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A Gazeta
dos

Municípios
            23º Ano

A Gazeta
de

Tremembé
           24º Ano

A Gazeta dos Municípios 
representada pelo free lan-
ce Pedrão Simões entre-
vistou o Governador do 
Estado na ocasião em que 
esteve em Tremembé. No 
dia 28 de setembro, por 
volta das 9:00 da manhã,o 
Excelentíssimo Gover-
nador do Estado de São 
Paulo Geraldo Alckimin 
e sua comitiva vistaram 
Tremembé. O Motivo foi a 
liberação de verba de mais 
de 1,5 milhão de reais para 
a continuidade do Projeto 
Restau   (Reforma da Ba-
sílica Bom Jesus) para a 
troca do telhado e da porta 
principal. O Governador 
foi aplaudido quando deu 
a notícia e assinou a verba 
e ainda, o Governador foi 
presenteado pela Primei-
ra-Dama Andrea Vaqueli 
pcom uma Réplica da Ima-
gem do Senhor Bom Jesus. 
O Deputado Davi Zaia 
anunciou o lançamento do 

Programa de Inclusão So-
cial Digital o Acessa São 
Paulo para Tremembé e 
população que não possui 
acesso a internet nas resi-
dências além de Jambeiro. 
Segundo Davi Zaia, a loca-
lidade será na Praça Geral-
do Costa mas a previsão de 
instalação e funcionamen-
to não foi ainda prevista. 
O Programa foi premiado 
pela Fundação Bill Gates 
por 1 milhão de dólares 
pelo bom desempenho no 
trabalho de monitoramento 
e acesso rápido à popula-
ção. Para a area de ilumi-
nação, foi inaugurado um 
novo sistema de ilumina-
ção movida à energia solar 
na Avenida Luiz Gonzaga 
das Neves (trecho entre a 
rotatória do Jardim San-
tana e os Condomínios 
Eldorado e Vale do Sol). 
No saneamento básico, a 
verba foi de R$350 MIL 
para melhorias na rede 

de esgoto e tratamento de 
água para a região do Poço 
Grande, Padre Eterno e 
areas rurais as margens do 
Rio Paraiba. R$200 MIL 
(Governo) + 150 mil (Pre-
feitura). Ainda foi liberada 
a verba de 1,5 milhão para 
a ampliação do Pronto 
Socorro em nossa cidade. 
Toda a imprensa, demais 
autoridades e os prefeitos 
da RM Vale (Região Me-
tropolitana), Deputados 
Padre Afonso, Davi Zaia, 
o Secretário de Cultura 
e Turismo SR. Cláudio 
Valverde, o Presidente da 
Assembléia Legislativa 
Samuel Moreira, Ex-pre-
feitos do Município de 
TREMEMBÉ Lúcio Vare-
jão e Metralha e o anfitrião 
o Prefeito Marcelo Vaqueli 
marcaram presença na festa. 
 E em seguida, o Gover-
nador foi a Pindamo-
nhangaba liberar mais re-
cursos para o município.

Governador Alckmin  
visitou Tremembé no  

sábado para tratar sobre a 
verba do Projeto Restau e 
mais obras importantes

No dia 28 de outubro, Uba-
tuba faz aniversário e a pre-
feitura preparou um dia es-
pecial, repleto de atrações 
e eventos, para comemorar 
os 376 anos de história da 
cidade. Logo cedo, aconte-
cem o Mutirão da Saúde e 
a Grande Corrida de Cano-
as. Ainda de manhã, a área 
da pista de skate recebe a 
terceira etapa do Circuito 
Municipal 2013 e o Festi-
val Rock in Ubatuba. Du-
rante a tarde, os prêmios 
do Primeiro Campeonato 
de Surf Estudantil serão 
entregues aos finalistas e às 
20 horas a cidade vai parar 
para ver o show de Gabriel 
Valim na praça de eventos. 
Vale lembrar que durante 
o dia 28, as catracas dos 
coletivos da viação Ver-

de Bus estarão liberadas.  
A tarifa é zero! E as 
atividades e festivida-
des não param por aí.  
Às 12 horas, a equipe da 
prefeitura participa da en-
trega das obras de revita-
lização do posto de aten-
dimento do calçadão, dos 
bancos das praças, dos 
bicicletários e dos jardins 
da região central. Logo de-
pois, às 13 horas, dezenas 
de matrículas de imóveis 
serão entregues à famílias 
carentes da zona oeste e às 
15 horas a prefeitura entre-
gará os certificados de ma-
trícula da nova creche do 
Taquaral será inaugurada. 
 Às 16 horas, a aula inau-
gural de judô do projeto 
Aprendiz de Samurai re-
úne cerca de 100 alunos e 

às 17 horas a garotada par-
te para a aula de basquete 
do Projeto Gibi. Ambos 
os projetos e mais a ins-
crição do município no 
programa Mais Educação 
garantem a permanência 
de aproximadamente 2 mil 
crianças por mais tempo 
nas escolas do município.  
A partir das 19 horas, 
acontecem dois shows 
de abertura para a gran-
de atração da noite,  
Gabriel Valim, da nova 
música “Piradinha”, su-
cesso em todo Brasil que 
já tem mais de 18 milhões 
de views no youtube.  
Expoentes da cena musical 
ubatubense, as duplas Nako 
e Rafael e Talis e Weling-
ton colocam a galera para 
dançar na praça de eventos.

Aniversário de Ubatuba 
terá ônibus de graça e 
show de Gabriel Valim

O PAE (Posto de Atendi-
mento ao Empreendedor 
de Caraguatatuba) passa 
a funcionar no prédio da 
Secretaria de Turismo, na 
Praça Diógenes de Lima, 
140, Centro, a partir do 

dia 21/10. O horário de 
atendimento permanece 
o mesmo, das 9h às 17h. 
O PAE é mantido pelo 
Sebrae-SP em parceria 
com a Prefeitura, Sinho-
res (Sindicato de Hotéis, 

Restaurantes, Bares e Si-
milares) e Fundacc (Fun-
dação Educacional e Cul-
tural de Caraguatatuba). 
Informações pelo telefone 
(12) 3882-3854 e email 
paecaragua@gmail.com

Posto de Atendimeto ao 
Empreendedor de  
Caraguatatuba tem 

novo endereço
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Patrocinadores da Coluna  
Humor do Pedrão para  

Outubro e Novembro de 2013:
1.  Comis e Bebis Restaurante (Jardim 
Santana) - (0XX12) 3674-4441

2. Nádia Perfumaria (Júnior) (0xx12) 
3672-2371  

3.  Matec Usinagem e Tecnologia (Mar-
celo Vaqueli) (0xx12) 3672-2500 Fax: 
(0xx12) 3672-3586 

4.  Vale Reciclar (Tico) – (0xx12) 3672-
4445 – (0xx12) 9769-9298 ID: 99*101110 
99* 101788 - e-mail: valereciclar@hot-
mail.com 

5.  Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-
3674 

6. Pizzaria Migotto Deivery (0xx12) 
3672-7869 

7.  Bar do Danilo 
      
8. Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1956 

9. Casa de Ração Avenida (Neto) - 
(0xx12) 3674-3182 

10. Tonhão Tintas Tremembé - (0xx12) 
3672-2486 e (0xx12) 3672-2886 

11. Ricci Modas Masculinas (GALERIA 
TREMEMBÉ) - (0XX12) 3674-2085

12.  Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz - Tre-
membé (0xx12) 3674-1664 - Taubaté 
(0xx12) 3624-7361 - e-mail: analurs-
cuz@ig.com.br  

13.   Banca Avenida (Marcelo) - (0xx12) 
99552-8100

14.  Clemente - www.tremembe.sp.gov.br 

15.   Bella Calçados (0xx12) 3674-2955 
(0xx12) 98162-2955 

16.    Paolla Calçados (Jardim Santana) - 
(0xx12) 3674-3890 

17. F.J.P. Assessoria Contábil (0xx12) 
3674-2669 - FAX: (0xx12) 3674-1715 

18. + 1 K-Britos Lanches (Jardim Santa-
na) - (0xx12) 98830-3482

19. Curso de Inglês Particular “Professo-
ra Renata Amaral” - (0xx12) 3674-1505 e 
(0xx12) 99763-2800 e-mail: englishcour-

se@uol.com.br 
20. Salão Transformação (Cris) (0XX12) 
3674-3780

21. Suzana Lanches (0xx12) 99158-0992 

22. Patrocinio Cultural(Colorido) Ta-
mamnho 1/30 (CARTÃO) da Acaemia 
Ginga Brasil Capoeira 

23 - O Butico Ailton (0xx12) 3674-3950 

24. Tressê Kids (José Márcio) - (0xx12) 
3672-2920  -  email: tressekids@face-
book.com

25. Lanchonete Bell (Juninho da antiga 
Pop Lanches) Agora temos X-Burguer, 
X-Salada, X-Picanha e entre outros lan-
ches - DISK LANCHE (0xx12) 3674-
3922

26. Casa de Ração “O Pequeno Fazendei-
ro” (Cid Ferreira) - (0xx12)3674-2343 

27. Alves Car Power Manutenção Au-
tomotiva - AV. Audrá, nº 269 Centro 
Tremembé - SP - (0XX12) 3672-3249 
99198-1088 

28. Primus Borracharia (Carlos Japo-
nês e Alexandra) - (0xx12) 3674-2448 e 
(0xx12) 99155-6688 

 29. ASCAEE-FAMUTRE (Xandão e 
Anelise Bittencourt) (0XX12) 99133-
2070

30. Vereador Adriano Santos (CÂMA-
RA MUNICIPAL) - (0XX12) 3672-3426 
(0XX12) 99177-9896 - (0XX12) 3674-
3140 e-mail: adrianorxa@gmail.com 

31. Láercio Vargas (0xx12) 3672-1108 

 32. Escola Golfinho de Natação (ALLAN 
SUZIGAN) - TEL: (0XX12) 3672-2066

 33. Adega Avenida (Tremembé) - TEL: 
(0XX12) 3674-2643

 34. D’Burguer Lanches (0xx12) 3674-
3601 e 99152-5290

35. Fábricas de Biquinis “Vitrine da 
Moda” -  Tamanho “PLUS SIZE” 
(0XX12) 3672-3889 e e-mail: virtine_da-
moda@hotmail.com

  No dia 4 de Outu-
bro as 7:00 da noite,  
a Secretaria de Educação 
da Prefeitura  lançou o Pro-
grama TREMEMBÉ COM 
MAIS EDUCAÇÃO.   
A função é dar mais car-
ga horária de aulas para 

os nossos alunos com 
profissionais capacita-
dos com aulas de no-
vas atividades escolares,  
esportivas e novas ma-
térias para que os nosso 
alunos tenham a cabeça 
bem ocupada tendo mais 
segurança sem a inten-
sa preocupação dos pais.  
O evento contou com 
apresentações musicais,  
danças e depoimento de 
profissionais da área so-
bre o futuro promissor 
para as nossas crianças  
e jovens através do me-
lhoramento da edu-

cação em nosso país.  
No Final, a Famutre e o 
Grupo PETI abrilhan-
taram uma apresenta-
ção musical que emo-
cionaram aos presentes.  
 Estiveram nesse evento 
autoridades municipais, se-
cretarias de: eventos, saúde,  
educação, especia-
listas na area da edu-
cação e imprensa.  
A Segurança foi por con-
ta da Policia Militar e o 
Departamento de Trân-
sito da Prefeitura Mu-
nicipal da Estância Tu-
rística de Tremembé.

Prefeitura Municipal de  
Tremembé lança o programa  

de ensino de período  
Integral.
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De janeiro a setembro des-
te ano, o setor já demitiu 
cerca de 55 mil trabalha-
dores. A Abit (Associação 
Brasileira da Indústria 
Têxtil e de Confecção), o 
Sinditêxtil-SP, o Sindivest 
(Sindicato da Indústria do 
Vestuário Feminino e In-
fanto-Juvenil de São Paulo 
e Região), a Conaccovest 
(Confederação Nacional 
dos Trabalhadores nas In-
dústrias do Setor Têxtil, 
Vestuário, Couro e Calça-
dos) e a Força Sindical rea-
lizam no próximo dia 23, a 
partir das 11h, o �Grito de 
Alerta do Setor� em prol 
da manutenção da indús-
tria têxtil e de confecção e 
de seus postos de trabalho 
em todo o País. A mobili-
zação acontecerá na frente 
do Palácio das Convenções 
do Anhembi, onde será 
aberta uma Feira Chinesa 
(GoTex Show 2013), que 
promete facilitar a impor-
tação de produtos têxteis, 
com o slogan  �descubra o 
caminho das importações 
dos grandes varejistas�. 
Irritados com a provocação 
dos empresários chineses, 
os trabalhadores e empre-
sários decidiram fazer o 
�Grito de Alerta do Se-
tor� para chamar a atenção 
da sociedade e do governo 
a respeito do aumento in-
discriminado das importa-
ções, vindas principalmen-
te da China e da Índia,  e 
o aumento no número de 
demissões do setor têxtil e 
de confecção do Brasil, em 
virtude do fechamento de 
fábricas. Segundo o IBGE, 
já são 55 mil trabalhadores 
que perderam seus em-
pregos desde o início do 
ano. �Há muito tempo o 
cenário deixou de ser de 
competitividade entre em-
presas, para ser de com-
petitividade entre países. 
Além de combater as im-

portações desleais, o Bra-
sil precisa urgentemente se 
tornar um país competitivo 
para não se desindustria-
lizar. Precisamos urgente-
mente, mudar esta situa-
ção�, afirma o presidente 
da ABIT, Aguinaldo Diniz 
Filho. “A necessidade de 
uma Reforma Tributária 
é urgente. Porém, a con-
corrência desleal dos asi-
áticos que praticam dum-
ping cambial, ambiental e 
trabalhista, produzindo a 
custo de vidas humanas, 
como foi em Bangladesh, 
tem sido aceita passiva-
mente pela sociedade e 
pelo governo�, explica 
Alfredo Emílio Bonduki, 
presidente do Sinditêxtil
-SP. � Sem indústria não 
há emprego! Nossa luta é 
pela preservação dos pos-
tos de trabalho. O governo 
precisa rever a política de 
importação para que te-
nhamos condições iguais 
de competitividade, afirma 
Eunice Cabral, presiden-
te da CONACCOVEST 
- Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do setor 
têxtil, vestuário, couro e 
calçados �. �Ao contrário 
de defender nossos empre-
gos e empresas, uma feira 
como essa só beneficia as 
empresas e os trabalhado-
res chineses. E não me pa-
rece que é isso que o go-
verno brasileiro deseja�, 
dispara Ronald Masijah, 
presidente do Sindives-
tuário. �Acredito que se 
nada for feito, de imedia-
to, em até dez anos o setor 
quebra, desaparece; não se 
salvará nenhuma empresa, 
exceto as importadoras. 
Para onde irão nossos dois 
milhões de trabalhadores, 
sendo que 80% deles são 
mulheres, arrimo-de-famí-
lia?�, alerta o presidente 
do Sindivestuário. �Não 
podemos mais permitir a 

invasão desenfreada dos 
produtos estrangeiros no 
País, que resulta na quebra 
das indústrias e a perda dos 
milhares de empregos. É 
um absurdo que a cada mi-
nuto 1,6 emprego deixa de 
ser gerado ou é perdido por 
conta das importações�, 
disse Paulo Pereira da Sil-
va, Paulinho, presidente da 
Força Sindical. Empregos. 
Segundo dados do IBGE, 
de janeiro a setembro des-
te ano, o setor têxtil e de 
vestuário brasileiro já de-
mitiu aproximadamente 55 
mil trabalhadores, sendo 
10.422 demissões no setor 
têxtil e e 44.579 demis-
sões no setor de vestuário. 
Aumento das importações
Nos primeiros nove meses 
do ano, as importações de 
vestuário apresentaram au-
mento de 8,2%, em valor, 
comparativamente com o 
mesmo período em 2012. 
Em toneladas essa varia-
ção foi de 4,7%. Em uma 
década, o valor de pro-
dutos têxteis importados 
cresceu 20 vezes, saindo 
de US$ 110 milhões para 
US$ 2,1 bilhões. Produção
Segundo dados do IBGE, 
de janeiro a agosto de 
2013 houve diminuição 
de 1,46% na produção 
de vestuário e de 3,09% 
na de têxteis em âmbi-
to nacional. São Paulo 
apresentou a maior queda 
com 0,85% no segmento  
Têxtil e queda de 
12,65% no Vestuário
Na contramão, o Vare-
jo de roupa, de janeiro a 
agosto de 2013, teve um 
desempenho positivo de 
3,48% em volume de ven-
das e positivo de 8,76% 
em Receita Nominal,  
ambos em relação ao 
mesmo período do ano 
anterior. Conclusão: o 
varejo está se abaste-
cendo de importados.

Empresários e  
trabalhadores do setor  
têxtil e de confecção

promovem Grito de Alerta 
em prol da indústria  

nacional

ATENÇÃO - 300 VA-
GAS DE EMPREGO EM 
TREMEMBÉ - 150 di-
retos e 150 indiretos. O 
Rosado Supermercados 
está recebendo currículos 
para sua nova unidade na 
cidade. Os interessados 
devem deixar seu currí-
culo na unidade Rosado 
Supermercados no Jardim 
Santana, Rua José Higi-
no Siqueira, 617. A nova 

unidade tem uma área de 
aproximadamente 3.500 
m² e fica no Centro da ci-
dade em frente ao Largo 
do Parque, onde funcio-
nava o prédio da FUNAP.  
"Acreditamos que agora 
Tremembé vai evoluir, a 
Lei de Incentivo à Indús-
tria ajuda muito e a cidade 
poderá contar com mé-
dias e grandes empresas 
que certamente virão para 

cá" - comenta Fernando 
Cury - sócio da Rede Ro-
sado Supermercados. De 
acordo com o rede, a fi-
lial tremembeense vai co-
mercializar cerca de 100 
mil itens nacionais e im-
portados. A Rede Rosado 
existe desde 1983 e tem 
lojas em Taubaté, Lorena,  
Tremembé, Ubatu-
ba, Campos do Jor-
dão e Resende/RJ.

Oportunidades de
Empregos em Tremembé

O evento acontece em 
comemoração aos 24 
anos de criação da Cia. 

 PM e homenageia o sol-
dado reformado Fran-
cisco Paulino da Silva, 

que, como atleta repre-
sentou com dignidade 
a cidade em provas pe-
destres por todo o Brasil.  
A prova visa ainda pro-
mover a integração da 
Polícia Militar com a co-
munidade, dentro dos 
princípios da Polícia 
Comunitária e incenti-
var a pratica esportiva.  
A prova principal tem per-
curso de 10Km, enquanto 
os mais novos (até 14 anos) 
terão percursos de 2Km e 
6Km (entre 15 a 17 anos). 
A largada será às 9h, em 
frente ao quartel da Polícia 
Militar de Ubatuba, na rua 
Marília, parque Vivamar 
e as inscrições podem ser 
feitas no site www.minha-
sinscricoes.com.br/corri-
dasoldadopaulino/2013/. 
A “16ª Prova Pedestre 
Soldado Paulino” tem o 
patrocínio da Petrobras, 
realização Associação 
Esportiva de Ubatuba e 
apoio da 3ª Cia da Polí-
cia Militar e Prefeitura de 
Ubatuba, por meio da Se-
cretaria de Esporte e Lazer

A 16ª edição da  tradicional 
“Prova Pedestre Soldado  
Paulino” será realizada no 
próximo dia 27 de outubro

Coletivo Coca-Cola abre 
inscrições em Taubaté

O curso é gratuito e ofe-
rece formação no setor 
de mercado de vare-
jo e encaminha alunos 
para processos seletivos 
de empresas da região.
O Coletivo Coca-Cola 
Brasil em parceria com 
a Ong Projeto Esperança 
Taubaté abre vagas para 
o curso decapacitação de 
jovens de 15 a 35 anos na 
área de mercado de varejo. 
O curso gratuito e aberto 
à comunidade é direcio-
nado a jovens que pro-
curam uma oportunidade 
de primeiro emprego ou 
uma colocação no merca-
do de trabalho e tem como 
principal objetivo gerar 
empregos e renda para a 
comunidade. Os partici-
pantes terão a oportunida-
de de serem encaminhados 
para processos seletivos 
de grandes empresas da 
região no ramo varejista 
(comércio e vendas), in-
clusive a própria Coca-
Cola. O curso tem 2 meses 
de duração 2 vezes por se-
mana e oferece certificado 
de conclusão , orientações 
sobre como se comportar 
numa entrevista de empre-
go, elaboração de currícu-
lo, dicas importantes sobre 
o mercado de trabalho, au-
las práticas, salas equipa-

das, computadores e game 
em sala de aula. Os jovens 
interessados podem fazer 
sua inscrição na Ong Pro-
jeto Esperança no Parque 
Três Marias em Taubaté. 
As vagas são limitadas e 
a inscrição vai até o dia 
25 de outubro. As aulas 
iniciam a partir do dia 28.
Projeto Esperança
O Projeto Esperança aten-
de 220 pessoas entre crian-
ças, jovens e suas famílias. 
Atende crianças de 6 a 11 
anos, adolescentes de 12 
a 17 e suas respectivas 
famílias por meio de pro-
gramas oferecidos na ins-
tituição. Tem por objetivo 
promover a sustentabilida-
de por meio das Oficinas 
de geração de trabalho e 
renda, além da melhoria 
na qualidade de vida da 
comunidade local. Atual-
mente o projeto oferece 
cursos de música, ballet, 
oficina de biscuit, inglês, 
informática, Horta, brin-
quedoteca, capoeira, cor-
te e costura, entre outros.
Instituto Coca-Cola Brasil
O (ICCB) tem como mis-
são mobilizar a sociedade 
com o objetivo de promo-
ver programas transfor-
macionais de significativo 
impacto no desenvolvi-
mento socioambiental do 

país. Há 15 anos, o ICCB 
implementa projetos so-
ciais e ambientais e, atu-
almente, é o responsável 
pela operação social dos 
Coletivos Coca-Cola. Para 
isso, estabeleceu parcerias 
com comunidades locais e 
grupos profissionais, apro-
fundou seus conhecimen-
tos sobre as comunidades 
rurais e urbanas brasilei-
ras, criou uma metodolo-
gia educacional própria e 
desenvolveu uma estru-
tura ampla e eficiente de 
operação socioambiental.
S e r v i ç o
Curso de capacitação para 
o Mercado de varejo (Co-
mércio e Vendas). Dura-
ção: 2 meses – 2 vezes por 
semana (segunda e quar-
ta – 13h às 15h/ 15h05 
às 17h05/ 18h às 20h ou 
(Terça e quinta –13h às 
15h/ 15h05 às 17h05/ 
18h às 20h). Local e ins-
crições: Sede do Projeto 
Esperança - Rua Brasilina 
Moreira, 1385 – Jardim 
Sônia Maria – Parque 3 
Marias em Taubaté. De 
segunda à sexta das 8h às 
12h – 13h30 às 17h. Curso 
gratuito e vagas limitadas/ 
Inscrições até 25 de outu-
bro. Menores de 18 anos 
devem vir acompanhados 
pelos pais ou responsável.
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Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
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TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
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MISCELÂNEA

O maior evento direciona-
do à inclusão profissional 
de estudantes chega à dé-
cima sétima edição e inicia 
a captação de expositores e 
patrocinadores. A Feira do 
Estudante 2014 - 17ª Expo 
CIEE já está com reservas 
abertas para empresas, ór-
gãos públicos e instituições 
de ensino interessadas em 
participar como exposito-
res ou patrocinadores. O 
evento será realizado en-
tre os dias 25 e 27 de abril, 
no Pavilhão da Bienal, no 
Parque do Ibirapuera, na 
capital paulista. A feira de-
verá atrair 65 mil jovens 
em busca de estágio e de 
informações sobre inclu-
são e capacitação profis-
sional. Realização anual do 
CIEE, a feira será dividida 
em três setores. Na área 
reservada aos expositores, 
70 estandes de instituições 
de ensino, empresas e ór-

gãos públicos oferecerão 
seus serviços e novidades 
em cursos e carreiras – no 
estande máster do CIEE, 
por exemplo, serão feitas 
inscrições para cinco mil 
vagas de estágio e duas mil 
de aprendizagem. No setor 
de informação profissional, 
serão cerca de 80 palestras 
com especialistas em di-
versas áreas que abordarão 
temas pertinentes a profis-
sões, mercado de trabalho, 
empreendimento, seleção e 
recrutamento, entre muitos 
outros temas; simulados de 
processos seletivos, etc.. 
No setor de entretenimen-
to, várias atrações, como 
shows de música, ativi-
dades esportivas e lança-
mentos de livros estão pre-
vistas. Em 2013 o evento 
contou com 80 palestras; 
70 expositores e 65 mil 
visitantes. Os interessados 
em adquirir cotas para a 

participação na Expo CIEE 
devem solicitar informa-
ções pelo telefone (11) 
3040-6554. Um dos benefí-
cios para empresas partici-
pantes é a exposição da sua 
marca na página da feira no 
Facebook (www.facebook.
com/expociee), que já está 
no ar. Na ocasião, o per-
fil da Expo CIEE recebeu 
14 mil curtidas, sendo que 
mais de 120 mil pessoas 
receberam informações do 
evento por meio dessa rede 
social. “A Feira do Estu-
dante reafirma o compro-
metimento das empresas 
com os jovens estudantes 
e com o futuro do País. A 
edição de 2014 será mar-
cada pela inovação e pela 
ampla variedade de opor-
tunidades de estágios e ca-
pacitação para quem inicia 
a vida profissional”, afirma 
Luiz Gonzaga Bertelli, pre-
sidente executivo do CIEE.

FEIRA DO ESTUDATE  
EXPO CIEE 2014 SERÁ 

EM ABRIL

O mesmo vale para o Dis-
que Detran.SP o os servi-
ços de trânsito nos postos 
do Poupatempo. Expe-
diente volta ao normal na 
terça (29/10). As unida-
des do Detran.SP em todo 
Estado não funcionarão 
na próxima segunda-fei-
ra, 28 de outubro, data 
na qual se comemora o 
Dia do Funcionário Pú-
blico. O mesmo vale para 
os serviços do Detran.SP 
prestados dentro dos pos-
tos Poupatempo. A central 

telefônica para informa-
ções – Disque Detran.SP 
- também terá o expedien-
te interrompido nesse dia. 
Na terça-feira (29/10), to-
das as unidades de atendi-
mento e o Disque Detran.
SP voltam a funcionar em 
seus horários habituais.  
Detran.SP . O Detran.SP 
é uma autarquia do Go-
verno do Estado de São 
Paulo, vinculada à Se-
cretaria de Planejamento 
e Desenvolvimento Re-
gional. INFORMAÇÕES 

AO CIDADÃO: Portal
w w w. d e t r a n . s p . g o v.
br. Disque Detran.SP 
Capital e municípios com 
DDD 11: 3322–3333 
Demais localida-
des: 0300–101–3333 
Atendimento: de se-
gunda a sexta-feira, das 
7h às 20h, e aos sába-
dos, das 6h30 às 15h .  
Ouvidoria (elogios, 
críticas e sugestões) 
Acesso pelo portal www.
detran.sp.gov.br, na 
área de “Atendimento”

Unidades do Detran.SP 
não funcionam na  

próxima segunda-feira, 
28 de outubro
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Itens deverão ser ofertados 
por todas as operadoras 
a partir de 2014. Medida 
inclui 37 medicamentos 
orais para tratamento de 
diferentes tipos de câncer. 
A partir de janeiro de 2014, 
os beneficiários de planos 
de saúde individuais e co-
letivos terão direito a mais 
87 procedimentos, incluin-
do 37 medicamentos orais 
para o tratamento domici-
liar de diferentes tipos de 
câncer e 50 novos exames, 
consultas e cirurgias (veja 
a lista completa no fim do 
texto). A medida é resulta-
do de consulta pública rea-
lizada pela ANS (Agência 
Nacional de Saúde Suple-
mentar) e beneficia 42,5 
milhões de consumidores 
com planos de saúde de 
assistência médica e outros 
18,7 milhões consumido-
res com planos exclusiva-
mente odontológicos. As 
novas incorporações foram 
anunciadas nesta segunda-
feira, dia 21, em Brasília, 
pelo ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, e o di-
retor-presidente da ANS, 
André Longo. A principal 
novidade no rol de proce-
dimentos da agência é a in-
clusão de tratamento para 
o câncer em casa, com me-
dicamentos via oral. Serão 
ofertados medicamentos 
para o tratamento de tu-
mores de grande preva-
lência entre e população, 
como estômago, fígado, 
intestino, rim, testículo, 
mama, útero e ovário. A te-
rapia medicamentosa oral 
contra o câncer promove 
maior conforto ao pacien-
te e reduz os casos de in-
ternação para tratamento 
em clínicas ou hospitais.
Lista de medicamen-
tos orais para tra-
tamento do câncer.
“Os plano de saúde se-
rão obrigados a oferecer 
a seus beneficiários o que 
há de mais modernos no 
tratamento médico, como 
o caso desses 37 novos 
medicamentos que serão 
incorporados ao tratamen-
to do câncer. A mudança 
no rol dos medicamentos 
oferecidos pelos planos 
de saúde é um avanço im-
portante para complemen-
tar o cuidado do paciente 
da saúde suplementar e é 
uma mudança importante 
no paradigma do que pas-
sa a ser obrigatório para os 
planos de saúde”, afirmou 
o ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha. Confira a 
apresentação. O novo rol 
também contempla o cui-
dado integral à saúde e o 
tratamento multidiscipli-
nar ao prever na cobertura 
obrigatória consulta com 
fisioterapeuta, além de am-
pliar o número de consul-
tas e sessões de seis para 
12 com profissionais de es-
pecialidades como fonoau-
diologia, nutrição, psicolo-

gia e terapia ocupacional. 
Pacientes, por exemplo, 
que queiram se submeter 
à laqueadura, vasectomia, 
cirurgia bariátrica, implan-
te coclear e ostomizados 
ou estomizados têm direito 
a 12 sessões de psicologia. 
NOVOS PROCEDIMEN-
TOS - Além disso, foram 
incluídos 28 cirurgias por 
videolaparoscopia (proce-
dimentos menos invasivos 
que reduzem os riscos para 
o paciente e o tempo de 
internação), além de tra-
tamento de dores crônicas 
nas costas utilizando ra-
diofrequência e tratamento 
de tumores neuroendócri-
nos por medicina nuclear. 
Também foi estabelecida a 
obrigatoriedade do forne-
cimento de bolsas coleto-
ras intestinais ou urinárias 
para pacientes ostomiza-
dos. Além das bolsas, tam-
bém devem ser ofertadas 
ao paciente os equipamen-
tos de proteção e segurança 
utilizados conjuntamente 
com elas, como as barrei-
ras protetoras de pele. Lista 
completa de procedimen-
tos incluídos no rol 2014.
No rol odontológico, pas-
sam a constar a realização 
de enxertos periodontais, 
teste de identificação da 
acidez da saliva; e tune-
lização (cirurgia de gen-
giva destinada a facilitar 
a higienização dentária).
 “A inclusão de novos me-
dicamentos e procedimen-
tos não irá impactar em 
aumento das mensalida-
des pagas pelos usuários 
em 2014. Os reajustes nos 
planos de saúde em decor-
rência de ampliação do rol 
de procedimentos têm sido 
pequenos, já foram inclusi-
ve, em alguns casos, nulos. 
Até porque muitos desses 
novos medicamentos e 
procedimentos irão substi-
tuir outros procedimentos 
já oferecidos e deverão  di-
minuir o tempo de interna-
ção  e melhorar o tempo de 
recuperação dos pacientes 
como é o caso das cirur-
gias por videolaparoscopia 
e dos medicamentos orais 
para tratamento do cân-
cer”, esclareceu o diretor
-presidente da ANS, André 
Longo. AMPLIAÇÃO – 
Além de inclusões, a ANS 
ampliou o uso de outros 44 
procedimentos já oferta-
dos no rol da agência. En-
tre eles, o exame pet scan 
que passa de três para oito 
indicações: além de tumor 
pulmonar para células não 
pequenas, linfoma e câncer 
colo-retal, o exame passa a 
ser indicado também para 
a detecção de nódulo pul-
monar solitário, câncer de 
mama metastático, câncer 
de cabeça e pescoço, mela-
noma e câncer de esôfago. 
O exame de angiotomogra-
fia coronariana também foi 
ampliado para pacientes de 
risco baixo e intermediário 

para doenças coronarianas, 
assim como a tomografia 
de coerência ótica – que 
agora também tem indica-
ção coberta pelas opera-
doras para patologias reti-
nianas, entre elas: edema 
macular cistoide, edema 
macula diabético. CON-
SULTA PÚBLICA - A 
revisão do rol de procedi-
mentos e eventos em saú-
de foi realizada a partir de 
consulta pública realizada 
entre junho e agosto deste 
ano e que recebeu 7.340 
contribuições – o maior nú-
mero entre as 53 consultas 
públicas já realizadas pela 
ANS. Das contribuições, 
50% foi de consumidores, 
16% por representantes de 
operadoras de planos de 
saúde, e 16% por prestado-
res de serviços de saúde e 
gestores em saúde. A Re-
solução Normativa editada 
pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
sobre o novo Rol de Pro-
cedimentos e Eventos em 
Saúde será publicada nes-
ta terça-feira (22/10), no 
Diário Oficial da União. A 
medida é válida para con-
sumidores com planos de 
saúde de assistência médi-
ca contratados após 1º de 
janeiro de 1999 no país e 
também para os beneficiá-
rios de planos adaptados à 
Lei nº 9.656/98. DEFESA 
DO CONSUMIDOR – O 
Ministério da Saúde, por 
meio da ANS, tem adota-
do uma série de medidas 
para tornar mais rígido o 
monitoramento das opera-
doras de planos de saúde 
com objetivo de melhorar 
o atendimento do cidadão 
aos serviços contratados. 
Desde 2011, a agência 
apresentou seis relatórios 
de monitoramento, que 
resultaram em quatro me-
didas de suspensão da co-
mercialização de planos de 
saúde. No total, 618 planos 
de 73 operadoras tiveram 
sua comercialização sus-
pensa temporariamente. 
Atualmente, 246 planos 
de 26 operadoras estão 
com a comercialização de 
seus produtos suspensa. A 
suspensão é imposta pela 
ANS quando há descum-
primento dos prazos de 
atendimento ou negativa 
de cobertura. A ANS aler-
ta para que o consumidor 
denuncie a operadora caso 
não consiga agendar o 
atendimento com os profis-
sionais ou estabelecimen-
tos de saúde credenciados 
pelo plano, dentro do pra-
zo máximo previsto, ou 
tenha negadas as cobertu-
ras previstas em contrato.  
Para isso, o cliente con-
ta com os seguintes ca-
nais de atendimento:  
Disque ANS (0800 701 
9656) ou acesse a Central 
de Relacionamento no sí-
tio eletrônico da Agên-
cia (www.ans.gov.br).

Usuários terão 87 
novos procedimentos 
cobertos por planos 

de saúde
A primeira turma de guar-
das civis municipais re-
cebeu treinamento da 
Polícia Militar no dia 16. 
Os 45 guardas participa-
ram de um dia de pales-
tras e treinamento prático 
na sede do 5º Batalhão, 
no bairro Independência. 
Mais quatro turmas se-
rão treinadas totalizan-
do um efetivo de 225.  
O próximo dia de trei-
namento será no próxi-
mo dia 23, das 8h às 17h.
Durante as aulas os guar-
das municipais recebem 
informações sobre os se-
guintes temas: noções de 
direito, crimes praticados 
por funcionários públicos 
contra a administração pú-
blica, Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), 
condutas em caso de pri-
são em flagrante e ética no 

atendimento ao munícipe.
Os guardas também par-
ticipam de treinamentos 
práticos de uso de armas 
não letais. Os guardas irão 
aprender o uso correto da 
Tonfa, um bastão utili-
zado para imobilização. 
Outro equipamento a ser 
demonstrado é a Taser, 
uma arma de eletrochoque 
também não letal utilizada 
para imobilizar momen-
taneamente uma pessoa. 
As aulas não habilitam os 
guardas ao uso dos equi-
pamentos, porém é im-
portante para que a cor-
poração entenda as regras 
de utilização das armas. 
O objetivo do ciclo de 
palestras é capacitar cada 
guarda municipal para 
melhor desempenho e 
conduta em sua rotina de 
trabalho. O curso aconte-

ce através de uma parceria 
da Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Segurança Pública Muni-
cipal e a Polícia Militar. 
A proposta é oferecer aos 
guardas o conhecimento 
técnico e assim fortalecer 
o efetivo para a prote-
ção dos prédios públicos. 
Melhorias – Está em fase 
final a celebração de um 
convênio entre Prefeitura 
e Policia Militar que pre-
vê o treinamento contínuo 
para a guarda municipal.  
A proposta é que os guar-
das tenham um curso 
mais completo por um 
período de uma semana. 
A Secretaria de Segurança 
pretende adquirir novos 
veículos e estuda a troca 
do uniforme e está elabo-
rando um projeto de re-
gulamentação da guarda.

Treinamento da
Guarda Civil de

Taubaté

A Prefeitura de Taubaté in-
forma aos interessados que 
estão abertas a inscrições 
para o Processo Seletivo 
do Vestibular da Faculdade 
de Tecnologia (FATEC) no 
município. Quem quiser 
participar, poderá se ins-
crever exclusivamente pela 
internet até às 15h do dia 
07 de novembro. A FATEC 
Taubaté oferece, ao todo, 
120 vagas distribuídas en-
tre o novo curso de Tecno-
logia em Análise e Desen-
volvimento de Sistemas 
(ADS), com 40 vagas no 
período da noite, e o curso 
de Tecnologia em Eletrô-
nica Automotiva, com 80 
vagas em dois períodos, 
sendo 40 para o período da 

tarde (sendo que a partir do 
3º semestre os alunos mu-
dam para o período notur-
no) e 40 para a noite. Para 
concorrer a uma das vagas 
o candidato deve ter con-
cluído ou estar cursando 
o ensino médio ou equiva-
lente, desde que no ato da 
matrícula comprove a con-
clusão do curso. A Prefei-
tura ressalta a importância 
da FATEC para o municí-
pio, uma vez que 90% dos 
alunos conseguem se inse-
rir no mercado de trabalho 
assim que se formam, um 
dos motivos que levaram o 
prefeito a inserir a institui-
ção como parte integrante 
do Polo Tecnológico a ser 
implantado em Taubaté. 

A FATEC também é par-
te integrante do Comitê 
Municipal que discutirá as 
tecnologias a serem desen-
volvidas na cidade. Além 
disso, está em fase adian-
tada o projeto a construção 
de um novo prédio para 
abrigar os laboratórios de 
todos os cursos da Facul-
dade de Tecnologia, com 
projeto arquitetônico já 
assinado e também já fo-
ram realizados, na última 
semana, os testes de solo 
para a fundação deste pré-
dio. As inscrições para o 
vestibular 2014 da FATEC 
Taubaté deverão ser feitas 
exclusivamente pela inter-
net, através do site www.
vestibularfatec.com.br.

A Prefeitura de Taubaté  
informa que estão abertas a 
inscrições para o Processo 

Seletivo do Vestibular da  
Faculdade de Tecnologia 

(FATEC)

- Fique por dentro da importância e conceitos do Código de Defesa do Consumi-
dor, bem como sua aplicação como instrumento de orientação e informação para o 
empresário do comércio.
Palestrante: Coordenadora Maria Augusta Pontes Cardoso
Núcleo Regional do Procon de São José dos Campos 

Você não pode perder!!!

Data: 07 de novembro (5a feira)
Horário: 10h00
Local: Associação Comercial de Ubatuba (Rua Dr. Esteves da Silva, 51 Centro)
Inscrições: 3834 1449

Palestra gratuita na ACIU
Saiba tudo sobre o Código de  

Defesa do Consumidor
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Secretaria de Educação de 
Tremembé Promove
“Sábado Cultural da
Família na Escola”

O Sábado Cultural da Fa-
mília na Escola começou 
com grande sucesso, o 
evento aconteceu nos dias 
12 de Outubro nas escolas 
Nair de Mattos Queiroz e 
José Inocêncio Monteiro 
e no dia 19 de Outubro 
nas escolas Maria Dulce 
David de Paiva e Amália 
Garcia Ribeiro Patto . A 
comunidade local com-
pareceu e teve a oportu-
nidade de se divertir com 
o espetáculo teatral La 
Maldición, da Cia. Novos 
Atores, de Pindamonhan-
gaba e puderam também 
apreciar um número de 
dança-sapateado com os 
bailarinos do projeto Pas-
sos: dança nas escolas.
Para os diretores das es-
colas Cátia A. de Jesus 
Silva e Valdir M. dos San-
tos, foi muito importante a 
presença da comunidade 
no evento, pois a grande 
maioria não tem a oportu-
nidade de ver espetáculos 
artísticos de qualidade. O 
acesso a cultura é difícil.
O Sábado Cultural da Fa-

mília na Escola é mais 
uma importante ação 
da Secretaria de Edu-
cação para aproximar a 
família da escola. Esse 
evento é indicado para 
alunos do ensino funda-
mental II e suas famílias.
Cada escola receberá em 
suas dependências 1 espe-
táculo de Teatro e 1 espetá-
culo de Dança-sapateado.
O espetáculo La Mal-
dición, da Cia. Novos 
Atores é uma história, 
cheia de segredos, vi-
lões, mocinhas ingênuas 
e grandes revelações, in-
gredientes tão presentes 
nas novelas, habitualmen-
te, assistidas pelo gran-
de público na televisão,  
por meio da linguagem 
teatral. Além de divertida 
a experiência enriquece 
culturalmente. Por isso a 
preocupação com o que 
é apresentado, por isso 
também, a escolha de um 
texto bem escrito com to-
das as palavras e termos 
e expressões do séc. XIX, 
utilizadas pelos autores, 

um figurino colorido e 
condizente com época, 
uma maquiagem, um ce-
nário e uma sonoplastia 
toda bem pensado para 
tornar ainda mais interes-
sante para o público, que 
muitas vezes ainda não 
viu um espetáculo teatral.
Espetáculo de dan-
ç a - s a p a t e a d o
O evento contará ainda 
com uma bela apresenta-
ção de dança - sapateado 
do projeto. Um núme-
ro encantador e cheio de 
técnicas que apresenta-
rá os artistas responsá-
veis pelo projeto que será 
desenvolvido na Rede.
Segue o cronograma 
de datas por escolas:
Sábado 09 de novembro
8h e 30 min. 
na Escola Comenda-
dor Teixeira Pombo
10h e 30 min. na Escola Emí-
lia de Moura Marcondes
Sábado 16 de novembro
14h na Escola Maria 
Amélia do Patrocínio
16he 30 min. na Escola 
Jerônymo de Souza Filho

Mais mobilidade nas 
estradas de terra de
Redenção da Serra

Quem se lembra de que 
no início do ano de 2013 
o Governo do Estado de 
São Paulo, concedeu a Re-
denção da Serra 12km de 
melhorias de estrada rurais 
de terra. Esse convênio 
já está sendo executado 
pela equipe da CODASP 
(Companhia de Desenvol-
vimento Agrícola de São 
Paulo), trabalhando na me-
lhoria da estrada que liga 
os bairros do Carapeba ao 

Pinheirinho – 8km, os ou-
tros 4km foram destina-
dos ao Bairro dos Bentos.
Porém além destes 12km 
que já estão em anda-
mento, o prefeito em par-
ceria com a Secretaria de 
Agronegócio e Meio Am-
biente conquistou mais 
12km! Agora, são 24km 
de recuperação de estra-
das rurais! As novas es-
tradas que receberam o 
programa melhor cami-

nho serão as do Bairro 
de Cima com 4km e 8km 
para o bairro da Lagoa.
Para esta nova etapa já 
foi realizada a avaliação 
preliminar (levantamen-
to de dados) – o técnico 
foi até o local da futura 
obra e realizou o levanta-
mento cadastral georrefe-
renciado dos trechos que 
serão recuperados, regis-
trando os pontos críticos, 
inclusive da vegetação.

Todas as mulheres podem 
procurar os postos de saúde 
para fazer os exames pre-
ventivos. No mês de outu-
bro foi promovida a cam-
panha “Em Outubro Pense 
Rosa” em prol às mulheres 
e o objetivo foi fazer com 
que este público se cons-
cientize sobre a necessida-
de da prevenção do câncer 
de colo do útero e de mama.
Pindamonhangaba possui 

mais de 20 unidades de 
saúde e basta procurar a 
mais próxima de casa para 
solicitar informações sobre 
o preventivo e também do 
exame do câncer de mama. 
Ao procurar estes locais é 
importante levar um do-
cumento e o cartão SUS.
O preventivo também 
pode ser feito no labora-
tório municipal, locali-
zado em frente ao Cen-

tro de Especialidades 
Médicas. O atendimento 
é de segunda a sexta-fei-
ra, das 12 às 16 horas.
A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba pos-
sui um setor especial 
de atendimento às mu-
lheres, os trabalhos são 
feitos no Centro de Es-
pecialidades Médicas.  
A prevenção é um 
ato de se amar.

Pinda: Mulheres podem  
procurar postos de  

saúde para se cuidar

O Centro de Práticas 
Integrativas e Com-
plementares de Pinda-
monhangaba realiza men-
salmente as REPs (Roda 
de Estudos de Plantas) e a 
população pode participar. 
 No dia 21 de outubro a 
discussão foi sobre arnica 
e unha de gato. O próxi-
mo estudo está marcado 
para o dia 25 de novem-
bro, às 14 horas, e o pú-

blico poderá conversar 
sobre malva e terramicina.
Nestes estudos, o pú-
blico tem a oportuni-
dade de conhecer as 
plantas, para que são indi-
cadas, as contraindicações 
e efeitos no organismo.  
A terramicina e a malva 
servem, por exemplo, para 
inflamações na boca, mas 
é importante participar 
desta atividade para obter 

informações precisas, pois 
o uso indevido de plan-
tas não é recomendado.
Os estudos têm sido de-
senvolvidos na sede do 
Departamento de Agricul-
tura, localizado na Ave-
nida Nossa Senhora do  
Bom Sucesso.  
Para obter mais informa-
ções sobre as REPs, os 
interessados podem ligar 
para o número 3642-2420.

Pinda: População pode  
participar de estudos 

de plantas

Todas as unidades e Dis-
que Poupatempo voltam 
a atender normalmente a 
partir de terça-feira. Na 
próxima segunda-feira, 
28 de outubro, os postos 
Poupatempo da capital, 
Grande São Paulo, interior 
e litoral, e o Disque Poupa-
tempo, não irão funcionar 

em virtude do feriado em 
comemora ção ao Dia do 
Funcionário Público. Na 
terça-feira, dia 29 de ou-
tubro, todas as unidades, 
bem como o teleatendi-
mento, voltam a funcionar 
em seus horários habituais. 
Para consultar endereços e 
horários de atendimento 

dos postos Poupatempo, 
acesse o site www.poupa-
tempo.sp.gov.br.  Quem 
preferir, pode utilizar ain-
da o Disque Poupatempo, 
que atende pelo 0800 772 
36 33 e funciona de segun-
da a sexta, das 7h às 20h, 
e aos sábados, das 6h30 às 
15h. A ligação é gratuita.

Poupatempo não funciona 
na próxima segunda-feira, 

28, Dia do Funcionário  
Público
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No Brasil colônia, os por-
tugueses cada vez mais se 
embrenhavam pelo interior 
de nossas terras em bus-
ca de ouro. Dentre essas 
explorações, Brás Cubas 
foi indicado para chefiar 
uma expedição que par-
tiu de Piratininga em di-
reção ao Vale, no sentido 
de alcançar o Rio Paraí-
ba, pois a via fluvial era a 
melhor forma para alcan-
çar o objetivo da missão.
Dentre os desbravadores 
estava Jacques Felix, fun-
dador de Taubaté, que con-
seguiu reunir em suas terras 
– Sítio Tremembé – diver-
sos povoados. No sítio de 
Tremembé, viveram pesso-
as de enorme valor históri-
co na fundação de algumas 
cidades do Vale do Paraíba 
e do interior de São Pau-
lo, dentre elas o Capitão 
Mor Manuel Costa Cabral.
Tremembé foi fundada em 
1660 pelo Capitão Mor 
Manuel Costa Cabral que 
possuía parte das terras do 
sítio. Manuel Costa Cabral 
ordenou que se construísse 
em sua propriedade uma 
capela em louvor a Nossa 
Senhora da Conceição, en-
tão padroeira da freguesia. 
Em 1663, a capela recebeu 
a imagem do Senhor Bom 
Jesus que logo teve a fama 
de Santo Milagroso espa-
lhada pela região. Foi então 
que peregrinos começaram 
a surgir e muitos romeiros 
acabaram se estabelecendo 

ao redor da capela que com 
o crescente fluxo de fiéis, 
fez surgir a necessidade 
de sucessivas ampliações.
Já em 1672 fora realizada 
a primeira missa em cele-
bração ao Senhor Bom Je-
sus de Tremembé. Criou-
se então a irmandade do 
Senhor Bom Jesus, que 
passou a zelar pelas ter-
ras que foram doadas ao 
santo, formando assim o 
pequeno povoado de Tre-
membé que tinha como 
padroeiro o Bom Jesus.
Em 1907, três anos após a 
chegada dos monges trapis-
tas a Tremembé, foi criada 
a Paróquia do Senhor Bom 
Jesus de Tremembé (des-
membrada da Paróquia de 
São Francisco das Chagas 
de Taubaté) e a igreja do 
Bom Jesus, elevada a Ma-
triz Paroquial recebeu tam-
bém o título de Santuário 
Arquiepiscopal, concedi-
do por Dom Duarte Leo-
poldo e Silva (na ocasião 
Arcebispo de São Paulo).
Aos 23 de novembro de 
1974, o Santuário do Bom 
Jesus recebeu o título de 
Basílica Menor, dado pelo 
Papa Paulo VI. O título 
expressa uma especial vin-
culação do templo com a 
Igreja de Roma, podendo 
usar as chaves pontifícias 
em seus emblemas. O tí-
tulo “Menor” não se refere 
ao tamanho da igreja (ape-
nas as quatro Basílicas Pa-
triarcais Romanas são cha-

madas Basílicas maiores).
Formação Administrativa
A Lei Provincial n° 1, de 
20 de fevereiro de 1866, 
elevou o povoado a fre-
guesia. Em 19 de agosto 
de 1890, tornou-se dis-
trito policial, e pelo de-
creto estadual n° 132, de 
3 de março de 1891, foi 
elevado a distrito de Paz.
Foi elevado a Município 
pela Lei Estadual n° 458, 
em 26 de novembro de 
1896, promulgada pelo 
presidente do estado, Ma-
nuel Ferraz de Campos Sa-
les, desmembrando-se de 
Taubaté, graças aos esfor-
ços persistentes do Coronel 
Alexandre Monteiro Patto.
A elevação do município 
de Tremembé para Es-
tância Turística ocorreu 
através da Lei Estadual nº 
8.506, de 27 de dezembro 
de 1993 pelo então Gover-
nador do Estado de São 
Paulo, Luiz Antonio Fleury 
Filho, durante a gestão 
do Prefeito Messias Pare-
dão do Nascimento Lima.
Etimologia da pa-
lavra Tremembé: 
Palavra de origem Tupi, 
Tirime’bem ou “Tere-
membé”, significa jor-
ro, curso de água que se 
abranda, segundo Vitorino 
Coelho Carvalho, em seu 
livro – Tremembé. A pala-
vra está diretamente ligada 
à abundância das águas, 
fazendo referência aos 
rios e ao solo da região.

Cidades Aniversáriantes do Mês  
Outobro/Novembro de 2013

Parabéns  
Tremembé 

26 de Novembro

Ubatuba
28 de Outubro

Ocupação indígena[editar]
No século XVI, Ubatuba 
fazia parte de uma região 
litorânea maior ocupada 
pelos índios tupinambás. 
A primeira possível refe-
rência ao local aparece na 
obra de Hans Staden, que 
permaneceu cativo numa 
aldeia chamada Uwatibi 
em Angra dos Reis, a qual 
tinha o mesmo nome do 
local da atual cidade de 
Ubatuba, sítio em que os 
índios tupinambás se reu-
niam com muitas canoas 
para expedições de guer-
ra contra os tupiniquins e 
os portugueses em Buri-
kioca (Bertioga) e Upau-
Nema (São Vicente).10
Tanto Hans Staden quanto 
outros autores europeus 
da época11 12 mencionam 
que o chefe supremo dos 
tupinambás era Cunham-
bebe e que seu território 
se estendia desde o Rio 
Juqueriquerê, em Caragua-
tatuba, até o Cabo de São 
Tomé, no leste do estado 
do Rio de Janeiro, abran-
gendo também todo o ter-
ritório ao longo do Rio 
Paraíba do Sul. Apenas dé-
cadas mais tarde, nos rela-
tos de José de Anchieta, é 
que encontramos menção à 
aldeia de Iperoig, que pode 
significar “rio do tubarão” 
ou “rio das perobas”.13
Iperoig e a luta con-
tra os franceses[editar]
Os índios tupinambás so-
freram primeiro o impacto 
dos portugueses, uma vez 
que foram escravizados 
para os engenhos de cana-
de-açúcar em São Vicente. 
Isso motivou uma firme 
aliança dos tupinambás 
com os franceses da França 
Antártica, que ocuparam a 
região da baía de Guana-
bara. Essa aliança, lidera-
da por Cunhambebe, ficou 
conhecida como Confe-
deração dos Tamoios.
Em 1563, José de Anchie-
ta partiu com Manuel da 
Nóbrega de São Vicente 
para a aldeia de Iperoig, 
com o objetivo de paci-

ficar os tupinambás. An-
chieta permaneceu refém 
durante vários meses em 
Iperoig, enquanto Manuel 
da Nóbrega voltou a São 
Vicente acompanhado de 
Cunhambebe para acertar 
o tratado de paz conheci-
do como Paz de Iperoig.
Com a paz estabelecida 
com os índios tupinambás 
fronteiriços a São Vicen-
te, os portugueses destru-
íram boa parte da nação 
tupinambá em conflitos 
na baía de Guanabara (em 
Uruçumirim - atual ater-
ro do Flamengo) e em 
Cabo Frio, expulsando 
os franceses da região.14
Criação da vila[editar]
Enquanto os remanescen-
tes tupinambás da Guana-
bara e de Cabo Frio se em-
brenharam mata adentro, 
abrindo espaço para a fun-
dação do Rio de Janeiro, 
a população da região de 
Iperoig, em sua maioria, 
permaneceu em seus lo-
cais. Com o objetivo de as-
segurar a posse portuguesa 
da colônia, o então gover-
nador-geral empreendeu 
um esforço para colonizar 
a área. Assim, em 28 de ou-
tubro de 1637, a Aldeia de 
Iperoig foi elevada a vila, 
com o nome de Vila Nova 
da Exaltação à Santa Cruz 
do Salvador de Ubatuba.
Ao longo do século XVIII, 
a produção agrícola cres-
ceu e a Baía de Ubatuba 
se transformou no mais 
movimentado porto da Ca-
pitania de São Vicente[ca-
rece de fontes]. No início, 
a vila pertencia à jurisdi-
ção do Rio de Janeiro, até 
que uma ordem do Rei su-
bordinou-a à Capitania de 
São Paulo, aumentando o 
poder do então governador 
Bernardo José de Lorena. 
Em 1789, entretanto, o go-
verno de Lorena determi-
nou que toda exportação só 
poderia ser feita pelo Porto 
de Santos, o que levou à 
primeira decadência eco-
nômica de Ubatuba. O go-
vernador seguinte, Melo de 

Castro e Mendonça, con-
cedeu novamente o direito 
ao livre comércio da vila.
Ascensão e decadên-
cia econômica[editar]
Ao longo do século XIX, 
Ubatuba foi uma cida-
de rica, graças à ativida-
de portuária. Em 1855, a 
cidade passou de vila a 
comarca. Alguns exporta-
dores cogitaram a constru-
ção de uma ferrovia, para 
rivalizar com os portos de 
Santos e do Rio de Janeiro. 
Essa ferrovia foi impedi-
da pelo governo brasilei-
ro, através de moratória 
[carece de fontes]. Com a 
gradual perda de importân-
cia para suas concorrentes 
mais bem abastecidas, no 
final do século Ubatuba 
mergulhava em isolamento 
e decadência econômica.
Somente em 21 de abril 
de 1933, houve uma nova 
esperança. Era o enge-
nheiro Mariano Monte-
santi que descia a serra 
no seu carro inaugurando 
a estrada que construiu, 
ligando o município a 
Taubaté por rodovia, o que 
despertou uma nova eta-
pa na história de Ubatuba.
Recuperação tu-
r í s t i c a [ e d i t a r ]
Em 21 de abril de 1933, o 
engenheiro Mariano Mon-
tesanti inaugurou sua rodo-
via descendo para Ubatuba 
a partir de Taubaté, fazen-
do a primeira ligação por 
estrada com o planalto e o 
vale do paraíba. Essa estra-
da deu grande impulso ao 
turismo no litoral recorta-
do do município, princi-
palmente da população de 
Taubaté. As casas de vera-
neio passaram a abundar 
na cidade. Em 1948, Uba-
tuba conquistou a catego-
ria de estância balneária.
A especulação imobiliá-
ria e turística, entretanto, 
contribuiu para a rápida 
destruição do patrimônio 
histórico de Ubatuba. Hoje 
sobraram poucas mostras 
da ocupação antiga, com 
talvez o exemplo mais 
destacado ser o Sobradão 
do Porto. Hoje, Ubatu-
ba resgata seu passado na 
cultura caiçara, nas ruas, 
nas festas de origem por-
tuguesa e nos edifícios 
históricos, revelando seu 
potencial como estância 
balneária para o turismo.

9
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