
Reconheço que extrapo-

lei ao proferir palavras ofensivas aos 

 senhores Alexandre Couto de Oliveira e Ana Ma-

ria dos Santos em discussão ocorrida no recinto da 

Câmara Municipal de Tremembé no dia 11/04/2017 

às 10 horas e que deveria deixar o julgamento ao se-

nhor Alexandre a cargo do Poder Judiciário posto que 

a questão à época já estava judicializada abstendo-

me de fazer julgamentos pessoais respeitando ainda 

a opinião da senhora Ana Maria e seu direito de ex-

pressar seu apoio político a qualquer pessoa. Externi-

zo por fim, publicamente meu pedido de desculpas e 

me comprometo não mais me manifestar sobre este 

assunto, consoante acordado nos autos do processo 

0002760-72.2014.8.26.0634 que tramitou pelo Juiza-

do Especial Cível e Criminal de Tremembé.
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OAB de Tremembé
comemorou aniversário

Armazen Di Vino inaugura 
com grande sucesso em 
Santo Antônio do Pinhal

Tremembé presente em 
Santo Antonio do Pinhal

A OAB de Tremembé co-
memorou neste dia 31 de 
maio seu 23º aniversário.
A diretoria da Casa es-

Em Santo Antonio do 
Pinhal, agora podemos 
contar com uma loja  lin-
da e com muitas opções.
Priorizando comercializar 
produtos feitos em Santo 
Antonio do Pinhal e re-
gião, o Armazen Di Vino 
em pouco tempo já se con-
solidou como referencia 

Visando o desenvolvi-
mento turístico de Santo 
Antônio do Pinhal a ad-
ministração municipal 
convidou fanfarras de 
São Bento do Sapucai, 
Sapucai Mirim , Campos 

teve presente incluindo 
suas comissões, o evento 
também contou com a pre-
sença de representantes do 

na cidade, que além de 
charmosa e hospitaleira se 
reinventa a cada dia ofere-
cendo aos seus visitantes  
muita coisa bacana, como 
por exemplo as cervejarias 
artesanais locais .
Localizada na Gale-
ria Araucária, ao lado 
do Matinal Doceria, 

do Jordão e Tremembé.  
O desfile atraiu turistas e 
cidadãos. Houve também 
a apresentação da fanfar-
ra de Santo Antônio do 
Pinhal que abrilhantou o 
evento. Santo Antonio já 

judiciário, do ministério 
público, advogados, alem 
de várias outras autorida-
des e convidados.

Armazém Di Vino,  
lhe surpreenderá com a 
quantidade de cervejas 
locais e regionais, choco-
lates dos mais variados 
tipos, vinhos e produtos 
exclusivos.
Local que voce não poderá 
deixr de visitar ao vir para 
Santo Antonio do Pinhal

atem elevado número de 
turistas visitando a cidade 
visto sua beleza natural o 
empenho da administração 
municipal e a participação 
do empresariado e dos ci-
dadãos.

A modelo e Atriz Bruna Gonçalves 
participou do grande evento junto 
com outras celebridades  os artis-
tas  foram homenageados em gran-
de estilo na entrega das comenda 
e dos trofels em memória da Hebe 
Camargo e Mazzaropi na Assem-
bleia legislativa do estado de SP 
(13981613574)

Nota Pública de Retratação
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1. Comis & Bebis Restaurante: (0xx12) 3674-4441
2. Clemente Terra Planagem   99783-4565 ID*.: 85330
3. Bar do Caveira
4. Banca Avenida (Marcelo) (0xx12) 99143-6572
5. Bazar Marili (Srº Gonçalves) (0xx12) 3672-5901 (0xx12) 3672-
1986
6. Vesso Cabelereiros Tremembé - Praça Geraldo Costa, nº 23 - Cen-
tro - Tremembé - SP  Tel’s: (0xx12) 3672-5033 e 3672-5039 #vesso-
tremembe Siga-nos no Instagram e Facebook: Vesso Cabelereiros 
Tremembé
7. Vereador Adriano Santos (0xx12) 99177-8330
8. Curso De Inglês Particular Professora Renata Amaral (0xx12) 
99674-1505 (0XX12) 99763-2800 e-mail: englishcourse@uol.com.
br
9. + 1 K-Brito’s Lanches (0xx12) 98330-3482
10. Despachante Central Av. da Saudade, nº 34 - Centro - Tel (0xx12) 
3672-1357
11. Drª Ana Lúcia Ribeiro S Cruz (0xx12) 3674-1664 - TREMEMBÉ e 
(0xx12) 3624-7361 –TAUBATÉ  e-mail: analurscruz@ig.com.br
12. FJP Assessoria Contábil (0xx12) 3674-2649 e (0xx12) 3674-1725
13. Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108 
14.  Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
15.  Lanchonete e Restaurante Bell (0xx12) 3674-3922
16. Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1715
17. Planecon Contabilidade Planejada (André Costa). Tremembé: 
Rua Ismeal Dias da Silva, nº 345 - Centro. TELEFONE: (0XX12) 3674-
1404. Taubaté: Rua Sacramento, nº 57 - S/L - Centro - Taubaté - 
SP (0xx12) 3633-7023. Site: www.planeconcontabil.com.br E-mail: 
planecon@planeconcontabil.com.br
18. Dona Regina Helena Chiaradia (0xx12) 3672-4172
19. Cobrinha Games (Taubaté Shopping) Avenida Charles Schnider, 
nº 1700, loja 179-b  -  fones: (0xx12) 3635-1155 3621-1255 What-
sApp: 12 98124-3951 Facebook: Cobrinha Games - Site: www.co-
brinhagames.com.br
20. Barbearia 26 de Novembro (Gustavo Couto)

Parabéns Pindamonhangaba 10 de julho 312  anos

PATROCINADORES CULTURAIS DA
COLUNA  HUMOR DO PEDRAO PARA A 
EDIÇÃO DE JUNHO - JULHO DE 2017

Não se sabe exatamente 
quando o local, uma sim-
ples paragem, passou a 
ser chamado de PINDA-
MONHANGABA, nome 
indígena que significa “lu-
gar onde se fazem anzóis”. 
Data do final do século 
XVI a ocupação da área 
onde hoje se situa Pinda-
monhangaba. O primeiro 
morador, que ganhou ter-
ras no local e implantou sí-
tio com ranchos e pastaria,  
foi João do Pra-
do Martins, em 1643.
A “paragem” estava fada-
da a se desenvolver rapi-
damente, já que suas terras 
eram excelentes; o clima 
ameno e sua posição geo-

gráfica a tornavam passa-
gem obrigatória dos via-
jantes que se deslocavam 
de São Paulo para Minas 
Gerais através do Vale do 
Paraíba. Por volta de 1680,  
Pindamonhangaba já era 
um povoado, vinculado 
ao Termo (Município) 
de Taubaté. Data dessa 
época a construção do 
primeiro templo, a cape-
la de Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, no lugar 
onde hoje fica a Praça Pa-
dre João de Faria Fialho.
Em 10 de julho de 1705, 
o povoado recebeu fo-
ros de vila, por ato da 
Rainha Dona Catarina, 
ficando, portanto, politi-

camente emancipado de 
Taubaté. Por isto, o Dez 
de Julho é a data mag-
na de Pindamonhangaba,  
que não tem uma data 
de fundação, mas sim de 
emancipação. Durante 
o século XVIII, desen-
volveu-se em Pindamo-
nhangaba uma atividade 
agropastoril, com predo-
minância da cultura de 
cana-de-açúcar e a pro-
dução de açúcar e aguar-
dente, em engenhos.
Durante o período do café 
no Brasil, a cidade viveu 
sua fase de maior brilho 
e se destacou no cenário 
nacional. O cultivo do 
café foi iniciado no Mu-

CRÉDITO   FÁCIL  E SEM BUROCRACIA  
DE 15  A  260 MIL 

SEM CONSULTA AO SPC E SERASA.   PARA  ABRIR  NEGÓÇIOS, 
COMPRAR  IMÓVEL,  PAGAR DÍVIDAS,  FAZER CAPITAL DE GIRO  
PARA PESSOAS FÍSICAS  JURÍDICAS PARA TODO BRASIL  DIARIA-
MENTE DE 08: AS 20HS.  OBS: NÃO COBRAMOS TAXA DE SEGURO 
FIANÇA.

EXEMPLOS:
CRÉDITO               PRESTAÇÃO

15 MIL................... R$108,00
20 MIL................... R$134,00
30 MIL................... R$198,00
40 MIL................... R$254,00

EXEMPLOS:
CRÉDITO               PRESTAÇÃO
50 MIL................... R$298,00
60 MIL................... R$347,00
70 MIL................... R$426,00
80 MIL................... R$505,00
90 MIL................... R$594,00

********  VEJA OUTROS  VALORES********
PLANTÃO SÁBADO E DOMINGO

 (0xx31) 3588.2454    (0XX31) 98300.9235 (claro)
 (0XX31) 99368.4197 (Tim)  (0XX31)98916.4533 (oi) 

(0XX31)99590.4678 (vivo)

VAGAS DISPONÍVEIS
PAT DE TAUBATÉ

Eletricista de Veículos Automotores 
(para pessoa com deficiência)
Cozinheiro Restaurante
Mecânico de Suspensão
Técnico em Nutrição

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT
Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Telefone: 3632-3984

Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em 
cadastrar vagas abertas  entrar em 
contato pelo e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com

nicípio a partir dos anos 
de 1820. Duas décadas 
após, Pindamonhangaba  
se tornou um grande cen-
tro cafeeiro, apoiado em 
suas terras férteis e na 
mão-de-obra escrava. 
Nessa época, foram cons-
truídos o Palacete 10 de 
Julho, o Palacete Viscon-
de da Palmeira, o Pala-
cete Tiradentes, a Igreja 
São José e outros grandes 
casarões. A Igreja Matriz 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, construída nos 
primeiros anos dos 1700, 
foi remodelada, ganhando 
sua fachada imponente.
Pindamonhangaba, que 
ganhou do cronista e po-

eta Emílio Zaluar o título 
de “Princesa do Norte”, 
foi elevada a cidade por 
lei provincial de 03 de 
abril de 1849. O ciclo do 
café extinguiu-se no final 
da década de 1920, não 
tendo resistido aos golpes 
produzidos pela exaustão 
das terras, a libertação dos 
escravos e a crise econô-
mica mundial. A partir 
daí, a economia de Pinda-
monhangaba passou a se 
apoiar na constituição de 
uma importante bacia lei-
teira, em extensas culturas 
de arroz e na produção de  
hortigranjeiros. Foi uma 
época de pequeno cres-
cimento econômico, que 

se estendeu até o final da 
década de 1950, quan-
do o Município entrou 
no ciclo pré-industrial. O 
período de 1970 a 1985 
foi, para Pindamonhan-
gaba, uma fase de cres-
cimento industrial extre-
mamente acelerado, que 
mudou, profundamen-
te, a face do Município.
DADOS HISTÓRICOS 
TOPÔNIMO : Pinda-
monhangaba - lugar 
onde se fabricam anzóis. 
FUNDAÇÃO : Não teve 
uma fundação intencional. 
PRIMEIRO MORADOR 
: João do Prado Martins
E M A N C I P A Ç Ã O : 
10 de julho de 1705.
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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
Na democracia a maioria tem que ser do bem, portanto esta maioria tem que estar 
alerta a este fato.
A democracia visa atender a sociedade no sentido de que sejam prevalecidos os 
interesses da maioria.
O que acontece quando que por este ou àquele motivo a população como um todo 
resolve se abster de se inteirar e participar de forma direta ou indireta da política? 
 Ai surge o grande problema atual e porque não dizer que já vem perdurando há 
muito tempo. O povo mal conhece àqueles em que vão votar, muitas vezes repetem 
o mesmo erro em votar em indivíduos com antecedentes negativos ou até mesmo 
em candidato totalmente despreparado para o exercício do cargo pretendido.
Na verdade os mais bem votados são sempre àqueles que se fizeram mais famosos 
e que cuja fama aconteceu fora da política, ficando assim de fora o critério do co-
nhecimento técnico a ser ponderado, ou seja, se sabe ou não o candidato exercer 
realmente o trabalho do político. Por mais bem intencionado que seja o cidadão, 
isto não é só o que conta, é necessário acima de tudo alto conhecimento técnico 
para exercício de função de representatividade junto aos poderes. Um alto grau de 
conhecimento técnico se faz necessário, ou seja, precisam àqueles que pretendem 
ter função pública de representatividade saberem o que podem o que devem fazer, 
conhecerem também suas obrigações suas prerrogativas e suas limitações. Não es-
tamos em época de ter aprendizes de políticos exercendo cargos efetivamente, os 
políticos devem antes de tudo entender que em suas mãos estão as responsabilida-
des sobre o futuro dos cidadãos que representam.
Se já que para ser eleitor o cidadão deve estar preparado, o que dizer então dos 
candidatos a políticos, isto para evitar que amanhã ou depois tomem iniciativas 
e decisões por desconhecimento ou de forma criminosa que venham prejudicar o 
cidadão, a si próprio e macular a própria instituição que representa.
Vejam por exemplo os atuais fatos que vem acontecendo na área política quer seja 
a nível federal, estadual e até mesmo municipal, sem contar em outras instituições 
da administração pública que as tornam todas desacreditadas.

Miscelânea
Curiosidades

O Brasil é um país bastante desenvolvido em algumas áreas da medicina, como 
nas pesquisas em relação à AIDS, porém hoje, contabiliza inúmeros casos de do-
enças bastante antigas, algumas citadas pela Bíblia, como a hanseníase, que afeta 
milhares de pessoas no país. Outros males como a Doença de Chagas, verminose, 
malária, tuberculose, raiva, dengue, leishmaniose e febre amarela já foram erradi-
cadas em vários países, mas aqui, a cada ano, cresce o número de novos casos. Essa 
não é apenas uma questão de saúde publica, mas também econômica. Os adultos 
portadores de algumas dessas moléstias ficam impedidos de trabalhar e prover o 
próprio sustento e de sua família, fazendo com que estejam na linha de pobreza. As 
crianças são prejudicadas em seu desenvolvimento físico e intelectual, perdendo 
anos de estudo que nem sempre conseguem recuperar. Segundo especialistas, a 
falta de políticas sérias para a erradicação dessas doenças e do incentivo à indústria 
farmacêutica em elaborar medicamentos para a população de baixa renda dificulta 
a erradicação da miséria no país.
***
Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o aparecimento de es-
pinhas, mas não há nada especificamente condenando o chocolate. Além disso, a 
predisposição genética e as alterações hormonais comum na adolescência e em mo-
mentos de stress é que são os principais responsáveis pelas espinhas. Essa lenda 
pode ter surgido porque muitas pessoas tendem a consumir mais chocolates nos 
períodos em que estão mais tensas e ansiosas, situações em que os hormônios ficam 
mais a flor da pele, estimulando as espinhas.

Humor

O sujeito casou com uma mulher que era teimosa que nem uma mula. Depois de 
dois anos de casados, a beira de um ataque de nervos, ele finalmente conseguiu 
convencê-la a consultar um psicanalista. Na volta da primeira consulta, ansioso, ele 
pergunta: 
- E então, meu amor? Como foi a consulta? Tudo bem?
- Tudo bem uma ova! Precisei gastar todo o meu horário pra convencer o psicólogo 
que o divã ficava bem melhor no meio da sala!
***
Uma mulher entrega ao Juiz uma petição pedindo o divórcio e o Juiz a questiona:
- A senhora tem certeza do que está pedindo? A senhora que o divórcio por compa-
tibilidade de gênios? Não seria o contrário?
- Não meritíssimo, é por compatibilidade mesmo. É que eu gosto de cinema e o meu 
marido também, eu gosto de ir à praia e ele também, eu gosto de ir ao teatro e ele 
também e eu gosto de homem e ele também gosta!
***
Numa escola americana a professora diz aos alunos:
- A partir de hoje não há mais racismo na minha sala de aula! Agora já não há mais 
nem brancos e nem negros. Passamos a ser todos azuis!
E prossegue... Agora vamos todos sentar... Os azuis claros sentam na frente e os 
azuis escurinhos sentam lá no fundão.

Mensagens

A beleza que tanto buscamos está no nosso interior. Não há roupa, nem penteado 
que embeleze a falta de caráter. Vivemos em um mundo preocupado com o exterior, 
onde por tudo tem que haver uma retribuição, até no amor, espera-se recompensa. 
Nas brigas de casais, de familiares ou de amigos, quase sempre ouvimos queixas 
do tipo: depois de tudo o que eu fiz? Verdades, cobranças infundadas, cheias de 
ressentimentos e mágoas, frutos das atitudes exteriores que praticamos. Esperamos 
demais sem oferecer tanto assim. Alma querida! Antes que o Sol se ponha nova-
mente, aprenda o que vale é o que vai dentro de você! Faça tudo com serenidade, 
mantenha-se de bem com você. Faça o seu melhor, não espere nada dos outros, 
você mesmo deve olhar para o que fez, se sentir-se bem. Ainda que venham críti-
cas, desaforos, mal-entendidos, nada disso vai te afetar, por que você sabe que fez o 
melhora. Vista a alma com bons pensamentos, perfume-se com boas ações,penteie 
as emoções com o bem, seja uma pessoa linda no seu interior e brilhe pelo encanto 
de refletir em sua face, a própria face de Deus. Aquilo que somos é o nosso mudo.
***
Sabemos que a felicidade vem do íntimo. Felicidade é um estado interior. Você 
não se torna feliz miraculosamente, por conta de mudanças exteriores, mas apenas 
se você mudar. Você precisa enxergar as coisas de um ponto de vista mais amplo. 
Alguém pode até lhe mostrar o caminho, ensinar técnicas, mas é tudo o que pode 
fazer, o resto é por sua conta. Buscar a felicidade e alegria de viver não é de forma 
alguma errado, pecaminoso ou prejudicial ao espírito.

Pensamentos, provérbios e citações 

Eficiência é a inteligência preguiçosa.
O ódio dos fracos não é tão perigoso quanto a sua amizade.
A felicidade consiste em fazer o bem.
Para que pensar no amanhã se ele termina depois de amanhã.
Homem galinha se tomar chuva vira canja.
É melhor não cutucar a onça com vara curta.
Herói é um covarde que não teve tempo de fugir.
A falsa humildade é outro orgulho.
Só há uma blasfêmia, a injustiça.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Os remorsos superam a justiça.
Mantenha a distância “seu merda”.
A paciência é a sabedoria da espera.
Preserve o antigo, mas conheça o moderno.
O futuro não é mais do que costuma ser.
Fazer o pior parece a melhor decisão.
Há duas coisas infinitas: O Universo e a tolice dos homens.
É nos momentos de decisão que seu destino é decidido.
Quem cedo madruga, boceja o dia inteiro.
A pior decisão é indecisão.
Não está terminado até que seja terminado.

Tremembé oferece áreas 
para chegada de novas 

empresas

A Prefeitura de Tremem-
bé através da Secreta-
ria de Assuntos Jurídi-
cos e Desenvolvimento  
Econômico, está reali-
zando a doação de áreas 
para atrair novas indús-

trias para o município.  
O objetivo desta ação 
é a geração de empre-
gos e o aumento da  
arrecadação de impos-
tos compartilhados vi-
sando realização de  

obras futuras em be-
nefício da população.  
Os interessados de-
verão habilitar-se  
através do site oficial da 
prefeitura em: www.tre-
membe.sp.gov.br
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Nesta edição João Cândido (O Almirante Negro) Boa leitura!

Boa leitura!
João Cândido Felisberto nasceu no Rio Grande do Sul, em 1880. Filho de ex-escravos, aos 14 anos 
entrou para a Marinha, instituição que na época era composta por 50% de negros, 30% de mulatos, 
10% de caboclos e 10% de brancos. A maioria dos marinheiros, assim, era composta por homens 
pobres, geralmente filhos de escravos, que recebiam salários irrisórios e eram constantemente hu-
milhados. Os castigos físicos haviam sido abolidos no Exército em 1890, mas na Marinha persistia 
a aplicação de chibatadas, que recaíam principalmente sobre os marujos, pois ocupavam a base da 
hierarquia militar.
João Cândido entrou para a História como líder da Revolta da Chibata, ocorrida em 1910, contra os 
castigos físicos impostos aos marinheiros. Por conta deste evento, foi apelidado de Almirante Negro.
Na noite de 22 de novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Rodrigues de Menezes foi condenado 
ao castigo. Logo no início o rapaz desmaiou, mas continuou a receber as chibatadas. O fato fez com 
que centenas de marinheiros se rebelassem. A insurreição, liderada por João Cândido, começou a 
bordo do Minas Gerais, mas atingiu outros navios, que tiveram seus comandantes destituídos. Horas 
depois, cerca de dois mil marinheiros tinham sob seu comando os principais navios de guerra da 
esquadra, mantendo os canhões apontados para o Rio de Janeiro, então capital da República. Eles 
exigiam o fim dos castigos corporais na Marinha.
Com receio das conseqüências da revolta, o presidente Hermes da Fonseca atendeu aos pedidos dos 
marujos, pois o pânico já havia levado milhares de habitantes a fugir da cidade. No entanto, assim 
que os rebeldes se entregaram com a promessa de anistia no dia 25 de novembro, o governo decretou 
suas expulsões da Marinha. Dezoito líderes foram para uma solitária no Batalhão Naval na Ilha das 
Cobras, no Rio. Apenas João Cândido e um companheiro saíram vivos. Os outros 16 marinheiros 
morreram sufocados, pois a prisão era lavada com uma solução de água e cal – quando a água eva-
porava, o cal penetrava nos pulmões dos marinheiros, matando-os.
João Cândido foi banido da Marinha e chegou a ser internado em um hospício. Foi absolvido, mas 
nunca deixou de ser vigiado pela polícia, até mesmo em seu enterro. Teve 12 filhos, em quatro ca-
samentos. Nunca mais conseguiu arrumar emprego fixo e passou o resto da vida trabalhando como 
estivador na Praça XV, no Rio de Janeiro, e fazendo biscates. Morreu em 1969, aos 89 anos, no 
anonimato.
No começo da década de 70, João Bosco e Aldir Blanc homenagearam João Cândido Felisberto com 
o samba O Mestre-sala dos mares. A história do Almirante Negro e da Revolta da Chibata ainda fazia 
eco nos círculos militares. A música acabou sendo vetada pela censura por trazer à tona um assunto 
proibido pelas Forças Armadas.
Espero que tenham gostado e continuem lendo, muito axé a todos!
Por: Davi Mariano
Contatos:
E-mail: terreirodecultura@hotmail.com
Página no Facebook: Terreiro de Cultura
Cel: 99199-1335
Fonte: Heróis de Todo Mundo
Agradeço a todos pelo apoio:
Foto Studio Paulinho
R: Bom Jesus nº 172
Cel: 99208-6484
Bateria e Extintor Tremembé
Fones: 3672-3767 / 99137-2600
Praça Jorge Tibiriça, 61- Centro - Tremembé - SP
O Butico Bar
R: 26 de novembro, nº 3 - Centro Tremembé
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:

Balanço da prestação 
de contas da festa do 

arroz 2017
Dia 20/06/2017 terça feira 
as 20:30 da noite, houve 
uma reunião no Centro de 
Tremembé sobre a presta-
ção de contas das despe-
sas e lucros da  9ª Festa 
do Arroz 2017 realizada 
no Salão de Eventos da 
BASÍLICA BOM JESUS 
nos dias, 11, 12, 13 e 14 
de maio. O total geral de 
despesas da Festa foi de 
R$ 53.333,47 entre cachê 
de alguns artistas, ilumi-
nação de palco, serviço de 
som, limpeza, transporte 
de artistas, gráficas, servi-
ço de segurança, auxiliares 
de camarim e entre outros. 
A cota recebida pela 9ª 
Festa de Arroz contendo 
Tendeiros, Novos Patroci-
nadores da Festa foi de R$ 
53.500,00.   Houve boatos 
de que em todas as festas, 
os organizadores não apre-
sentaram a prestação de 
contas. Lúcia Manfredini 
convidou pra quem qui-
ser ver o balanço da Fes-
ta do Arroz, está no Ate-
liê Via Francisco que fica 
em frente a Igreja Santa 
P aulina na Rua Antônio 
Maria, nº 455 no Centro 
da Cidade. O evento esse 
ano começou com dificul-

dades apesar da Prefeitu-
ra não oferecer o espaço 
público para a maior es-
trutura para os visitantes.  
O Salão de Eventos da Ba-
sílica, foi o único espaço 
para acolher os visitantes 
da festa oferecendo mú-
sica e comidas deliciosas. 
Um outro ponto bastante 
positivo foi a limpeza e a 
higienização dos banhei-
ros que a basílica ofere-
cia, sendo que nos outros 
anos quando a Festa de 
Marisa e Lúcia Manfre-
dini era na Praça Geraldo 
Costa, os toiletes eram 
químicos e não ofereciam  
higiene suficiente. Alguns 
moradores não gostam da 
festa e que acham que os 
produtos são caros. Lúcia 
diz que os pacotes de arroz 
custam R$ 25,00 o quilo 
nos Supermercados e que 
os preços que os organi-
zadores vendem na Festa 
são justos e necessários. 
Mar isa falou que além da 
variedade gastronômica, 
também tem um espaço de 
música com rítimos varia-
dos e que esse evento é um 
evento especial pra cidade 
pra homenagear os trapis-
tas em Tremembé e que 

esses comentários infeli-
zes não devem sair na boca 
de que quem ama o muni-
cípio. Quanto ao entreteni-
mento, os rítimos serão os 
mesmo com ballet, mpb, 
dança contemporânea.   
Os organizadores esperam 
que a 10ª Festa do Arroz 
seja mais atrativa e mais 
ampla para todos os visi-
tantes e com mais varieda-
des gastronômicas e sabo-
rosas pra quem quiser vir. 
A comandante da Polícia 
Militar Elaine Nikoluk Sa-
chetti mandou um e-mail 
elogiando a estrutura e o 
nível de público que a Fes-
ta do Arroz teve durante 
os 4 dias de maio e que a 
Polícia trabalhou tranqui-
lamente na área de segu-
rança. E ainda a coman-
dante salienta que nosso 
pais está carente de mui-
tos eventos culturais des-
se nível para que o nosso 
povo tenha mais cultura.  
A reunião contou com pa-
trocinadores da festa e os 
organizadores do evento 
e o jornalista freelance 
Pedrão Simões. A reunião 
terminou as 22:00 da noi-
te.  De Tremembé: Pedrão 
Simões.
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Pindamonhangaba
comemora 312 anos
com um mês de festa

Julho é um mês especial 
para Pindamonhangaba. 
No dia 10, a cidade come-
mora 312 anos de emanci-
pação político-administra-
tiva e, para comemorar a 
data, o mês inteiro será de 
festa.
Todos os finais de semana 
haverá atrações especiais, 
gratuitas, para toda a po-
pulação, como caminha-
da, corrida, teatro, dança, 
shows e muito mais.
O primeiro final de sema-
na de julho terá o evento 
Cavalgar, na Fazenda do 
Tanque, além da 2ª Cami-
nhada no Parque do Trabi-
ju, premiação do concurso 
nacional e internacional 

de Trovas, apresentação 
do espetáculo Chica Boa, 
no Teatro Galpão, e 28ª 
Romaria Fluvial de Ca-
noas e Barcos, com para-
da no Bosque da Princesa 
e no antigo porto de areia 
do Mantiqueira. No se-
gundo final de semana do 
mês serão realizadas as 
cerimônias solenes de co-
memoração ao aniversário 
da cidade, como o haste-
amento das bandeiras e a 
missa em ação de graças 
na igreja Matriz, além da 
festa no Parque da Cidade, 
com shows gratuitos. Os 
ingressos serão trocados 
por um quilo de alimento 
não-perecível. No terceiro 

final de semana, haverá o 
Festival Julino em Morei-
ra César, a 23ª Exposição 
Nacional de Orquídeas, no 
Parque da Cidade, a Copa 
Vale de Wheeing Stunt 
(moto) também no Parque 
da Cidade.
Encerrando o mês de ju-
lho, haverá apresentação 
de dança contemporânea e 
danças brasileiras na Pra-
ça Monsenhor Marcondes, 
Dia Municipal da Cultura 
e da Paz, 1º Festival In-
ternacional West Krishna 
na Fazenda Nova Goku-
la, a Corrida Pinda com 
um percurso inédito e o 3º 
Animacão Legal, no Bos-
que da Princesa.

Curso de assistente de
cabeleireiro em Cunha

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Cunha, com 
o propósito de oferecer 
oportunidade de geração 
de renda e possibilidades 
de capacitação profissio-
nal á população, abre ins-
crição para o CURSO DE 

ASSISTENTE DE CABE-
LEIREIRO.
As inscrições serão feitas 
no Fundo Social locali-
zado na Rua Adhemar de 
Barros, s\nº – Cajuru (ao 
lado da sede Dragões do 
Morro), no horário: 9 h 

– 11 h \ 13h30 – 16 h, de 
segunda feira á sexta feira.
N o CRAS localizado na 
Rua João Mayela Querido, 
s\nº – Parque Nova Cunha 
(ao lado do PSF Paulo Jar-
bas), no horário 09:00h – 
11:00h \ 13:00 – 15:30.
O período de inscrição é de 
21\06\2017 a 20\07\2017.
Para participar do Curso, 
os interessados devem ter 
idade mínima de 18 anos, 
apresentar cópias dos do-
cumentos pessoais e com-
provante de endereço.
‘O CURSO É GRATUITO 
E AO FINAL, O ALUNO 
RECEBERÁ CERTIFI-
CADO.

Cabletech Cabos faz
doação para campanha do

agasalho em Caçapava

No último dia 12 de junho, 
o Fundo Social de Solida-
riedade recebeu cerca de 
80 cobertores, roupas e sa-
patos doados pela empre-
sa Cabletech Cabos para 
campanha do agasalho.
Com o tema “Roupa boa, 

a gente doa” a campanha 
tem o objetivo de arreca-
dar o maior número pos-
sível de peças, novas ou 
usadas, em boas condi-
ções de uso para aquecer a 
quem tem frio.
A Campanha é realizada 

pelo Fundo Social de So-
lidariedade em parceria 
com algumas instituições 
engajadas na ação.
Confira os pontos de cole-
ta:
Corpo de Bombeiros (R. 
São Francisco, 888 - Vila 
Antônio Augusto Luiz)
Clube Jequitibá (R. José 
de Noronha Ferraz, 454 - 
Vila Resende)
Paço Municipal (R. Capi-
tão Carlos de Moura, 243, 
Vila Pantaleão)
TW Espumas (Rod. Pres. 
Dutra, 130 - Parque Res. 
Maria Elmira)
LEAR (Rua Antonio Gue-
des Teixeira, 700 - Jardim 
Panorama )
Rede Simpatia  (R. An-
tonio Condino, 70 – Vila 
Santa Isabel)
(Avenida Almirante Ta-
mandaré, 405 - Vila Meni-
no Jesus)
(R. Antonio Guedes Tei-
xeira, 700 - Jardim Pano-
rama)
Shibata Supermercados 
(Rod. João Amaral Gur-
gel, 980 - Parque Res. Ma-
ria Elmira)
Supermercado Nelsinho 
(R. Arthur Portes, 101 - 
Vila Sao Joao)

Fundo Social de Ilhabela recebe 
doação da Associação Comercial 

e Empresarial em Ilhabela

A presidente do Fundo 
Social de Ilhabela, Júlia 
Tenório, recebeu nesta 
terça-feira, 20, uma do-
ação do presidente da 
Associação Comercial e 
Empresarial de Ilhabela, 
Wilson Santos, no valor 
de R$1.613,00, que será 
revertido e repassado ao 
fundo em forma de mate-

riais para as oficinas.
O donativo corresponde a 
10% do faturamento obti-
do pelos restaurantes as-
sociados, que participaram 
do evento Boteco Cultural 
realizado pela Prefeitura 
de Ilhabela, por meio da 
Secretaria de Cultura, no 
início do mês junho. “Com 
muita alegria recebemos 

essa doação. Essa parceria 
é muito importante, por-
que parte do comércio está 
envolvida com as ações 
sociais e geração de renda, 
além disso, o Fundo Social 
capacita as pessoas para 
que elas sejam inseridas 
no próprio meio empresa-
rial, que são os comércios 
da nossa cidade”, declarou 
Júlia Tenório.
O presidente da Associa-
ção, Wilson Santos, disse 
que a parceria é antiga e 
destacou que os eventos 
como o Boteco Cultural 
são muito importantes. 
“Eles dão a chance dos ar-
tistas locais mostrarem o 
seu talento, proporcionam 
a participação do comércio 
da cidade e ainda colabo-
ram para as atividades do 
Fundo Social”, explicou.
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