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Inaugurações marcam programação
comemorativa aos 382 anos de Ubatuba

Caraguatatuba é única cidade do Litoral Norte a ser premiada 
por reduzir os índices de sífilis congênita e em gestante

Para comemorar os 382 
de Ubatuba, celebrados no 
dia 28 de outubro, a Pre-
feitura, juntamente com 
vários parceiros, elaborou 
uma programação com-
pleta, que reúne todos os 
eventos culturais, esporti-
vos e inaugurações.
Em relação às inaugura-
ções, haverá a realização 
de cerimônias referentes 
a novos locais e constru-
ções, como quadras espor-
tivas, a nova unidade da 
EM Ernesmar de Oliveira 
(que já está em funciona-
mento), os equipamentos 
da saúde – Caps e Caps-

Nesta terça-feira (22/10), 
a cidade de Caraguatatu-
ba foi premiada e recebeu 
a menção honrosa Luiza 
Matida Sífilis Congênita, 
por redução dos índices 
de sífilis congênita e sífilis 
em gestante no município.
A Secretaria de Saúde de 
Caraguatatuba foi a única 
de todo o Litoral Norte de 
São Paulo a receber o prê-
mio, entregue no Centro 
de Convenções Rebouças, 
em São Paulo, durante a 4ª 
Semana Paulista de Mo-
bilização Contra a Sífilis 
Congênita.
O secretário de Saúde, 
Amauri Toledo, afirma 
que isto é resultado do 
comprometimento da atu-

-AD, um novo ponto de 
atendimento do Cras na 
região central; também 
iluminação de duas orlas 
e pavimentação de ruas na 
região Sul.
Além disso, em comemo-
ração ao Dia do Professor, 
também haverá um baile 
direcionado para a cate-
goria, que acontecerá no 
Centro de Convenções, às 
vésperas da data celebra-
da.
A tradicional Feira das 
Nações também é atração 
confirmada em outubro, 
seguindo até o primeiro 
fim de semana de novem-

al gestão com a popula-
ção. O prêmio foi conce-
dido, pois Caraguatatuba 
reduziu a sífilis congênita 
em 7% e aumentou a taxa 
de detecção de sífilis em 
gestante também em 7%.
“Fomos premiados entre 
as 22 cidades do Estado 
de São Paulo que se des-
tacaram na redução dos 
índices de sífilis congêni-
ta e sífilis em gestante. A 
redução ocorreu de 2017 
para cá, pois isso foi uma 
das prioridades da gestão 
Aguilar Junior e conse-
guimos vencer”, avaliou o 
secretário.
Caraguatatuba foi repre-
sentada pelo secretário de 
Saúde, Amauri Toledo, 

bro, com muitas barracas 
de comida e atrações, que 
poderão ser conferidas na 
Praça de Eventos na ave-
nida Iperoig.
E por falar em avenida 
Iperoig, o local será palco 
do tradicional Desfile Cí-
vico-Militar, anualmente 
promovido em comemo-
ração ao aniversário e que 
reúne as mais variadas 
entidades, escolas, organi-
zações e setores públicos 
que fazem parte de Uba-
tuba.
26/10 – sábado
6h – 1ª Etapa Circuito Pau-
lista Canoa Hawaiana

a coordenadora da Aten-
ção Básica, Amélia Maria 
Ferreira, a fiscal de Saú-
de Pública, Ceci Oliveira 
Penteado, a coordenadora 
da Saúde da Mulher, Mar-
gareta Cameron e a enfer-
meira assistencial Maria 
Inez Paz Carrara.
Mapa das ocorrências de 
Sífilis no Estado de São 
Paulo
A sífilis congênita é decor-
rente da disseminação he-
matogênica do Treponema 
pallidum da gestante não 
tratada ou inadequada-
mente tratada para o seu 
concepto, por via transpla-
centária. 
Ocorrendo a transmissão 
vertical, cerca de 40% 

Local: Praça Alberto San-
tos Dumont – Praça da Ba-
leia
9h – Inauguração da Qua-
dra Esportiva da Estufa II
11h – Inauguração da pavi-
mentação da rua Engenho 
Velho – Lagoinha
12h –  Inauguração da pa-
vimentação da rua Arras-
tão – Sertão da Quina
13h –  Inauguração da pa-
vimentação da Avenida 
Marginal – Maranduba
Das 10h às 12h e das 14h 
às 16h – Visita guiada no 
Centro Histórico de Uba-
tuba
Jornada do Patrimônio 
Cultural SP 2019
Realização: Governo do 
Estado de São Paulo, por 
meio da Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa 
e Prefeitura Municipal de 
Ubatuba.
Execução: Secretaria Mu-
nicipal de Turismo e Fun-
dArt.
Visitas guiadas com du-
ração de 90 minutos com 
grupos de até 20 pessoas, 
conforme ordem de che-
gada (necessária inscrição 
prévia).
Paço Municipal

dos casos podem evoluir         
para aborto espontâneo, 
natimorto ou óbito perina-
tal. 
A sífilis adquirida na ges-
tação é curável e a sífilis 
congênita totalmente evi-
tável.
No Estado de São Paulo, 
entre 2007 e 2018 (30/6), 
foram notificados 56.261 
casos de sífilis em gestan-
tes e 25.687 casos de sífilis 
congênita. 
No ano de 2017, durante 
o pré-natal, 10.606 ges-
tantes com sífilis foram 
diagnosticadas, represen-
tando uma taxa de detec-
ção de 17,3 gestantes para 
cada mil nascidos vivos, 
ou seja, em cada 100 ges-

Marco da Paz (Tratado de 
Paz das Américas) – Orla 
da Praia do Cruzeiro/Ipe-
roig
Praça da Paz (Imagem de 
Nossa Senhora da Paz)
Sobradão do Porto – Praça 
Anchieta
Ilha dos Pescadores
Museu Histórico “Washin-
gton de Oliveira – Praça 
Nóbrega
Antigo Fórum – Praça Nó-
brega
Igreja Matriz – Praça Exal-
tação da Santa Cruz
Posto de Puericultura – 
Praça 13 de Maio
Biblioteca Pública Munici-
pal “Ateneu Ubatubense” – 
Praça 13 de Maio
18h – Premiação do Con-
curso Literário 2019
Local: Teatro Municipal 
Pedro Paulo Teixeira Pinto
20h – Espetáculo O jardim 
da Meia Noite
Local: Teatro Municipal 
Pedro Paulo Teixeira Pinto
27/10 – domingo
8h – 3ª Etapa Circuito 
Ubatuba Beach Run
Local: Terminal Turístico 
do Perequê- Açu
18h – Exibição do Espe-
táculo “O jardim da Meia 

tantes quase duas tiveram 
sífilis. Deste total de casos, 
25% eram adolescentes. 
Ainda, neste ano, 4.039 
casos de sífilis congêni-
ta foram diagnosticados 
e, entre eles, 352 abortos/
natimortos e 47 óbitos por 
sífilis.
O aumento da detecção 
das gestantes com sífilis, 
associado ao tratamento 
oportuno e adequado, têm 
contribuído para evitar 
casos de sífilis congênita. 
Pela primeira vez, nos úl-
timos 10 anos, observa-se 
uma desaceleração na inci-
dência da sífilis congênita 
no Estado de São Paulo.
Entre 2015 e 2016, a taxa 
de incidência de sífilis 

Noite”
Local: Teatro Municipal 
Pedro Paulo Teixeira Pinto
28/10 – segunda-feira
9h –  Desfile Cívico Militar 
em Comemoração aos 382 
Anos de Ubatuba
Local:  Avenida Iperoig
17h – Jogo das Estrelas 
(ex-jogadores de grandes 
clubes)
Local: Campo do Itaguá – 
rua Capitão Felipe
19h – Cerimônia de En-
trega de Título de Cidadão 
Ubatubense e Ilustre
Local: Teatro Municipal 
Pedro Paulo Teixeira Pinto
31/10 –quinta-feira
9h e 15h30 – Halloween 
CCAA no “Ateneuzinho”: 
As origens do Halloween
(crianças entre 6 e 10 anos)
Local: Biblioteca Pública 
Municipal “Ateneu Ubatu-
bense”
19h – Pontos Mis – Exi-
bição do filme “Pendular” 
(2017)
Local: Biblioteca Pública 
Municipal “Ateneu Ubatu-
bense”
20h – O Mundo Sombrio 
de Rhass
Local: Teatro Municipal 
Pedro Paulo Teixeira Pinto

congênita cresceu 19% 
(passou de 5,3 para 6,3 
casos por mil nascidos 
vivos). No entanto, entre 
2016 e 2017, o aumento 
foi de 5% (passou de 6,3 
para 6,6 casos por mil nas-
cidos vivos).
Caso a detecção e trata-
mento das gestantes com 
sífilis continue com ten-
dência crescente, espera-
-se que, a partir de 2021, 
os casos de sífilis congê-
nita comecem a apresentar 
declínio no Estado de São 
Paulo.
Talita Fernanda
Informações para a im-
prensa (12) 3897-5650 
jornalismo@caraguatatu-
ba.sp.gov.br
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Tel.: (12) 3686-1683 | 3686-3105
Rua Sebastião Costa Manso, 51 | Quiririm | Taubaté | SP

Consulte nosso cardápio online
www.cantinagadioli.com.br

Secretaria de Saúde de Caçapava inicia serviço de
atendimento odontológico domiciliar a pacientes acamados 

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Saúde – Divisão de Assis-
tência Odontológica, ini-

ciou esta semana serviço 
de atendimento domiciliar 
de pacientes impossibili-
tados de comparecerem a 

um consultório conven-
cional. O trabalho está 
sendo viabilizado por 
meio da aquisição de um 

consultório odontológi-
co portátil. O objetivo da 
ação é ampliar o acesso 
ao tratamento preventivo e 
curativo.
Os atendimentos serão re-
alizados prioritariamente 
junto a pacientes acama-
dos, com dificuldades de 
se dirigirem a um consul-
tório comum, sendo ini-
ciados pelos pacientes das 
Estratégias de Saúde da 
Família (ESF).
De acordo com a cirurgiã 
dentista Dra. Caroline Tei-
xeira, com a unidade odon-
tológica portátil é possível 
realizar procedimentos e 
alcançar pessoas que de 
alguma forma estariam 
privadas dessa assistência, 
levando até elas o trata-

mento necessário e seguro.
A intenção, segundo o che-
fe da Divisão de Assistên-
cia Odontológica Dr. Luiz 
Guilherme Pacheco, é hu-
manizar o atendimento, in-
tegrando ciência, técnica e 
relacionamento.
Familiares de pacientes 
atendidos ressaltam a im-
portância do serviço. “Meu 
marido estava precisando 
de tratamento, e por causa 
dessa condição (acamado), 
não tínhamos como ficar 
levando até o posto. Com 
esse equipamento, além 
do conforto, ele está sen-
do tratado em casa e com 
muito carinho”, disse Elen 
Aparecida Ramiro.
Para solicitar uma visita, 
os pacientes poderão pro-

curar, por meio de familia-
res ou responsáveis, o pos-
to da Estratégia de Saúde 
da Família referenciado. 
A equipe de saúde                        
bucal avaliará o caso e a                           
possibilidade de realiza-
ção de atendimento  domi-
ciliar.
Se confirmada a necessi-
dade, a visita será agen-
dada pela Divisão de As-
sistência Odontológica da 
Secretaria de Saúde e o 
atendimento realizado em 
domicílio pela equipe res-
ponsável.
Informações sobre o servi-
ço podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3653-400, 
ramal 212 ou pelo e-mail: 
odonto.saude@cacapava.
sp.gov.br
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Miscelânea
Curiosidades

Literatura de cordel

A literatura de cordel é uma espécie de poesia popular que é impressa e 
divulgada em folhetos ilustrados com o processo de xilografia. Também 
são utilizados desenhos e clichês zincografados. Ganhou esse nome, pois 
em Portugal, eram expostos ao povo amarrados em cordões, estendidos 
em pequenas lojas de mercados populares ou até mesmo nas ruas. A litera-
tura de cordel chegou ao Brasil no século 18, através dos portugueses. Aos 
poucos, foi se tornando cada vez mais popular. Nos dias de hoje, pode-
mos encontrar esse tipo de literatura principalmente na região nordeste do 
Brasil. Ainda vendidas em lojas ou malas estendidas em feiras populares. 
De custo baixo, geralmente estes pequenos livros são vendidos pelos pró-
prios autores. Fazem grande sucesso em estado como Pernambuco, Ceará, 
Alagoas, Paraíba e Bahia. Esse sucesso ocorre em função do preço baixo. 
De tom humorístico de muitos deles e também por retratar fatos da vida 
cotidiana da cidade ou região. Os principais assuntos retratados nos livros 
são festas, política, secas, disputas, brigas, milagres, vida dos cangaceiros, 
atos de heroísmo, mortes de personalidade, etc. Em algumas situações, 
estes poemas são acompanhados de violas e recitados em praça com a pre-
sença do público. Vários escritores nordestinos foram influenciados pela 
literatura de cordel.
***    
Entrar na piscina para se refrescar depois de comer não faz nenhum mal, 
exceto é claro se a água estiver numa temperatura extrema, muito gelada 
ou escaldante. O que pode ser perigoso é até duas horas após as refeições, 
sair nadando feito louco. A atividade física imensa faz o sangue, que deve-
ria ser concentrado na digestão, ser deslocado para acelerar os músculos, o 
coração e a respiração. Se o problema não está na água e sim na atividade 
física é claro que tomar banho de chuveiro após as refeições também está 
liberado.  

Humor

Um pároco de uma Igreja no interior de Minas Gerais tinha a fama de ser 
bravo e de dar tiro se encontrasse ladrões roubando a Igreja. Todo mundo 
temia o padre. Uma noite, dois ladrãozinhos resolveram roubar o cofre da 
Igreja, mesmo sabendo da fama do padre. Entraram devagarzinho andan-
do nas pontas dos pés e se enfiaram atrás do altar, onde estava o cofre. O 
padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava acontecendo, já de espin-
garda nas mãos, pronto pra dar tiros, dizendo:
- Quem está aí? Vou atirar, pode ir saindo de mãos pro alto!
E os ladrõzinhos:
- Não, não atira não, seu padre, é que nóis somos anjos, só tamo visitando 
a Igreja!
- Anjo? Deixa disso sô... Pode ir saindo, se vocês são anjos, então voem!
- Nóis ainda num sabemo vuá, nóis ainda somo “fiote”...
***
Manoel e Joaquim entraram num restaurante e pediram:
- Por favor, nós queremos comer uma bacalhoada!
Ao que o atendente pergunta:
- Já sei! Os senhores são portugueses?
- Como descobriste? Foi por causa do nosso sotaque ou pelo fato de nós 
termos pedido uma bacalhoada?
- Nem um, nem outro... É porque aqui é o MacDonald’s...

Mensagens

Há muitas explicações para o fato de algumas pessoas não irem com a 
cara de outras. Dizem que o “santo” de uma não combina com o “santo” 
da outra, que é incompatibilidade energética, coisa de outras vidas e por aí 
vai. Pode ser qualquer uma dessas razões, o fato é que isso existe. Existem 
algumas pessoas que queremos ver pelas costas. Por mais que a gente se 
esforce, sorrindo amarelo e disfarçando o mal estar, não dá. O papo não 
engata, fala-se uma coisa e entende-se outra, um desconforto total. Com 
tanta gente no mundo e com uma vida tão curta, certamente não vale à 
pena insistir numa dessas.
***
A criança é o reflexo do adulto. Sofrendo críticas, aprende a condenar, 
Sendo alvo de zombarias, se torna extremamente tímida. Sendo vítima 
de humilhações, adquire sentimento de culpa. Vivendo com tolerância, 
aprende a ser impaciente. Convivendo em ambiente íntegro, aprende a ser 
honesta, Vivendo em ambiente seguro, se sente capaz. Recebendo incen-
tivo, desenvolve a sua alta confiança. Vivendo em positivismo e amizade, 
aprende a amar. Você vivendo com serenidade, seus filhos crescerão com 
a mente sadia e tranqüila. 

Pensamentos, provérbios e citações

Tem algumas decisões na vida que só você pode tomar.
Antes de julgar alguém, tenha a certeza de que você é perfeito.
O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
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: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
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
São criaturas de Deus, estão na terra enviados por Deus. Estamos em meio a eles, os do-
mésticos só querem um pouco de comida e o máximo de carinho, mesmo que seja pouco. 
São amigos, companheiros e muito, muito fieis. Exemplo de perdão, logo esquecem algum 
mal que lhes tenham feito e voltam aos pés do dono, ainda os reverenciam demonstrando 
seus carinhos, ainda que muitas vezes, nem sempre recebem o carinho que merecem. São 
bravos, defensores de seus donos, ainda que tenham que trocar suas vidas por eles. São 
exemplos de gratidão e demonstram isso a todo instante. São companheiros eternos inde-
pendente da forma que são tratados, parecem ter ouvido o padre que diz, “Juntos na alegria, 
na tristeza, na saúde e na doença, coisa que os homens deixam de levar em consideração. 
São amigos dos seus amigos e dos seus filhos e ainda ensinam as crianças muitas virtudes 
esquecidas pelos homens. Como silvestres lutam para manter suas vidas longe de seu pior 
predador que é o homem. Sofrem quando seu habitat e invadido e destruído, muitas vezes 
pela simples vaidade humana. Sentem-se oprimidos quando da chegada dos homens que 
devastam suas moradias. Sem abrigo, sem comida eles partem em uma aventura perigosa 
atrás de comida e de um lugar para morar e muitas vezes são alvos fáceis para seus pio-
res predadores que são os homens, que os matam, prendem e os separam da convivência 
necessária com se grupo, sem contar que muitas vezes são atropelados ou mortos quando 
sem a busca de comida para si e suas crias. São protetores da floresta, da mata virgem, do 
equilíbrio ecológico indispensável à vida humana. Louvado os bons de coração, sensíveis 
ao drama da vida animal doméstica e silvestre, até porque a defesa deles é a nossa própria 
garantia de vida no futuro.
SAO FRANCISCO PROTEJA OS ANIMAIS E SENSIBILIZE OS HOMENS.
04 de outubro
Dia de São Francisco
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Análise: nocaute na bola parada consagra um
Flamengo que prova a Renato ser o melhor do Brasil

Fifa confirma Mundial de Clube de 2021
com 24 participantes na China

O nocaute veio na bola 
parada, mas seria muito 
injusto resumir a isso a 
classificação do Flamen-
go para a grande final da 
Libertadores. Na verda-
de, o que se viu em todo 
confronto com o Grêmio 
foi um atropelamento. No 
somatório das duas parti-
das, Paulo Victor teve que 
buscar dez bolas no fundo 
das redes (quatro dos gols 
foram anulados) em per-
formance que não deixa 
dúvidas para o questiona-
mento mais repetido dos 
últimos meses: Jorge Je-
sus desbancou Renato, e é 
do Rubro-Negro o melhor 
futebol do Brasil.
Falando especificamente 
do que aconteceu no Ma-
racanã, o 5 a 0 foi constru-
ído com a maturidade e a 
letalidade de um Flamengo 
que a cada jogo que passa 
dá mostras de que repertó-
rio não falta para encarar 
as dificuldades impostas 
pelo adversário. E temos 
que ser justos: o Grêmio 
soube ser um rival à altura 
no primeiro tempo.

A Fifa confirmou na ma-
nhã desta quinta-feira 
que o Mundial de Clubes 
de 2021 será realizado 
mesmo na China e terá a 
inédita participação de 24 
clubes. 
A decisão, oficializada 
durante a reunião do Con-
selho da entidade em Xan-
gai, foi comemorada pelo 
presidente Gianni Infan-
tino, que ressaltou a im-
portância de pela primeira 
vez ser de fato disputada 
pelos melhores time do 
planeta na temporada cor-
respondente.

Flamengo x Grêmio
Posse de bola: 58% x 42%
Finalizações: 17 x 7
Chances reais: 11 x 2
Passes trocados: 384 x 154
Faltas cometidas: 10 x 19
Roubadas e desarmes: 39 
x 25
Com marcação alta e es-
pelhada na saída de bola 
do Flamengo com três 
jogadores (os zagueiros 
e Willian Arão), além de 
Matheus Henrique acom-
panhando de perto Gér-
son, os gaúchos congestio-
navam o meio e por muitas 
vezes obrigavam os donos 
da casa a apelarem para o 
chutão. Sem a bola traba-
lhada, o jogo ficou trunca-
do no meio de campo e os 
gremistas invariavelmente 
exploravam a velocidade 
de Everton Cebolinha con-
tra um recém-recuperado 
Rafinha.
Falando especificamente 
do que aconteceu no Ma-
racanã, o 5 a 0 foi constru-
ído com a maturidade e a 
letalidade de um Flamengo 
que a cada jogo que passa 
dá mostras de que repertó-

- É uma decisão históri-
ca para o futebol, porque 
o conselho da FIFA deci-
diu hoje, por unanimida-
de, nomear a China como 
sede da nova Copa do 
Mundo da FIFA. O novo 
(torneio) será uma com-
petição que toda pessoa 
... qualquer um que ama 
futebol, está ansioso por 
ver. É a primeira Copa do 
Mundo real e verdadeira 
onde os melhores clubes 
competirão. Ela contará 
com 24 equipes e será re-
alizada entre junho e julho 
de 2021 – destacou Infan-

rio não falta para encarar 
as dificuldades impostas 
pelo adversário. E temos 
que ser justos: o Grêmio 
soube ser um rival à altura 
no primeiro tempo.
Flamengo x Grêmio
Posse de bola: 58% x 42%
Finalizações: 17 x 7
Chances reais: 11 x 2
Passes trocados: 384 x 154
Faltas cometidas: 10 x 19
Roubadas e desarmes: 39 
x 25
Com marcação alta e es-
pelhada na saída de bola 
do Flamengo com três 
jogadores (os zagueiros 
e Willian Arão), além de 
Matheus Henrique acom-
panhando de perto Gér-
son, os gaúchos congestio-
navam o meio e por muitas 
vezes obrigavam os donos 
da casa a apelarem para o 
chutão. Sem a bola traba-
lhada, o jogo ficou trunca-
do no meio de campo e os 
gremistas invariavelmente 
exploravam a velocidade 
de Everton Cebolinha con-
tra um recém-recuperado 
Rafinha.
O camisa 27, que deixou 

tino em entrevista coleti-
va.
O plano para a implemen-
tação de de uma nova Copa 
do Mundo de Clubes foi 
aprovado em uma reunião 
do Conselho da FIFA em 
Miami, em março, e a indi-
cação da China aguardava 
apenas a confirmação. O 
reformulado torneio, pas-
saria a ocorrer de quatro 
em quatro anos entre ju-
nho e julho, substituindo 
no calendário a Copa das 
Confederações, disputada 
sempre um ano antes do 
Mundial de seleções. As 

sua marca nos dois jogos 
de quartas e semifinal, 
usou a conhecida arranca-
da para romper a barreira 
gremista pelo meio e servir 
Gabriel. PV rebateu o chu-
te            cruzado, e Bruno 
Henrique só escorou para 
abrir o placar. 
Golpe no queixo de um 
Grêmio que, na base da 
imposição física, conse-
guia manter o equilíbrio, 
mas desceu para o interva-
lo tonteado.
O Flamengo percebeu o 
baque e não deu brechas 
para o adversário se recu-

perar. Impositivo e intenso, 
como costuma ser, o time 
de Jorge Jesus voltou para 
o segundo tempo avassa-
lador e, com um minuto, 
aplicou o segundo “knock-
down”. 
O gol de Gabriel após 
cobrança de escanteio               
levou o Grêmio à lona, e, 
antes da contagem do re-
lógio chegar a dez, o pró-
prio camisa 9 consumou 
o nocaute em cobrança de 
pênalti.
Do gol de Bruno Henrique, 
no fim da primeira etapa, 
até o 3 a 0, aos dez do se-

gundo tempo, o Grêmio 
não teve tempo de respi-
rar. Mérito de um Flamen-
go que desde o primeiro 
minuto ainda do jogo em 
Porto Alegre parecia não 
ter dúvidas de que estaria 
em Santiago no dia 23 de 
novembro.
Em jogadas de bola para-
da, Pablo Marí e Rodrigo 
Caio marcaram de cabeça 
para darem, em forma de 
goleada, um recado aos 
badalados Kannemann e 
Geromel de que a dinastia 
de melhor dupla do país já 
não é uma unanimidade.

edições de 2019 e 2020 da 
Copa do Mundo de Clubes 
serão ambas realizadas no 
mês de dezembro no Catar, 
ainda com a habitual pre-
sença de seis times repre-
sentando seus respectivos 
continentes (além de uma 
equipe local), com a gran-
de final sendo jogada em 
Doha.
Mais dinheiro para o fute-
bol feminino
Outra decisão divulgada 
após a reunião do Conse-
lho desta quinta em Xangai 
foi o aumento do investi-
mento para o futebol femi-

nino, que passará a US$ 1 
bilhão (aproximadamente 
4 bilhões de reais) nos pró-
ximo quatro anos
- O Conselho decidiu colo-
car mais US$ 500 milhões 
(cerca de 2 bilhões de reais) 
além dos US$ 500 milhões 
já orçados anteriormente 
- afirmou o presidente da 
Fifa.
Visão geral do cronograma 
de licitações para a Copa 
do Mundo da FIFA 2030 ™, 
segundo o qual o processo 
está previsto para ser lan-
çado no segundo trimestre 
de 2022 e a seleção do (s) 

host (s) está programada 
para ocorrer no 74º Con-
gresso da FIFA em 2024 .
Mundial Sub-20 de 2021 
será na Indonésia
A reunião desta manhã 
na China definiu também 
os anfitriões para três ou-
tros torneios organizados 
pela Fifa em 2021. A In-
donésia foi o país escolhi-
do como sede da Copa do 
Mundo Sub-20, enquanto 
a Copa do Mundo Sub-17 
será realizada no Peru. Já a 
Rússia vai receber a Copa 
do Mundo de Futebol de 
Praia.
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Dia 28 de Outubro, Ubatuba 
completa 382 anos

Representantes de Ubatuba 
dominam pódios do

22º Circuito de Águas Abertas

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-

Uma das mais tradicionais 
provas natatórias de Uba-
tuba teve sua última etapa 
realizada no domingo, 20, 
na praia do Cruzeiro. O 22º 
Circuito de Águas Abertas 
contou com a participação 
de 229 atletas, sendo que 
93 são alunos da piscina 
municipal.
O desempenho dos compe-
tidores foi evidente, ocu-
pando a maioria dos pó-
dios das categorias. 
Agradecimentos aos atle-
tas, que se esforçaram e 
empenharam para alcan-
çar os resultados, à secre-
taria de Esportes e Lazer, 
à organização do evento 
e à Associação dos Pais 
dos Atletas da Natação – 
Apan, que sempre apoiam 
a equipe em todas as com-
petições.
Confira a classificação:
Prova de 250 m
7/8 anos
Feminino
2º lugar – Lanui dos Santos 
Briet
9/10 anos
Feminino
1º lugar – Julia Cristine 
S.Lima
2º lugar – Maria Clara S. 
Aquino
Prova de 500 m
Categoria 11/12 anos
Feminino
1º lugar – Iasmyn da Costa 
Figueira
2º lugar Andressa de Souza 
Alves
3º lugar Adriele de Souza 
Alves
Masculino
2º lugar Vitor Rodrigues 
danas
3º lugar Felipe L. Fagnani
Prova de 1 Km
Categoria 13/14 anos
Feminino
1º lugar – Maria Eduarda 
C. Pestana
2º lugar –  Janaína Julia de 
Moraes
3º lugar – Shayenne Gra-
ner De Souza
Masculino
2º Lugar –  Kenai C. No-
gueira
3° lugar – João Paulo 
Amaral
Categoria 30/34 anos
Feminino
1º lugar –  Joana Prado 
Madueno
2º lugar Beatriz Frisanco

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 

Masculino
1º lugar –  Ramadan Moha-
med El Ali
35/39
Feminino
1º lugar
Elaine Santos Fernandes
Masculino
3º lugar – Bruno de Paula 
Figueiredo
Categoria 40/44
Feminino
2º lugar  – Ana Lúcia Fon-
seca
3º lugar  – Suzana Ferreira
Masculino
1ºlugar –  Luiz Claudio C. 
Gonçalves
3º lugar –  Carlos Cesar de 
Pinho Hilário
Categoria 45/49
Feminino
1º lugar –  Adriana Gonçal-
ves
Masculino
2º lugar –  Fábio Planas
Categoria 50/54
Femino
1º lugar –  Risette Galvão
Masculino
1º lugar  – Roney Albert 
Chiaverinni
Categoria 55/59 anos
2º lugar – Nelson ramos 
Barbosa
Categoria 70 +
Masculino
1º lugar –  Jin Suke Naiki
2º lugar – Benedito Graça
3º lugar – Rivaldo de Oli-
veira
Prova de 1 Km
Categoria PCD
1º lugar –  Nelson Peres 
lourita
Prova de 3 km
Geral masculino
1º lugar  – João Vitor do 
Rosário Barbosa
2º lugar –   Alexandre 
Giordano
3º lugar  – Valdir Arid
4º lugar  – Otávio Hideki 
Kanazawa
5º lugar – Abner Frederick 
Monteiro
Geral feminino
1º lugar – Sabrina Jacob 
todão
2º lugar –  Luciana Celesti-
no dos Santos
(Campeã da prova  e 
ranking de 2019)
3º lugar  – Laís de Abreu 
Martins
4º lugar  – Ana Tamires S. 
Aquino
5º lugar –  Vitória Frederi-
ck Monteiro

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.

Categoria 15/16 anos
Masculino
1º lugar –  Abner Frederick 
Monteiro
2º lugar –  Paulo Eduardo 
de Moura Garcia
3º lugar –  Kenui dos San-
tos Briet
Categoria 19/24 anos
Feminino
1º lugar – Sabrina Jacob 
Todão
Masculino
1º lugar – João Vitor do 
Rosário Barbosa
Categoria 25/29 anos
Feminino
1º lugar  – Laís de Abreu 
Martins
Masculino
1º lugar – Ricardo Luz 
Blasquez
2º lugar –  Gustavo de Oli-
veira Nunes
3º lugar  – Anderson Torres
30/34 anos
Masculino
2º lugar –  Bruno Jerônimo 
dos Santos
35/39 anos
Feminino
1º lugar –  Luciana Celesti-
no dos Santos
3º lugar –  Julie Fischer
Masculino
1º lugar  – Thiago Moraes 
César
40/44 anos
Feminino
1º lugar –  Bettina Steffen
Masculino
1º lugar –  Alexandre Gior-
dano
2º lugar –  Otávio Hideki 
Kanazawa
45/49 anos
Masculino
3º lugar –  João Luiz Car-
valho Jr
50/54 anos
Feminino
1º lugar  – Ana Lúcia Gil 
de Oliveira
60/64 anos
Masculino
1º lugar –  Luiz Roberto 
Raposo Medeiros
Categoria 70 +
Masculino
1º lugar – Carlos Alberto 
Barreto
Categoria nadadeiras
Masculino
1º lugar  – Marco Silva
3º lugar  – Bruno Rabello
Categoria Triatlhon
Feminino
1º lugar  – Flávia Ferrari 
Barbosa
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Ubatuba encerra setembro
com saldo positivo na
geração de empregos

Alunos da EM Belarmino resgatam
tradição com Corrida de Canoa Caiçara

O relatório do Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) 
apontou que Ubatuba fe-
chou o mês de setembro 
com um saldo positivo de 
98 novos empregos for-
mais, ou seja, com carteira 
assinada, na cidade.
Esse número tende a me-
lhorar, pois muitas vagas 
de emprego são geradas 
com a chegada da tempo-
rada. “A expectativa é boa 
pois, durante o ano, houve 
uma certa resistência do 
empresariado em função 
da mudança da economia 
e, por outro lado, ago-
ra na temporada, haverá 
investimento para recu-
perar aquilo que, eventu-

A 2ª Corrida Estudantil de 
Canoa Caiçara “Benedito 
Correa Leite (Candé), na 
praia do Estaleiro, realiza-
da pela EM José Belarmi-
no Sobrinho, do bairro do 
Puruba.
Essa edição da corrida 
contou com a inscrição de 
25 alunos, que participa-
ram de baterias divididas 
em categorias: masculino 
e feminino, de        acordo 
com suas faixas etárias, e 
uma bateria especial com 
a participação de pais e fi-
lhos. 
Na areia, mais de cem 
alunos, pais, professores, 
funcionários e colabora-
dores prestigiavam os co-
legas durante as remadas. 
Os participantes recebe-
ram um troféu especial-
mente confeccionado para 

almente, não se alcançou 
durante o ano”, avaliou o 
secretário de Assistência 
Social, Jailton Santos.
O balcão de empregos da 
secretaria de Assistência 
Social da Prefeitura de 
Ubatuba divulgou um ba-
lanço dos serviços realiza-
dos de janeiro a setembro. 
Todos os índices apontam 
um cenário de melhora.
No total, foram 1030 ca-
dastros, 278 empresas 
cadastradas, 853 vagas 
de trabalho, 1261 enca-
minhamentos a vagas, 
663 pessoas recolocadas 
no mercado de trabalho e 
1075 currículos elabora-
dos.
Para fazer o cadastro no 

a ocasião.
O evento foi organizado 
pelo professor Israel Paulo 
dos Santos, vice-diretor da 
escola, que há anos vem 
trabalhando com o projeto 
“Caiçara sim, com muito 
orgulho!” na unidade es-
colar. “Esse é um projeto 
que visa resgatar, divulgar 
e manter vivas as tradi-
ções e costumes caiçaras 
que vêm se perdendo com 
o passar dos anos”, desta-
cou Israel.
Para a realização da 2ª 
Corrida de Canoa Caiça-
ra, a EM José Belarmino 
contou com a parceria e o 
apoio dos pais, professo-
res, funcionários, comu-
nidade e especialmente 
dos alunos, “que se com-
prometeram e que são os 
verdadeiros protagonistas 

balcão de empregos, bas-
ta comparecer à sede da 
secretaria, que fica na rua 
Paraná, 375, munido de 
RG, CPF e carteira de tra-
balho.
Confira algumas vagas 
disponíveis no balcão:
Vendedor (a)
Camareira
Garçom
Técnico ar condicionado
Barman
Churrasqueiro
Atendente
Açougueiro
Cartazista
Auxiliar de Comercio
Motoboy
Encanador
Manicure
Recepcionista

desse evento. Não pode-
mos deixar que as novas 
gerações deixem de co-
nhecer nossas tradições”, 
acrescentou Santos.
O evento contou com o 
apoio da secretaria de 
Educação de Ubatuba, 
Regional Norte, Institu-
to Bacuri, CERE, Projeto 
Liga Norte, Sabesp, Asso-
ciação de Amigos e Rema-
dores de Canoa Caiçara – 
AARCCA, Associação de 
Barqueiro e Pescadores da 
Praia do Estaleiro, Asso-
ciação dos Moradores da 
Almada- AMA, Comuni-
dade da Praia de Ubatu-
mirim, artesão Marqui-
nhos Julimar, Adriano Art, 
bombeiro Rony Bruller e 
ao sr. Carneiro, que docu-
mentou em vídeo todo o 
evento.
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Doces e Salgados Caseiros
Um local exclusivo, agradável

e típico da região
Venha experimentar nossas delícias:

Bolos, Tortas, Bombons,
Trufas e Deliciosos salgados
com saboroso café expresso

Av. Min. Nelson Hungria, 684
Santo Antônio do Pinhal

Tel.: (12) 3666-1267

Aplicativo da Central 156 de
Caraguatatuba tem interface modernizada 

para facilitar a vida do cidadão

Kyrie Irving marca 50 pontos em estreia 
pelos Nets e faz história na NBA

Palestra sobre a Campanha
Nacional outubro

Rosa realizada na OAB

O aplicativo da Central de 
Relacionamento 156 está 
de cara nova. A ferramenta 
está mais intuitiva e com 
mais funcionalidades para 
facilitar a vida dos muní-
cipes e aproximá-los, cada 
vez mais, da Prefeitura de 
Caraguatatuba.
Lançado em julho deste 
ano, o APP 156 permi-
te aos cidadãos solicitar 
informações, serviços, 
sugestões e reclamações 
sobre diversos serviços da 
Prefeitura como: transpor-
te público, perturbação de 
sossego, manutenção, lim-
peza, poda, dentre outros, 
com textos explicativos e 
ícones intuitivos.
O cidadão poderá acom-
panhar todo o andamento 

O talentosíssimo armador 
Kyrie Irving fez história 
na noite dessa quarta-fei-
ra. O craque estreou pelo 
Brooklyn Nets com nada 
menos que 50 pontos na 
derrota de sua equipe para 
os Timberwolves por 127 a 
126 na prorrogação. Com 
o feito, ele se juntou a fe-
ras como Anthony Davis, 
Michael Jordan (em duas 
ocasiões), Elgin Baylor e 

Dia 16 de outubro as 10.30 
hs foi realizada na sede da 
OAB na Rua Bom Jesus 
em Tremembé              pa-

do seu protocolo na palma 
da sua mão, sem sair de 
casa.
Pelo APP 156, as pessoas 
podem anexar fotos, ví-
deos, colocar sua locali-
zação atual pelo GPS ou 
caso necessite de maior 
precisão da localidade. 
Tem o arrasta e solta (lo-
calização) para inserir o 
ponto específico que dese-
ja fazer sua solicitação. O 
morador também pode vi-
sualizar seus pedidos por 
filtros como: Respondido, 
Pendente, Cancelado ou 
Concluído, além de rece-
ber notificações em tempo 
real.
Para fazer o registro no 
aplicativo é simples, bas-
ta entrar na sua loja de 

Wilt Chamberlain como 
únicos jogadores a marca-
rem pelo menos 50 pontos 
em uma partida de estreia 
de temporada.
Irving fica marcado na 
história também por um 
outro motivo: ele é agora 
o maior pontuador como 
jogador estreante em uma 
equipe. O detentor da an-
tiga marca era Kiki Van-
deweghe, que anotou 47 

lestra sobre exames pre-
ventivos em especial so-
bre o câncer de mama 
Equipe de enfermeiras da 

aplicativos do Android ou 
IOS e pesquisar por Cara-
guatatuba 156 e instalar o 
app. Após, é só clicar em 
‘Cadastre-se’, preencha o 
formulário. 
O cadastro será aprovado 
pela Central 156 dentro de 
até um dia útil e o cidadão 
recebe o usuário e senha 
na sua caixa de mensagens 
do e-mail.
Além disso, a Central 156 
de Caraguatatuba possui 
dois outros canais: o nú-
mero telefônico 156 e o 
portal web 156.caraguata-
tuba.sp.gov.br.
Cláudia Moysés
Informações para a im-
prensa (12)3897-5650 jor-
nalismo@caraguatatuba.
sp.gov.br

pontos pelo Portland em 
1984. O arremesso que lhe 
garantiu o recorde saiu no 
finalzinho, a 36 segundos 
do fim da partida. Na der-
rota dessa quarta-feira, ele 
acabou errando a cesta da 
vitória, no último segun-
do. Desde 2012, quando 
Deron Williams fez 50 
pontos, um jogador dos 
Nets não fazia 50 pontos 
em uma partida.

prefeitura de Tremembé 
esteve presente orientan-
do e realizando exames de 
prevenção.


