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O CAAT (Clube de 
Autos Antigos de 
Taubaté), com o apoio 
da Secretaria de Turis-
mo, Cultura e Esportes da 

 doação de lençóis e man-
tas foi retirada ontem na 
“Pousada Todas as Luas” 
pela diretora do grupo de 
voluntárias “Trabalho por 
Amor” Dona Lígia Be-
nedita Segundo Maurício 
Granado, sócio proprie-
tário da “Pousada Todas 
as Luas” esta é a primeira 
doação de futuras outras 
doações da empresa para 
a Santa Casa. “Para o hos-
pital é a primeira vez que 
doamos. Aquilo que já não 
podemos usar, ainda são 
materiais muito bons e ou-
tros podem fazer bom uso 
do material. Esta é a idéia”, 

A cidade está realizando 
inúmeras atividades para 
destacar a necessidade da 
prevenção ao câncer de 
mama e do colo do útero. 
As unidades de saúde da 
Prefeitura estão promo-
vendo palestras, ativida-
des físicas, orientações, 
entre outras. Para acom-
panhar os trabalhos desen-
volvidos basta ir à unida-
de mais próxima de casa.

O Lar Irmã Terezinha aco-
lhe e traz melhor qualida-
de de vida para os idosos 
de Pindamonhangaba. A 
entidade atende 64 idosos 
que vivem no lar e prati-
cam diversas atividades.
No lar, os idosos tem uma 
rotina variada durante a 
semana, com cinco refei-
ções diárias e aulas di-
ferenciadas. Eles podem 
participar de aulas de 
dança, arteterapia, música 
e educação física. A ins-

Prefeitura de Tremembé, 
realizará no próximo 
dia 25 de outubro, o 
2º Grande 
Encontro de Carros An-

explicou ele, acrescentan-
do que após conhecer as 
facilidades e os destinos 
que as doações para a San-
ta Casa tomam, de agora 
em diante, será uma rotina. 
“Após esta primei-
ra nos comprometemos 
a fazer esta ajuda re-
gularmente”, afirmou.
Para a instituição as doa-
ções de materiais são sem-
pre muito bem vindas sem-
pre, porém agora, as roupas 
de cama e banho têm um 
peso especial, explicou o 
provedor.  “A reforma da 
lavanderia tem dificulta-
do o trabalho de parte da 

A campanha tem como 
tema “Em Outubro Pense 
Rosa” e o objetivo é des-
pertar as mulheres para a 
necessidade da prevenção. 
O diagnóstico precoce 
de doenças como o cân-
cer, por exemplo, auxilia 
no tratamento e as chan-
ces de curo são maiores.
Neste sábado (17), a partir 
das 9 horas, será realiza-
da a Caminhada Rosa. A 

tituição busca incentivar 
a interação e a autoesti-
ma de seus moradores.
Existem vários casos que 
levam o idosos a morar 
no lar, mas, todos vão 
por vontade própria. No 
lar eles recebem acom-
panhamento psicológico, 
médico e fisioterapêuti-
co. A alimentação é feita 
de maneira diferenciada, 
de acordo com as neces-
sidades  de cada idoso.
O Lar possui um convê-

tigos do município. O 
evento será promovi-
do na Praça da Estação, 
das 9 às 15 horas, 
com entrada franca.

nossa família, que atua na 
lavanderia, explicou o pro-
vedor Silvio Bonfiglioli. 
“Agradeço grandemente 
aos sócios da “Pousada 
Todas as Luas” por pensar 
no hospital da irmandade e 
ter realizado esta doação”, 
declarou.  A doação foi de 
lençóis e mantas em óti-
mo estado. “Espero que a 
Santa Casa esteja sempre 
em evolução e a serviço da 
população. E, que as auto-
ridades tenham a devida 
atenção com a institui-
ção”, finalizou Granado. 
A Santa Casa agradece a 
“Pousada Todas as Luas”!

concentração é na Praça 
Monsenhor Marcondes e 
a organização pede ao pú-
blico que esteja utilizando 
algum traje cor de rosa. 
No dia 20, às 8 horas, a 
caminhada será em Morei-
ra César, a concentração 
será no Recinto São Vito.
Confira a programa-
ção completa em : 
w w w . p i n d a m o -
n h a n g a b a . s p . g o v. b r

nio com Prefeitura e com 
isso utiliza os recursos 
alimentação e materiais 
higiênicos. “Esse apoio 
nos ajuda bastante na ma-
nutenção do bem-estar do 
idosos”, diz o presidente 
do Lar Irmã Terezinha,  
Geraldo Tadeu Godinho.
Além do apoio da Prefei-
tura, a entidade se mantêm 
por meio de doações e com 
o apoio da Fundação José 
Carlos da Rocha, destina-
da ao bem-estar do idoso.

Tremembé realiza
2º Encontro de Carros

Antigos no
próximo dia 25/10

Pousada Todas as Luas
faz doação para Santa Casa 

de Ubatuba

Outubro é mês de prevenção 
ao câncer de mama e colo do 

útero em Pinda

Lar Irmã Terezinha de Pinda
realiza atividades para

qualidade de vida do idoso
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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

Nos conventos, durante a leitura das Escrituras Sagradas, ao se referirem a São 
José, diziam sempre: Per Putativos, abreviada em PP e assim surgiu a idéia, nos 
países de civilização espanhola de chamar os Josés de Pepe.
***
Tempo de digestão, em média, de alguns alimentos
Sorvete de frutas... 5 minutos
Prato de sopa... 1 hora
Copo de leite... 1 hora e meia
Prato de macarronada... 2 horas
Salada verde... 2 horas
Filé de carne vermelha... 2 horas
Copo de refrigerante... 2 horas
Porção de peixe... 2 horas
Fatia de torta de morango... 2 horas
Média de pão com manteiga... 3 horas
Arroz, feijão e carne... 3 horas
Hambúrguer... 4 horas
Porção de lingüiça... 6 horas
Prato de feijoada... 7 horas
Porção de bacon... 12 horas

Humor

O bêbado entra no ônibus e senta ao lado de um padre. O padre olha para ele com 
aquele ar de piedade e diz:
- Você não vê que esse é o caminho para o inferno, meu filho?
O bêbado levanta as pressas e grita para o motorista:
- Motorista, pare, por favor! Que droga! É a quarta vez que eu erro o ônibus hoje...
***
O bêbado vai ao hospital caindo de bêbado. Durante a consulta vêm as perguntas 
de praxe:
- Nome?
- Juvenal dos Santos.
- Idade?
- 32 anos.
- O senhor bebe?
- Vou aceitar um gole, mas só para te acompanhar!
***
O menino chega para o pai e diz:
- Pai, me empresta 50 reais?
O pai olha a carteira e diz:
- Poxa, meu filho, o papai só está com 30 reais.
- Não tem problema, papai, você fica me devendo os outros 20 reais.
***
O garoto chega da escola e o pai questiona:
- Então filho, como foram as provas?
- Ah, pai! Tudo igual às regiões polares... Responde o garoto.
- Como assim, igual às regiões polares?
- Ah, pai! Tudo abaixo de zero...
***
O pediatra pergunta ao garoto:
- Como é o seu nome?
- Joãozinho. Respondeu o garoto.
A mãe intervém:
- Menino seja mais educado... Diga senhor!
- Ta bom mãe! Meu nome é Senhor Joãozinho!

Mensagens

Todo o dias Deus nos dá um momento em que é possível mudar tudo que nos deixa 
felizes. O instante mágico é o momento em que um sim ou um não pode mudar 
toda a nossa existência.
***
Você acredita que na vida nada acontece por acaso?
Tudo acontece por uma razão. Todas as pessoas que conhecemos têm um impor-
tante papel na nossa vida, seja grande ou pequeno. Alguns irão nos machucar, trair 
e nos fazer chorar, para nos tornar mais fortes, outras irão nos dar lições, não para 
nos mudar, mas para fazer de nós melhores pessoas e algumas irão simplesmente 
nos inspirar e amar, para nos fazer feliz.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza, se as distorções da mente, 
consciente ou subconsciente. Pratique a meditação e a visualização, a observância 
desprendida, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor des-
prendido e de generosidade amorosa. Cultive esse estado. Conheça os seus pensa-
mentos, as suas pressuposições e fantasias e dê-se conta de que você pode ter mis-
turado tudo. As generosidades nos impedem de enxergar o que é único e individual.

Pensamentos, provérbios e citações

Refletir é desarrumar os pensamentos.
Nunca se vence uma guerra sozinho.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Quem é temido por muitos deve temer a todos.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Não acuse a natureza, ela faz a parte dela, agora faça a tua.
A perfeição foge de qualquer extremismo. 
Não tenho vícios, só bebo e fumo quando estou jogando.
Os loucos se precipitam e conseguem os melhores lugares.
Não tenho medo, tenho fé.

A Prefeitura de Taubaté 
vai dar início a três obras 
de melhorias viárias na 
cidade. Passarão por re-
cuperação e adequação, 
o acesso Dutra-Belém, a 
região do Mercatau e a 
Avenida dos Bandeirantes, 
próximo ao trecho da Ave-
nida Assis Chateaubriand.
Cada obra será executa-
da por uma empresa ven-
cedora do processo de 
concorrência pública. As 
ordens de serviço vão ser 
assinadas na próxima se-
mana. As empresas terão 
cinco dias, após a emissão 
da ordem, para iniciar os 
trabalhos e o prazo para 
conclusão é de 240 dias.
As obras incluem requali-
ficação da pavimentação 
asfáltica e das calçadas, 
drenagem de galerias, im-
plantação de ciclofaixa 
e sinalização de trânsito 
horizontal e vertical.  As 
melhorias fazem parte do 
projeto de readequação 
do trânsito no município, 
que começaram em 2013 
e visam dar maior fluidez 
ao tráfego e segurança a 
pedestres e motoristas.
Acesso Dutra-Belém
A recuperação viária e 
adequação no acesso 
da Rodovia Presiden-
te Dutra ao Belém vai 
se tornar sentido único 
centro- bairro. Com a mu-
dança, o túnel paralelo, 
próximo ao bairro Campos 
Elíseos, terá sentido úni-
co do bairro para o cen-
tro, em direção a Ave-
nida Desembargador 
Paulo de Oliveira Costa.
Haverá também adequa-
ção da rotatória do bairro 
Campos Elíseos e retira-
da da rotatória do cruza-
mento entre as Avenidas 
dos Bandeirantes e De-
sembargador Paulo de 
Oliveira Costa, com im-
plantação de semáforo. 

A Rua Primavera, trecho 
entre Rodovia Oswal-
do Cruz e túnel Campos 
Elíseos, será mão única.
Será construída uma nova 
saída da Dutra para aces-
so a Rodovia Oswaldo 
Cruz. A Av. Dom Pedro I, 
no trecho entre o viaduto 
e a Av. Escolástica Maria 
de Jesus, será mão única 
no sentido da Dutra. As 
atuais saídas: da Rodovia 
Oswaldo Cruz e do viadu-
to Belém serão fechadas.
Outra importante melho-
ria no local é a retirada 
da rotatória em frente ao 
posto de combustível na 
Avenida Bandeirantes, e 
assim, essa avenida, pas-
sará a ter cinco pistas. 
O investimento na obra 
é de R$ 2.281.110,62 
e será executada pela 
empresa S.O. Pontes 
de Cachoeira Paulista.
Ainda no cruzamento com 
a Avenida Juscelino Ku-
bitschek serão implanta-
dos semáforos que funcio-
narão de forma inteligente, 
detectando o número de 
veículos que passa pela 
interseção, por meio de 
um sensor, e calculando o 
tempo necessário de aber-
tura para dar a preferência 
à via com mais veículos.
M e r c a t a u
No Mercatau, próximo à 
feira livre, terá adequação 
da rotatória junto a Avenida 
Professor Walter Thauma-
turgo, retirada da rotatória 
junto a Avenida Professo-
ra Escolástica Maria de 
Jesus e implantação de 
semáforo no cruzamento 
com a Avenida Dom Pe-
dro I. Para quem vem da 
Avenida Bandeirantes, 
será criada uma extensão, 
tendo como acesso as duas 
pistas da Avenida Profes-
sor Walter Thaumaturgo. 
Não haverá alteração de 
sentido e no local tam-

bém será feita a drenagem 
das galerias pluviais. Para 
esta obra, o investimen-
to será de R$ 462.461,77 
e execução da empre-
sa Auditerra de Jundiaí.
As rotatórias próximas 
ao túnel que passa sob 
a Dutra serão retiradas. 
O cruzamento, entre as 
avenidas Dom Pedro e 
Escolástica Maria de Je-
sus, ao lado do Merca-
tau, receberá semáforos.
Avenida dos Bandeirantes
A terceira obra será a re-
cuperação viária e a ade-
quação da Avenida dos 
Bandeirantes, uma das 
marginais da Rodovia Pre-
sidente Dutra, próximo ao 
trecho da Avenida Assis 
Chateaubriand, na região 
do bairro Independência. 
A pista com acesso da As-
sis Chateaubriand para a 
Avenida dos Bandeirantes 
será alargada com a retira-
da do barranco ali existen-
te e construção de cortina 
atirantada para contensão 
de talude. A via receberá 
asfalto novo, recapeamen-
to, sistema de drenagem 
de águas pluviais e sinali-
zação de trânsito com pin-
tura de solo e placas. Serão 
implantadas ciclofaixas, 
ampliando o projeto de 
pistas exclusivas para ci-
clistas. O investimen-
to é de R$ 1.061.624,63 
e a empresa vencedora 
da concorrência pública 
para execução do serviço 
é a Cerqueira Torres de 
São Paulo.
Cortina atirantada - Utili-
zadas principalmente para 
contenção de encostas e 
construção de subsolos, 
as cortinas atirantadas 
são estruturas de concre-
to armado que trabalham 
em conjunto com tiran-
tes, os quais podem ser 
constituídos por cordo-
alhas ou por monobarra.

Prefeitura de Taubaté vai 
começar três novas obras 

de melhorias viárias
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Abrir uma empresa é o ob-
jetivo de milhões de bra-
sileiros, principalmente 
em meio à crise que tem 
aumentado o desemprego. 
Outro ponto é que gran-
de maioria das empresas 
buscam a terceirização de 
muitos serviços, aumenta-
do as oportunidades para 
os novos negócios. Con-
tudo, abrir um negócio é 
uma decisão de grande 
responsabilidade, sendo 
necessários diversos pro-
cessos, que necessitam de 
atenção, principalmente, 
nos detalhes mais técnicos.
Alguns pontos de destaque 
são: elaboração do contra-
to social, a escolha do tipo 
de tributação da empresa, a 
escolha do imóvel, obten-
ção de alvará. Veja alguns 
pontos que a Confirp Con-
tabilidade selecionou para 
ser levado em conta an-
tes de abrir uma empresa.
Planejamento do negó-
cio - O grande problema 
na maioria das empresas 
abertas é que isso ocor-
re impulsivamente, e em 
função disso não há um 
plano de negócio esta-
belecido, publico alvo e 
estrutura necessária, as-
sim, antes de qualquer 
coisa é necessário sentar 
e ver o que se pretende e 
como se objetiva atingir.
Muitas vezes após essa 
primeira análise se perce-
be a necessidade de uma 
capacitação e hoje se en-
contra um grande número 
de cursos de capacitação 
para empreendedores, 
muito desses gratuitos. 
Também é importante pes-
quisar como está o merca-
do em que pretende atuar, 
para ver em qual nicho 
de público se encaixará .
Cálculo de custos para 
começar a funcionar - É 
preciso que se tenha em 
mente que para colocar 
uma empresa para fun-
cionar haverá custos que 
vão além dos que já se 
conhece no dia a dia de 
uma empresa com infra-
estrutura e pessoal. Dentre 
esses os principais são as 
taxas da junta comercial 
e da emissão do alvará, 
dentre outras que variam 
de acordo com a locali-
dade e o ramo de atuação.
Para facilitar esse processo 
existem profissionais espe-
cializado em resolver a bu-
rocracia, para se ter ideia, a 
Confirp tem uma área que 
apenas se responsabiliza 
por isso, tirando do clien-
te qualquer ‘dor de cabe-
ça’ relacionada ao tema.
Elaboração do contrato 

social - Para toda empresa 
funcionar é imprescindível 
que se elabora um contrato 
social, é nesse documento 
que estão relacionados os 
pontos práticos do fun-
cionamento da empresa. 
Pontos primordiais que 
devem englobar são in-
formações como nome, 
endereço e atividade, ca-
pital social (valor ou bens 
investidos), qual a relação 
entre os sócios e como se 
dá a divisão dos lucros. 
Importante frisar que 
quaisquer alterações con-
tratuais, faz com que se 
tenha que refazer as ins-
crições federal, estadual 
e municipal e as licenças. 
As sociedades limitadas só 
podem alteradas se 75% 
do capital estiver de acor-
do. Geralmente o registro 
de um contrato social pode 
ser agilizado procurando 
o sindicato da categoria 
da empresa, sendo que o 
mesmo pode possuir um 
posto avançado da junta 
comercial. Com isso, todo 
esse processo pode ser fi-
nalizado em até 24 horas. 
Opção pelo regime tribu-
tário que a empresa se-
guirá - Hoje três são ba-
sicamente três os regimes 
de tributação existentes, 
Simples, Presumido ou 
Real. A opção pelo tipo de 
tributação que a empresa 
utilizará deve ser feita até 
o início do próximo ano, 
mas, as análises devem ser 
realizadas com antecedên-
cia para que se tenha cer-
teza da opção, diminuindo 
as chances de erros. Ou-
tro ponto é que cada caso 
deve ser analisado indivi-
dualmente, evidenciando 
que não existe um modelo 
exato para a realização de 
um planejamento. Apesar 
de muitos pensarem que 
melhor tipo de tributação 
é o Simples, existem até 
mesmo casos que esse tipo 
de tributação não é o mais 
interessante, mesmo que a 
companhia se enquadre em 
todas as especificações.
Definição da estrutura fí-
sica - Além de definir o 
local onde será o empre-
endimento é necessário 
também que se adquira 
toda uma estrutura para 
o funcionamento da em-
presa, e isso dependerá de 
cada ramo de atuação, po-
dendo ir desde maquinário 
até material de escritório.
Sobre o local em que será 
é importante que se ob-
serve também se esse se 
adéqua ao público que 
pretende atingir e, prin-
cipalmente, diretrizes 

estabelecidas pelo muni-
cípio referente ao local.
Obtenção de registros e 
licenças - hoje a burocra-
cia é tanta para empresas 
que grande maioria não 
possuem todos os regis-
tros e licenças necessários 
para o funcionamento, no 
que se configura em um 
risco jurídicos para essas, 
dentre os registro neces-
sários estão o habite-se 
do imóvel (autorização 
da prefeitura para que ele 
possa ser habitado) e as re-
gras de ocupação de solo 
(cada cidade define regras 
específicas em leis de zo-
neamento), alvará de fun-
cionamento, pagamento 
de taxas de funcionamen-
to, dentre outras licenças 
necessárias dependendo 
da atividade da empresa.
Veja todos os docu-
mentos necessários e 
em quais órgão buscar:
Junta Comercial: registros 
dos atos sociais (contra-
to social, atas de reuni-
ões, deliberações etc.).
Receita Federal: para 
obtenção de registro do 
CNPJ (Cadastro Nacio-
nal da Pessoa Jurídica).
Prefeitura: para obten-
ção do Alvará de Fun-
cionamento e nota fis-
cal, caso a empresa seja 
contribuinte do ISS (Im-
posto Sobre Serviços).
Secretaria Estadual da 
Fazenda: para obtenção 
de inscrição Estadual.
Contratação de uma con-
tabilidade - Toda empresa 
necessita de uma contabi-
lidade par funcionar. Essa 
que será responsável por 
estar gerando as informa-
ções imprescindíveis para 
a empresa esteja em dia 
com os órgãos públicos.
Também são responsáveis 
pelo cálculo de impostos e 
tributos que a empresa de-
verá pagar, bem como aná-
lise da situação contábil da 
empresa e geração de in-
formações imprescindíveis 
para a gestão empresarial
Processo de contratação 
de profissionais - Sua em-
presa terá necessidade de 
funcionários? Se sim é 
necessário abrir processos 
seletivos para contratação, 
hoje esse ponto é um dos 
mais problemáticos para 
as empresas em função de 
um crescente apagão de 
mão de obra que passa o 
país. Após a contratação 
é necessário elaborar o 
contrato de trabalho, de-
finir salários benefícios 
ver qual o melhor regime 
de trabalho e regularizar 
o mesmo junto ao INSS.

Fuja da crise - 8 passos para 
abrir uma empresa

Todo ano a Equipe 
de Combate a Den-
gue realiza três ADL’s  
(Avaliação de Den-
sidade Larvária), 
com o objetivo de averi-
guar os índices de infesta-
ção do mosquito Aedes ae-

gypti, seu criadouro mais 
freqüente, e também o mais 
positivo, aquele em que 
mais foram encontradas 
larvas do vetor da dengue, 
no município.
Neste mês de Outu-
bro será realizada uma 

ADL, entre os dias 13 
e 24. Essa ação aconte-
cerá em diversos bair-
ros da cidade, sorteados 
aleatoriamente, a fim 
de se fazer uma amos-
tragem de toda a área 
urbana do município.

Equipe de Combate a
Dengue realiza Avaliação de 

Densidade Larvária
em Tremembé

A partir da última segun-
da-feira a Agência da Cai-
xa Econômica Federal e as 
Lotéricas do Centro e Flor 
do Vale, estão realizan-
do o cálculo de parcelas 

em atraso do IPTU/2015.
Dessa forma, os mu-
nícipes não precisarão 
mais se dirigir a Prefei-
tura de Tremembé para 
efetivação do cálculo.

Com isso, otimizare-
mos  o tempo, tanto do 
servidor quanto do con-
tribuinte, buscando as-
sim maior eficiência e 
praticidade a população.

Tremembé esta realizando
o cálculo de parcelas

em atraso do IPTU/2015

Teve início na última sex-
ta-feira (9) a Copa Guga 
de Futebol. A abertura do 
evento ocorreu no campo 
do Centro Esportivo José 
Ely Miranda, “Zito”. O 
evento está movimentando 
a turma do futebol e a tor-
cida, que tem comparecido 
nos campos do Distrito. O 
jogo de abertura foi entre 
o Vila São José e Moreira 
César. O time da Vila ven-
ceu com uma goleada, 5 a 0.
A Copa Guga de Futebol 
é organizada pela Prefei-

tura de Pindamonhanga-
ba, por meio da Secretaria 
de Juventude, Esportes 
e Lazer. Os jogos ocor-
rem nas noites de quartas 
e sextas-feiras e aos do-
mingos, nos períodos da 
manhã ou tarde. Todos 
os times inscritos fizeram 
doação de uma cesta bási-
ca e o material será entre-
gue à Pastoral da Criança.
O jogo desta quarta-feira 
(14) será entre o Colora-
do e Jardim Regina, às 
19h30, no estádio Amadeu 

Rossi, na Vila São Bene-
dito. Na sexta-feira (16) o 
Vale das Acácias enfrenta 
o Moreira César, no cam-
po do “Zito”, às 19h30.
Confira os resultados 
dos primeiros jogos
Unidos Azuis 0 x 8 Uni-
dos do Mantiqueira
Ipê II 0 x 1 Colorado
Jardim Regi-
na 3 x 0 União R.8
100 Nome 1 x 0 
Real Esperança
Santa Cruz 0 x 0 
Vale das Acácias

Pindamonhangaba
Copa Guga de Futebol
movimenta o Distrito
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Neste último dia 04 de 
outubro, cerca de 60 vo-
luntários que atuam nas 
escolas da rede municipal 
se encontraram para uma 
manhã muito especial.
O evento promovido pela 
Secretaria de Educação 
aconteceu na escola Er-
nani Giannico, das 8h às 
11h, e teve por objetivo 
promover uma interação 
entre os voluntários, pro-
vocar reflexões sobre o 
projeto de voluntariado 
e, principalmente, va-
lorizar o trabalho deles.
Os voluntários são pesso-
as que disponibilizam par-
te de seu tempo para par-
ticipar, opinar e auxiliar 
no cotidiano das escolas. 
São pais, avós, familia-
res, professores, alunos, 
ex-alunos e membros da 
comunidade em geral, que 
atuam em diversas ativi-
dades como apoiar o tra-
balho dos alunos em sala 
de aula, organizar bibliote-
cas, mediar encontro com 
os pais, cuidar de hortas e 
jardins entre outras ações.
Os voluntários compar-
tilharam de um café da 
manhã especial, participa-
ram de uma dinâmica de 
acolhimento e apresenta-

Pela primeira vez em 
Tremembé, uma parce-
ria entre Unimed e Se-
cretaria de Ação Social, 
promoveram um curso 
de capacitação para cui-
dador de idosos. Vários 
interessados participaram 
nos últimos dias 08 e 09 
de outubro na Secretaria 
de Educação. Ao final do 
curso, os participantes re-
ceberam um Certificado 
de Conclusão de Curso.
A preocupação com a for-
mação dos idosos pela 
Prefeitura reflete a tendên-
cia mundial de aumento 
na população idosa. Hoje 
no Brasil as pessoas acima 

ção divertida, assistiram 
e comentaram um vídeo 
sobre o voluntariado e 
depois iniciaram as me-
sas de trabalho. As mesas 
de trabalho reuniram vo-
luntários de escolas dife-
rentes a fim de pensarem 
alguns temas pertinentes 
ao cotidiano escolar. Mui-
tas ações práticas foram 
sugeridas e discutidas.
Todos os participantes re-
ceberam um cartão fideli-
dade. Com ele, o voluntá-
rio receberá um carimbo 
por cada ação trabalhada 
na escola, como uma for-
ma de fortalecer o vín-
culo dele com escola.
“Eu gostei muito de parti-
cipar desse encontro, me 
senti valorizada, lembra-
da e importante. O cartão 
fidelidade me motivou a 
ajudar ainda mais. Julgo 
necessário esse encontro 
com outros voluntários 
para perceber que outras 
pessoas estão se importan-
do com nossa educação” 
declarou Ana Carolina Pa-
checo, voluntária na esco-
la Educação Infantil Prof.ª 
Nair de Mattos Queiroz.
Ao final da formação, todos 
os participantes receberam 
também um certificado.

de 60 anos já representam 
10% da população. “A de-
manda pelos cuidadores 
será sempre crescente e 
o papel da Secretaria de 
Ação Social, como gesto-
ra da política de atenção 
ao idoso, é qualificar esses 
profissionais”, afirmou a 
Presidente do Fundo Social 
de Solidariedade e Primei-
ra-dama Andrea Vaqueli.
Várias palestras foram 
realizadas com os mais 
variados temas relacio-
nados a saúde do idoso 
como: Úlcera de pres-
são (lesão de pele cau-
sada pela interrupção
sanguínea e Cuidados com 

O condutor desse encon-
tro foi o professor e co-
ordenador de projetos da 
Secretaria de Educação 
Victor Narezi que ficou 
emocionado com a parti-
cipação dos voluntários:
“O nosso dia a dia é tão 
corrido e conturbado que, 
muitas vezes, deixamos de 
lado esses pequenos ges-
tos que fazem tanta dife-
rença. Essas pessoas são 
muito especiais, se dis-
puseram a saírem de suas 
casas em plena manhã de 
sábado chuvosa para, sim-
plesmente, pensar e fazer 
o bem. Fiquei emociona-
do com a entrega e com 
a dedicação de todos os 
voluntários, e torço para 
essa campanha se espalhe 
e atinja mais e mais pes-
soas. Só assim, de mãos 
dadas, nossa educação 
chegará a algum lugar”.
Cristiana Berthoud, Secre-
tária de Educação, afirma 
que fará de tudo para que, 
cada vez mais, a família 
participe da educação de 
nossos alunos e que essa 
campanha, “Seja um Vo-
luntário da escola”, já faz 
parte das estratégias para 
melhorar o processo edu-
cacional do município.

sonda nasoenteral e sonda 
vesical de demora minis-
trado pela enfermeira Síl-
via de Lourdes Martins; 
Cuidando do Cuidador 
realizado pela Psicóloga 
Adriana do Nascimento; 
Cuidados da alimentação 
do paciente domiciliar atra-
vés da nutricionista Flavia 
Vasconcelos de Siqueira; 
Rotinas e dicas de fisiote-
rapia no domicilio pelo fi-
sioterapeuta José Augusto 
Sales Nobrega; Cuidador 
como profissão ministra-
do pela assistente social 
Noeli Morais de Oliveira.
Ao final de cada aula, um 
café foi servido aos alunos.

1º Encontro dos Voluntários 
da Rede Municipal é um
sucesso em Tremembé

Unimed e Ação Social de 
Tremembé realizam curso 
gratuito para cuidador de 

idosos

Veja as vagas atualiza-
das do Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador de 
Caraguá (PAT). O inte-
ressado deve apresentar 
os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS) 
no PAT ou no Poupatem-
po. Ajudante de cozinha, 
Auxiliar de bar, Arte-fina-
lista, Auxiliar administra-
tivo, Auxiliar de limpeza, 
Balconista de lanchonete, 
Barman, Camareira de 
hotel, Consultor de ven-
das, Coordenador peda-
gógico, Costureira em 
geral, Cozinheiro de res-

taurante, Cozinheiro ge-
ral, Cuidador de idosos, 
Diretor de escola privada, 
Empregada doméstica, 
Encarregado de bar e res-
taurante, Encarregado de 
recepção, Faxineiro, Fu-
nileiro de veículos, Gar-
çom, Gerente de varejo, 
Marinheiro, Mecânico, 
Motoboy, Nutricionis-
ta, Professor de inglês, 
Promotor de vendas, 
Recepcionista de hotel, 
Salgadeiro, Serralheiro, 
Tratorista, Técnico em ma-
nutenção de equipamentos 
de informática, Técnico 

em nutrição, Técnico em 
segurança do trabalho, 
Vidraceiro e Vigilante. 
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 localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

Novas vagas no PAT de
Caraguátatuba

A Prefeitura de Taubaté re-
aliza mais uma reunião do 
projeto “Prefeitura Bairro 
a Bairro – Orçamento Ci-
dadão” no próximo dia 16 
de outubro (sexta-feira) na 
quadra da EMEF Walther 
Thaumaturgo, que fica na 
rua Ivan da Silva Cunha, 
100, no Areão. Os portões 
serão abertos às 13h para 
o cadastramento e já início 
do atendimento. Para par-
ticipar é preciso retirar se-
nha até às 20h e os portões 
serão fechados às 22h. O 
projeto faz parte do Orça-
mento Cidadão, inserido 
no Plano de Governo da 
administração municipal, 
permitindo que os mora-
dores apresentem as ne-
cessidades de seus bairros 
para que sejam realizadas 
ações de forma direciona-
da e com a destinação de 

parte do orçamento do mu-
nicípio. Todas as Secreta-
rias Municipais estarão 
presentes, objetivando um 
atendimento personaliza-
do e possibilitando maior 
agilidade na solução das 
solicitações. É importante 
que cada morador apresen-
te solicitações globais, vi-
sando à melhoria em geral 
do local onde reside. Du-
rante o evento os alunos 
das Escolas do Trabalho 
da Prefeitura irão realizar 
corte de cabelo aos muní-
cipes presentes. O evento 
ainda conta com atividades 
para as crianças, desenvol-
vidas pelas Secretarias de 
Turismo e Cultura, Espor-
tes e Lazer e Transito. Os 
personagens do Sítio do 
Picapau Amarelo estarão 
presentes, com atividades 
esportivas, brincadeiras e 

contação de histórias. AS-
SOCIAÇÕES DE BAIR-
ROS No 1º semestre, a 
Prefeitura de Taubaté fez 
um atendimento direcio-
nado às Associações de 
Bairros, que aconteceram 
semanalmente. Após este 
trabalho o atendimento à 
população será retoma-
do, através da ida das Se-
cretarias e Gabinete do 
Prefeito aos bairros. As 
reuniões devem acontecer 
até o final do ano. Ser-
viço: Prefeitura Bairro a 
Bairro - Orçamento Cida-
dão Data: 16 de outubro 
- sexta-feira Horário: a 
partir das 13h Entrega de 
senhas até às 20h/ Fecha-
mento dos portões às 22h 
Local: Quadra da EMEF 
Walther Thaumaturgo En-
dereço: Rua Ivan da Sil-
va Cunha, 100, no Areão.

Prefeitura de Taubaté leva 
“Bairro a Bairro

Orçamento Cidadão”
ao Areão


