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Sape I receberá Agita
Bairro neste sábado

em Caçapava

Jogadores do Corinthians
desabafam após vaga na final, 

e clube ironiza o Flamengo

Peça teatral
“Velho eu?” é 

atração no
Teatro Galpão

Jogadores de Cruzeiro e Palmeiras seguem 
com briga após o jogo; Felipão provoca

O Agita Bairro chega no 
bairro Sape I (Grama), 
neste sábado (29), com 
atividades recreativas e es-
portivas, das 9h às 12h, no 
antigo campo de futebol do 
bairro. O evento é gratuito 
e aberto ao público.

O Corinthians está na fi-
nal da Copa do Brasil. E 
depois da vitória por 2 a 
1 sobre o Flamengo, nesta 
quarta-feira, em Itaquera, 
os jogadores do Timão de-
sabafaram contra os críti-
cos do time.
Após um empate por 0 a 0 
no Maracanã, onde pouco 
chutou a gol, o Corinthians 
conseguiu vencer em Ita-
quera e agora vai enfrentar 
o Cruzeiro, que eliminou o 

A briga que começou em 
campo logo após o apito fi-
nal do jogo entre Cruzeiro 
e Palmeiras (empate em 1 
a 1, resultado que classifi-
cou o time mineiro para a 
decisão da Copa do Brasil) 
continuou nos bastidores, 
no caminho dos dois times 
para o vestiário.
Tudo teve início quando, 
logo após o apito final, o 
zagueiro Léo, do Cruzeiro, 
subiu nas costas de Felipe 
Melo, do Palmeiras, para 
cabecear a bola, como se a 
partida ainda estivesse em 
andamento. A partir daí, 
jogadores dos dois times 
passaram a discutir dentro 
de campo.
O lateral-direito Mayke, 
do Palmeiras, e o atacante 

O projeto é promovido 
pela Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
de Cultura, Esportes e La-
zer, e tem como objetivo 
levar lazer e interação es-
portiva para os bairros da 
cidade.

Palmeiras, na final.
– O time que só dava chu-
tão está na final e nova-
mente está calando os crí-
ticos – falou Gabriel.
– Todo mundo falando que 
o Flamengo ia vencer por 3 
a 0. Isso mexeu com o brio 
aqui. As coisas se decidem 
no campo – falou Jadson.
– Como os próprios joga-
dores do Flamengo fala-
ram lá no Rio, o time que 
só dá chutão criou, botou 

Dando continuidade à Se-
mana Municipal do Idoso, 
a peça teatral “Velho eu?” 
será apresentada no Tea-
tro Galpão, gratuitamente, 
nesta sexta-feira (28).  A 
Semana do Idoso é promo-
vida pelo Conselho Muni-
cipal do Idoso, em parceria 
com a Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Saúde e 
Assistência Social, em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer, e as instituições de 
Pindamonhangaba.
A peça conta a história de 
quatro senhores que vivem 
no marasmo da vida de 
aposentados. Reclamam 
do salário, do futebol e das 
dores. No dia do encontro 

Sassá, do Cruzeiro, eram 
os mais exaltados e preci-
saram ser contidos por se-
guranças.
O volante Felipe Melo, do 
Palmeiras, saiu reclaman-
do do gol anulado no pri-
meiro jogo, em São Paulo, 
feito por Antônio Carlos. 
Com a não validação, o 
Cruzeiro ganhou aquela 
partida por 1 a 0. O empa-
te em Belo Horizonte nesta 
quarta deu a classificação 
ao clube mineiro.
Sobre a briga, Felipe Melo 
disse que Sassá agrediu 
Mayke “de forma covarde, 
por trás”.
– Eu tenho tentado melho-
rar esse aspecto meu, de 
brigas. Acho que isso tem 
até feito eu melhorar meu 

Pintura de rosto, cama 
elástica, desenhos para 
colorir, brincadeiras tra-
dicionais como corda e 
bambolê, entre outras ati-
vidades serão desenvolvi-
das                     durante a 
programação. Participe!

os caras na roda, fizemos 
dois gols e estamos na final 
– analisou Léo Santos.
Em suas redes sociais, 
o Corinthians brincou 
com a classificação e 
postou um nariz, ironi-
zando o “cheirinho de                                                            
título” que os flamenguis-
tas sempre costumam usar, 
e                                 colo-
cou também o horário do 
próximo voo para o Rio de 
Janeiro.

em comemoração de cin-
quenta anos de formatura, 
um deles encontra alguns 
instrumentos musicais. 
Então, revivem a nostalgia 
dos anos anteriores e deci-
dem aprender a tocar estes 
instrumentos até que reali-
zem um sonho da juventu-
de: formar uma banda.
O espetáculo acontece nes-
ta sexta-feira (28), às 19 
horas, no Teatro Galpão 
que está localizado na rua 
Luiza Marcondes de Oli-
veira, 2.750, Parque das 
Nações. 
Os ingressos devem 
ser retirados uma hora                          
antes da apresentação da 
peça, na bilheteria do tea-
tro.

rendimento em campo – 
disse o volante.
Já o técnico Luiz Felipe 
Scolari lembrou, aos gritos, 
que os dois times voltarão 
a se enfrentar no domingo, 
às 11h, no Pacaembu, pelo 
Campeonato Brasileiro.
O atacante Dudu, por sua 
vez, criticou a atitude de 
Sassá na zona mista do Mi-
neirão. Segundo o palmei-
rense, Sassá foi “covarde”. 
Ele também lembrou que 
os dois times se reencon-
trarão no domingo, em São 
Paulo, pelo Brasileirão.
– A gente fica triste. O 
cara é covarde, aprovei-
ta que está de costas para 
dar soco enquanto o cara 
não está vendo, mostra que 
esse moleque é um covar-

de. Mas tranquilo, domin-
go ele vai jogar lá em São 
Paulo, a gente conversa 
com ele – afirmou.
O técnico do Cruzeiro, 
Mano Menezes, disse que 
espera que a briga fique 
pra trás e a paz prevaleça 
no jogo de domingo.
– Não tem sentido pensar 
diferente. Já é lamentá-
vel o ocorrido no fim do 
jogo. Não aconteceu nada 
na partida para justificar 
qualquer tipo de reação di-
ferente de A ou de B. quan-
do existe uma confusão 
dessa, os dois lados estão 
errados. Teremos uma boa 
oportunidade de mostrar 
isso (clima de tranquilida-
de) no domingo. Eles como 
mandantes, nós como visi-
tantes. Espero que as coisas 
continuem sendo assim: 
que o campo decida.
O lateral-esquerdo Egídio, 
que deixou o Palmeiras no 
início do ano, reclamou da 
postura do ex-time:
– Apelaram feio. Apelou, 
perdeu. Não podiam ape-
lar desse jeito. Ficou feio. 
O Palmeiras é time grande, 
não pode dar uma de time 
pequeno como fez. Foi feio. 
Agora temos que comemo-
rar e deixar eles chorarem 
– disse Egídio, em entrevis-
ta à Rádio Itatiaia.
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Modelo Allana Franco

Voluntários oferecem serviços 
gratuitos à população

em igreja em Pinda

Allana Franco, atriz, mo-
delo fotográfico, modelo 
para revistas de catalagos, 
dançarina. Allana nasci-
da e criada na cidade de 
Caldas Novas, Goiás, 1,55 

Voluntários da igreja pres-
biteriana de Pindamo-
nhangaba (SP) ofereceram 
no sábado (01/09) serviços 
gratuitos à população ca-
rente. A iniciativa faz parte 
do projeto AME, um even-
to social da Federação de 
Mocidades do Médio Vale 
do Paraíba. A oferta de 

de Altura, morena toda ta-
tuada, tem 55 tatuagens. 
Tem 25 anos, solteira, seu 
hooby nas horas vagas é 
de ir na academia, é uma 
pessoa simpática super ex-

serviços é feita uma vez 
ao ano em várias cidades 
da região. O atendimento 
ocorreu na sede da Igreja 
Presbiteriana em Pinda, 
no Jardim Carangola, até 
17h. O objetivo é atender 
a comunidade carente com 
serviços básicos como as-
sistência jurídica, orienta-

trovertida, adora viajar.
Whatsapp – (64) 99269-
5730
Paulo Salvatti – (12) 
996744727
Facebook – Allana Franco

ção nutricional, corte de 
cabelo, atendimento odon-
tológico, distribuição de 
roupas e cestas básicas.
Assessor de Imprensa Pau-
lo Salvati (12) 99674-4727
Mayara salvati (12) 98135-
9632
Presidente Caio cramer 
(12) 98137-1675
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1.Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
2.Curso de Inglês Particular “PROFESSORA RENATA AMARAL”  (0xx12) 
99763-2800
3.Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz: (0xx12) 3674-1669 – Tremembé e (0xx12) 3624-
7361 – TAUBATÉ e-mail: analurscruz@ig.com.br.
4.Banca Avenida (MARCELO) (0xx12) 99143-6572
5.F.J.P. Assessoria Contábil  (0xx12) 3674-2649 (0xx12) 3674-1725
6.+1 K-Britos Lanches (0xx12) 98330-3482
7.Bar do Fio – Rua Cel. Antônio Monteiro Patto, nº 141
8. Clemente Terra Planagem (0xx12) 99783-4565 ID.: 55*8330
9. BLESS Cabelaria e Esmalteria – Rua 26 de Novembro, nº 45 – Centro de Tre-
membé Tel’s: (0xx12) 98224-3509 – Elanie e (0xx12) 99110-4212 – Carla
10. Vereador Adriano Santos (0xx12) 99177-9896

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 

Setembro - Outubro de 2018
EDITAL RESUMIDO DO CONCURSO PÚBLICO 003/2018 
A Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, Estado de São Paulo, torna 
público que realizará por meio da EXCELÊNCIA SELEÇÕES E CONCURSOS 
PÚBLICOS, na forma prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e 
regida de acordo com as Leis Municipais pertinentes, a abertura de inscrições do 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS, o qual se processará de acordo com as ins-
truções constantes no Edital de Abertura de Inscrições e na Legislação suplementar 
concernente a matéria, visando selecionar candidatos para o preenchimento de car-
gos públicos especificadas no Item I deste Edital, eventuais substituições e as que 
vagarem dentro do prazo de sua validade e comunica que, no período de 17/10/2018 
a 31/10/2018, estará recebendo através do site: www.institutoexcelenciapr.com.br, 
inscrições para o Concurso Público, a ser realizado no dia 02 de dezembro de 2018, 
para os cargos de: Auxiliar de Enfermagem do ESF, Auxiliar de Saúde Bucal do 
ESF, Dentista do ESF, Enfermeiro do ESF e Médico Generalista do ESF. Para maio-
res informações, contato com a empresa realizadora pelo fone (044) 3026-1016, 
no horário comercial ou e-mail: contato@institutoexcelenciapr.com.br, Excelência 
Seleções e Concursos Públicos. Informações complementares quanto aos requisitos 
para inscrição, seu processamento, recursos, classificação e outras, estão estabele-
cidos no Edital Completo, no jornal oficial do município, bem como no site www.
institutoexcelenciapr.com.br, a partir do dia 01 de outubro de 2018. São Luiz do 
Paraitinga - SP, 28 de setembro de 2018. Ana Lucia Bilard Sicherle. Prefeita Muni-
cipal de São Luiz do Paraitinga.

EDITAL RESUMIDO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2018
A Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, Estado de São Paulo, torna pú-
blico que realizará por meio do EXCELÊNCIA SELEÇÕES & CONCURSOS 
PÚBLICOS, na forma prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e 
regida de acordo com as Leis Municipais pertinentes, a abertura de inscrições do 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS, o qual se processará de acordo com as ins-
truções constantes no Edital de Abertura de Inscrições e na Legislação suplementar 
concernente a matéria, visando selecionar candidatos para o preenchimento de car-
gos públicos especificadas no Item I deste Edital, eventuais substituições e as que 
vagarem dentro do prazo de sua validade e comunica que, no período de 17/10/2018 
a 31/10/2018, estará recebendo através do site: www.institutoexcelenciapr.com.br, 
inscrições para o Concurso Público , a ser realizado no dia 02 de dezembro de 2018, 
para os cargos de: Advogado, Agente Comunitário de Saúde, Almoxarife, Arquite-
to, Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar 
de Serviço de Saúde, Auxiliar de Mecânico, Bibliotecário, Conserveiro de Estradas, 
Contabilista, Controlador Interno, Coveiro, Eletricista, Enfermeiro, Engenheiro Ci-
vil, Engenheiro Agrônomo, Escriturário, Farmacêutico, Fiscal de Obras, Fiscal de 
Trânsito, Fiscal de Tributos, Fiscal Municipal, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Gari, 
Guarda Municipal, Inspetor de Aluno, Jardineiro, Marceneiro, Mecânico, Mecânico 
de Máquinas Pesadas, Medico do Trabalho, Médico Ginecologista, Médico Pedia-
tra, Médico Psiquiatra, Médico Veterinário, Merendeira, Motorista, Nutricionista, 
Operador de Máquina, Pedreiro, Pessoal de Obras, Psicólogo, Secretário de Escola, 
Segurança, Servente de Serviços Gerais, Técnico de Segurança do Trabalho, Técni-
co em Informática, Técnico de Vigilância Sanitária, Tesoureiro. Para maiores infor-
mações, contato com a empresa realizadora pelo fone (044) 3026-1016, no horário 
comercial ou e-mail: contato@institutoexcelenciapr.com.br, Excelência Seleções & 
Concursos Públicos. Informações complementares quanto aos requisitos para ins-
crição, seu processamento, recursos, classificação e outras, estão estabelecidos no 
Edital Completo, no jornal oficial do município, bem como no site www.instituto-
excelenciapr.com.br, a partir do dia 01 de outubro de 2018. São Luiz do Paraitinga 
- SP, 28 de setembro de 2018. Ana Lucia Bilard Sicherle Prefeita Municipal de São 
Luiz do Paraitinga.

EDITAL RESUMIDO DO CONCURSO PÚBLICO 002/2018 
 A Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, Estado de São Paulo, torna 
público que realizará por meio da EXCELÊNCIA SELEÇÕES E CONCURSOS 
PÚBLICOS, na forma prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e 
regida de acordo com as Leis Municipais pertinentes, a abertura de inscrições do 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS, o qual se processará de acordo com as ins-
truções constantes no Edital de Abertura de Inscrições e na Legislação suplementar 
concernente a matéria, visando selecionar candidatos para o preenchimento de car-
gos públicos especificadas no Item I deste Edital, eventuais substituições e as que 
vagarem dentro do prazo de sua validade e comunica que, no período de 17/10/2018 
a 31/10/2018, estará recebendo através do site: www.institutoexcelenciapr.com.br, 
inscrições para o Concurso Público, a ser realizado no dia 02 de dezembro de 2018, 
para os cargos de: Professor de Educação Básica I - Educação Infantil (crianças de 
4 e 5 anos), Professor de Educação Básica I - Ensino Fundamental 1º ao 5º ano, 
Professor de Educação Básica II - Ens. Fund. 6º ao 9º ano – Artes, Professor de 
Educação Básica II - Ens. Fund. 6º ao 9º ano – Matemática, Professor de Educação 
Básica II - Ens. Fund. 6º ao 9º ano – Língua Portuguesa, Professor de Educação 
Básica II - Ens. Fund. 6º ao 9º ano – Ciências, Professor de Educação Básica II - 
Ens. Fund. 6º ao 9º ano – Educação Física, Professor de Educação Básica II - Ens. 
Fund. 6º ao 9º ano – Geografia, Professor de Educação Básica II - Ens. Fund. 6º ao 
9º ano – História, Professor de Educação Básica II - Ens. Fund. 6º ao 9º ano - In-
glês. Para maiores informações, contato com a empresa realizadora pelo fone (044) 
3026-1016, no horário comercial ou e-mail: contato@institutoexcelenciapr.com.br, 
Excelência Seleções e Concursos Públicos. Informações complementares quanto 
aos requisitos para inscrição, seu processamento, recursos, classificação e outras, 
estão estabelecidos no Edital Completo, no jornal oficial do município, bem como 
no site www.institutoexcelenciapr.com.br, a partir do dia 01 de outubro de 2018. 
São Luiz do Paraitinga - SP, 28 de setembro de 2018. Ana Lucia Bilard Sicherle, 
Prefeita Municipal de São Luiz do Paraitinga.
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Uber quer trazer patinetes
elétricas compartilhadas

para o Brasil em 2019
A Uber pretende trazer 
seu serviço de patinetes e 
bicicletas elétricas para o 
Brasil no início de 2019. A 
informação foi confirmada 
ao TechTudo pela Diretora 
de Parcerias da Uber para 
o Brasil, Tiana Jankovic. 
A empresa já está traba-
lhando no novo produto e 
acredita que essa pode ser 
uma alternativa barata para 
driblar o trânsito das gran-
des cidades.
As patinetes elétricas vira-
ram febre nos Estados Uni-
dos e diversas companhias 
estão apostando nesse tipo 
de serviço. O funciona-
mento é semelhante ao pe-
dido de uma corrida pelo 
app da Uber: o usuário se 
cadastra e encontra uma 
scooter motorizada para 
usar em seu trajeto. A pro-
posta da empresa é ofere-
cer um meio de transporte 
mais eficiente e sustentável.
Tiana Jankovic acredi-
ta que o serviço tem tudo 
para fazer sucesso na Amé-
rica Latina por conta dos 
engarrafamentos constan-
tes. “A necessidade é muito 
clara, porque os congestio-
namentos são algo muito 
complicado nas cidades 
aqui”, comenta.
Nos EUA, o aluguel de bi-
cicletas elétricas é feito pela 
Jump, uma startup do gru-
po Uber. Já o serviço de pa-
tinetes compartilhadas tem 
sido feito em parceria com 
a Lime. Para o Brasil, ainda 

não está definido se a com-
panhia vai trabalhar com 
outras empresas ou se vai 
oferecer seus próprios ser-
viços. “A gente pode trazer 
nosso próprio produto, as-
sim como pode fechar par-
cerias para disponibilizar 
várias mobilidades dentro 
do nosso aplicativo. Ainda 
não temos uma data exata 
para o Brasil, mas é algo 
que vem sendo ativamente 
planejado, então, não vai 
demorar muito. Eu diria 
começo de 2019”, afirma 
Tiana.
Essa iniciativa faz parte 
de um projeto da Uber de 
concentrar tudo que for 
relativo à mobilidade ur-
bana em um aplicativo de 
celular. Além das corridas 
particulares e dos servi-
ços de compartilhamento 
de patinetes e bicicletas 
elétricas, a empresa vem 
testando soluções para alu-
guel de carro e compra de 
passagens de ônibus, trem 
e metrô pelo smartphone. 
A empresa também aposta 
na produção de um carro 
voador, o uberAIR.
O fenômeno das patinetes 
e bicicletas elétricas
As patinetes elétricas vi-
raram febre nos Estado 
Unidos, por conta da pra-
ticidade e preço baixo, e 
diversas empresas vêm 
apostando no serviço. O 
problema é que não exis-
tem estações para retirar 
ou devolver o produto e as 

pessoas deixam o veículo 
no meio da rua mesmo, o 
que vem causando alguns 
transtornos, como conges-
tionamentos nas calçadas.
O Brasil já conta com um 
serviço de patinetes com-
partilhadas, o Scoo. O 
aplicativo vem sendo tes-
tado em São Paulo, mas a 
empresa já fala em expan-
são para outras cidades. 
Ele funciona da seguinte 
forma: o usuário baixa o 
aplicativo no celular e faz 
um cadastro. Então, o pro-
grama localiza onde estão 
as patinetes mais próximas 
para que ele possa retirar.
O veículo tem pontos para 
estacionamento e pode ser 
usado apenas por maiores 
de 18 anos e nas ciclovias. 
A Scoo afirma que as pati-
netes são cinco vezes mais 
rápida do que andar a pé, 
embora não revele a ve-
locidade máxima. Em re-
lação ao preço, o aluguel 
custa a partir de R$ 1 para 
os quatro primeiros minu-
tos. Depois, cada minuto 
adicional sai por R$ 0,25.
Por aqui, também é co-
mum encontrar serviços 
de compartilhamento de 
bicicletas com preços mais 
baixos, embora não sejam 
do tipo elétrica. O Bike 
Rio e o Bike Sampa ofere-
cem estações para retirada 
e devolução das bikes. Já 
a Yellow permite que usu-
ários deixem as bicicletas 
em qualquer lugar público.
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Miscelânea
Curiosidades

Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com 
apenas duas cores: o preto e o vermelho. Sempre se acreditou que eles 
obtinham as tintas misturando água com óxido de ferro para o vermelho 
e óxido de magnésio para o preto, mas um novo estudo mostrou que os 
artistas das cavernas eram mais requintados. Depois de examinarem com 
microscópio eletrônico fragmentos de 1/10 milímetros dos desenhos fei-
tos há cerca de doze mil anos, cientistas franceses concluíram que aqueles 
autênticos pintores preparavam as tintas com misturas complexas ainda 
não identificadas. A surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão 
sob a camada de tinta, sinal de que os artistas de então já faziam esboços 
de suas obras.
***
O kiwi é uma das frutas mais nutritivas que existe. Além de antioxidante, 
o kiwi é rico em fósforo, potássio, ferro, vitamina C e cálcio. Porém para 
aproveitar todos esses nutrientes é preciso consumir a fruta assim que ela 
é descascada. As propriedades do kiwi regulam os níveis de colesterol do 
sangue, estimula o funcionamento do intestino e, assim melhora a prisão 
de ventre. Os médicos recomendam que o kiwi seja consumido diaria-
mente, já que não existe nenhuma contra-indicação para a fruta.

Humor

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, carne ou frango?
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...
***
Classificados

Vendo um jazigo quase novo, pronto para receber a qualquer momento. 
Vista definitiva para os “quintos dos infernos” e, fechadura a prova de ar-
rombamento. Acompanha uma caixa de foguetes e um engradado de cer-
veja. Motivo da venda: A minha sogra escapou, mais uma vez do enfarto 
e o médico garante que a velha viverá por muitos e muitos anos ainda.
***
A Maria desesperada:
- Manoel! Manoel! Corre, corre...
- O que foi Maria?
- A enxurrada está levando o seu carro!
- Deixa de ser besta, Maria! Pois a chave e os documentos do carro estão 
aqui comigo...
***
O Valdomiro estava querendo dançar e foi pra cidade. Logo que chegou 
avistou uma placa que estava escrito: “Forro do gerso”. Aí Le pensou: É 
aqui mesmo que eu vou “bater as coxas”. Por horas esperou o estabele-
cimento abrir e nada. Então ele resolveu perguntar para uma senhora que 
estava dentro do portão:
- Dona, a que horas o gerso abre o forró?
- Gerso? Forró? Pergunta a dona espantada. Moço aqui nós trabalhamos 
com a colocação de forro de gesso!

Mensagens

Esqueça os dias de nuvens escuras, mas lembre-se das horas passadas 
ao Sol. Esqueça as vezes que você foi derrotado, mas lembre-se das suas 
conquistas e vitórias. Esqueça os erros que já não podem ser corrigidos, 
mas lembre-se das lições que você aprendeu. Esqueça as infelicidades que 
você enfrentou, mas lembre-se de quando a felicidade voltou. Esqueça os 
dias solitários que você atravessou, mas lembre-se dos sorrisos amáveis 
que encontrou. Esqueça os planos que não deram certo, mas lembre-se 
sempre de ter um sorriso.
***
Nunca é tarde para resgatar um relacionamento em que houve uma afei-
ção sincera de ambas as partes. Desde que exista uma vontade verdadeira, 
pessoas que passaram muito tempo afastadas podem voltar a se entender 
e a ficar juntas. No entanto, o sucesso desse propósito exige humildade 
para dar o primeiro passo, conscientes de contribuição pessoal para a si-
tuação, capacidade para esquecer o passado e disposição para aceitar as 
diferenças individuais. Atitudes que precisam ser manifestadas em todos 
os momentos, pois como diz o velho ditado: De boas intenções o inferno 
está cheio.

Pensamentos, provérbios e citações

Aprender sem pensar é tempo perdido.
O despertador é um acidente de percurso do sono.
A alma tem segredos que o comportamento não revela.
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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

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-24, FLS. nº 292, Termo nº 6852
Faço saber que pretendem se casar DEIVID WILLIAN DE MORAIS CONCEIÇÃO e EVELYN RODRIGUES DA CON-
CEIÇÃO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté-SP, nascido em 1 de abril de 1997, de profissão entregador, de estado civil solteiro, residente e do-
miciliado na Rua Arcanjo Banhara, nº 165, Jardim Santana, Tremembé/SP, filho de VALTER DA CONCEIÇÃO, de 50 anos, 
natural de Taubaté/SP, nascido na data de 26 de junho de 1968, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de ROSEMEIRE 
CRISTINA DE MORAIS, de 40 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 22 de dezembro de 1977, residente e domi-
ciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 3 de abril de 1997, de profissão atendente, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada na Rua Silvério Banhara, nº 186, Nossa Senhora da Guia, Tremembé/SP, filha de EZEQUIEL 
DA CONCEIÇÃO, de 55 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 4 de julho de 1963 e de ELIANA APARECIDA RO-
DRIGUES DA CONCEIÇÃO, de 44 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 12 de março de 1974, ambos residentes 
e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-24, FLS. nº 293, Termo nº 6855
Faço saber que pretendem se casar ARTUR JOSÉ LAURIA e SAMANTHA ALEIXO BARBOSA DA SILVA, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido em 17 de janeiro de 1984, de profissão controlador de acesso, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Avenida Tremembé, nº 30, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, filho de LUCIANO LAURIA, de 55 anos, nas-
cido na data de 17 de janeiro de 1963, residente e domiciliado em Campos do Goytacasses/RJ, natural de São Paulo/SP e de 
MARIA ELZA DE MATTOS OLIVEIRA LAURIA, de 63 anos, nascida na data de 17 de agosto de 1955, residente e domi-
ciliada em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 28 de dezembro de 1980, de profissão 
do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de SIDNEY BARBOSA DA 
SILVA, falecido em Vitória/ES na data de 10 de março de 1983 e de SANDRA MARIA ALEIXO FERREIRA DA SILVA, 
de 66 anos, nascida na data de 27 de setembro de 1952, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para 
a imprensa local desta cidade. 

Livro D-24, FLS. nº 293, Termo nº 6854
Faço saber que pretendem se casar HUGO MICHEL DE CAMARGO e NAYARA PINTO DE TOLEDO, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido em 26 de janeiro de 1990, de profissão autônomo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Antenor 
Varqgues, nº 543, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filho de LUIZ FERNANDO DE CAMARGO, de 61 anos, natural 
de Taubaté/SP, nascido na data de 26 de setembro de 1957, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de TERESA MARIA 
RAMOS DE CAMARGO, falecida em Taubaté/SP na data de 16 de setembro de 1998. Ela é natural de Campos do Jordão-SP, 
nascida em 15 de fevereiro de 1991, de profissão fisioterapeuta, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua José 
Braz, nº 858, Britador, Campos do Jordão/SP, filha de DIOGENES RIBEIRO DE TOLEDO, de 60 anos, natural de Campos 
do Jordão/SP, nascido na data de 22 de novembro de 1957 e de ROSANA PINTO DE TOLEDO, de 55 anos, natural de 
Campos do Jordão/SP, nascida na data de 21 de março de 1963, ambos residentes e domiciliados em Campos do Jordão/SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia 
para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-24, FLS. nº 292, Termo nº 6853
Faço saber que pretendem se casar FELIPE RAFAEL GONÇALVES e DAIANE DOS SANTOS GONÇALVES, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 21 de maio de 1990, de profissão conferente, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Ave-
nida Tremembé, nº 868, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, filho de JOSÉ GONÇALVES, de 51 anos, nascido 
na data de 6 de agosto de 1967, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de São Luiz do Paraitinga/SP e de SILVIA 
SOARES GONÇALVES, de 50 anos, nascida na data de 9 de setembro de 1968, residente e domiciliada em Tremembé/SP, 
natural de Resende/RJ. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 27 de agosto de 1994, de profissão estudante, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JORGE INÁCIO GONÇALVES, de 52 
anos, nascido na data de 28 de outubro de 1965, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de 
ADRIANA DOS SANTOS GONÇALVES, falecida em Tremembé/SP na data de 23 de novembro de 1997. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa 
local desta cidade. 

Livro D-24, FLS. nº 294, Termo nº 6856
Faço saber que pretendem se casar DENER DE FARIA RIBEIRO e CAROLINE NUNES DE ALMEIDA, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tauba-
té-SP, nascido em 12 de julho de 1996, de profissão soldador, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Olavo 
Siqueira, nº 88, Centro, Tremembé/SP, filho de DAVID DE FARIA RIBEIRO, de 48 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, 
nascido na data de 9 de setembro de 1970 e de DEBORA DOS SANTOS RODRIGUES, de 44 anos, natural de Rio Claro/
SP, nascida na data de 10 de outubro de 1973, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Tremem-
bé-SP, nascida em 4 de junho de 1997, de profissão auxiliar de enfermagem, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
na Avenida Tremembé, nº 336, Jardim Santana, Tremembé/SP, filha de CLAUDEMIR NUNES DE ALMEIDA, de 49 anos, 
natural de Itaquera/SP, nascido na data de 7 de abril de 1969 e de ADRIANA APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA, de 46 
anos, natural de Guarulhos/SP, nascida na data de 1 de janeiro de 1972, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia 
para a imprensa local desta cidade. 
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Grupo Letras e Sons traz show 
“Tambores de Minas” para

o Teatro Municipal de Ubatuba

Itamambuca sedia 1ª etapa do 
20º Circuito Universitário de Surf

11º Festival de Cultura
Japonesa acontece no Teatro 

Municipal em Ubatauba

No mês de aniversário da 
cidade, Ubatuba recebe 
de presente o show “Tam-
bores de Minas”, do gru-
po mineiro Letras e Sons, 
que se apresentará no Tea-
tro Municipal na próxima 
quarta-feira, 3 de outubro, 
às 20 horas. A entrada é li-
vre e gratuita e os ingres-
sos devem ser retirados di-
retamente na bilheteria do 
evento uma hora antes do 
início.
O show faz um passeio li-
terário e musical pelo Esta-
do de Minas Gerais usando 
músicas e diferentes narra-
tivas – declamações de po-
esias, trechos de discursos, 
piadas. Simultaneamente, 
são projetadas cenas do 
cotidiano mineiro, cartazes 
de época, imagens de artis-
tas e de personalidades his-
tóricas, bem como as letras 
das canções executadas, 
permitindo que o público – 
se quiser – cante também. 
Dessa forma, o espectador 
pode escolher entre fruir da 
musicalidade, entregar-se a 
lembranças de outras épo-
cas, refletir sobre a história 
de nosso povo, imaginar-se 
em outros períodos de nos-
sa história, sonhar, o que 

O fim de semana prome-
te muito agito e surfe em 
Ubatuba. O Instituto Bra-
sileiro de Surf (Ibrasurf) 
realiza a 1ª etapa do 20º 
Circuito Universitário de 
Surf, nos dias 29 e 30 de 
setembro, na praia de Ita-
mambuca.
O local vai receber atletas 
que representam suas uni-
versidades, comemorando 
20 anos de existência da 
iniciativa.
Podem participar do Cir-
cuito Paulista Universitá-
rio de Surf 2018 estudantes 
regularmente matriculados 
(no ano letivo de 2018) 
ou formados em cursos de 
graduação ou pós-gradua-
ção em qualquer faculdade 
do Estado de São Paulo. É 
vedada a participação de 
atletas Top 16 do Circui-
to Paulista Profissional de 
Surf 2017 (considerando 
os dezesseis melhores atle-
tas do estado de São Pau-
lo).
O Circuito ainda promete 
muita festa, música e di-

encanta todo tipo de pla-
teia.
O espetáculo “Tambores 
de Minas” circulará por 
dez cidades do interior 
paulista com apoio do 
PROAC/ICMS do Gover-
no do Estado de São Paulo 
e da Secretaria de Estado 
da Cultura. Em Ubatuba, 
o espetáculo conta com o 
apoio da Prefeitura Muni-
cipal, Fundação de Arte e 
Cultura de Ubatuba (Fun-
dart), Companhia Munici-
pal de Turismo (Comtur) e 
Teatro Municipal de Uba-
tuba.
Saiba mais sobre o grupo
O grupo “Letras e Sons” 
é composto por Rogério 
Bastos, Danilo Hansem e 
Ney Vilela.
Escritor de vários livros, 
o historiador Ney Vilela 
é professor universitário 
nas áreas de História do 
Brasil Contemporâneo, Te-
lejornalismo e Teorias da 
Comunicação e também 
ensina em cursos pré-ves-
tibulares. É articulista em 
jornais da região de Jaú 
(SP) e também pesquisa-
dor da Pontifícia Univer-
sidade Católica (PUC-São 
Paulo) na área de História 

versão além do esporte. 
Atividades gratuitas esta-
rão disponíveis, como qua-
dra de vôlei 51 Ice, cama 
elástica, simulador de surf 
Quiksilver, slackline, tênis 
de mesa, test drive com as 
pranchas Kanaloa Boards, 
fut mesa, aulas de surf e 
sup, pranchas de equilíbrio 
Moosse.
A competição conta com o 
apoio da secretaria de Es-
portes e Lazer da Prefeitu-
ra Municipal de Ubatuba e 
da Associação Ubatuba de 
Surf (AUS).
Confira as categorias:
Masculina Open – atletas 
regularmente matricula-
dos (em 2018) que moram 
ou estudam no litoral, ou 
numa distância inferior a 
80 km da praia mais pró-
xima.
Masculina Paulistana – 
atletas regularmente ma-
triculados (em 2018) que 
moram e estudam na capi-
tal, grande ABC ou numa 
distância superior a 80 km 
da praia mais próxima.

e Cultura, titulado pela 
Universidade Estadual de 
São Paulo (Unesp, campus 
Bauru) em Comunicação 
Midiática.
Já Rogério Bastos tem só-
lida formação musical e 
também é engenheiro. Da-
nilo Hansem, percussio-
nista e baterista autodida-
ta, aprimorou seus estudos 
no Conservatório de Tatuí, 
na Universidade Livre de 
Música de São Paulo e na 
Universidade Federal de 
São Carlos. Foi aluno de 
mestres como Lílian Car-
mona, Toniquinho e Nenê. 
Com mais de 20 anos de 
carreira e 18 discos grava-
dos, fez turnê pelo Brasil, 
diversos países da América 
do Sul e Europa acompa-
nhando renomados artistas 
do blues mundial.
Serviço
Espetáculo “Tambores de 
Minas”, grupo Letras e 
Sons
Quanto: quarta-feira, 3 de 
outubro, às 20 horas
Local: Teatro Municipal 
de Ubatuba
Entrada livre e gratuita. 
Ingressos devem ser retira-
dos 1 hora antes do início 
do evento.

Masculina Formados – 
atletas que já se formaram 
em cursos de graduação ou 
pós-graduação em qual-
quer faculdade do Estado 
de São Paulo ou litoral.
Feminina – atletas regu-
larmente matriculadas (em 
2018) ou formadas em cur-
sos de graduação ou pós-
graduação em qualquer fa-
culdade do Estado de São 
Paulo.
Além das categorias indi-
viduais acima, os atletas 
inscritos poderão também 
participar das categorias 
especiais (inscrições na 
praia):
Expression Session – me-
lhor manobra – 15 vagas, 
sendo 08 vagas para atle-
tas da categoria Open + 
04 vagas para atletas da 
categoria Paulistana + 03 
vagas para atletas da cate-
goria formados. Inscrições 
na praia. Tag Team – por 
equipes das faculdades – 
exclusiva para atletas da 
categoria Masculina Pau-
listana. Inscrições na praia.

Ditador de Cuba defende 
Lula na ONU

O ditador de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, defendeu Lula 
na Assembleia Geral da 
ONU.
Ele disse:
“Denunciamos o encarce-
ramento com fins políticos 
do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva e a deci-
são de impedir o povo de 

voltar a eleger para a Presi-
dência o líder mais popular 
do Brasil.”
Ele defendeu também ou-
tro criminoso, Nicolás Ma-
duro:
“Queremos reiterar nosso 
absoluto apoio à revolu-
ção bolivariana chavista, 
à união cívico-militar do 

povo venezuelano e ao seu 
governo legítimo e demo-
crático, conduzido pelo 
presidente Nicolás Madu-
ro. Rechaçamos as tentati-
vas de intervenção contra 
a Venezuela, que buscam 
asfixiá-la economicamente 
e prejudicar as famílias ve-
nezuelanas.”
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Dia 28 de Outubro, Ubatuba 
completa 381 anos

Ocupação indígena
No século XVI, Ubatuba 
fazia parte de uma região 
litorânea maior ocupada 
pelos índios tupinambás. 
A primeira possível refe-
rência ao local aparece na 
obra de Hans Staden, que 
permaneceu cativo numa 
aldeia chamada Uwatibi, 
em Angra dos Reis, a qual 
tinha o mesmo nome do 
local da atual cidade de 
Ubatuba, sítio em que os 
índios tupinambás se reu-
niam com muitas canoas 
para expedições de guerra 
contra os tupiniquins e os 
portugueses em Burikioca 
(Bertioga) e Upau-Nema 
(São Vicente).[10]
Tanto Hans Staden quanto 
outros autores europeus da 
época[11][12] mencionam 
que o chefe supremo dos 
tupinambás era Cunham-
bebe e que seu território 
se estendia desde o Rio 
Juqueriquerê, em Caragua-
tatuba, até o Cabo de São 
Tomé, no leste do estado 
do Rio de Janeiro, abran-
gendo também todo o ter-
ritório ao longo do Rio 
Paraíba do Sul. Apenas dé-
cadas mais tarde, nos rela-
tos de José de Anchieta, é 
que encontramos menção à 
aldeia de Iperoig, que pode 
significar “rio do tubarão” 
ou “rio das perobas”.[13]
Iperoig e a luta contra os 
franceses
Os índios tupinambás es-
tiveram entre os primeiros 
índios brasileiros a sofrer o 
impacto dos portugueses, 
uma vez que foram escra-
vizados para os engenhos 
de cana-de-açúcar em São 
Vicente. Isso motivou uma 
firme aliança dos tupinam-
bás com os franceses da 
França Antártica, que ocu-
param a região da baía de 
Guanabara. Essa aliança, 
liderada por Cunhambe-
be, ficou conhecida como 
Confederação dos Ta-
moios.
Em 1563, José de Anchieta 
partiu com Manuel da Nó-

brega de São Vicente para 
a aldeia de Iperoig, com 
o objetivo de pacificar os 
tupinambás. Anchieta per-
maneceu refém durante 
vários meses em Iperoig, 
enquanto Manuel da Nó-
brega voltou a São Vicente 
acompanhado de Cunham-
bebe para acertar o tratado 
de paz conhecido como 
Paz de Iperoig.
Com a paz estabelecida 
com os índios tupinambás 
fronteiriços a São Vicente, 
os portugueses destruíram 
boa parte da nação tupi-
nambá em conflitos na baía 
de Guanabara (em Uruçu-
mirim - atual aterro do Fla-
mengo) e em Cabo Frio, 
expulsando os franceses da 
região.[14]
Criação da vila
Enquanto os remanescen-
tes tupinambás da Guana-
bara e de Cabo Frio se em-
brenharam mata adentro, 
abrindo espaço para a fun-
dação do Rio de Janeiro, 
a população da região de 
Iperoig, em sua maioria, 
permaneceu em seus lo-
cais. Com o objetivo de as-
segurar a posse portuguesa 
da colônia, o então gover-
nador-geral empreendeu 
um esforço para colonizar 
a área. Assim, em 28 de 
outubro de 1637, a Aldeia 
de Iperoig foi elevada a 
vila, com o nome de Vila 
Nova da Exaltação à Santa 
Cruz do Salvador de Uba-
tuba, subordinada à sessão 
norte da Capitania de Ita-
nhaém.[15][16]
Ao longo do século XVIII, 
a produção agrícola cres-
ceu e a Baía de Ubatuba 
se transformou no mais 
movimentado porto da Ca-
pitania de São Vicente.[ca-
rece de fontes] Em 1789, 
entretanto, o governo de 
Lorena determinou que 
toda exportação só poderia 
ser feita pelo Porto de San-
tos, o que levou à primeira 
decadência econômica de 
Ubatuba. O governador 
seguinte, Melo de Castro 

e Mendonça, concedeu no-
vamente o direito ao livre 
comércio da vila.
Ascensão e decadência 
econômica
Ao longo do século XIX, 
Ubatuba foi uma cida-
de rica, graças à ativida-
de portuária. Em 1855, a 
cidade passou de vila a 
comarca. Alguns exporta-
dores cogitaram a constru-
ção de uma ferrovia, para 
rivalizar com os portos de 
Santos e do Rio de Janeiro. 
Essa ferrovia foi impedi-
da pelo governo brasilei-
ro, através de moratória.
[carece de fontes] Com a 
gradual perda de importân-
cia para suas concorrentes 
mais bem abastecidas, no 
final do século Ubatuba 
mergulhava em isolamento 
e decadência econômica.
Recuperação turística
Em 21 de abril de 1933, o 
engenheiro Mariano Mon-
tesanti inaugurou sua rodo-
via descendo para Ubatuba 
a partir de Taubaté, fazen-
do a primeira ligação por 
estrada com o planalto e o 
vale do Paraíba. Essa es-
trada deu grande impulso 
ao turismo no litoral recor-
tado do município, princi-
palmente da população de 
Taubaté. As casas de vera-
neio passaram a abundar 
na cidade. 
Em 1948, Ubatuba con-
quistou a categoria de 
estância balneária. A es-
peculação imobiliária e 
turística, entretanto, con-
tribuiu para a rápida des-
truição do patrimônio his-
tórico de Ubatuba. 
Hoje, sobram poucas             
mostras da ocupação anti-
ga: o                 exemplo 
mais destacado talvez seja 
o Sobradão do Porto. Hoje, 
Ubatuba resgata seu passa-
do na cultura                 cai-
çara, nas ruas, nas festas 
de origem portuguesa e 
nos edifícios históricos,                         
revelando seu potencial 
como estância balneária 
para o turismo.

Volta ao mundo em 150 dias:
jornalista relata experiência e

divide dicas preciosas

Depois de 22 anos traba-
lhando no agitadíssimo 
mercado editorial – nos 
últimos 12 nas redações 
de Vogue e Glamour –, 
comecei a nutrir o sonho 
de tirar um período sabá-
tico, mesmo vivendo uma 
vida corporativa bem mais 
divertida que a da média 
das pessoas. Afinal, não é 
todo emprego que inclui 
viagens semestrais a Paris 
e Nova York para acompa-
nhar as semanas de moda 
internacionais.
A ideia de ficar quase meio 
ano fora de casa era tão ex-
citante quanto apavorante. 
Mas minha filha de 3 anos 
ainda não estava na escola 
e meu marido, que é psi-
canalista, conseguiria or-
ganizar a agenda com seus 
pacientes. Tinha de ser na-
quela hora – ou nunca.
Decidida, montei um pro-
jeto de como gostaria de fa-
zer a minha volta ao mun-
do: com conforto, leveza 
e estilo. Entrei em contato 
com a Teresa Perez Tou-
rs, agência que assumiu 
os contatos com os hotéis, 
e criei o site 3naviagem.
com, onde registraria dicas 
e melhores momentos.
Entendi logo que as passa-
gens são a grande sacada 
do tour pelo globo. Muita 
gente não sabe, mas os tí-
quetes de volta ao mundo 
existem e custam pratica-
mente o mesmo que uma 
ida e volta ao Japão. É que 
alianças de companhias 
aéreas como One World e 
Star Alliance aplicam cerca 
de 40% de desconto sobre 
as passagens RTW (Rou-
nd the World). Funciona 
assim: você entra no site 
de uma delas e começa a 
simular como será a sua 

viagem, tendo em vista que 
o roteiro deve sempre se-
guir em um único sentido, 
com um mínimo de dez e 
um máximo de 16 paradas. 
Dessa maneira, não só é 
possível estudar o melhor 
jeito de realizar a viagem 
como se aprende a adequá
-la ao que há disponível 
de malha aérea. Ao fim de 
cada simulação, é dado o 
preço já com o desconto e 
as tarifas aeroportuárias. O 
itinerário pode ser salvo, 
impresso e levado à com-
panhia da qual se pretende 
partir. Para dar uma noção 
de preço, pagamos cerca de 
US$ 4.000 por pessoa em 
classe econômica – a exe-
cutiva ficaria o dobro do 
valor. O detalhe é que as 
milhas de cada perna são 
acumuladas. Minhas dicas: 
escolha chegar e partir das 
grandes capitais, onde há 
maior cobertura de voos. 
Por fim, é melhor comprar 
separadamente trechos 
menores, que podem ser 
feitos de avião, de trem, de 
carro ou de barco, de acor-
do com cada situação.
Aprendi com a vida que 
só devemos levar aquilo 
que podemos carregar. Na 
prática, isso significa uma 
mala para cada um mais 
uma de bordo, que chegou 
a ser seriamente questiona-
da no meio da viagem. Le-
veza é tudo de bom, além de 
ser extremamente chique. 
Traduzindo em miúdos: 
roupas escuras, de malha, 
confortáveis e atemporais. 
Um kit de praia com saída 
e dois biquínis. Uma ras-
teira, um tênis e um sapato 
mais elegante. Adicione bi-
joux maravilhosas (se pos-
sível leves), um nécessaire 
robusto e já está tudo re-

solvido. No caso da minha 
filha, coordenei 15 mudas 
de roupa e a deixei esco-
lher alguns brinquedos. 
As malas foram feitas para 
uma quinzena e compra-
mos apenas o que sentimos 
falta, assim como nos de-
sapegamos de muita coisa 
no decorrer dos cinco me-
ses. Também levamos uma 
farmacinha indicada pelo 
médico que, ainda bem, foi 
muito pouco usada. Esco-
lhemos partir no outono 
brasileiro para poder pegar 
ao longo da viagem o ve-
rão do Hemisfério Norte. 
Sofremos com o calor em 
julho no Japão e em setem-
bro no Catar. Fora isso, só 
temperaturas amenas.
Deixamos nossa casa em 
São Paulo no dia 3 de ju-
nho de 2017, começan-
do pelos Estados Unidos. 
Fomos muito cautelosos 
na escolha dos destinos – 
além do país da primeira 
parada, optamos por Ásia 
e Europa, uma vez que es-
távamos com uma criança. 
Se fôssemos só o casal, te-
ríamos sido mais ousados. 
O plano era calcular tudo 
muito bem para fugir de 
qualquer possibilidade de 
perrengue, embora impre-
vistos tenham existido. A 
vantagem da volta ao mun-
do é que não é preciso fazer 
voos tão demorados. De 
São Paulo a Miami foram 
sete horas, de lá para Nova 
York, três, mais cinco ho-
ras até Los Angeles, cinco 
até Honolulu, mais sete até 
Tóquio e assim por diante. 
Tudo dividido em períodos 
de sete ou 15 dias em cada 
lugar. Por incrível que pa-
reça, os voos mais cansati-
vos foram os de partida e 
volta para o Brasil.
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