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Multiação leva diversos 
serviços à população do 
bairro Tinga em Caraguá

Estudante de Tremembé
é destaque em concurso

de Miss na região

O Multiação chega à sua 
3ª edição e dessa vez será 
realizado no bairro Tinga, 
dia 11 de novembro. A 
comunidade terá a oportu-
nidade de aproveitar deze-
nas de serviços gratuitos, 

levados pela Prefeitura 
de Caraguatatuba. Entre 
eles estão corte de cabe-
los, emissão de carteira de 
trabalho e CPF, inscrições 
para o programa de habita-
ção e Regulariza Caraguá 

e testes de glicemia e he-
patites B e C.
O evento será sediado na 
Escola Municipal Profª 
Maria Aparecida de Car-
valho, localizada na Ave-
nida Marechal Deodoro 
da Fonseca, nº 1155 e será 
aberto ao público das 9h 
às 16h. De acordo com a 
coordenadora do evento, 
Cilce Fabretti, o Multiação 
é um governo itinerante, 
que leva as funções da Pre-
feitura até o munícipe.
O evento terá a presença 
do prefeito Aguilar Junior, 
da presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Samara Fraschetti Bastos 
de Aguilar, e dos secretá-
rios municipais.

Naelly Bettin de 15 anos, estudante do Colégio Idesa, está se preparando para a pró-
xima fase do concurso Miss Regional Infanto Juvenil que acontecerá em fevereiro 
em São Caetano do Sul. “Estou muito feliz e focada para a próxima fase, realizando 
um curso de modelo, cuidando do corpo e da mente.” A seletiva para o concurso 
aconteceu no dia 1 de outubro de 2017 em Taubaté no Clube Associação onde a 
modelo desfilou e realizou uma apresentação de canto encantadora. Naelly é a única 
finalista que concorre ao titulo Miss Tremembé, o concurso abrange seis cidades e 
meninas de 4 a 16 anos que disputam entre si para serem misses de suas cidades.  
Naelly Bettin (12) 98262-3293 
e-mail: naellyy@gmail.com
Instagram: @naellybs

Escolas municipais
recebem espetáculo
sobre segurança no 

trânsito em Pinda

Nos dias 7 e 8 de novem-
bro, quatro escolas muni-
cipais de Pindamonhanga-
ba irão receber a peça de 
teatro “Trânsito Legal”. 
O espetáculo faz parte 
do projeto Diverte Teatro 
Viajante, com patrocínio 
da Lei de Incentivo à Cul-
tura (Rouanet) e da MRS 
Logística.
As escolas Profª Julieta 
Reale Vieira (Castolira), 

Profº Elias Bargis Mathias 
(Araretama), Profº Au-
gusto César Ribeiro (Vila 
Rica) e Profª Madalena 
Caltabiano Salum Benja-
mim (Nova Esperança), 
irão receber a peça que 
busca ensinar as crianças 
sobre segurança no trân-
sito. O tema é muito dis-
cutido na sociedade atual, 
já que é importante que as 
crianças estejam seguras 

no dia a dia e se tornem 
motoristas conscientes no 
futuro.
Os agentes de Trânsito de 
Ciência Divertida orien-
tam as crianças de forma 
interativa e lúdica, sobre 
as formas corretas de agir 
diante de possíveis peri-
gos, usando como exem-
plo as imprudências co-
metidas pelos motoristas e 
pedestres.

Escolas do Trabalho de 
Taubaté abrem 84
vagas para cursos
profissionalizantes

As Escolas do Trabalho 
oferecem oportunidades 
para cursos profissionali-
zantes gratuitos nas áreas 
de informática, beleza e 
industrial.
No total, estão disponíveis 
84 vagas. Na unidade do 
Alto do Cristo  as inscri-
ções para o curso de Excel 
Básico (6 vagas) podem 
ser feitas a partir do dia 25 
de outubro e Maquiagem 
Social (24 vagas) no dia 
6 de novembro. Ainda há 
vagas remanescentes para 
Unhas Artísticas (10 va-
gas), e o curso tem início  
dia 31 de outubro.
Já a Escola da Estiva ainda 

tem disponível vagas para 
os cursos de  Excel Básico 
(4 vagas) e as aulas come-
çam dia 1 de novembro;  e 
Controle Dimensional (8 
vagas), com início dia 13 
de novembro.
As vagas remanescentes 
na unidade  Jaboticabeiras 
II são para o curso de Con-
trole Dimensional, com 32 
vagas , e as aulas terão ini-
cio dia  6 de novembro.
Os cursos de Excel Básico 
e Controle Dimensional 
são certificados pelo Se-
nai, e os demais pela Es-
cola do Trabalho.
Podem frequentar os cur-
sos quem tiver a idade mí-

nima de 16 anos. Quanto 
à escolaridade, os cursos 
certificados pelo Senai 
exigem  o ensino funda-
mental completo, e os ou-
tros o ensino fundamental 
incompleto.
É necessário apresentar no 
ato da matrícula as cópias 
de RG e CPF, comprovan-
te de endereço e de escola-
ridade. Qualquer dúvida, o 
interessado pode entrar em 
contato pelo telefone 3622 
1170 ou acessar o site da 
prefeitura: www.taubate.
sp.gov.br. Serviço: Esco-
las do Trabalho Cursos 
profissionalizantes Vagas: 
84 Telefone: 3622 1170
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Equipe Pulga BJJ traz 
medalhas para casa

Alunos da Equipe Pulga 
BJJ competiram no últi-
mo sábado 21 de outubro 
no campeonato São Paulo 
Open no ginásio do Ibira-
puera na capital paulista. 
Foram 7 atletas que con-
quistaram 8 medalhas sen-
do 5 de ouro, 1 de prata e 2 
de bronze.
Fico muito feliz vendo 
meus alunos competindo 

e colocando em pratica 
o que aprendem nos trei-
nos dentro da academia. 
Gostaria de agradecer o 
apoio da Prefeitura e meus 
apoiadores Restaurante 
Jardim, Bruno Lanches, 
Ômega Vistoria (Thiago 
Siqueira), fisioterapeu-
ta Dra Raquel Vieira, Do 
Matto pasta de amendoim 
(Zir), academia Benvirá, 

Color Vinil tintas (Regis 
Ramos), Deposito Car-
doso e  Hortifruti Irmãos 
Costas. Agradeço também 
ao meu mestre Careca, 
meu sensei Flavio Olivei-
ra, minha esposa Gemima 
Breve, e toda a Equipe 
Pulga BJJ, vocês fazem a 
diferença. Disse Pulga.
Gloria a Deus, Oss!
por Gemima Breve
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1. Comis & Bebis Restaurante (0xx12) 3674-4441
2. Dona Regina Helena Chiaradia (0xx12) 3672-4172
3. Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
4. Banca Avenida Marcelo (0xx12) 99143-6572
5. Drª Ana Lucia Ribeiro S. Cruz - TREMEMBÉ: (0XX12) 3674-1664 - TAUBA-
TÉ: (0xx12) 3624-7361 - e-mail: analurscruz@ig.com.br
6. FJP Assessoria Contábil (Patrícia) (0xx12) 3674-2649 (0xx12) 3674-1725
7. Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1715
8. + 1 k-Brito’s Lanches (0xx12) 98330-3482
9. Bar do Caveira 
10. Planecon Contabilidade Planejada (ANDRÉ COSTA)  Rua Ismael Dias da Silva 
, 345 - Centro - Tremembé (12) 3674 - 3819/ (12) 99185-4515 e  R. Sacramento, 
57 - Centro, Taubaté - SP, 12010-010 Telefone: (12) 3633-7023 Website: www.
planeconcontabil.com.br

PATROCINADORES CULTURAIS
DA COLUNA HUMOR DO PEDRÃO 
PARA A EDIÇÃO DE OUTUBRO E 

NOVEMBRO DE 2017

Amigos
Algumas pessoas a que chamei amigas, não ficaram comigo mais que uma fase da vida. Outras 
que achei que o tempo levaria, permanecem, mesmo com a distância, no coração. Quando eu 
era pequenininha eu não sabia ser amiga direito. Eu achava que a amizade prendia as pessoas, 
que era uma obrigação, como um contrato sem rescisão. Eu achava que as amigas do jardim ti-
nham que ficar comigo pra sempre. E o pra sempre de uma criança de cinco/seis anos é o tempo 
que dura um conto de fadas. 
Ainda lembro dos nomes das menininhas que sentavam comigo na salinha da pré-escola. La-
rissa, Estefânia, Maria Fernanda. Mas, a gente muda de escola e não tem muito o que fazer. 
Somente começar de novo e encontrar Talitas, Laizas, Álvaros, Jonathas, Marcelos. A melhor 
amiga, Patrícia. Os nomes guardados trazem lembranças de dias que ficaram na infância. Com 
o tempo, essas histórias estão desbotadas, como fotografias amareladas que a vida não faz ques-
tão de reter. Ah! Mas há algumas pessoas. Que sem dúvidas ficam com a gente para atravessar 
os caminhos enquanto estivermos aqui. Às vezes parecem escolhas aleatórias, mas, com o pas-
sar do tempo, a convivência mostra o quão incrível é a presença delas. São essas as melhores 
amizades, inesperadas, doces e verdadeiras. Tão fortes que permeiam através dos anos, na dis-
tância, ausência física, mas sempre existem. Essas, eu não cito nomes, pois vivem comigo nos 
meus dias de agora. Este ano me troxe gratas surpresas, amizades que fazem os meus dias mais 
leves, mais fáceis, mais alegres. 
Com os anos aprendi que não são a quantidade de pessoas que chamamos de amigos, não são 
as saídas para as festas, para os bares que marcarão tanto, estes momentos também têm seu 
lugar, mas, os melhores momentos estão reservados para as manhãs antes das aulas começa-
rem na faculdade, o papo sobre o cotidiano. As viagens e o sol de verão, tomando uma cerveja 
pouco refrigerada, na sacada de uma casa na praia. As tardes do dia-a-dia, poder compartilhar 
a correria. As conversas com amigas que cresceram com você e que têm em comum o vínculo 
daqueles anos. Tem aquele amigo que achamos que será para sempre, mas, é ele, um daqueles 
que vai embora, e é preciso aceitar isso. Tem os amigos irmãos, a irmã amiga. Os pais amigos. 
A amizade não tem idade, você pode ter vinte e cinco e uma amiga de sessenta e nove. E tem 
aquele amigo para quem você vai contar tudo, tudinho do seu dia. Vai inventar assunto, vai 
aborrecer, vai magoar e mesmo assim, por algum motivo, ele vai permanecer. Vai dizer numa 
noite só para você, que está ali, e não vai embora, vai ligar, te fazer rir, estar com você, até nos 
seus piores dias. E você vai estar ali também, porque amizade não é unilateral, é reciprocidade, 
respeito, companheirismo. É preocupar-se com o outro.  E essas serão as melhores amizades 
que podemos ter. Como disse Mário Quintana “ A amizade é um amor que nunca morre.” E 
como é bom saber disso!

Daniele Aparecida Pereira

Sábado, dia 21 de outubro as 6:30 da manhã, o 3º Passeio Ciclistico em prol do 
Asilo “Amélia Ozanam”  no Centro de Tremembé - SP.
Esse evento foi realizado pelos Funcionários da CIPA (Comissão interna de Preven-
ção de Acidentes) (Unidade de Tremembé), localizada
na Penitenciária Feminina (P2).  Desde 2015 esse evento acontece por idealização 
do Senhor Moacir que conversou com o Srº Donizeti que
o objetivo desse evento é fazer o passeio ciclistico para a doação de mantimentos 
das casas de caridade e fazer a prática do Montaun Bike de
um trajeto simples para a inclusão social. Esse evento foi composto pelos membros: 
Srº Moacir, (ex-presidente da CIPA), Srº Donizeti (diretor geral da P2), Srª Rose 
Cleys (Diretora admnistrativa da P2) e Srº Eugênio (presidente da CIPA). 
Ciclistas de Taubaté, Pindamonhangaba, Caçapava, Taubaté, São Luís do Paraitin-
ga, Santo Antônio do Pinhal doaram mantimentos como Pó de Café, Acúcar, Bola-
cha de Agua e Sal, Maizena e outros untensilos de higienes pessoais para mantger 
em dia a saúde das idosas e a manutenção dos serviços das enfermeiras do Asilo. O 
Asilo “Amélia Ozanam” é entidade pertencente à  Fundação São Vicente de Paulo 
de Taubaté. A entidade de caridade aos idosos é Localizada no Centro da Cidade ao 
lado do Presídio Feminino, o “AMÉLIA OZANAM”  é dirigido pela senhora Clei-
de Amaral (no dia do evento) e cuida dos idosos da cidade desde 1950.
No decorrer do Evento:
Meia hora depois, houve um farto e delicioso café da manhã e um bate papo des-
contraído e contagiante com as internas. A mais animada conversa foi da Senhora 
Maria José de
Jesus de 106 anos apresentando lucidez e boa conversa sobre a alegria e um prazer 
de viver com a diretora admnistrativa da P2, Rose Cleys.
Ainda teve um sorteio de brindes dos participantes contendo: (Um óculos, Um mês 
gratis da Academia Benvirá Esportes., Dois Porta Cartões, Duas Camisas de Bikers
Dois galões de água). 
No final do evento, ciclistas de toda a região seguiram uma trilha da Basílica Bom 
Jesus em direção a rodovia Pedro Celete em Direção do Trevo de Campos do Jor-
dão, indo
para a serra do Maracaibo , voltando para a rotatória da Rodovia Floriano Rodri-
gues Pinheiro voltando para a Rodovia Pedro Celete até voltar a porta da Basilica 
Bom Jesus.
Esse foi um evento de solidariedade onde os idosos merecem atenção, carinho e 
mais respeito principalmente no mundo de hoje que está cheio de maldades e con-
flitos. E é um momen
to de reflexão para que um dia quando chegar-mos a terceira idade, seremos trata-
dos como respeito para que podemos envelhecer e morrer com dignidade.
De Tremembé - SP,  Pedrão Simões.

3º Passeio Ciclistico em Prol do 
Asilo “AMELIA OZANAM”
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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
Um grave risco
A tendência natural é o conforto, por isso a tecnologia avança e neste sentido o ho-
mem procura cada vez mais inventar máquinas e dispositivos capazes de substituir 
o esforço físico e mental do ser humano. Até aí tudo bem. Em contra partida, e por 
isso este ser humano cada vez mais se torna preguiçoso e usa menos sua inteligência 
e raciocínio pensando muito menos. Filosofar não é só para grandes pensadores, a 
filosofia deve estar presente há todos e a qualquer momento. A filosofia nos ensina 
que é preciso o saber do porque do porque é até do porque do porque do porque. 
As ações de animais e dos humanos são reflexos de ações antecedentes, portanto, 
não basta analisar um fato decorrente de uma ação sem saber a justificativa daque-
la ação seja ela benéfica ou maléfica. Fica até certo modo fácil de entender certas 
situações que se apresentam em relação a atos praticados por gente do bem e do 
mal. Um ato considerado de imediato prejudicial por alguém de bons princípios e 
do bem pode ser reavaliado e verificado que no fundo haverá justificativa, pois, o 
propósito sempre será voltado ao lado bom e justo da coisa. Por outro lado se um 
ato aparentemente benéfico for praticado por alguém do mal pode estar certo que 
por de traz daquilo vem algum interesse escuso.
É por isso que em preces o homem pede à Deus que o faça discernir o bem do mal, 
no entanto não cabe só a Deus esta tarefa, o homem deve usar sua inteligência 
própria e analisar fatores que possam interferir na conclusão de seu pensamento 
e na definição e no discernimento entre o bem e o mal, Deus também nos passa a 
mensagem de que Ajuda-te que te ajudarei. Em resumo tem muita gente do mal se 
aproveitando e apostando na inocência ou na falta da utilização do raciocínio lógico 
e conseguido demonstrar que o certo é errado e o errado é que está certo. Portanto 
se quisermos ter uma vida melhor e evitar que sejamos vitimas de decisões tomadas 
por impulsos e sem falta de uma analise profunda é que devemos usar nosso maior 
atributo que nos foi atribuído que é a inteligência e o raciocínio lógico.
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Ator com DRT, já participou das  
pegadinhas do Silvio Santos, de 

um filme de comédia e  
figurações. Produtor de eventos, 
trabalha com vendas de shows 

de  cantores incluindo sertanejo, 
é diretor  comercial da revista 

Vitrine do Sucesso.

Paulo Salvati - (12) 99661-5800

 MARIA DE FÁTIMA 
BRETHERICK PINHEI-
RO
 CONHECIDA COMO 
ESCRITORA MARIA DE 
FÁTIMA BRETHERICK
 NASCEU EM 26 DE JA-
NEIRO DE 1978 EM SÃO 
PAULO
 PROFESSORA DE IDIO-
MAS: INGLÊS, ESPA-
NHOL E ALEMÃO
 MEMBRO DA ASBAERJ 

BIOGRAFIA DA ESCRITORA MARIA DE FÁTIMA BRETHERICK

( ACADEMIA SOBERANA DE LETRAS DO RJ )
 MEMBRO DA UBE ( UNIÃO BRASILEIRA DE ESCRITORES SP )
 CRIADORA DO ÚNICO CURSO DE ESCRITORES PROFISSIONAIS  DO ESTADO 
DE SP    (CEPESP)
 EX APRESENTADORA DA TV CIDADE PROGRAMA DESCUBRA O SEU TALEN-
TO 99 NET  TAUBATÉ 

SE TORNOU ESCRITORA EM 2012 COM O SEU PRIMEIRO LIVRO DE AUTOAJU-
DA CHAMADO: 

“ COMO LIDAR COM AS PESSOAS SEM PRECISAR GOSTAR DELAS “
“ RESGATANDO A SUA AUTOESTIMA “ ( 2013 )
“ APRENDENDO A CONHECER OS HOMENS DE A a Z “ ( 2014 )
“ O SUCESSO, VOCÊ BUSCA OU ALCANÇA ? “ ( 2016 BIENAL SP )
“ O RESPEITO É UM COMEÇO OU UM FIM ? “  ( 2017 FLIP  )
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Miscelânea
Curiosidades

A onça pintada, também conhecida como jaguar ou jaguatirica, é um 
grande felino, do gênero Pauthera e é a única espécie Pauthera encontra-
da nas Américas. É o terceiro maior felino do mundo após o tigre e o leão 
e o maior do Hemisfério Ocidental. Mamífero da ordem dos carnívoros, 
membro da família dos felídeos é encontrada nas regiões quentes e tem-
peradas do continente americano, desde o sul dos Estados Unidos até o 
norte da Argentina. É símbolo da fauna brasileira. Os vocábulos “jaguar” 
e “jaguaretê” tem origem no termo da língua guarani “jaguaretê”. Este 
felino mais se assemelha fisicamente ao leopardo, embora seja geralmen-
te maior e mais resistente. As características do seu comportamento e 
habitat são mais próximas as do tigre. Embora seu habitat preferido seja 
a densa floresta tropical é também encontrado em uma variedade de terre-
nos abertos. Está quase ameaçada de extinção e seu número está em que-
da. As ameaças incluem a perda e fragmentação do seu habitat. Embora 
o comércio internacional de onça ou de suas partes, esteja proibida, o 
felino ainda é freqüentemente morto por seres humanos, particularmente 
em conflito com fazendeiros e agricultores. O felino tem sido largamen-
te extinto nos Estados Unidos desde o início do século 20. A onça faz 
parte da mitologia de diversas culturas indígenas, incluindo a dos maias, 
astecas e guaranis. Na mitologia maia, apesar de ter sido cotado como 
animal sagrado era caçado em cerimônias de iniciação dos homens como 
guerreiros.

Humor

Nosso professor de história explicava que os arqueólogos descobriram 
fósseis humanos de dez milhões de anos, quando uma das alunas loira da 
nossa classe perguntou:
- Professor, antes ou depois de Cristo?
***
O marido dirige-se à mulher e diz:
- Querida, precisamos fazer alguns cortes nas despesas. Que tal você se 
esforçar e aprender a cozinhar, lavar, passar e limpar a casa? Assim pode-
remos dispensar as nossas empregadas.
E a esposa respondeu:
- Eu tenho outra idéia bem melhor. Se você se esforçar sendo mais aten-
cioso e carinhoso comigo até poderíamos dispensar o nosso motorista e 
o nosso jardineiro.
***
Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca me-
mória, gostaria de agradecer a graça alcançada através de sua interferên-
cia. Obrigado por... Obrigado por ter... Obrigado por ter feito... O que é 
que foi que o senhor fez mesmo?  

Mensagens

O mundo e a vida estão sempre se movendo através do único princípio de 
esforços e realizações. Somos responsáveis pelo quem somos hoje e, não 
podemos culpar ninguém. Não temos inimigos. Aqueles que apontam 
nossos erros são nossos amigos verdadeiros. Eles estão dando dicas para 
a nossa jornada. Quanto mais receptivos nos tornamos, mais ajudamos 
a elevar as pessoas. Quanto mais humanos nos tornamos, mais pessoas 
vem a nós.
***
Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para 
franzir a testa e somente 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e 
animador quando de uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ain-
da é ouvir seu próprio nome.
4º.) Seja prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros e lembre-se que você sabe o 
que sabe, porém não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, 
sabe encorajar, dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa con-
trovérsia: o seu, o do outro e o lado de quem esta certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto 
ao fazer alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos, provérbios e citações

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.
O cansaço é a parte mais difícil de qualquer trabalho.
O trabalho bem executado nos traz a alegria do dever cumprido.
É necessário ser justo antes de ser generoso.
Alguns casamentos terminam bem e outros duram a vida inteira.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°027/2017 – No dia 27 de outubro de 2017, 
depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, Resolve 
HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo pregoeiro referente ao Pregão Nº027/2017, 
referente aos itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição 
Futura e Parcelada de Material Elétrico, às empresas: ELETROGUARA MATERIAIS ELE-
TRICOS LTDA ME, com valor total de R$50.667,12; ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA EPP, com valor total de R$139.622,80; JCB MATERIAIS LTDA ME, 
com valor total de R$29.868,91; VALLE ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA ME, com 
valor total de R$40.160,05. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro 
de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a abertura de lici-
tação na modalidade Pregão N° 062/2017. Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
Ônibus Rodoviário. Data da realização: 10/11/2017 às 09h00min - Início do credenciamen-
to. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Cen-
tro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado 
gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a abertura de lici-
tação na modalidade Pregão N° 063/2017. Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
Micro Ônibus com Acessibilidade. Data da realização: 10/11/2017 às 14h00min - Início 
do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos 
Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Lici-
tações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a abertura de li-
citação na modalidade Pregão N° 064/2017. Objeto: Registro de Preços para aquisição 
de Van ou Micro Ônibus. Data da realização: 10/11/2017 às 09h00min - Início do creden-
ciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 
101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a abertura de lici-
tação na modalidade Pregão N° 065/2017. Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
Lousas Escolares. Data da realização: 10/11/2017 às 14h00min - Início do credenciamen-
to. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Cen-
tro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado 
gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a abertura de li-
citação na modalidade Pregão N° 066/2017. Objeto: Registro de Preços para aquisição 
de Conjuntos Escolares. Data da realização: 13/11/2017 às 09h00min - Início do creden-
ciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 
101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a abertura de lici-
tação na modalidade Pregão N° 067/2017. Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
Equipamentos de Informática. Data da realização: 13/11/2017 às 09h00min - Início do cre-
denciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 
nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações 
ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a abertura de li-
citação na modalidade Pregão N° 068/2017. Objeto: Registro de Preços para aquisição 
de Estantes para Livros. Data da realização: 13/11/2017 às 14h00min - Início do creden-
ciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 
101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que  encontra-se aberta a Licitação na moda-
lidade CONVITE nº 08/2017, Processo nº 37/2017, para Contratação de Empresa para Fornecimen-
to de Insumos para Coleta de Amostras para Exames Laboratoriais. Abertura da Sessão Pública dia 
08/11/2017 às 09:00 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na 
sede da Prefeitura Municipal até o dia 07/11/2017, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção 
da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br 
. RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600
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Terreno Padre Eterno Tremembé ótima localização, próximo a casa de festas Ran-
cho Neuza Amaral. Tamanho 1300 m2 - Terreno em área rural.  

Documentação em processo de regularização. Acesso aos lotes com portão automáti-
co somente aos proprietários.  

Ligação de energia em breve. Tel/WhatsApp: (12) 992186862 / (12) 991991738  
Residencial: (12) 3672-3160  /   Outros telefones: (12) 997759491 / (12) 991731365

Terreno Padre Eterno Tremembé ótima localização, próximo a casa de festas  
Rancho Neuza Amaral. Tamanho 1300 m2 - Terreno em área rural

Teatro, poesia, música, exposições e ofi-
cinas integram a programação de outubro, 
mês em que Ubatuba completa 380 anos. 
As comemorações do aniversário ainda são 
marcadas pelas atividades que celebram os 
50 anos da Biblioteca Municipal Ateneu 
Ubatubense e pela inauguração do 14º Salão 
de Belas Artes, que aconteceu na sexta-fei-
ra, 20.
Já no dia do aniversário, 28 de outubro, des-
taque para o desfile, homenagens e jogo de 
futebol. Confira a programação detalhada, 
divulgue e participe!

SÁBADO, 28 DE OUTUBRO DE 
2017Evento: Hasteamento de bandeiras e 
desfile cívico-militar
Horário: 8:00
Bairro: Centro
Local: Praça de Eventos – avenida Iperoig

Evento: Jogo Sub-15 e Sub-17 do Corin-
thians
Horário: 14:00
Bairro: Perequê-Açu
Local: Estádio Municipal Cicillo Matarazzo 
– Rua Goiás, 170

Evento: Solenidade cívica na Câmara Mu-
nicipal em celebração dos 380 anos de Uba-
tuba
Horário: 14:00
Bairro: Centro
Local: Rua Antônio Marques do Vale, 250 – 
Silop (próximo ao batalhão da Polícia Am-
biental)

Evento: Entrega do título de cidadão ubatu-
bense a vários homenageados
Horário: 19:00
Bairro: Praia Grande
Local: Restaurante Oásis – Av. Armando 
Barros Pereira, 361

Vende-se Terreno no Padre Eterno em Tremembé

Estância Balneária de Ubatuba
28 de outubro completa

380 anos

Programação de aniversário de 
Ubatuba

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 

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, 

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.

Evento: Espetáculo teatral “A Menina e o 
Urso”
Horário: 20:00
Bairro: Centro
Local: Teatro Municipal de Ubatuba – Praça 
Exaltação à Santa Cruz, 22 – Centro

Evento: Show de Giovani
Horário: a partir das 20:00
Bairro: Centro
Local: Praça de Eventos, av. Iperoig
DOMINGO, 29 DE OUTUBRO DE 
2017Evento: Entrega da Praça Caçula – Ire-
nio Justiniano de MouraHorário: 11:00
Local: Praia Grande

Evento: Apresentação musical “Guitarras e 
minas”
Horário: 20:00
Bairro: Centro
Local: Teatro Municipal de Ubatuba – Praça 
Exaltação à Santa Cruz, 22 – Centro

 *A programação diária ainda inclui as se-
guintes atividades:

Evento: Exposição fotográfica “Tesouros da 
Mata Atlântica” (até o dia 05 de novembro)
Horário: de segunda a sexta-feira das 9h às 
12h e das 14h às 17h. Sábados, domingos e 
feriados das 14h às 22h
Bairro: Centro
Local: Sobradão do Porto – Praça Anchieta, 
38 – Centro

Evento: 14º Salão Ubatuba de Belas Artes. 
Obras em exibição até 12 de novembro
Horário: Visitas de segunda a sexta-feira, 
das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00, e 
também à noite e nos fins de semana, quan-
do há espetáculos no teatro
Bairro: Centro
Local: Teatro Municipal de Ubatuba – Praça 
Exaltação à Santa Cruz, 22 – Centro
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VAGAS DISPONÍVEIS 
NO PAT DE TAUBATÉ
Auxiliar de Limpeza 
(pessoa com deficiência)
Auxiliar de Logistica 
(pessoa com deficiência)
Promotor de Vendas 
(para pessoa com deficiência)
Auxiliar Administrativo
Mecânico de Suspensão
Responsável Técnico (Área 
Saúde) Enfermeiro, Biólogo
Representante Comercial
Vendedor no Comércio
Vendedor Interno
Vendedor Externo

DOCUMENTOS NECESSÁ-
RIOS PARA CADASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE 
TRABALHO -NÚMERO DO 
PIS
ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária 
Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONA-
MENTO: SEGUNDA A SEX-
TA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interes-
se em cadastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo e-mail: 
taubatepatvagas@gmail.com
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