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Novo Ecosport está na
AtivFord de Pinda

Padaria e Confeitaria Bisa 
oferece o melhor em

qualidade

Procissão da Festa do
Senhor Bom Jesus

superlotou a cidade de fiéis

A Ford lançou o novo 
Ford Eco Sport com gra-
des novidades. Muito mais  
bonito e com a mais 
alta tecnologia o novo  
Ford Ecosport su-Aroximadamente 2 mil 

pessoas vieram para Tre-
membé para festejar com 
fé e devoção o Senhor Bom 
Jesus de Tremembé. Foi a 
primeira festa totalmente 
religiosa onde verdadeira-
mente trouxe familias para 
visitar e conhecer a nosssa 
cidade para a Praça Padre 
Luís Balmes - Praça da Ba-
sílica do Bom Jesus.
Domingo, dia 06 de agos-
to as 17:15 da manhã, fiéis 
católicos vieram de todas 
as partes para festejar o 
Padroeiro Titular de Tre-
membé – SP, o Senhor Bom 
Jesus que estava acompa-
nhado da imagem de Santa 
Clara. Foi o dia do Santo 
Tremembeense. A multidão 
emocionada viu as imagens 
dos santos homenageados. 
Primeiro foi Santa Clara 
a sair da Basílica e todos 
registraram com seus ce-
lulares e aplaudiram com 
fé, depois veio o principal 
festejado do dia que é o 
Padroeiro Bom Jesus. To-
dos ali presentes estavam 
emocionados com a saída 
da imagem de sua igreja 

Padaria e Confeitaria Bisa 
em Tremembé oferece 
produtos variados e de alta 
qualidade. Sob direção dos 
empresários Kelly e Olim-
pio a Padaria Bisa prima 

pera as expectativa.  
O produto já esta a ven-
da no mercado e a Ativ 
Ford tem as melhores 
condições de preço do 
mercado. Vá até a Ativ acompanharam – o pelas 

ruas centrais da Cidade, 
alguma parte da multidão 
ficou esperando a missa 
campal logo depois. A Pro-
cissão seguiu pelas Ruas 
Bom Jesus, ao lado esquer-
do da Praça Geraldo Costa 
(Praça da Estação), Aveni-
da Trancredo Neves, vol-
tando pelo lado direito da 
Praça Geraldo Costa (Praça 
da Estação), indo pela Rua 
São Francisco, indo pela 
Rua Nossa Senhora da Gló-
ria, Voltando para a Praça 
da Estação, indo pela Rua 
Bom Jesus voltando para 
a Praça Padre Luís Balmes 
onde foi realizada a missa 
campal e solene em home-
nagem ao Santo. Todo esse 
trajeto da grande procissão 
foi tomado pela emoção do 
povo católico pedindo mi-
lagres e agradecendo a gra-
ça alcançada. A animação 
do evento religioso foi por 
conta pelo Padre Tequinho 
e pela banda que Gravou o 
CD do Bom Jesus que foi 
lançado na Festa do pa-
droeiro no ano passado.  A 
missa solene foi presidida 

pela qualidade de seus 
produtos e esmero em sua 
produção. O local é agra-
dável e o atendimento é 
especial. São pães doces, 
salgados, lanches, sucos, 

conhecer o novo modelo 
2018 e irá se surpreender.  
A Ativ fica na Avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso 3119 Pindamo-
nhangaba Tel. 3644 4000.pelo Bispo da Diocese de 

Taubaté Dom Wilson Luís 
Angotti Filho acompanha-
do pelo Padre Roquinho e 
Padre José Vicente, Rei-
tor da Basílica.  Esse para 
muitos Tremembéenses, 
foi a primeiro ano da Fes-
ta do Senhor Bom Jesus 
totalmente religiosa vol-
tado a origem da devoção 
do Senhor Bom Jesus onde 
não teve problemas de vio-
lências, roubos e pessoas 
sujando as ruas da cidade 
com uso de drogas e pesso-
as fazendo suas necessida-
des fisiológicas nos pontos 
comerciais e nas casas dos 
nossos munícipes.  A popu-
lação agradece aos nossos 
governantes municipais 
que desta vez pensaram na 
originalidade da devoção e 
de séculos de milagres fei-
tos pelo Bom Jesus nas pes-
soas de boa fé. Parabens a 
toda a equipe organizadora 
desse maravilhoso evento e 
que no ano que vem, essa 
tradição de mantenha para 
atrair mais familias para a 
nossa cidade.  De Tremem-
bé – SP – Pedrão Simões.

bebidas, doces, bolos, bo-
lachas e outros produtos 
variados.  A Padaria e Con-
feitaria Bisam fica na Rua 
Costa Cabral 240 esquina 
com a Rua Bom Jesus.
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1. Comis & Bebis Restaurante (0xx12) 3674-4441
2. Clemente Terra Planagem  ID*.: 85330 (0xx12) 99783-4565
3. Curso De Inglês Particular Professora Renata Amaral (0xx12) 99674-1505 
(0XX12) 99763-2800 e-mail:  englishcourse@uol.com.br
4.      Planecom Contabilidade Planejada (ANDRÉ COSTA)  TREMEMBÉ (0xx12) 
3674-1404 - Rua Ismael Dias da Silva nº 345 - Tremembé - SP. TAUBATÉ: (0xx12) 
3633-7023 - Rua Sacramento, nº 57 Sobre-Loja - Taubaté - SP
5. Bar do Caveira
6. Banca Avenida (Marcelo) (0xx12) 99143-6572
7. Drª Ana Lúcia Ribeiro S Cruz (0xx12) 3674-1664 - TREMEMBÉ e (0xx12) 
3624-7361 –TAUBATÉ e-mail: analurscruz@ig.com.br
8. Ferro Velho Tremembé Rod Álvaro Barbosa Lima Neto, 100 - Guedes - Tre-
membé, SP - CEP: 12120-000
(12) 3674-2169
9.  Dona Regina Helena Chiaradia - (0xx12) 3672-4172
10.  Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
11.  FJP Assessoria Contábil (0xx12) 3674-2649 e (0xx12) 3674-1725 
12.  + 1 K-Brito’s Lanches (0xx12) 98330-3482
13.  Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1715
14. Vereador Adriano Santos (0xx12) 99177-8330
15. Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108
16. ÔMEGA VISTORIA - Rua Drº Souza Ribeiro, nº 67 - Tel: (0xx12) 3672-
3128 Centro - Tremembé - SP - Site: www.omegavistorias.com.br - CEP: 12120-
000
17. Via Francisco Bar Café Ateliê (0xx12) 3674-2241 - Rua Antônio Maria, 455 
- Centro - Tremembé - SP
18. Barbearia 26 de Novembro - agora com dois endereços

Orquestra de Violas e Violões de Taubaté mostrou a música caipira raiz ao público
 presente no ambiente músical da Festa do Senhor Bom Jesus de Tremembé 2017.
 
Aconteceu na tenda de shows do Espaço Família do evento reilgioso a apresentação 
do grupo sertanejo raiz.Violas e Violões Itaboaté. A Orquestra integrante da Escola 
de Música Fego Camargo de Taubaté mostrou ao público presente na tenda de apre-
sentações músicas sertanejas raiz clássicas de Almir Sater, Tonico e Tinoco e entre 
grandes pérolas da Música Setaneja Raiz que caiu no gosto do povo. A expectativa 
de público foi grande no evento religioso. A Festa do Senhor Bom Jesus (a primeira 
festa só religiosa depois de anos realizada pela Prefeitura De Tremembé - SP).  Esse 
evento aconteceu no sábado no Espaço Familia dia 28 de julho as 21:30. Esse foi 
um dos grandes shows que aconteceu nos 10 dias de festividades do Senhor Bom 
Jesus.

De Tremembé: Pedrão Simões

PATROCINADORES CULTURAIS
DA COLUNA HUMOR DO PEDRÃO 

PARA A EDIÇÃO DE
AGOSTO-SETEMBRO DE 2017

Violeiros de Taubaté tambem marcaram
presença na Festa  do Senhor Bom Jesus

ILUMINAÇAO PÚBLICA NO BAIRRO  ATERRADO!

Após muita luta, com 
abaixo assinado os mora-
dores do Bairro Aterrado, 
conseguiram a  iluminaçao 
pública na Estrada Muni-
cipal do Aterrado. Essa ba-
talha contou com o apoio 
da população e do empe-
nho de DIEGO MOREI-
RA, jovem líder de nossa 
Cidade, que nunca deixou 
de acreditar que seria pos-
sível . Agora essa ilumi-

naçao pública traz maior 
segurança aos moradores. 
“Estou muito fe-
liz por essa conquista.  
Isso nos indica que a ver-
dadeira política é realiza-
da com muito trabalho. 
Parabéns aos moradores 
do bairro Aterrado. Vou 
sempre lutar pelo interes-
se de nossa população. 
Diego Moreira também 
deixou claro que conse-

guiu recurso com Depu-
tado Estadual Ramalho da 
Construção e Rafael Goffi 
de R$ 200 mil reais para 
ILUMINAÇAO PÚBLI-
CA da Estrada Municipal 
do  bairro KANEGAE,  
na qual está melhoria irá 
beneficiar toda a popu-
lação. E também afirma 
que apenas está AGUAR-
DANDO A LIBERAÇÃO 
DA CASA CIVIL.
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Miscelânea
Curiosidades

O gargarejo com água morna e sal alivia a dor de garganta. O calor da água dilata 
os vasos e facilita a circulação do sangue na região, contribuindo assim para uma 
diminuição da inflamação. A água pura desde que morna, já aliviaria a inflamação. 
O objetivo da mistura com sal é fazer com que o líquido tenha uma concentração 
semelhante a do que circula dentro do nosso próprio corpo, tornando-o assim me-
nos agressivo. O sal também ajuda a higienização da boca e da garganta.
***
O bocejo é um movimento muscular que se produz tanto em pessoas como em ani-
mais. Diz-se que normalmente o bocejo corresponde ao sono. Estudos científicos 
recentes apontam que o bocejo está sim relacionado ao sono, no entanto, conforme 
apontam as pesquisas, o bocejo é uma forma do organismo driblar o sono. Ao bo-
cejar, a pessoa estimula a circulação sanguínea e diminui a temperatura corporal, 
o que colabora para aumentar o estado de atenção. O estudo citado anteriormente 
corrobora com as informações comuns de que o ato de bocejar está relacionado a 
momentos de baixo metabolismo do corpo. O bocejo é muito encontrado em artes 
em geral, como no desenho animado A Bela Adormecida de Walt Disney. Na lite-
ratura também se encontra uma grande quantidade de alusões ao dito fenômeno. 
Ainda há aspecto sobrenatural do bocejo. Determinadas crenças acreditam que o 
bocejo é a conexão das almas de cada pessoa. Quando uma pessoa boceja o reflexo 
humano é de circunstâncias complexas, sem nenhuma percepção aparente, bocejar 
em resposta. A sobrenaturalidade pode ser observada em proximidades especiais, 
mas sem nenhum contato direto, esse efeito ocorre.
***
Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de persona-
lidade e sim uma variação moderada de depressão conhecida como distimia que 
pode ser desencadeada tanto na infância como na vida adulta por fatores genéticos 
ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado 
quando tratado com antidepressivos.

Humor

Sendo motorista novata, uma loira, minha amiga, achava difícil estacionar junto às 
bombas nos postos de combustíveis. Um dia depois de ter dado várias voltas pelo 
local das bombas, o frentista aproximou-se e perguntou:
- Então moça, já viu alguma coisa que lhe agradasse?
***
O patrão dá uma bronca no caseiro:
- Olha seu Zé, não deixa sua cachorra entrar novamente na minha casa, ela está 
cheia de pulgas...
No mesmo instante o caseiro vira pra cachorra diz:
- Teimosa! Vê se não entra na casa do patrão porque ela ta chia de pulgas...
***
Em sua primeira visita na fazenda do tio, o rapaz chegou num momento de muito 
trabalho e seu tio diz:
- O dia está lindo, pegue a minha carabina e leve os cachorros para atirar um pou-
co.
Quando o sobrinho volta, o fazendeiro pergunta:
- E aí? Como foi a caçada?
- Fantástica tio e por acaso o senhor teria mais alguns cachorros?
***
Mensagem oportuna na minha secretária eletrônica: “No momento não vou aten-
der porque estou evitando conversar com uma certa pessoa, ao ouvir o sinal, deixe 
seu recado que depois eu telefonarei, mas se eu não telefonar, tenha a certeza que 
essa pessoa é você... Obrigado”.
***
Uma aluna da minha classe, na faculdade, não sabia como se dirigir à palestrante 
e pergunta:
- Devemos chamá-la de “mestra” ou de “senhora”?
Sorrindo a palestrante respondeu:
- Podem de chamar de “senhora”, pois foi o título mais difícil de conseguir.

Mensagens

Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram 
nas sombras. Defender não é gritar. É preciso mais intenso serviço às causas e às 
pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de perso-
nalidade para que o benefício cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar 
não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, para o reino da compreensão e da 
paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para 
o bem geral. Esclarecer não é desfazer. É auxiliar, através do espírito de serviço 
da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar não é desejar. É com-
preender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se 
para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça.
***
Saudades... Sinto saudades de tudo que marcou a minha vida. Quando vejo retra-
tos, quando sinto cheiro, quando escuto uma voz, quando me lembro do passado, 
eu sinto saudades... Sinto saudades dos amigos que nunca mais vi, de pessoas com 
quem não mais falei ou cruzei... Sinto saudades dos que se foram e de quem não 
me despedi direito... Daqueles que não tiveram como me dizer adeus... Sinto sau-
dades das coisas que vivi e das que deixei passar sem curtir na totalidade... Quan-
tas vezes tenho vontade de encontrar não sei o quê... Não sei onde... Prá resgatar 
alguma coisa que nem sei certo o que é e nem onde a perdi.

Pensamentos, provérbio e citações

A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor que o sustenta.

Devemos as paixões, talvez os maiores dons do espírito.

O bom humor não custa nada e agrada a todos.

Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossos corações.
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EDITORIAL
Era uma vez
Num país de extensão continental onde a terra era muito fértil e que tudo que nela 
plantasse dava, não havia nem inverno tão rigoroso e tão pouco verão tão abrasa-
dor, onde a natureza era privilegiada e a fauna e a flora eram esplendorosas, não 
havia escassez de água e a atmosfera era de pureza incomparável tudo poderia ser 
perfeito. A riqueza se espalhava por todo seu território no céu na terra e no subsolo.
Passo a passo, ano a ano toda a fortuna que nela existia pouco a pouco foi explo-
rada, no entanto ainda sobrava muito dada a sua grande riqueza. Os anos foram 
passando e o povo que lá vivia com o tempo foi sentindo falta da fartura que aquela 
terra dispunha. Seus governantes deixaram de se importar com este povo, e unidos 
foram dilapidando toda a riqueza daquele país. Para que não tivessem o poder em 
perigo formaram grupos e uns mancomunados com outros foram criando sistemas 
de alto defesa onde eram privilegiados e conseguiram num breve lapso de tempo 
colocar aquele país em uma grave crise. Com isso o povo via cada vez mais insegu-
rança no destino daquele país. Já não havia quase emprego a pobreza cada vez mais 
tomava conta daquele país. Doentes estavam à mercê da sorte, a saúde era artigo de 
luxo e de poucos privilegiados. A segurança estava a ponto de um colapso, a vio-
lência era tanta que as pessoas tinham medo até de sair na rua.  O país de dimensões 
continentais foi devastado, seu governo já não tinha a confiança daquele povo. Até 
mesmo entre os próprios governantes a instabilidade era total, um acusava o outro e 
por isso o povo deixou de acreditar em todos. Corrupção, impunidade, favoritismo, 
fisiologismo, colocaram o país numa dificuldade tal que para suprir todo o prejuízo 
causado pela corrupção provocada direta e indiretamente pelos seus governantes 
resolveram eles jogar nas contas do povo a conta dos prejuízos, cortando recursos 
essenciais para a sobrevivência do povo, arrochando salários e provocando a mais 
grave crise da história, ainda causando desemprego e crescente pobreza. Assim não 
se sabe até quando este povo pobre, sofrido e abandonado vai resistir.
Ainda bem que tudo isso é uma história e fatos reais são meras coincidências.

E para isso apresentaremos em três edições.

1ª, edição: Revolta dos alfaiates teve grande participação popular.

Muito axé e boa leitura!

De todos os movimentos de revolta que eclodiram no Brasil colonial, a Conjuração baiana de 1978 
foi o mais abrangente em termos dos objetivos políticos, da abertura à participação das camadas 
populares e dos ideais de mudanças sociais propostos. Assim como os inconfidentes mineiros, os 
conjurados baianos defendiam a emancipação política do Brasil através do rompimento do pacto 
colonial. Mas foram mais além, ao propor profunda mudanças sociais como abolição dos privilégios 
vigentes que garantissem a igualdade de raça e cor, e o fim da escravidão.
O principal fator que fez irromper a conjuração baiana como um movimento de revolta popular ra-
dical está relacionado às condições sociais e econômicas da região do Recôncavo baiano. No fim do 
século 17, a região recuperou a prosperidade econômica com o renascimento agrícola. Tinha início 
a um novo ciclo da produção do açúcar.
Porém, o avanço da grande lavoura canavieira se fez em detrimento das pequenas propriedades 
agrícolas voltadas para a produção de subsistência. A diminuição da área ocupada pela lavoura de 
subsistência fez piorar as condições de vida das camadas populares. Enquanto os proprietário de 
engenho e os grandes comerciantes se beneficiavam com essa situação, os pequenos comerciantes e 
agricultores e os pobres e humildes sofriam com a alta dos preços e a escassez de alimentos.
Fim!

Continua na 2ª edição, até lá.

Fonte:educação.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil (Renato Cancian). Por: Davi Mariano

Contatos: Cel.: 99199-1335 / Página no Facebook: Terreiro de Cultura
E-mail: terreirodecultura@hotmail.com

Agradeço a todos pelo apoio:

Bateria e Extintor Tremembé
Fones: 3672-3767 / 99137-2600
Praça Jorge Tibiriça, 61- Centro - Tremembé - SP
Rodrigo Lanches
Praça Jorge Tibiriçá - Centro – Tremembé – SP.
(12) 99110 0740 / (12) 98121 2271 / (12) 3672 5382
Auto Escola Tremembé
(12) 3672-1410  /  3672-3768
Rua Souza Ribeiro, 269 – Centro - Tremembé

Instituto Terreiro de Cultura
(Grupo de Resgate e Promoção da

Cultura Afro-Brasileira em Tremembé)
Apresenta Coluna Raízes da História

Nesta Edição: Conjuração baiana: Revolta dos alfaiates
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Modelo Verônica Lopez
Meu nome é Verônica, tenho 25 anos, nasci em São Paulo, mas atualmente moro 
em São Bernardo do Campo. Desde pequena, sempre gostei de tirar fotos, desfilar 
e fazer apresentações para a minha família. Me formei esse ano na faculdade de 
Direito, e me desliguei totalmente da área da moda, porém em um determinado dia 
fui chamada para fazer uma simples figuração e foi dai que começou a surgir, cada 
vez mais trabalhos, para fotos em catálogos, propaganda, desfiles, recepção e even-
tos, a partir desse momento que descobri o que eu realmente gosto de fazer. Apesar 
de gostar da área do direito, trabalhar com a imagem, a rotina de fazer maquiagem, 
fazer cabelo, trocar de roupa, fotografar sempre foi a minha paixão.
Assessor de Empresa e Empresário : Paulo Salvati (12)99661.5800 @salvatiitalia45

As versões de mim
“Já chorei até pegar no sono, mas, também já fui deitar tão feliz a ponto de nem conseguir fe-
char os olhos” – Clarisse Lispector.
Penso que somos um pouquinho de cada sentimento, um pouco em cada momento. Houve 
um tempo em que acreditei que éramos sempre uma coisa ou outra. Não havia meio-termo. E 
não poderíamos jamais mudar, pois a nossa essência baseava-se apenas no que construímos ao 
longo do tempo. Cresci com as pessoas me dizendo que eu era boazinha, estudiosa, dedicada, 
inocente, esforçada. E ouvi inúmeras vezes que não era animada o suficiente, quieta demais, 
pensava demais e acomodada, preguiçosa. Então, havia os dias em que eu era boazinha, mas, 
estava furiosa por dentro. E havia dias em que senti que pensava demais, mas estava numa 
sala de aula, prestando o vestibular. Como justificar esses sentimentos? Como justificar a raiva 
quando ela vem e sobrepõe a bondade no meu coração? Como fazer meus olhos brilharem se a 
cada vez que permito meu coração se entregar, vem uma queda e tropeçamos juntos, afogando-
nos no medo das decepções. Ah, antes de auto piedade, que venha o auto amor, o auto perdão, a 
auto aceitação. Não é egoísmo, é cuidar-se, para ser melhor no mundo em que nos encontramos.
Podemos dizer com as palavras que estamos bem, que vamos encontrar forças, ás vezes, só 
para justificarmos aquela sensação sufocante que nos toma o sono em madrugadas chuvosas, 
mal sabe o céu, que nosso coração é tempestade bem maior que aquela que trovoa lá fora. Sei 
que tudo faz parte de aprender. Que é muito mais difícil vencer a si mesmo do que os outros, 
como já li em algum lugar. E é aí que abro parênteses, dois pontos ou o que for. Pois é preciso 
vencer a si mesmo. Nós, nossos maiores críticos. É preciso colocar aquele vestido sim, soltar 
o cabelo, cantar mesmo que errando, sentir-se orgulhosa das pequenas conquistas, se perdoar 
por falhar. Não desistir. Acreditar naquelas palavras “Sim, estou bem. Sim, vai passar. Sim, sou 
forte e vou conseguir”. Temos que acreditar que elas não são apenas receitas de bolo, não são 
palavras que devem ser engolidas, digeridas. Elas devem ser vivenciadas. Pois podemos mentir 
para os outros, para não preocupar quem amamos e para termos a chance de resolver aquilo por 
nós mesmos. Mas, não podemos mentir para quem somos. A verdade é que a mentira nunca 
é bem vinda. Ela é só um tiquinho de veneno que intoxica quem dela se alimenta. É entender 
que é necessária coragem para dizer “Não, isso me fere”. Mas, saber usar o bom senso, não ser 
cruel com ninguém, pois assim como nos machucam, também somos capazes de machucar. E 
se fizermos isso, sejamos humanos o suficiente para encarar nosso erro e pedir perdão. E assim, 
respeitar até a última parte de si. Nas versões de mim mesma, tenho descoberto que não é só a 
lua, os hormônios, a razão e emoção que influenciam. Tem simplesmente a ver com o que estou 
vivenciando naquele momento, quem eu serei a partir daí, será uma questão da melhor/pior 
versão que puder ser, e tenho certeza, que não é só comigo que é assim.

Daniele Aparecida Pereira

“Nota Pública de Retratação

“Reconheço que extrapolei ao proferir pa-
lavras ofensivas aos senhores Alexandre 
Couto de Oliveira e Ana Maria dos Santos 
em discussão ocorrida no recinto da Câmara 
Municipal de Tremembé, no dia 11/04/2014, 
às 10h e que deveria deixar o julgamento 
do senhor Alexandre a cargo do Poder Ju-
diciário, posto que a questão à época já es-
tava judicializada, abstendo-me de fazer 
julgamentos pessoais, respeitando, ainda, a 
opinião da senhora Ana Maria e seu direito 
de expressar seu apoio politico a qualquer 
pessoa. Externizo, por fim, publicamente 
meu pedido de desculpas e me comprometo 
a doravante não mais me manifestar sobre 
este assunto, consoante acordado nos autos 
do Processo nº 0002760-72.2014.8.26.0634 
que tramitou pelo Juizado Especial Cível e 
Criminal de Tremembé.”

Antonio Carlos Amora Ferreira

Nova forma de marcação
de consultas no Centro 
de Saúde de Tremembé

Devido ao elevado núme-
ro de faltas nas consul-
tas agendadas no Centro 
de Saúde, a Secretaria de 
Saúde irá antecipar para o 
final de cada mês os dias 
de agendamento médico.
Com esse novo método 

teremos várias melhorias, 
entre as principais estão: 
a diminuição no tempo de 
espera da consulta e o en-
caixe de um novo paciente 
em situações de faltas.
Estamos mudando com o 
objetivo de melhorar e hu-

manizar a nossa saúde, le-
vando até a população um 
atendimento digno, pre-
zando pelo bem estar de 
cada cidadão tremembeen-
se. A partir de Setembro, 
às consultas serão agenda-
das da seguinte forma:
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01/09 – SEXTA-FEIRA
8h – Cerimônia de hasteamento do Pavilhão Na-
cional
em comemoração à Semana da Pátria
Local: Mirante do Morro da Cruz – Itaquanduba
9h – Entrega de nova frota
Local: Secretaria Municipal de Educação – Rua 
São João, 277 – Perequê
16h – Entrega da obra da Ponte do Córrego do 
Perequê (rio Telma)
Local: Av. Princesa Isabel – Praia do Perequê
20h – Concurso Miss Ilhabela 2017 e Baile da 
Cidade com a Banda Palace
Local: Esporte Clube Ilhabela – Av. Força Expe-
dicionária, 75 – Vila
SHOWS COM BANDAS LOCAIS
19h – Helinho do Pagode
20h – Trio Luar
21h – Fernando Punk
22h – Pronúncia no Olhar
Local: Praça de Eventos do Galera – Água Bran-
ca

02/09 – SÁBADO
14h – Amistosos de Futebol
Seleção Feminina de Ilhabela x Seleção Femini-
na de Santos
Seleção Mista dos ex-jogadores x Seleção de 
Ilhabela
Local: Campo de Futebol do PEII – Barra Velha
Entrada: 1kg de alimento
19h30 – Missa Festiva de Aniversário da Cidade
Local: Paróquia Nossa Senhora D´Ajuda (Ma-
triz) – Vila
20h – Show Banda “Marcelo Totó”
Local: Praça de Eventos do Galera – Água Bran-
ca
21h – SHOW  BANDA SKANK
Local: Praça de Eventos do Galera – Água Bran-
ca

03/09 – ANIVERSÁRIO DA CIDADE (DO-
MINGO)
8h – Hasteamento dos Pavilhões Nacional, Esta-
dual e Municipal
Local: Praça das Bandeiras – Vila
9h – Desfile Militar, Cívico e Estudantil
Local: Rua Dr. Carvalho – Vila
18h – Sessão Solene de Comemoração do Ani-
versário de Ilhabela
Local: Câmara Municipal de Ilhabela – Av. D. 
Germana, 85 – Vila
20h – Show Banda “Roney Alves”
Local: Praça de Eventos do Galera – Água Bran-
ca
21h – SHOW PAULA FERNANDES
Local: Praça de Eventos do Galera – Água Bran-
ca

04/09 – SEGUNDA-FEIRA
18h – Entrega da obra da reforma da quadra po-
liesportiva
da E.M. Anna Leite Julião Torres
19h – Abertura da 4ª Copa Ilhafox de Futsal
Local: R. Benedito Leite Silva Junior, 201 – Be-
xiga

07/09 – QUINTA-FEIRA
15h – Marcha para Jesus – Realização COMEI
Local: Barra Velha (saída da Balsa)

07 A 10/09 – QUINTA A DOMINGO
17h – Ilhabela Sunset
Local: Vila

12/09 – TERÇA-FEIRA
10h – Entrega de Obra de Acessibilidade
Local: Bairro Portinho
16h – Entrega de Obra de Contenção
Local: Bairro Barreiros
19h – Abertura do 20º Festival Dança e Movi-
mento
Local: Pés No Chão – Rua Macapá, 72 – Barra 
Velha

14/09 – QUINTA-FEIRA
17h – Entrega da Reforma da Quadra de Espor-
tes
18h – Jogo Amistoso de Futsal

Programação do Mês de 
Aniversário de Ilhabela

212 Anos

Local: Bairro Taubaté

15/09 – SEXTA-FEIRA
19h – Amistoso de Futsal Seleção de Ilhabela x 
Seleção de São José dos Campos
Local: Ginásio Gilson Gomes Pinna – Itaquan-
duba

16/09 – SÁBADO
8h – 8ª Prova Natatória Píer a Píer
Local:  Perequê – Vila
11h – Abertura do Campeonato Paulista da Clas-
se Optmist e Paulista de Laser 4.7
Local: Escola de Vela Lars Grael – Pequeá

17/9 – DOMINGO
8h – 41ª Corrida Pedestre Cidade de Ilhabela
Local: Praça Allan Kardec – Barra Velha
12h – Campeonato Paulista da Classe Optmist e 
Paulista de Laser 4.7
Local: Escola de Vela Lars Grael – Pequeá

21/09 – QUINTA-FEIRA
17h – Entrega da reforma da Quadra de Esportes
18h – Jogo Amistoso de Futsal
Local: Bairro Borrifos

22/09 – SEXTA-FEIRA
16h – Entrega de obras de pavimentação (trecho: 
Perequê/Reino/Água Branca)
Local: Bairro Reino

22 A 24/09 – SEXTA A DOMINGO
19h – Ilharriba
Local: Vila

23/09 – SÁBADO
10h – Torneio de Bocha “Nelsinho e Amigos”
Local: Praia do Perequê
12h – Campeonato Paulista da Classe Optimist e 
Paulista de Laser 4.7 (Ranking)
Local: Escola de Vela Lars Grael – Pequeá
12h – Copa Suzuki 3ª Etapa XVII Circuito Ilha-
bela (Oceano)
Local: YCI – Vila

24/9 – DOMINGO
9h – 3ª Etapa do V Circuito de Vôlei de Praia
Local: Praia do Perequê
9h – Prova de Canoa Caiçara “Antonio Carlos 
dos Reis – Carlito”
Local: Praia do Perequê
9h às 14h – Rua da Alegria
Local: Barra Velha
10h – Torneio de Malha “Nelsinho e Amigos”
Local: Praia do Perequê
12h – Campeonato Paulista da Classe Optimist e 
Paulista de Laser 4.7
Local: Escola de Vela Lars Grael – Pequeá
12h – Copa Suzuki 3ª Etapa XVII Circuito Ilha-
bela (Oceano)
Local: YCI – Vila

26/9 – TERÇA-FEIRA
17h – Entrega de Obra de Revitalização
Local: Bairro Itaquanduba

28/9 – QUINTA-FEIRA
16h – Inauguração da nova sede do DETRAN
Local: Rua Benedito dos Anjos Sampaio, 418 – 
Barra Velha

30/09 – SÁBADO
9h – Quadrangular Ilhabela de Vôlei Cat. Livre
Local: Ginásio de Esportes “Oscar Schimidt” – 
Barra Velha
9h – Torneio de Beach Tênis
Local: Praia do Itaquanduba
9h – Etapa final do Brasileiro de Canoagem e 9ª 
Prova Rubens Seixinho
Local: Praia do Perequê
12h – 5ª Etapa do Circuito Paulista de Wind Surf
Local: BL3 – Armação
19h – Pré Jazz
Local: Praia Grande

E mais…
Entrega da Nova Base do Corpo
de Bombeiros de Ilhabela e SAMU.

3 de Setembro
Anversário de

Ilhabela
Parte das ilhas que integram 
o arquipélago de Ilhabela já 
era habitada muito antes da 
chegada dos primeiros eu-
ropeus ao Brasil. Pesquisas 
arqueológicas realizadas 
pelo Projeto Arqueológico 
de Ilhabela já identificaram 
no território do município 
14 sítios arqueológicos pré-
coloniais, ou seja, locais 
que foram ocupados por se-
res humanos antes de 1500.
Treze desses sítios – des-
cobertos nas ilhas de São 
Sebastião, dos Búzios e 
da Vitória – são o que os 
especialistas denominam 
“acampamentos conchei-
ros”; que foram habitados 
– acredita-se que desde o 
ano 500 antes de Cristo – 
por “homens pescadores 
coletores do litoral”, indí-
genas assim denominados 
porque não dominavam a 
agricultura e nem a produ-
ção de cerâmica, vivendo 
apenas do que encontravam 
na natureza, especialmente 
animais marinhos.
Um outro sítio arqueoló-
gico pré-colonial foi loca-
lizado na Ilha de São Se-
bastião, no bairro do Viana, 
graças à existência no local 
de farto material cerâmico 
da tradição Itararé; indican-
do a possibilidade de ali ter 
existido uma aldeia indí-
gena do tronco linguístico 
macro-jê.

Milhares de fragmentos ar-
queológicos já foram reco-
lhidos e integram o acervo 
do Instituto Histórico, Ar-
queológico e Geográfico de 
Ilhabela.
Apesar de os indígenas da 
família linguística tupi-
guarani terem dominado, 
por muitos anos, o litoral de 
São Paulo e do Rio de Ja-
neiro, não existe qualquer 
comprovação arqueológi-
ca ou bibliográfica de que 
eles tenham estabelecido 
alguma aldeia nas ilhas do 
arquipélago de Ilhabela. 
Talvez isso explique por-
que esses indígenas deno-
minavam a Ilha de São Se-
bastião como Maembipe, o 
que significa “local de res-
gate de prisioneiros e troca 
de mercadorias”. A escolha 
de um local neutro para a 
troca de prisioneiros e mer-
cadorias é um antigo costu-
me tribal vigente até hoje 
em alguns países da África, 
Ásia, Oriente Médio e até 
mesmo na Amazônia.
Os tupis eram profundos 
conhecedores da natureza e 
viviam guerreando entre si. 
Os inimigos eram mortos e 
comidos pela tribo, durante 
o chamado ritual antropofá-
gico, no qual se acreditava 
que as qualidades do inimi-
go morto seriam transmiti-
das a quem comesse da sua 
carne.

Inúmeras palavras de ori-
gem tupi-guarani permane-
cem entre nós até hoje, tais 
como capim, goiaba, pitan-
ga, mingau, baiacu, man-
dioca, biju, além de topô-
nimos (nomes próprios de 
locais) ilhabelenses como 
Pacoíba, Baepí, Pirabura, 
Pirassununga, Jabaquara, 
Perequê, Itaquanduba, Ita-
guaçu, Cocaia, Guarapo-
caia, Piava, Piavú, Pequeá, 
Papagaio, Itapecerica, Se-
pituba, dentre outros.
Além da grande herança 
lingüística, os tupis exerce-
ram uma grande influência 
na cultura e na alimentação 
do Brasil colonial, sendo 
que muitos desses hábitos 
permanecem vivos até os 
presentes dias na cultura 
caiçara.
A história colonial de Ilha-
bela começa quando os 
integrantes da primeira ex-
pedição exploradora envia-
da por Portugal à Terra de 
Santa Cruz chegaram a Ma-
embipe em 20 de janeiro de 
1502, dia consagrado, pela 
Igreja, a São Sebastião. 
Essa expedição – que reba-
tizou a ilha de Maembipe 
com o nome de São Sebas-
tião – foi comandada por 
Gonçalo Coelho, era com-
posta por três caravelas, e 
dela fez parte Américo Ves-
púcio, conhecidonavegante 
italiano.
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Santo Antônio do Pinhal
cidade dos artistas

Entalhador é destaque em 
Santo Antônio do Pinhal

Antonio Maria Soares 
faz esculturas em pa-
pel machê e em outros  
materiais, utilizando tam-
bém materiais recicláveis. 
Os trabalhos são perfeitos 

O entalhador Roberti-
nho executa seus servi-
ços de em placas de ma-
deira dando um toque 

e valorizados pelos aman-
tes de arte.
Santo Antônio do Pi-
nhal é um berço de ar-
tistas, Pintores, artesões,  
escultores vivem ex-

personalizado e exclusi-
vo no trabalho que faz.  
Os trabalhos podem ser 
conhecidos na Av. Minis-

põem e trabalham na-
quela cidade atraindo  
turistas e desenvolvendo a 
economia local. Visite no 
Face book: Antonio Mária 
Soares

tro Nelson Hungria 732 
em Santo Antônio do Pi-
nhal Tel. 12 3666-1407 – 
99717-1407.


