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Loja de laticínios em
Tremembé atende

comerciantes e consumidores

Atletismo se destaca em
Estadual e 6 atletas se

credenciam para Troféu Brasil

Futsal de Taubaté vence
Magnus e confirma vaga no 

G4 da Liga Paulista

Equipe de ciclismo de
Taubaté domina 5º etapa

do Valeparaibano

O Laticínio Companhia 
do Lanche localizado na 
Rua Vitorino de Carva-
lho, Nº 05, no centro de 
Tremembé, oferece uma 
linha completa para carri-

No último final de semana, 
18 e 19 de agosto, a equipe 
Luasa de Taubaté disputou 
o Campeonato Estadual 
Adulto de Atletismo, que 
aconteceu na pista Osval-
do Terra, em São Bernar-
do/SP. 
Com bons resultados, seis 
atletas de Taubaté conse-
guiram se credenciar para 
disputar o Troféu Brasil, 
principal competição na-

Na última segunda-feira, 
dia 20 de agosto, o time de 
futsal de Taubaté venceu o 
Magnus, de Sorocaba, por 
5 a 3, em partida válida 
pela penúltima rodada da 
primeira fase da Liga Pau-
lista de Futsal.
Com casa cheia, time do 
Vale chegou à sexta vitória 
seguida no Estadual. Os 

No último domingo, 19 
de agosto, aconteceu a 5ª 
Etapa do Campeonato Va-
leparaibano de Ciclismo, 
realizada pela Líder (Liga 
de rendimento de base da 
capital e litoral norte) em 
Taubaté. A equipe da casa 
dominou a prova em todas 
as categorias, Elite Mascu-
lino, Máster e Infantil.
Na categoria Elite Mascu-
lino, a Equipe de Ciclismo 
de Taubaté (ECT) impôs 
um ritmo forte e após 1h48 
de prova, com mais de 
40,8km/h de média, Luan 
da Matta conseguiu cruzar 
a linha de chegada na 1ª 

nhos de lanche. Presunto, 
queijo, muzzarela, ham-
burgueres e todo tipo de 
condimento fazem parte 
dos produtos oferecidos. 
Em Taubaté, Av. Nari-

cional de atletismo.
A cidade foi representada 
por 30 atletas e os trei-
nadores Rodrigo Pereira, 
Ana Paula, João Elisário, 
Luís Antônio e Daniel 
elogiaram a melhora nos 
resultados individuais e 
a boa atuação da equipe, 
inclusive dos atletas que 
atingiram índice para dis-
putar o Troféu Brasil, que 
são: 

donos da casa saíram na 
frente com Japa, Vitinho e 
o estreante Rezala. Ainda 
no primeiro tempo, os ad-
versários diminuíram com 
Rodrigo e Eder Lima, mas 
Betinho fez o quarto para 
os taubateanos.
Na volta do intervalo, o 
time do craque Falcão 
marcou novamente com 

colocação. Renato Ruiz, 
numa disputa acirrada, 
conquistou a 2ª colocação 
por diferença de milési-
mos e a 5ª colocação foi 
conquistada por Josimar 
Sacramento. Já na Mas-
ter A, Valmir de Jesus foi 
o campeão e João Carlos 
Motta garantiu a 3ª colo-
cação para Taubaté.
Por fim, a atleta Giovanna 
Rodrigues e Silva chegou 
em 1º lugar na categoria 
infantil e conquistou mais 
um pódio. O treinador 
Marcos Rodrigues desta-
ca o trabalho em equipe 
como fundamental para o 

zinho, Nº 651, Tel (12) 
3608-7906 e 3411-8613 
Em Tremembé na Rua 
Vitorino de Carvalho, Nº 
05, centro, Tel (12) 99140-
0423

Milena Cristina e Amanda 
Silva no lançamento do 
disco, Denner Silva nos 
110 metros com barreiras, 
Marcelle Silva no hep-
tatlo, José Alves nos 1500 
metros e Willian Silva nos 
800 metros.
A próxima competição da 
equipe Luasa será o Cam-
peonato Estadual sub-16 e 
sub-18, nos dias 8 e 9 de 
setembro.

Rodrigo, porém Fabinho 
balançou as redes nos mi-
nutos finais para fechar o 
placar em 5 a 3 e deixar o 
Taubaté entre os primei-
ros colocados da elite do 
estadual. A equipe volta à 
quadra no dia 28 de agos-
to, quando receberá o Hor-
tolândia às 20h no ginásio 
da Vila Aparecida.

sucesso na prova.
Com as conquistas a equi-
pe somou mais de 63 pon-
tos no masculino e Luan 
da Matta figura entre os 10 
primeiros na classificação 
individual. No Master A 
foram conquistados mais 
de 31 pontos e João Mot-
ta está entre os 10 primei-
ros no individual geral, já 
Giovanna somou 18 pon-
tos no infantil e é vice-lí-
der do campeonato.
O próximo compromisso 
da Equipe de Ciclismo de 
Taubaté é o Granfondo / 
Volta ABCD, no dia 9 de 
setembro, em São Paulo.
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Adolescentes do CRAS Bagé 
participam de atividade no 

Parque do Itaim

Taubaté recebe vacinas 
contra meningite

Uma iniciativa do Centro 
de Referência de Assis-
tência Social (CRAS) do 
Bagé levou 20 adolescen-
tes assistidos pelo equi-
pamento à uma visita ao 
Parque do Itaim. As ati-
vidades tiveram parce-
ria com as Secretarias de 
Meio Ambiente e Turismo 
e Cultura.
Os técnicos do CRAS tra-
balharam com os adoles-
centes a relação do per-
tencimento e identificação 
com o meio ambiente, ca-
pacitando-os para a vida 
na comunidade como su-
jeitos críticos e participa-
tivos.
As atividades foram va-

A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté recebeu na 
tarde desta terça-feira, dia 
21 de agosto, um novo lote 
com 840 doses de vacinas 
contra meningite.
As unidades de saúde do 
município começam a ser 
reabastecidas com as va-
cinas a partir da manhã 
de quarta-feira, dia 22 de 
agosto. 

riadas: plantio de mudas, 
peça de teatro para cons-
cientização da preserva-
ção da natureza, uso cons-
ciente da água, caminhada 
ecológica, entre outras.
O Centro de Referência 
de Assistência Social é 
um equipamento social 
que busca trabalhar a fa-
mília para promoção e 
garantia de sua cidadania. 
É um espaço destinado à 
assistência, orientação e 
acompanhamento às famí-
lias carentes e desenvolve 
serviços socioeducati-
vos. Tem a finalidade de 
proteger a população em 
situação de vulnerabilida-
de social, fortalecendo as 

No início deste mês, o mu-
nicípio havia recebido 400 
doses da vacina, que se es-
gotaram na segunda-feira, 
dia 20 de agosto.
Com esta nova remessa, 
Taubaté atinge a média 
mensal de doses encami-
nhadas e a expectativa é 
de que a situação esteja 
normalizada nos próximos 
meses.

relações e os laços fami-
liares para o convívio em 
comunidade.
O serviço oferece o PAIF 
(Programa de Atenção In-
tegral à Família), que con-
siste em atividades socioe-
ducativas e de convivência 
para fortalecimento de 
vínculos familiares e co-
munitários com crianças, 
adolescentes e adultos.
Atualmente o município 
possui quatro unidades do 
CRAS. A unidade do Bagé 
fica na Avenida Bagé, nº 
166, no Parque Urupês. O 
atendimento é de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
17h, e o telefone de conta-
to é 3629-4413.

A vacina meningo-
cócica C (conjugada) 
é                              adminis-
trada aos 3 e aos 5 meses, 
com reforço aos 12 meses, 
e faz parte do Calendário 
Nacional de Vacinação. 
No caso das crianças que 
não              receberam esse 
reforço, a vacina pode ser 
aplicada até os 4 anos de 
idade.
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1. Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
2. Banca Avenida (MARCELO) (0xx12) 99143-65723. 
3. Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz: (0xx12) 3674-1669 – Tremembé e (0xx12) 3624-
7361 – TAUBATÉ e-mail: analurscruz@ig.com.br.
4. Curso de Inglês Particular “Professora Renata Amaral”   (0xx12) 99763-2800
5. +1 K-Britos Lanches (0xx12) 98330-3482
6. Serralheria Tremembé (0xx12) 3672-1660
7. F.J.P. Assessoria Contábil (0xx12) 3674-2649 (0xx12) 3674-1725
8. Clemente Terra Planegem (0xx12) 99783-4565  ID.:  55*8330
9. Sexy Shop Doce Encontro (0xx12) 99214-6864
10. Lanchonete Bell Juninho da Pop (0xx12) 3674-3922
11. Vereador Adriano Santos (0xx12) 99177-9896
12. Barbearia 26 de Novembro Tremembé

PRECISANDO DE UMA RENOVADA NO SEU COMPUTADOR?

FAZEMOS ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E SISSTEMAS 
OPERACIONAIS DE SEU COMPUTADOR E NOTEBOOK, A PARTIR DE R$ 
50,00 A INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS ADOBE COM ATIVAÇÃO E DE R$ 
80,00 A INSTALAÇÃO DO COREL DRAW MAIS O KEYGEN. OS INTERESSA-
DOS LIGAR PARA PEDRÃO SIMÕES PELO WHATSAPP: (0XX12) 99738-3613

MARCAR HORÁRIO DE VISITA E INSTAÇÃO E ATIVAÇÃO.

Patrocinadores Culturais da Coluna 
Humor do Pedrão para a edição de 

agosto – setembro de 2018

Abrigo lembra Dia Nacional
de Luta pela Pessoa
em Situação de Rua

Taubaté bate Ponte
Preta fora de casa

Tênis de mesa conquista 5 
medalhas na IV etapa
do ranking paulista

Nadadores PCDs têm bom desempenho na 
Etapa Nacional de Circuito Caixa

Corpo de Bombeiros
de Taubaté recebe
prédio revitalizado

O Abrigo Institucional de 
Taubaté promoveu na últi-
ma semana atividades para 
marcar o Dia Nacional de 
Luta pela Pessoa em Situ-
ação de Rua.
Na quinta-feira, dia 16 de 
agosto, o defensor público 
Ricardo Gabriel Gomes 
Pereira falou sobre o papel 
da Defensoria Pública e os 
direitos garantidos a essas 
pessoas.
Já na sexta-feira, dia 17 de 
agosto, aconteceu a Noite 
do Flash Back, com DJ 
embalando diversos rit-
mos e interação entre os 
assistidos e equipe técnica. 
O objetivo da atividade foi 
o resgate cultural através 

No último domingo, dia 19 
de agosto, a equipe de fu-
tebol feminino da SEEL/
AD/EC Taubaté derrotou a 
Ponte Preta pelo placar de 
3×1 em jogo válido pela 
terceira rodada da Segun-
da Fase do Campeonato 
Paulista.
Mesmo jogando fora de 
casa, as taubateanas desde 
o início dominaram o jogo. 
O primeiro gol saiu logo 

No último final de semana, 
dias 18 e 19 de agosto, os 
atletas do tênis de mesa de 
Taubaté disputaram a IV 
Etapa do Ranking Paulis-
ta no Centro Paraolímpico 
Nacional, em Jabaquara/
SP.
A etapa contemplou as ca-
tegorias Mirim, Infantil, 
Juvenil, Juventude, Adul-
to e Pré-Senior e a equipe 
contou com o reforço de 

Os nadadores PCDs da 
Semelp estiveram em São 
Paulo neste sábado (18) 
e domingo (19) para dis-
putarem a Segunda Etapa 
Nacional do Circuito Lo-
terias Caixa.
Os paratletas representan-

A Prefeitura de Taubaté 
entrega nesta quarta-feira,  
dia 22 de agosto, a revita-
lização do prédio do Cor-
po de Bombeiros da Vila 
São José.
Durante seis meses, a uni-
dade passou por obras que 
incluíram o alojamento de 
cabos e soldados, substi-

da música. Para fortalecer 
a sensação de pertenci-
mento social, foi realizada 
uma oficina de confecção 
de convites e de decora-
ção da festa. O promotor 
de Justiça Darlan Dalton 
Marques também partici-
pou da festa.
Uma parceria com um pro-
fissional voluntário garan-
tiu o corte de cabelo dos 
usuários e também foram 
exibidos documentários 
com reportagens sobre o 
massacre de 2004. O dia 
19 de agosto é marcado 
como o dia nacional de luta 
pela pessoa em situação de 
rua, em razão do massa-
cre ocorrido em 2004 na 

aos 14 minutos. Mariana 
cruzou da esquerda, Ariel 
cabeceou no travessão e 
no rebote Mylena Cario-
ca, também de cabeça, 
marcou para o Taubaté. O 
segundo gol não demorou 
a sair. Após tabela, Ariel 
invadiu a área, cortou a 
zagueira e bateu sem
chances para a goleira ad-
versária.
No segundo tempo, o 

atletas da Escola de Atle-
tas e Formação Integral 
(Eafi). No total, cinco me-
dalhas foram conquista-
das. Os destaques taubate-
anos ficaram por conta de 
Jonas Moradei, campeão 
no adulto; Jonas Izumi, 
campeão no Pré-Senior; 
Lucas Schinaque e Thia-
go Luz, prata e bronze na 
categoria juventude, res-
pectivamente e, por fim, 

tes de Pindamonhangaba 
na competição, João Vi-
terbo Ribeiro, Sérgio Hen-
rique Matos e Matheus 
Henrique Silva, tiveram 
grande desempenho na 
prova, conquistando pódio 
de primeiro a terceiro lu-

tuição de padrão elétrico 
e hidráulico, refeitório, 
setor de reserva de  mate-
riais, setor de despacho de 
ocorrências, banheiros, fa-
chada e pintura geral.
A solenidade está prevista 
para as 10h, com a presen-
ça de autoridades munici-
pais e do Corpo de Bom-

praça da Sé que culminou 
na morte violenta de sete 
pessoas que viviam nessa 
condição.
O abrigo de Taubaté ofer-
ta atendimento integral 
que garante condições de 
estadia e convívio para 
acolher com privacidade 
pessoas em situação de rua 
e desabrigo por abando-
no, migração, ausência de 
residência ou pessoas em 
trânsito, sem condições 
de sustento. São atendidos 
diariamente 50 usuários 
no local.
A unidade fica na rua Re-
nato da Silva, 282 – Jar-
dim Eulália. O telefone de 
contato é 3621-6026.

Taubaté chegou ao terceiro 
gol na reta final da partida. 
Aos 38, a lateral Evellyn 
avançou pela direita e ba-
teu no canto. O time da 
Ponte Preta descontou em 
cobrança de pênalti aos 
44 minutos. O próximo 
jogo das taubateanas será 
novamente contra a Ponte 
Preta, no sábado, dia 25 de 
agosto, a partir das 10h no 
Joaquinzão.

Barbará Gouvêa, atleta da 
Eafi, conquistou a meda-
lha de bronze na categoria 
infantil. O treinador An-
derson Tanaka avaliou que 
o desempenho da equipe 
foi ótimo. O tênis de mesa 
taubateano volta a com-
petir, no dia 26 de agosto, 
pela VII Etapa do Campe-
onato Valeparaibano, no 
Sesi de São José dos Cam-
pos.

gar. As categorias foram: 
100 metros costas, 200 
metros medley, 100 me-
tros borboleta, 100 metros 
peito, 50 metros borbo-
leta, 200 metros livre, 50 
metros livre e 100 metros 
peito.

beiros.
Serviço: Revitalização do 
prédio do Corpo de Bom-
beiros
Dia: 22 de agosto
Horário: 10h
Endereço: 
avenida Santa Luiza do 
Marillac, 1.081, Vila São 
José
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
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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 - 
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reira,65.
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TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
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UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EDITORIAL
A indiferença, o imediatismo e a desesperança são questões que interferem 
diretamente na sociedade. O país vive em insegurança total e não serão os 
políticos que farão tirar o país dessa situação. Basta dizer o desproposito acon-
tecido na greve dos caminhoneiros a intenção era nobre ou seja acabar com 
toda a pouca vergonha desde o aumento descabido dos combustíveis assim 
como da vergonhosa política suja e impregnada de verdadeiros ladrões dos 
cofres públicos. E que fizeram os cidadãos correram aos postos para abaste-
cer pagando o que foi pedido e ainda enchendo galões para reserva. Foi um 
verdadeiro salvem-se quem puder. Poucos se importaram se o combustível ia 
fazer falta para ambulâncias, carros de bombeiros, viaturas policiais etc. Uma 
grande demonstração de egoísmo e indiferença. O povo esta individado e com 
certeza e por que parte deste povo não tem qualquer controle de gastos e en-
tram nas armadilhas dos bancos e financeiras porque não sabem gastar e estão 
acostumados a primeiro gastar para depois ganhar e uma cultura ao avessos. 
Querem tudo na hora, não querem construir, querem consumir. Esta aí a prova 
disso, são aquelas filas imensas nas lotéricas onde se quer ficar rico em pouco 
tempo e sem produzir o negócio e usufruir. Com isso até a natureza sofre, a 
terra está poluída, o ar está poluído e os rios estão poluídos. Cada um quer re-
solver unicamente seu próprio problema sem tomar conhecimento do que está 
acontecendo em sua volta. Na teoria até que muita gente convence muita gente, 
mas na prática não existe muita união entre as pessoas. Animais estão a solta 
nas ruas, crianças abandonadas, idosos sem o devido carinho e atenção, quem 
trabalha muito ganha pouco e outros nada fazem e de uma forma ou de outra 
vivem as custas de quem muito trabalha. Deu pra entender não é? É a cultura 
onde se diz que o mundo é do mais esperto. Não se atreve a dizer que no estado 
em que estamos com todo respeito, se Jesus se candidata-se a presidente e fosse 
eleito, a única coisa diferente que ia acontecer é que ele não ia morrer com 33 
anos, porque com certeza não passaria dos 20. 

Miscelânea
Curiosidades

Elas não têm cor interessante, textura atraente, nem sabor agradável, mas 
há quem não resista mordiscá-las e roê-las, santas unhas! Apesar do hábi-
to ser prazeroso para várias pessoas, os seus efeitos no seu organismo são 
nada positivos. Afinal, muitos micro-organismos são ingeridos e também 
há risco para a saúde dos dentes. O ato pode estar relacionado a origem 
de auto-estima e ansiedade. Por isso, estratégias devem ser tomadas para 
dar fim a essa mania, progressivamente. Confira algumas, mantendo-as 
sempre curtas e lixadas para evitar que apareça algum pedaço lascado e 
você fique tentado em arrancá-lo, busque fazer as unhas semanalmente, 
a boa aparência diminui a tentação de roê-las. No entanto, é importante 
ficar uma semana por mês sem esmalte e amenizar o uso de acetona, pois 
ela facilita a descamação das unhas. Alivie as crises mascando chiclete, 
esse ato substitui o movimento repetitivo e inconsciente de mordiscar as 
unhas. Como esse hábito é, geralmente, reflexo de ansiedade vale a pena 
investir em atividades em que ela possa ser extravasada como praticar 
exercícios físicos, ler livros ou escrever.
***
As frutas, como todos sabem, são boas para a saúde, elimina toxinas e 
revigora as forças do corpo. Porém, em alguns casos, as frutas dão traba-
lho para serem consumidas, principalmente por causa das suas cascas e 
sementes. A solução para isso é simples, o suco. Além de ser fácil de con-
sumo, o suco pode reunir os nutrientes de várias frutas. Sabores combi-
nados comumente, como laranja com mamão, abacaxi com hortelã e uva 
com morango, são facilmente encontrados e fazem muito bem à saúde. 
Pesquisas informam que é mais eficiente adicionar sucos do que folhas às 
dietas. Experimente substituir os refrigerantes por sucos, mas lembre-se 
de lavar muito bem as frutas e usar sempre água mineral filtrada, ingerir 
o suco logo que prepará-lo também é muito importante. Evite adoçar os 
sucos e, se o fizer prefira mel ou açúcar mascavo, pois eles são mais sau-
dáveis do que o açúcar refinado.

Humor

O sujeito era tão exagerado que dizia que seu alqueire de terra era do 
tamanho de uma fazenda. Sua vaca deitada e o rabo dela sobrava para o 
quintal do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca 
na noite anterior. Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respon-
deu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Ai eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne dela?
E ele me respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as so-
bras da refeição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar 
gratidão. Ela então, obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo...

Mensagens

Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos 
atendem as necessidades. Valorizaremos os amigos que nos socorrem, que 
se interessam por nós, que nos escrevem, que nos telefonam pra saberem 
como estamos indo. As amizades são uma dádiva de Deus. Mais tarde, 
haveremos de sentir a falta daqueles que não nos deixam experimentar a 
solidão. 
***
Uma hora ou outra o destino se ajeita, as coisas se acertam, o passado é 
esquecido e as dores desaparecem. Quem tem que ficar fica o que é ver-
dadeiro permanece e o que não desaparece. Não tenha pressa, não guar-
de mágoas, não queira pouco. Sempre queira o melhor. Espere na sua. 
Aprenda a ser paciente. Aprenda a curtir uma boa música, quando a tris-
teza bater. Aprenda a ignorar o que te faz mal. Aprenda, sobretudo, a ter 
fé. Fé de que por mais difícil que seja o Universo, ele sempre irá cumprir 
a seu favor.
***
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 trata como opção.

Pensamentos, provérbios e citações

Se não souber escutar, não deves falar.
Os homens envelhecem, mas raramente amadurecem.
O entendimento busca, mas quem encontra é o coração.
É melhor prevenir do que remediar.
Humildade é saber exatamente o que somos e o que valemos.
Nem todos que vagam estão perdidos.
Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas.

Taubaté fecha nova parceria
com shoppings para vacinação 

contra sarampo e pólio

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté firmou uma nova 
parceria com o Tauba-
té Shopping e o Via Vale 
Garden Shopping para re-
forçar a campanha de vaci-
nação contra o sarampo e 
a poliomielite no próximo 
final de semana.
Postos de vacinação serão 
montados nos dois cen-
tros de compras para que 
os pais tenham a opção 
de imunizar seus filhos no 
sábado e no domingo. No 
dia 25 de agosto, a vacina-
ção acontece no Taubaté 
Shopping das 10h às 18h. 
Já no dia 26 de agosto, as 
crianças podem receber as 

doses das vacinas no Via 
Vale Garden Shopping en-
tre as 11h e 18h.
De acordo com a última 
prévia divulgada pela Vi-
gilância Epidemiológica 
de Taubaté, 7.337 crianças 
já foram vacinadas con-
tra o sarampo (cobertura 
de 50,06%) e 7.434 doses 
contra a poliomielite fo-
ram aplicadas (cobertura 
de 50,72%) desde o iní-
cio da campanha em 4 de 
agosto.
A meta de cobertura esta-
belecida pelo Ministério 
da Saúde é de 95% do pú-
blico alvo, o que represen-
ta 14.657 crianças entre 1 

ano e 5 anos incompletos 
em Taubaté.
A campanha de vacinação 
segue até o dia 31 de agos-
to. As doses estão dispo-
níveis nos demais dias da 
semana nas unidades de 
saúde que possuem salas 
de vacinação, conforme o 
horário específico de fun-
cionamento.
A Vigilância Epidemio-
lógica reforça que os pais 
devem levar as carteiras 
de vacinação de seus fi-
lhos. Mais informações 
podem ser obtidas na Vi-
gilância Epidemiológica 
de Taubaté pelo telefone 
3629-6232.
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“I Encontro de Conexão do
Terceiro Setor do Vale do

Paraíba” será dia 28 de agosto
O “I Encontro de Cone-
xão do Terceiro Setor do 
Vale do Paraíba” aconte-
cerá na terça-feira (28), 
das 9 às 16h, no campus 
da Faculdade Anhanguera. 
Quem apresenta o evento 
é o consultor e palestrante, 
Roberto Ravagnani, dis-
cutindo as estratégias de 
gestão social e do terceiro 
setor.
O evento será realizado 
em comemoração ao Dia 
Nacional do Voluntariado 
e promoverá a atualização 
de conhecimentos para o 
sucesso das estratégias das 
organizações sociais, ne-
twok e um entendimento 
maior do papel do volun-
tariado na sociedade.
O Vale mostra uma grande 
oportunidade de melhorar 
as atividades de atendi-
mento ofertado pelas orga-
nizações do terceiro Setor, 
portanto, nada melhor que 
uma conversa agradável 
sobre voluntariado e cria-
tividade na gestão.
A iniciativa é voltada para 
os gestores ou represen-
tantes das organizações 
sociais e representantes 
das secretarias municipais 
de assistência social e dos 
fundos de solidariedade 
municipais, além de repre-
sentantes dos conselhos de 
direitos das 44 cidades do 
Vale do Paraíba.
Dentro das organizações 
que fazem parte do Ter-

ceiro Setor, estão as ONGs 
(Organizações Não Go-
vernamentais), entidades 
filantrópicas, OSCIPs (Or-
ganização da Sociedade 
Civil de Interesse Públi-
co), organizações sem fins 
lucrativos e outras formas 
de associações civis sem 
fins lucrativos.
A idealização e condução 
do encontro será de Rober-
to Ravagnani, palestrante, 
jornalista, radialista, ad-
ministrador de empresas, 
conteudista e consultor de 
voluntariado e responsabi-
lidade social empresarial. 
Voluntário como palhaço 
hospitalar há 18 anos, fun-
dador da ONG Canto Ci-
dadão, consultor associa-
do para o voluntariado da 
GIA Consultores no Chile, 
para América Latina, sócio 
da empresa de consultoria 
Comunidea, sócio da con-
sultoria 4 Genesis, curador 
do site varejo consciente 
e conselheiro diretor da 
Rede Filantropia. Já este-
ve em todos os países da 
América do Sul e do Norte 
e todos estados brasilei-
ros ministrando palestras, 
treinamentos, seminários, 
congressos e consultorias 
para empresas, organiza-
ções sociais, governos mu-
nicipais e estaduais.
O “provocador” Roberto 
Ravagnani, tem larga ex-
periência no assunto e não 
só teórica mas principal-

mente prática de todos os 
assuntos.
Para quem deseja fazer a 
inscrição ou saber mais 
informações, ligar para: 
3644-5806 ou mandar 
e-mail para: convênios.
gmc@pindamonhangaba.
sp.gov.br, aos cuidados de 
Eliane. 
A faculdade fica na Aveni-
da Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 3344. O evento 
é realizado pela Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba e 
pelo Fundo Social de Soli-
dariedade.
Programação:
9h – Abertura Oficial e 
apresentação de projeto de 
lei que cria o dia munici-
pal do voluntariado nesta 
data e outro PL que tra-
ta da introdução do tema 
voluntariado nas escolas 
municipais como matéria 
curricular e com carga ho-
rária mínima de discussão 
do assunto em sala.
9h30 - Apresentações e co-
nexões das Organizações e 
secretarias presentes
10h15 – Voluntariado uma 
ferramenta de crescimento 
das organizações
11h – Criatividade para 
gestão
12h – Almoço
13h – Falar melhor para 
mostrar melhor
14h – Captar e gerar recur-
sos
15h - Debate
16h - Encerramento

Ciclistas da cidade marcam 
presença em competições da 
região neste fim de semana

Prefeitura adquire novas
portas para manutenção

de prédios públicos

Dando prosseguimento ao 
Campeonato Vale Paraiba-
no de Ciclismo, os ciclistas 
da SEMELP participaram 
no último domingo (19) da 
quinta etapa, em Taubaté. 
Além de participar do De-
safio da Natureza, em Po-
tim. As colocações do De-
safio da Natureza foram: 
Jauro Ceará foi segundo 
colocado na categoria 
sport 50, Carlos Sassaki 
quarto colocado na cate-
goria sport 50, Stefano 
Macedo segundo colocado 

Recentemente, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Serviços Pú-
blicos, comprou folhas de 
portas para a manutenção 
de prédios públicos que 
fazem parte da administra-
ção municipal.
O secretário de Serviços 
Públicos, Josué Bondioli, 
explica que as folhas de 
portas que foram adqui-
ridas portas nos seguin-
tes tamanhos: 0,60, 0,62, 
0,70, 0,72, 0,80, 0,82, 
0,90 e 0,92 m x 2,10 m; e 

na categoria pró-sub 30 e 
quinto colocado na classi-
ficação geral, Paulinho no 
primeiro na categoria sport 
sub 40, Pamela Karina pri-
meira colocada sub 35, 
Amanda Venuto segundo 
na categoria Sport sub 35, 
Diane Maia terceira colo-
cada Sport sub 45, Marcia 
Regina segunda colocada 
na categoria Sport over 45, 
Carlos Bambam e Gaby 
Cardoso primeiros colo-
cados na categoria Sport 
dupla mista e Dri Picheli 

que algumas destas medi-
das representam materiais 
mais resistentes e que se-
rão empregadas em locais 
que sofrem com a ação 
do tempo, principalmente 
aqueles que ficam expos-
tos.
Conforme a SMSP, estas 
folhas de portas serão uti-
lizadas na manutenção de 
prédios como os das secre-
tarias de Saúde, Esportes, 
Habitação; além de ser 
colocadas em obras novas 
e em locais que sofrem 
vandalismos, que durante 

e Felipe Botan quinto co-
locados na categoria Sport 
dupla mista.
Já no Campeonato Vale 
Paraibano Edson Larcedo 
ficou em oitavo lugar na 
categoria sênior A.
A equipe SEMELP de ci-
clismo possui parceria 
com a Alfa Modernização, 
Arbo Vale, Academia Mo-
viment, Churrascaria Gra-
mado, Clínica Veterinária 
Sassaki, Geralis Seguro, 
Mandaglio Engenharia, 
Dú Costela e Neumacon.  

o ano ocorrem de maneira 
significativa.
O secretário de Serviços 
Públicos, Josué Bondioli, 
afirma que as equipes já 
estão instalando as portas 
novas e também substi-
tuindo conforme a neces-
sidade, pois há tempos o 
estoque estava pratica-
mente zerado, sendo esta 
aquisição indispensável 
para sanar este déficit vi-
sando a segurança dos pré-
dios do município. Todas 
estão acondicionadas em 
local apropriado.

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA - PREGÃO Nº011/2018 
– A Prefeitura Municipal de Potim informa que, devido à não apresenta-
ção de Amostras, conforme item 1.3 do Termo de Referência do Edital do 
Pregão em epígrafe, procedeu-se a DESCLASSIFICAÇÃO da Proposta de 
todos os itens ofertados pela empresa DIGITAL DATA EIRELI; e dos itens 
22, 23, 24 e 25 ofertados pela empresa MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS, e 
CONVOCA a empresa PORT DIST. INFORMÁTICA, referente aos itens 01, 
02, 08, 09, 10, 11, 12 e 22; e a empresa COTA COMÉRCIO, referente aos 
itens 07, 23, 24 e 25 para apresentação das amostras dos itens no prazo 
de 02 dias úteis, como consequência da desclassificação das empresas 
citadas. Potim, 24 de agosto de 2018. André Luís Soares de Oliveira – Pre-
goeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
reabertura de licitação na modalidade Pregão Nº 025/2018. Objeto: Contra-
tação de empresa para fornecimento de Uniforme Escolar. Data da realiza-
ção: 05/09/2018 às 09h00min - Início do credenciamento. Local da realiza-
ção: 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.
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3 de Setembro
Aniversário de Ilhabela

25 de Agosto Aniversário de 
Redenção da Serra

Pesquisas arqueológicas 
realizadas desde o final da 
década de 1990 mostram 
que pelo menos quatro das 
ilhas do arquipélago de 
Ilhabela foram habitadas 
muito antes da chegada dos 
europeus ao Brasil. Isso foi 
possível graças à descober-
ta de sítios arqueológicos 
pré-coloniais denominados 
“concheiros”, “abrigos sob 
rocha” e “aldeias indíge-
nas”. Os “concheiros” per-
mitiram aos arqueólogos 
concluírem que os primei-
ros habitantes do arquipé-
lago foram os chamados 
“homens pescadores-cole-
tores do litoral”, indígenas 
que não dominavam a agri-
cultura e nem a produção 
de cerâmica, sobrevivendo 
apenas do que encontravam 
na natureza, especialmen-
te animais marinhos. Não 
existe ainda a datação de 
nenhum desses “conchei-
ros”. Também foi encontra-
da na Ilha de São Sebastião 
grande quantidade de ce-
râmica indígena da tradi-
ção Itararé, possivelmente 
produzida por indígenas do 
tronco linguístico macro-
jê. Não há, até o momento, 
nenhuma evidência arqueo-
lógica de que tenha existi-
do no arquipélago alguma 
aldeia do tronco linguístico 
tupi.
Em 20 de janeiro de 1502 
a primeira expedição ex-
ploradora enviada ao Bra-
sil pelos portugueses, co-
mandada pelo navegador 
português Gonçalo Coelho 
e trazendo a bordo o cos-
mógrafo italiano Américo 
Vespúcio, encontrou uma 
grande ilha que, segundo 
o aventureiro alemão Hans 
Staden, era chamada pelos 
tupis de Maembipe (“lugar 
de troca de mercadorias e 
resgate de prisioneiros”). 
Essa ilha, assim como fora 
feito em outros acidentes 
geográficos importantes, 
foi batizada pelos membros 
da expedição com o nome 
do santo do dia, São Sebas-
tião. Também se diz que era 
chamada pelos indígenas 
por Ciribaí (lugar tranqui-
lo).
Com a chegada do portu-
guês Francisco de Escobar 
Ortiz sendo o primeiro po-
voador da ilha de S. Sebas-
tião, onde obteve de Pero 
Lopes de Sousa, donatário 
da capitania, cem léguas 
de terra para si e sua nobre 
geração e de sua mulher Ig-
nez de Oliveira Cotrim, que 

A história de Redenção da 
Serra, tem início no come-
ço do século XIX. Com o 
esgotamento do ouro nas 
Minas Gerais, a economia 
brasileira se deslocou para 
o Vale do Paraíba movida 
pelo fenômeno do ciclo do 
café. A monocultura do café 
trouxe a expansão cafeeira 
na região, ocupando vales e 
montanhas, possibilitando 
o surgimento de cidades e 
vilarejos, dinamizando e 
enriquecendo importantes 
centros urbanos na época 
como, Taubaté, Pindamo-
nhangaba, Guaratinguetá, 
Lorena e Bananal.
Visando ampliar a exten-
são das lavouras cafeeiras 
em territórios ainda desco-
nhecidos, o governador da 
província de São Paulo no-
meou o sertanista e grande 
desbravador capitão-mor, 
Francisco Ferraz de Araú-
jo, juntamente com sua es-
posa, moradores da então 
Vila Real de Nossa Senhora 
do Bom Sucesso de Pinda-
monhangaba, filho do ilus-
tre paulista Miguel Godoy 
Moreira, um importante e 
rico proprietário de terras, 
que ocupou cargos de con-
fiança no governo da Capi-
tania de São Paulo.
Cumprindo a determinação 
do governador e alimen-
tados pelo sonho de fazer 
fortuna com o ciclo do café 
que ganhava forças na re-
gião, o casal de desbrava-
dores seguiram rumo aos 
sertões da Serra do Mar 
acompanhados de um gran-
de número de escravos a 
procura de territórios e ter-
ras férteis para o cultivo de 
café.
Se instalaram às margens 
do rio Paraitinga num pe-
queno vale entre as monta-
nhas da região no que hoje 
é conhecido como sertão da 
Samambaia, em terras ou-
trora pertencentes a Tauba-
té e construíram ali uma 
fazenda.
Após a instalação e o início 
das lavouras, um dos me-
lhores escravos do capitão, 
ao abrir por entre a mata tri-
lhas e caminhos de acesso à 
fazenda, morreu picado por 
uma cobra. O bravo escravo 
desbravador, foi sepultado 
em um local aos arredores 
da fazenda e a sepultura foi 
assinalada por uma grande 
cruz de madeira em sua me-
mória.
Com início do povoamen-
to nas proximidades da fa-
zenda, Ferraz de Araújo, a 
todos que lhe solicitavam 
terras, mandava que fosse 
usadas as terras próximas 
à cruz, sendo esta a única 
condição e consequente-
mente o caminho da cruz se 
tornou popular entre as pes-
soas que ali vinham morar.

ambos vieram da capitania 
do Espírito Santo para a 
ilha de S. Sebastião.
Ignez de Oliveira Cotrim 
era bisavó do Capitão Bar-
tolomeu Pais de Abreu, de 
João Leite da Silva Ortiz e 
de sua neta de mesmo nome 
Ignez de Oliveira Cotrim 
casada com Antônio de Fa-
ria Sodré irmão do Padre 
João de Faria Fialho.
Segundo escreveu Pedro 
Taques de Almeida Pais 
Leme, foi Francisco de Es-
cobar Ortiz senhor de dois 
engenhos de açúcar, os pri-
meiros na ilha.
Devido a sua posição es-
tratégica era muito utiliza-
da para fazer “aguada” ou 
seja, caravelas e galeões de 
passagem paravam na ilha 
para pegar água fresca e vi-
veres.
Entre os anos de 1588 e 
1590 passaram por essa 
ilha os corsários ingleses 
Edward Fenton[6] e Tho-
mas Cavendish. Este últi-
mo, acompanhado de John 
Davis[7], depois de ter 
sido derrotado em Vitória 
do Espírito Santo, voltou à 
ilha buscando refúgio, mas 
sofreu mais uma grande 
perda de homens em um 
embate quando uma milicia 
de portugueses os atacaram 
em uma noite sem que es-
perassem.[6] Outras fontes 
indicam que Thomas teria 
passado pela ilha em 1591, 
e que ele teria feito o ca-
minho inverso: aportado 
em Ilhabela (e aproveitado 
para saquear Santos e São 
Vicente) e só depois sofri-
do a derrota em Vitória.[8]
Em 1608 chegariam outros 
sesmeiros que viriam a se 
estabelecer em ambas as 
margens do Canal de São 
Sebastião. Em 16 de mar-
ço de 1636 seria criada a 
Vila de São Sebastião, que 
se desmembrou político ad-
ministrativamente da Vila 
do Porto de Santos. A nova 
Vila abrangeu também o 
território da Ilha de São Se-
bastião.
No começo do século XIX, 
quando a Ilha de São Se-
bastião contava com cerca 
de três mil habitantes e seu 
principal povoado chama-
va-se Capela de Nossa Se-
nhora D’Ajuda e Bom Su-
cesso.
Nessa época foi iniciado 
um movimento por emanci-
pação da Ilha de São Sebas-
tião da Vila de São Sebas-
tião, liderado pelo capitão 
Julião de Moura Negrão, 

Mais tarde com o declínio 
do café no Vale do Paraíba, 
o vilarejo passou a sobrevi-
ver somente da agricultura 
de subsistência, destacando 
o cultivo de linho. Por esse 
motivo recebeu popular-
mente o nome de Paiolinho 
(paiol + linho), referência 
direta à plantação de linho 
feita pelos moradores e às 
fibras secas recolhidas que 
eram depositadas em uma 
cabana de madeira chama-
da paiol destinadas ao ar-
mazenamento.
O vilarejo crescia e por vol-
ta do ano de 1850, no lugar 
da antiga cruz de madeira, 
foi construída uma peque-
na capela que possuía duas 
torres e um sino com aju-
da dos moradores e de fa-
zendeiros da região, sendo 
chamada de capela de San-
ta Cruz pelo vigário Padre 
João Alves Coelho Guima-
rães. O vilarejo ganhava 
assim a sua primeira paró-
quia, a paróquia de Santa 
Cruz do Paiolinho.
Em 24 de março de 1860 o 
povoado foi elevado a fre-
guesia em terras do muni-
cípio de Taubaté. A popu-
lação cresceu e a produção 
agrícola dava bons lucros, 
o que levou Paiolinho a ser 
elevada à categoria de mu-
nicípio segundo Lei Pro-
vincial nº 33, de 8 de maio 
de 1877.
O município possuía sede 
na povoação de Paiolinho e 
seus territórios foram des-
membrados do município 
de Taubaté tendo sua ins-
talação a 1 de dezembro de 
1877.
Em 1882, inspirados pelo 
progresso na região, deu-
se início a construção da 
nova igreja matriz de Santa 
Cruz, com a ajuda de es-
cravos e pedreiros. Porém 
antes do término das obras, 
em 1890, o idealizador do 
projeto, vigário padre José 
Grecco, deixou a paróquia, 
paralisando sua construção 
e após onze anos, as obras 
foram reiniciadas, com a 
posse do Padre Francisco 
Filipe em 1904, a Igreja 
Matriz finalmente foi inau-
gurada
Basicamente, o núcleo 
principal da história de Re-
denção da Serra foi ligada 
à Abolição da Escravatura 
(Lei Áurea). Com a extin-
ção do tráfico negreiro em 
1850, a Lei do Ventre Livre 
em 1871 e a Lei dos Sexa-
genários em 1885, a ideia 
de total libertação dos es-
cravos já iniciava entre os 
conservadores e liberais da 
região. Em Paiolinho che-
garam também os ecos da 
campanha abolicionista e 
aderidos ao movimento cí-
vico, Redenção da Serra foi 
a primeiro município pau-

pelo Alferes José Garcia 
Veiga e pelo senhor de en-
genho Carlos Gomes Perei-
ra. Sensibilizado, o capitão-
general (cargo equivalente, 
nos dias de hoje, ao de go-
vernador) António José da 
Franca e Horta baixou, em 
3 de setembro de 1805 a 
portaria elevando a antiga 
Capela de Nossa Senhora 
D’Ajuda e Bom Sucesso à 
condição de Vila. Por in-
dicação do próprio Franca 
e Horta, a nova vila seria 
denominada Vila Bela da 
Princesa, em homenagem 
à Princesa da Beira, a In-
fanta Dona Maria Teresa 
Francisca, filha mais velha 
de D. João VI e D. Carlota 
Joaquina, irmã de D. Pedro 
I. Vila Bela da Princesa foi 
oficialmente instalada à 23 
de janeiro de 1806.
Em 21 de maio de 1934, o 
governo paulista realizou, 
em meio a grave crise eco-
nômica pela qual atravessa-
va o país, uma reestrutura-
ção na divisão territorial do 
Estado, quando extinguiu 
18 pequenos municípios, 
entre eles o de Vila Bela 
da Princesa (cujo nome já 
havia mudado para Vila 
Bela), que voltou a inte-
grar o território da Vila de 
São Sebastião. A extinção 
do município foi revogada 
em 5 de dezembro de 1934. 
Por imposição do governo 
ditatorial de Getúlio Vargas 
que baixou o decreto fede-
ral nº 2140, o nome de Vila 
Bela mudou, a partir de 1º 
de janeiro de 1939, para 
Formosa. Inconformados, 
os moradores iniciaram um 
movimento popular contra 
o novo nome até que, em 
30 de novembro de 1944, 
o governo estadual baixou 
o decreto nº 14334, mudan-
do o nome do município, 
a partir de 1º de janeiro de 
1945, para Ilhabela.
Em fevereiro de 2016, a 
prefeitura de Ilhabela anun-
ciou um investimento de R$ 
12 milhões para criar um 
sistema de esgoto na região 
sul da cidade. Na época do 
anuncio, o município era 
o pior de todo o litoral de 
São Paulo no quesito “tra-
tamento sanitário” segundo 
avaliação da Secretaria Es-
tadual do Meio Ambiente - 
35% do esgoto da cidade é 
coletado, pré-condicionado 
e lançado ao mar, segundo 
o órgão, enquanto que a 
prefeitura aponta 61% de 
cobertura de rede de esgo-
to[9].

lista a libertar seus escra-
vos em 10 de fevereiro de 
1888, em documento assi-
nado pelos ilustres morado-
res de Paiolinho, Maria Au-
gusta d’Almeida, Gabriel 
Ortiz Monteiro, Joaquim 
Camargo Ortiz, Antônio 
da Palma, monsenhor José 
Alves Coelho Guimarães, 
José Lopes Leite de Abreu, 
Joaquim Antônio Alves dos 
Santos e Lourenço Ottoni 
de Gouveia Castro. 
Nesta data, declararam as-
sim seus escravos livres, 
que continuaram a traba-
lhar mediante salário con-
vencional. No mesmo do-
cumento e motivados pelo 
movimento que ali nascia, 
resolveram trocar a desig-
nação do município de San-
ta Cruz do Paiolinho para 
Redenção.
Em 21 de maio de 1934, 
Redenção deixou de ser 
município e voltou à con-
dição de distrito pela Lei 
nº 6448, sendo incorporada 
ao município de Jambeiro, 
do qual se separou em 5 
de julho de 1935 e passou 
a pertencer a comarca de 
Taubaté, sendo reinstalado 
novamente o município em 
1 de janeiro de 1936.
Em 30 de novembro de 
1944, numa reunião do 
quadro administrativo, ter-
ritorial e judiciário do esta-
do de São Paulo, segundo o 
Decreto-Lei nº 14.334, dis-
cutiu-se que Redenção sen-
do o primeiro local paulis-
ta a libertar seus escravos, 
nada mais justo do que de-
signá-lo com um nome que 
eternizasse o feito grandio-
so, assim o antigo povoado 
de Santa Cruz do Paiolinho, 
chamada de Redenção, pas-
sou a se chamar Redenção 
da Serra, também devido a 
sua situação geográfica en-
tre os contrafortes da Serra 
do Mar.
No começo da década de 
1970, por uma necessidade 
de atendimento sócio-eco-
nômico regional, o esta-
do deu início à construção 
da Usina Hidrelétrica de 
Paraibuna, represando os 
rios Paraibuna e Paraitin-
ga e formando a represa da 
Companhia Energética de 
São Paulo (CESP).
A construção porém de 
inusitadas implicações, de-
terminou o desaparecimen-
to de Natividade da Serra 
e Redenção da Serra. Da 
velha Redenção da Serra, 
cheia de tradições e fatos 
históricos, restou na par-
te mais alta do município 
que não foi atingida pelas 
águas a Igreja Matriz, o so-
brado com sacadas de ferro 
que sediava a prefeitura e 
outros poucos sobrados e 
residenciais da rua Capitão 
Alvim.
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