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Canto da Gula: uma
delícia na Mantiqueira

Matinal reabre com
novas ampliações

Taubaté recebe nova 
etapa do Circuito
Cultural Paulista

Não dá para visitar San-
to Antônio do Pinhal sem 
conhecer o bistrozin mais 
romântico da Mantiqueira. 
Para quem gosta de tudo 
de bom que a montanha 
tem para oferecer: gas-
tronomia e clima para se 
apaixonar.
Um lugar para os namo-
rados O Canto da Gula é 
um bistrozin de montanha 
que tem duas devoções: a 
boa comida e o santo ca-
samenteiro que dá nome à 

DEMOROU, MAS ESTÁ 
CHEGANDO A HORA!
Depois de uma tempora-
da fechada para reformas, 
voltamos com força total.
Nesse sábado, 29/10, 
iniciamos as ativida-

Taubaté recebe no próxi-
mo domingo, dia 30, às 
17h, mais uma etapa do 
Circuito Cultural Paulista, 
no Parque do Itaim.
“O Canto das Vitaminas 
– Terceiro Acto” conta a 
história de uma menina 
que não gosta de comer e 
por isso está cada vez mais 
fraca e desanimada. Pre-
ocupada, sua mãe a leva 
ao médico, também cien-

cidade.
Vira e mexe o Canto da 
Gula é eleito por algum 
guia ou revista como 
um dos melhores luga-
res da Mantiqueira para 
ir à dois. É verdade que a 
trilha sonora é jazzística  
e romântica, a iluminação 
é suave, mas nosso segre-
do é outro. Há 16 anos 
colecionamos imagens de 
Santo Antônio, o santo 
que protege os apaixona-
dos. Começou como uma 

des em nossas novas  
instalações, oferecendo 
mais espaço e conforto 
para quem procura por 
qualidade e bom atendi-
mento!
O que era bom, ficou ainda 

tista e conhecido por criar 
equipamentos estranhos e 
invenções malucas. Uma 
destas invenções faz com 
que a menina e o médico 
partam para uma viagem 
cheia de aventuras e sus-
pense.
A criação e direção é de 
Biah Carfig, e o elen-
co é composto por  
Mariana Sancar – Biah 
Carfig – Valéria Tosta – 

brincadeira e hoje são qua-
se cem imagens que to-
mam conta de nossa pare-
de principal. Nesse tempo 
todo muita gente que veio 
namorar, noivou e casou 
aqui. E a fama foi se espa-
lhando.
Vindo para cá namorar ou 
curtir a paisagem e o silên-
cio, reza a lenda que um 
almoço ou jantar perto dos 
nossos santinhos faz a pai-
xão aumentar ou surgir em 
sua vida.

melhor. Suba a serra e ve-
nha conferir!!
A Doceria Matinal tradi-
cional em Santo Antonio 
do Pinhal estabelecida na 
Avenida Nelson Hungria 
em frente a rodoviária

Vanessa Scorsoni – Fabri-
cio Bini – André Farias e 
Mateus Lobo.
O evento, que tem classifi-
cação etária livre e entrada 
franca, é uma realização 
do Governo do Estado, da 
APAA (Associação Pau-
lista dos Amigos da Arte) 
e da Prefeitura de Taubaté.
O Parque do Itaim  
fica na avenida São Pedro, 
2.000

31 de Outubro tem a
Festa do Saci

em São Luiz do Paraitinga
A festa do Saci foi criada em 
2003 com o objetivo de valo-
rizar e difundir a tradição oral, 
a cultura popular e infantil, os 
mitos e as lendas brasileiras. 
Além disso, o dia 31 de outu-
bro foi instituído como “Dia do 
Saci”, inclusive se tornando lei 
estadual.
A Festa do Saci visa observar e 
estudar o insigne perneta e seus 
companheiros, em suas diversas 
manifestações, e divulgá-los 
por meio de textos, músicas, 
teatro, contação de histórias, 
brincadeiras, oficinas e outras 
artimanhas. Busca, ao mesmo 
tempo, promover e incentivar 
a leitura e elaboração de obras 
comprometidas com nossos va-
lores e raízes.
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Patrocinadores da Coluna Humor do
Pedrão para Outubro e Novembro de 2016

1 - Comis e Bebis Restaurante (0xx12) 3674-4441
2 - Clemente Terra Planagem (0xx12) 99783-4565 ID.: 55*8330
3 - Banca Avenida (0xx12) 99143-6572
4 - Bar do Caveira
5 - Bisa Padaria e Confeitaria - Rua Costa Cabral, nº 240 - Centro - Tremembé 
(0xx12) 3672-4947
6 - Auto Moto Escola Central (Ricardo Hidalgo) Rua Antônio Lourenço Xavier, nº 
50 – Tel: (0xx12) 3672-4376
7 - Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz (0xx12) 3674-1644 – Tremembé (0xx12) 3624-
7361 e-mail: analurscruz@ig.com.br
8 - Curso de Inglês Particular “Professora Renata Amaral” (0xx12) 3674-1505 e 
(0xx12) 99763-2800 e-mail:  englishcourse@uol.com.br
9 - Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1715
10 - Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
11 - + 1 K-Brito’s Lanches (0xx12) 98830-3482
12 - O Butico (AILTON) (0xx12) 3674-2343
13 - F.J.P. Assessoria Contábil (0xx12) 3674-1725 e (0xx12) 3674-2649
14 -  Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108
15 - Ferro Velho Tremembé (Evaldo Costa) (0xx12) 3674-2169  99744-0490
16 - CIA (Centro de Inspeção Automotiva) Thiago Siqueira – Rua Maria do Carmo 
Ribeiro, nº 151 – Centro – Tremembé – SP – TEL: (0XX12) 3672-1700  -  www.
ciaautomotiva.com.br
17 - Dona Regina Helena Chiaradia (0xx12) 3672-1242
18 -  Lanchonete e Restaurante Bell  (0xx12)  3674-3922
19 - Serve Bem (IVO SIGNORI) Rua Urbano Figueira, nº 254 Parque Nossa Se-
nhora da Guia  (0xx12) 98126-7808
20 -  Vereador Adriano Santos (0xx12) 99117-9896
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AJUDANTE DE COZINHA
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
CAMAREIRO HOTEL
CONFEITEIRO
ENCARREGADO DE TELEMARKETING

Relação de Vagas – PAT de Taubaté

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE TRABALHO -NÚMERO DO PIS
ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H

MOTOBOY
PEDREIRO DE FACHADA
RECEPCIONISTA BILINGUE

PCD – pessoas com deficiência

A garota da fotografia
A garota da fotografia
Pintada em preto e branco, quem seria ela? Que histórias será que guarda em seu coração? 
Toda uma vida de dedicação. Uma pessoa de boa índole, alegre, prestativa, gentil, simpáti-
ca. Adjetivos não faltam, também não faltam aqueles para agradecer este exemplo de mulher. 
Provavelmente serão poucas ás vezes em que nos deparamos com pessoas que imediatamente 
simpatizamos. Mas isso tem muito menos a ver com sorte do que se pode supor. A verdade 
é que pessoas boas são sempre agraciadas com presentes da vida. Nunca veem em forma de 
coisas palpáveis, não são feitas de nenhum material que conhecemos. Quando essas pessoas 
queridas por incontáveis outras almas são encontradas por outras pessoas indiretamente, essas 
pessoas, e nisso, incluo a mim, tem a maravilhosa chance de poder conviver com exemplos de 
boa vontade, otimismo, experiências.  E são em noites como essa, em que você se transporta 
para outro tempo. Um tempo que não foi seu, você não viveu. Mas, o que encontramos em um 
baile dos anos dourados? Anos em que talvez a dificuldade tenha batido as portas, no entanto, 
esta foi bem recebida, tamanha a simpatia dessa adorável pessoa. Anos em que uma família foi 
construída. E essa mesma família saúda e homenageia com louvor todo o amor que lhes foi 
concedido no decorrer de décadas. Isso é muito bonito. Num baile dourado, o maior presente 
é dado. Não poderia chamar-se outro, se não gratidão. Eu agradeço por poder participar, pelo 
convite a minha família. Uma noite maravilhosa que foi tão divertida, tão gostosa. Vivemos 
numa época em que as coisas importantes são deixadas para segundo plano. Mas, momentos 
como os de hoje, nos fazem refletir que há tanto para ser vivido, as coisas importantes precisam 
ser prioridade. E cada um sabe o que é. Na foto antiga, só podemos imaginar. Os detalhes mes-
mo, só uma pessoa entende. Seu nome é dona Irene. A gente nunca sabe o que vai ser enquanto 
caminhamos essa jornada determinada. Determinada, pois todos nós temos um tempo para ficar 
e depois retornar para a verdadeira casa. Quem seria ela? Na imagem do cavalete? Ela sabia que 
aos 70 anos, teria construído uma boa vida, uma vida feliz? Não dá para saber. Só uma pessoa 
tem a resposta, e eu juro que vi, nessa noite, pois era a mesma garota, com o mesmo olhar da 
garota da fotografia. Parabéns dona Irene!
“Sempre fica um pouco de perfume, nas mãos de quem oferece flores”.

Daniele Aparecida Pereira

Réveillon em Outubro
Eu sei o que em vários países se comemora em outubro. Não é o final do ano, ainda. Não é. 
Mas, daqui a dois meses quando nossas atenções se voltarem para as festas de fim de ano, a 
correria costumeira, a magia do Natal, inevitavelmente ouviremos também as velhas histórias 
de Réveillon ou passagem de ano. Aquela máxima: “e 2016 acabou, e não fiz nada do que queria 
(outra vez) ou como passou rápido (vindo daquelas pessoas que entrava semana, saía semana, 
e se arrastavam dia após dia, com o intuito de ver logo a sexta-feira chegar e assim, não se ter 
realizado nada, há não ser vivido uma rotina que não agradou, ter trabalhado por obrigação ou 
estudado sem um propósito)”. E a enxurrada de desculpas irá brotar dessas pessoas, como que 
para aliviar seus egos preguiçosos, que nada deram para chegar aonde de fato queriam.
Nossas vidas nunca foram tão corridas, nunca foram cheias de tanta praticidade para conseguir-
mos voar pelo tempo e não chegar a lugar nenhum. Será que valerá a pena tudo isso quando en-
velhecermos? Dormir mal, se irritar com a chuva estragando o cabelo, não ter o corpo perfeito, 
viver à base de calmantes para aguentar o trabalho, não dar atenção para aqueles que suposta-
mente amamos em nossos lares. Vivemos numa época difícil, e é necessário lutar mesmo pelo 
que se quer o que leva a sacrificar-se para algumas coisas. Mas, não vale o risco de sonharmos 
o futuro enquanto ignorarmos o presente, que é o futuro do ontem, que não foi vivido.
Ainda é possível na virada da meia-noite, de vivermos o melhor. De acreditar nas metas que 
traçamos em meados de janeiro. De acreditar que somos merecedores da felicidade que vive 
fora e dentro de nós. De nos apaixonarmos de novo, de corrermos na chuva, de começar a 
academia e comer mais um doce. Não devíamos ser a marionete de uma sociedade doente pelo 
consumismo, a competitividade. Os resultados disso todos sabem: as doenças psicológicas do 
século em que vivemos. Se quisermos diminuir a estatística, não nos deixemos levar pelos 
padrões. E sigamos a nossa própria direção, o nosso tempo. Perceba que todos os dias são ré-
veillon em seu coração. Quando você pode fazer novas escolhas, viver os sonhos com leveza.  
Ser simplesmente feliz.

Daniele Aparecida Pereira

Um herói, para todos os dias
Ainda é muito cedo, madrugada, para a maioria. O rádio relógio insistente ressoa seu alarme 
no quarto do casal. Ao lado, duas crianças, estão tranquilas, no mundo que lhe é próprio, o 
universo dos sonhos. Ele esquenta o café no fogão, enquanto escuta seu programa preferido, 
vai se preparando para ser o herói anônimo de todos os dias. A mãe afetuosa apronta as crian-
ças para a escola. Com um beijo de despedida, da esquina, ele acena. Agora o dia começa a 
clarear. O dia é longo, mas, produtivo. Cansado, volta do trabalho. Encontra aquelas que ele 
ama sua esposa e filhas, a casa simples, seu lar, na mesa nunca falta o que comer, não há luxo, 
e ele tem tudo do que precisa. As meninas, o convidam a brincar, do jeito que ele sabe, inventa 
cenários em que piratas, são a lei. Toma chá de faz de conta e até nana suas bonecas, que ele 
sabe todos os nomes, ou quase todos. Na casa onde ele mesmo cresceu, ele cria e constrói essa 
família. Que cresce em harmonia, sempre á luz da oração, com Deus no coração. Às vezes há 
dissabores, momentos de angústia. Quem nunca os teve? Mas, o herói de sempre, continua sua 
jornada. Ensina as meninas o que importa na vida, e por muitos anos, aqueles laços de família 
se consolidam, solidifica. Ele guarda uma pilha de cartões de aniversário feito com sulfite e 
giz de cera, canetas que não funcionam, cintos e lenços de lojas de utilidades em geral, sempre 
uma alegria, recebê-los. Nos olhinhos das meninas, ansiedade por sua reação, que é sempre 
amorosa, agradecida. Na adolescência delas, ele sempre aconselha, colocou a capa de lado, mas 
ainda possui os mesmos poderes mágicos. Chamo de sabedoria. Uma vez, todos descobrem que 
o herói também chora. Que ele se cansa constantemente e tem dias difíceis no trabalho. Mas, 
uma característica forte, é que ele nunca desiste. Agora, suas crianças, são adultas. O seu corpo 
anda cansado, sua mente, no entanto, continua a se renovar. É importante não parar. Ele é um 
homem bom. Não recebe mais desenhos em giz de cera, não vê mais os piratas pela casa, nem 
conta histórias antes de dormir. O tempo, diz ele, passa muito rápido, e quando a gente percebe, 
estamos distantes desses bons momentos, que hoje são lembranças que se gosta de contar. Mas, 
depois de todos esses anos, sendo um super-herói, uma recompensa merecida, que irá mudar 
outra vez a sua vida, chamam-se netos. E ele vai fazer tudo outra vez. Agora, nem com tanta 
pressa. Num dia qualquer, no meio de suas gavetas, encontra um papel amarelado, dobrado 
em quatro partes, abre o bilhete delicado: meu herói. E como não podia deixar de ser, caso não 
tenham adivinhado, o nome desse herói, vem logo abaixo, em declaração singela: Te amo, pai!

Daniele Aparecida Pereira

Nesta edição com a escritora Conceição Evaristo

Muito axé, e uma ótima leitura!

Nasceu numa favela da zona sul de Belo Horizonte, com pais desconhecidos, e teve que 
conciliar os estudos trabalhando como empregada doméstica, até concluir o curso normal, 
em 1971, já aos 25 anos. Mudou-se então para o Rio de Janeiro, onde passou num concurso 
público para o magistério e estudou Letras na UFRJ.
Na década de 1980, entrou em contato com o Grupo Quilombhoje. Estreou na literatura em 
1990, com obras publicadas na série Cadernos Negros, publicada pela organização.
É mestra em Literatura Brasileira pela PUC-Rio, e doutora em Literatura Comparada pela 
Universidade Federal Fluminense.
Suas obras, em especial o romance Ponciá Vicêncio, de 2003, abordam temas como a dis-
criminação racial, de gênero e de classe. A obra foi traduzida para o inglês e publicada nos 
Estados Unidos em 2007. Atualmente leciona na UFMG como professora visitante.
Conceição Evaristo é militante do movimento negro, com grande participação e atividade em 
eventos relacionados a militância política-social.
Obras
Romance
Ponciá Vicêncio (2003)
Becos da Memória (2006)
Poesia[editar 
Poemas da recordação e outros movimentos (2008)
Do velho e do Jovem
Contos
Insubmissas lágrimas de mulheres (Nandyala, 2011)
Olhos d`água (Pallas, 2014).
Histórias de leves enganos e parecenças (Editora Malê, 2016)
Participações em antologias
Cadernos Negros (Quilombhoje, 1990)
Contos Afros (Quilombhoje)
Contos do mar sem fim (Editora Pallas)
Questão de Pele (Língua Geral)
Schwarze prosa (Alemanha, 1993)
Moving beyond boundaries: international dimension of black women’s writing (1995)
Women righting – Afro-brazilian Women’s Short Fiction (Inglaterra, 2005)
Finally Us: contemporary black brazilian women writers (1995)
Callaloo, vols. 18 e 30 (1995, 2008)
Fourteen female voices from Brazil (EUA, 2002), Estados Unidos
Chimurenga People (África do Sul, 2007)
Brasil-África
Je suis Rio, éditions Anacaona, juin 2016.
Obras publicadas no exterior
Espero que tenham gostado e que continuem lendo, muito axé e até a próxima.
Por: Davi Mariano, representante do Terreiro de Cultura
Contatos: E-mail: terreirodecultura@hotmail.com / Página no Facebook: Terreiro de Cultura

Programa de Incentivo a Leitura
O Instituto Terreiro de Cultura, em mais uma parceria com a Editora Casa Cultura e 
Rota da Liberdade, desenvolveu nesta sexta-feira dia 21/10, um trabalho de incen-
tivo a leitura, no Colégio Maria Dulce David de Paiva, ( Programa Mais Educação 
), Tremembé SP. 
Onde foram distribuídos 50 livros para as turmas do período da manhã e tarde.
Agradeço à todos que possibilitaram este acontecimento, e esperamos em breve 
alcançar um número maior de crianças e adultos com este trabalho.
 fiquem com algumas fotos de como foi este evento.

Por: Davi Mariano
Contatos:
Página no Facebook: Terreiro de Cultura
E-mail: terreirodecultura@hotmail.com

Muito axé á todos!

TERREIRO DE CULTURA
(GRUPO DE RESGATE E PROMOÇÃO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA EM TREMEMBÉ)

APRESENTA!
COLUNA RAÍZES DA HISTÓRIA

TERREIRO DE CULTURA
(GRUPO DE RESGATE E PROMOÇÃO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA EM TREMEMBÉ)

APRESENTA!
COLUNA RAÍZES DA HISTÓRIA

GRUPO DE RESGATE E PROMOÇÃO
DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA EM TREMEMBÉ
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MISCELÂNEA

EDITORIAL
Ao consultar a bola de cristal a Madame Mim viu e previu um futuro que irá se 
desenrolar em Tremembé. Mesmo com a derrota do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo quando deu parecer desfavorável (77 TC 002092/026/13) em face dos 
desacertos apontados em nada mais nada menos de 30 itens, a saber: - 1 Planeja-
mento as políticas públicas. – 2 Lei de acesso a informação da lei da transparência 
fiscal - 3 Do controle interno – 4 Dívidas de curto prazo - 5 Dívida a longo prazo 
- 6 Fiscalização das receitas - 7 Renuncia de receitas – 8 Dívida ativa – 9 Despesa 
de pessoal – 10 Ensino – 11 Royalties - 12 Encargos - 13 Subsídios dos agentes 
políticos – 14 Gasto com combustível – 15  Despesas com multas de trânsito – 16 
Adiantamentos – 17  Pagamentos com diárias e ajudas de custo – 18 Ressarcimento 
de despesas – 19 Compras diretas – 20 Tesouraria almoxarifado e bens patrimoniais 
– 21 Ordem cronológica de pagamentos – 22 Falhas de instrução – 23 Execução 
contratual – 24 Análise do cumprimento das exigências legais  - 25 Livros e regis-
tros – 26 Fidedignidade dos dados informados no sistema Audesp – 27 Quadro de 
pessoal 28 – Pagamento de horas extras – 29 Pagamento de horas extras – 30 Aten-
dimento à Lei Orgânica instruções e recomendações do Tribunal, muita coisa vai 
rolar. Votaram contra o projeto de lei que aprovas as contas do Prefeito do exercício 
de 2013 onde foi emitido parecer desfavorável pelo Tribunal de contas em 30 itens: 
Nenca, Jair Neguinho e Alex Trabiju  e votaram a contra ao  Projeto de lei contrario 
ao parecer do Tribunal de Contas os outros 6 vereadores votaram a favor desconsi-
derando o parecer do Tribunal de Contas. A Madame Mim prevê que mesmo com 
os votos contrários ao parecer do Tribunal de Contas, do Ministério Público o chefe 
do poder executivo não deve escapar, porque grande parte dos apontamentos de ir-
regularidades pelo TCE são tipificados como crimes de responsabilidade concomi-
tantemente também contrários á lei de improbidade. O castelo vai desabar segundo 
Madame Mim e alguém que vem de traz vai atropelar e tirar do caminho o chefe do 
poder. Vai ficar fácil empurrar para baixo quem já está caindo veja simplesmente 
pelo fato do chefe já não ter unanimidade na Câmara (O castelo já começou a ruir). 
Mais a mais, se pode enganar poucas pessoas por muito tempo, muitas pessoas por 
pouco tempo, mas nunca muitas pessoas por muito tempo. Madame Mim declara 
não saber exatamente o significado mas tem certeza que a batata tá assando. È uma 
simples previsão, mas esta Madame Mim tem uma Boca.

Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha ano-
tações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está comendo. 
Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa à noite, con-
sidere-se um comedor de stress. Para outros, pode ser tédio, tristeza ou solidão. 
Existem muitas razões para comermos mais do que o necessário. Trabalhe com 
essas anotações e observe o seu progresso na alimentação. Tem gente que acha 
que comendo menos vai emagrecer, mas na realidade é que a falta de comida 
provoca um impacto no seu metabolismo corporal e a partir do momento em que 
você volta a comer, ganhará muito mais peso. Se não nos alimentarmos corre-
tamente especialmente em relação às proteínas, nossas reservas musculares tor-
nam-se debilitadas. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve 
tomar café de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular a pri-
meira refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo de sobrevivência”. Uma 
vez que você estabelece uma rotina alimentar adequada, você vai perder peso, 
mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fobia de 
carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão integral são muito importantes 
para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue estável, são bons para o 
humor e contém minerais essenciais. Eliminar um monte de alimentos provoca 
deficiência de minerais. Você não precisa comer muito, mas comer bem. É im-
portante manter o horário das refeições, quer dizer, não comer enquanto assiste 
TV, lê ou mexer no computador. Se  você não se concentrar na comida é mais ou 
menos como não comer. Procure ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Pedrinho resolveu ser escoteiro e no primeiro dia de aula chegou em casa todo 
feliz. A mãe foi logo perguntando:
- Fez a boa ação de hoje, filho?
- Fiz mãe, mas deu um trabalhão! Ajudei uma idosa senhora a atravessar a rua.
- Mas isso não é trabalho algum. Respondeu a mãe.
- Não, hein! Você precisava ver. A senhora não queria atravessar de jeito ne-
nhum.
***
O médico aconselha:
- O senhor vai parar de beber cerveja, durante dois anos e só vai beber leite.
- Outra vez, doutor?
- O que? O senhor já fez esse tratamento?
- Claro que sim, foi durante os dois primeiros anos da minha vida.
***
Um preso para o outro:
- Por que você foi condenado?
- Por nada.
- Ora, vá contar essa prá outro!
- É sério, foi por nada mesmo. Roubei uma carteira que não havia nada.
***
No ônibus, o gozador grita:
- Neste ônibus, da metade pra frente, só tem gay!
O motorista, imenso mal humorado, freia bruscamente o ônibus derrubando vá-
rios passageiros, chega perto do engraçadinho e pergunta:
- Agora você quer me dizer quem é gay?
- Sinto muito, diz o gozador. Com essa freada, o senhor misturou todo mundo,

Mensagens

Cada um de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. A 
existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia que você 
venha a aceitar influenciará seu espírito, escolha os pensamentos do bem para 
orientar-lhe o caminho e o bem transformará sua vida numa cachoeira de bên-
çãos. Se você cometeu algum erro não se detenha para lamentar-se, raciocine 
sobre o assunto e retifique a falha havida porque somente assim, a existência 
lhe converterá o erro em lição. É muito difícil viver bem se não aprendemos a 
conviver. A vida é lei da natureza, mas a vida pessoal é a obra de cada um. Toda 
vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos 
os pontos fracos que precisamos emendar em nossas próprias experiências. Seu 
ideal é o seu caminho, tanto quanto seu trabalho de viver.
***
O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não é atin-
gir sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho. A hu-
manidade caminha com vontade de chegar. O importante é os homens caminha-
rem juntos, andarem unidos, confraternizados na busca da paz. Os homens não 
se entendem por quê? Porque eles não estendem as mãos e não se abrem para a 
ternura do diálogo. Impõem quando deveriam aceitar. Exigem quando deveriam 
oferecer. Condenam quando deveriam perdoar. São muitos os anseios. Diferente 
as capacidades. Nem todos os homens perceberam que a meta é a mesma e uma 
só é a esperança. A esperança é a luz interior, a iluminar no equilíbrio do silên-
cio, a caminhada dos homens.

Pensamentos, provérbios e citações

Fraqueza e crueldade são coisas que andam sempre juntas.

Viver nos corações que deixamos para trás não é morrer.

Esquecem-se a infidelidade, mas não as perdoam.

Crescemos toda vez que cumprimos uma obrigação.

Há heróis para o bem e para o mal.

Não se pode ser normal e estar vivo ao mesmo tempo.

O passado é uma lição para se melhorar, não para se reproduzir.

Atletismo de Pinda
participa do Campeonato 

Brasileiro Mirim 2016

No último fim de se-
mana o atletismo de 
P i n d a m o n h a n g a b a  
participou do Campeona-
to Brasileiro Mirim 2016, 
que aconteceu em São 
Bernardo do Campo – SP.
Pinda esteve mui-
to bem representada  
pelos atletas Marcos Leal, 
Matheus Estevão, Ma-
theus Gabriel, Fabricio 
Pereira e Lucas Souza.

Marcos Leal foi Cam-
peão Brasileiro  
no pentatlo e conquis-
tou a segunda colo-
cação nos 100m com  
barreiras. Matheus Es-
tevão foi Campeão Bra-
sileiro nos 1000m com 
obstáculos e conquistou o 
terceiro lugar nos 1000m 
rasos.
Os atletas também parti-
ciparam do revezamen-

to de 4x75m, juntamente 
com Matheus Gabriel,  
Fabricio Pereira e Lucas 
Souza, e conquistaram a 
sexta colocação.
Os atletas de Pinda-
monhangaba foram  
vice-campeões Brasileiros 
no Masculino por equipes.
Pinda terminou a com-
petição em sexta  
colocada no geral, entre 98 
equipes de 16 estados. 
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Resumo da Sessão da Câmara ao parecer do
Tribunal de Contas à Prefeitura de Tremembé
Resumo e Explicações: Primeiro, antes das contas foi lido um documento referente a funcionários 
comissionados com FICHA SUJA de não poderem exercer seus cargos. A Vereadora Nenca, fez esse 
pedido, devido à nossa Secretária de Finanças estar sendo julgada em algumas ações quando foi 
Secretária na cidade de Lavrinhas.
Sobre as Contas, as funções dos vereadores consistem em fazer leis e fiscalizar o Executivo, contudo 
existe um órgão independente o Tribunal de Contas do Estado, que auxilia os vereadores na fiscali-
zação por serem pessoas concursadas, estudadas e capacitadas para avaliar as contas da Prefeitura. 
O Tribunal de Contas da União, que auxilia os Deputados Federais que observaram a má gestão do 
dinheiro com as famosas pedaladas fiscais que causou o impeachment da Dilma, não vamos falar do 
mérito do julgamento, mas da CAPACIDADE dos Tribunais de Contas.
Sobre o parecer desfavorável do Tribunal de Contas, existiram diversos erros administrativos como 
foi mencionado diversas vezes aqui como falta planejamento, falta de dinheiro, endividamento, 
licitações suspeitas, entre demais problemas administrativos. Contudo, existe a Lei de Responsabili-
dade Fiscal, dentro dos itens previstos na Constituição Federal o Prefeito Municipal deve investir no 
mínimo 25% em educação, independe do resultado do IDEB, além do que o IDEB só melhorou em 
2015 e não em 2013, DEVE se cumprir a Constituição Federal o que não foi cumprida nesse que-
sito. Além disso ultrapassou o limite com gasto de pessoal de 54% da arrecadação, outro problema 
administrativo referente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os RPA (Recibo de Pagamento ao Auto-
nomo) segundo a Constituição só poderia contratar dessa forma em casos de calamidades públicas, 
endemias e outros demais casos específicos e por um tempo determinado, no caso o TCE observou 
diversos funcionários que estão a anos e colocados em setores que não atendem os requisitos do 
RPA, segundo a Lei o correto era ser feito concurso público.
E nesta lei que o Prefeito fica FICHA LIMPA ou FICHA SUJA, no caso ficaria inelegível por alguns 
anos.
Sobre os munícipes presentes, segundo o Regimento Interno em seu artigo 73, nenhum munícipe 
pode manifestar ou dirigir a palavra aos vereadores. Não pode aplausos, nem vaias ou muito menos 
dirigir ou indagar um vereadores durante a sessão.
Votação das Contas, quem votou a favor do Tribunal de Contas e Nenca, Jair e Alex Trabiju. Quem 
votou contra o parecer do Tribunal, Tata Vargas, Adriano, Carlinhos de Lima, Charles, Silvinho e 
Metralha Junior. Fica a critério da população averiguar o que é certo ou errado.
Um órgão que passa algumas semanas na cidade encontra inúmeros erros administrativos e nossos 
vereadores não encontram nenhum erro na administração e ainda acham que o Tribunal não serve 
para nada, cada um com sua opinião, mas o que fica claro é que o sistema não funciona. 
Os vereadores estão certos e gastamos fortunas com os Tribunais de Contas e não devemos nos im-
portar o que a Lei determina ou os vereadores não fiscalizam de forma assertiva e ainda não aceitam 
um órgão competente em mostrar a verdade da administração.
Aguardamos agora as contas de 2014 e como será o final da atual administração com os processos de 
improbidade administrativa e esperamos um governo melhor para a população e a luta por serviços 
públicos de qualidade continua, sempre contando com a população. Pois, unidos somos mais fortes.

Fonte: Facebook.com/TremembéTransparente

BAMUTRE campeã e FAMUTRE 
vice-campeã no 27° Concurso 

Nacional de Bandas e
Fanfarras de Caieiras

No último final de sema-
na, aconteceu o 27° Con-
curso Nacional de Bandas 
e Fanfarras de Caieiras. 
Tremembé teve a honra 
de ser representada por 
duas grandes corporações: 
a FAMUTRE – Fanfarra 
Municipal de Tremembé 
que sagrou-se vice-cam-
peã na categoria Banda 
Marcial Infanto-Juvenil; 
e a BAMUTRE – Banda 
Municipal de Tremembé 
que foi campeã na catego-
ria Banda Musical de Mar-
cha.
Abaixo, resultado do mapa 
geral do concurso no sába-
do da categoria infanto-ju-
venil.” 1- Banda Marcial 
Infantil Municipal de Ati-
baia – FAMINHA – ATI-

BAIA – SP 159,00 pontos
2- Fanfarra Municipal de 
Tremembé – FAMUTRE – 
TREMEMBÉ – SP 155,35 
pontos
3- Orquestra de Metais 
EMEF João José de Al-
meida Filho – SANTA 
ISABEL – SP 151,45 pon-
tos
4 – Fanfarra Municipal da 
Capela – VINHEDO – SP 
149,7 pontos
5 – Banda Marcial de Tre-
membé – BAMUTRE – 
TREMEMBÉ – SP 146,05 
pontos
6 – Banda Musical Came-
rata Jovem – PINDAMO-
NHANGABA – SP 141,55
7 – Fanfarra Infanto Juve-
nil Colégio Albert Einstein 
– SÃO PAULO – SP 139,4 

pontos
8 – Obra Social Dom Bos-
co – SÃO PAULO – SP 
139,45 pontos
9 – Fanfarra Infantil 
EMEF Maria José Ferraz 
SCHOENACKER – SÃO 
ROQUE – SP 137,75 pon-
tos
10 – Fanfarra do Colégio 
Aldônio Ramos Teixeira – 
SANTANA DO PARNAÍ-
BA – SP 136,5 pontos
11 – Fanfarra Municipal 
Miyoji Kaió – FAMUMI – 
MIRACATÚ – SP 130,00 
pontos
12 – Banda Musical Be-
nedito Ferreira Lopes – 
CEMPRE – MOGI DAS 
CRUZES – SP 119,05 
pontos
Fonte: OCIFABAN

Vereadores:
Fabricio Enfermeiro - PR - 7,99% - 1.468 
- ELEITO
Beto Tirelli - PSB - 3,64% - 668 - ELEITO
Vagner Leandro-PEN- 3,18% - 585 - 
ELEITO
Silvinho - PSB - 2,53%  -464 - ELEITO
Alex Trabiju - PSB - 2,50% - 460
Metralha Junior - PSB - 2,07% - 381
Adriano – PV - 2,07% - 380 - ELEITO
Edinho – PR - 1,95% - 359 - ELEITO
Josué Araujo - PDT - 1,87% - 344
Professora Adriana Almeida - PMDB - 
1,82% - 334 - ELEITO
Cesar Taxista - PRB - 1,76% - 323
Paulinho Fotógrafo - PSC - 1,75% - 322 
- ELEITO
Marcos da Funerária - PV - 1,75% - 322
Sandra da Caçamba – PDT - 1,66% - 305
Tomate - PMDB - 1,61% - 296
Xandão - PR -  1,51% - 277 - ELEITO
Marcão Motorista Abc – PR  - 1,47% - 270
Paulo Gustavo – PSB - 1,47% - 270
Cesar da Gê – DEM - 1,37% - 251
Arthur Bizordi - PPS - 1,32% - 243
Diego Moreira - Filho do Tatu – PSDB - 
1,32% - 242
Cidinha da Rcc – PDT -  1,29% - 237
Paulo Marcelo - PR - 1,20% - 221
Cai Cai – PR - 1,19% - 219
Jair Neguinho – PSC -  1,16% - 213
Waldir Amaral – PSB - 1,01% - 186
Pedrinho Caetano – DEM - 0,95% - 174
Eunice Cagnacci – PTB - 0,93% - 170
Thiago Siqueira – PTB - 0,91% - 168
Casinho – PMDB - 0,91% - 167
Marisa da Festa do Arroz – PPS - 0,88% - 
162
Daniela Renó – PV - 0,88% - 162
Giovane Venturelli – PMDB - 0,86% - 158
Roberto do Taxi – SD - 0,85% - 157
Douglas Santos – PTB - 0,85% - 156
Flavia Turci – PSDB - 0,82% - 151
Chester – PRB - 0,82% - 151
Rodrigo Alexandre – PTB - 0,72% - 133
Rogério – PPS - 0,69% - 126
Celso Messias – PSDB – 0,66% - 122
Sidnei Abud - PT do B - 0,66% - 121
Cidinho – PT - 0,62% - 114
Fatima Corbani – DEM - 0,60% - 110
Charles – PDT - 0,58% - 107
Zezinho – PSDB - 0,57% - 105
Salvador – PSB - 0,57% - 104
Silvana Reis – PR – 0,56% - 103
Naldo do Depósito - PC do B – 0,56% - 103
Maiena Mendes – PR – 0,56% - 103
Adriane – Professora  -PMDB - 0,56% - 102
Luiz Carlos Maracaibo – Cacai – PMDB - 
0,56% - 102
Manoel Ferreira – PMDB - 0,55% - 101
João Paulo Nogarotto – PMDB - 0,54% - 99
Rodrigo Kalu – PPS - 0,54% - 99
Werneck  -  PSB - 0,52% - 96
Lavinho – PR - 0,52% - 96
Osmar – PRP - 0,50% - 91
Xanda – SD - 0,48% - 88
Lyly Zeolla – PROS - 0,48% - 88
Sergio Muzetti – PMDB – 0,47% - 87
Marcelo Neguinho - PR - 0,47% - 86
Naná – PRP - 0,46% - 84
Mauricio da Silva – Vw  PSDC - 0,45% - 83
Luiz Madeira – PRP - 0,43% - 79
Acassio Cardoso – PR - 0,43% - 79
Walquiria Oliveira – PSB - 0,42% - 77
Samuel Santana – PSDC - 0,41% - 76
Lidia Siqueira – PSDC - 0,41% - 75
Lucia Hata – PSC - 0,40% - 73
Adelizio Costa – PTB - 0,39% - 72
Professor Carlos “caloca” - PSDC - 0,39% 
- 71

Resultado ELEIÇÕES
2016 Tremembé

João Isaias – PMDB - 0,38% - 70
Irineu – PSDC - 0,38% - 70
Armando Araujo - PC do B - 0,38% - 69
Merinho – PMDB - 0,38% - 69
Heitor Inovador – PTB - 0,37% - 68
Marluce Farias – PV - 0,37% - 68
Sandrinho do Ônibus - PC do B - 0,36% - 67
Dani - PT do B  - 0,35% - 65
Rodrigo Portella – PSDC – 0,34% - 63
Mané do Bar – PDT - 0,34% - 62
Alessandra Marcondes  - PSB - 0,33% - 61
Suelen Guimarães – PSB - 0,33% - 61
Tonhão – PSL - 0,30% - 56
Rosangela Vegana – PSOL - 0,30% - 56
Solange – PMDB – 0,30% - 55
Ana Claudia Lazarini – PTB - 0,30% - 55
Tania Patricio - PT do B - 0,29% - 53
Flavia – PRB - 0,29% - 53
Henrique Motoboy – PRP - 0,28% - 52
Marcelo Bolacha – PRB - 0,28% - 52
Denilson Dekbeça – PRP - 0,28% - 51
Lurdinha – PTB - 0,27% - 50
Zebu – PRP - 0,27% - 50
Neide – PSOL - 0,27% - 49
Alemão – PDT - 0,27% - 49
Sandra Barreto Furinó – PTC - 0,26% - 48
Junior – PV - 0,26% - 48
Elson Pereira – PSDC - 0,24% - 45
Prof. Alessandro Filósofo – PSOL – 0,24% 
- 45
Junior Moura – PP - 0,24% - 44
Rodrigo Galvão – PTB - 0,23% - 43
Sergio Aliança – DEM - 0,22% - 40
Marcio Boy - PT do B - 0,21% - 39
Karolzinha – PTB - 0,21% - 38
Rei – PTC - 0,20% - 37
Leo Car – PSDC - 0,20% - 36
Professor Mauricio Guerreiro – PHS - 
0,19% - 35
Professor Roberto – PDT - 0,19% - 34
Professor Carlos Valderes – PTB - 0,19% - 
34
Rafael da Amarosol – SD - 0,18% - 33
Claudinea Cardoso – PSL - 0,17% - 32
Lourenço Lino – PHS - 0,17% - 31
Major Gildo – PTB - 0,16% - 30
Célia Escolar – PDT - 0,15% - 28
Fabiana (bia) - PPS - 0,15% - 28
Marcão Carteiro – PT do B - 0,15% - 27
Jessica Santos - SD - 0,15% - 27
Luiz Antonio – PTB - 0,14% - 26
Nika – PTB – 0,14% - 26
Claudia Verissimo – PSL - 0,13% - 23
Sebastião da Escola – SD - 0,12% - 22
Tio Mauricio – PSDC - 0,12% - 22
Regis (grilo) – PSL - 0,12% - 22
Ademir – PPS - 0,12% - 22
Toninho – PTB - 0,12% - 22
Jamil do Rei do Frango Assado – PSDC - 
0,11% - 21
Robertinho - PT do B - 0,11% - 20
Mauricio Silverio – SD - 0,09% - 17
Michele do Olga Benário – PSOL - 0,09% 
- 16
Gloria Correa – PTB - 0,08% - 15
Elaine Couto – PMDB - 0,08% - 14
Paulo Siderneis – PTC - 0,07% - 13
Ana Paula Enfermeira – SD – 0,07% - 12
Joana Araujo – PSD - 0,06% - 11
Lola Telefonista – PSDC - 0,05% - 10
Sandra Rosa – PSL - 0,04% - 8
Ivan Carvalho – PSOL - 0,04% - 8
All – SD - 0,04% - 7
Vanessa Alberti  - PSDB – 0,02% - 4
Eurico Carioca - PT do B - 0,02% - 3
Andreia Ramos  - PC do B - 0,01% - 2
Maria Cavini – PT - 0,01% - 1
Elisabete Rocha – PRP - 0,01% - 1
Sueli Palmeira – PPS - 0,01% - 1
Betoni – PROS - 0,00% - 0

TOTAL 20.423
VÁLIDOS 17.918 (87,73%)
BRANCOS 839 (4,11%)
NULOS 1.666 (8,16%)
ABSTENÇÕES 5.263 (20,49%)

Prefeito:
ELEITO Marcelo Vaqueli - PSB
51,89% 9.298 VOTOS

Clemente - PMDB
44,98% 8.060 VOTOS

Prof. Casagrande - PSOL
3,13% 560 VOTOS
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Concessionária Tamoios retoma 
campanha de informação sobre 
retomada da Lei do Farol Baixo 

em rodovias

Estância Balneária de Ubatuba
28 de outubro completou

379 anos

A aplicação de multas 
pelo descumprimento da 
“Lei do Farol Baixo” (Lei 
13.290/2016) estava sus-
pensa desde setembro por 
decisão liminar. Porém, 
agravo do Tribunal Re-
gional Federal, divulgado 
nesta quinta-feira (20), 
entende que a aplicação 
de multas é legal onde há 
placa indicativa que per-
mita ao motorista identifi-
car que a via se classifica 
como rodovia. Vale lem-
brar que o valor de even-
tuais multas aplicadas na 
Rodovia dos Tamoios é 
destinado integralmente 
ao estado.
      Na Rodovia dos Ta-
moios, além das placas de 
identificação da rodovia, 
mensagens sobre a o uso 
do farol baixo durante o 
dia já estão sendo veicula-

História: Os índios Tupi-
nambás foram os primeiros 
habitantes da região. Eram 
excelentes canoeiros e vi-
viam em paz com os índios 
do planalto, até a chegada 
dos portugueses e france-
ses, que tentaram escravi-
zar os índios com o intuito 
de colonização. Naquela 
época Ubatuba era conheci-
da como Aldeia de Iperoig, 
passando para 
Os portugueses mantinham 
relações de amizade com 
os Tupiniquins. Os Tupi-
nambás, sob o comando 
de Cunhambebe, fizeram 
aliança com outras tribos, 
de Bertioga a Cabo Frio, 
para lutar contra o domínio 
lusitano. Os Tupinambás 
e Tupiniquins organiza-
ram-se, formando a “Con-
federação dos Tamoios” 
e passaram a enfrentar os 
portugueses. Para evitar 
o conflito, os portugueses 
convocaram, em 1563, uma 
dupla de negociadores, os 
Jesuítas Manoel da Nóbre-
ga e José de Anchieta.
A História de Ubatuba co-
meça em 1563, quando o 
Padre Anchieta promove 
junto aos índios liderados 
por Cunhambebe, a chama-
da Paz de Iperoig.
Em 14 de setembro de 1563 
foi assinado o tratado que 
para algumas tribos signi-
ficou sua aniquilação. Os 
franceses foram expulsos e 
os índios pacificados. Eles 
partiram de São Vicente 
para a Aldeia de Iperoig e 
sua missão de paz foi lenta 
e difícil.
Anchieta ficou prisioneiro 
durante aproximadamente 
quatro meses e nesse perío-
do escreveu vários poemas, 
dentre eles o célebre “Poe-
ma à Virgem” nas areias da 
praia do Cruzeiro, enquanto 
Manoel da Nóbrega voltava 
à Aldeia de São Paulo para 
concluir o Tratado da Paz 
de Iperoig – o primeiro tra-
tado de paz das Américas.
Com a paz firmada, o Go-
vernador Geral do Rio de 
Janeiro, Salvador Corrêa de 
Sá e Benevides, tomou pro-
vidências para colonizar a 
região, enviando os primei-
ros moradores para garantir 
a posse da terra para a Co-
roa Portuguesa.
O povoado foi elevado à 
Vila em 28 de Outubro de 
1637, agora se chamando 
Vila Nova da Exaltação à 
Santa Cruz do Salvador de 
Ubatuba, tendo como fun-
dador Jordão Albernaz Ho-
mem da Costa, nobre portu-
guês das Ilhas dos Açores.
Os povoadores se instala-
ram ao longo da costa, uti-
lizando o mar como meio 
de transporte. A pobreza 
enfrentada pelos primeiros 
povoadores da região per-
manece até o final do séc. 
XVIII quando a plantação 
de cana-de-açúcar permite 
pela primeira vez que Uba-
tuba tenha uma economia 

das em painéis eletrônicos 
de mensagens (painéis de 
mensagens variáveis) e 
faixas afixadas ao longo da 
via. Os usuários também 
obtêm esta informação 
por meio do site (www.
concessionariatamoios.
com.br) e Twitter (@Ta-
moios099) da Concessio-
nária Tamoios.
      O uso de farol baixo 
nas estradas já era exigido 
durante a noite e madru-
gadas e em túneis. Autori-
dades de segurança viária 
passaram a recomendar a 
extensão também do farol 
baixo aceso durante o dia 
como forma de prevenir 
e reduzir acidentes ao au-
mentar a visibilidade dos 
veículos. Por esse motivo, 
mesmo antes da nova Lei, 
a ARTESP já orientava as 
concessionárias de rodo-

significativa. Todavia, com 
o surgimento da economia 
do ouro, a região do Lito-
ral Norte se transforma em 
produtora de aguardente e 
açúcar para o abastecimen-
to das áreas de Minas Ge-
rais, que experimentava um 
novo surto do progresso.
Em 1787, o presidente da 
Província de São Paulo, 
Bernardo José de Lorena, 
decretou que todas as em-
barcações do litoral seriam 
obrigadas a se dirigir ao 
porto de Santos, onde os 
preços obtidos pelas mer-
cadorias eram mais baixos. 
A partir dessa pressão do 
governo, Ubatuba entra em 
franca decadência e muitos 
produtores abandonaram os 
canaviais. Os que ficaram 
passaram a cultivar apenas 
o necessário para a subsis-
tência.
A situação só melhorou a 
partir de 1808 com a aber-
tura dos portos. A medida 
beneficiou diretamente a 
então Vila de Ubatuba. O 
comércio ganha impulso 
inicialmente com o cultivo 
do café no próprio municí-
pio, enviado para o Rio de 
Janeiro. Todavia, o café se 
expande para todo o Vale 
do Paraíba e Ubatuba pas-
sa a ser o grande porto ex-
portador, privilegiada mais 
ainda pela estrada Ubatuba 
– Taubaté.
Ubatuba nessa época ocu-
pava o primeiro lugar na 
renda municipal do Estado. 
Novas ruas são abertas, o 
urbanismo, no sentido mo-
derno, alcança o município. 
São criados o cemitério, no-
vas igrejas, um teatro, cha-
fariz com água encanada, 
mercado municipal e novas 
construções para abrigar a 
elite local, dentre as quais 
o sobrado de Manoel Bal-
tazar da Costa Fortes, o 
famoso Sobradão do Porto. 
É nesse apogeu que Ubatu-
ba é elevada a categoria de 
cidade em 1855 e em 1872 
foi elevada a comarca, jun-
tamente com São José dos 
Campos. Nesse ano tinha 
7.565 habitantes.
As grandes construções da-
tam desse período, o prédio 
da atual Câmara Municipal 
e a Igreja Matriz. Pouco 
mais tarde, a partir de 1854, 
iniciou-se a construção da 
Santa Casa da Irmandade 
do Senhor dos Passos de 
Ubatuba.
A construção da ferrovia 
Santos-Jundiaí, aliada à 
economia cafeeira que, se 
por um lado permitiu que 
a Vila alcançasse o status 
de cidade, por outro, levou 
o município a seu declínio, 
quando o café deslocou-se 
para o Oeste Paulista, pro-
vocando a decadência eco-
nômica do Vale do Paraíba 
e consequentemente, de 
Ubatuba, porto de exporta-
ção.
De 1870 a 1932 Ubatuba 
ficou isolada e decadente, 

vias paulistas a exibirem 
a mensagem “acenda o 
farol”, inclusive durante o 
dia.
      O gerente de Segurança 
e Sinalização da ARTESP, 
Carlos Campos, considera 
a retomada da Lei impor-
tante. “A lei contribui para 
a segurança do motorista 
e do pedestre. O veículo 
sendo mais visível permi-
te que outros veículos e 
pedestres o enxerguem an-
tes do que o enxergariam 
se ele estivesse com farol 
apagado. Com isso, vão 
poder reagir e tomar de-
cisões mais rapidamente 
para evitar um acidente”, 
explica. O descumprimen-
to da Lei é considerado 
infração média, que prevê 
multa de R$ 85,13 e perda 
de quatro pontos na cartei-
ra de habilitação.

as terras desvalorizaram-
se, as grandes residências 
transformaram-se em ruí-
nas. Em 1940 Ubatuba se 
resumia a 3.227 habitantes.
Depois de um longo pe-
ríodo, após a Revolução 
Constitucionalista de 1932, 
com o objetivo de integrar 
a região, cujo isolamento 
ficou patente no conflito, o 
Governo Estadual promo-
veu melhorias na Rodovia 
Oswaldo Cruz (Ubatuba-
Taubaté), passando a cida-
de a contar com uma liga-
ção permanente com o Vale 
do Paraíba. Com a reaber-
tura da estrada, inicia-se 
um novo desenvolvimento 
econômico: o turismo.
No início da década de 
1950, com a abertura da 
SP55, Ubatuba-Caraguata-
tuba, intensifica-se o turis-
mo e a especulação imobi-
liária. Em 1967 Ubatuba é 
elevada a categoria de Es-
tância Balneária e culmina 
com a abertura da Rodo-
via Rio-Santos em 1975, 
quando o turismo se torna 
a maior fonte de renda do 
município.
Atualidade: Atualmente, a 
cidade possui 748 mil me-
tros quadrados de área to-
tal, 102 praias, mais de 20 
ilhas e grande parte de seu 
território é de Mata Atlân-
tica intocada. Suas praias 
oferecem condições para as 
práticas de surf, mergulho, 
pesca, vela e para todos os 
tipos de esportes aquáticos.
Considerada um paraíso 
ecológico do Litoral Norte 
paulista, o município conta 
com ampla rede hoteleira 
e gastronômica e agrega 
infinitas riquezas naturais. 
Sua gente simples, de rica 
cultura, acolhe os visitantes 
em busca de lazer e diver-
são.
De acordo com o websi-
te Turismo em São Paulo, 
vinculado a Empresa Pau-
lista de Turismo e Eventos, 
entre os 645 municípios do 
estado, Ubatuba encontra-
se entre os quatro mais pro-
curados pelos turistas do 
Brasil.
O município conta com 
três Parques de preservação 
ambiental. O maior deles é 
o parque Estadual da Serra 
do Mar, com mais de 47 mil 
hectares. Na região norte, 
destaque para o Parque Na-
cional da Serra da Bocaina.
E não é só isso, a cidade 
conta com um dos primei-
ros parques subaquáticos 
do Brasil, situado na área 
de preservação ambiental 
do Parque Estadual da Ilha 
Anchieta, e é habitada por 
comunidades tradicionais, 
quilombolas, indígenas e 
caiçaras, que mantêm suas 
tradições e costumes pre-
servados.
Vale destacar que a cidade 
de Ubatuba, acolhedora por 
natureza, tem um dos maio-
res índices de Mata Atlânti-
ca preservada do Brasil.

Desfile de moda no Shopping 
Pátio Pinda terá a participação 

de ator nacional

Agência Daphne Vale pro-
move um dia de muito es-
tilo com a presença do ator 
Dudu Oliveira
No dia 30 de outubro, do-
mingo, das 19h30 às 22h, 
o Shopping Pátio Pinda, 
em parceria com a Agên-
cia Daphne Vale, pro-
move o desfile “Fashion 
Model Brasil”, evento 
que marcará a celebração 
dos alunos que estão con-

cluindo o curso de mode-
lo e manequim, organiza-
do pela própria agência.  
A ação terá a presença do 
ator da Record como pa-
drinho: Dudu Oliveira, da 
novela “A Terra Prometi-
da”. O artista estará a todo 
o momento atendendo aos 
fãs e distribuindo autógra-
fos.
Modelos profissionais e 
alunos do curso de mo-

delo e manequim par-
ticiparão dos desfiles.  
Esse curso é oferecido de 
duas a três vezes por ano, 
com o tempo de conclusão 
de dois a três meses. Para 
participar, é preciso es-
tar agenciado na Daphne 
Vale, que disponibiliza as 
aulas para a pessoa ter sua 
formação como modelo. 
Mais informações no nú-
mero: (12) 97405-3353.
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Ritmo Livre volta dia 9 
de novembro na Praça 

Santa Terezinha

Feriado em Taubaté
mantém serviços básicos

Por conta do feriado de fi-
nados, nesta quarta-feira, 
dia 2, não haverá aula de 

A Prefeitura de Tauba-
té informa que não 
haverá expediente  
nesta quarta-feira, dia 2 de 
novembro, Dia de Fina-
dos. Apesar do feriado, a 
administração municipal 
informa que os serviços 
essenciais à população não 
serão interrompidos:
* Coleta de lixo;
* Pronto Socorro Munici-
pal – Adulto – Infantil;

Ritmo Livre na Praça San-
ta Terezinha, no Centro, 
em Taubaté. A atividade 

* Unidade de Pronto Aten-
dimento (24h) San Mari-
no;
* Pronto Atendimento 
(24h) Cecap;
* Serviço de Verificação 
de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;
* Serviço de Limpeza Ur-
bana;

retorna normalmente na 
quarta-feira seguinte, dia 9 
de novembro.

* Centro de Refe-
rência Especializado  
para População em 
Situação de Rua  
(Centro POP);
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24 horas);
* Mercado Municipal – o 
horário de funcionamento 
será das 6h às 13h;
* Abrigo Temporário 
(Casa Transitória).
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Na segunda edição do estudo A Dor no Cotidiano, 78% das pessoas relatam dor de cabeça, 
63% nas costas e 61% dores musculares

SÃO PAULO, 1 de novembro de 2016 - /PRNewswire/ -- As causas e a intensidade podem 
ser variadas, mas não é incomum que a dor atrapalhe nossas atividades do dia a dia. A se-
gunda edição da pesquisa A Dor no Cotidiano, realizada pelo Ibope Conecta em parceria 
com Advil, mostrou as dores que os brasileiros mais sentem. Dos entrevistados, 78% dizem 
ter tido dor de cabeça pelo menos uma vez nos últimos três meses, 63% relatam dor nas 
costas e 61% afirmam ter sentido dores musculares em outras partes do corpo.

De acordo com o estudo, o estresse é o principal fator que desencadeia a dor de cabeça, en-
quanto dor nas costas e dores musculares estão relacionadas principalmente à má postura. 
Quando perguntadas sobre a dor que sentem com mais frequência, a campeã foi dor nas 
costas, que atrapalha a rotina de 64% dos entrevistados pelo menos uma vez por semana. 
Mas as dores musculares e a dor de cabeça vêm logo atrás, com relatos de 55% e 58% dos 
participantes, respectivamente.

O médico reumatologista Silvio Figueira Antonio explica que o estresse emocional é um 
fator determinante para o início, manutenção e amplificação da dor. “Quando estamos es-
tressados, nosso organismo libera substâncias que alteram os neurotransmissores, aumen-
tando a sensibilidade à dor”, esclarece. Segundo o especialista, de uma forma geral, a lom-
balgia é uma das queixas mais frequentes nos serviços de saúde. “Tanto o uso excessivo de 
computador e celular quanto o mobiliário inadequado no trabalho contribuem muito para o 
surgimento das dores nas costas e musculares”, destaca.

Mesmo assim, os participantes da pesquisa relatam que a dor de cabeça é a menos tolerada. 
A principal atitude da maioria daqueles que têm dor de cabeça e não querem desistir de suas 
atividades é tomar um medicamento. O efeito mais procurado é alívio rápido para poder ter 
de volta o controle da sua rotina (78% das respostas).

A solução de alívio rápido pode ser encontrada em Advil, analgésico em cápsula líquida 
com ação rápida, a partir de 10 minutos. De acordo com Yvi Gea, gerente médica da Pfizer 
Consumer Healthcare, o medicamento é facilmente absorvido pelo organismo devido à 
inovadora tecnologia da cápsula líquida. Há oito anos no mercado brasileiro, Advil é indi-
cado para o alívio das dores de cabeça, nas costas e musculares.

Pesquisa de Advil mostra 
as dores que os brasileiros 

mais sentem

Via Vale recebe grande
final do BMX Tour

Manobras eletrizantes, 
adrenalina e muita emo-
ção! O Via Vale Garden 
Shopping recebe, a partir 
de sexta-feira (4), um dos 
campeonatos mais radicais 
do país, o BMX Super Spi-
ne Tour 2016. Durante o pe-
ríodo do evento, cerca de 30 
mil pessoas são esperadas 
no local. Depois de seis me-
ses na estrada, percorrendo 
o Sul, o Nordeste e o Sudes-
te do Brasil, o campeonato 
chega à cidade para a gran-
de final do circuito nos dias 
04, 05 e 06 de novembro. A 
pista Super Spine será mon-
tada dentro do shopping e o 
público poderá acompanhar 
gratuitamente a disputa en-
tre os melhores atletas de 
BMX da América Latina. 
Além das laterais da ram-
pa, o público poderá assistir 
o evento do primeiro piso, 
com uma visão privilegiada 

da competição. “Estamos 
prontos para receber os me-
lhores atletas da categoria 
e oferecer uma experiência 
inovadora para o final de se-
mana do Taubateano, com 
muita emoção e adrenali-
na”, destaca Ariadne Seixas, 
especialista de marketing 
nacional do Grupo Tenco. 
O evento já tem presença 
confirmada do venezuelano 
Daniel Dhers, 31 anos, cin-
co vezes medalha de ouro 
no X-Games e campeão da 
terceira etapa do BMX Su-
per Spine Tour em Juazei-
ro-BA, além do argentino 
José “Maligno” Torres, 21 
anos, campeão da última 
etapa em Varginha-MG e 
de André Jesus, 26 anos, 
brasileiro líder da Classifi-
cação Geral do BMX Super 
Spine Tour. Uma novidade 
da etapa final é a participa-
ção de dois jovens talentos 

do BMX nacional, durante 
os treinos livres. Gustavo 
“Bala Loca” e David So-
dré, de apenas 14 anos, são 
as grandes promessas do 
BMX nacional. Outra parti-
cipação de peso nesta etapa 
é do atleta Edson “Perna”,  
32 anos, de São Paulo, que 
sofreu um acidente e pas-
sou a utilizar uma prótese. 
Apaixonado pelo esporte, 
ele superou todas as barrei-
ras e dificuldades para con-
tinuar andando de BMX. 
Com muitas manobras ele 
vai apresentar sua história 
de superação no evento. 
Vale a pena conferir!
 SERVIÇO Grande final do 
BMX Super Spine Tour
DATAS: 4, 5 3 6 de novem-
bro HORÁRIO: Na sexta-
feira, das 16h às 19h; no sá-
bado das 14h30 às 19h e no 
domingo, das 14h às 18h30.
Local: Praça de Eventos
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Pátio Pinda realiza
simulado de abandono 

de área

Bombeiros do grupo Go-
doy irão participar da ação 
que marcará o desenvol-
vimento de um plano de 
emergência do shopping 
para situações de risco
Estar sempre preparado 
para situações de risco é 
de fundamental impor-
tância para espaços com 
movimentação diária de 
pessoas, como um centro 
de compras e lazer, por 
exemplo. Pensando nisso, 
o Shopping Pátio Pinda 
coloca em prática junta-
mente com os bombeiros 
da equipe Godoy o desen-
volvimento de um plano 
teste de emergência para 

situação de incêndio. A 
ação acontecerá no dia 4 
de novembro (sexta-fei-
ra), quando um alerta será 
disparado às 7h55. Na se-
quência, a central vai con-
tatar os bombeiros para 
ajudar na ocorrência.
Ao todo, serão oito pro-
fissionais participando do 
simulado separados em 
dois grupos, sendo que um 
atuará dentro do shopping, 
combatendo o incêndio 
e orientando as vítimas 
para o ponto de encontro, 
e o outro do lado de fora 
executando o “método 
Start”, que é a triagem dos 
pacientes. Os seguranças 

do Pátio Pinda terão como 
função auxiliar na retirada 
das pessoas de dentro do 
empreendimento.
A simulação será baseada 
na ocorrência da Boate 
Kiss, no Rio Grande do 
Sul, em 27 de janeiro de 
2013. De acordo com o 
líder de bombeiro do gru-
po Godoy, Paulo Lima, 
esse tipo de teste é muito 
importante para garantir a 
preservação de vidas. “Te-
mos que certificar que em 
uma situação de tragédia 
real todos os funcionários 
e clientes terão suas vidas 
preservadas”, afirmou o 
profissional. 

Teatro Metrópole tem 
dança e música nesta
semana em Taubaté

Circuito de Corrida
de Rua tem penúltima 

etapa em Taubaté

Prefeitura inicia troca
de ingressos para

Taubaté e Maringá na
Superliga de Vôlei

O Teatro Metrópole recebe 
nos dias 3 e 4 de novembro 
(quinta e sexta), o espetá-
culo de dança “As quatro 
estações”, às 19h. A atra-
ção, com direção de Janai-
na Lima, tem entrada fran-
ca e recomendação etária 
livre. No próximo sábado, 
dia 5, às 19h30, o local 

O Circuito Taubateano 
de Corrida de Rua agita 
o próximo domingo, dia 
6, em Taubaté. A largada 
acontece às 8h, no Cavex 
(Comando de Aviação do 
Exército). Os participan-
tes devem retirar os kits 

A Secretaria de Esportes 
e Lazer da Prefeitura de 
Taubaté realiza a partir 
desta quinta-feira, dia 3, a 
troca de ingressos para o 
jogo entre Taubaté e Ma-
ringá pela Superliga de 
Vôlei.
Os ingressos devem ser 
trocados por um quilo de 

recebe o “Festival de Mú-
sica Kaito”, com direção 
de Jeannie Silva e elenco 
composto pelos alunos da 
escola de música Kaito. 
Os ingressos custam de R$ 
15 (meia entrada) a R$ 30 
(inteira) e podem ser ad-
quiridos na sede da esco-
la. A classificação é livre e 

na Secretaria de Esportes e 
Lazer, no dia anterior (sá-
bado, 5), das 9 às 17h.
Ao todo, mil atletas ama-
dores devem participar 
da competição, que está 
na sua penúltima etapa. A 
última etapa acontece no 

ração para cães e gatos, das 
8h30 às 18h, na secretaria 
ou das 10 às 22h, na loja 
Loucos por Esporte no Via 
Vale Garden Shopping. O 
total arrecadado é rever-
tido para instituições que 
cuidam de animais aban-
donados na cidade. O jogo 
será no próximo sábado, 

mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone: 
(12) 3631-3656. A loja e 
escola da Kaito ficam na 
rua Dr. Jorge Winther, 423, 
no Centro. O teatro fica na 
rua Duque de Caxias, 312, 
no Centro. O telefone do 
Metrópole é o (12)  3624-
8695.

dia 3 de dezembro, em co-
memoração ao aniversário 
da cidade (dia 5 de dezem-
bro). A secretaria fica na 
Rua Edmundo Morewood, 
s/n , Estiva. Mais informa-
ções pelo telefone: (12) 
3624-8740.

dia 5, às 21h30, no ginásio 
do Abaeté.
A secretaria fica na Rua 
Edmundo Morewood, s/n, 
Estiva. Mais informações 
pelo telefone: (12) 3624-
8740. O Via Vale Garden 
Shopping fica na Av. Dom 
Pedro I, 7181 – São Gon-
çalo.
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Agentes fiscalizam
criadouros do Aedes

aegypti em cemitérios
de Taubaté

Pindamonhangaba
realiza ação de

mobilização no dia
Mundial da Psoríase

Agentes do CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
de Taubaté promovem nos 
dias 31 de outubro e 1º de 
novembro, um pente-fino 
nos cemitérios do muni-
cípio com o objetivo de 
eliminar potenciais focos 
de criadouros do mosquito 
Aedes aegypti.
As vistorias serão realiza-
das no Cemitério Munici-
pal de Taubaté, cemitério 
do distrito de Quiririm e 

No sábado foi o dia Mun-
dial da Psoríase, Pinda-
monhangaba realiza uma 
mobilização da população 
na Praça Monsenhor Mar-
condes, com panfletagem, 
verificação de pressão ar-
terial e orientações sobre a 
doença.
A ação é uma reali-

no cemitério do Convento 
Santa Clara. O CAS refor-
ça as recomendações para 
que a população evite le-
var para os cemitérios flo-
res que possam acumular 
água, bem como vasos que 
possam servir de criadou-
ros para o mosquito trans-
missor da dengue, zika e 
chikungunya. Embalagens 
plásticas também devem 
ser descartadas. Os agen-
tes vão promover um novo 

zação da Prefeitura  
de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria 
de Saúde e do Núcleo de 
Educação Permanente 
e Pacientes da Psoríase. 
Além dos apoiadores: So-
ciedade Brasileira de Der-
matologia – SBD, ONG 
Trabalhadores de Colheita 

pente-fino nos cemitérios 
nos dias 3 e 4 de novem-
bro, após o feriado de Fi-
nados.
Balanço da Vigilância 
Epidemiológica indica que 
Taubaté soma até o mo-
mento 3.299 casos positi-
vos autóctones de dengue 
e um caso positivo impor-
tado. O último registro de 
caso positivo ocorreu na 
semana entre 31 de julho e 
6 de agosto.

Final, Instituto de Beleza 
Fênix, Massoterapia Relax 
e Escola de Enfermagem 
Futura.
A comemoração aten-
de ao Projeto de  
Lei do vereador Roderley 
Mioto, em 2013, com o “O 
dia municipal de conscien-
tização da Psoríase”.

Caraguá sediou
Pan-Americano e

Brasileiro de Xadrez para 
deficientes visuais

Teve início no dia 25, em 
Caraguá, o 2º Pan-Ameri-
cano de Xadrez para De-
ficientes Visuais, disputa-
do no Brasil. O primeiro 
foi em 2014, em Bertioga 
(SP). O congresso técni-
co ocorreu um dia antes 
para receber os 36 jogado-
res – 29 homens e 7 mu-
lheres - e definir detalhes 
das partidas. Os jogos são 
disputados no auditório 
do Hotel Mar, no bairro 
Sumaré e terminou nesta 
sexta, 28.
Este ano, participam equi-
pes do Brasil, Argentina, 
Costa Rica e Colômbia. Na 
última quarta, 27, os com-
petidores tiveram a manhã 
livre antes das rodadas das 
15h e 20h e foram conhe-
cer o Espaço Aventura, na 
praia do Centro.
A colombiana, Maribel 
Yepes, 35 anos, está no 
país pela primeira vez. 
“Estou gostando de tudo. 
Pratiquei o arvorismo no 
Espaço Aventura e não 
senti medo, pois os moni-

tores foram muito seguros 
e atenciosos”, ressaltou.
 O colega de equipe, Fer-
nando Daza, 45 anos, já 
esteve em solo brasileiro 
por três vezes e também se 
aventurou no arvorismo. 
“Foi um pouco difícil pas-
sar pelo trecho das malhas 
(redes), mas foi um desa-
fio divertido”, declarou. 
 O presidente da Inter-
national Braille Chess 
Association da América 
(IBCA), o argentino Da-
niel Moreli e o presidente 
da Federação Brasileira de 
Xadrez para Deficientes 
Visuais, Jeferson Teles, 
estão na cidade acompa-
nhando o torneio. Ambos 
agradeceram aos jogado-
res brasileiros e de outros 
países pela presença e o 
apoio da Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por meio da 
secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e 
do Idoso pelo apoio.
 A secretária dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência 
e do Idoso (SEPEDI), Ivy 

Malerba, esteve na aber-
tura do evento e ressaltou 
o empenho do Governo 
Municipal em desenvol-
ver políticas públicas in-
clusivas e reiterou a dis-
ponibilidade da SEPEDI 
em proporcionar suporte 
ao Pan-Americano. “Vo-
cês estão escrevendo uma 
parte importante da his-
tória do xadrez e, para 
nós, é uma honra poder 
apoiá-los”. Esporte adap-
tado – No jogo de xadrez 
para deficientes visuais 
existem algumas adapta-
ções do jogo original. As 
peças pretas são ásperas 
ou possuem um pino no 
alto enquanto as brancas 
são bem lisas para serem 
reconhecidas pelo tato. 
Também há um pino de 
encaixe a cada movimento 
para que não sejam derru-
badas. Cada jogador tem 
um tabuleiro individual e 
marca a jogada do adver-
sário. Cada jogada é fala-
da e gravada para que não 
ocorram dúvidas.


