tributárias podem se dirigir ao 
Departamento da Receita, no 
1º subsolo do Paço Municipal 
(Rua José de Alencar, 123 – 
Vila Santa Luzia), ou aos pos-
tos de atendimento regionais 
e no Poupatempo, no Shop-
ping Colinas. 

www.sjc.sp.gov.br

Colaboração: Felipe de Freitas 
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São José ganha circuito 
turístico tecnológico

São José dos Campos agora conta 
com um Circuito Turístico Tecnológi-
co, que inclui visitas ao DCTA (De-
partamento de Ciência e Tecnologia 
Aeroespacial), ao INPE (Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais) e ao 
Parque Tecnológico.

A iniciativa, que é inédita na cidade, 
foi coordenada pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e da Ci-
ência e Tecnologia (SDECT), da Prefei-
tura, e conta com o apoio do Sinhores 
(Sindicato dos Hoteis, Restaurantes e 
Bares), do Convention & Visitors Bu-
reau. Para os organizadores, a cidade 
é a capital aeroespacial do Brasil e 
o lançamento deste circuito turístico 

representa um marco na história do 
turismo em São José.  Afi nal, aqui 
foram desenvolvidas, ao longo dos 
anos, importantes iniciativas como o 
motor a álcool, a urna eletrônica, sa-
télites, foguetes e os melhores jatos 
regionais do planeta. 

“Temos que aproveitar o que temos 
de melhor, e São José dos Campos 
é referência nacional em termos de 
ciência e tecnologia. Muitos joseen-
ses desconhecem as instalações tec-
nológicas de sua própria cidade, até 
por conta do acesso restrito às áreas 
militares. A operacionalização desse 
tour é uma grande oportunidade de 
quebrar algumas barreiras”, comen-

tou Ricardo Sampaio de Alcântara, 
presidente do Convention Visitors 
Bureau em São José.

O Circuito Turístico é aberto a to-
dos interessados, inclusive para 
grupos fechados como de empre-
sários, turistas, estudantes, ter-
ceira idade, etc. O circuito será 
realizado todas as sextas-feiras 
por meio da Lloyds Turismo. 

CINEMA
Maestro do Canão
24/11, 19h. A vida e arte do rapper Mauro 
Mateus dos Santos, o Sabotage. Parque 
Vicentina Aranha, 3911-7090.

Três lembranças da minha juventude
29/11, 18h. A história de Paul Dédalus se 
prepara para deixar o Tajiquistão. SESC, 
3904-2000.

CIRCO
Circo de Bonecos
29/11, 16h30. Com um ritmo rápido e 
contagiante, as brincadeiras e atividades 
infantis se transformam em números 
circenses. SESC, 3904-2000.

CURSO
Danças Brasileiras
Todas as quartas-feiras, 19h. Ofi cina de 
danças brasileiras das mais variadas 
da cultura popular brasileira. Parque 
Vicentina Aranha, 3911-7090.

DANÇA
Espetáculo Yebo
29/11, 10h30. Apresentação de Gumboot 

Dance, uma dança popular africana. 
Parque Vicentina Aranha,3911-7090.

Encontro de capoeira
27/11, 18h30. Encontro com diversos 
grupos de capoeira convidados. Casa de 
Cultura Flávio Craveiro, 3966-1136.

EXPOSIÇÃO
Artesanato
Todos os domingos, 9h. Mostra e venda 
de produtos feitos por artesãos da região 
do Vale do Paraíba. Parque Vicentina 
Aranha, 3911-7090.

Cartografi as visuais
A partir de 11/11. A exposição apresenta 
pela primeira vez ao público brasileiro as 
obras do artista de origem inglesa Liam 
Porisse. SESI, 3919-2000.

Cansei
Até 6/12. Exposição baseada nas palavras 
e na luta de Martin Luther King. Parque 
Vicentina Aranha, 3911-7090.

Chico Triste
Até 30/11. Objetos pessoais e painéis do 
professor. Casa de Cultura Chico Triste, 

3929-7559.

LITERATURA
Sarau da Carolina
25/11, 19h. A escritora Carolina Maria 
de Jesus debate sobre seu livro: Quar-
teto de Despejo. Centro da Juventude, 
3932-8600.

MÚSICA
Biquíni Cavadão
27/11, 22h.  Biquini Cavadão é uma banda 
de rock brasileira formada em 1985. Luso 
Brasileiro, www.queroingressos.com.br 

Encontros de Mc's 
25/11, 19h. Mc José & Convidados 
apresentam um repertório com muito 
rap. Parque Vicentina Aranha, 3911-7090.

Noite dos Tambores
27/11, 18h. Experiências rítmicas com 
o público através do maracatu. Sede da 
FCCR, 3924-7300.

O Terno
28/11, 20h. Após dois anos de seu traba-
lho de estréia, o trio apresenta seu novo 

trabalho. SESI, 3919-2000.

Oswaldinho do Acordeon
27/11, 19h30. Acordeonista de grande 
genialidade e versatilidade, com mais de 
vinte discos gravados. SESC, 3904-2000. 

Roda de Viola
28/11, 9h. Apresentação da ofi cina de 
viola da Casa com o mestre Zé da Viola. 
Casa de Cultura Rancho de Tropeiro, 
3905-1855.

Sons do Meio Dia
25/11, 12h. A banda da Polícia Militar 
apresenta um repertório e variados gê-
neros. Praça do Sapo, 3924-7300 (FCCR).

Tubaína
28/11, 18h. Rapper que ajudou aquecer 
o cenário do Rap Nacional no Vale do 
Paraíba. SESC, 3904-2000.

TEATRO
Um Passo Atrás
28/11, 20h. O enredo conta a história 
de Vick que, após a morte de sua mãe, 
retorna à casa de sua infância. SESC, 
3904-2000.

AGENDA

ROTEIRO 
Memorial Aeroespacial Brasi-

leiro (MAB)
DCTA com paradas na Vila dos 

Ofi ciais e na biblioteca do ITA (Ins-
tituto Tecnológico Aeroespacial), 
ambas projetadas pelo arquiteto 
Oscar Niemeyer. 

Parque Tecnológico: - CEMA-
DEN (Centro Nacional de Moni-
toramento e Alertas de Desastres 
Naturais) - Centros Empresariais 1 
e 2 – CECOMPI

INPE (Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais)

PROSSEGUE ATÉ O FIM DO MÊS 

A programação do 1º Festimúsica 
(Festival de Música Autoral) segue até 
o próximo dia 29. O evento é organizado 
pela Fundação Cultural Cassiano Ricar-
do e tem como proposta dar espaço 
a artistas independentes e autorais. 
Além de destaques locais, estão 
alguns convidados especiais como a 
Banda Raul 70 e o Grupo Tarancón. As 
apresentações acontecem na sede da 
Fundação Cultural Cassiano Ricardo, no 
Museu Municipal e no Cine Santana. 
A programação é gratuita ao público.
www.fccr.sp.gov.br

LLOYDS TURISMO

3922-9500

Mexa-se!Mexa-se!Confi ra os locais: http://ow.ly/JSPF7
                                 3923-3561

Academias ao ar livre 
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