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Nova padaria em Tremembé
oferece qualidade em seus 

produtos

Placas entalhadas em
madeira são verdadeiras 

obras de arte

Prefeitura de Taubaté
disponibiliza canais

para atender demanda
de Iluminação Pública

A Padaria Sant’ana loca-
lizada na antiga Praça do 
Cruzeiro em espaço capaz 
de oferecer um ótimo aten-

Em Santo Antônio do 
Pinhal placas entalha-
das em madeira ofe-
recem um toque de  
bom gosto, embelezam 
e valorizam ambientes. 
Por se tratar de trabalho  
artístico a placas são 

A Secretaria de Serviços 
Públicos de Taubaté dis-
ponibiliza canais de aten-
dimento para demandas 
relacionadas à Iluminação 
Pública.
A população pode solici-
tar serviços de manuten-
ção pelo: 0800 121 2222 
e após a ligação, uma or-
dem de serviço é emitida 
para a empresa terceiriza-
da, que tem 72 horas para 
execução da manutenção. 
O munícipe receberá um 
número de protocolo para 

dimento aos seus clientes. 
Na Padaria Sant’Ana são 
encontrados produtos de 
qualidade feitos com pes-

personalizadas e execu-
tadas também de acor-
do com a preferência 
e estilo solicitado pelo 
cliente. O trabalho é  
executado por verda-
deiros artistas quer em 
relação ao trabalho pro-

acompanhar o andamento 
da solicitação.
Além disso, no site www.
taubate.sp.gov.br será dis-
ponibilizado o link http://
ilumitech.gestorilumi-
nacaopubl ica .com.br /
notificacao.aspx?clien-
te=1&municipio=2980 
para que a população pre-
encha um cadastro, em que 
além dos dados pessoais, 
há a opção de indicação 
do problema a ser solucio-
nado, como por exemplo: 
braço danificado, fio/cabo 

soal especializado garan-
tindo total satisfação em 
relação aos produtos de lá 
adquiridos.

priamente dito e também 
em relação à pintura das 
mesmas. Vários traba-
lhos ficam expostos na  
Avenida Dr. Nelson Hun-
gria 732 Telefone 3666 
1407 – placasentalhadas.
com.br

rompido, lâmpada (apaga/
acende, acesa durante o 
dia, apagada a noite, que-
brada), luminária danifi-
cada, luminosidade ruim, 
poste danificado e sem 
braço de IP. E também um 
espaço para informações 
adicionais.
Caso o munícipe tenha 
interesse em receber aten-
dimento presencial pode 
comparecer ao Setor de 
Iluminação Pública, que 
fica na Praça Cel. Vitoria-
no, nº 1, no Centro.
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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.	 Casa	de	Carnes	Madrid	-	Sua	Saúde	é	o	seu	maior	patrimônio,	exija	car-
nes	frescas.	Almoço	Pronto	por	Kilo,	Sábados,	Domingos	e	Feriados.		Avenida	
Francisco	Bareeto	Leme,	nº	519	-	Vila	São	Geraldo	-	Taubaté	-	SP	(0XX12)	3621-
2333	e-mail:	carnesmadrid@bol.com.br
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.	 Despachante	Central	Av.	da	Saudade,	nº	34	-	Cen¬tro	Tel	(0xx12)	3672-
1357
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.	 Garagem	Outlet	Moda	Masculina	-	Rua	Campos	do	Jordão,	nº	518	-	Jd.	
Santana - (0xx12) 99632-1528
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

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

A data mais antiga do-
cumentando a origem de 
Natividade da Serra é 29 
de maio de 1853, quando 
seu fundador Coronel José 
Lopes Figueira de Toledo 
perseguindo um escravo 
foragido de uma das suas 
senzalas acabou por se es-
conder em uma bela planí-
cie às margens de um rio 
rodeada de montanhas. A 
fuga do escravo da fazen-
da do Coronel situada no 
que hoje è chamado de 
bairro das Perobas, inspi-
rou-o a transferir sua fa-
zenda e seus empregados 
para lá devido a beleza do 
lugar. Logo a fazenda se 
transformou num vilarejo, 
chamado de Divino Espíri-
to Santo de Nossa Senhora 
do Rio do Peixe, nome atri-
buído a religiosidade do 
Coronel e ao rio que pas-
sava as margens do vilare-
jo, num território outrora 
pertencente a Paraibuna.
Em 24 de abril de 1858 
foi elevada à categoria de 
Freguesia, sendo chama-
da de Nossa Senhora do 
Rio do Peixe. Mais tarde, 
em 18 de abril de 1863 foi 
incorporado à Freguesia 
um outro vilarejo que se 
formava conhecido como 
povoado de Nossa Senho-
ra da Conceição e que hoje 
é o Bairro Alto. Com isso a 
Freguesia passou a catego-
ria de Vila com o nome de 
Natividade e tendo como 
principal atividade econô-
mica a pecuária e a agri-
cultura de subsistência.
Em 3 de julho de 1934, 

Natividade da serra
completa aniversário

em 13 de agosto

passou a condição de dis-
trito de paz e em 5 de julho 
de 1935 voltou a anexar-se 
ao Município de Paraibu-
na. O município foi insta-
lado em 1864 e reinstalado 
em 1935. Em 30 de no-
vembro de 1944, recebeu 
o nome definitivo de Na-
tividade da Serra, nome 
originário da Padroeira 
da cidade, Nossa Senhora 
da Natividade e, também 
devido a sua situação ge-
ográfica entre os contra-
fortes da Serra do Mar.
No início do século XX, 
com a vinda da industria-
lização para o Vale do Pa-
raíba, Félix Guisard em 
1913, havia planos iniciais 
que previam a construção 
de uma usina hidrelétrica 
em Natividade da Serra, 
para suprir o abasteci-
mento de energia elétrica 
na região aproveitando as 
corredeiras do rio Parai-
tinga num local conheci-
do como Ponte dos Mi-
neiros. Porém, o início da 
Primeira Guerra Mundial 
em 1914 impediu o em-
barque dos maquinários 
e geradores para o Brasil 
anulando assim o projeto.
Passados 120 anos de sua 
existência, Natividade da 
Serra, sofreu uma enor-
me transformação e foi 
translada para um novo 
local, à aproximadamente 
um quilômetro adiante na 
rodovia que liga a cidade 
à Taubaté. Esta mudan-
ça foi em consequência 
do represamento do rio 
Paraibuna, rio Lourenço 

Velho, rio do Peixe e rio 
Paraitinga, para a constru-
ção da Usina Hidrelétrica 
de Paraibuna formando 
a represa da Companhia 
Energética de São Paulo 
(CESP) devido uma ne-
cessidade de atendimento 
sócio-econômico regional.
O estado procedeu com à 
construção da Represa de 
Paraibuna, inundando qua-
se 200% da área e das edi-
ficações da sede e parte da 
área rural. Na zona rural, 
o represamento das águas 
afetou as terras férteis, eli-
minando grande parte da 
agricultura de subsistência.
Com construção da bar-
ragem de Paraibuna, 
ocorreu a inundação da 
cidade antiga, surgindo a 
nova Natividade da Serra 
fundada 13 de agosto de 
1973 com o lançamen-
to da pedra fundamental 
feita pelo então prefeito 
Otacílio Fernandes da Sil-
va, Padre Higino e Tere-
zinha de Castro Aquino, 
no local onde se ergue a 
igreja matriz da cidade.
O fenômeno da indus-
trialização da “Calha do 
Vale” (Taubaté, Pindamo-
nhangaba e Tremembé) e 
a inundação de algumas 
áreas do município, con-
tribuíram para a emigra-
ção de parte da popula-
ção. Para minimizar os 
prejuízos ocasionados 
pela inundação eliminan-
do suas terras férteis, os 
produtores rurais investi-
ram em grande escala, na 
plantação de eucaliptos.

Vacina pentavalente acaba 
em dois postos de Taubaté

A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté informa 
que os Pamos (Postos de 
Atendimento) do Novo 
Horizonte e do Santa Isa-
bel esgotaram as doses da 
vacina pentavalente.
Com isto, a aplicação das 
doses da vacina continua 
normalmente em 30 uni-
dades do município.
Taubaté aplicou 1.524 do-
ses da vacina pentavalente 
entre janeiro e junho deste 

ano, o que representa uma 
cobertura de 36,37% do 
público alvo.
De acordo com informa-
ção da regional do GVE 
(Grupo de Vigilância Epi-
demiológica), o desabas-
tecimento da vacina pen-
tavalente está relacionado 
a um problema nacional. 
O Estado de São Paulo 
aguarda posicionamento 
do Ministério da Saúde 
para a normalização da va-

cinação.
A vacina é uma das mais 
importantes no primeiro 
ano de vida do bebê, pois 
protege contra a difteria, 
tétano, coqueluche, me-
ningite, hepatite B e in-
fecções causadas pelo ha-
emophilus e influenza tipo 
B.
Mais informações podem 
ser obtidas na Vigilância 
Epidemiológica pelo tele-
fone 3629-6232.

Taubaté altera linhas de 
ônibus no dia 29 de julho

A Secretaria de Mobilida-
de Urbana promove mu-
danças em linhas de ôni-
bus do transporte público 
de Taubaté a partir do dia 
29 de julho. As alterações 
afetam quatro linhas e tra-
rão benefícios diretos a 
cerca de 9.500 passageiros 
que circulam diariamente 
nestes itinerários.
As alterações fazem parte 
de um levantamento geral 
do transporte e visam a 
melhoria no atendimento 
aos usuários, com viagens 
mais rápidas e redução dos 
intervalos, além de itinerá-
rios que atendam melhor 
os destinos. Esta avaliação 
foi feita em conjunto com 
a concessionária ABC 
Transportes e também 
levou em conta pedidos 
apresentados por associa-
ções de moradores. Re-
presentantes das entidades 
comunitárias aprovaram 

as alterações.
Cartazes com as principais 
mudanças serão exibidos 
nos ônibus a partir desta 
semana e posteriormente 
nos painéis de mensagens 
eletrônicas espalhados pe-
las vias do município.
Informações sobre as al-
terações das linhas podem 
ser obtidas com os fiscais 
da ABC de plantão na Ro-
doviária Velha de Taubaté 
ou por meio da Secreta-
ria de Mobilidade Urbana 
pelo telefone 3629-2916 
ou 156.
Confira abaixo as altera-
ções:
Linha 01 – Mantém o iti-
nerário Parque Três Ma-
rias/Estoril e deixa de 
atender o Residencial In-
dependência.
Linha 13 – passa a fazer o 
itinerário Gurilândia/Santa 
Tereza (Cecap e Piracan-
gaguá). Serão atendidos os 

bairros Piracangágua, Ce-
cap I, II e II e o Bela Vista 
em horário escolar.
Linha 14 – passa a fazer o 
itinerário Gurilândia/Qui-
ririm (Novo Horizonte e 
Cecap). Serão atendidos a 
Estrada do Pinhão, o bair-
ro Novo Horizonte e os 
Cecap I, II e IV. O atendi-
mento ao bairro Novo Ho-
rizonte vai ser com maior 
frequência.
Linha 18 – passa a se cha-
mar Distrito Industrial/
Chácara Flórida. Serão 
atendidos os bairros Re-
sidencial Independência, 
Bonfim e Chácara Flórida. 
Na viagem sentido Resi-
dencial Independência o 
trajeto será pela Rua Pro-
fessor Ernesto de Oliveira 
Filho e no sentido sho-
pping o trajeto será pela 
Avenida General de Divi-
sa Luiz Paulo Fernandes 
de Almeida.



Miscelânea
Curiosidades

O louro originário do Mediterrâneo é bastante conhecido por ser usado no preparo 
do feijão e da feijoada, além de muitos outros pratos da culinária nacional e interna-
cional. As folhas são usadas normalmente secas, já que têm um forte aroma e sabor, 
podendo ser usadas em carnes, caldos, sopas e ensopados, mas o que muita gente não 
sabe é que são ricas em propriedades medicinais. Os primeiros nutrientes da folha de 
louro são potássio, fibras, hidrato de carbono, vitaminas B6 e C, magnésio e ácido 
fólico, entre muitos outros. Com propriedades antiinflamatórias, diuréticas, antirreu-
máticas, digestivas, hepáticas, expectorantes e estimulantes, a folha de louro é uma 
excelente opção para quem sofre de problemas digestivos como gastrite, úlcera, gases 
e inflamação no fígado. Serve ainda para aliviar cólicas, pois regula o fluxo e o ciclo 
menstrual, dores de cabeça, reumatismo, infecções de ouvido e na pele. Suas proprie-
dades expectorantes o tornam remédios poderosos contra a gripe e resfriados, pois 
limpam as vias respiratórias. Também é uma planta relaxante, reduzindo o estresse e 
a ansiedade.

Humor

No tribunal o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e o Juiz per-
gunta:
- E então, qual é a razão?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o que encon-
trar pela frente e atira ma minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa...
***
Ontem à noite eu estava sentado no sofá, assistindo TV, quando ouvi a voz da minha 
mulher, vindo da cozinha:
- O que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, frango, carne ou pernil?
Eu então respondi:
- Querida, vou querer carne... Obrigado.
E ela respondeu:
- Você vai tomar aquela sopa que sobrou do almoço. Eu estava falando com o nosso 
cachorrinho...
***
A professora pergunta ao aluno:
- Que nome se dá a uma pessoa que continua falando, falando, mesmo quando os 
outros não estão interessados:
- Professora...
***
Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Tão magra! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curto muito 
fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?

Mensagens

Quem não te procura, não sente a sua falta. Quem não sente a sua falta, não te ama. O 
destino determina quem entra na sua vida. Mas você decide quem fica nela. A verdade 
dói só uma vez, mas a mentira dói cada vez que você se lembra dela. Então, valorize 
quem valoriza você e não trate com prioridade quem te trará como opção.
***
Se buscais saúde, não fale em doenças com exagero.
Se procuras a paz, esqueça as guerras.
Se te esforças no perdão, por que lembrar as ofensas?
Para que valorizar as tristezas, se fostes feito para as alegrias.
Não haverá ódio onde vibra o amor.
***
Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados 
pelas rotinas da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou insegurança. 
Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração tornou-se uma reação comum 
e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e não a velocidade. 
Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, en-
contra-se na direção certa e encontrará o caminho de volta. Pois parece que estejamos 
dando dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim mesmo. O progresso é 
um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É mais natural que quei-
ramos parar de vez em quando. Isso não significa que estejamos regredindo, estamos 
consolidando e descansando. O progresso não é linear. Podemos ter avançado muito 
no que diz respeito à caridade e a compreensão, mas somos principiantes em relação 
à raiva e à paciência. É importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando 
e nem permitindo que outros nos julguem, não nos sentimos frustrados.

Pensamentos, provérbios e citações

Não queira ser audacioso, basta ser inteligente.
Faz o que for justo, o resto virá por si só.
Permita que a justiça seja feita mesmo que os céus caiam.
Em economia a maioria está sempre enganada.
Bondade em balde sempre será devolvida em barril. 
Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se.
Sou tão misterioso que não me entendo mais.
A bondade é a delicadeza das almas generosas.
Feliz é aquele que não sabe o que significa saudade.
Todo atleta deve bater a cada dia o próprio recorde.
As maiores tristezas são as que causamos a nós mesmos.
A alma move todas as matérias do mundo.
Tudo que e bom dura o tempo necessário para ser inesquecível.
A sabedoria nasce menos da inteligência e mais do coração.
O que os outros chamam de pecado para mim é experiência.
Ninguém é tão grande que nunca precisa de ajuda.
Grandeza e honestidade não são meios, mas são fins.
Seja o centro de apoio para os fracos, estimulando-os à fé.
Uma pessoa para compreender tem que se transformar.
Um aposento sem livros é como um corpo sem alma.
Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.
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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 verdade o homem é um ser social, vive em sociedade e sem dúvida nenhuma de 
uma forma ou de outra precisa desta sociedade para sobreviver. Ninguém ou quase 
ninguém pode ser tão pretensioso em afirmar que da sociedade não depende. Fato 
este que pode ser constatado quando uma moradora que estava sob a sombra de uma 
árvore não permitiu que se plantasse outra árvore em frente a sua casa alegando que 
causaria sujeira quando suas folhas caíssem. A falta de interesse em assuntos que 
dizem respeito a todos demonstra mesquinhez e a verdadeira pobreza, ou seja, a 
pior das pobrezas que é a do espírito. Cada um vive como quer e devemos respeitar 
a individualidade de cada um, mas certo é que aquele que não serve ao próximo 
também não serve para si próprio, visto que inegavelmente não somos sozinhos 
neste mundo. As virtudes são alicerçadas na honra. dignidade, solidariedade, amor, 
respeito e carinho não só ao próximo com também aos animais e a toda a natureza 
criada por Deus. Respeitamo-nos uns aos outros, pois, somos irmãos sem distinção 
de raça, credo ou gênero. O homem se conhece em sua essência não pelo seu poder, 
por ser afortunado ou se apresentar melhor e sim por sua sabedoria e em distinguir 
o bem do mal e por usar sua força direcionando-a ao bem de forma incondicional.
O Analfabeto Político
“O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos 
acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, 
da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas.
O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia 
a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política, nasce a prostituta, o 
menor abandonado, e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilan-
tra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais”.
Nota: Autoria não confirmada. O texto é atribuído a Bertolt Brecht

ILUMINAÇAO PÚBLICA
NO BAIRRO  ATERRADO!

 
Após muita luta, com abaixo assinado os moradores do Bairro Aterrado, con-
seguiram a  iluminaçao pública na Estrada Municipal do Aterrado. Essa ba-
talha contou com o apoio da população e do empenho de DIEGO MOREI-
RA, jovem líder de nossa Cidade, que nunca deixou de acreditar que seria 
possível . Agora essa iluminaçao pública traz maior segurança aos moradores. 
“Estou muito feliz por essa conquista. Isso nos indica que a verdadeira política 
é realizada com muito trabalho. Parabéns aos moradores do bairro Aterrado. Vou 
sempre lutar pelo interesse de nossa população. Diego Moreira também deixou cla-
ro que conseguiu recurso com Deputado Estadual Ramalho da Construção e Rafael 
Goffi de R$ 200 mil reais para ILUMINAÇAO PÚBLICA da Estrada Municipal do  
bairro KANEGAE, na qual está melhoria irá beneficiar toda a população. E também 
afirma que apenas está AGUARDANDO A LIBERAÇÃO DA CASA CIVIL.
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Francisco Solano Trindade nasceu em Recife, no bairro de São José, filho do sapateiro Manuel 
Abílio, mestiço de negro com branca, e da quituteira Dona Emerenciana, descendente de negros e 
indígenas. No Recife, Solano estudou até o segundo grau e chegou a participar, por um ano, do curso 
de desenho do Liceu de Artes e Ofícios. Quando ainda era bastante jovem, nasceu o amor de Solano 
pela poesia e ele começou a compor seus primeiros poemas em meados da década de 20. No início 
da década seguinte, o poeta foi um dos organizadores e idealizadores do I Congresso Afro-Brasilei-
ro, realizado em 1934 na cidade de Recife e liderado por Gilberto Freyre. Solano também participou 
em 1937 do segundo congresso Afro-Brasileiro, realizado em Salvador.
No início da década de 40, o poeta segue para Belo Horizonte e depois para o Rio Grande do Sul, 
onde funda um grupo de arte popular em Pelotas. Pouco tempo depois, volta ao Recife e finalmente 
segue para a cidade do Rio de Janeiro, onde fixa residência em 1942. Na então Capital Federal, 
Solano publicou o seu livro “Poemas de uma Vida Simples” em 1944. Devido a um dos poemas do 
livro, “Tem Gente com Fome”, o poeta foi preso, perseguido e o livro apreendido, embora houvesse, 
de fato, muita gente passando fome no Brasil. Ainda em 1944, Solano prestigiou o primeiro concerto 
da Orquestra Afro-Brasileira, do amigo e maestro Abigail Moura e fundou, com Haroldo Costa, o 
Teatro Folclórico Brasileiro. No ano seguinte, ao lado do amigo Abdias do Nascimento, constituíram 
o Comitê Democrátrico Afro-brasileiro, que se estabeleceu como o braço político do Teatro Experi-
mental do Negro, liderado por Abdias.
Embora participasse de muitas atividades junto ao TEN, no ano de 1950 Solano fundou, ao lado de 
sua esposa Margarida Trindade e do intelectual Édson Carneiro, o Teatro Popular Brasileiro (TPB), 
grupo com sede na UNE, cujo elenco era formado por operários, domésticas e estudantes e que tinha 
como temática e inspiração algumas das principais manifestações culturais brasileiras, como o bum-
ba-meu-boi, os caboclinhos, o coco e a capoeira. O grupo adaptava para o teatro números de dança 
e música da cultura popular afro-brasileira e indígena. Cinco anos mais tarde, o poeta criou o grupo 
de dança Brasiliana, que realizou, com destaque, inúmeras apresentações no exterior. 
Em finais da década de cinquenta, Solano resolve fixar as atividades do Teatro Popular Brasileiro na 
cidade de São Paulo, na tentativa de aproveitar a intensa vida cultural da cidade. Nessa expectativa, 
muda-se para a cidade de Embu, localizada na grande São Paulo, onde lança o seu livro “Cantares do 
Meu Povo”. Entre 1961 e 1970, Solano viveu em Embu das Artes. Enquanto esteve por lá, transfor-
mou o município em um verdadeiro centro cultural, para onde foram diversos artistas que passaram 
a viver de arte. Na cidade, o TPB viveu a sua melhor fase, sendo que as apresentações do grupo eram 
sempre muito concorridas.
Solano foi o grande criador da poesia “assumidamente negra”, segundo muitos críticos. Os livros 
lançados por ele foram: “Poemas de uma Vida Simples”, 1944, “Seis Tempos de Poesia”, 1958 e 
“Cantares ao meu Povo”, 1961. Como ator, participou dos filmes “Agulha no Palheiro” (1955), 
“Mistérios da Ilha de Vênus” (1960) e “O Santo Milagroso” (1966). Trabalhou também como artista 
plástico, pintando quadros a óleo, sendo que um quadro do artista hoje faz parte do acervo do Museu 
Afro Brasil.
O artista adoeceu no início da década de 70, sofrendo de pneumonia e arteriosclerose, foi internado 
em diversos hospitais, até vir a falecer no Rio de Janeiro, em 20 de fevereiro de 1974. Atualmente, 
sua filha Raquel Trindade e seus netos são os responsáveis pela continuidade da sua obra. A família 
vive em Embu das Artes, onde há um teatro popular com o nome de Solano Trindade, além de uma 
escola e uma rua que homenageiam o poeta. No Rio de Janeiro foi criado em 1975 o Centro Cultural 
Solano Trindade e no ano seguinte, em São Paulo, a Escola de Samba Vai-Vai desfilou pelo sambó-
dromo homenageando a vida desta importante personalidade da nossa cultura. 
Fontes e Referências 
Camargo, Oswaldo de. Solano Trindade, Poeta do Povo. São Paulo: Editora Laboratório do curso 
de Editoração, 2009.
Trindade, Solano. Cantares ao meu Povo. São Paulo: Editora Fulgor, 1961.
Melo, Maurício de. O encontro da cultura popular e os meios de comunicação na obra de Solano 
Trindade – Os anos em Embu das Artes (1961 – 1970). Dissertação (mestrado) Universidade de São 
Paulo. São Paulo, 2009. 136 p.
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Instituto Terreiro de Cultura
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Cultura Afro-Brasileira em Tremembé)
Apresenta Coluna Raízes da História

Nesta Edição: Solano Trindade

Nota de esclarecimento
da Prefeitura Municipal de 

Caraguatatuba

Caraguá a Gosto será
lançado na próxima
semana na cidade

A Secretaria de Educa-
ção informa aos pais, res-
ponsáveis e alunos que 
o Programa Novo Mais 
Educação ainda não tem 
previsão para retorno.
O motivo pelo qual o pro-
grama em parceria com o 
Governo Federal está tem-
porariamente suspenso, é 

Caraguatatuba lança no 
próximo dia 31, um dos 
maiores festivais gastro-
nômico da região. Em sua 
12º edição, o “Caraguá a 
Gosto”, irá contar este ano 
com 30  estabelecimentos 
que irão apresentar várias 
receitas.
O evento que movimenta 
a gastronomia local, vai 
acontecer de 1 de agosto à 

que a verba não foi repas-
sada pela União.
O Mais Educação, tem 
o objetivo de melho-
rar a aprendizagem em 
Língua Portuguesa e 
Matemática, no Ensino  
Fundamental, por meio da 
ampliação da jornada es-
colar de crianças e adoles-

3 de setembro e os partici-
pantes concorrem em três 
categorias:  À La Carte, Pi-
zza e Comida de Boteco & 
Sabor de Praia.
Na À La Carte, os partici-
pantes elaboram alimen-
tos à base de carnes, aves, 
frutos do mar e massas.  A 
categoria Pizza é voltada 
exclusivamente para con-
fecção do prato. Os petis-

centes mediante a comple-
mentação da carga horária 
de cinco ou quinze horas 
semanais no turno e con-
traturno escolar.
Mais informações podem 
ser obtidas na direção das 
Unidades Escolares ou na 
Secretaria de Educação, 
no setor de Supervisão.

cos competem na Comi-
da de Boteco & Sabor de 
Praia, classe criada este 
ano, a partir da junção 
dessas categorias.
Os consumidores tornam-
se jurados e elegem os 
melhores estabelecimen-
tos nos critérios, criativi-
dade, apresentação, sabor 
do prato, serviço da casa e 
atendimento do garçom.
Haverá cédulas de votação 
para os clientes que darão 
notas de 5 a 10 para cada 
quesito avaliado. O cliente 
que participar do festival 
irá concorrer ao sorteios 
de três televisores 42’,  e 
jantares.
Os garçons melhores ava-
liados pelos fregueses tam-
bém serão agraciados com 
smartphones, em cada ca-
tegoria.
Os pratos variam de R$ 
14,90 a R$ 145.

Estradas rurais continuam 
recebendo serviços de

manutenção em Caçapava

Com a finalidade de recu-
perar e conservar as estra-
das rurais, a Secretaria de 
Obras e Serviços Munici-
pais continua com os ser-
viços de benfeitorias por 
toda a cidade.

Na semana passada, as 
ruas Francisco de Salles, 
Santa Marta e as estradas 
Lago do Sol e Tijuco Preto 
receberam diversos servi-
ços, como limpeza das va-
las, terraplenagem e casca-

lhamento.
O objetivo é evitar a ero-
são da terra e a degradação 
do meio ambiente, além de 
garantir tráfego normal de 
veículos e o escoamento 
da produção agrícola.
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O surgimento de São Bento 
do Sapucaí, primeiramen-
te batizada Terras Altas do 
Sapucaí, foi impulsionado 
pelo bandeirismo e a mine-
ração. Acreditava-se que a 
região ocultava uma grande 
oportunidade para a extração 
de ouro, o que foi o princi-
pal atrativo para a vinda dos 
sertanistas da região, dentre 
eles, Gaspar Vaz da Cunha, o 
Oyaguara, um dos primeiros 
a chegar às serranias do alto 
da Mantiqueira, juntamen-
te com outros bandeirantes.
Entusiasmado com o solo fér-
til e o clima temperado que a 
região propiciava, Oyaguara 
passou a convidar pessoas de 
São Paulo e Minas Gerais para 
se estabelecerem ali e assim 
deu-se início ao povoamento.
Aos poucos, com o declínio 
da exploração do ouro, os 
desbravadores foram perce-

São Bento do Sapucaí
aniversaria

dia 16 de agosto

bendo a riqueza do solo das 
Terras Altas do Sapucaí. As-
sim, o cultivo do fumo, da 
cana-de-açúcar e do café foi 
dando espaço ao crescimen-
to do lugarejo que, após ter 
sido elevado à categoria de 
Freguesia, no ano de 1832, 
passou à Vila, em 1858, e 
quase uma década depois, 
tornou-se Cidade pela Lei nº 
48, passando a ser Estância 
Climática em 26 de janeiro 
de 1976. São Bento do Sa-
pucaí ilustra ainda em sua 
história um papel importante 
na Revolução Constitucional 
de 1932, tendo sido palco 
de combates travados entre 
paulistas e mineiros. O esta-
do de Minas Gerais decidiu 
na época, no último minuto, 
se aliar a Getúlio Vargas e 
permitiu que seu território, 
o qual faz divisa com São 
Paulo ao sul e ao oeste, fos-

se usado pelas tropas fede-
rais de Vargas no combate 
aos paulistas. O Museu da 
Revolução de 1932, inaugu-
rado em 2004, foi instalado 
em uma casa construída em
pau-a-pique, que fica em 
cima de uma trincheira ori-
ginal da Revolução Cons-
titucionalista de 1932, no 
Morro do Quilombo, em 
SBS. Ele conta a história do 
lugar e tem um acervo que 
traz  fotos, objetos e armas 
da Revolução de 32, encon-
trados na região. Nas pági-
nas atuais de sua história, 
SBS encontra no cultivo da 
banana e na pecuária os seus
carros-chefes para a eco-
nomia local. Porém, o 
turismo tem se apresen-
tado como um grande
aliado da cidade, a qual 
tem muito a oferecer aos 
turistas que a visitam.

25 de Agosto
Anversário de

Redenção da Serra

História: Uma pequena cida-
de localizada no interior do 
estado de São Paulo, rodeada 
por montanhas e banhada por 
um imenso reservatório, com 
o clima a menos, se tornou 
fato marcante na história do 
Brasil. Redenção da Serra é 
um município típico de in-
terior, uma área de 309 km², 
com 3.873 mil habitantes se-
gundo o censo realizado pelo 
IBGE em 2010. Teve seu 
ponto de partida no início do 
século XIX, quando ocorreu 
o esgotamento do ouro no 
estado de Minas Gerais e a 
econômia se deslocou para 
o Vale do Paraíba com a ex-
pansão cafeeira, o que pro-
porcionou o aparecimento 
de novos núcleos de povoa-
mento. O capitão-mor Fran-
cisco Ferraz de Araújo, sua 
esposa Francisca Galvão de 
França e um grupo de escra-
vos foram incumbidos pelo 
governador da Província de 
São Paulo para desbravar no-

vas terras. Quando o grupo 
chegou a nove quilômetros 
do Rio Paraitinga um dos es-
cravos faleceu, e neste local 
foi construída uma cruz de 
madeira. A qual mais tarde 
surgiu uma capela e ao seu 
redor um povoado que foi 
nomeado de Paiolinho, nome 
originário das plantações de 
linho que havia no local, e 
essas fibras eram guardadas 
em um paiol (paiol+linho). 
O lugarejo foi crescendo e 
se desenvolvendo devido à 
produção de café, e no dia 
24 de março de 1860 foi ele-
vado à categoria de Paz se-
gundo a Lei Provincial nº 3. 
Após 17 anos com a expan-
são agrícola levou Paiolinho 
à categoria de Município 
com o nome de Redempção, 
segundo a Lei Provincial nº 
33, de 8 de maio de 1877.  
Redempção passou de existir 
e recebeu o nome de Reden-
ção da Serra devido a ser a 
primeira cidade do estado 

de São Paulo a fazer a abo-
lição da escravidão antes do 
dia 13 de maio de 1888, que 
foi sancionada a Lei Áurea 
(Lei Imperial nº 3. 353). O 
acontecimento foi noticia-
do pelo jornal Diário Pau-
lista de Taubaté na edição 
de 17 de fevereiro de 1888. 
“O movimento libertador 
caminha veloz no norte de 
São Paulo, fazendo-nos crer 
que, em prazo muito curto 
esta grande zona terá repe-
lido os últimos fragmentos 
da nefasta escravidão que 
ainda tolhem, ainda compri-
mem a sua artéria de vida, 
privando- nos de sorver, 
desde já, em longos tragos, 
o nosso ambiente salutar da 
liberdade. A libérrima Villa 
de Redempção, filiada ao 
nosso município pelos tra-
ços de origem e parentesco, 
acaba gloriosamente de jus-
tificar o seu título official, 
constituindo livre todo o 
seu território urbano e rural.
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Município Caçapava e SESI assinam projeto de
construção de escola 2017

Na manhã da última se-
gunda-feira (24), foi assi-
nado o novo projeto da Es-
cola SESI em Caçapava, 
no prédio da FIESP (Fe-
deração das Indústrias do 
Estado de São Paulo) em 
São Paulo.
Para a formalização da 
parceria estiveram presen-
tes o prefeito de Caçapava, 
Fernando Cid Diniz Bor-
ges, o presidente da Fiesp, 

Paulo Skaf, a diretora 
da Unidade do SESI de 
Taubaté, Roberta Borrego 
e o secretário de Comércio 
e Agricultura Rubens Fer-
nandes.
A nova unidade terá 8.074 
metros quadrados e será 
projetada com 20 salas de 
aula, 4 laboratórios, bi-
blioteca escolar, área de 
convivência, 2 quadras po-
liesportivas cobertas com 

vestiários e cozinha com 
refeitório.
As obras da nova unida-
de deverão começar ainda 
este ano, com a constru-
ção da Unidade de Edu-
cação Básica do SESI.  
O investimento é da or-
dem de 14,7 milhões na 
primeira etapa e de 20,5 
milhões na segunda, com 
a construção da Unidade 
do SENAI.
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Inscrições para formação em 
pintura de construção civil
estão abertas em Ubatuba

Exposição “Por Dentro 
da Mente de Leonardo da 
Vinci” fica em cartaz até 

setembro em Ilhabela

A partir de setembro, Uba-
tuba vai receber o progra-
ma Via Rápida Expresso 
–  uma iniciativa do Go-
verno do Estado oferecida 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação (SDECTI).
O objetivo é oferecer cur-
sos de curta duração na 
área da construção civil 
(pintores) para presos do 
regime semi-aberto, inter-
nos em regime semi-aberto 
da Fundação Casa e traba-
lhadores desempregados. 
O curso tem duração de 
100 (cem) horas aula, com 
carga horária máxima de 
cinco horas diárias, distri-
buídas da seguinte forma: 
30 horas de aulas teóricas, 
realizadas nas instituição 
escolar e 70 horas de au-
las práticas, realizadas em 
equipamentos públicos. 
A previsão é que a turma, 
que comporta no máximo 
25 alunos, conclua o curso 
em um mês.
Para se inscrever, os inte-
ressados precisam acessar 
o site do Via Rápida e pre-

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio das Secretarias 
de Cultura e Desenvolvi-
mento Econômico, Traba-
lho e Turismo, apresenta 
desde o dia 7 de julho, a 
I Mostra Internacional de 
Arte para o Turismo, com 
a exposição, “Por Dentro 
da Mente de Leonardo da 
Vinci, no Museu Walde-
mar Belisário, Vila – cen-
tro histórico.
A exposição reproduz 35 
importantes invenções do 
maior gênio renascentista 
do mundo. “O turismo cul-
tural é um produto que co-
meça a ser explorado nesta 
gestão e tem tudo para mo-
vimentar a cidade na baixa 
temporada”, disse Ricar-
do Fazzini, secretário da 
pasta de Desenvolvimen-
to Econômico, Trabalho e 
Turismo. Para o secretário 
de Cultura, Nuno Gallo, 
ter uma exposição sobre 
Leonardo Da Vinci é um 
marco e um ganho cultural 
muito grande para a cida-
de. “Da Vinci é conhecido 
no mundo todo; suas obras 
e invenções marcaram 
época, sendo uma inspi-
ração para moradores e 

encher o cadastro.
Àqueles que não têm aces-
so à internet ou possuem 
dificuldades de adaptação 
a novas tecnologias po-
dem procurar a Secretaria 
de Cidadania e Desenvol-
vimento Social de Ubatu-
ba munidos de RG, CPF e 
carteira de trabalho.
Não há um prazo limite 
para as inscrições, pois a 
demanda fica registrada e, 
quanto maior o número de 
inscritos, mais o municí-
pio tem chance de atrair as 
capacitações.
“A qualificação é essencial 
para inserção no mercado 
de trabalho. Estamos esta-
belecendo parcerias com 
o Governo Federal e Esta-
dual para, ainda este ano, 
trazer diversos cursos em 
diferentes áreas para nos-
sos munícipes”, enfatizou 
o secretário de Cidadania 
e Desenvolvimento So-
cial, Jurandir de Oliveira 
Veloso – Pelé.
“Nosso objetivo é buscar 
parcerias para que cada 
vez mais programas como 
este venham para Ubatu-

turistas, apreciadores e as-
pirantes à arte. Agora, com 
a volta às aulas, os alunos 
da rede pública também 
farão uma visita à expo-
sição, uma pareceria com 
a Secretaria Municipal de 
Educação”, declarou. As 
invenções de Leonardo Da 
Vinci foram reproduzidas 
cuidadosamente pela em-
presa italiana Contempo-
ranea Progetti com o uso 
de ferramentas e materiais 
como madeira, bronze, al-
godão e corda, tudo igual 
ao período em que Leo-
nardo viveu. As peças le-
varam 18 anos para serem 
confeccionadas e repre-
sentam as aspirações de da 
Vinci nas áreas da aviação, 
automação, armas milita-
res, engenharia e mecâni-
ca.A exposição tem a cura-
doria assinada pelo Museu 
a Céu Aberto e estima-se 
que já tenha sido vista por 
mais de cinco milhões de 
pessoas em cidades como 
Sidney, Pisa, Roma, Flo-
rença, Nova Iorque, São 
Paulo, Rio, entre outras. A 
mostra é inédita no Litoral 
Norte, sendo a primeira 
vez que é apresentada ao 

ba e contemplem a popu-
lação, principalmente, as 
pessoas que mais necessi-
tam”, garantiu o prefeito 
de Ubatuba, Délcio Sato 
(PSD).
A seleção será feita pelo 
Governo do Estado e as 
convocações serão feitas 
por meio de telegramas. 
Quem for contemplado, 
deverá comparecer à se-
cretaria de Cidadania para 
efetivação da vaga. Todos 
os cursos serão ministra-
dos por profissionais do 
Centro Paula Souza.
Transferência de Renda
O Via Rápida Expresso, 
além de ser um programa 
de qualificação profissio-
nal, é uma política pública 
de transferência de renda. 
Os participantes contarão 
com o recebimento de bol-
sa auxílio mensal no valor 
de R$ 210,00, após a con-
clusão do curso de qualifi-
cação. O pagamento dessa 
bolsa auxílio será realiza-
do por meio de um Termo 
de Cooperação com a Se-
cretaria Estadual de De-
senvolvimento Social.

público fora de um grande 
centro urbano.
Os organizadores da ex-
posição criaram uma par-
ceria com a rede hoteleira 
do município. Os hotéis e 
pousadas receberam vou-
chers destinados aos seus 
hóspedes para que possam 
retirar, como brinde, uma 
gravura do artista. Assim, 
além de cumprir seu pa-
pel educativo e cultural, a 
exposição servirá também 
como convite para que tu-
ristas visitem a cidade e le-
vem de recordação a lem-
brança de uma das mais 
importantes exposições já 
realizadas no Brasil.
Segundo o prefeito Márcio 
Tenório, a novidade, além 
de gerar vínculo entre a 
Prefeitura e a rede hote-
leira, cria alternativas para 
atrair público na baixa 
temporada e alimenta um 
mercado pouco explorado 
na região, o turismo cul-
tural. A entrada é franca e 
ficará em cartaz até o dia 
12 de setembro no Museu 
Waldemar Belisário, loca-
lizado na Avenida Pedro 
de Paula Moraes, 139, na 
Vila, das 10h às 22h.

Defesa Civil remove
tronco de árvore em 
praia da Barra Velha

em Ilhabela

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Defesa Civil, 
realizou nesta segunda-
feira, 24, a retirada de um 
tronco de árvore de 840 
quilos que estava flutu-
ando no mar próximo ao 
bolsão de embarque das 
balsas, na Barra Velha. O 
tronco foi serrado em qua-
tro partes e levado para o 

Aterro Municipal.
Segundo André Frederico, 
da Defesa Civil, o tron-
co poderia causar graves 
acidentes. “O perigo se-
ria a colisão deste tronco, 
que estava a menos de 150 
metros do atracadouro das 
balsas, com uma embarca-
ção que estivesse nas pro-
ximidades. Sérios danos 

poderiam ocorrer no casco 
e nos motores da embar-
cação, podendo ocasionar 
um grave acidente”, expli-
ca.
A Defesa Civil pede aos 
navegantes que, ao avista-
rem troncos soltos no mar, 
informem a localização 
pelo telefone 199 para a 
retirada dos mesmos.

Skatista de Ilhabela 
conquista prata em

Circuito Paulista

O último final de semana 
foi radical para o skatista 
ilhabelense Luis Molina 
Neto. No domingo, 23, 
o atleta participou da 1ª 
Etapa do Circuito Paulis-
ta de Skate Downhill, que 
aconteceu no município de 
Catanduva, interior de São 
Paulo.
O evento contou com mais 
de 50 atletas de diversas 
cidades nas modalidades 
Longboard, Downhill Sli-
de (DHS) e Big Stand Up.
Apoiado pela Prefeitura de 
Ilhabela, por meio da Se-
cretaria de Esportes, Lazer 
e Recreação, Neto, como é 
conhecido, competiu pela 

categoria Longboard ama-
dor com mais oito skatis-
tas, subindo ao pódio e tra-
zendo para casa a medalha 
de prata. “O campeonato 
foi muito bem organizado 
e contou com skatistas de 
alto nível. Em meio a tan-
tos ‘monstros’ da ladeira 
fiquei com 2°lugar na mi-
nha categoria. Agradeço 
ao apoio da Prefeitura de 
Ilhabela, da Secretaria de 
Esportes, Lazer e Recre-
ação e a todos que traba-
lham na gestão para que 
tudo isso aconteça. Viva o 
skate de Ilhabela!” enfati-
zou. O secretário da pas-
ta, José Roberto de Jesus, 

afirma que vai continuar 
apoiando os esportistas 
do município. “Cada vez 
mais temos colhido bons 
resultados com os atletas 
de nossa cidade. A secre-
taria tem dado total apoio 
e vai continuar empenhada 
no desenvolvimento des-
ses campeões. Parabenizo 
hoje o Neto, que é uma 
grande promessa do skate 
local e regional”, finaliza o 
secretário.
Agora, o atleta se prepa-
ra para a próxima etapa 
do Circuito “Vampiros do 
Asfalto”, que acontece em 
agosto, em local ainda a 
definir.


