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Estabelecida em Tre-
membé e próximo ao 
largo do Cruzeiro. 
A Pizzaria Migoto tem 
sido uma da mais requi-
sitadas da cidade O local 
é agradável e os produtos 

servidos de alta qualidade, 
satisfazem a todos seus 
clientes. Alem dos do aten-
dimento no local a Pizza-
ria Migoto tem serviços 
Dellivery que atende pelo 
Telefone (12) 3672-1819. 

Os proprietários agrade-
cem seus clientes e con-
vidam aqueles que ainda 
não os conhecem para 
que venham fazer uma 
visitar e garantem que 
não vão se arrepender.

Pizzaria Migoto
em Tremembé

A partir dessa semana, 
técnicos da Secretaria Es-
tadual de Habitação do Es-
tado de São Paulo, estarão 
na Rua Campos do Jordão 
no Jardim Santana para 
realizar cadastramento de 
famílias que serão benefi-
ciadas com escrituras do 
Programa Cidade Legal.  
Os agentes estarão devi-
damente uniformizados 
e identificados com cra-
chá. Quem tiver alguma 
dúvida, entre em contato 
pelo telefone 3607-1025.

Os próximos bairros 
que receberão visitas 
são: Chácara das Rosas, 
Chácara Canaã e Nova 
Vida. Ao todo, serão le-
galizados 187 imóveis.
O Programa “Cidade Le-
gal” foi criado em agosto 
de 2007 com o objetivo 
de implementar, agilizar 
e desburocratizar as ações 
e os processos de regu-
larizações fundiárias de 
núcleos habitacionais.
Por meio do programa, a 
Secretaria de Estado da 

Habitação, através de um 
Convênio de Cooperação 
Técnica, oferece orien-
tação e apoio técnico às 
prefeituras para a regulari-
zação de parcelamentos do 
solo e de núcleos habita-
cionais, públicos ou priva-
dos, para fins residenciais, 
localizados em área urba-
na ou de expansão urbana.
Em todo o Estado, do início 
do programa a agosto de 
2012, o “Cidade Legal” re-
gularizou 766 núcleos ha-
bitacionais, beneficiando 
mais de 118.442 famílias 
– 439 municípios foram 
conveniados ao programa, 
com cerca de 11,3 mil nú-
cleos cadastrados, poden-
do beneficiar cerca de 2,2 
milhões de famílias, com 
uma população estimada 
de 9.3 milhões de pessoas.

Programa “Cidade Legal” 
começa a regularizar

imóveis em Tremembé

Mostra “Museu do Futebol Na 
Área” fica em cartaz de 30/09 
a 01/11 no Sítio do Picapau 
Amarelo, em Taubaté; a entrada 
é gratuita. Taubaté é a segunda 
cidade a receber a exposição 
Museu do Futebol Na Área, 
que traz na bagagem destaques 
da mostra principal do Museu 
do Futebol, instituição da Se-
cretaria de Cultura do Estado 
de São Paulo, já vista por mais 
de 2,5 milhões de visitantes no 
Estádio do Pacaembu, na Capi-
tal. A exposição, que foi vista 
por cerca de 20 mil pessoas em 
Piracicaba, a primeira cidade a 
receber a itinerância,   apresenta 
a cultura e história do esporte, 
e no Vale do Paraíba traz curio-
sidades sobre o Esporte Clube 
Taubaté e os times da região. A 
mostra é gratuita e será aberta 
no dia 29 de setembro, às 19h, 
só para convidados e no dia se-
guinte (30/09), a partir das 9h, 
para o público. O Museu do 
Futebol Na Área fica em cartaz 
até 1º de novembro, no Museu 
Histórico, Folclórico e Pedagó-
gico Monteiro Lobato, no Sítio 
do Picapau Amarelo. “Foi um 
desafio organizar os módulos 
nos espaços da casa do Sítio, 
com salas, corredores, portas e 
janelas. Será certamente uma 
nova exposição, uma nova ex-
periência muito diferente da 
sede no Pacaembu, e do Galpão 
do Engenho Central em Pira-
cicaba. Vale a pena conferir”, 
convida o arquiteto Fernando 
Arouca, sócio da Arquiprom. 
A realização é do Governo do 
Estado de São Paulo, por meio 
da Secretaria de Cultura; do 
IDBrasil Cultura, Educação e 
Esporte, organização social de 
cultura que gere o Museu do 
Futebol; e da Arquiprom, pro-
ponente e produtora do projeto 
viabilizado por meio do Minis-
tério da Cultura via Lei Federal 
de Incentivo à Cultura e com 
patrocínio da IBM, da Samsung 
e apoio da Epson. O Museu do 
Futebol Na Área conta também 
com o apoio local da Prefeitura 
do Município de Taubaté e da 
Secretaria de Turismo e Cultu-
ra. “Além de levar a experiência 
do Museu do Futebol para o pú-
blico de outras cidades, o proje-
to itinerante também permitirá 
ampliar nosso acervo com mais 
referências sobre o esporte, a 
partir da pesquisa e do contato 
com colecionadores por meio 
do Centro de Referência doFu-
tebol Brasileiro. É mais do que 

apresentar nosso conteúdo, por-
tanto, é uma troca e um diálogo 
com cada local”, conta Daniela 
Alfonsi, Diretora de Conteúdo 
do Museu do Futebol. Durante 
sua jornada, Museu do Futebol 
Na Área oferecerá uma progra-
mação especial, como exibição 
de filmes sobre o esporte e en-
contro com colecionadores. O 
Museu do Futebol Na Área em 
Taubaté A exposição reproduz 
seis espaços do Museu do Fu-
tebol, com destaque para curio-
sidades sobre o esporte no Vale 
do Paraíba, com seus ídolos, ti-
mes e torcidas. Para trazer o cli-
ma de como é o Museu em São 
Paulo, foram convidados alguns 
dos profissionais responsáveis 
pela elaboração do projeto ori-
ginal, como Daniela Thomas 
e Felipe Tassara, criadores do 
conceito expográfico da mos-
tra itinerante, e o designer Jair 
de Souza, que assina a direção 
de arte e de dois novos vídeos 
produzidos especialmente para 
o novo projeto. O primeiro de-
les, logo na entrada, é um tour 
pelo Estádio do Pacaembu e al-
gumas das salas do Museu, um 
convite à experiência de unir, 
por meio do futebol, história, 
emoção e diversão. Em seguida, 
na Sala das Origens, apresen-
ta-se a trajetória da chegada do 
futebol no Brasil, com Charles 
Miller, no final do século XIX, 
até os primórdios da profissio-
nalização do esporte e da acei-
tação de atletas negros e mesti-
ços a partir dos anos 20. Mais 
de cem fotografias e um vídeo 
mostram também os primeiros 
clubes, estádios, torcidas e jo-
gadores. Nesta área estarão 14 
imagens históricas do futebol 
da região.  Em seguida, o visi-
tante encontrará, num ambiente 
colorido e divertido, a Sala dos 
Números e Curiosidades, com 
recordes, regras dojogo, frases 
famosas, vídeos e vitrines com 
objetos e um pebolim para to-
dos brincarem. Destaque para 
a engraçada história do Burro 
da Central, apelido do Esporte 
Clube Taubaté, a maior goleada 
do time, a camisa usada na cam-
panha do título da 2ª divisão do 
Campeonato Paulista de 1979, 
e a frase do Monteiro Lobato 
sobre futebol.  Na sequência o 
visitante poderá se emocionar 
com a instalação Versus, ex-
clusividade da mostra, criada 
pelo artista multimídia Tadeu 
Jungle. A experiência consiste 
em acompanhar uma partida 

inteira somente observando os 
torcedores. São 120 minutos da 
intensidade e vibração das torci-
das de Palmeiras e Corinthians, 
captadas durante a semifinal do 
Paulistão 2015 - que terminou 
com vitória do time alviverde 
nos pênaltis em pleno Itaquerão.
No módulo Gols, o visitante po-
derá relembrar gols importantes 
da história do futebol recontados 
por 27 jornalistas esportivos, 
como Luciano do Valle, Arman-
do Nogueira e Galvão Bueno. 
Na Sala do Rádio, locuções 
clássicas dos anos 1930 aos anos 
2000, como as de Fiori Giglioti, 
Ary Barroso e Osmar Santos, 
trazem a emoção de traduzir 
o jogo pelas ondas do rádio. 
O conteúdo estará disponível 
em multimídias touch screen.
A história das Copas do Mundo, 
desde a criação até o famoso “7 a 
1” de 2014, estará retratada com 
fotos e um vídeo especialmente 
editado para a mostra, com ro-
teiro do jornalista Marcelo Du-
arte e direção de Jair de Souza. 
Completa a experiência o Cen-
tro de Referência do Futebol 
Brasileiro (CRFB), área do Mu-
seu responsável pela pesquisa e 
documentação do acervo. Em 
cada cidade haverá uma biblio-
teca com cerca de duzentos títu-
los de livros para pesquisa sobre 
os clubes locais, os times paulis-
tas, biografias de jogadores, en-
tre outros. Computadores para 
acesso ao banco de dados do 
Museu do Futebol e um escâner 
para digitalização de documen-
tos e fotos estarão à disposição 
dos interessados em compar-
tilhar com o Museu suas his-
tórias e acervos sobre futebol.
Todo o material produzido 
durante o período integra-
rá o acervo de referências do 
CRFB e ficará disponível em 
um site criado para o projeto:  
naarea.museudofutebol.org.br 
Exposição itinerante Museu do 
Futebol na Área – Taubaté Ser-
viço: Data: 30 de setembro a 1º 
de novembro de 2015 Local: 
Museu Histórico, Folclórico 
e Pedagógico Monteiro Loba-
to – Sítio do Picapau Amarelo 
(Avenida Monteiro Lobato, s/
nº - Chácara do Visconde - 12 
3625-5062) Horário: de ter-
ça a domingo, das 9h às 17h 
Gratuita Na internet: www.
museudofutebol.org.br // www.
facebook.com/museudofutebol 
Site especial: naarea.museu-
dofutebol.org.br E-mail: con-
tato@museudofutebol.org.br  

Exposição Itinerante do 
Museu do Futebol chega 

ao Vale do Paraíba
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12ª Sessão Ordinária – 31/08/2015

Projetos de autoria do Executivo Municipal - Leitura
Projeto de Lei Ordinária nº 209/2015: Autoriza o Poder Execu-
tivo Municipal a adquirir bem imóvel.
Projeto de Lei Ordinária nº 211/2015:  Dispõe sobre a abertura 
de crédito adicional à LOA e acrescenta ações, projetos, atividades, 
metas e objetivos na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e 
no PPA do Município de São Bento do Sapucaí para o exercício de 
2015.

Requerimentos – Fase única de discussão e votação
Requerimento nº 054/2015: Requerimento de informações 
acerca de eventual repasse pelo CRAS para a realização do Natal 
Criança. Autoria: Ver. Mateus José da Silva (Mateus José da Silva). 
(APROVADO POR UNANIMIDADE)
Requerimento nº 057/2015: Requerimento de informações 
acerca do andamento das obras da Quadra Municipal de Esportes. 
Autoria: Ver. Fabio Luiz dos Santos (Binho).  (APROVADO POR 
UNANIMIDADE)
Requerimento nº 058/2015: Requerimento de informações 
acerca da destinação dada à verba liberada pelo Padre Afonso para 
a Quadra Municipal de Esportes. Autoria: Ver. Fabio Luiz dos San-
tos (Binho). (APROVADO POR UNANIMIDADE)
Requerimento 059/2015: Requerimento de informações acerca 
das políticas municipais para custeio de cursos feitos por funcioná-
rios da Prefeitura Municipal. Autoria: Ver. José Donati Nunes (Zé 
Lingüiça). (APROVADO POR UNANIMIDADE)

Indicação - Leitura
Indicação nº 043/2015: Indica canalização da água nas proximi-
dades da SABESP do Bairro do Quilombo. Autoria: Ver. José Dona-
ti Nunes (Zé Lingüiça)

Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal – Fase úni-
ca de discussão e votação
Projeto de Lei Ordinária nº 200/2015 - “Autoriza a Prefeitura 
Municipal a outorgar a concessão de translado denominado ‘trans-
fer’, no Monumento Natural da Pedra do Baú.”  Autoria: Executivo 
Municipal  (APROVADO POR UNANIMIDADE)
Projetos de Resolução de autoria do Legislativo Municipal – 
Fase única de discussão e votação
Projeto de Resolução nº 003/2015 - “Altera dispositivos da Re-
solução nº 60 de 20 de dezembro de 2012, que “Instituiu o Re-
gimento Interno da Câmara Municipal da Estância Climática de 
São Bento do Sapucaí”.” Autoria: Ver. Paulo Cândido Ribeiro (Paulo 
Cândido Ribeiro), Ver. Fabio Luiz dos Santos (Binho), Ver. José 
Donati Nunes (Zé Lingüiça) (APROVADO POR UNANIMIDADE)
Projetos de Resolução de autoria do Legislativo Municipal – 
Segunda fase de discussão e votação
Projeto de Resolução nº 002/2015 - “Altera a Lei Orgânica Mu-
nicipal” Autoria: Ver. Paulo Cândido Ribeiro (Paulo Cândido Ribei-
ro), Ver. Fabio Luiz dos Santos (Binho), Ver. José Donati Nunes (Zé 
Lingüiça) (APROVADO POR UNANIMIDADE)
  

13ª Sessão Extraordinária - 28/08/2015

Projetos de autoria do Legislativo Municipal - Leitura
Requerimento nº 000/2015: Denuncia para Abertura de Proces-
so de Cassação do Prefeito Ildefonso Mendes Neto (protocolo nº 
346 em 29/07/2015) Autoria: Ver. Fabio Luiz dos Santos (Binho)

13ª Sessão Ordinária – 14/09/2015

Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal - Leitura
Projeto de Lei Ordinária nº 212/2015: Dispõe sobre a abertura 
de crédito adicional à loa e acrescenta ações, projetos, atividades, 
metas e objetivos na lei de diretrizes orçamentárias – LDO – e 
no PPA do município de São Bento do Sapucaí para o exercício de 
2015.
Projeto de Lei Ordinária nº 213/2015: Dispõe sobre a implan-
tação do “Programa de desligamento voluntário” - PDV dos empre-
gados públicos do Poder Executivo do Município de São Bento do 
Sapucaí e dá outras providências.
Projeto de Lei Ordinária nº 215/2015: Institui o Plano Diretor 
da Estância Climática de São Bento do Sapucaí (SP) e dá outras 
providências.
Projetos de autoria do Legislativo Municipal - Leitura
Projeto de Lei Ordinária nº 008/2015: “Dispõe sobre a Altera-
ção e Revogação de dispositivos da Lei Municipal nº 995, de 29 de 
setembro de 2000, que institui a Lei de Transporte de Alunos no 
Município de São Bento do Sapucaí, e dá outras providências” Au-
toria: Ver. Paulo Cândido Ribeiro (Paulinho Peixoto), Ver. Jucenéia 
Apda. Pereira Fernandes (Néia do Social), Ver. Mateus José da Sil-
va (Mateus da Fazenda), Ver.Jair Matias de Oliveira (Jair Formiga)
Projeto de Decreto de autoria do Legislativo Municipal– 
Fase única de discussão e votação
Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2015: “Dispõe sobre a 
rejeição das contas da Prefeitura do Município de São Bento do Sa-
pucaí, referente ao exercício de 2013” Autoria: Ver. Altino de Paula 
Salgado (Altino do Torto), Ver. José Donati Nunes (Zé Lingüiça), 
Ver. Jair Matias de Oliveira (Jair Formiga) (APROVADO POR 8X1)

14ª Sessão Extraordinária – 16/09/2015

Projetos de autoria do Executivo Municipal - Leitura
Projeto de Lei Ordinária nº 214/2015: Ratifica o protocolo de 
intenções firmado pelo Município de São Bento do Sapucaí com a 
finalidade de acolhimento das crianças e adolescentes dos Municí-
pios de São Bento do Sapucaí, Campos do Jordão e Santo Antônio 
do Pinhal.
Projetos de autoria do Legislativo Municipal - Leitura
Projeto de Lei Ordinária nº 009/2015: Altera o artigo 2º da Lei 
Municipal Nº 1.384 de 19 de agosto de 2009. Autoria: Ver. Paulo 
Cândido Ribeiro (Paulinho Peixoto), Ver. Jucenéia Apda Pereira 
Fernandes (Néia do Social), Ver. Mateus José da Silva (Mateus da 
Fazenda), Ver. Jair Matias de Oliveira (Jair Formiga)
Requerimentos – Fase única de discussão e votação
Requerimento: nº 56/2015: Requerimento de informações acer-
ca da construção de casas populares no município. Autoria: Ver. 
Altino de Paula Salgado (Altino do Torto), Ver. Ricardo Martins 

de Azevedo (Ricardo Carioca), Ver. Paulo Cândido Ribeiro (Paulinho 
Peixoto), Ver. Jucenéia Apda. Pereira Fernandes (Néia do Social), Ver. 
Jizelda Rangel Alves dos Santos, Ver. Mateus José da Silva (Mateus da 
Fazenda), Ver. Fabio Luiz dos Santos (Binho), Ver. José Donati Nunes 
(Zé Lingüiça), Ver. Jair Matias de Oliveira (Jair Formiga). (APROVA-
DO POR UNANIMIDADE)
Requerimento nº 060/2015: Requerimento de informações acerca 
dos funcionários contratados pelo Executivo Municipal nos anos de 
2013 e 2014. Autoria: Ver. Fabio Luiz dos Santos (Binho). (APROVA-
DO POR UNANIMIDADE)
Requerimento nº 061/2015: Requerimento de informações acerca 
das verbas destinadas à realização dos eventos carnavalescos do “Zé 
Pereira”. Autoria: Ver. Fabio Luiz dos Santos (Binho). (APROVADO 
POR UNANIMIDADE)
Requerimento nº 062/2015: Requerimento de informações acerca 
do recolhimento do FGTS dos funcionários municipais. Autoria: Ver. 
Fabio Luiz dos Santos (Binho). (APROVADO POR UNANIMIDADE)
Requerimento nº 063/2015: Requerimento de informações acerca 
do adimplemento das contas do Município de São Bento junto a Elek-
tro no que se refere à iluminação pública. Autoria: Ver. Altino de Paula 
Salgado (Altino do Torto), Ver. Ricardo Martins de Azevedo (Ricardo 
Carioca), Ver. Paulo Cândido Ribeiro (Paulinho Peixoto), Ver. Jucenéia 
Apda. Pereira Fernandes (Néia do Social), Ver. Jizelda Rangel Alves 
dos Santos, Ver. Mateus José da Silva (Mateus da Fazenda), Ver. Fabio 
Luiz dos Santos (Binho), Ver. José Donati Nunes (Zé Lingüiça), Ver. 
Jair Matias de Oliveira (Jair Formiga). (APROVADO POR UNANIMI-
DADE)
Moção - Fase única de discussão e votação
Moção nº 016/2015: Moção de pesar pelo falecimento da Senhora 
Sirlene Pereira de Paula. Autoria: Ver. Altino de Paula Salgado (Alti-
no do Torto), Ver. Ricardo Martins de Azevedo (Ricardo Carioca), Ver. 
Paulo Cândido Ribeiro (Paulinho Peixoto), Ver. Jucenéia Apda. Pereira 
Fernandes (Néia do Social), Ver. Jizelda Rangel Alves dos Santos, Ver. 
Mateus José da Silva (Mateus da Fazenda), Ver. Fabio Luiz dos Santos 
(Binho), Ver. José Donati Nunes (Zé Lingüiça), Ver. Jair Matias de Oli-
veira (Jair Formiga). (APROVADA POR UNANIMIDADE)
Projetos de autoria do Executivo Municipal - Fase única de dis-
cussão e votação
Projeto de Lei Ordinária nº 207/2015: “Dispõe sobre a abertura de 
crédito adicional à LOA e acrescenta ações, projetos, atividades, metas 
e objetivos na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e no PPA do 
Município de São Bento do Sapucaí para o exercício de 2015” (APRO-
VADO POR UNANIMIDADE)
Projeto de Lei Ordinária nº 211/2015: “Dispõe sobre a abertura de 
crédito adicional à LOA e acrescenta ações, projetos, atividades, metas 
e objetivos na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e no PPA do 
Município de São Bento do Sapucaí para o exercício de 2015.” (APRO-
VADO POR UNANIMIDADE)
Projeto de autoria do Legislativo Municipal - Fase única de dis-
cussão e votação
Projeto de Lei Ordinária nº 007/2015: “Dispõe sobre denominação 
de via no Bairro do Sítio – Rua José Paula da Costa – Zé Costinha”. 
Autoria: Ver. Ricardo Martins de Azevedo (Ricardo Carioca), Ver. Paulo 
Cândido Ribeiro (Paulinho Peixoto), Ver. Mateus José da Silva (Ma-
teus da Fazenda), Ver. José Donati Nunes (Zé Linguiiça). (APROVADO 
POR UNANIMIDADE

BOLETIM INFORMATIVO 2015
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA

DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Angela Küllemann é nascida 
em SC. 
Tem formação acadêmica em 
tecnologia, fez dança, é mode-
lo fotográfica e faz teatro. Faz 
apresentação em eventos, como 
shows, lançamentos de artistas, 
programas de TV. 
É artista plástica, poetisa, atriz, 
dançarina bailarina e apresenta-
dora de TV. Tem vários títulos 
de beleza. Ex: Miss Estudantil, 
Musa Universitária, Miss Bra-
sil Qualidade, Musa de Bateria, 
Rainha Mercosul, entre outros. 
Fez participações em vários 
programas de TV, como Eliana, 
Silvio Santos, Zorra Total, Ana 
Hickmann e etc. 
Apresentadora do programa 
“Astral Legal” pela Web. Atu-
almente esta participando dos 
filmes “Decreto de um Destino” 
e “Mascaras e Poder”. E-mail: 
angela.mulhersol@gmail.com
Tel.: (42) 9132-0983 e (11) 
98305-9709
Contato Paulo Salvati (12) 
99655-52337

Angela Kullemann
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está preparan-
do o cemitério municipal 
para o dia de Finados, 2 

de novembro. Equipes do 
DSM – Departamento de 
Serviços Municipais, já 
estão no local realizando 

manutenção, como con-
serto de calçadas, limpe-
za de vegetação, além de 
pintura geral e caiação. 

Prefeitura de Pinda
organiza cemitério para 

Feriado de Finados

O dia da Árvore é come-
morado em 21 de setem-
bro e a Prefeitura de Pin-
damonhangaba realizou 
plantios no domingo e 
segunda-feira em diversos 
locais da cidade, para ce-
lebrar a data. No domingo, 
a cidade integrou o progra-
ma ‘Hora Verde’, da Se-
cretaria Estadual do Meio 
Ambiente’, que realizou 
plantios simultâneos por 
todo o estado. Em Pinda, 
foram 17 espécies nativas 
(jequitibá rosa, jequiti-
bá branco e pau-ferro) no 
Bosque da Princesa, junto 
com o grupo de voluntá-

rios ‘Adotando o Bosque 
da Princesa’. Também foi 
feita a doação de 50 mu-
das de árvores frutíferas 
às pessoas que estiveram 
presentes no bosque. Ain-
da no domingo, a Prefei-
tura plantou dez mudas 
de araçá amarelo, também 
às margens do Rio Paraí-
ba do Sul, só que na sede 
do Grupo Escoteiros Ita-
peva, na outra margem do 
rio. Em ambos os locais, 
a equipe do Departamen-
to de Meio Ambiente fez 
uma breve explicação aos 
participantes tanto sobre a 
‘Hora Verde’ quanto as es-

pécies escolhidas para os 
plantios. Além dos even-
tos de domingo, na segun-
da-feira, a equipe da Pre-
feitura realizou também 
plantio na área verde do 
Crispim, com a participa-
ção de moradores do bair-
ro e alunos do nono ano da 
EE Eurípedes Braga. Na 
ocasião, foram plantadas 
mudas de amora, cabelu-
dinha, romã, araçá, entre 
outras, também após bre-
ve explicação aos presen-
tes sobre a importância da 
árvore nas nossas vidas. 
Todos foram convidados 
a protegerem aquele local.

Pindamonhangaba
comemora dia da árvore 
com diversos plantios

O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente com o apoio 
da Prefeitura de Campos 
do Jordão, através da Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento e Assistência Social, 
promove no dia 4 de outu-
bro a eleição para novos 
Conselheiros Tutelares. O 
pleito contará com a parti-
cipação de 20 candidatos.
A votação vai acontecer 
na Escola Anísio Teixei-
ra (localizada no Pólo do 
Estacionamento), no horá-
rio das 9h às 17h. Podem 
votar eleitores que estão 
regulares junto ao TRE. 
A eleição ocorrerá simul-
taneamente em todas as 
cidades do Brasil e esco-
lherá cinco membros titu-
lares e cinco suplentes para 
cada conselho tutelar. Os 
dez conselheiros e os su-

plentes serão empossados 
em janeiro de 2016 para 
um mandato de 4 anos.
Os conselheiros tute-
lares podem ser reelei-
tos para mais um man-
dato de quatro anos.
Para participar os can-
didatos preencheram di-
versos requisitos e con-
tam com um histórico 
de boa conduta moral.
O processo de inscrição 
dos candidatos ao conselho 
iniciou em abril. Cabe ao 
Conselho Tutelar atender a 
crianças e adolescentes em 
situação de risco, que te-
nham o direito violado no 
que diz respeito à educa-
ção, cultura, esporte, con-
vivência familiar, como 
abandono pelos pais, maus 
tratos, trabalho infantil.
A campanha eleitoral dos 
candidatos, segue até o dia 

da eleição. Os candidatos 
não podem oferecer para 
os eleitores brindes du-
rante as campanhas, como 
vestuários, bonés, ade-
sivos, entre outros itens 
considerados irregulares, 
ou fazer propaganda em 
próprios municipais. De-
núncias podem ser feitas 
para o Ministério Público 
do Estado, que é o órgão 
fiscalizador da eleição.
Conheça os candidatos 
por ordem alfabética:
Ângela Maria de Araújo
Alessandra Apareci-
da Pazzianoto Bononi
Alessandra Patrí-
cia da Silva Fraga
Dalessandra Apa-
recida Vitor
Daniela Soares Bi-
cudo de Souza
Eder Calos de Oliveira
Eduardo Aparecido Tobias
Elisabeth Ribeiro Caetano
Eliza Rachid Soares
Erivelto dos San-
tos Domingos
Katia Araú-
jo Branco Machado
Marco Auré-
lio da Silva Urbani
Maria de Lour-
des dos Santos
Noelita Apareci-
da de Ramos Ferreira
Paula Roseane de Lima
Rebeca Michele da Silva
Simone Francisco
Silvio Silva Ferreira
Tione Jose de Melo
Vera Lúcia da Sil-
va Bustamante

Dia 4 de outubro tem
eleição para

conselheiro tutelar em
Campos do Jordão
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Curiosidades

Todas as cobras são venenosas. Algumas, porém, não conseguem picar as vítimas, 
ato que faz com que a saliva do animal entre no ferimento. Existem dois tipos de 
veneno de cobras. O das áspides, que tem as presas anteriores ocas para poder ino-
cular o veneno que ataca o sistema nervoso central e paralisa a respiração, apesar 
de sua picada ser indolor. O das viperídeos tem veneno extremamente agressivo 
que destrói o sangue e sua picada provoca fortes dores. Na família das viperídeos 
estão a cascavel, com seus guizos e chocalho típicos, a jararaca, que tem veneno 
muito forte e a surucucu, que é o maior dos ofídios venenosos do Brasil.
***
O trauma psíquico faz a vítima esquecer a fisionomia do agressor após assalto ou 
estupro. A hipnose pode ser um instrumento valioso para trazer a tona tais porme-
nores importantes para identificar e prender o criminoso. Até mesmo números de 
placas de automóveis têm sido assim identificados. O problema é que nem todas 
as pessoas se deixam hipnotizar, o que limita o valor prático da técnica.

Humor 

Qual é a importância do Vale do Paraíba?

Esta foi a pergunta feita a um vestibulando em uma Universidade particular e a 
resposta foi esta: “O Vale do Paraíba é de uma suma importância, pois não po-
demos descriminar esses importantes cidadãos, já que existe o vale transporte e 
o vale refeição, por que não existir também o vale do paraíba? Sabemos que os 
paraíbas (???) trabalham em obras ou portarias de edifícios e ganham pouco. En-
tão, o vale do paraíba é muito importante para equilibrar sua economia familiar”.
***
O mineirinho observando o engenheiro com o teodolito, pergunta:
- Doutor, pra que serve esse trem aí?
- É que vamos passar uma estrada por aqui, estou fazendo as medições.
- E precisa desse trem pra fazer a estrada?
- Sim precisa, vocês não usam isto pra fazer estrada não?
- Ah não! Aqui quando a gente quer fazer uma estrada, a gente solta o burro e vai 
seguindo ele, por onde o bicho passa é o melhor caminho pra se fazer estrada.
- Ah! Que interessante! Respondeu o engenheiro. E se vocês não tiverem um 
burro?
- Bem, daí a gente chama os engenheiros...
***
Um casal de turcos, sentado na sala e o filho adolescente de dezoito anos se tranca 
no banheiro e não sai mais. O casal foi até a porta do banheiro e bateu dizendo:
- Filhinha, o que estais fazendo?
- Estou fumando um baseado.
- Há bom, pensamos que tivesse este tempo todo com o chuveiro ligado...

Mensagens

Há muitas explicações para o fato de algumas pessoas não irem com a cara das 
outras. Dizem que “o santo” de um não combina com o “santo” da outra, que é 
incompatibilidade energética, coisa de outras vidas e por aí vai. Pode ser qualquer 
uma dessas razões, o fato é que isso existe. Existem algumas pessoas que quere-
mos ver pelas costas. Por mais que a gente se esforce, sorrindo amarelo e disfar-
çando o mal estar, não dá. O papo não engrena, fala-se uma coisa e entende-se 
outra, um desconforto total. Com tanta gente no mundo e com uma vida tão curta, 
certamente não vale a pena insistir numa dessas.
***
Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram 
nas sombras. Defender não é gritar. É preciso mais intenso serviço às causas e às 
pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de perso-
nalidade para que o benefício cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar 
não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, para o reino da compreensão e 
da paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras 
para o bem geral. Esclarecer não é desfazer. É auxiliar, através do espírito de ser-
viço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar não é desejar. É 
compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrifi-
car-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça.

Pensamentos, provérbios e citações

Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.

Há pessoas que nos dão pena outras nos dão asas.

A realidade se forma em volta de compromissos.

Em tudo que a natureza opera, ela nada faz bruscamente.

Não existe ninguém igual a você, Deus quis você única.

Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.

Se não puderes se destacar pelo talento, vença pelos esforços.

Faça o que puder, com o que tens, onde estiver.

Eficiência é a inteligência preguiçosa.

É sempre muito cedo para parar.

Humildade é saber exatamente o que somos e o que valemos.

Pois a coragem cresce com a ocasião.

Não se ache horrível pela manhã, acorde depois do meio dia.
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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

A cultura da ditadura
A ditadura é uma forma de governo que não se restringe a direção do país, estados 
ou municípios. A ditadura tomou conta de todo segmento da sociedade. A ditadura é 
uma obsessão do ser humano e que toma conta de todos os segmentos da sociedade. 
A mulher que não quer viver sob o julgo do marido. Os filhos que não agüentam 
mais a forma ditatorial exercida pelos pais. Os empregados cansados de obedecer a 
ordens dos patrões muitas delas que ferem aos princípios dos próprios empregados. 
Enfim ninguém gosta ou quer ser mandado. Acontece que intrinsecamente está li-
gado ao sistema ditatorial o exercício do poder, e é ai que mora o problema. Fosse 
o ontem provido de valores éticos, morais dotados de espírito público e de solida-
riedade e com respeito, as coisas poderiam ser diferentes, até porque a democracia 
tem como ponto alto e forte o interesse comum, cujo poder é oriundo do povo (Isto 
na política), no entanto a procura do poder parece até ser o objetivo daqueles que 
querem se beneficiar do mesmo em benefício próprio e que é pior com intenção 
de se perpetuarem neste poder. A ditadura em Cuba passa de irmão para irmão, ao 
passo que aqui no Brasil disfarçadamente passam de amigos correligionários a ami-
gos correligionários e em outras escalas entre filhos e parentes. Parece que estamos 
sempre nas mãos das mesmas pessoas. A crise tem hoje como origem justamente 
está questão, ou seja, a utilização do poder só tem servido aos interesses pessoais e 
nunca coletivos e na ânsia de cada vez mais e compulsivamente vamos dizer assim 
os políticos não querem soltar o osso e praticam atos ligais imorais e que causam a 
crise tanto econômica como social e fica difícil o governo sem respaldo da popula-
ção que perdeu a confiança em seus dirigentes. Tai mudanças profundas na cultura 
do povo onde cada um possa pensar em seu semelhante como irmão não só tecnica-
mente, mas colocando em pratica no dia a dia saindo da teoria. Isto me faz lembrar 
a história onde a mãe leva seu filho ao médico para que o médico com autoridade 
determinasse á criança que não consumisse açúcar, pois fazia mal a saúde. O me-
dico pediu para que a senhora voltasse na semana seguinte. A Senhora voltou com 
seu filho, e o médico falou em voz alta e com energia moleque você para de comer 
açúcar. A mãe indignada falou ao médico doutor o senhor me faz voltar depois de 
uma semana para dizer o que poderia ter dito semana passada, tenha dó porque me 
fez perder tempo, O médico calmo e debruçado sobre a cadeira disse. Não poderia 
fazer isto porque na até a semana passada também eu comia açúcar. Moral da his-
tória para poder ter moral de se tomar posição frente a algum problema temos que 
realmente e efetivamente ser coerente com esta posição.

26-27-28 de setembro de 2015

Os alunos da Escola Mu-
nicipal Profº José Mar-
condes de Moura “Escola 
Monjolinho”, localizada 
na zona rural da cidade 
tiveram uma atividade di-
ferente na tarde desta ter-
ça-feira, 21, com a visita 

de alguns atletas do Vôlei 
Taubaté. Os alunos pude-
ram ficar mais próximos 
dos ídolos, que responde-
ram perguntas e curiosida-
des, distribuíram autógra-
fos e posaram para fotos. 
Além disso, os jogadores 

simularam uma partida 
que deixou a criançada 
toda de boca aberta. Todos 
os atletas se demonstra-
ram felizes com a recepti-
vidade dos alunos e com a 
oportunidade de transmitir 
valores e conhecimento.

Atletas do Vôlei Taubaté
visitam alunos de escola

da zona rural

Veja as vagas atualiza-
das do Posto de Aten-
dimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). 
O interessado deve apre-
sentar os documentos pes-
soais (RG, CPF, CTPS e 
PIS) no PAT ou no Pou-
patempo. Alinhador de 
pneus, Arte-finalista, As-
sistente de vendas, Au-
xiliar de limpeza, Cama-
reira de hotel, Chefe de 
serviço de limpeza, Con-
sultor de vendas, Corta-

dor de roupas, Costureira 
em geral, Cozinheiro de 
restaurante, Eletricista, 
Empregado doméstico ar-
rumador, Faxineiro, Gar-
çom, Gerente de varejo, 
Jardineiro, Mecânico, 
Mecânico de ar-condi-
cionado e refrigeração, 
Motorista de caminhão, 
Recepcionista de hotel, 
Serralheiro, Técnico em 
manutenção de equipa-
mentos de informática e 
Vendedor pracista. As va-

gas possuem perfis especí-
ficos com relação à expe-
riência, escolaridade, entre 
outros, podendo sofrer va-
riações e não estarem mais 
disponíveis se atingirem 
o limite máximo de en-
caminhamentos, ou 
ainda, em caso de en-
cerramento pelos empre-
gadores que as disponi-
bilizaram. O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. O 
telefone é (12) 3882-5211.

Novas vagas de emprego no 
PAT de Caraguá
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Coluna Raízes da História

Terreiro de cultura

Grupo de Resgate e Promoção da Cultura Afro-Brasileira em Tremembé

Muito axé a todos os leitores!

Na edição anterior falamos sobre o Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo e da Lei Áurea, 
deixando em aberto, a Lei do Ventre Livre (1871) e, Sexagenários (1885) , leis estas que antecede-
ram a lei Áurea.

No entanto, para abordarmos tais assuntos precisamos voltar ainda um pouco mais na história.

Em 1850, o Ministério de Eusébio de Queirós aprovou a lei que leva seu próprio nome e pela qual se 
extinguia o tráfico negreiro no Brasil. Essa lei, no entanto, nada abordava sobre os negros já cativos 
e vivendo como escravos no Brasil, o que fez com que surgisse, então, um importante movimento, 
chamado de campanha abolicionista, que envolvia inúmeros intelectuais, dentre escritores, advo-
gados, diplomatas e, até, comerciantes que eram contrários à situação de escravidão no país, tendo 
como algumas das vozes mais ativas José do patrocínio, André Rebouças, Luís Gama, Joaquim 
Nabuco, Machado de Assis, Chiquinha Gonzaga, Antonio Callado e Castro Alves, que no poema O 
Navio Negreiro, evocou os sofrimentos dos negros na travessia da África para o Brasil. Sabe-se que 
eles se amontoavam no porão e só subiam ao convés uma vez ao dia – em alguns navios – para o 
exercício higiênico e a dança forçada sob o chicote dos capatazes dos comandantes.

O debate em torno da abolição se agravou após a Guerra do Paraguai, já que os negros faziam parte 
do Exército e foi necessário garantir a sua liberdade após os conflitos. A Monarquia, entretanto, con-
siderou que se cedesse aos interesses (pressões) da Inglaterra e aos grupos abolicionistas e libertasse 
os escravos, acabaria tendo problemas com os donos de fazendas e de minas de ouro, cobre e outros 
que lhes exigiriam indenizações para libertar seus cativos.

Assim, a questão em torno da libertação dos escravos tinha tudo para continuar se arrastando, sem 
que se chegasse ao fim satisfatório para todas as partes envolvidas. No entanto, quando a campanha 
se tornou um movimento de massa – ganhando força pela união dos próprios negros escravizados – 
e conquistou a opinião pública, o Império acabou aprovando várias leis que aos poucos colocariam 
fim à escravidão: a Lei do Ventre Livre (1871), dos Sexagenários (1885) e Áurea (1888). A Lei do 
Ventre Livre promulgada em 28 de setembro de 1871 deu, liberdade aos filhos de escravas nascidos 
dessa data em diante, mas manteve o direito dos senhores ao trabalho dessas crianças até os 21 anos, 
período mais produtivo da vida de um escravo. A Lei dos Sexagenários, promulgada em 28 de se-
tembro de 1885, decretava a liberdade dos negros escravizados com mais de 60 anos, quando eles 
muitas vezes não tinham mais forças para o trabalho.

Portanto, podemos dizer; que ainda que tenhamos obtido resultados positivos com as citadas leis:  
Ventre Livre, dos Sexagenários e Áurea, os senhores dos negros escravizados ainda eram os maiores 
beneficiados com a situação. Com tudo, devemos reconhecer que foi muito importante para o pro-
cesso de liberdade e igualdade racial, porém essa luta continua, e não devemos parar.

Até a próxima, continuem lendo e deixem seus comentários 
na nossa página no facebook: Terreiro de Cultura.

Por: Davi Mariano (fonte: livro Sociedade em construção)

26-27-28 de setembro de 2015

Aos interessados em 
completar seus estu-
dos dos anos iniciais 
do ensino fundamental 
(do 1º ao 5º anos), 
Assessoria Municipal 
da Educação comunica 

que as inscrições para a 
EJA estarão aber-
tas a partir do dia 
08 de outubro, em 
nosso departamento, 
localizado na rua Coro-
nel Manoel Bento, 41, 

no horário das 8h às 12h 
e das 13h às 17h, de se-
gunda a sexta-feira. 
Vale ressaltar que as tur-
mas somente serão abertas, 
caso atinjam o mínimo 
de 12 alunos por turma.

Abertas as Inscrições no EJA 
para jovens e adultos estudar

em São Luiz do Paraitinga

O Conselho Tutelar de Re-
denção da Serra irá reali-

zar do dia 04 de outubro 
de 2015 a eleição para os 

novos conselheiros tutela-
res de Redenção da Serra.
A eleição será das 8h às 17h 
na EMEIEF “Professora 
Edna Regina de Olivei-
ra e Silva” e é necessário 
levar o RG ou documento 
com foto e titulo de eleitor.
Confira a lista de candidatos:
Nº 01 Carolina Pedroso
Nº 02 Carolina Andreia
Nº 03 Isabel
Nº 04 Vicente
Nº 05 Elaine
Nº 06 Regina
Nº 07 Orlando
Nº 08 Odisseia (Céia) 

Eleição para o Conselho 
Tutelar 2015 em Redenção

Nesta semana a Prefeitura 
de Taubaté abre as inscri-
ções do concurso público 
para o cargo de professor.  
Serão 44 vagas divididas 
em: 20 vagas para profes-
sor de Educação Infantil, 
1 vaga para professor I – 
Ensino Fundamental, 23 
vagas para professor III 
sendo 2 vagas para Ciên-
cias, 1 vaga para Educa-
ção Especial – DM, 1 vaga 
para Educação Física, 
2 vagas para Geografia, 
2 vagas para História, 5 
vagas para Língua Ingle-
sa, 5 vagas para Língua 
Portuguesa e 5 vagas 
para Matemática. O sa-
lário para professor de 
Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental
é de R$ 1.580,08 e para 
professor III de R$ 
2.212,11. A carga horária 
de trabalho é de 24 horas/
aula semanais, sendo 20 
horas com alunos, 02 ho-
ras com HTPC (Horário 
de Trabalho Pedagógico) 
e 2 horas com HTPL (Ho-
rário de Trabalho Pedagó-
gico Livre). A inscrição 
deverá ser efetuada exclu-
sivamente pela internet até 

08 de novembro de 2015, 
através do site www.pu-
bliconsult.com.br. O can-
didato deverá selecionar 
na guia “inscrições aber-
tas”, o Concurso Público 
nº 11/2015 da Prefeitura 
Municipal de Taubaté, 
escolher o cargo para o 
qual deseja se inscrever 
e preencher corretamen-
te o formulário. Pessoas 
portadoras de necessida-
des especiais devem no 
ato da inscrição solicitar 
prova especial ou condi-
ções especiais de acesso. 
Após finalizado o preen-
chimento dos dados, clicar 
na guia “gerar boleto” para 
visualizar ou imprimir o 
boleto referente à taxa de 
inscrição no valor de R$ 
19,80. O pagamento do 
boleto deverá ser efetua-
do até 09 de novembro em
qualquer agência bancá-
ria, através de internet 
banking, ou em estabele-
cimento autorizado a re-
ceber pagamento de docu-
mentos de compensação 
bancária (casas lotéricas, 
correios, etc.). Prova – A 
aplicação das provas esta 
prevista para o dia 20 de 

dezembro. O teste con-
sistirá em prova objeti-
va com 60 questões de
múltipla escolha. Tam-
bém haverá prova de títu-
los em que os documen-
tos deverão ser entregues 
após o término da prova 
objetiva. Concursos – 
Com este a Prefeitura de 
Taubaté publicou 11 edi-
tais, somando 256 vagas 
ofertadas.  Ainda tem ins-
crições abertas até o dia 
15 de outubro, sendo o 
edital 9 com os cargos de 
assistente administrati-
vo, dentista especialista 
– endodontia, engenheiro 
eletricista, médico espe-
cialista – pediatra e te-
soureiro e o edital 10 para 
o cargo de procurador. 
No último domingo, dia 
20, a Prefeitura de Tauba-
té realizou as provas dos 
concursos nª 01, 02 e 04, 
com mais de 20 mil can-
didatos, que participaram 
em 13 locais diferentes. 
Não foi registrado ne-
nhum incidente e as pro-
vas aconteceram dentro da
normalidade prevista. Os 
gabaritos oficiais já es-
tão disponíveis no site.

Prefeitura de Taubaté abre
concurso público para professor

Em cumprimento a Lei 
que trata da mobilidade 
urbana, com objetivo de 
oferecer mais segurança 
aos ciclistas de Pindamo-
nhangaba, a Prefeitura 
está ampliando o espa-
ço da ciclofaixa da Av. 
Francisco Lessa Júnior, 
também conhecida como 

‘Via Expressa’. De acor-
do com informações do 
Departamento de Trânsi-
to, houve a necessidade 
de estreitamento da pis-
ta que hoje contará so-
mente com uma faixa de 
rolamento, levando os 
motoristas a reduzirem a 
velocidade e a evitarem 

ultrapassagens perigosas. 
Pindamonhangaba conta 
com mais de 30 Km en-
tre ciclovias e ciclofaixas 
e uma vez ao se senti-
rem seguros, existe uma 
tendência crescente no 
número de adeptos da bi-
cicleta tanto como meio 
de transporte ou de lazer.

Pinda ‘Via Expressa’ 
terá ciclofaixa ampliada

Você sabia que o Fun-
do Social de Tremembé 
oferece inúmeros servi-
ços gratuitos e importan-
tíssimos a população?
O Fundo Social de So-
lidariedade é um órgão 
vinculado à Prefeitura de 
Tremembé, dirigido pela 
primeira-dama e Secretá-
ria de Ação Social Andrea 
Vaqueli. Seu objetivo é de-
senvolver projetos sociais 
para melhorar a qualidade 
de vida dos segmentos mais 
carentes da população.
A atual administração exer-
cita a solidariedade educa-
tiva, criando programas e 
ações visando o resgate da 
dignidade humana, a capa-
citação profissional, a ge-
ração de renda e emprego.
Desde o início de 2013, o 
Fundo Social vem reali-
zando inúmeras ações na 
cidade, sempre com o ob-
jetivo de arrecadar alimen-
tos, agasalhos, entre ou-
tros, para levar um pouco 
mais de dignidade e espe-

rança às pessoas que mais 
precisam no município.
Entre as ações realizadas 
na Sede do Fundo So-
cial em Tremembé estão:
– Acessa SP, posto de 
internet grátis para rea-
lização de cursos gratui-
tos, pesquisas, trabalhos 
escolares entre outros.
– Atendimento de Fisio-
terapia, Fonoaudiologia 
e Terapia Ocupacional.
– Disponibilidade de diver-
sos cursos gratuitos, entre 
eles de panificação, corte 
e costura, assistente de ca-
beleireiro e vários outros 
em parceria com SENAI.
– Projeto Renda Cida-
dã, cursos de artesana-
to, que tem como ob-
jetivo atender famílias 
carentes, com renda men-
sal familiar per capita de 
até meio salário mínimo 
nacional mediante ações 
complementares e trans-
ferência direta de renda.
– Ação Jovem, programa 
de transferência de renda 

com objetivo de estimular 
a conclusão da escolarida-
de básica através de cursos 
de informática. Possibilita 
os jovens beneficiários a 
continuarem o aprendi-
zado para o desenvolvi-
mento pessoal e a inserção 
no mercado do trabalho, 
além da preparação efeti-
va exercício da cidadania. 
– Cadastro para o Bolsa 
Família. – Empréstimos de 
muletas e cadeira de rodas.
– Assistência Social a 
pessoas carentes para 
aquisição de cestas bási-
cas, carteirinha do Trans-
porte Público, Projeto 
Viva Leite, auxílio fune-
ral e 2ª via de certidões.
Essas, são algumas das 
atividades do Fundo 
Social de Tremembé.
Convidamos a popula-
ção para conhecer nos-
so amplo espaço na Rua 
José Monteiro Patto, 
325 – Jardim Bom Jesus.
Teremos o maior pra-
zer em recebê-los!

Internet grátis, cursos,
fisioterapia e fonoaudiologia

no Fundo Social de Tremembé
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Patrocinadores da Coluna Humor do
Pedrão para Setembro e Outubro de 2015

1. Comis & Bebis Restaurante  (0xx12) 3674-4441 99195-2375
2. Curso De Inglês Particular Professora Renata Amaral (0xx12) 9674-1505 
(0XX12) 99763-2800 email: englishcourse@uol.com.br
3. Clemente Terra Planagem (0xx12) 99783-4565 ID: 55*88830
4. Bar Do Danilo
5. Banca Avenida Marcelo (0xx12) 99143-6572
6. Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz (0xx12) 3674-1664 – TREMEMBÉ – (0xx12) 
3624-1664 – TAUBATÉ – e-mail: analurcruz@ig.com.br
7. Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 99158-8992
8. Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
9. Lanchonete Bell (Juninho da Pop) (0xx12) 3674-3922
10. Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1715
11. FJP Assessoria Contábil (0xx12) 3674-2649 e (0xx12) 3674-1725 e-mail: fjp.
assecont@terra.com.br
12. +1 k-Britos Lanches (0xx12) 98830-3482
13. O Butico (0xx12) 3674-2343
14. Dona Tina Espetos (Du Espeto) (0xx12) 3672-6148
15. AQUAVITAL (Mário Goreti da Silva) (0xx12) 3672-1603
16. Escola de Natação, Hidroginástica e Academia Golfinho (ALLAN SUZIGAN) 
– (0xx12) 3672-2066
17. Bella Calçados – Novidades Plus – Size (0xx12) 3674-2955
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H i s t ó r i a
Os índios Tupinambás foram os 
primeiros habitantes da região. 
Eram excelentes canoeiros e vi-
viam em paz com os índios do 
planalto, até a chegada dos portu-
gueses e franceses, que tentaram 
escravizar os índios com o intuito 
de colonização. Naquela época 
Ubatuba era conhecida como Al-
deia de Iperoig, passando para ca-
tegoria de Vila somente em 1554.
Os portugueses mantinham re-
lações de amizade com os Tupi-
niquins. Os Tupinambás, sob o 
comando de Cunhambebe, fize-
ram aliança com outras tribos, de 
Bertioga a Cabo Frio, para lutar 
contra o domínio lusitano. Os 
Tupinambás e Tupiniquins orga-
nizaram-se, formando a “Confe-
deração dos Tamoios” e passaram 
a enfrentar os portugueses. Para 
evitar o conflito, os portugueses 
convocaram, em 1563, uma dupla 
de negociadores, os Jesuítas Mano-
el da Nóbrega e José de Anchieta.
A História de Ubatuba começa 
em 1563, quando o Padre An-
chieta promove junto aos ín-
dios liderados por Cunhambe-
be, a chamada Paz de Iperoig.
Em 14 de setembro de 1563 foi assi-
nado o tratado que para algumas tri-
bos significou sua aniquilação. Os 
franceses foram expulsos e os índios 
pacificados. Eles partiram de São 
Vicente para a Aldeia de Iperoig e 
sua missão de paz foi lenta e difícil.
Anchieta ficou prisioneiro durante 
aproximadamente quatro meses e 
nesse período escreveu vários po-
emas, dentre eles o célebre “Poe-
ma à Virgem” nas areias da praia 
do Cruzeiro, enquanto Manoel 
da Nóbrega voltava à Aldeia de 
São Paulo para concluir o Trata-
do da Paz de Iperoig – o primei-
ro tratado de paz das Américas.
Com a paz firmada, o Governador 
Geral do Rio de Janeiro, Salva-
dor Corrêa de Sá e Benevides, to-
mou providências para colonizar 
a região, enviando os primeiros 
moradores para garantir a posse 
da terra para a Coroa Portuguesa.
O povoado foi elevado à Vila em 
28 de Outubro de 1637, agora se 
chamando Vila Nova da Exaltação 
à Santa Cruz do Salvador de Uba-
tuba, tendo como fundador Jordão 
Albernaz Homem da Costa, nobre 
português das Ilhas dos Açores.
Os povoadores se instalaram ao 
longo da costa, utilizando o mar 
como meio de transporte. A po-
breza enfrentada pelos primeiros 
povoadores da região permanece 
até o final do séc. XVIII quando a 

Estância Balneária de Ubatuba
faz aniversário em 28 de Outubro

plantação de cana-de-açúcar per-
mite pela primeira vez que Ubatu-
ba tenha uma economia significa-
tiva. Todavia, com o surgimento 
da economia do ouro, a região do 
Litoral Norte se transforma em 
produtora de aguardente e açúcar 
para o abastecimento das áreas de 
Minas Gerais, que experimenta-
va um novo surto do progresso.
Em 1787, o presidente da Provín-
cia de São Paulo, Bernardo José 
de Lorena, decretou que todas 
as embarcações do litoral seriam 
obrigadas a se dirigir ao porto de 
Santos, onde os preços obtidos 
pelas mercadorias eram mais bai-
xos. A partir dessa pressão do go-
verno, Ubatuba entra em franca 
decadência e muitos produtores 
abandonaram os canaviais. Os que 
ficaram passaram a cultivar apenas 
o necessário para a subsistência.
A situação só melhorou a partir de 
1808 com a abertura dos portos. A 
medida beneficiou diretamente a 
então Vila de Ubatuba. O comér-
cio ganha impulso inicialmente 
com o cultivo do café no próprio 
município, enviado para o Rio de 
Janeiro. Todavia, o café se expan-
de para todo o Vale do Paraíba e 
Ubatuba passa a ser o grande porto 
exportador, privilegiada mais ainda 
pela estrada Ubatuba – Taubaté.
Ubatuba nessa época ocupava o 
primeiro lugar na renda municipal 
do Estado. Novas ruas são abertas, 
o urbanismo, no sentido moderno, 
alcança o município. São criados 
o cemitério, novas igrejas, um te-
atro, chafariz com água encanada, 
mercado municipal e novas cons-
truções para abrigar a elite local, 
dentre as quais o sobrado de Ma-
noel Baltazar da Costa Fortes, o 
famoso Sobradão do Porto. É nesse 
apogeu que Ubatuba é elevada a 
categoria de cidade em 1855 e em 
1872 foi elevada a comarca, junta-
mente com São José dos Campos. 
Nesse ano tinha 7.565 habitantes.
As grandes construções datam 
desse período, o prédio da atu-
al Câmara Municipal e a Igreja 
Matriz. Pouco mais tarde, a partir 
de 1854, iniciou-se a construção 
da Santa Casa da Irmandade do 
Senhor dos Passos de Ubatuba.
A construção da ferrovia Santos-
Jundiaí, aliada à economia cafeeira 
que, se por um lado permitiu que a 
Vila alcançasse o status de cidade, 
por outro, levou o município a seu 
declínio, quando o café deslocou-se 
para o Oeste Paulista, provocando 
a decadência econômica do Vale 
do Paraíba e consequentemente, 
de Ubatuba, porto de exportação.

De 1870 a 1932 Ubatuba fi-
cou isolada e decadente, as 
terras desvalorizaram-se, as 
grandes residências transforma-
ram-se em ruínas. Em 1940 Uba-
tuba se resumia a 3.227 habitantes.
Depois de um longo período, após 
a Revolução Constitucionalista de 
1932, com o objetivo de integrar a 
região, cujo isolamento ficou paten-
te no conflito, o Governo Estadual 
promoveu melhorias na Rodovia 
Oswaldo Cruz (Ubatuba-Taubaté), 
passando a cidade a contar com 
uma ligação permanente com o Vale 
do Paraíba. Com a reabertura da 
estrada, inicia-se um novo desen-
volvimento econômico: o turismo.
No início da década de 1950, com 
a abertura da SP55, Ubatuba-Cara-
guatatuba, intensifica-se o turismo e 
a especulação imobiliária. Em 1967 
Ubatuba é elevada a categoria de 
Estância Balneária e culmina com a 
abertura da Rodovia Rio-Santos em 
1975, quando o turismo se torna a 
maior fonte de renda do município.
A t u a l i d a d e
Atualmente, a cidade possui 748 
mil metros quadrados de área total, 
102 praias, mais de 20 ilhas e gran-
de parte de seu território é de Mata 
Atlântica intocada. Suas praias ofe-
recem condições para as práticas de 
surf, mergulho, pesca, vela e para 
todos os tipos de esportes aquáticos.
Considerada um paraíso ecológico 
do Litoral Norte paulista, o municí-
pio conta com ampla rede hoteleira 
e gastronômica e agrega infinitas 
riquezas naturais. Sua gente sim-
ples, de rica cultura, acolhe os visi-
tantes em busca de lazer e diversão.
De acordo com o website Turis-
mo em São Paulo, vinculado a 
Empresa Paulista de Turismo e 
Eventos, entre os 645 municí-
pios do estado, Ubatuba encon-
tra-se entre os quatro mais pro-
curados pelos turistas do Brasil.
O município conta com três Parques 
de preservação ambiental. O maior 
deles é o parque Estadual da Serra 
do Mar, com mais de 47 mil hecta-
res. Na região norte, destaque para 
o Parque Nacional da Serra da Bo-
caina. E não é só isso, a cidade con-
ta com um dos primeiros parques 
subaquáticos do Brasil, situado na 
área de preservação ambiental do 
Parque Estadual da Ilha Anchieta, 
e é habitada por comunidades tra-
dicionais, quilombolas, indígenas 
e caiçaras, que mantêm suas tradi-
ções e costumes preservados. Vale 
destacar que a cidade de Ubatu-
ba, acolhedora por natureza, tem 
um dos maiores índices de Mata 
Atlântica preservada do Brasil.

As inscrições para Corrida 
e Caminhada Adrena Run 
– Dia das Crianças/ Nos-
sa Senhora Aparecida po-
dem ser realizadas até às 
23h59 do dia 30 de setem-
bro, pelo site  http://www.
adrenarunoficial.com.br/. 
A largada da prova será no 
dia 11 outubro, às 8h, na 
Praça Sensorial, no Cidade 
Jardim. A corrida terá per-
cursos de 13 km e 6,5 km 
de distância em volta do 
Morro de Santo Antonio. 
A taxa de inscrição é R$ 35 
para munícipes; R$ 32,50 
para atletas com mais de 
60 anos; e R$ 30 para com-
petidores da Adrena Run 
Kids e participantes da ca-
minhada. Os moradores 
de Caraguá devem se ins-
crever na Academia Equi-
líbrio, Condicionamento 
e Saúde, na Av. Anchieta, 
909 – Centro. O atendi-
mento é de segunda a sex-
ta, das 9h às 20h, e sábado, 
das 9h às 12h. O corredor 

precisa apresentar o títu-
lo de eleitor original no 
momento da inscrição. 
Os atletas de outros mu-
nicípios pagam R$ 65.  Os 
atletas de ambos os sexos 
disputam nas categorias 
16 a 19 anos, 20 a 29 anos, 
30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 
50 a 59 anos e acima de 60 
anos. O percurso é forma-
do por trechos de asfalto, 
terra batida, subidas e des-
cidas. A garotada compete 
nas categorias 2 a 4 anos, 5 
a 7 anos, 8 a 10 anos e de 11 
a 13 anos, com trajetos de 
50m, 100m, 300m e 500m, 
respectivamente.  O trajeto 
da caminhada é composto 
por 3 Km de distância. Os 
kits serão entregues no sá-
bado (10), das 15h às 18h, 
na Nice Calçados, e no do-
mingo (11), das 5h às 7h, 
no local da prova. O en-
dereço da Nice Calçados 
é Rua Santa Cruz, 241 – 
Centro.   O atleta pode co-
laborar com um pacote de 

fraldas geriátricas na re-
tirada dos kits. As fraldas 
serão doadas à Sociedade 
de São Vicente de Paulo de 
Caraguatatuba. A secreta-
ria de Esportes fica na Av. 
José Herculano, 50 – Jd. 
Britânia. O telefone é o 
(12) 3885-2200. Outras in-
formações podem ser ob-
tidas pelo e-mail adrena-
run.caragua@gmail.com 
ou na Fanpage www.face-
book.com/adrenarun13. 
A Corrida e Caminhada 
Adrena Run – Dia das 
Crianças/ Nossa Senhora 
Aparecida integra a 5ª Eta-
pa do Circuito de Corrida 
de Rua de Caraguatatu-
ba, formado pelas provas 
do Dia Internacional da 
Mulher, Aniversário da 
Cidade, Morro de San-
to Antonio, Dia da Inde-
pendência e Dia do Es-
portista. Programação 
da Corrida Adrena Run 
– Dia das Crianças/ Nos-
sa Senhora Aparecida 
Dia 11 de outu-
bro (domingo)
5h às 7h – Entrega dos Kits
7h – Largada da 
Adrena Run Kids
7h45 – Aquecimento
8h – Largada das pro-
vas de 13 km e 6,5 km, e 
da caminhada de 3 Km 
10h30 – Premiação
12h – Encerramento
Local: Praça Sensorial 
– Rua José Amador Gal-
vão, s/n – Cidade Jardim

Inscrições para Corrida e Caminhada 
Adrena Run dia das Crianças/Nossa 
Senhora Aparecida Terminam dia 30

em Caraguatatuba

Tribunal Superior Eleitoral apro-
vou por unanimidade o registro do
partido; quase 500 mil assinaturas 
de apoio foram validadas. Depois 
de um intenso trabalho de coleta de 
assinaturas, a Rede Sustentabilida-
de teve o seu registro aprovado pelo 
TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e 
passa a ser oficialmente um partido 
político. O julgamento aconteceu 
nesta terça-feira, dia 22 de setem-
bro, no plenário do Tribunal. O 
registro foi aprovado por unanimi-
dade. Na ocasião, os outros seis mi-
nistros acompanharam o relator do 
pedido, João Otávio Noronha, que 
foi favorável à criação da Rede. O 
magistrado levou em consideração 
o parecer expedido pela Procura-
doria Geral Eleitoral, também em 
favor do registro do partido. Com 
a medida, o partido já estará apto 
a participar das próximas eleições 
de 2016, quando serão escolhidos 
prefeitos e vereadores. Além de 
Noronha, acompanharam o voto do 
relator os ministros Antônio Her-
man de Vasconcellos e Benjamin, 
Henrique Neves, Luciana Lóssio, 
Gilmar Mendes e Rosa Weber. O 
presidente do TSE, ministro Dias 
Toffoli, também se posicionou fa-
voravelmente ao registro do par-
tido. “A Rede é um esforço para 
atualizar a política. Queremos co-
locar a questão da sustentabilidade 
no centro da discussão, no desen-
volvimento econômico e social do 
nosso país. A sustentabilidade é 
o grande debate que o mundo e o 
Brasil precisam”, comemorou a ex-
senadora Marina Silva logo após 
o resultado. A Rede se consolida 
num momento em que são graves 
os problemas relacionados ao des-
gaste da política - dos políticos e 
do sistema de representação. Na 
contramão desse cenário, a Rede se 
apresenta como um partido a servi-
ço da sociedade, que busca mudan-
ças profundas no sistema político, 
e luta pela construção integral da 
democracia no país e por um mode-
lo de desenvolvimento baseado nas 
cinco principais dimensões que se 
fundem no que chamamos de sus-
tentabilidade: a ética, a ambiental, 
a social, a política e a econômica. 
“E agora uma das questões mais 
urgentes dessa agenda é a sustenta-

bilidade política. A Rede não tem a 
pretensão de ser a dona da verdade, 
mas quer dar sua contribuição para 
o debate. Queremos que a governa-
bilidade seja programática, baseada 
em programas e não de projeto de 
poder pelo poder”, avaliou Ma-
rina. A Rede agora é um partido. 
Mas mesmo sendo um partido que 
acaba de nascer já teve momentos 
importantes em sua história, como 
o Movimento Brasil com S (2007), 
o Movimento Marina Silva (2009), 
a campanha presidencial de 2010, 
o Movimento Nova Política (2011) 
e da Rede Pró-Partido (2013). É 
uma confluência em torno de um 
Brasil mais sustentável, mais justo 
e mais democrático. Das origens 
do movimento socioambiental à 
potência pulverizada dos ativistas 
autorais, com natural identificação 
por parte de artistas e intelectuais. 
A Rede Sustentabilidade não sur-
ge para se apropriar ou substituir 
esse movimento. Ela surge desse 
e para esse movimento. Ela está a 
serviço desse movimento. Como 
partido político, a Rede se coloca 
a serviço de pessoas que não acei-
tam mais serem espectadoras de 
decisões e ações feitas à revelia da 
sociedade. Que não aceitam mais 
serem apenas eleitores constrangi-
dos a um voto insatisfeito e desani-
mado. Que não querem ter mais a 
sensação ruim de impotência diante 
da arrogância de quem imagina o 
poder político como sua proprieda-
de, de sua família e de seu grupo. 
Com raízes na trajetória de lutas 
do campo socioambiental, a Rede 
fez a ponte entre as demandas por 
justiça e direitos sociais e humanos 
e o movimento contra o uso abusi-
vo do ambiente natural, demons-
trando que estes são inseparáveis e 
somente sua união pode responder 
às grandes questões do presente. 
O partido, que agora se torna ofi-
cial, já vem lutando por uma nova 
forma de fazer política e agora 
passa a buscar seu caminho como 
uma nova força política no Brasil. 
Esse trabalho será marcado pelo 
rompimento com práticas atrasa-
das e resistentes que têm sugado 
as energias, os recursos e o esfor-
ço diário de milhões de brasileiros, 
manipulando-os em favor de pro-

jetos de poder, de uso privado das 
riquezas públicas e de ocupação 
abusiva e antidemocrática das ins-
tituições do Estado. Com o regis-
tro reconhecido pelo TSE, a Rede 
Sustentabilidade passa a ser um 
ator real na busca por essas con-
quistas e o fará também por meio 
de inovações tecnológicas que pos-
sibilitam a participação de filiados 
e simpatizantes: a Rede trabalha 
para trazer o espírito colaborati-
vo para a política, viabilizando a 
democracia digital. Um processo 
de criação transparente e autoral
A coleta de assinaturas para criação 
da Rede ocorreu de forma autoral 
em todo o Brasil. Diferentemente 
de outros partidos, que terceiriza-
ram essa tarefa, a Rede escolheu 
fazer a coleta de maneira aberta, 
dando transparência ao processo. 
Foram mais de 10 mil militantes 
cadastrados que foram para as ruas 
para a coleta de assinaturas, em cen-
tenas de mutirões e ações pelo país. 
A mobilização pela criação da Rede 
começou com a sua fundação no 
Encontro Nacional Pró Partido, or-
ganizado no dia 16 de fevereiro de 
2013, em Brasília (DF). No evento, 
foi lançado seu manifesto e estatuto 
e iniciou-se a campanha de coleta 
de assinaturas pela obtenção do re-
gistro. A Rede deu entrada no seu 
primeiro pedido de registro em se-
tembro de 2013, com 600 mil assi-
naturas, selecionadas após triagem 
entre as mais de 900 mil obtidas 
durante a campanha. Desse total, 
os cartórios só validaram 442.524 
fichas - embora questionadas, as 
invalidações dos cartórios culmina-
ram na negativa ao pedido de regis-
tro do partido durante o julgamento 
no TSE - foram seis votos a um. A 
partir de janeiro de 2015, a militân-
cia da Rede intensificou a campa-
nha de coleta de assinaturas, com a 
realização dos mutirões de Verão e 
o de Carnaval. Nesse período, os fi-
liados e simpatizantes foram nova-
mente às ruas, montaram pontos de 
coleta nas capitais dos estados e nas 
mais importantes cidades do país. 
O esforço rendeu bons frutos e le-
vou o partido a obter 56.128 assina-
turas, que foram encaminhadas jun-
to com o novo pedido de registro, 
entregue ao TSE no dia 28 de maio.

Rede Sustentabilidade vira 
partido oficialmente
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Em mais uma iniciati-
va da Prefeitura Muni-
cipal através do Fundo 
Social de Solidariedade 
e em parceira com o Co-
légio Vesper e Paróquia 
Jesus Ressuscitado estão 
abertas inscrições para 
curso gratuito de 

Design Gráfico.
As inscrições podem ser 
feitas na Paróquia Jesus 
Ressuscitado de terça à 
quinta-feira das 14h às 
16h ou no Fundo Social 
de Solidariedade de se-
gunda à sexta-feira das 
8h30 às 17h na Rua José 

Monteiro Patto, 325 – 
Jardim Bom Jesus, infor-
mações podem ser obti-
das através dos telefones 
3674-3910 e 3674-3660.
Haverá uma palestra 
inaugural  com Ale-
xandre Keese no dia 
24/10 das 9h às 11h.

Prefeitura de 
Tremembé abre
 inscrições para 
curso gratuito de 
Design Gráfico

Situada no Vale do Pa-
raíba, a Companhia foi 
uma das maiores in-
dústrias têxteis do Bra-
sil até a década de 1970
O Condephaat (Conselho 
de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico 
e Turístico) aprovou por 
unanimidade o tombamen-
to dos edifícios da Compa-
nhia Taubaté Industrial, na 
cidade de Taubaté. Fun-
dada em 1891 por Félix 
Guisard, a Companhia foi 
pioneira na industrializa-
ção do Vale do Paraíba e 
uma das maiores indús-
trias têxteis do Brasil até 
a década de 1970. Os imó-
veis tombados estão situa-
dos à Praça Félix Guisard, 
11, 43, 117, 120 e Rua 
Vicente Costa Braga, s/
nº, município de Taubaté. 
Também foi incluído no 
processo de tombamento 
o antigo Edifício Escolar, 
que fica na Rua Arman-
do Sales de Oliveira, 284.
O parecer aprovado pelo 
conselho levou em consi-
deração critérios históri-
cos e arquitetônicos para 
assegurar a proteção deste 
patrimônio industrial pau-
lista. Entre os aspectos res-

saltados estão a exempla-
ridade dos remanescentes 
da Companhia, que regis-
tra a memória de uma das 
poucas fábricas de tecidos 
do Vale do Paraíba, re-
gião que ficou muito mais 
conhecida pela atividade 
cafeeira que a fabril. O 
desenvolvimento da Com-
panhia Taubaté Industrial 
aconteceu em um momen-
to que o café, principal pi-
lar da economia da região, 
entrou em decadência. A 
indústria têxtil, então, sur-
giu como uma alternativa 
para o Vale do Paraíba.
O estudo foi realizado pela 
historiadora Deborah Ne-
ves, da UPPH (Unidade de 
Preservação do Patrimônio 
Histórico), que ressaltou o 
pioneirismo da indústria, 
inovadora no uso de mo-
dernas técnicas de gestão 
empresarial e de pessoas. 
Segundo Neves, diferente-
mente dos percursos hege-
mônicos da industrializa-
ção paulista, a Companhia 
Taubaté Industrial nasceu 
de uma sociedade de co-
tas, com a marca da famí-
lia Guisard. “Esse tipo de 
gestão não era comum na-
quela época, pois a maio-

ria das indústrias têxteis 
nasceu como empresas fa-
miliares”, explica Neves.
Além disso, os prédios da 
Companhia também pos-
suem particularidades na 
interferência do espaço ur-
bano. “A forma como a fá-
brica foi construída, assu-
mindo uma forma radial, 
quase que em círculo, ti-
nha a ver com a racionali-
dade da produção da fabri-
ca, e não é uma paisagem 
muito comum para esse 
tipo de empreendimento”, 
afirma Neves. Segundo ela 
toda aquela região era uma 
zona rural de Taubaté, sen-
do o Sr. Guisard criador 
do bairro na região com 
a construção de uma vila 
operária, um estádio de 
futebol, posto de saúde e 
também sua própria resi-
dência. Com o passar dos 
anos, a cidade foi avançan-
do e alcançado a região.
Após o fechamento da fá-
brica, os galpões onde fun-
cionava a produção têxtil 
tiveram várias finalidades. 
Atualmente, os prédios se-
diam a faculdade de Arqui-
tetura da Unitau e alguns 
setores da administração 
da Prefeitura de Taubaté. 

Condephaat aprova 
tombamento da 

Companhia Taubaté 
Industrial

Marcação de Consultas 
no Centro de Saúde

 em Tremembé

A Prefeitura Munici-
pal de Taubaté nes-
ta quinta-feira, dia 24, 
premiou Policiais Milita-
res da 4ª Cia do 5º BPMI 
(Batalhão da Polícia Mi-
litar do Interior) pela me-
lhor produtividade no uso 
da Atividade Delegada 
no 3º trimestre de 2015. 
A cerimônia de entrega 
aconteceu no gabinete 
onde o prefeito e o tenen-
te-coronel Marcos Re-

nato Vieira, comandante 
do 5º BPM/I, entregaram 
para o capitão Dourado, 
que comanda a compa-
nhia, o troféu transitó-
rio que a cada trimestre 
vai para a equipe que ti-
ver melhor desempenho.  
Os policiais soldados Antô-
nio Moreira Neto e Hamil-
ton Peixoto dos Santos re-
ceberam também cada um, 
um aparelho celular doa-
do pela empresa LG. Um 

soldado é de Caçapava e 
outro é de São José dos 
Campos e atuam desde o 
início do programa Ativi-
dade Delegada na cidade. 
O prêmio foi dado pela atu-
ação dos policiais na ocor-
rência de primeiro de junho 
quando estavam em ronda 
no Parque Santo Antônio.
Os dois atuaram na pri-
são de dois indivíduos 
armados que roubaram 
um mercadinho no bairro.  

Prefeitura de Taubaté premia policiais por
desempenho no programa Atividade Delegada
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Os moradores de Pinda-
monhangaba têm a opção 
de respirar ar ‘mais puro’. 
O município realiza a do-
ação de mudas de árvores 
frutíferas, ornamentais 
e nativas mensalmente. 
Os interessados em pe-
gar as mudas podem ir ao 
Viveiro, pertencente ao 
Departamento de Meio 
Ambiente, para levá-las 

para casa. O Viveiro da 
Prefeitura fica na rua Noel 
César Pires, sem núme-
ro, Chácaras Reunidas, 
próximo à Avenida Pro-
fessor Manoel César Ri-
beiro. As senhas serão 
distribuídas nesta quinta 
e sexta-feira (24 e 25).
As mudas são entre-
gues no mesmo dia, das 
8 às 10h30. Cada pessoa 

pode retirar até 30 mu-
das, sendo 12 nativas, 05 
frutíferas, 10 pingo de 
ouro e 03 para calçadas.
Mais informações so-
bre a doação de mu-
das podem ser obtidas 
por meio do telefone 
3645-1494. O atendimen-
to é de segunda a sex-
ta-feira, das 7 às 11 ho-
ras e das 12 às 16 horas.

Prefeitura de Pinda realiza
doação de mudas de plantas

A Secretaria de Turis-
mo e Cultura de Tauba-
té apresenta neste final 
de semana, dias 26 e 27, 
dois grandes eventos 
culturais na Praça San-
ta Terezinha, o Emcena 
Brasil e a 6ª Semana de 
Arte do Vale do Paraíba. 

Os dois projetos tem par-
ceria com o Governo do 
Estado de São Paulo e 
contarão com diversas 
apresentações para crian-
ças e adultos durante os 
dois dias. No sábado, 26, 
o evento começará às 15h 
com contação de histórias, 

e segue a programação 
até às 21h encerrando o 
primeiro dia com apre-
sentação de teatro para 
adultos. Já no segundo 
dia, as atrações se ini-
ciam às 16h com ofici-
nas e encerra às 20h com 
apresentação circense.

Prefeitura de Taubaté leva
projetos culturais para a
Praça Santa Terezinha



página 10 A GAzetA dos Municípios 26-27-28 de setembro de 2015

Analistas darão orienta-
ções gratuitas sobre gestão 
para empresários e futuros 
empreendedores em frente 
ao Poupatempo do Empre-
endedor, de terça a quinta 
.O Sebrae Móvel atenderá 
empresários e interessados 
em se tornarem empreen-
dedores de terça (29/9) 
a quinta (1/10), das 10h 
às 16h, em frente Poupa-
tempo do Empreendedor 
de Tremembé. Os ana-
listas do Sebrae-SP farão 
atendimentos individuais 

gratuitos sobre temas re-
lacionados à gestão de 
negócios, como adminis-
tração, finanças, marke-
ting, recursos humanos, 
legislação e formalização 
de empresas. Os interessa-
dos também receberão in-
formações sobre produtos 
e serviços oferecidos pela 
entidade e a programação 
de palestras e consultorias 
do Posto de Atendimen-
to ao Empreendedor de 
Taubaté, mantido pelo Se-
brae-SP em parceria com a 

Prefeitura, ACIT, Unitau, 
Sinhores, Sindicato Ru-
ral e Ciesp Taubaté.  Se-
brae Móvel em Tremembé 
Data: 29 e 30 de setem-
bro; 1º de outubro Horá-
rio: 10h às 16h Local: Rua 
Dr. Monteiro, 260, Centro 
(em frente ao Poupatempo 
do Empreendedor) Mais 
informações podem ser 
obtidas no PAE (Posto de 
Atendimento ao Empre-
endedor) de Taubaté. Tel.
(12) 3621-5223 – Email: 
pae.taubate@gmail.com

Sebrae Móvel faz
atendimentos em Tremembé

 na próxima semana

Representantes da regional 
do DRS de Taubaté fazem 
visita técnica ao hospital. 
A equipe do Departamento 
Regional de Saúde (DRS) 
fez uma visita técnica a 
Santa Casa de Ubatuba, 
foi a primeira vez que esta 
formação composta pelos 
profissionais Edna Pereira 
da Silva, do Núcleo Téc-
nico de Humanização, Dr. 
Antônio Neves, respon-
sável pelo Departamen-
to Cardiológico e Denise 
Mendes Ribeiro, Articu-

ladora da Atenção Básica 
do Litoral Norte, estive-
ram presentes no hospital.
Eles percorreram toda a 
Santa Casa acompanhados 
pelo administrador Amau-
ri Barboza Toledo e a ge-
rente financeira da institui-
ção, Érica Pereira da Silva.
De acordo com o admi-
nistrador, esta visita é 
extremamente importan-
te para a Santa Casa e 
segundo ele a impressão 
que a equipe leva a res-
peito da instituição é po-

sitiva. “Acredito que eles 
ficaram positivamente im-
pressionados, pois vários 
apontamentos levantados 
por eles já temos implan-
tados. Por exemplo, visita 
aberta, parto humanizado, 
Enfermaria de Cuidados 
Especiais (ECE), entre ou-
tros”. Ele acrescenta que 
aproveitou a oportunidade 
para participar a equipe a 
respeito das dificuldades 
em transferências através 
da Central de Regula-
ção da Oferta de Servi-
ços de Saúde, (CROSS), 
com destaque para os ca-
sos em referência a on-
cologia, cardiologia e 
neurologia”, explicou.
Os representantes da DRS 
tem como competência 
percorrer os hospitais 
da região em que atuam 
para se inteirar da situa-
ção em que se encontram 
estas instituições e, assim 
fornecer informações ao 
Departamento e Estado.

Departamento Regional de Saúde 
visita Santa Casa de Ubatuba

Apresentação acontece 
no dia 28 de setembro e é 
preparatória para as elei-
ções a serem realizadas 
em todo o país no dia 4 de 
outubro. A Prefeitura de 
Ubatuba, por meio da Se-
cretaria Municipal de Ci-
dadania e Desenvolvimen-
to Social, e o Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescen-
te (CMDCA) de Ubatuba 
convidam toda a popula-
ção da cidade a participar 
na próxima segunda-feira, 
28 de setembro, da apre-
sentação e debate com os 
candidatos e candidatas ao 
Conselho Tutelar da cida-
de. A atividade acontecerá 
entre 18 e 22 horas, no Au-
ditório da Unitau de Uba-
tuba (av. Castro Alves, 392 
– Itaguá). Esse será um 
importante momento do 

Texto escrito por André 
Fressant. Os alunos da 
Escola Municipal de Edu-
cação Infantil Therezinha 
Lemes Porto Pinto e os 
alunos do primeiro ano 
do ensino fundamental da 
Escola Municipal Izabel 
Cristina Rodrigues Mene-
zes Menecucci realizaram 
durante todo o dia, o plan-
tio de mudas de cambuci 
próximo a represa de Pa-
raibuna, em Natividade da 
Serra. A atividade marca a 
comemoração para o Dia 
da Árvore, 21 de setem-
bro. Cerca de 160 crianças 
de 4 a 6 anos participaram 
da ação que contou com 
a ajuda da Polícia Militar 
da cidade para incentivar 
a conscientização ambien-
tal.  O foco é a preservação 
dos meios naturais e a con-
servação da água do muni-
cípio que sofre com a seca 
e a baixa da represa.  De 
acordo com o sargento da 

Participação da delegação 
brasileira no evento tem 
objetivo de promover rede 
hoteleira e gastronômica, 
além de divulgar atrati-
vos do Litoral Norte pau-
lista. Com a presença da 
Secretaria de Turismo da 
Prefeitura de Ubatuba, de 
representantes das outras 
cidades do Litoral Nor-
te paulista e do Sindicato 
de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares – LN, 
acontece até o próximo 
dia 30 de setembro em 
Buenos Aires, Argentina, 
a maior feira de turismo 
da américa latina: FIT 

Processo de Escolha Uni-
ficado do Conselho Tute-
lar, que acontecerá em mu-
nicípios de todo o país no 
dia 4 de outubro. Participe 
e conheça cada um dos dez 
candidatos ao Conselho 
Tutelar, seu histórico de 
atuação e as propostas que 
defendem para a garantia 
dos direitos da criança e do 
adolescente do município.  
Lista de todos os candi-
datos e candidatas ha-
bilitados para a eleição 
do Conselho Tutelar 
Marcília Alves da Silva
Solange Teixei-
ra da Silva Ribeiro
Miralva Francisca de Lima
Ezequias Bento da Silva
Adriana Zanino Mattar
Ana Cristina de Oliveira
Paola Luchini
Edson dos Santos Silva
Ofélia de Oliveira Silva

Polícia Militar, José Laér-
cio Santos, o objetivo é es-
timular a interação dos alu-
nos com o meio ambiente 
em parceria com a PM. 
“Estamos levando o traba-
lho da Polícia Comunitária 
para as crianças. O policial 
deve propagar a noção de 
cidadania; solicitar a par-
ticipação de todos nos 
problemas que atingem a 
comunidade seja ela em 
ações educativas ou pre-
ventivas”, explicou o sar-
gento.  Para a coordenado-
ra da escola infantil, Maria 
Luiza Freitas Santos, o 
plantio, embora simbólico, 
demonstra a preocupação 
com o futuro da cidade. 
“Eperamos não só orientar 
as crianças sobre a impor-
tância de conservar o meio 
em que se vive, mas tam-
bém que ao chegarem em 
casa, elas comentem com 
seus pais e os incentivem 
a boa prática de não des-

– Feira Internacional de 
Turismo. A participação 
da delegação brasileira no 
evento tem o objetivo de 
promover a rede hotelei-
ra e gastronômica, além 
de divulgar os atrativos 
da região em âmbito in-
ternacional. Durante o 
evento, os convidados po-
derão distribuir material 
promocional e informati-
vo às operadoras e agên-
cias de viagem, imprensa 
especializada e público 
em geral. Para João Corbi-
sier, secretário municipal 
de Turismo de Ubatuba, a 
feira é mais um momento 

Natália Barboza dos 
Santos – Natália Sukita
Novas legislações O CM-
DCA de Ubatuba, por 
meio do Processo Admi-
nistrativo nº SA 4305/15, 
instaurou o processo elei-
toral e criou a Comis-
são Eleitoral específica 
para o pleito unificado, 
em conformidade com 
as alterações feitas ao 
ECA - Estatuto da 
Criança e do Ado-
lescente (Lei Federal 
nº 8069/90) em relação à 
eleição do Conselho Tute-
lar, por meio da Lei Federal 
nº 12.696/12 e Resoluções 
do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda). 
Para ver o guia de orien-
tações do processo feito 
pela Secretaria Nacio-
nal de Direitos Humanos

matar e desperdiçar água”, 
disse. Além do plantio das 
mudas as crianças tam-
bém aprenderam sobre o 
cambuci e como utilizar 
o seu fruto.   Cambuci
A árvore do Cambuci está 
sob ameaça de desapare-
cer – assim como a mata 
atlântica, de onde é nativa. 
Encontrada principalmen-
te na serra do Mar, em São 
Paulo, e também em Mi-
nas Gerais, o cambuci ou 
cambucizeiro (Campone-
sia phaea) é bom mesmo 
para o preparo de sucos, 
geléias, doces em calda e 
ainda serve para aroma-
tizar sorvetes. O cambu-
cizeiro gosta de frio e de 
solo adubado, mas se dá 
bem em qualquer tipo de 
terreno. É apropriado para 
áreas de reflorestamento, 
para recuperação de ter-
renos degradados e tam-
bém para a arborização 
de ruas, praças e jardins.

para inserir a cidade in-
ternacionalmente como 
destino turístico e como 
parte do roteiro que une 
outras praias do Litoral 
Norte. “Será mais um 
momento para apresentar 
nosso recém-lançado guia 
turístico e mostrar que 
Ubatuba vai além de sol 
e praia. Temos turismo 
de contemplação, de ob-
servação de aves, religio-
so, náutico, de compras 
de artesanato quilom-
bola, indígena, caiçara, 
ecoturismo, de negócios 
e de esportes de aven-
tura”, avalia Corbisier.

Prefeitura e CMDCA de Ubatuba 
convidam para debate com

candidatos ao Conselho Tutelar

Crianças plantam mudas para 
comemorar o Dia da Árvore 

em Natividade da Serra

Ubatuba marca presença e 
apresenta atrativos na Feira 

Internacional de Turismo
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Alonso Alvarez e Joca 
Reiners Terron partici-
pam de bate-papo so-
bre literatura com crian-
ças, jovens e adultos
A Biblioteca Municipal 
de Monteiro Lobato re-
ceberá no dia 30 de se-
tembro (quarta-feira) dois 
escritores para um bate
-papo com o público, em 
dois horários: 10h e 14h. 
São eles, Alonso Alva-
rez e Joca Reiners Terron, 
que participam do pro-
jeto “Viagem Literá-
ria” da Secretaria de 

Cultura do Governo do 
Estado de São Paulo.
Programe-se e participe:
Alonso Alvarez:
Horário: 10h
Escritor infantojuvenil e 
editor. Vencedor do prêmio 
Jabuti de melhor produção 
editorial (1991). Em 2015 
lançou o livro “O encanto 
da Lua Nova”, seleciona-
do com o selo “Obra Al-
tamente Recomendável” 
pela FNLIJ: Fundação 
Nacional do Livro Infantil.
Joca Reiners Terron:
Horário: 14h

Designer gráfico foi edi-
tor da Ciência do Aci-
dente, por onde lançou o 
romance ‘Não há nada lá’ 
e o livro de poemas ‘Ani-
mal anônimo’. É autor 
também dos volumes de 
contos ‘Hotel Hell’, ‘Cur-
va de rio sujo’ e ‘Sonho 
interrompido por guilho-
tina’ e do romance ‘Do 
fundo do poço se vê a lua’.
A Biblioteca de Montei-
ro Lobato está localiza-
da na Rua Abílio Pereira 
Dias, nº 331. A participa-
ção do público é gratuita.

Biblioteca de Monteiro 
Lobato recebe 

escritores no projeto 
“Viagem Literária”

O Fundo Social de Solida-
riedade de Pindamonhan-
gaba está promovendo a 
Campanha Natal Solidário. 
A organização conta com 
o apoio de diversos par-
ceiros. A abertura oficial 
desta ação será com uma 
corrida. O evento é soli-
dário e as inscrições serão 
revertidas em brinquedos.
A corrida Etapa Pátio 
Pinda - 5 e 10 km, pro-
movida pela XTRY, 
será realizada no dia 

04 de outubro, às 8h30.
As inscrições podem ser 
feitas pelo site www.ins-
cricoesnacorrida.com.br, 
até o dia 01 de outubro. A 
entrega dos kits será no dia 
03, no shopping, das 11 às 
20 horas. Os atletas que não 
retirarem os kits não po-
derão participar da prova.
Os brinquedos arrecada-
dos com a corrida serão 
levados para as crianças 
das famílias cadastradas 
no Departamento de As-

sistência Social e para as 
entidades que possuem ca-
dastro no Conselho Muni-
cipal de Assistência Social.
Segundo o coordena-
dor do Fundo Social de 
Solidariedade de Pinda, 
este evento do shopping 
é muito importante e vai 
ajudar muitas crianças. A 
população também pode 
doar os brinquedos na 
sede do Fundo Social, 
na Prefeitura e também 
nas empresas parceiras.

Pinda inicia campanha 
Natal Solidário com corrida
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A Prova Pedestre “Cidade 
de Tremembé” será reali-
zada no dia 22 de novem-
bro, sendo a mesma orga-
nizada pelo Secretaria de 
Esportes e Turismo da Pre-
feitura Municipal da Estân-
cia Turística de Tremembé, 
respeitando-se o regula-
mento elaborado pelo or-
ganizador da prova e que 
se passa a ser transcrito 
nos itens abaixo descritos:
Dos participantes:
Poderão participar atle-
tas de ambos os sexos, 
federados ou não, que 
sejam ou não represen-
tantes de clubes, entida-
des civis, militares e es-
tudantes dentre outros.
Das inscrições:
As inscrições serão limi-
tadas a 500 participantes 
e poderão ser realizadas 
até o dia 16/11/2015. Te-
rão o custo de R$35,00 
mais a taxa de adminis-
tração do site. Não haverá 

inscrição no dia da prova.
Retirada dos Kits Pré Prova:
OBS : O Kit (Núme-
ro de peito, Chip, Ca-
misa) será entregue no 
dia 21/11/2015 (sábado) 
na Praça Geraldo Costa 
( Antiga Estação) 
das 9:00 As 13:00.
Dos menores de 18 anos:
Os atletas menores de 18 
anos só poderão participar 
da prova pedestre median-
te autorização dos pais, 
técnicos ou responsáveis, 
os quais assumirão a res-
ponsabilidade pelo atleta 
no que diz respeito a sua 
saúde e a possíveis aciden-
tes antes, durante e depois 
do encerramento da prova. 
A idade mínima para a 
participação da Prova 
Pedestre será de 16 anos 
, isto é , nascidos em 
1997, devido a alta exi-
gência física do percurso.
Data, horário e per-
curso da prova:

A prova acontecerá no dia 
22 de Novembro de 2015 
– Domingo, às 8:00 ho-
ras, saindo e chegando na 
Praça Geraldo Costa, em 
frente a antiga Estação 
Ferroviária, num percur-
so de 8.000 metros, va-
riando entre ruas e aveni-
das da cidade em asfalto 
e calçamento de pedras.
Da Premiação:
Para os atletas que chega-
rem em 1º, 2º, 3º, lugares 
de cada categoria serão 
premiados com troféus e 
todos os atletas receberão 
medalhas de participação.
As inscrições podem ser 
feitas pelos sites http://
www.inscricaonacorrida.
com.br/provas/24-xxxii
-prova-pedestre-de-tre-
membe e http://www.
minhasinscricoes.com.
br/provapedestrecida-
d e d e t r e m e m b e / 2 0 1 5 /
Corra para fa-
zer sua inscrição!

Inscrições abertas para 
XXXII Prova Pedestre

“Cidade de Tremembé”

A partir de 1º de outubro, 
veículos estarão em situ-
ação irregular se circula-
rem sem o licenciamento 
2015, que custa R$ 72,25
Proprietários de veícu-
los com placas de final 7 
e caminhões com finais 
1 e 2 devem realizar o 
licenciamento obrigató-
rio do exercício 2015, 
que custa R$ 72,25, até 
30 de setembro, quar-
ta-feira. Sem o licencia-
mento, os veículos serão 
considerados irregulares 
a partir de 1º de outubro, 
podendo ser apreendidos. 
É importante salientar que 
não basta só pagar a taxa, é 
preciso portar o Certifica-
do de Registro e Licencia-
mento de Veículo (CRLV). 
A entrega do CRLV pelos 
Correios, em geral, leva 
até sete dias úteis, mas 
pode maior devido à gre-
ve nacional da empresa. 
Quem optar pelo licencia-
mento presencial pode fa-
zer o serviço tanto nas uni-
dades do Detran.SP quanto 
nos postos Poupatempo. 
Os endereços podem ser 
consultados no portal 
www.detran.sp.gov.br. 
De acordo com o Códi-

go de Trânsito Brasileiro 
(CTB), válido em todo o 
país, todos os veículos de-
vem ser licenciados anual-
mente e o porte do CRLV 
é obrigatório. Conduzir 
veículo com o licencia-
mento em atraso é infra-
ção gravíssima (artigo 
230 do CTB): multa de R$ 
191,54, inserção de sete 
pontos no prontuário do 
condutor, além de apreen-
são e remoção do veículo. 
Passo a passo – A taxa de 
licenciamento para o exer-
cício 2015 é de R$ 72,25 e 
pode ser paga pela internet, 
caixas eletrônicos ou 
nas agências dos bancos 
credenciados (Banco do 
Brasil, Santander, Bra-
desco, Itaú, Caixa Eco-
nômica Federal, BMB, 
HSBC, Safra e Citibank). 
Ao realizar o licenciamen-
to, é preciso quitar possí-
veis débitos de IPVA, se-
guro obrigatório e multas. 
Na hora do pagamento, 
é preciso fornecer o núme-
ro do Registro Nacional 
de Veículos Automotores 
(Renavam). Para receber 
o documento via Correios, 
é necessário pagar o va-
lor adicional de R$ 11, 

referente à postagem. A 
entrega é feita em até sete 
dias úteis. É imprescindí-
vel que o endereço esteja 
atualizado junto ao Detran.
SP. Caso contrário, não 
será possível fazer a entre-
ga e o cidadão terá de re-
tirar o documento em uma 
unidade de atendimento. 
Quem preferir retirar o do-
cumento presencialmente 
deve apresentar o compro-
vante de pagamento na uni-
dade do Detran.SP na qual 
o veículo está registrado 
ou nos postos do Poupa-
tempo. Nesse caso, será 
solicitado um documento 
de identificação. Lembran-
do que nessa modalidade 
não se deve pagar o valor 
de envio pelos Correios. 
A entrega poderá ser soli-
citada, ainda, por procura-
dor, portando procuração 
original e cópia do RG 
do proprietário do veícu-
lo; ou por parentes próxi-
mos (pais, filhos, irmãos 
e cônjuge), apresentando 
documento que compro-
ve o grau de parentesco. 
O passo a passo comple-
to do serviço está dispo-
nível na área de “Veícu-
los” do portal Detran.SP

Veículos com final de placa 
7 e caminhões com finais 

1 e 2 devem ser licenciados 
até dia 30 de setembro

Companhia recebeu nes-
ta semana o prêmio que 
destaca seu compromis-
so e relação com stake-
holders. A EDP, empre-
sa que atua nas áreas de 
distribuição, geração e 
comercialização de ener-
gia, recebe hoje à noite 
o Troféu Transparência 
na categoria “Empresas 
de Capital Aberto” (Re-
ceita Líquida até R$ 5 
bilhões). O prêmio, con-

cedido pela Associação 
Nacional dos Executivos 
de Finanças, Adminis-
tração e Contabilidade 
(Anefac), é um reconhe-
cimento às empresas que 
atuam com as melhores 
práticas contábeis, aliada 
às informações mais ob-
jetivas para o mercado. 
André Luís Almeida, Di-
retor de Tributos, Conta-
bilidade e Consolidação, 
receberá o prêmio em 

nome da companhia. A 
EDP, assim como as de-
mais escolhidas nas cate-
gorias que compreendem 
a premiação, supera os re-
quisitos de aderência aos 
princípios e práticas de 
contabilidade, qualidade 
do relatório de adminis-
tração, qualidade da apre-
sentação, inovação na di-
vulgação de informações 
adicionais e parecer de 
auditoria sem ressalvas

EDP é uma das empresas
premiadas com

Troféu Transparência

Nesta semana entra em vi-
gor da última fase da Lei 
das Domésticas, dia 2 de 
outubro, que trará uma sé-
rie de novas obrigatorieda-
des para os empregadores, 
contudo, ainda não foi dis-
ponibilizado pelo Governo 
Federal o Simples Domés-
tico, que reunirá em um 
único documento todos os 
custos trabalhistas, emitin-
do uma única guia (guia do 
Simples Doméstico), para 
piorar já existem rumo-
res que ocorrerão atrasos.
O prazo oficial para que 
o documento fique dispo-
nível é de 120 dias após 
a sanção presidencial da 
PEC das Domésticas, 
que seria em 02 de outubro, 
mas, se isso não ocorrer, 
os empregadores deverão 
manter o recolhimento 
do INSS da forma como 
era feito antes da sanção 
presidencial, mantendo 
o recolhimento patro-
nal em 12%. A redução 
para os 8% só ocorrerá 
após a disponibilização 
do Simples Doméstico.
“O Governo se com-
prometeu a lançar o 
Simples Doméstico, 
que reunirá numa mesma 
guia todas as contribui-
ções que devem ser pagas 
pelos patrões de empre-
gados domésticos, antes 
do prazo de início dessa 
nova fase da obrigação e, 
faltando menos de 10 dias 
para o fim desse prazo, 
não houve nenhuma si-
nalização nessa direção,
o que faz com que as dú-
vidas persistam junto 
aos empregadores, são 
várias ligações que re-
cebemos sobre o tema,
e única resposta que po-
demos dar é para que 
se tenha paciência”, 
explica alerta o diretor exe-
cutivo da Confirp Contabi-
lidade, Richard Domingos.
Com o Simples Doméstico 
o empregador não terá mais 
que pagar diversos boletos,
sendo que será emitido 
apenas um, com valor re-
ferente a 20% do salário 
pago a empregada, so-

mando os 8% do INSS 
patronal, 0,8% do seguro 
acidente de trabalho, 8% 
do FGTS e 3,2% da ante-
cipação da multa por de-
missão sem justa causa.
O diretor executivo da 
Confirp ressalta que é im-
portante que o emprega-
dor fique atento, pois, a 
Lei das Domésticas terá 
outras novidades em ou-
tubro, mas alguns pontos 
já estão em vigor. Para 
melhor entendimento dos 
empregadores a Confirp 
detalhou melhor o entra-
rá em vigor em outubro 
e o que já está em vigor:
Entrará em vigor a 
partir de outubro:
Redução do INSS de 
12% para 8% do empre-
gador, mantendo o des-
conto do empregado con-
forme tabela do INSS;
Obrigatoriedade do Reco-
lhimento do FGTS de 8%;
Seguro Acidente de 
Trabalho de 0,8%;
Antecipação da Mul-
ta de 40% do FGTS 
em 3,2% ao mês,
onde o empregado terá di-
reito a sacar caso seja dis-
pensado, caso ele solicite 
seu desligamento o em-
pregador terá direito a de-
volução valor depositado;
Seguro Desemprego de 
no máximo 3 meses no 
valor de 1Salário mínimo;
Salário Família;
Pagamento de todos 
os impostos em uma 
única guia (guia do 
Simples Doméstico).
Está em vigor: 
Empregados que trabalhem 
das 22h as 05h terão direi-
to a Adicional Noturno;
O empregador terá a 
obrigação de controle de 
ponto de seu empregado;
Caso o empregado te-
nha que viajar a traba-
lho ele terá direito a 
Adicional de Viagem;
Caso o empregado tenha 
40 horas adicionais no 
mês terá que ser pago em 
forma de horas-extras e 
caso opte em estabelecer 
um banco de horas, as que 
ultrapassarem 4h mensais 

poderão ser compensa-
das no período de 1 ano;
Proibição de contratação 
de menores de 18 anos.
Com essas novas obri-
gações, é imprescindível 
que o empregador pas-
se a controlar a jornada 
de seu empregado, seja 
através de livro de ponto, 
registro eletrônico ou car-
tão de ponto (chapeira).
Punição para 
quem não registrar
Os empregadores domés-
ticos poderão ter que pa-
gar multa em caso de não 
cumprirem com as regras 
da Lei das Domésticas, 
mesmo sem o Simples Do-
méstico. “Essas punições 
equiparam-se as previstas 
na CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho). Assim, 
quem não registrar em car-
teira a contratação terá de 
pagar multa de R$ 402,53 
(378,28 UFIR´S), por fun-
cionário não registrado. 
A Justiça do Trabalho, 
poderá dobrar o valor da 
multa julgando o grau 
de omissão do emprega-
dor, como no caso a falta 
de anotações relevantes, 
tais como Data de Admis-
são e Remuneração na 
CTPS do empregado. A ele-
vação da multa, no entanto, 
poderá ser reduzida caso 
o empregador reconheça 
voluntariamente o tem-
po de serviço e regula-
rize a situação do seu 
empregado - uma forma 
de estimular a formaliza-
ção”, detalha Domingos. 
Sobre o Confirp em Casa
O Confirp em Casa é 
um serviço que supri 
toda a esta demanda ge-
rada pela Lei das Do-
mésticas, bem como 
atende aos requisitos do 
eSocial, mesmo sem ainda 
se ter o Simples Doméstico.
Isso porque a lei traz uma 
série de dificuldades para 
os contratantes, sendo 
necessário o constante 
acompanhamento às mo-
dificações que estão ocor-
rendo, sob pena de ficarem 
expostos a penalidades e 
contingências trabalhistas.

Simples Doméstico 
saiba como se adequar


