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O time do Parque São Luiz 
faturou o título do Campe-
onato Amador da Segunda 
Divisão de de Taubaté. A 
decisão contra o Flamen-
guinho do Terra Nova 
aconteceu no domingo, 
dia 27, e levou bom pú-
blico ao Estádio da CTI. 
Depois de empatarem o 
primeiro jogo da final em 
1 x 1, as duas equipes, que 
não haviam conquistado 
nenhum título do Ama-
dor até então, só pensa-
vam na vitória para fes-
tejarem diante da torcida.
O jogo: Com um sol escal-
dante, o primeiro tempo 
foi repleto de gols. Logo 
aos 9 minutos, Igor abriu 
o placar para o Parque São 
Luiz e Maicon ampliou 
aos 12. Com a desvanta-

gem no marcador, o Fla-
menguinho foi para cima 
e diminuiu aos 17 minutos 
com Bambam, de cabeça 
dentro da pequena área.
Aos 34 minutos, Giló, 
do time do Terra Nova, 
colocou a mão na bola 
dentro da área e o árbitro 
Adilson Paixão apontou 
para a marca do pênalti. 
Na cobrança, Maicon ba-
teu com categoria e am-
pliou para o Parque São 
Luiz, mas, dois minutos 
depois, Sirley, também 
de pênalti, descontou 
para o Flamenguinho.
Depois do intervalo, já 
caminhando para o api-
to final, Elton entrou so-
zinho na pequena área e 
chutou na saída do go-
leiro Felipe para marcar 

o quarto gol do Parque 
São Luiz, aos 41 minutos. 
 O jogador ainda vol-
tou a balançar as redes, 
aos 45 minutos, para de-
cretar a vitória e o título 
para o plantel comanda-
do pelo treinador Porcel.
Com a vitória, o Parque 
São Luiz conquistou seu 
primeiro título do futebol 
amador de Taubaté, após 
bater na trave em várias 
outras oportunidades. Já o 
Flamenguinho, que vinha 
se destacando na Terceira 
Divisão, conseguiu chegar 
pela primeira vez a uma 
decisão da Segundona.
O Futebol Amador de 
Taubaté tem o apoio da 
Top 10 Comunicação 
e Secretaria de Espor-
tes e Lazer de Taubaté.

Parque São Luiz  
conquista título inédito 
no Futebol Amador de 

Taubaté

Quando estiver 100% im-
plantado, aeroporto pre-
mium e condomínio vão 
empregar 30 mil pessoas
Até o começo do ano que 
vem, as obras do Aerova-
le, o primeiro aeroporto 
privado cercado de con-
domínio aeronáutico e 
industrial que está sendo 
erguido em Caçapava, vai 
contratar 2 mil pessoas, en-
tre funcionários diretos e 
indiretos. As contratações 
já começaram, 200 novas 
pessoas já estão trabalhan-
do, há 60 vagas em aber-
to, 10 administrativas e 50 
na área operacional, mas 
o ritmo deve ser acelera-
do nas próximas semanas.
Com o fim da fase de ter-
raplanagem, que mobiliza 
mil pessoas aproximada-
mente, além de 223 equi-
pamentos de grande porte, 
começam as obras de in-

fraestrutura do aeroporto 
– calçamento, canalização 
de águas, urbanização etc. 
Com acesso pelas rodovias 
Carvalho Pinto (300 me-
tros) e Presidente Dutra (4 
km), o Aerovale é um pro-
jeto da Construtora Penido 
e oferece ao todo 117 lotes 
aeronáuticos de até 13.500 
metros quadrados, com 
acesso direto à pista. Nes-
ta área devem ser instalar 
empresas de manutenção 
de aeronaves, táxi aéreo, 
hangares, entre outros. E 
mais, 188 lotes industriais 
e comerciais de até 15 mil 
metros quadrados devem 
abrigar empresas de pres-
tação de serviços, dentre 
elas restaurantes, bancos, 
hotéis e conveniências.
São 2,3 milhões de me-
tros quadrados e um in-
vestimento de R$ 223 
milhões só para entregar 

o empreendimento fun-
cionando aos condôminos. 
Cerca de 30% dos lotes já 
foram comercializados. 
A pista começa a ope-
rar em maio do próximo 
ano e o condomínio será 
entregue em dezembro.  
Quando todas as em-
presas já estiverem fun-
cionando, serão mais de 
30 mil novos postos de 
trabalho no Aerovale.
Para os interessados em 
se candidatar a uma vaga, 
a Construtora Penido so-
licita que os currículos 
sejam enviados para dp@
penido.com.br O banco 
de profissionais cadas-
trados na construtora vai 
ser compartilhado tam-
bém com os fornecedo-
res terceirizados. Para 
saber mais do projeto, 
basta acessar www.pe-
nido.com.br/aerovale.

Aerovale vai gerar 2 mil  
vagas de emprego até o  

começo de 2014
O Ubatuba Iate Clube 
(UIC) tem o prazer de 
convidar todos os Vele-
jadores de Oceano, para 
participarem do Troféu 
das Ilhas 2013 a realizar-
se em UBATUBA, confor-
me programa previsto no 
presente Aviso de Regata. 
1 – ENTIDADES INTE-
GRANTES DO EVENTO:
O R G A N I Z A Ç Ã O :
UBATUBA IATE 
CLUBE. ENTIDA-
DES APOIADORAS:
Radio Eldorado; AP-
V-RGS – Associação 
Paulista dos Veleja-
dores da Classe RGS;
FEVESP – Federa-
ção de Vela do Es-
tado de São Paulo;
Associação Comer-
cial de Ubatuba;
Supermercado Paulista;
Farol das Tintas;
I n t e r n a t i o n a l ;
Fidelis Seguros;
T e l e s m a r ;
B o m b a r c o ;
Flutuante Ipiranga;
Gel Chopp. 2 – DATAS:
15, 16 e 17 de NO-
VEMBRO 2013
A estadia dos veleiros 
competidores vindos de 
fora da localidade da en-
tidade sede (Ubatuba) é 
livre no UIC – UBATUBA 
IATE CLUBE no período 
compreendido entre 10 e 
18 de NOVEMBRO 2013. 
3 – PROGRAMAÇÃO:
15/11/2013 as 12h00: Iní-
cio do evento com Regata 
de Percurso Médio para to-
das as classes convidadas.
Após a Regata Confra-
ternização de abertura do 
evento com a tradicional 
canoa de bebidas, Chopp 
e churrasco. 16/11/2013 
as 11h00: REGATA DE 
PERCURSO LONGO 
para todas as classes 
convidadas – VOLTA 
A ILHA DA VITÓRIA.
Em caso de regime de 
ventos adversos, a re-
gata poderá ser alterado 
para um Percurso Mé-
dio A SER DEFINIDO.
Após a regata, Canoa 
de Bebidas, Chopp no 
BAR PETISCARIA do 
UIC (próximo aos Flu-
tuantes). 17/11/2013 as 
12h00: Regata de Per-
curso curto para todas 
as classes convidadas.
A partir das 15h00: Almo-
ço de encerramento, canoa 
de bebidas, Chopp e ceri-
mônia de premiação com 
sorteio de brindes para os 

competidores em geral 3.1 
- OS PERCURSOS DAS 
REGATAS SERÃO CON-
FIRMADOS NO DIA AN-
TERIOR QUE PRECEDE 
A LARGADA DO DIA, 
APÓS ANÁLISE DA SI-
TUAÇÃO DE VENTOS 
E MAR ENTRE COMIS-
SÃO ORGANIZADORA, 
COMISSÃO TÉCNICA 
E COMISSÃO DE RE-
GATAS. 4 – REGRAS:
O evento será regido con-
forme Regras de Regatas 
á Vela (RRV) da ISAF 
2013/2017, e determina-
ção das regras de classe 
para os veleiros elegíveis 
com Certificados de Me-
dição válidos 2013, do-
cumentos e prescrições 
da Marinha do Brasil.
Para os barcos da Clas-
se RGS, as atualizações 
dos Certificados com va-
lidade 2013, solicitar ao 
Coordenador da Classe 
no telefone (12) 7818-
8936; ou por email: ale-
xmartinho@uol.com.br. 
5 – ELEGIBILIDADE:
Estão convidadas as clas-
ses IRC, ORC e BRA-R-
GS/SP, para veleiros por-
tadores de Certificados de 
Medições válidos de suas 
respectivas Associações de 
Classe; VALIDADE 2013.
Estão ainda convidados 
como BICO DE PROA, 
os Monocascos cabinados 
de oceano e cruzeiro, que 
usem apenas vela grande e 
genoa de dracon, prolan ou 
filme, e balão ou gennaker
de qualquer material e 
que não tenham possuí-
do nos últimos dois anos 
certificado válido de 
medição para as classes 
IRC, ORC ou BRA-R-
GS. 6 - INSCRIÇÕES:
Serão feitas via e-mail 
ou fax com deposito na 
conta do UIC a partir do 
dia 10 de OUTUBRO e 
na sede do UIC nos dias 
14/11 das 14:00 ás 18:00 
hrs. e no dia 15/11 das 
08:30 ás 10:30 hrs. VA-
LOR DAS INSCRIÇÕES:
ATÉ 10/11/2013: R$ 80,00 
por tripulante (exceto um 
tripulante mirim até 14 
anos, que é isento da taxa), 
para as Classes de Oceano;
A PARTIR 11/11/2013: R$ 
100,00 por tripulante (ex-
ceto um tripulante mirim 
até 14 anos, que é isento 
da taxa), para as Classes de 
Oceano; CONTA PARA 
DEPÓSITO DO VALOR 
DAS INSCRIÇÕES:

UBATUBA IATE CLUBE
CNPJ Nº 
4 3 . 8 3 0 . 4 0 5 / 0 0 0 1 - 6 0
Banco BRADESCO S/A
AG.: 1613-6
CC.: 020 789-6. 7 – 
R E G U L A M E N T O :
O regulamento do presen-
te evento estará disponível 
no site (www.ubatubaia-
teclube.com.br) do UIC – 
UBATUBA IATE CLUBE 
a partir do dia 01/11/2013.
As camisetas do evento e 
as Instruções de Regatas ( 
impressas ), estarão a dis-
posição dos competidores 
no dia 15/11/13, a partir 
das 8:30hs, na secretaria do 
UIC. 8 - PREMIAÇÕES :
As Premiações tradicio-
nais do UIC, para os 3 
primeiros colocados de 
cada Classe ou sua divisão 
convidada, e também para 
o FITA AZUL da regata 
de percurso longo, serão 
efetuadas no dia 17 de no-
vembro conforme previsto 
acima. Premiações adicio-
nais poderão ser estabele-
cidas em regulamento ou 
em Instruções de Regatas 
ou a critério da Comissão 
Organizadora. 9 - RES-
PONSABILIDADES :
Os competidores que par-
ticiparem deste Evento o 
farão por seu próprio risco 
e sob sua única responsa-
bilidade; fica valendo a 
REGRA 4 – DECISÃO 
DE COMPETIR, e o UIC 
e/ou a COMISSÃO TÉC-
NICA e/ou a COMISSÃO 
DE REGATAS e/ou os 
PATROCINADORES e/
ou os APOIADORES, 
não se responsabilizam 
por quaisquer danos ma-
teriais, físicos ou morais, 
relacionados diretamente 
a este evento esportivo, 
suas atividades anteceden-
tes, assim como durante 
ou após ser completado.  
10 - DEMAIS IN-
F O R M A Ç Õ E S :
O evento contara com 
uma cobertura mediática 
importante; e já estão con-
firmadas a participação,
da Rádio Eldorado e site 
Bombarco. DEMAIS IN-
FORMAÇÕES: a partir do 
dia 01/11/2013 no Site do 
UIC (www.ubatubaiate-
clube.com.br), ou pelo tel. 
do UIC, XX (12) 3842-
8080, com Jaqueline.
A petiscaria do UIC esta-
rá à disposição para café 
da manhã das 8:00hs as 
10:00hs, com um pre-
cinho bem especial.

1º Aviso de Regata TROFÉU DAS ILHAS 
2013 dias 15, 16 e 17 de novembro de 2013
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida 
Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 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 setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

A depressão é uma doença 
já bastante conhecida pela 
maioria das pessoas. Seus 
sintomas mais comuns e 
que podem combinar-se 
entre si são a tristeza, o 
desânimo, a baixa autoes-
tima, o pessimismo, o can-
saço e a ansiedade. Porém, 
pouco se fala sobre as mu-
danças fisiológicas que a 
doença pode causar. Entre 
as principais consequên-
cias dessas alterações está 
o maior risco de infarto 
em pacientes depressivos. 
Por isso, é fundamental o 
acompanhamento médico 
tanto para o diagnóstico 
quanto para o tratamen-
to adequado. De acordo 
com Dr. Isidoro Cobra, 
psiquiatra da Clínica 
Maia Prime, a depressão 
pode provocar alterações 
no sistema imunológico 
e neuroendócrino do pa-
ciente. “Essas alterações 
podem ser, por exemplo, 
o aumento do colesterol, 
da pressão arterial e do 
triglicérides na corrente 

sanguínea e a aceleração 
da frequência cardíaca, fa-
tores que juntos se tornam 
ainda mais perigosos para 
o coração”. Os pacientes 
com depressão podem ain-
da ter comportamentos de 
risco para as doenças do 
coração, assim como para 
o sedentarismo e o abuso 
de álcool. Por isso, a aten-
ção deve ser redobrada. O 
psiquiatra explica que não 
só quem tem depressão 
corre mais risco de sofrer 
infarto, mas quem já in-
fartou também está mais 
propenso a sofrer um epi-
sódio depressivo. “É bem 
provável que as limitações 
que uma pessoa infartada 
tem durante a fase de recu-
peração podem culminar 
numa depressão. Para evi-
tar o infarto em pacientes 
depressivos, o ideal e mais 
importante é melhorar a 
qualidade de vida. Porém, 
não é tarefa fácil, já que a 
pessoa depressiva tende a 
negligenciar o autocuida-
do, descuidando da dieta 

e sem grande motivação 
para atividades físicas. Por 
isso, não é só pensar no in-
farto, é preciso tratar a de-
pressão também.” O trata-
mento da depressão é, na 
maioria dos casos, realiza-
do com medicamentos e a 
psicoterapia também pode 
ser bastante eficaz. Alguns 
pacientes depressivos 
também podem precisar 
de tratamento preventivo 
ou de manutenção - que 
pode levar alguns anos ou 
a vida inteira - para evitar 
o aparecimento de novos 
episódios da doença. “A 
psicoterapia ajuda o pa-
ciente, mas não previne 
novos episódios, nem cura 
a depressão. A técnica au-
xilia o indivíduo a rees-
truturar o seu psicológico, 
aumentando sua compre-
ensão sobre o processo de 
depressão e ajudando-o a 
resolver seus conflitos in-
ternos, o que colabora para 
a diminuição do impacto 
provocado pelo estres-
se”, finaliza Dr. Isidoro.

Depressão pode  
aumentar índice de 

 infarto

Escola Félix Adib  
realiza Feira Científica 
em Pindamonhangaba

A escola municipal Pro-
fessor Félix Adib Miguel, 
do Lessa, realiza a VI Fei-
ra Científica “Comparti-
lhando Conhecimentos”, 
no próximo dia (31/10). 
Alunos do pré ao 5º ano 
participarão do evento 
apresentando seus pro-
jetos desenvolvidos en-
tre agosto e outubro.
Serão expostos trabalhos 
com temas como “Água: 
O bem mais precioso” (Pré 
A e B); “Horta Educativa: 
Plantar para alimentar” 
(1º ano A); “Geração de 

energia - Transformando 
e preservando com práti-
cas educativas” (1º ano B); 
“Meio ambiente: minha 
responsabilidade” (2º ano 
A); “Trabalhando a trans-
formação do ambiente por 
meio de práticas de preser-
vação” (2º ano B); “Pla-
neta sustentável” (3º ano 
A); “A energia que move 
o mundo – Experimen-
tos sobre o uso da ener-
gia e sua utilização sem 
desperdício” (3º ano B); 
“Plantas - Construin-
do conhecimentos” (4º 

ano A); e “Energia para 
a vida – Corpo huma-
no: funções e sistemas” 
(5º ano A e B).
Os programas Matemá-
tica Descomplicada e In-
formática Educacional 
também estarão presentes 
através de  jogos mate-
máticos e atividades lú-
dicas no notebook, como 
forma de demonstrar o 
ensino multidisciplinar 
de Ciências Naturais. 
A Feira será realiza-
da das 9h30 às 11h 
e das 15h às 16h30.
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Investidores confirmam 
inauguração do Pátio Pinda 

Shopping no dia 14 de  
novembro

Quem passa pela Rua Al-
cides Ramos Nogueira 
- estrada Pinda /Taubaté 
- já pode imaginar o que 
será o empreendimen-
to Pátio Pinda Shopping. 
Cerca de 200 homens de 
várias empreiteiros tra-
balham em dois turnos 
para que o primeiro gran-
de centro de compras de 
Pindamonhangaba seja 
entregue no prazo pre-
visto, ou seja: 14 de no-
vembro e 2013.  Adriano 
Nogueira, gerente do Sho-
pping garantiu que o cro-
nograma será cumprido. 
“A previsão é para o dia 14, 
é uma meta e a gente não 
tem previsão de mudar! É 
uma meta que a gente tem 

certeza que vai alcançar!”
De acordo com Nogueira, 
70% das lojas já estão co-
mercializadas e ele confir-
ma as grandes âncoras con-
tratadas e comprometidas 
com o shopping, casos da 
Renner, C&A, Riachuelo. 
“Tem outras âncoras 
querendo entrar e a gen-
te não tem espaço físico 
pra isso! Nós temos  ain-
da 30% pra negociar e 
isso vai ser fácil, com 
o sucesso do shopping”
Serão quatro salas de 
cinema Cineflix (Mul-
tiplex), sendo duas de-
las 3D e estacionamen-
to para 1.500 vagas. 
O Pátio Pinda Shopping 
tem 23 mil² de ABL 

(área bruta locável).
Adriano NogueiraAdriano 
Nogueira ressalta a par-
ceria com a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, e reco-
menda que os interessados 
nas oportunidades de tra-
balho no novo shopping 
procurem o Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador - 
PAT, onde as vagas estão 
disponibilizadas e os cur-
rículos são selecionados.
Interessados em colocar 
sou marca, podem  pro-
curar a central de ven-
das que fica na: Rua Al-
cides Ramos Nogueira 
n°790 lojas 01/02 socor-
ro - Pindamonhangaba 
tel:12 3522-5591, site 
www.patiopinda.com.br

O 36º Feste – Festival 
Nacional de Teatro – de 
Pindamonhangaba será 
realizado na cidade entre 
os dias 2 e 17 de novem-
bro, com peças para todas 
as idades. Serão 22 espe-
táculos, sendo três convi-
dados, sete adultos, seis 
infantis e seis de rua. As 
peças da categoria adulto 
serão apresentadas às 21 
horas e as infantis, às 15 
horas, no Espaço Cultural 
Teatro Galpão. As peças 
do teatro de rua serão no 
Bosque da Princesa, às 10 

e 15 horas, nos finais de 
semana. Para os espetácu-
los no Teatro Galpão, os 
ingressos deverão ser re-
tirados com antecedência 
na bilheteria. Ao retirar o 
ingresso, as pessoas que 
tiverem a possibilidade, 
poderão doar produtos de 
higiene pessoal ou de lim-
peza, que serão encami-
nhados ao Fundo Social 
de Solidariedade, para as 
instituições assistenciais 
da cidade. A retirada dos 
ingressos para os espetá-
culos adultos será a par-

tir das 17 horas e para os 
infantis, a partir das 13 
horas. Com a reforma do 
prédio, o Teatro Galpão 
tem 221 lugares. O Fes-
tival Nacional de Teatro 
é realizado pela Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Educação, Cultura e Turis-
mo, com organização do 
Departamento de Cultura. 
A programação com-
pleta e outras informa-
ções do Feste estão no 
www.pindamonhanga-
ba.sp.gov.br/feste2013/

Festival de Teatro é atração 
de novembro em Pinda

O GEMA( Grupo de Es-
tudos Mascarenhas), 
apresenta o último Cine 
GEMA do ano, aberto 
ao público, que trata de 
uma sessão de vídeo com 
os temas que estão sen-
do discutidos durante os 
estudos e no momento.
Desta vez o filme escolhi-
do é sobreum trabalhador 

de uma fábrica que sofre 
um colapso nervoso por 
trabalhar de forma quase 
escrava. Ao se recuperar, 
encontra a fábrica fechada 
e, confundido com o líder 
de uma greve, acaba preso. 
Saindo da prisão, encontra 
uma jovem em apuros e 
a ajuda. Os dois se unem 
atrás de emprego e vivem 

uma série de aventuras. 
Tempos modernos, a obra 
mais marcante de Carlitos.
O Cine gema aconte-
ce dia 1º de Novembro, 
sexta-feira, as 19h30min 
no salão de eventos do 
restaurante Villa Mezzo, 
que fica na Avenida In-
dependência, 1022 em 
Taubaté. Entrada Franca.

Cine Gema apresenta  
1Tempos Modernos na  
Sessão de Cinema em  

novembro

Agenor de Miranda Araú-
jo Neto. Mais conhecido 
como Cazuza, o cantor da 
década de 80 é tema da ex-
posição recém-inaugurada 
do Museu da Língua Por-
tuguesa. Além de trazer 
objetos pessoais que con-
tam a vida e obra do músi-
co, a mostra interage com 
o público, que pode entoar 
clássicos como “Ideolo-
gia” e “Exagerado” em 
um karaokê gigante. “Tem 
o microfone com uma luz, 
como se fosse em um pal-
co. Todos querem cantar e 
cantando, na verdade, as 
pessoas vão se identifican-
do com a poesia do Cazu-
za”, explica o arquiteto e 

cenógrafo, Gringo Cardia, 
que assina a curadoria.
Localizada no primeiro 
andar do museu, “Cazuza 
Mostra Sua Cara” apre-
senta até o dia 23 de fe-
vereiro do próximo ano a 
forma de pensar do artista 
que transformou poesias 
em canções. “Um Cazu-
za pensador, que sem-
pre se preocupou com os 
direitos humanos, com 
a questão da igualdade.  
E, claro, isso está por traz 
das letras e músicas ma-
ravilhosas que ele sem-
pre compôs”, descreve 
o Secretário da Cultura 
do Estado de São Paulo, 
Marcelo Mattos Araújo.

Nem mesmo os banheiros 
do museu escaparam do 
rock and roll de Cazuza.  
Uma das salas que com-
põem a exibição permite 
que os visitantes tenham 
seus rostos estampa-
dos na parede, com tre-
chos marcantes do artis-
ta que mesmo após 23 
anos de sua morte ainda 
é ícone da cena musical.
O museu, que pela pri-
meira vez homenageia 
um cantor brasileiro, tam-
bém vai promover ofici-
nas gratuitas focadas no 
processo de criação de 
letras de música, a partir 
de 2 de novembro, com 
periodicidade mensal.

Não deixe de visitar:  
vida e obra de Cazuza  

estão em cartaz no   
Museu da Língua  

Portuguesa
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Ação Crianças Amigas 
da Estrada acontece no 
posto da Polícia Rodovi-
ária Federal, na cidade de 
Roseira, no Km 78, pista 
sentido São Paulo. Blitz 
EducativaA CCR Nova-
Dutra realiza nesta terça-
feira (29/10), na via Dutra, 
em Roseira (SP), a ação 
Crianças Amigas da Estra-
da, com a participação de 
35 alunos e 15 educado-
res de escolas municipais 
das cidades de Pindamo-
nhangaba, Guaratinguetá, 
Aparecida e Roseira (SP). 
A blitz educativa acontece 
das 8h às 16h, no posto 
da PRF – Polícia Rodo-
viária Federal, localizada 
no km 78 da Via Dutra, 
pista sentido São Paulo. 
Na ação, os alunos par-
ticipantes do Programa 
Estrada para a Cidadania 
terão um dia de Policial 
Rodoviário para aplicar 
na prática os conhecimen-
tos adquiridos em sala de 
aula. O objetivo é colocar 

o grupo de alunos com 
apoio dos educadores, em 
contato com os motoris-
tas, transmitindo mensa-
gens de conscientização, 
dicas de segurança e res-
peito às leis de trânsito. 
Além das dicas de trânsi-
to, durante o evento serão 
realizados exames de gli-
cemia, colesterol e aferi-
ção da pressão arterial aos 
motoristas participantes. 
 Os exames gratuitos se-
rão realizados por alunos 
da Escola de Enfermagem 
Dr. Benedito Meirelles da 
cidade de Guaratinguetá. 
A ação é uma parceria en-
tre CCR NovaDutra, Po-
lícia Rodoviária Federal 
e prefeituras dos municí-
pios participantes, e visa 
levar informações sobre 
segurança de trânsito e 
cidadania aos alunos do 
4º ano do ensino funda-
mental das redes públicas 
municipais das cidades 
servidas pela rodovia. Na 
Via Dutra, o Programa 

Estrada para a Cidadania 
é realizado desde 2005 e 
já abrangeu 23.000 edu-
cadores, envolvendo 625 
mil crianças com ida-
des entre 08 e 10 anos.  
A estimativa da Conces-
sionária é fechar o ano de 
2013 com o total de 29.000 
educadores e 753.000 alu-
nos dos municípios ser-
vidos pela Via Dutra, en-
volvendo as temáticas de 
Trânsito e Meio Ambien-
te. Para a realização desta 
ação “Crianças Amigas da 
Estrada”, a CCR NovaDu-
tra conta com a parceria 
das Secretarias de Edu-
cação dos Municípios de 
Pindamonhangaba, Gua-
ratinguetá, Roseira e Apa-
recida (SP), PRF – Polí-
cia Rodoviária Federal e 
Escola de Enfermagem 
Dr. Benedito Meirelles da 
cidade de Guaratinguetá. 
Em caso de chuva, a ativi-
dade poderá ser interrom-
pida, para garantir a segu-
rança dos participantes.

CCR NovaDutra promove 
blitz educativa com  

crianças do Vale do Paraíba

Hoje é um paraíso, preser-
vado e bem cuidado. Mas 
a Ilha Anchieta marcou de 
forma indelével e tragica-
mente a memória de muitas 
famílias valeparaibanas. 
Presídio da Ilha Anchieta
Ainda hoje, nas cartas 
náuticas, consta o nome do 
lugar como “Ilha dos Por-
cos”. A denominação gera 
controvérsias históricas, 
posto que existem ainda 
aqueles que a associam a 
criação de porcos, isso há 
muitos anos, e colaboram 
dessa forma com essa su-
posta origem da antiga 
denominação do local. No 
entanto, pesquisadores da 
língua indígena revelam 
que esse mesmo nome 
pode ser uma corruptela de 
“Pô Quâ” (ilha pontuda do 
tupi-guarani), nome que 
os Tupinambás usavam 
para denominar a ilha.
Seria depois batizada de 
Ilha Anchieta, em home-
nagem ao padre jesuíta que 
esteve no local para apazi-
guar as tribos tupinambás 
durante a revolta contra os 
portugueses. Local de es-
cravos e detentos. Antigos 
documentos relatam que a 
partir de 1800 a ilha abri-
gou uma unidade militar 
do exército português que 
vinha para garantir o direi-

to de posse da nova colô-
nia, já que os veleiros de 
corsários franceses viviam 
rondando a costa brasilei-
ra. Com 828 hectares, a 
pequena freguesia que ga-
nhou em 1885 a denomi-
nação de “Bom Jesus dos 
Porcos” é a segunda maior 
ilha do litoral paulista e 
tem grande importância 
histórica no contexto bra-
sileiro.  Recebeu como 
passar dos anos, portugue-
ses, escravos, franceses, 
holandeses e também os 
ingleses que nela insta-
laram por volta de 1850, 
uma base marítima para 
fiscalizar navios negrei-
ros, pois apesar de proi-
bido, o tráfico de escravos 
ainda passava por intensa 
atividades. A rebelião de 
1952. Em 1942 era insta-
lado o Presídio da Ilha An-
chieta. Em frente à praia, 
ficava, e ainda fica, o fron-
tispício do antigo presídio. 
Adentrando, vê-se o pátio 
onde os presos se reuniam. 
Em volta do pátio, no for-
mato retangular, uma es-
pécie de “vila” compostas 
pelos pavilhões de grades 
onde ficavam confina-
dos os 453 presos, todos 
de alta periculosidade.  
À esquerda de quem olha 
para a entrada do presí-

dio, por uma trilha que 
segue rumo ao Morro do 
Papagaio, ficava o quar-
tel com sua sala de armas.  
No dia 20 de junho de 
1952, uma violenta re-
belião de presos casou a 
morte de civis e militares 
além de muitos detentos. 
Os civis mortos que tra-
balhavam na ilha foram: 
Oswaldo dos Santos e Por-
tugal de Souza Pacheco.  
Os militares:  
Sargento Melchíades Al-
ves de Oliveira, Cabo 
Hilário Rosa, Soldado 
Carmo da Silva, Solda-
do José Eugênio Paduan, 
Soldado Bento Moreira, 
Soldado Benedito Damá-
sio dos Santos, Soldado 
José Laurindo e Soldado 
Octávio dos Santos. Em 
toda a celebração do dia 
20 de junho, a Secretaria 
de Turismo de Ubatuba 
promove um evento que 
reúne cerca de 250 pes-
soas, chamados “Filhos 
da Ilha” (descendentes e 
nascidos na ilha na épo-
ca da rebelião) quando é 
prestada uma homenagem 
aos Heróis mortos durante 
o “levante da Ilha Anchie-
ta”. Seus familiares são 
reunidos em um evento 
que tem por objetivo man-
ter viva essa memória.

Levante da Ilha  
Anchieta, a rebelião 

que sacudiu Ubatuba
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