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

ANO XXV  07-08-09 DE NOVEMBRO DE 2015  EDIÇÃO 1586 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

O Fundo Social de Solida-
riedade de Tremembé de-
senvolve inúmeras ações 
voltadas à promoção hu-
mana e bem estar das famí-
lias tremembeenses, além 
de oferecer uma extensa li-
nha de trabalhos artesanais 
produzidos pela equipe de 
alunas dos projetos Renda 
Cidadã e Escola da Moda.  
Os produtos estão a venda 
no Mercado Municipal de 
Tremembé no box 13 do 
Fundo Social de Solidarie-
dade e são ótimas opções 
de presentes para o natal 

A atleta Bruna Gonçalves 
Francischini, moradora do 
bairro Araretama, repre-
sentou o Brasil e a cidade 
de Pindamonhangaba no 
Campeonato Pan-Ameri-
cano de Muay Thay em 
Niterói, no Rio de Janeiro.
O evento ocorreu na úl-

e todas as datas, agregan-
do bom gosto, qualida-
de e preços acessíveis.
Todo renda arrecadada 
com a venda dos materiais 
será revertida para mais 
cursos do Fundo Social.
Com muita criativida-
de e dedicação, a equipe 
produz uma variedade de 
itens, desde objetos nata-
linos, toalhas decoradas, 
tapetes, agendas e potes, 
chinelos, pulseiras, cola-
res, enfeites, porta retra-
tos, toalhinhas, bonecas, 
mimos, roupas e outros 

tima semana de outubro 
e contou com aproxima-
damente 65 atletas mas-
culinos e femininos de 
diversos países da Amé-
rica do Sul e Central.
Na luta final, Bru-
na enfrentou uma atle-
ta mexicana e venceu 

artigos para casa e decora-
ção (confira nas fotos). No 
local há exposição e venda 
permanentes dos produtos.
O box 13 do Fundo So-
cial funciona de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 
12h e das 14h às 18h e 
aos sábados das 9h às 13h.
Prestigie e convide seus 
amigos. Para quem quer 
presentear com criati-
vidade e muito char-
me, vale uma visita.
Mais informações nos te-
lefones: (12) 3674.3910 
– 3674.3660 – 3672.4665.

trazendo para Pinda o tí-
tulo do Pan-Americano.
De acordo com a atleta, foi 
muito significativo repre-
sentar o país e Pindamo-
nhangaba em uma compe-
tição tão importante. Ela 
afirma que a preparação  
para o campeonato mun-
dial será muito forte, bus-
cando condições para fazer 
uma grande participação.
A atleta agradece seu téc-
nico, Álvaro de Aguiar, 
que desde 2009 a apóia 
em treinamentos inten-
sos e a acompanha em 
diversas competições.
De acordo com a Secreta-
ria de Juventude Esportes 
e Lazer de Pinda, atletas 
domiciliados no município 
e em condições técnicas 
de representar a cidade, 
que atendem aos critérios 
da Lei nº 5570, de 2013, 
tem recebido apoio em 
diversas competições por 
meio desta lei municipal.

Fundo Social de
Tremembé realiza

venda de artesanato
natalino variado no
Mercado Municipal

Atleta de Pinda
é campeã

do Pan-americano
de Muay Thay

Os alunos do 1º ao 5º 
ano do período integral 
da E.M.I.E.F. Prof. Dr. 
João Baptista Ortiz Mon-
teiro – Esplanada II em 
Taubaté realizaram nesta 
quarta-feira, 4, o plantio 
de 300 mudas de árvores. 
A atividade contou com 
o apoio de professores, 
monitores, Secretarias de 
Meio Ambiente, Serviços 
Públicos, Turismo e Cul-
tura e de colaboradores.
Além da preocupação com 

o meio ambiente, a ação 
teve como objetivo des-
pertar nos alunos o senti-
mento de pertencimento 
à unidade escolar, já que 
cada um será responsável 
por cuidar da sua árvore.
No período da manhã os 
alunos receberam os per-
sonagens do Sítio do Pica-
pau Amarelo que fizeram 
um teatro interativo e brin-
cadeiras relacionadas ao 
meio ambiente. Já no pe-
ríodo da tarde, a apresen-

tação ficou com o Madre 
Ecologia, grupo de alunos 
do Madre Cecília que bus-
cam a conscientização am-
biental através da música.
A murta-verdadeira foi 
plantada aos fundos do ter-
reno da escola com o intui-
to de criar uma cerca-viva, 
abordando o conceito de 
sustentabilidade. Também 
foram plantadas espécies 
frutíferas, entre elas: pitan-
ga, amora, acerola, araçá, 
goiaba, conde, ingá, etc.

Alunos realizam plantio 
em escola municipal de 

Taubaté

Iluminação de prédios pú-
blicos, mutirão de ultras-
sonografias e triagem de 
pacientes nas unidades de 
ESF (Estratégia de Saúde 
da Família) em novembro 
integram a programação 
da campanha “Taubaté 
Veste Azul” para o com-
bate ao câncer de próstata.
Desde a última quarta-fei-
ra, a sede da Prefeitura de 
Taubaté ganhou uma ilu-
minação especial na cor 
azul. Até a próxima sex-
ta-feira, o Cristo Reden-
tor e o prédio da CTI tam-
bém estarão iluminados.
No dia 21 de novem-
bro, acontece o mutirão 
de ultrassonografia para 
homens mediante agen-
damento nas unidades 
de saúde de Taubaté. Os 

pacientes que tiverem o 
exame solicitado pelo mé-
dico da rede municipal 
poderão solicitar o agen-
damento para esta data.
Já no dia 27 acontece uma 
triagem de pacientes nas 
unidades de ESF (Estraté-
gia de Saúde da Família). 
Os cidadãos podem parti-
cipar independente da re-
gião onde moram e rece-
bem atendimento médico.
A campanha “Taubaté 
Veste Azul” conta com 
a parceria dos labora-
tórios Labclin e SPX.
A Prefeitura de Taubaté 
também apoia o Instituto 
Lado a Lado pela Vida, que 
promove na manhã desta 
sexta-feira a distribuição 
de folhetos informativos 
e uma palestra sobre a 

importância da preven-
ção do câncer de próstata 
na praça Dom Epaminon-
das. As atividades acon-
tecem entre as 9h e 10h.
Levantamento do Minis-
tério da Saúde identificou 
que no Brasil o câncer de 
próstata é o segundo mais 
comum entre os homens, 
atrás apenas do câncer de 
pele. O foco são homens a 
partir dos 40 anos de idade.
Triagem de Pacientes
Dia: 27 de novembro
Horário: das 7h30 às 
11h e das 12h30 às 16h
Unidades de ESF: Água 
Quente, Esplanada San-
ta Terezinha, São Gon-
çalo, Marlene Miranda, 
Piratininga, Monjolinho, 
Chácara Silvestre, Paiol, 
Barreiro, Santa Tereza.

Taubaté Veste
Azul contra o

câncer de próstata

O Departamento de Trân-
sito da Prefeitura de 
Pindamonhangaba está 
fazendo  a pintura de ci-
clofaixas. São cerca de 2 
km de ciclofaixas entre o 
centro e o bairro Vila Rica. 
A pintura está sendo feita 
em frente à Quadra Cober-

ta nesta semana. A pintura 
começou na quarta-feira e 
está prevista para terminar 
na próxima quarta-feira. 
A pintura é feita pela equipe 
do Departamento de Trân-
sito para delimitar e faci-
litar o local de tráfego de 
bicicleta, para a diminui-

ção de acidentes devido ao 
tráfego entre automóveis. 
A Prefeitura busca incen-
tivar o uso de bicicletas 
na cidade, para uma me-
lhor qualidade de vida, 
diminuição de volume 
de automóveis e polui-
ção do meio ambiente.

Pintura de ciclofaixas 
são feitas em Pinda
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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

MISCELÂNEA
Curiosidades

Gripes e resfriados são doenças respiratórias, causadas por vírus que podem ser 
contraídas pelo ar ou por contato direto entre pessoas. Até hoje, nenhum estudo 
provou que seres humanos submetidos às baixas temperaturas correm mais riscos 
de contrair essas doenças. Esse mito pode ser explicado porque, em dias mais frios, 
as pessoas passam mais tempo aglomeradas em ambientes fechados, o que facilita 
a contaminação. Além disso, alguns tipos de vírus da gripe se multiplicam mais no 
inverno.
***
Especialidades médicas

Angiologista: trata do aparelho circulatório
Cardiologista: trata do coração
Dermatologista: trata da pele
Endocrinologista: trata das glândulas
Gastroenterologista: trata do aparelho digestivo
Geriatra: trata das pessoas idosas
Ginecologista: trata das mulheres
Hematologista: trata do sangue
Nefrologista: trata dos rins
Neurologista: trata do sistema nervoso
Obstetra: trata da gravidez e do parto
Oftalmologista: trata dos olhos
Ortopedista: trata dos ossos e dos músculos
Otorrinolaringologista: trata do nariz, dos ouvidos e da garganta
Pediatra: trata das crianças
Pneumologista: trata dos pulmões
Reumatologista: trata do aparelho locomotor
Urologista: trata dos rins e das vias urinárias

Humor

Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com muita pressa. 
Uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças para a escola!
A outra retrucou:
- Primeiro eu, que moro muito longe!
O caixa, muito esperto, resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As duas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não. Primeiro é você. Não ouviu o moço dizer?
***
A vizinha bate a porta e reclama para a mãe do garoto:
- Esse moleque passa o dia inteiro me imitando!
A mãe vira-se para o garoto e diz:
- Eu já não te falei para você parar de bancar o idiota?
***
Uma mulher entra em uma loja de roupas e pergunta:
- Vocês vendem vestido de noite?
- Não, de noite estamos fechados!
***
O avô está passeando na rua com o neto e o avô diz:
- O teu professor vem vindo. Esconda-se porque você não foi à aula hoje.
E o neto retruca:
- Quem tem que se esconder é o senhor, vô! Porque eu disse que ia ao seu enterro!
***
Manoel está tomando banho e grita para a Maria:
- Ô Maria, me traga um xampu...
E Maria lhe entrega o xampu. Logo em seguida, grita novamente:
- Ô Maria, me traga outro xampu...
- Mas eu já te dei um agorinha mesmo, homem!
- É que aqui está dizendo que é para cabelos secos e eu já molhei os meus...

Mensagens

Por mais independentes que sejamos, um dia sempre admitimos que precisamos de 
alguém. E por mais que tenhamos tudo que queremos ter um dia sempre admitimos 
que trocaríamos tudo que temos para compartilhar quem somos com esse alguém.
***
Mexa-se como uma criança: a atividade física é um grande fator de promoção da 
qualidade e da duração da vida. Ande, pratique alongamento, dance. Não pare.
Coma como um índio: evite produtos industrializados. Coma menos gordura. Abu-
se das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o consumo de açúcar.
Durma como um gato: descanse o suficiente, espreguice-se ao acordar. Trate bem 
o seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: seja disciplinado. Mantenha seu compromisso de 
envelhecer com saúde. Trate objetivos e tarefas, mantendo seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: valorize as coisas boas que vida nos dá.
Seja independente como um pássaro.
Não dependa de ninguém para o seu bem estar.
Tenha a solidariedade de um cão.
Faça-se necessário. Seja independente. Mantenha-se fiel às causas sociais.
Mantenha a crença na vida, no amor e na fraternidade.

Pensamentos, provérbios e citações
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
Se quiseres prever o futuro, estude o seu passado.
O que não provoca a morte faz com que fiquemos mais fortes.
Quem ri por último ri melhor.
A passagem do tempo deve ser uma conquista e não uma perda.
Quem semeia ventos, colhe tempestades.

A Prefeitura Municipal 
de Monteiro Lobato tor-
na público o Processo 
Seletivo 2016 para con-
tratação temporária emer-
gencial pelo período de 
06 (seis) meses, podendo 
ser prorrogado por igual 
período, dos seguintes 
profissionais: Nº vagas 
– Denominação – Carga 
Horária – Vencimento: 

01 – Professor de Educa-
ção Básica I – 25h/sema-
nais – Salário R$ 1.198,61.
01 – Professor de Educa-
ção Básica I – 30h/sema-
nais – Salário R$ 1.438,33.
01 – Professor de Edu-
cação Física    – 30h/
semanais – Salário R$ 
1.521,58. Os interessados 
devem fazer inscrição na 
Central do Cidadão, loca-

lizada na Rua Humberto 
Capelli, 11, centro, na ci-
dade de Monteiro Lobato 
no período de 03.11.2015 
a 13.11.2015, das 08h00  
às 17h00. As provas ocor-
rerão no dia 28.11.2015. 
Informações podem ser 
obtidas pelo telefone: (12) 
3979-9000. Confira o edi-
tal completo em: www.
monteirolobato.sp.gov.br

Processo Seletivo para
professores em
Monteiro Lobato

19º edição da pesquisa da 
Confederação Nacional 
dos Transportes (CNT) 
aponta que as dez melho-
res rodovias do Brasil são 
paulistas; considerando 
as 20 mais bem avaliadas 
do ranking, 19 são estadu-
ais sob concessão em São 
Paulo. São Paulo, 04 de no-
vembro de 2015. O custo 
do transporte no Estado de 
São Paulo, com destaque 
para o setor rodoviário, é 
um dos grandes atrativos 
para a economia brasilei-
ra e local, pois impacta 
diretamente sobre o preço 
final dos produtos comer-
cializados no mercado na-
cional e influi também no 
nível dos preços. Quando 
os veículos trafegam em 
rodovias de má qualida-
de há maior exigência do 
motor, o que leva a um 
maior consumo de com-
bustíveis, além do desgas-
te dos pneus, freios e dos 
próprios usuários das vias. 
Isso significa que o custo 
operacional de prestação 
do serviço de transporte se 
eleva à medida que a qua-
lidade das rodovias cai.
Em São Paulo, a situação 
é exatamente a inversa do 
descrito acima. Das 20 
melhores rodovias ava-
liadas pela 19º edição da 
Pesquisa da Confederação 
Nacional dos Transportes 
(CNT) divulgada hoje, 19 
integram o Programa de 
Concessões Rodoviárias 
do Estado de São Paulo, 
fiscalizado pela ARTESP 
(Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo).
As melhores classificadas 
no ranking criado nas úl-
timas dez edições das pes-

quisas CNT são rodovias 
sob concessão. No estu-
do de 2015, todas passam 
pelo Estado de São Paulo 
e uma por Minas Gerais. 
A Rodovia dos Bandeiran-
tes (SP-348) foi avaliada 
como a melhor do país 
pelo 4º ano consecutivo. 
Na segunda colocação do 
ranking está a SP-225 (Ro-
dovia Paulo Nilo Romano/ 
Comandante João Ribeiro 
de Barros), no trecho en-
tre Bauru e Itirapina e em 
terceiro lugar a Rodovia 
Ayrton Senna (SP-70), na 
ligação entre São Paulo e 
Taubaté. As dez melhores 
rodovias do ranking de 
2015 passam pelo Estado 
de São Paulo e apresentam 
99,1% dos trechos avalia-
dos como ótimos ou bons.
Ainda de acordo com o le-
vantamento, 78,3% de toda 
a malha concedida ava-
liada teve o estado geral 
classificado como ótimo 
ou bom. Nas vias públicas, 
há uma situação inversa. 
A maior parte da exten-
são pesquisada (65,9%) 
apresenta algum tipo de 
deficiência no estado ge-
ral, sendo 38,7% regular, 
19%, 4 ruim e 7,8 péssi-
mo. Somente 34,1% da 
extensão foram classifica-
das como ótimas ou boas.
Ao se comparar com a ma-
lha nacional pesquisada 
(mais de 100 mil quilôme-
tros), onde apenas 34,1% 
são consideradas ótima e 
boa, fica muito clara a di-
ferença em favor das rodo-
vias paulistas sob conces-
são. De todas as unidades 
da Federação, São Paulo é 
o Estado que tem o maior 
porcentual de malha rodo-

viária avaliada como ótima 
ou boa, com 83,6% (8.060 
quilômetros) seguido de 
Rio de Janeiro com 61,9% 
(1.556 quilômetros).
Na prática, isso significa 
dizer que, se o custo de se 
locomover por rodovias 
com pavimento Ótimo for 
de R$ 100,00, então, o de 
se deslocar pela mesma 
extensão em vias em que 
o pavimento é classifi-
cado como Bom será de 
R$ 118,80. Contudo, se 
o transporte for realizado 
por um pavimento consi-
derado Péssimo, o custo 
da prestação do serviço 
de transporte chegaria a 
R$ 191,50, considera-
da a mesma extensão de 
deslocamento, segundo 
a pesquisa 2015 da CNT.
A diferença também ocor-
re em outros setores ava-
liados. O pavimento nas 
rodovias concedidas está 
ótimo ou bom em 79,5 % 
da extensão avaliada, nas 
públicas, em 44,6%.O 
percentual de sinalização 
ótima ou boa é de 84,2% 
nas rodovias concedidas 
e de 39,8% nas públicas. 
Em relação à geometria da 
via, 38,9% é o percentual 
de ótimo e bom nas conce-
didas e 18,8 nas públicas.
A 19ª edição da pesqui-
sa CNT avaliou mais de 
100 mil quilômetros de 
estradas em todo o país. 
No Estado de São Paulo, 
o levantamento foi fei-
to em 9.650 quilômetros, 
abrangendo rodovias con-
cedidas e públicas, esta-
duais e federais. Foram 
levados em conta aspec-
tos do pavimento, sinali-
zação e geometria da via.

São Paulo tem as dez
melhores rodovias do país
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Em função das dificuldades 
do empregadores domésticos 
para regularizar as domésti-
cas no site do eSocial (www.
esocial.com.br), da Receita 
Federal, sendo a principal di-
ficuldade a emissão da guia 
de pagamento do Simples 
Doméstico, que venceria no 
próximo dia 06 deste mês. O 
Governo prorrogou até o fim 
de novembro o pagamento 
desses valores, a portaria com 
a mudança deverá ser publi-
cada nesta quinta-feira (05).
O acesso à guia única para 
recolhimento dos novos be-
nefícios para empregados do-
mésticos teve início no dia 1º 
de novembro, informou a Re-
ceita Federa, contudo, desde 
então está sendo cercada de 
confusões. “Temos observa-
do que falhas no sistema fa-
zem com que o empregador 
não consiga emitir sua guia 
para pagamento dos direitos 
do trabalhador doméstico, o 
que gera grande inseguran-
ça”, explica o diretor exe-
cutivo da Confirp Contabi-
lidade, Richard Domingos.
“Já estávamos alertando a 
algum tempo sobre as di-
ficuldades de deixar a li-
beração do programa para 
última hora, as dificulda-
des eram esperadas, mas a 
prorrogação será uma sur-
presa”, conta Domingos.
A desculpa governamental 
para deixar para liberar o 
acesso da guia para última 
hora, foi que queria preve-
nir que o empregador re-
colhesse a contribuição do 
mês inteiro sem saber se o 
empregado trabalhará de fato 
até o fim do período. “É im-
portante reforçar que o em-
pregador já deve efetuar os 
demais registros trabalhis-
tas das domésticas”, alerta 
o diretor executivo da Con-
firp Consultoria Contábil.
Entenda o Simples Doméstico
A principal novidade rela-
tiva a obrigatoriedade de 

Diversos estudos apontam 
que existem relações dire-
tas e acentuadas entre os 
níveis de ansiedade e a hi-
pertensão. No mundo mo-
derno, a ansiedade é um 
sentimento cada vez mais 
presente na vida de todos 
nós.  Ela pode ser causada 
por inúmeros fatores, des-
de o estresse devido ao ex-
cesso de trabalho, até do-
enças, dietas inadequadas, 
má qualidade do sono, pro-
blemas emocionais ou fa-
miliares, entre outros.  Em 
momentos de tensão, ela é 
potencializada e, em casos 
específicos, pode desen-
cadear impactos bastante 
negativos para a saúde.
Segundo a gerente médica 
da unidade MIP (Medica-
mento Isento de Prescri-
ção) do Aché Laboratórios 
Farmacêuticos, Dra. Ta-
lita Poli Biason, quando 
a ansiedade é leve e pas-
sageira, o ideal é realizar 
ajustes na rotina, incluin-
do a prática regular de 
atividades físicas, hábitos 
alimentares adequados e 
boas noites de sono, por 
exemplo. “Caso os epi-
sódios de ansiedade se 
tornem crescentes e con-
tínuos, a pressão arterial 
pode começar a se elevar, 
o que é bastante perigo-
so o bom funcionamen-

registrar as domésticas será 
a obrigatoriedade do reco-
lhimento do Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), dessas profissio-
nais. É importante informar 
que o contribuinte que não 
recolhe esse valor não deve 
entrar em pânico, pois ele 
ainda está dentro do prazo, 
lembrando que deverá ser 
feito por meio do Documen-
to de Arrecadação e-Social 
(DAE), até o dia 7 do mês 
seguinte aos fatos geradores.
“O recolhimento será efe-
tuado em conjunto com o 
pagamento dos demais tri-
butos, contribuições devi-
das pelo empregador do-
méstico, que farão parte do 
Simples Doméstico”, ex-
plica o diretor da Confirp.
Lembrando que a transmis-
são das informações também 
será efetuada pelo sistema 
do e-Social e que os depó-
sitos mensais do FGTS dos 
empregados domésticos in-
cluem a remuneração do 
13° salário corresponden-
te à gratificação de natal.
Outro ponto relevante é que 
os empregadores que faziam 
recolhimento do FGTS de pe-
ríodo anterior à obrigatorie-
dade, mas que suspenderam, 
deverão realizá-los através 
da GRF Internet Doméstico, 
disponível no portal e-So-
cial ou via aplicativo SEFIP.
O Simples Doméstico é o re-
gime unificado de pagamen-
to de tributos, contribuições 
e demais encargos do empre-
gador doméstico. A inscrição 
do patrão e a entrada única 
de dados cadastrais e de in-
formações trabalhistas, pre-
videnciárias e fiscais se dará 
mediante registro noPortal do 
eSocial, que disponibilizará 
aplicativo para geração ex-
clusiva do DAE (Documen-
to de Arrecadação eSocial).
“Esse sistema será um faci-
litador na vida dos patrões, 
pois nele estarão todos os 

to do organismo”, alerta.
Especialistas da Univer-
sidade Federal de Minas 
Gerais, da Universidade 
Federal de Ouro Preto e 
da Fundação Mineira de 
Educação e Cultura (Fu-
mec) realizaram uma re-
visão bibliográfica sobre 
a influência dos fatores 
emocionais na pressão ar-
terial. No estudo, foram 
apresentados os efeitos da 
ansiedade, da felicidade e 
da raiva em pacientes que 
sofriam de pressão arterial 
limítrofe, ou seja, a pres-
são ligeiramente superior 
a 140/90 mmHg e mais 
baixas em alguns momen-
tos. Concluiu-se, a partir 
das relações pesquisadas, 
que os três estados emo-
cionais elevam a pressão 
arterial, encontrando-se 
forte associação entre a 
intensidade da ansiedade e 
a pressão arterial diastóli-
ca (a que possui o menor 
valor durante a aferição).
O estudo também aponta 
que em situações de an-
siedade, o cérebro prepara 
o corpo para a ação como 
forma de resposta, elevan-
do a pressão arterial, a fre-
quência cardíaca e a res-
piração, logo, existe uma 
ligação entre as emoções 
e o sistema cardiovascu-
lar. Pode-se compreender, 

tributos a serem pagos pelos 
trabalhadores, como é o caso 
do FGTS do empregado do-
méstico. Também será pro-
porcionado redução de alí-
quotas de 12% para 8% em 
relação aos trabalhadores de 
outros ramos de atividade”, 
detalha Richard Domingos.
As informações prestadas no 
sistema eletrônico terão cará-
ter declaratório e deverão ser 
fornecidas até o vencimento 
do prazo para pagamento dos 
tributos e encargos trabalhis-
tas devidos no Simples Do-
méstico em cada mês, relati-
vamente aos fatos geradores 
ocorridos no mês anterior.
VALORES A CAR-
GO DO EMPREGADO
Percentual T r i b u t o
8%, 9% ou 
11%* C o n t r i b u i ç ã o 
Previdenciária (INSS)
De 0% a 
27,5%** IRPF - im-
posto de renda retido na fonte
VALORES A CARGO 
DO EMPREGADOR
Percentual T r i b u t o
8% C o n t r i b u i ç ã o 
Previdenciária (INSS)
0,80% Seguro Aci-
dente do Trabalho
8% F G T S
3,20% FGTS - indeniza-
ção rescisória Fonte - Con-
firp Consultoria Contábil
“A responsabilidade do reco-
lhimento das obrigações do 
Simples Doméstico será do 
empregador doméstico, até o 
dia 7 do mês seguinte ao da 
competência, e quando não 
houver expediente bancário, 
antecipa-se o recolhimento”, 
explica o diretor da Confirp.
Como a primeira compe-
tência da obrigatoriedade 
é a de outubro de 2015, o 
vencimento será dia 06 de 
novembro de 2015. Lem-
brando que o empregador 
deverá fornecer ao emprega-
do doméstico, mensalmen-
te, cópia do documento do 
recolhimento citado acima.

portanto, que pessoas an-
siosas têm maior risco de 
sofrer com picos da pres-
são, por isso, é necessário 
se atentar às exposições 
diárias de estresse e ten-
são, seja no ambiente pro-
fissional ou pessoal, a fim 
de evitar a evolução da 
ansiedade para níveis alar-
mantes. “Vivemos em uma 
sociedade extremamente 
estressada, as exigências 
de desempenho, a com-
petitividade e as escolhas 
pessoais e profissionais 
têm peso enorme e cami-
nham paralelas aos fato-
res emocionais. Por isso, 
é essencial dar atenção a 
certos tipos de emoções 
para evitar que a ansieda-
de se torne um problema 
que atrapalhe o cotidia-
no”, explica Dra. Talita. 
Nestes casos avançados 
ou preocupantes, o indi-
cado é buscar ajuda mé-
dica e tratamento espe-
cializado, mas quando se 
tratar de um quadro de 
ansiedade menos inten-
so ou em estágio inicial 
podem ser utilizados me-
dicamentos fitoterápicos, 
como os que contêm Pas-
siflora incarnata L., pois 
são calmantes, sedativos 
e ansiolíticos, auxiliando 
na redução da ansiedade, 
da irritação e do estresse.

Governo prorroga
pagamento do

Simples Doméstico

Efeitos da ansiedade sobre a 
pressão arterial

Disponível parasmartpho-
nes e tablets, o aplicativo 
gratuito é destinado aos 
candidatos à primeira ha-
bilitação e motoristas em 
processo de reabilitação
Cercade 700 mil pessoas 
já se beneficiaram do apli-
cativo do Departamento 
Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran.SP) 
que dá acesso ao simulado 
da prova teórica de dire-
ção. Destinado a auxiliar 
quem vai tirar a primei-
ra habilitação ou está em 
processo de reabilitação, 
o app já teve, até setem-
bro deste ano, 689.625 
downloads nas plata-
formas Android e iOS.
Anova versão da ferra-
menta pode ser utilizada 
offline, sem necessida-
de de conexão à internet. 
Desse modo, quem estuda 
pelo aplicativo não precisa 
gastar o pacote de dados 
de seu celular ou tablet.
Agora,o usuário pode ain-

da rever e refazer os dez 
últimos testes, salvar nos 
favoritos os 50 simulados 
mais recentes e consul-
tar o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), além 
das apostilas de noções 
de primeiros socorros e 
direção defensiva do De-
partamento Nacional de 
Trânsito (Denatran). O 
aplicativo oferece tam-
bém a possibilidade de 
o aluno estudar as ques-
tões divididas por tema.
Lançadoem agosto de 
2013, o app está dispo-
nível gratuitamente para 
download em tablets e 
smartphones nas plata-
formas Android e iOS. 
O simulado pode ser con-
sultado ainda no portal 
www.detran.sp.gov.br.
Aprova teórica tem 30 
questões de temas relacio-
nados a legislação de trân-
sito, direção defensiva, 
convívio social, noções de 
mecânica, primeiros so-

corros e meio ambiente. 
O candidato deve acertar 
mais de 70% das questões 
(pelo menos 21 perguntas).
Prova teórica eletrônica
Cercade cem unidades de 
atendimento do Detran.
SP já realizam a prova te-
órica em formato eletrôni-
co. Entre janeiro e agosto 
deste ano, quase 70% dos 
573 mil exames teóricos 
foram feitos em compu-
tadores, com a divulga-
ção do resultado na hora, 
o que agiliza o processo 
para obtenção da CNH.
“ O D e t r a n . S P 
está trabalhando para ga-
rantir que os processos 
sejam cada vez mais rápi-
dos e transparentes. Esta-
mos implantando o novo 
padrão de atendimento, 
que inclui a prova teórica 
eletrônica, gradativamen-
te em unidades de todo o 
Estado”, ressalta Daniel 
Annenberg, diretor-pre-
sidente do Detran.SP.

Aplicativo com simulado da 
prova teórica do Detran SP 

registra quase 700 mil
downloads
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza parcerias 
para fazer com que os em-
presários da cidade possam 
oferecer, cada vez mais, 
melhores serviços à popu-
lação. Empresários partici-
param de um encontro so-
bre o Programa Alimento 
Seguro. O encontro ocor- Os atletas Celso Mar-

celino Junior, “Junior 
Jay”, e Ângelo José da 
Silva representaram o
 Pindamonhangaba na 5ª 
Etapa do Troféu Brasil 
de Triathlon.  O evento 
aconteceu dia 25 de ou-
tubro em Santos e con-
tou com a participação 
de quase 800 atletas. De 
acordo com as informa-
ções dos atletas, foi um 
trabalho em equipe, Ân-
gelo nadou em mar aberto 
750 metros e Junior peda-

reu no dia 29 de outubro.
Esta atividade foi organi-
zada por meio da Secreta-
ria de Governo, por inter-
médio do Departamento 
de Turismo, onde profis-
sionais do Sebrae vieram 
esclarecer as informa-
ções sobre este trabalho.
Foram apresentadas as lou 20 km e correu 5 km.

Com a 5ª colocação, 
os atletas fizeram va-
ler as quatro horas 
diárias de treinamento pe-
las ruas e estradas de Pin-
da, além de treinamentos 
na piscina do “João do 
Pulo”. Segundo Junior 
Jay, foi uma competição 
de alto índice técnico com 
atletas qualificados para 
competir em Olimpíadas. 
Para o esportista o resulta-
do representou uma gran-
de vitória tendo em vista 

propostas e a importân-
cia dos empreendedores 
que trabalham com a ma-
nipulação de alimentos. 
Marcaram presença neste 
encontro os representantes 
dos restaurantes Colméia, 
Rancho Fundo, do Hotel 
Majore, Fazenda Nova 
Gokula e Doces da Roça. o pouco tempo para treino 

específico e consideran-
do que os participantes 
possuíam assessoria pro-
fissional para competir, 
mesmo assim, com de-
terminação e o apoio da 
Prefeitura de Pinda, por 
meio da Lei nº 5.570 
os atletas obtiveram 
um grande resultado.
Os atletas já estão se pre-
parando para participar 
das próximas competições 
representando o municí-
pio de Pindamonhangaba.

Empresários de Pinda
participam de reunião 
sobre alimento seguro

Pinda fica em 5º lugar 
no Troféu Brasil de

Triathlon 

A Administração Muni-
cipal por intermédio da 
Secretaria Municipal do 
Trabalho e Promoção So-
cial deu inicio a série de 
cursos de culinária na 
Cozinha Escola do Bair-
ro Nossa Senhora das 
Graças (Loteamento Mu-
nicipal) aos munícipes .

O Curso está sendo exe-
cutado pelo SENAC-SP 
unidade de Taubaté e foi 
uma aquisição da Secreta-
ria que visa proporcionar 
aos munícipes cursos de 
qualificações profissionais 
para a geração de renda.
Vale lembrar que a inau-
guração está prevista para 

o dia 27/11 com a pre-
sença do Secretário de 
Desenvolvimento Social 
Floriano Pesaro, equipe 
da Diretoria Regional de 
Assistência ao Desenvol-
vimento Social e demais 
municípios que desenvol-
veram o projeto SP Solidá-
rio etapa Além da Renda.

Redenção da Serra: Secretaria 
de Promoção Social - curso


