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Escondidinho 27 anos de
qualidade e bom atendimento 

em Tremembe

La Taverna Di Luca e a
melhor pizza de

Santo Antonio do Pinhal

Neste dia 22 de outubro, 
o Escondidinho Lanches 
completou seus 27 anos no 
mercado. Mantendo sem-

Em espaço agradável lo-
calizado a Rua Sebastião 
Marcondes da Silva 28 
centro Santo Antônio do 
Pinhal TEL 12 366 1659 

pre a qualidade e tradição 
. Localizado na praça Ge-
raldo Costa , número 161 - 
centro de Tremembé, conta 

com um cardápio de mais 
60 tipos de lanches e por-
ções. Vale a pena saborear 
tamanhas delicias.

a Taverna Di Luca serve 
grande variedade de Pizzas 
com ingredientes de pri-
meira qualidade e em for-
no a lenha. 

O atendimento vai surpre-
ender o cliente sempre sai 
satisfeito porque e servido 
por gente que gosta do que 
faz.

Taubaté terá ação para arrecadar mechas 
de cabelo para pacientes com câncer

Via Vale Garden de Taubaté recebe 
aulão preparatório para Enem 2019, 

realizado pelo colégio Anglo

Realizado desde 2014, ini-
ciativa é resultado de uma 
parceria entre o Taubaté 
Shopping e o IFMSA Bra-
zil FMT
Em mais uma ação refe-
rente ao “Outubro Rosa”, 
mês que marca a cons-
cientização sobre o câncer 
de mama, o Taubaté Sho-
pping receberá, no fim de 
semana, a ação “Rapun-
zéis”, para doação de me-
chas de cabelo. Em mais 
um ano, o evento é resul-
tado de uma parceria do 
centro de compras com o 
IFMSA Brazil FMT – um 
projeto de extensão para 
os alunos do curso de Me-
dicina da Unitau.
A ação é sucesso há quatro 
anos e já se tornou mar-
ca registrada dentro das 
atividades de prevenção 
e conscientização do cân-
cer de mama, que é o tipo 
de câncer que mais atinge 

O Via Vale Garden Sho-
pping recebe em parceria 
com o Colégio Anglo Cas-
siano Ricardo, no próximo 
mês, o Aulão Pré-Enem, 
nos dias 1 e 8 de novem-
bro, na praça de alimenta-
ção do shopping. O evento 
é gratuito, aberto ao públi-
co em geral, e as inscrições 
podem ser realizadas pelo 
site www.anglocassiano-
ricardo.com.br e www.an-
glotaubate.com.br.
“O Aulão Pré-Enem é a 
forma que encontramos de 
demonstrar carinho e aco-
lhimento emocional aos 
alunos que farão essa pro-
va tão aguardada. A expec-
tativa é que nesse evento 
possamos fortalecer ainda 
mais o vínculo professor 
e aluno para que eles re-
almente se sintam fortale-

mulheres no Brasil.
A campanha visa arreca-
dar mechas de cabelo para 
a Casa Rosa – A beleza 
do bem, de São José dos 
Campos, projeto voluntá-
rio que confecciona e doa 
perucas para pacientes em 
tratamento. No local ha-
verá cabeleireiros volun-
tários realizando os cortes 
gratuitos e recolhendo as 
mechas com mais de 12cm 
de comprimento. Uma no-
vidade na edição atual é 
que os cortes vão aconte-
cer em umas das lojas do 
shopping que conta com 
artigos de salão de beleza, 
ou seja, será como um dia 
de salão unido à solidarie-
dade.
De acordo com Isabella 
Queiroz, diretora local de 
saúde pública do IFMSA 
Brazil, da FMT, a parceria 
com o centro de compras 
é sempre bem aceita e já 

cidos nesse momento de 
grande tensão”, explica o 
professor e coordenador 
Julio Caballa.
Em dois dias, os partici-
pantes terão a oportunida-
de de revisar os conteúdos 
“que mais caem” no Enem 
e de esclarecer de dúvidas. 
“As aulas interdisciplina-
res terão foco na revisão 
de questões de conteúdos 
específicos de cada área de 
conhecimento, além de re-
forçar os pontos principais 
dos conteúdos de maior 
frequência no Enem”, diz.
O evento é aberto ao pú-
blico e a entrada é solidá-
ria: itens de higiene pes-
soal (pasta de dente, lenço 
umedecido, sabonete ou 
cotonete), que serão do-
ados para instituições de 
caridade de Taubaté e São 

se consolidou na cidade. 
“Nós sempre temos mui-
ta procura durante os dias 
da ação e as pessoas têm 
aderido cada vez mais à 
campanha ano após ano. 
Na edição de 2018 vamos 
contar com mais cabelei-
reiros do que nos outros 
anos, em vista desse cres-
cimento”, conta. Somente 
no ano passado foram 500 
mechas arrecadadas. Ain-
da segundo a estudante, 
além do apoio nos dias da 
campanha, o Taubaté Sho-
pping é um ponto de cole-
ta de cabelo durante o ano 
todo, possibilitando que as 
pessoas possam realizar a 
doação em qualquer épo-
ca.
A campanha “Rapunzéis” 
acontece nos dias 27 e 28 
de outubro, sendo no sá-
bado das 10h às 20h e no 
domingo das 13h às 20h, 
em frente à Inovar.

José dos Campos.
“O aulão tem por finalida-
de unir preparação física 
e mental, com resolução 
de exercícios e ativida-
des motivacionais. Nes-
se momento de tensão 
pré-Enem, o equilíbrio 
emocional é fundamental. 
Além de revisar conteú-
dos, queremos despertar a 
autoconfiança de cada um 
e encaminhá-los para o su-
cesso”, finaliza Caballa.
As aulas serão intercala-
das com exercícios de re-
laxamento e alongamento 
conduzidos pela equipe 
da Cia. Athletica. Em São 
José dos Campos, os coa-
ches Ana Cris Peralli e Ra-
fael Duwalibi trabalharão 
também aspectos motiva-
cionais, superação e con-
trole de ansiedade.
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Saiba como perceber se o seu filho
sofre de ansiedade 

Correios iniciam por SP
projeto para emissão de

carteira de trabalho

Como seu filho se com-
porta com a chegada do 
fim do ano? Neste período, 
a preocupação com as no-
tas da escola costuma apa-
recer junto à empolgação 
das férias. Para lidar com 
esse comportamento, é 
preciso observar se crian-
ças e adolescentes estão 
apresentando ansiedade 
ou se apenas têm grandes 
expectativas. 
O Brasil é o país com a 
maior taxa de pessoas com 
transtornos de ansiedade 
no mundo, segundo esti-
mativas recentes da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS). De acordo com o 
psiquiatra Fabio Barbira-
to, ansioso assumido, os 
sintomas levantam as prin-
cipais suspeitas, mas só 
podem ser diagnosticados 
como transtorno quando 
prejudicam o desempenho 
social e profissional: 
— A ansiedade é marca-
da por indícios como difi-
culdade de concentração, 
insônia e preocupação 
excessiva. Costuma ser 
acompanhada de sintomas 
físicos, principalmente em 
crianças e adolescentes, 
como dores de cabeça e no 
estômago. O ansioso ante-
cipa situações que o tiram 
da zona de conforto, o que 
chamamos de ansiedade 
antecipatória. Tudo isso 
deve ser tratado clinica-

O Ministério do Trabalho 
e os Correios assinaram 
ontem, dia 22, um acordo 
de cooperação técnica para 
a emissão de Carteiras de 
Trabalho e Previdência 
Social (CTPS) em duas 
unidades do estado de São 
Paulo. A iniciativa permi-
tirá que trabalhadores re-
ceberam o documento em 
agências dos Correios nos 
municípios de São Bernar-
do do Campo e Presidente 
Prudente.

mente quando é percebido 
algum comprometimen-
to no dia a dia — explica 
Barbirato.
O especialista conta que 
crianças expressam ansie-
dade chorando, ficando 
paralisadas, agarrando-se 
aos pais, ou mesmo com 
as chamadas “birras”. Ele 
também percebe que exis-
tem barreiras comuns que 
impedem os adultos de 
buscarem ajuda para seus 
filhos, como a falta de co-
nhecimento de problemas 
de saúde mental e as ma-
neiras de tratá-lo. Ainda 
de acordo com Barbirato, 
o transtorno pode surgir de 
problemas familiares:
— Os responsáveis, em 
alguns momentos, podem 
ser os causadores da an-
siedade nas crianças. In-
segurança afetiva, como 
falta de carinho e rejeição, 
desenvolve os sintomas. O 
comportamento dos pais 
também é determinante, 
seja excesso de contro-
le, superproteção, crítica 
destrutiva, agressividade 
parental, conflitos e bri-
gas explícitas entre o casal 
— conta. Existem estudos 
que percebem a ansieda-
de na infância como um 
fator de risco para o de-
senvolvimento de diversos 
transtornos de ansiedade, 
entre eles o de pânico e al-
terações de humor na vida 

A medida visa a descentra-
lizar a emissão de carteiras 
de trabalho. A escolha das 
cidades que receberão o 
projeto-piloto considerou 
as necessidades de apoio 
técnico e estrutural que 
comportassem a prestação 
do serviço. 
O acordo terá vigência de 
60 dias. Após a conclusão 
do projeto-piloto será ava-
liada a possibilidade de 
expansão do serviço para 
todo o Brasil.

adulta. A adolescência fica 
no meio do caminho, e 
pode ser um período pre-
ocupante para os ansiosos: 
— O desempenho escolar 
pode indicar o transtorno 
em crianças e adolescen-
tes. Costumam se recusar 
a ir à escola, são perfec-
cionistas, inseguras e têm 
preocupação excessiva 
com a competência e qua-
lidade do desempenho, 
mesmo quando não estão 
sendo avaliados — aponta 
o médico. 
O ensino médio pode ser 
preocupante para alguns 
adolescentes. O excesso de 
matérias escolares e provas 
finais, aliado ao vestibu-
lar e à escolha da profis-
são, costumam provocar o 
transtorno ansioso nos es-
tudantes:  — Adolescentes 
podem apresentar ataques 
de raiva desencadeados 
por pressões sociais, mu-
danças na vida ou deman-
das de desempenho. Devi-
do à preocupação com o 
futuro, é necessário ficar 
atento à importância irrea-
lista que eles dão à compe-
tência na escola. Os dias de 
prova também costumam 
ser angustiantes para eles, 
porque ficam aflitos com a 
pontualidade e imaginam 
que tudo pode dar erra-
do, desde a dificuldade da 
chegada até a execução dos 
exercícios — alerta.

A previsão é de que sejam 
emitidas mais de 300 car-
teiras de trabalho por mês 
na unidade dos Correios 
de São Bernardo localiza-
da na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 845, no centro. 
Em Presidente Prudente, a 
agência localizada na Rua 
Ribeiro de Barros, 1.688, 
na Vila Ocidental, deve 
emitir 230 documentos. A 
carteira de trabalho feita 
nos Correios não terá custo 
para o cidadão.
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1.Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
2.Barbearia 26 de Novembro – Tremembé
3.Curso de Inglês Particular “PROFESSORA RENATA AMARAL”  (0xx12) 
99763-2800
4.Banca Avenida (Marcelo) (0xx12) 99143-6572
5.+ 1 K-Brito’s Lanches (0xx12) 98330-3482
6.Drº Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz (0xx12) 3674-1669 -  Tremembé – SP (0xx12) 
3624-7361  - Taubaté – SP e-mail: analurcruz@ig.com.br
7.F.J.P. Assessoria Contábil (0xx12) 3674-2649 e (0xx12) 3674-7125
8.Ferro Velho Tremembé  - Rodovia Àlvaro Barbosa de Lima Neto (Estrada Velha 
Tremembé-Taubaté), nº 100 – Bairro dos Guedes – Tremembé – SP –  Tel.: (0xx12) 
3674-2169

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 

Outubro - Novembro de 2018

Serviço secreto dos EUA intercepta 
pacotes com ‘potenciais explosivos’ 

mandados para Hillary e Obama

Jovem que relatou ter sido marcada 
na barriga em Porto Alegre é indiciada 

por falsa comunicação de crime

Dois pacotes suspeitos 
com “potenciais disposi-
tivos explosivos” envia-
dos para as residências da 
ex-primeira-dama Hillary 
Clinton e do ex-presiden-
te Barack Obama foram 
interceptados pelo servi-

Delegado concluiu inquérito 
após receber laudo pericial 
que indica que as lesões fo-
ram produzidas ‘ou pela pró-
pria vítima ou por outro indi-
víduo com o consentimento 
da vítima ou, pelo menos, 
ante alguma forma de inca-
pacidade ou impedimento da 
vítima em esboçar reação’.
A Polícia Civil indiciou, na 
manhã desta quarta-feira 
(24), por falsa comunica-
ção de crime a jovem que 
registrou ocorrência em 8 
de outubro em Porto Alegre 
relatando ter sido marcada 
na barriga por um canivete. 
O inquérito foi concluído 
após o delegado Paulo Cesar 
Jardim receber o laudo peri-
cial que indica que as lesões 
foram produzidas “ou pela 
própria vítima ou por outro 
indivíduo com o consenti-
mento da vítima ou, pelo 
menos, ante alguma forma 
de incapacidade ou impedi-
mento da vítima em esboçar 
reação”.
Foram analisados 23 traços 
no corpo da mulher. Em al-
guns deles, a perícia diz que 
corresponderam a “arra-
nhões”.
À polícia, no registro da 
ocorrência, a jovem disse que 
descia de um ônibus, a cami-
nho de casa, no bairro Cida-
de Baixa, quando foi abor-
dada por três homens que a 
agrediram.
Durante o exame de corpo 
de delito, ela disse “ter sido 
agredida, no dia anterior, por 
duas pessoas que a teriam 
imobilizado e por uma ter-
ceira que teria realizado uma 

Descobertos na triagem
O serviço secreto intercep-
tou o pacote endereçado a 
Hillary Clinton na terça-
feira (23) e, na manhã des-
ta quarta (24), o outro que 
iria para casa o ex-presi-
dente Obama. Os pacotes 
enviados foram imediata-
mente identificados como 
“potenciais dispositivos 
explosivos” durante os 
procedimentos de triagem 
de rotina.
Obama e Hillary não che-
garam a receber ou corre-
ram risco de recebê-los, 
segundo a nota do De-
partamento de Segurança 
Interna. Uma investigação 
criminal foi aberta para 
identicar o responsável 
pela ação.
O presidente Donald 
Trump foi informado so-

ço secreto dos EUA, in-
formou nesta quarta-feira 
(24) o Departamento de 
Segurança Interna ameri-
cano. Em seguida, o pré-
dio onde fica a rede CNN 
em Nova York foi esvazia-
do, também por causa de 

inscrição em sua ‘barriga’”. 
Acrescentou “haver apenas 
uma lesão, a qual, segundo 
ela, teria o aspecto de uma 
‘suástica’”.
De acordo com o delegado, 
mais de 20 pessoas foram ou-
vidas na região. “Toda a área 
que ela percorreu identifica-
mos 12 câmeras, uma visão 
muito boa, ela não aparece, 
tampouco alguma agressão. 
Delito de pequeno poder 
ofensivo, a pena é de seis me-
ses a um ano, estamos enca-
minhando ao Judiciário, ela é 
indiciada.”
O delegado diz não ter dúvi-
das sobre o caso. “Para nós o 
laudo é bastante conclusivo. 
Ou houve um autoflagelo, ou 
foi com consentimento da ví-
tima”
De acordo com a perícia, não 
há evidência de que a jovem 
tenha se defendido. O laudo 
diz ainda que as lesões for-
mam “traçados retilíneos” e 
que a movimentação do cor-
po poderia ter prejudicado o 
desenho. 
“A figura poderia ser mais 
facilmente produzida com 
o consentimento ou com a 
colaboração da própria pe-
riciada. (...) Pode-se concluir 
que as lesões tenham sido 
produzidas cautelosamen-
te, de modo a não causarem 
dano às camadas profundas 
da pele”.
Quando às lesões, ela teria 
dito, no momento do exame 
pericial, que “não teria, de 
forma alguma, reagido ao 
ataque e que, ao ser imobi-
lizada pelos supostos agres-
sores, os quais lhe teriam 

bre os pacotes suspeitos. 
Em comunicado, a Casa 
Branca disse que condena 
as “tentativas de ataques 
violentos” contra Obama, 
os Clinton e outras figuras 
públicas. Também chamou 
a ação de “desprezível” e 
disse que quem estiver por 
trás dela será responsabili-
zado.
Esvaziamento
Nesta manhã, a rede CNN 
informou que um paco-
te que pareceu suspeito a 
funcionários da própria 
emissora em Nova York 
fez com que a polícia fosse 
chamada e o prédio onde 
ficam os estúdios da rede 
na cidade, o Time Warner 
Center, fosse esvaziado. A 
CNN disse que a polícia 
infomou que foram usados 
fios e um pedaço de cano 

um pacote que funcioná-
rios acharam suspeito. A 
emissora chegou a afirmar 
que um quarto pacote sus-
peito teria sido mandado 
para a Casa Branca, mas o 
serviço secreto negou pos-
teriormente.

segurado apenas pelos bra-
ços, como ela estaria usando 
uma roupa com mangas mui-
to macias, estas lhe teriam 
protegido. Mais de uma vez, 
afirmou não ter havido luta 
corporal entre ela e os agres-
sores, apenas a imobilização 
pelos braços, ao que ela teria 
ficado, de pronto, paralisada.”
A advogada da jovem, Ga-
briela Souza, disse que ainda 
não teve acesso ao laudo, mas 
que soube do resultado atra-
vés de um jornalista.
“Eu vejo com muita natura-
lidade esse laudo porque a 
minha cliente quando falou 
com a polícia disse que foi 
atacada e não esboçou ne-
nhuma reação porque teve 
reação de pânico. Então, se o 
laudo do IML fala exatamen-
te isso, eu não entendo por-
que a imprensa e o delegado 
estão só analisando a hipóte-
se de automutilação. 
O laudo do IML, concluin-
do isso, conclui que minha 
cliente diz a verdade. Na ver-
dade, acho até                        en-
graçado desqualificar a pala-
vra de uma mulher quando o 
que ela disse foi, de fato, con-
firmado pelo laudo.”
O delegado responsável pelo 
caso diz que a jovem está em 
tratamento médico. 
“Hoje ela está em casa, ela é 
doente, debilitada, ela sofre 
alguns ataques de pânico, 
toma remédios fortíssimos. 
A advogada dela tem manti-
do contato permanente co-
migo, fala da situação clínica 
dela. Ela já fazia acompanha-
mento psicológico e psiquiá-
trico, e continua fazendo.”

na elaboração desse supos-
to dispositivo.
A emissora afirmou que 
um outro pacote, endere-
çado à Casa Branca, tam-
bém foi interceptado em 
Washington. Ainda não há 
uma confirmação oficial 
dessa informação.
Não está claro se os inci-
dentes têm alguma relação.
Segundo o jornal “The 
New York Times”, o pacote 
endereçado a Hillary era 
parecido com o que foi en-
contrado nesta segunda na 
casa do milionário George 
Soros. Nesse caso, investi-
gado pelo FBI, o funcioná-
rio de Soros que encontrou 
o pacote o levou até uma 
área arborizada e chamou 
a polícia. A suposta bom-
ba foi detonada e ninguém 
ficou ferido.
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Miscelânea
Curiosidades

Quem nunca viu um cãozinho aguardando ansiosamente na porta a chega-
da dos donos segundo antes deles entrarem em casa? Não é que ele tenha 
decorado o horário em que as pessoas chegam. O olfato é um dos sentidos 
mais aguçados do cão, assim como a audição. Os cachorros possuem cer-
ca de 220 milhões de células olfativas. O ser humano só possui 5 milhões. 
Na hora de ouvir os sons, os bichinhos conseguem descobrir a direção de 
origem de um barulho em 6 centésimos de segundos e recebê-lo a uma 
distância até 4 vezes maior do que os humanos. Os sentidos caninos já são 
usados há muito tempo para ajudar o homem. Cães farejadores já é um 
fato corriqueiro. Mas agora, esses animais conseguem detectar pelo chei-
ro a presença do câncer de pulmão e até a chegada de uma crise epilética. 
Já com os ouvidos são capazes de reconhecerem sinais em uma freqüên-
cia tão alta que os outros seres não conseguem captar. 

Humor

Um mineirinho comprou um sitiozinho lá pras bandas de Juiz de Fora. O 
trem tava abandonado, mato alto, sujeira pra todos os lados. Aos poucos 
arrumou tudo, reformou e pintou a casinha, fez um chiqueirinho, um gali-
nheirinho, podou e pintou os pés das árvores frutíferas de branco, até que 
deixou tudo bem bonitinho, tudo bem cuidadinho.
O padre da cidade, de passagem pelo local, viu tudo aquilo e interessado 
no dízimo, parou para um cafezinho e diz:
- Uai! Mas que belo trabalho você fizeram!
E o mineirinho perguntou:
- Vocês? Vocês quem?
E o padre respondeu:
- O senhor e Deus!
E o mineirinho retrucou:
- Óia! Mas o senhor precisava de ver quando ele cuidava disso aqui sozi-
nho...
***
Juquinha e seu amigo Jesus, voltavam pra casa quando passaram por um 
pé de goiaba. Jesus descalço por ser um garotinho pobre diz ao Juquinha:
- Vou subir e pegar umas goiabas. Me empreste o seu chinelo?
Juquinha empresta e Jesus começa a escalar a goiabeira. Na copa esta-
vam as melhores goiabas. Jesus então sobe e sai do campo de visão do 
Juquinha. Cinco minutos se passaram e nada de Jesus descer. Juquinha, 
impaciente, olhando para o alto, começa a gritar:
- Desce Jesus! Desce logo Jesus!
O padre da paróquia local passava e tocado pelo que via diz ao Juquinha:
- Que lindo de sua parte, chamar por Jesus, mas infelizmente Jesus subiu 
para nunca mais voltar!
E o Juquinha responde:
- Filho da mãe, ele levou os meus únicos chinelos!

Mensagens

Hoje diga com convicção, tenho a certeza de possuir uma força viva e 
cósmica divina que suplanta qualquer problema e pode me conduzir às 
alturas. Peço a essa força se apresentar, produzir resultados e me dar pra-
zer. Confio e me apoio nela. Ponho em prática os pensamentos positivos. 
Trabalho e oro com vontade e esperança. Quando me vejo com capacida-
de, essa força é a capacidade. Se me vejo inteligente, ela é a inteligência. 
O mesmo acontece quando penso em ser bom e ser feliz. Amo essa força 
e agradeço a Deus por isso.
***
A aparência é um vitral gracioso para as suas horas de laser, é amparo des-
tinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias doura-
dos, é suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não 
é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis, é valor subs-
tancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso 
vinho para os seus minutos de camaradagem, é porta valiosa para que 
você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos evoluídos. A 
boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio, é o meio 
de você ajudar o companheiro que necessita. A confiança não e um néctar 
para as suas noites de prata, é refúgio certo para as ocasiões de tormenta. 
O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos 
de anil, é manancial de força para os seus dias de luta. A resistência não é 
adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de 
simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que compe-
tem ao seu espírito. A virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado de 
esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.  

Pensamentos, provérbios e citações

A amizade é um amor que nunca morre.
A vida é o que se inspira no amor e é guiada pela sabedoria.
Quem inventou a distância não sabia da dor da saudade.
O mundo é redondo para que sofram os quadrados.
Não basta conquistar a sabedoria é preciso saber usá-la.

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 27/10/2018
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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
Direito a propriedade não tem sido respeitado. Crime de vadiagem deixou de exis-
tir. Apropriação indébita não tem sido considerada. Enfim o que esta havendo e uma 
inversão de valores. O trabalho de forma geral não tem sido valorizado. Os bene-
fícios sociais induzem o cidadão a se manter na informalidade e até mesmo a não 
fazer muita questão de trabalhar. E comum a classe dos pobres terem mais filhos 
com o auxilio do estado, sendo que quem mais filhos têm, mais o estado colabora, 
daí os pais abandonam os filhos nas creches para o estado criá-los. Na situação que 
se encontra o país, carente de recursos e assumindo cada vez mais as irresponsabi-
lidades de certos pais que colocam os filhos no mundo sem terem como oferecer o 
mínimo para a subsistência do mesmo seria de bom grado oferecer auxilio natalida-
de para o primeiro filho, já o segundo não deveria ter esta ajuda e a partir do terceiro 
os pais deveriam pagar uma multa no valor correspondente ao auxílio, assim só os 
que realmente tivessem condições e vontade teria mais que três filhos. Tudo isso e 
muito impopular e ficam ai os políticos falando pro povo o que ele quer ouvir e não 
o que e pura verdade e ceve ser dito, ainda bem que parece haver uma juventude 
inteligente que esta mais preparada e conseqüentemente mais consciente.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 063/2018 – 
Tomada de preços Nº 007/2018 - A comissão de licitações da Prefeitura 
Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a abertura da Licitação 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO 
DIRETOR DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE POTIM, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. En-
trega dos Envelopes: até as 09h15min do dia 29/11/2018. Abertura dos 
Envelopes: 09h30min do dia 29/11/2018. Local da realização: Prédio da 
Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente 
na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 099/2018 – 
Tomada de preços Nº 008/2018 - A comissão de licitações da Prefeitura 
Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a abertura da Licitação 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTINUAÇÃO DE OBRA 
DE AMPLIAÇÃO DO PSF C NO BAIRRO CIDADE NOVA, CONFORME 
AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. En-
trega dos Envelopes: até as 09h15min do dia 30/11/2018. Abertura dos 
Envelopes: 09h30min do dia 30/11/2018. Local da realização: Prédio da 
Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente 
na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br.
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Agentes Penitenciários
fazem o 4º Passeio Ciclístico

Solidário em Prol do Asilo
de Tremembé

Pelo 4º ano seguido, o 
Centro de Convivência 
“Amélia Ozanam” de Tre-
membé – SP é beneficiado 
com arrecadação de ali-
mentos pelo 4º passeio de 
mountain bike realizado 
por Agente Penitenciários 
de Segurança da P2 de 
Tremembé.

No dia 20 de outubro de 
2018 sábado as 06:30 da 
manhã, os Agentes Peni-
tenciários de Segurança 
da P2 de Tremembé, rea-
lizaram o 4º Passeio Ci-
clístico Solidário em Prol 
do Centro de Convivência 
“Amélia Ozanam” que 
fica no Centro da Cidade. 
O objetivo deste evento 
filantrópico é fazer doa-
ções de alimentos e uten-
sílios e higiene pessoal 
como frauda geriátrica, 
remédios e roupas para 
as 40 idosas internas no 
recinto, incentivando a 
pratica passeio ciclísticos 
em trilhas de estradas de 
terras e montanhas chama-
do “MONTAIN BIKE”. 
Neste evento, houve café 
da manhã, bate papo dos 
bikers com as idosas sobre 
suas experiências de vidas 
e ainda teve sorteio de vá-
rios brindes inclusive um 
mês de academia grátis em 
uma empresa do ramo de 
Tremembé.
Srº Wilson do Amaral, 
Presidente do “AMÉLIA 
OZANAM”: disse em en-
trevista ao jornal A Gazeta 
dos Municípios feita por 
Pedrão Simões a seguinte 
explicação: “A cada ano 
que passa vem crescendo 
o maior número de par-
ticipantes, isso além de 
ser uma coisa interessan-
te para a entidade é lazer 
para os adeptos do ciclis-
mo, isso só vem trazer be-
nefícios tanto e junto ao 
útil ao agradável a vontade 
de fazer e ajudar uma enti-
dade e só vem engrandecer 
a cidade e a um grupo de 
ciclistas que vem realizan-

do esse evento!” 
Ele disse que no ano pas-
sado o evento chegou ao 
asilo com mais de 100 ci-
clistas de toda a região do 
Vale do Paraíba trazendo 
doações como alimentos, 
fraudas geriátricas, remé-
dios e roupas em maior 
número para as 40 idosas 
residentes e que as su-
priu-as durante 3 meses.  
Além das 40 idosas inter-
nas, o Centro de Convi-
vência “Amélia Ozanam” 
tem 17 funcionários (en-
fermeiras e faxineiras), e 
voluntários: (professores 
de danças, fisioterapeutas, 
terapeutas artísticos). Nes-
ta 4ª edição veio mais de 
200 ciclistas e apesar de 
uma chuvinha fraca, o re-
feitório foi no principal sa-
lão do centro. Srº Moacyr: 
Agente de Segurança Pe-
nitenciária da P2 DE Tre-
membé disse que o evento 
começou com uma par-
ceria com o Srº Donizetti 
com um intuito para ajudar 
uma entidade filantrópica 
da cidade com doação de 
mantimentos com a prá-
tica do Mountain Bike e 
inserido os colegas de pro-
fissão e quem queira entrar 
no esporte. Grupos ciclís-
ticos de Caçapava, Tauba-
té São Luiz do Paraitinga, 
Pindamonhangaba e Gua-
ratinguetá participam do 
evento desde 2014. Desde 
o ano inicial o evento co-
meçou com 30 participan-
tes e a cada ano vem cres-
cendo o maior número de 
pessoas e patrocinadores 
tornando possível o cres-
cimento deste evento. Srª 
Rosecleys: Agente de Se-
gurança Penitenciária da 
P2 de Tremembé elogiou a 
bela recepção e o belo tra-
balho feito pela Srª Cleide 
do Amaral, vice-presiden-
te da entidade filantrópica 
e disse ainda que as ido-
sas trazem pra elas uma 
energia positiva e ressalta 
que um dia chegaremos a 
terceira idade com mente 

sã, corpo sã e com muita 
saúde. A esposa do Senhor 
Moacyr, junto com os “bi-
keiros” convida à todos 
que participarem de doa-
ções de eventos para en-
grandecer a nossa cidade 
e beneficiar as idosas re-
sidentes no asilo. E ainda 
agradece ao comércio e as 
empresas que participam 
da doação de mantimentos 
para a manutenção do re-
cinto.
Antes do evento, houve 
reza de oração e logo de-
pois uma farta sessão de 
café da manhã e um bom 
bate papo com as idosas 
sobre sua experiencias vi-
vidas durante suas vidas. 
Em seguida houve sorteios 
de brindes fornecidos por 
empresas participantes do 
Passeio Solidário
Logo após o café da ma-
nhã e a prosa com os ido-
sos, os bikers foram fazer 
um passeio leve acompa-
nhados de carros de apoio 
no caminho sentido Cam-
pos do Jordão (RODOVIA 
PEDRO CELETE) até a 
rotatória do Trevo indo 
em direção na Serrinha do 
Maracaibo em passando 
pela fazenda Maristela e 
seguindo trilha na estrada 
rural da Serrinha do Ma-
racaibo, passando pelo 
bairro Rural Kanegae até o 
Asilo.  Todos ficaram feli-
zes e satisfeitos por cum-
prir esta missão em ajudar 
a quem mais precisa.
Horário de Visitas: Quem 
for visitar e conhecer as 
internas do Centro de 
Convivência “Amélia 
Ozanam” em Tremembé, 
os horários entre as terças, 
quintas, sábados e domin-
gos das 15:00 às 17:00 hrs. 
O ponto de Referência é ao 
lado do Presídio Feminino 
próximo à Basílica Bom 
Jesus de Tremembé que 
fica no seguinte endereço: 
Rua Monsenhor Amador 
Bueno, 91 - Centro, Tre-
membé, SP - Cep: 12120-
000 - (12) 3672-3616.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 046/2018. Objeto: Aquisição 
de Ambulância UTI Tipo D. Data da realização: 09/11/2018 às 14h00min - 
Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça 
Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra pode-
rá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: 
www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 098/2018 – 
Tomada de preços Nº 009/2018 - A comissão de licitações da Prefeitura 
Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a abertura da Licitação 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTINUAÇÃO DA CONS-
TRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) – PORTE 1 NO BAIR-
RO VILA OLÍVIA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até as 15h00min do dia 
30/11/2018. Abertura dos Envelopes: 15h15min do dia 30/11/2018. Local 
da realização: Prédio da Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser 
retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: 
www.potim.sp.gov.br.EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº039/2018 – No dia 26 de 

outubro de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR e ADJUDI-
CAR os itens do Pregão Nº039/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual 
seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Utensílios 
de Cozinha, Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos, às empresas: A. P. DE 
OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, com valor to-
tal de R$28.280,00; AT&WP COMERCIAL LTDA EPP, com valor total de 
R$61.700,00; CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI EPP, com 
valor total de R$35.545,00; CT. ARAUJO MOVEIS ME, com valor total de 
R$26.260,00; MATHEUS FORTE ME, com valor total de R$65.680,00; NO-
EMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME, com valor total de R$41.400,00; 
RF TEIXEIRA EIRELI ME, com valor total de R$46.570,00, SUPRINET SU-
PRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, com valor total de R$118.800,00. 
Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no 
prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº036/2018 – No dia 26 de 
outubro de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do 
Pregão Nº036/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro 
de Preço para Aquisição Futura e Parcelada de Cesta Básica para os Ser-
vidores Municipais, à empresa: CLMT TRANSPORTES, SERVIÇOS E CO-
MERCIO LTDA ME, com valor total de R$1.522.176,00. Fica a empresa 
convocada a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis 
a partir desta publicação.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 049/2018. Objeto: Aquisição 
de Mobiliário para Saúde. Data da realização: 09/11/2018 às 09h00min - 
Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça 
Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra pode-
rá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: 
www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 048/2018. Objeto: Aqui-
sição de Equipamentos de Informática para Saúde. Data da realização: 
13/11/2018 às 14h00min - Início do credenciamento. Local da realização: 
Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Po-
tim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 050/2018. Objeto: Aquisição 
de Equipamento Hospitalar. Data da realização: 08/11/2018 às 09h00min - 
Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça 
Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra pode-
rá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: 
www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 051/2018. Objeto: Aqui-
sição de Equipamento Odontológico. Data da realização: 08/11/2018 às 
15h00min - Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Muni-
cipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na 
íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuita-
mente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 047/2018. Objeto: Contrata-
ção de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Telecomuni-
cações nas Modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), Linhas 
Avulsas, DDR, Link Internet – Banda Larga, IP Internet Dedicado e Tele-
fonia Móvel, Conforme Especificações constantes no Memorial Descritivo 
e Demais Anexos do Edital. Data da realização: 12/11/2018 às 09h00min 
- Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Pra-
ça 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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Dia 28 de Outubro, Ubatuba 
completa 381 anos

Programação variada do 
Aniversário de Ubatuba

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-

Outubro, mês do aniversá-
rio de Ubatuba, tem agen-
da intensa de entrega de 
obras para marcar os 381 
anos de emancipação do 
município. A programação 
inclui ainda a realização de 
desfile e de eventos espor-
tivos, artísticos e culturais 
para a população de todas 
as idades.
O grande destaque do mês 
de aniversário são as obras 
de reurbanização da Av. 
Iperoig, no Centro, previs-
tas para iniciar no dia 2 de 
outubro. Também já estão 
confirmadas as seguintes 
inaugurações:
– Entrega da quadra po-
liesportiva “João Maziei-
ro”, na Praça Maracanã – 
Estufa II
– Inauguração Rancho dos 
Pescadores da Lagoinha
– Inauguração da Escola 
de Surfe – Perequê-Açu
– Inauguração do CRAS 
Ipiranguinha “Romana 
Santos Lanzoni”
Cultura e esportes
O mês abre já com a Se-
mana do Idoso, de 1 a 3 de 
outubro, com atividades 
em diferentes pontos da ci-
dade, incluindo palestras e 
show no Teatro Municipal, 
baile sertanejo no Centro 
de Capacitação Profissio-
nal, no Perequê-Açu, e ati-
vidades físicas ao ar livre 
na Praça Treze de Maio.
Os destaques na cultura 
são a inauguração do Es-
paço Infantil na Biblioteca 
Municipal Ateneu Uba-
tubense e a premiação do 
Concurso Literário 2018. 
O Concurso Miss e Mis-
ter 3ª Idade e a Festa das 
Nações também animam o 
mês. Já nos esportes, Uba-
tuba terá uma nova edição 

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 

do Jogo das Estrelas, reu-
nindo jogadores de futebol 
de sucesso no passado.
O Teatro Municipal tam-
bém conta com uma pro-
gramação especial em 
outubro que abre com a 
apresentação da comédia 
“De bem com a morte”, do 
Grupo Artístico Teatral de 
Ubatuba (GATU), no dia 2 
de outubro, além do show 
gratuito “Tambores de Mi-
nas”, do grupo Letras e 
Sons, no dia 3 de outubro.
Entre os dias 11 e 20, acon-
tece também o 3º Festival 
de Pequenos Espaços Tea-
trais, promovido pela Offi-
cina Artaud, com quase 20 
apresentações realizadas 
em diferentes regiões da 
cidade. Confira a progra-
mação completa em: http://
officinaartaud.org/fepet/
fepet2018/grupos_traba-
lho.html
Desfile: alterações em data 
e local
Neste ano, em função do 
segundo turno das elei-
ções, o desfile de aniver-
sário – celebrado no dia 
28 de outubro – será an-
tecipado para o domingo, 
21 de outubro e, acontece-
rá na avenida Dona Maria 
Alves, em frente ao Paço 
Municipal, devido às obras 
de revitalização da avenida 
Iperoig.
Confira a programação 
completa de obras e even-
tos:
PROGRAMAÇÃO DOS 
381 ANOS DE ANIVER-
SÁRIO DA CIDADE*
26.10 – SEXTA-FEIRA
10h00 – Inauguração do 
CRAS Ipiranguinha “Ro-
mana Santos Lanzoni” 
(ADIADO PARA NO-
VEMBRO)

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.

Local: Rua da Cascata, 744 
salas 3 e 4 – Ipiranguinha
19h00 – Concurso Miss e 
Mister 3ª Idade e Festa das 
Nações
Local: Centro de Conven-
ções – rua Lia de Barros 
s/n – Itaguá
21h00 – Espetáculo teatral 
“Magicamente Show de 
Hipnose Cômica” (comé-
dia)
Local: Teatro Municipal 
– Praça Exaltação à Santa 
Cruz, 22 – Centro
27.10 – SÁBADO
14h00 – Jogo das Estrelas
Local: Estádio Municipal 
Ciccilo Mattarazzo – no 
Perequê-Açu
19h00 – Entrega de Título 
de Cidadão e Ubatubense 
Ilustre
Local: Teatro Municipal 
– Praça Exaltação à Santa 
Cruz, 22 – Centro
28.10 – DOMINGO
19h00 – Espetáculo teatral 
“Morrendo e Aprendendo” 
(comédia espirita)
Local: Teatro Municipal 
– Praça Exaltação à Santa 
Cruz, 22 – Centro
29.10 – SEGUNDA-FEI-
RA
17h00 – Entrega da obra 
da CEI-SUMARÉ
Local: Rua Acre, 204 – Si-
lop
30.10 – TERÇA-FEIRA
11h00 – Inauguração 
U.B.S. Horto
Local: Rodovia Osvaldo 
Cruz km 86, s/nº
19h00 – Entrega de                          
títulos de Regularização                         
Fundiár ia-Guri lândia-                                                                                                                            
                Caiçara e Parque 
Guarani
Local: EM Maria Josefina 
Giglio da Silva – Rua Vas-
co da Gama, 430 – Estufa 
II
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