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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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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

Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de personalidade 
e sim uma variação moderada de depressão conhecida como distimia que pode ser 
desencadeada tanto na infância como na vida adulta por fatores genéticos ou ad-
ventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado quando 
tratado com antidepressivos.
***
A ação dos ambientalistas e protetores dos animais fez com que o comércio de pele 
diminuísse drasticamente nos últimos anos. A maioria dos estilistas, atualmente, 
não emprega peles em suas criações e há modelos profissionais que não aceitam 
atuar em desfiles onde estejam exibidas roupas feitas ou ornamentadas com peles. 
Assim mesmo, os negócios desta área ainda movimentam milhões de dólares, sig-
nificando os sacrifícios de animais.
***
O que se pode chamar de atividade industrial mais antiga da história humana diz 
respeito à produção de talhadeiras e machados de pedra. Na Etiópia, foram encon-
trados exemplares fabricados, seguramente, há mais de dois milhões e quinhentos 
mil anos. Mas o comércio de artesanatos de pedra é mais recente. Estima-se em 
vinte e oito mil anos a idade dos indícios da compra e venda de âmbar na Europa.

Humor 

A mulher desesperada:
- Manuel, Manuel! Corre, corre!
- O que foi ô Maria?
- A enchente está levando o seu carro!
- Deixa de ser burra, Maria! A chave está aqui!
***
No meio de uma visita de rotina, o presidente de uma grande empresa portuguesa 
chega ao setor de produção e pergunta para o encarregado:
- Manuel? Quantos funcionários trabalham neste setor?
Depois de pensar por alguns segundos, ele responde:
- Mais ou menos a metade!
***
Dois amigos conversando e um diz:
- Estou muito chateado. Descobri que a minha mulher é uma tremenda mentirosa.
- E? E por que você acha isso? Quis saber o outro.
- Imagina só que a minha mulher não apareceu em casa onde à noite. E quando eu 
perguntei para ela por onde andou, inventou que estava com a irmã dela.
- E não estava?
- Claro que não! Quem passou a noite com a irmã fui eu... pô!

Mensagens

As sete leis espirituais de sucesso, uma para cada dia da semana.
Procure ler, meditar e se concentrar em uma lei a cada dia:
1 – Domingo: Lei da potencialidade pura
Reserve um momento do dia para ficar só e fazer uma meditação silenciosa. Re-
serve um período do dia para comungar com a natureza. Pratique diariamente o 
preceito: “Hoje não julgarei nada”.
2 – Segunda-feira: Lei da doação
Ofereça sempre algo às pessoas com quem tiver contato (bênção). Agradeça as 
dádivas oferecidas pela vida, como a beleza da natureza e tenha abertura para con-
tinuar recebendo-as. Deseje em silêncio, toda vez que entrar em contato com al-
guém, que tenha uma vida próspera e feliz.
3 – Terça-feira: Lei do karma
Observe sempre as escolhas que vai fazer e se pergunta: Quais são as conseqüên-
cias dela pra mim e para os outros? Peça orientação ao seu “coração”, ele é muito 
intuitivo.
4 – Quarta-feira: Lei do mínimo esforço
Aceite pessoas e fatos como as manifestarem. Não se volte contra o Universo lu-
tando contra o presente.Seja responsável pelas situações e não culpe ninguém. De-
sista de impor sua opinião aos outros. Tenha abertura a todos os pontos de vista e 
não se prenda a nenhum.
5 – Quinta-feira: Lei da intenção e desejo
Faça uma lista de todos os seus desejos. Olhe para ela antes de meditar e também, 
antes de dormir e ao acordar. Libere a lista de seus desejos no plano cósmico, que 
tem desígnios maiores para você do que possa conceber. Confie.
6 – Sexta-feira: Lei do desapego
Comprometa-se com o desapego, Dá a si próprio e aos outros a liberdade de ser 
o que é. Participe de tudo, mas com envolvimento distanciado. Saiba que, estan-
do disponível para aceitar a incerteza, a solução virá do próprio problema. Tenha 
abertura para uma infinidade de escolhas, experimentando toda a magia, mistério 
e aventura da vida.
7 – Sábado: Lei do propósito de vida
Nutra, com amor, a divindade que habita em você. Tenha consciência da atempora-
lidade, do ser eterno. Faça uma lista de seus talentos únicos e do que adora fazer, e 
saiba que quando os põe a serviço da humanidade, cria abundância na sua vida e na 
de outras criaturas. Pergunte-se diariamente: “como posso servir”.
Leia todos os dias a Lei correspondente ao dia a semana e comece a pô-la em prá-
tica. Assimilando estas leis você se tornará uma pessoa muito mais preparada para 
lidar com a vida.

Pensamentos, provérbios e citações

A paciência trás mais frutos do que a força.

É muito bom ser importante, mas o mais importante é ser bom.

Se não puder ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.

Sua tarefa é descobrir o seu serviço e com amor dedicar-se a ele.

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
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Prefeitura e empresários 
do Ribeirão Grande e Pi-
racuama estão finalizan-
do os preparativos para 
o 12º Festival da Prima-
vera, que será realizado 
nos dias 2, 3 e 4 de ou-
tubro, no Núcleo Turís-
tico do Ribeirão Grande.
Como acontece tradicio-
nalmente, todos os res-
taurantes participantes 
servirão bolinho de man-
dioca, sendo cada estan-
de com um recheio di-
ferente, além de caldos, 
porções, doces e os pra-
tos principais, que po-
derão ser encontrados 
nos restaurantes após 
o período do festival.
Além de ser um festival 
gastronômico, o evento 
reunirá artesanato, atra-
ções culturais, doação de 
mudas e terá shows en-

Nesta quarta-feira, dia 30, 
a Prefeitura de Taubaté 
participará de solenidade 
no Sesi Taubaté, para as-
sinatura do convênio do 
Programa SESI Atleta do 
Futuro (PAF). O evento 
acontece às 10h, no Cen-
tro de Atividades SESI 
Luiz Dumont Villares
Criado para estimular a 
prática esportiva e a cida-
dania, o programa SESI 
Atleta do Futuro está pre-
sente em 284 municípios 
e contempla 107 mil parti-
cipantes entre 6 e 17 anos. 
Em Taubaté o convênio 
atenderá 200 alunos que 
praticarão as modalidades 
de handebol e natação.
Além da prática esportiva, 
os alunos do PAF rece-
bem orientação em temas 
transversais como saúde, 
trabalho, consumo cons-

A Prefeitura de Tauba-
té convoca os candidatos 
inscritos nos cargos dos 
editais números 3, 5 e 6 
para as provas objetivas 
que acontecerão no dia 04 
de outubro. As avaliações 
acontecem em quatro locais 
diferentes e os candidatos 
devem acessar o site: http://
www.publiconsult.com.
br para verificar horários, 
locais e recomendações.
Entrando no endereço ele-
trônico, o interessado deve 
clicar em “concursos” na 
aba superior, em seguida 
em “concursos – em an-
damento”, para então o 
candidato clicar em “+ in-
formações” e escolher o 
concurso pretendido, exem-
plo: 3/2015. No item “edi-
tal de convocação para as 
provas” aparecem os nomes 
dos candidatos com os res-
pectivos locais de provas.
Os testes acontecem em dois 
períodos, sendo o da manhã 
com início às 9h, e da tarde, 
às 14h. Os candidatos de-
verão comparecer ao local 
da prova com antecedên-
cia mínima de uma hora.
A duração das provas será 
de três horas, já incluí-
do o tempo destinado ao 
preenchimento do Cartão 
de Respostas. O candi-

cerrando todas as noites. 
Na sexta-feira (2), com 
Bicho de Pé, às 20 horas; 
no sábado (3), Beatles 
Cover – Mr Johnny, às 21 
horas; e no domingo (4), 
Fafá de Belém, às 17 ho-
ras. A entrada é gratuita.
Participarão do festival os 
estandes: Vitrine Social 
(artesanato do Programa 
Nosso Bairro), Artesa-
nato (cadastrados no De-
partamento de Cultura), 
APEP (produtos orgâ-
nicos), Senar, Fundação 
Fórmula Cultural, Apiá-
rio Mantiqueira, Fazen-
da Nova Gokula, Restau-
rante Spazzio, Pequeiro 
Noé, Quiosque Beira Rio 
Graminha, Restauran-
te Alecrim, Mangueirão, 
Restaurante do Edmun-
do, Pesque Truta Ribei-
rão Grande, Doces da Vó 

ciente, meio ambiente e 
pluralidade cultural, den-
tre outros. Os instrutores 
trabalham para difundir 
valores como ética, su-
peração, autoestima e so-
cialização, com o intuito 
de ajudar o aluno a se de-
senvolver de modo pleno.
Estrutura do programa – 
O Programa SESI Atle-
ta do Futuro contempla 
crianças e jovens entre 
6 e 17 anos e as ativi-
dades estão organizadas 
em três fases, adequadas 
para cada faixa etária.
Na fase que compreende 
crianças entre seis e oito 
anos, os instrutores traba-
lham para promover qua-
lidade de vida, integração 
e socialização por meio de 
jogos e brincadeiras lúdi-
cas. A partir dos oito anos, 
os participantes iniciam a 

dato somente poderá en-
tregar a prova depois de 
uma hora do seu início.
O candidato poderá levar 
ao local do exame: caneta 
esferográfica azul ou preta, 
e conforme publicado nos 
editais não será permitido 
o uso de calculadora, note-
book, tablet, telefone celu-
lar, fone de ouvido, relógio 
de pulso ou equipamentos 
similares, bem como outros 
que a juízo do fiscal de sala 
possam ensejar prejuízos à 
prova. Não será admitida a 
permanência de candidatos 
sem camisa e nem a utili-
zação de óculos escuros, 
bonés, chapéus e similares. 
A prova será de múltipla 
escolha com 50 questões. 
As avaliações são compos-
tas basicamente de Língua 
Portuguesa e Interpretação 
de Textos, Matemática e 
Raciocínio Lógico Quan-
titativo, Conhecimentos 
Gerais e Atualidades e Co-
nhecimentos Específicos. 
Todas essas e outras in-
formações pertinentes en-
contram-se no edital, que 
pode ser consultado no site 
citado no início do texto. 
C o n c u r s o s
No concurso nº 3/2015, 
5204 pessoas devem reali-
zar a prova disputando as 

Dita, Recanto do Sul, Café 
Caipira com Sérgio Calli-
po, Restaurante Vila Ser-
ra da Luz, Sítio Algodão 
Doce (produtos derivados 
de leite de cabra), Restau-
rante Colmeia, Pesqueiro 
Vila Rica, O Bom da Roça 
(cookies e bolos), Pesquei-
ro Arizona, Restaurante 
Gaúcho da Cruz Pequena, 
Departamento de Meio 
Ambiente, Departamen-
to de Turismo e Departa-
mento de Comunicação / 
Assessoria de Imprensa.
O 12º Festival da Primave-
ra será realizado no campo 
de futebol do Restaurante 
do Edmundo, localizado 
no km 17 da estrada mu-
nicipal Jesus Antonio de 
Miranda. A realização é 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, com apoio 
do Ministério do Turismo.

prática esportiva, conhe-
cendo as diversas moda-
lidades e suas diferenças.
Então, dos 11 aos 17 anos, 
os alunos optam por uma 
modalidade e realizam 
treinos específicos. Nes-
ta fase, os atletas podem 
representar a equipe do 
SESI-SP em competições 
estaduais e nacionais.
Por se tratar de progra-
ma de formação espor-
tiva com metodologia 
própria do SESI-SP, as 
aulas esportivas são com-
plementadas por intensa 
programação nos finais de 
semana com a participação 
da família. Todos os pro-
fissionais envolvidos pas-
sam por capacitações e os 
alunos têm acesso a todos 
os materiais necessários 
para a prática de diferentes 
modalidades de esporte.

34 vagas abertas mais ca-
dastro de reserva para área 
da saúde para os cargos de: 
Atendente de Consultório 
Dentário, Dentista, Médi-
co, Médico PSF, Médico 
Veterinário, Enfermeiro, 
Enfermeiro PSF, Farma-
cêutico, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Técnico 
de Enfermagem, Técnico 
de Equipamento Odonto-
lógico, Técnico de Raio 
X, Técnico em Necropsia, 
Técnico em Prótese Dentá-
ria, Técnico em Saúde Bu-
cal, Técnico em Veterinária 
e Terapeuta Ocupacional.
O de nº 5/2015, são 5 va-
gas para Agente de Con-
trole de Endemias, e 660 
pessoas se inscreveram.
Já o concurso nº 6/2015 
contabilizou 2668 inscritos 
e oferece 47 vagas abertas 
mais cadastro de reserva 
para: Ajudante de Para-
mentação, Braçal, Calhei-
ro, Carpinteiro, Coveiro, 
Cozinheiro, Eletricista, 
Eletricista Semafórico, En-
canador, Gari, Marceneiro, 
Mecânico de Máquinas, 
Mecânico de Viatura Leve, 
Mestre de Obras, Moto-
rista, Motorista Paramen-
tador, Pedreiro, Pedreiro 
de Acabamento, Pintor, 
Serralheiro e Vidraceiro.

Prefeitura acerta detalhes para 
12º Festival da Primavera

Prefeitura de Taubaté assina convênio 
do programa Sesi Atleta do Futuro

Prefeitura de Taubaté convoca candidatos 
para provas no dia 04 de outubro

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


