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CRAS centro promove oficina 
para mulheres em Pinda

Caraguatatuba tem o melhor
desempenho regional na geração de 
emprego em agosto, aponta Caged

Caraguatatuba recebe V Fórum Regional
de Educação Ambiental do Litoral Norte

A Secretaria de Assis-
tência Social, através do 
CRAS (Centro de Re-
ferência em Assistência 
Social) da área central de 
Pindamonhangaba, ini-
ciou a oficina com o tema 
“Tecendo Emoções”, ten-
do como público alvo 
mulheres beneficiárias 
de programas sociais de 
transferência de renda.
De acordo com informa-
ções da Secretaria de As-
sistência Social, a propos-
ta visa realizar dinâmicas 
e proporcionar a reflexão 

A cidade de Caraguatatu-
ba foi um dos municípios 
que se destacaram na ge-
ração de empregos no mês 
de agosto e teve o melhor 
desempenho do Litoral 
Norte. É o que aponta os 
dados divulgados pelo 
Ministério da Economia, 
através do Caged (Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados).
Alavancada pelas opor-
tunidades nos setores de 
comércios e serviços, a ci-
dade gerou 873 vagas com 
carteira assinada, princi-
palmente em função dos 
eventos organizados pela 
Prefeitura na baixa tempo-
rada.

O Teatro Mário Covas será 
palco do V Fórum Regio-
nal de Educação Ambien-
tal do Litoral Norte, o 
ForEA, nos dias 1° e 2 de 
outubro. O evento contará 
com palestras, estandes e 
mesas de debates com o 
tema “Turismo Sustentá-
vel – boas práticas e so-
luções para os desafios da 
sazonalidade”.
Realizado pelo Comitê de 
Bacias Hidrográficas do 

sobre as relações intra e 
interpessoal a partir do 
processo criativo, em que 
produzirão material ar-
tesanal com técnicas de 
bordado e patch aplique, 
e uma mandala feita de 
fitas e pedras. Ainda de 
acordo com a Secretaria 
de Assistência Social, es-
sas experiências buscam 
proporcionar mudança in-
terna e consequentemente 
no meio em que cada uma 
está inserida, tendo como 
foco: “Não posso mudar o 
outro, mas posso fazer di-

No cálculo com as dispen-
sas efetuadas no mês, Ca-
raguatatuba terminou com 
um saldo positivo de 160 
vagas efetivadas.
Para melhorar os números 
e já visando a alta tempo-
rada, Caraguatatuba reali-
za na próxima terça-feira 
(1º/10) o II Mutirão do 
Emprego, onde serão ofer-
tadas mais de 300 vagas 
em mais de 10 áreas.
Organizado pelo Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT), o evento será 
realizado na Praça da Cul-
tura, no Centro, das 9h às 
15h.
A iniciativa visa suprir a 
demanda de vagas durante 

Litoral Norte (CBH-LN) 
em parceria com as pre-
feituras dos quatro mu-
nicípios do Litoral Norte 
– Caraguatatuba, Ilhabela, 
São Sebastião e Ubatuba, 
o Fórum trabalhará assun-
tos relacionados à edu-
cação formal, negócios 
sustentáveis e economia 
circular.
Como nos outros anos, o 
evento terá uma progra-
mação extensa com de-

ferente.”
Os grupos são coordena-
dos por uma psicóloga e 
uma arte terapeuta. Serão 
realizados 02 grupos com 
15 participantes cada, ten-
do a duração de 04 encon-
tros. O CRAS tem como 
foco o fortalecimento e 
empoderamento das famí-
lias acompanhadas pelas 
equipes técnicas, para que 
superem a situação de vul-
nerabilidade social. Por 
esse motivo são realizadas 
reuniões socioeducativas 
e oficinas temáticas.

a alta temporada de verão 
no município nas áreas de 
hotelaria, gastronomia e 
comércio como: garçom, 
ajudante de cozinha, co-
zinheiro, atendente de 
lanchonete, atendente de 
farmácia, operador de cai-
xa, vendedor, promotor de 
vendas, recepcionista de 
hotel e pousada, camarei-
ra, entre outras.
As senhas serão distri-
buídas a partir das 7h. O 
postulante à função deve 
apresentar RG, CPF, Car-
teira de Trabalho, PIS e 
currículo e comprovante 
de residência.
Fonte: Ministério da Eco-
nomia (CAGED)

bates, exposições lúdicas 
e interativas, além de ofi-
cinas. Os interessados em 
participar do evento pode-
rão se inscrever online ou 
presencialmente nos dias 
do evento. O link para ins-
crições será divulgado em 
breve.
Confira a programação 
completa do V Fórum Re-
gional de Educação Am-
biental do Litoral Norte:
Terça-feira (1/10) 

12h30 – 13h45 – Cadastra-
mento e entrega dos mate-
riais
13h45 – 14h – Abertura do 
evento             
14h00 – 14h20 – Prota-
gonismo social na criação 
e gestão participativa de 
Unidades de Conservação 
(UCs) municipais: parce-
rias e fortalecimento dessa 
iniciativa para sua aplica-
ção no Litoral Norte    
14h20 – 14h40 – Impor-
tância das instituições lo-
cais proporem parcerias 
com as UCs: proposta de 
patrocínio e adoção de 
equipamento para uso pú-
blico em UC       
14h40 – 15h – Oportuni-
dades para o empresaria-
do local apoiar projetos 
de parcerias com as UCs: 
apoio às iniciativas nas 
UCs e benefícios aos ne-
gócios locais no turismo
15h – 15h20 – Ferramen-
tas para parcerias e exem-
plos de projetos nas UCs: 
Programa de Parcerias 
com a Iniciativa Privada 
da Fundação Florestal
15h30 – 17h00 – Mesa de 
debate com Leo Malagoli, 
Edson Lobato, Elton Ana-
creto, Ricardo Augusto e 

Daniel Raimondo
17h – 18h – Atividades 
culturais e roda de con-
versa (saguão do teatro) 
– Programa de Comunica-
ção do CBHLN          
Negócios sustentáveis
18h30 – 19h – Apresenta-
ção CIAPI                
19h – 20h – Abertura Ofi-
cial com representantes 
das Prefeituras e CBHLN
20h – 20h20 – Pousada 
Banana Bamboo Ecolodge 
(Ubatuba) com Alexandre 
Haberkorn
20h20 – 20h40 –     Pou-
sada da Sesmaria (São 
Sebastião) com Eduardo 
Melchert
20h40 – 21h – Hotel Fa-
zenda Campo dos Sonhos 
(Socorro) com Jose Fer-
nandes           
21h – 22h – Mesa de de-
bate com Rodrigo Tavano, 
Alexandre Haberkorn e 
Eduardo Melchert
22h00            – Encerra-
mento                
Quarta-feira (2/10)
Educação formal: o que 
podemos esperar das nos-
sas futuras gerações
13h30 – 14h30 – Recep-
ção e estandes                    
14h30 – 15h – Abertura – 

apresentação Projeto Ga-
roçá com Luciana Galani
15h – 16h20 – Projeto de 
Compostagem nas escolas 
com Taluana Laiz Martins 
Torres; Jardim Sensorial; 
Projeto Tecendo as Águas 
(São Sebastião e Caragua-
tatuba) – Educomunica-
ção e Projeto de Educação 
Ambiental para Redução 
de Risco e Desastres
16h20 – 17h  – Mesa de 
debate com  Daniel Jung 
ou André
17h –  Apresentação – Ma-
racatu      
17h – 18h –  Atividades 
culturais e roda de conver-
sa (saguão do teatro) com 
Programa de Comunica-
ção do CBH-LN  
Economia circular
18h – 19h – Sociedade 
Resíduo Zero com Carlos 
Henrique Andrade de Oli-
veira
19h – 19h20 – Resíduos 
Georgeta Gonçalves
19h20 – 19h40 – SEBRAE     
19h40  – 20h – Ecoempre-
endedorismo com Instituto 
Supereco
20h – 21h –  Mesa de De-
bate com Tatiana Flow e 
Pedro
21h –  Encerramento
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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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Obras de repavimentação
e drenagem são executadas 

no Barranco Alto

CMDCA realiza eleição para 
escolha de novos membros 

do Conselho Tutelar

Quartas de Final da 7ª Copa 
Brahma de Futebol marcam 
final de semana em Caragua

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Obras Públicas, 
continua com as obras de 
repavimentação e drena-
gem no bairro Barranco 

O Conselho Tutelar de Ca-
çapava está em processo 
de eleições para a escolha 
dos novos conselheiros 
para a gestão 2020/2024. 
No dia 3 de outubro, às 
19h, haverá debate com 
os novos candidatos, no 
salão de festas da Casa da 
Criança.
A eleição acontece no dia 
6 de outubro, domingo, 
das 8h às 17h, na Escola 
Profª. Zélia de Souza Ma-
dureira. Podem votar todo 
o eleitor do município, 

O Campeonato de Futebol 
Amador está chegando 
em sua reta final. Neste 
domingo (29), quatro ti-
mes da 1ª e 2ª divisão se 
enfrentam em partidas 
decisivas que levam às 
semifinais. Os jogos se-
rão realizados no campo 
do Centro Esportivo Mu-

Alto, Região Sul da cida-
de.
Serão beneficiadas a Clau-
dio Manoel da Costa, Ma-
noel Severino de Castro e 
Sebastião Paulino Ferrei-

sendo necessário apresen-
tar título de eleitor e um 
documento oficial com 
foto. Cada eleitor poderá 
votar em um único candi-
dato.
Os candidatos são: Ca-
tiane Souza Fonseca, Gi-
sele dos Anjos, Valdemir 
de Paula, Márcio Rocha 
de Souza, Janaína Alves 
de Carvalho, Lucimara 
Aparecida da Cruz, Már-
cia Freitas Paiva, Silvana 
Lúcia dos Santos Cruz, 
Rogério de Jesus Ferrei-

nicipal Ubaldo Gonçalves 
(CEMUG).
Pela primeira divisão o 
time Tabajara enfrenta o 
A.A. Riza às 13h. Já às 
15h, o Cirrose F&S, que 
liderou o grupo A, enfren-
ta o AF Santa Cruz.
Na disputa da segunda 
divisão, os jogos serão às 

ra.
Além das obras de repa-
vimento, serão feitas in-
tervenções em drenagem 
no bairro para melhorar o 
escoamento das águas.

ra, Tamiris Aparecida da 
Silva Félix, Elisângela 
Aparecida da Silva Sales,                           
Pérsia Aparecida Faria 
Dias de Ávila, Joselene 
Flores Monteiro.
O Conselho Tutelar é o ór-
gão encarregado de zelar 
pelos direitos das crianças 
e adolescentes do muni-
cípio, com encargo social 
para fiscalizar se a família, 
a comunidade e o Poder 
Público estão assegurando 
a efetivação desses direi-
tos.

11h e às 17h, também no 
campo do CEMUG. No 
primeiro horário se en-
frentam A.A. Corinthians 
e E.C. Atlético Casa Bran-
ca. No último jogo do dia 
o A.E. Grêmio joga contra 
a equipe Morro do Choco-
late e disputa a vaga nas 
semifinais.

Caraguatatuba celebra Outubro 
Rosa com programação nas 
Unidades Básicas de Saúde

Palestras, mutirões e so-
licitação de mamografia, 
exames preventivos, pas-
seatas, grupos educativos 
e muito mais marcam o 
mês de prevenção ao cân-
cer de mama em Cara-
guatatuba. Mais uma vez 
o Outubro Rosa enche as 
mulheres do município 
de esperança, prevenção, 
cuidado e amor próprio. 
Confira aqui a programa-
ção completa das Unida-
des Básicas de Saúde de 
Caraguatatuba.
Mundialmente conheci-
do, o Outubro Rosa é o 
movimento internacional 
de conscientização para 
o controle do câncer de 
mama, A campanha foi 
criada no início da déca-
da de 1990 e é celebra-
da, anualmente, com o 
objetivo de compartilhar 
informações e promover 
a conscientização sobre 
a doença; proporcionar 

maior acesso aos serviços 
de diagnóstico e de trata-
mento e contribuir para a 
redução da mortalidade.
O Ministério da Saú-
de estima que no biênio 
2018/2019 o Brasil deve 
registrar em torno de 600 
mil casos novos de câncer, 
para cada ano. Excetuan-
do-se o câncer de pele não 
melanoma (cerca de 170 
mil casos novos), ocorre-
rão 420 mil casos novos 
de câncer. Os cânceres de 
próstata (68 mil) em ho-
mens e mama (60 mil) em 
mulheres serão os mais 
frequentes.
À exceção do câncer de 
pele não melanoma, os 
tipos de câncer mais inci-
dentes em homens serão 
próstata, pulmão, intes-
tino, estômago e cavida-
de oral. Nas mulheres, os 
cânceres de mama, intesti-
no, colo do útero, pulmão 
e tireoide figurarão entre 

os principais
Câncer de Mama
O câncer de mama é uma 
doença causada pela mul-
tiplicação desordenada 
de células da mama. Esse 
processo gera células 
anormais que se multipli-
cam, formando um tumor.
Há vários tipos de câncer 
de mama. Por isso, a do-
ença pode evoluir de di-
ferentes formas. Alguns 
tipos têm desenvolvimen-
to rápido, enquanto outros 
crescem mais lentamente. 
Esses comportamentos 
distintos se devem à ca-
racterísticas próprias de 
cada tumor.
O câncer de mama é o tipo 
da doença mais comum 
entre as mulheres no mun-
do e no Brasil, depois do 
de pele não melanoma, 
correspondendo a cerca 
de 25% dos casos novos a 
cada ano. No Brasil, esse 
percentual é de 29%.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 103, Termo nº 7075
Faço saber que pretendem se casar WLADIMIR DE OLIVEIRA FERNANDES e FLAVIA MARIA DA FONSECA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
São Paulo-SP, nascido em 25 de setembro de 1960, de profissão funcionário público aposentado, de estado civil divorciado, 
residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho de ROQUE FERNANDES, falecido em Araçatuba/SP e de 
MARTHA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES, de 86 anos, natural de Coroados/SP, nascida na data de 18 de abril de 
1933, residente e domiciliada em São Paulo/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 01 de abril de 1976, de profissão 
educadora física, de estado civil divorciada, residente e domiciliada na Rua Poços de Caldas, nº 214, Parque das Fontes, Tre-
membé/SP, CEP 12120-000, filha de FLAVIO CELIO DA FONSECA, falecido em Tremembé/SP na data de 30 de dezembro 
de 2016 e de MARIA APARECIDA DA FONSECA, de 61 anos, natural de Ubatuba/SP, nascida na data de 16 de fevereiro de 
1958, residente e domiciliada 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-25, FLS. nº 103, Termo nº 7074
Faço saber que pretendem se casar FREDERICO GUSTAVO CORREA DOS SANTOS e FLAVIA MARIA MONTEIRO, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Pindamonhangaba-SP, nascido em 06 de março de 1981, de profissão técnico em contabilidade, de estado civil solteiro, 
residente e domiciliado na Rua Fonte de São Francisco, nº 110, Parque das Fontes, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de 
JOSÉ CORRÊA DOS SANTOS, de 77 anos, natural de Caçapava/SP, nascido na data de 17 de fevereiro de 1942, residente e 
domiciliado em Tremembé/SP e de ANA LUCIA MONTEIRO DOS SANTOS, falecida em Taubaté/SP na data de 31 de agos-
to de 2003. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 25 de janeiro de 1976, de profissão empresária, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de HELENA MARIA MONTEIRO, falecida em Tremembé/
SP na data de 03 de janeiro de 2016. 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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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. 
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EDITORIAL

Mensagem da Comissão 
dos Advogados Idosos

Ensinam quase de tudo aos jovens mas não os preparam 
para a vida do trabalho, não basta conhecer e dominar 
a profissão, é necessário também viver em harmonia no 
trabalho e na sociedade. Alem de dominar em sua área 
especifica o trabalhador deve se apresentar bem, ter boa 
aparência e ter uma boa integração social. Boas manei-
ras, bons princípios, espirito de equipe, atenção ao seu 
redor para identificar as necessidades e ter sensibilidade 
para se antecipar ao futuro, são fatores importantes na 
construção de uma boa imagem. Enfim, hoje é necessá-
rio que a pessoa se destaque oferecendo muito mais do 
que limitar-se a cumprir sua tarefa. A palavra de ordem, 
inovação e criatividade, sem isso neste momento tao 
competitivo não há mais espaço para pessoas acomo-
dadas.

A Comissão dos Advogados Idosos cumprimenta os ad-
vogados que ao longo de suas vidas trabalharam ele-
vando o nome da instituição e dando orgulho para a en-
tidade. Parabéns idosos, dia 1º de outubro.
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Mais de 3 mil crianças participam da
Semana Nacional de Trânsito em Ubatuba

Um total de 3197 crianças 
participaram da Semana 
Nacional de Trânsito, re-
alizada de 19 a 25 de se-
tembro, no Teatro Muni-

cipal Pedro Paulo Teixeira 
Pinto. A programação 
contou com a exibição da 
peça teatral, “No Trânsito, 
o sentido é a vida”, reali-

zada por Bruna Guimarães 
Produção & Arte, para es-
tudantes do 1º a 5º ano do 
Ensino Fundamental da 
rede municipal de ensino, 

visando despertar no pú-
blico hábitos e comporta-
mentos seguros no trânsi-
to.
A ação contou com o apoio 
da secretaria de Educação 
de Ubatuba e do Departa-
mento Estadual de Trânsi-
to (Detran).
O teatro trabalhou o con-
teúdo de maneira lúdica, 
com músicas e coreogra-
fias explicativas sobre o 
tema, além de contar com-
cenas expondo situações 
corriqueiras, promovendo 
a interpretação crítica do 
mundo, interferindo no 
seu contexto.  Ao final, 
também foram distribuí-
dos materiais, como adesi-

vos e folders sobre o tema.
“Nossa expectativa é 
orientar e conscientizar 
essas mais de 3 mil crian-
ças quanto à importân-
cia de respeitar às leis de 
Trânsito, utilizar a faixa de 
pedestre, ciclofaixas, usar 
o cinto de segurança… 
Assim como foi proposto 
durante à peça, nosso de-
sejo, ainda,  é que os alu-
nos se tornem pequenos 
fiscais, alertando seus pais 
diante de alguma situação 
que eles já sabem que não 
é adequada, promovendo 
não só a formação da cida-
dania da criança, mas de 
toda a família”, reforçou o 
responsável pela Divisão 

de Educação Permanente 
de Trânsito, Vinícius Ma-
chado de Brito Nascimen-
to.
O evento ainda teve um 
significado especial, pois 
foi a primeira oportunida-
de que muitos alunos tive-
ram de ir ao Teatro assistir 
a uma apresentação.
A primeira edição da Se-
mana, em 2017, foi rea-
lizada no Centro de Con-
venções Alfredo Bischof, 
em um outro formato. Leia 
mais aqui.  Este é o segun-
do ano que a secretaria de 
Segurança Pública, por 
meio da Diretoria de Trân-
sito, promove a iniciativa 
no formato teatral.
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Ginásio de Esportes
“Tubão” será palco do
Reis do Ringue Show

Hoje, promete muitas 
emoções para quem es-
tiver em Ubatuba. O Gi-
násio de Esportes Tubão, 
localizado na rua Thomaz 
Galhardo, recebe os Reis 
do Ringue – Luta Livre 
Show, com a equipe do 
Homem Montanha.
O evento, com início às 
20 horas, terá 1h30 de 
duração e entrada social, 
mediante um quilo de ali-
mento não perecível, que 
será revertido ao Fundo 

Social de Solidariedade de 
Ubatuba (FSS).
Na ocasião, o FSS tam-
bém estará presente, com 
barraquinha de comes e 
bebes.
Confira o cronograma das 
disputas, acompanhadas 
pelo Juiz Ringo e com 
narração do Homem Mon-
tanha:
1ª luta
2x 2 – Africano Fuzzu e 
Caipira Barnabé x Solda-
do Oliveira e Star Black

2ª luta
Terrível Toko Infernal x o 
Galã do Ringue Acce
3ª luta
Maquiavélico Albert x o 
Ágil Victor Boeer
4ª luta
O Malvado Lenhador x 
Cigano Yago
Além das apresentações, 
a noite contará com a pre-
sença dos super-heróis 
Homem Aranha e Batman.
Confira o cartaz
UBATUBA 10

Dia 28 de Outubro, Ubatuba 
completa 382 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.
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* Abertura e encerramento de firma
* Contabilidade Geral e Rural (INCRA-ITR)
* Imposto de Renda

E-mail: emicontabil@uol.com.br

Fone/Fax: (12) 3666-1337
3666-1852
3666-2300

Av. Min. Nelson Hungria, 157 - Santo Antônio do Pinhal/SP

DEPÓSITO BUQUIRADEPÓSITO BUQUIRA
DB Buquira Comercial Monteiro Lobato Ltda - ME

RUA ABÍLIO PEREIRA DIAS, 91 - MONTEIRO LOBATO - SP
TEL.: (12) 3979 - 1226 - FAX.: (12) 3979 - 1264

CNPJ: 04.333.986/0001-72 INSCR. EST.: 466.053.417.119

GAMT sedia festival de
artes a partir do dia 4 de 

outubro em Caçapava

Prefeitura de Ubatuba
planeja próximas ações de 

combate a arboviroses

O GAMT – Grupo de As-
sessoria e Mobilização 
de Talentos, organização 
social de Caçapava, sedia 
nos dias 4, 5 e 6 de outu-
bro a primeira edição do 
festival Artes e Cia, even-
to que reunirá exposição 
de artes, apresentações 
de dança, teatro, música, 
recreação e gastronomia. 
As atividades serão reali-
zadas na sede da institui-
ção (Rua Nações Unidas, 
250), com entrada gratui-
ta. O evento tem o apoio 
da Prefeitura de Caçapa-
va. O objetivo é fomen-
tar a produção cultural 
local e da região, abrindo 
espaço para que artistas 
dos mais diferentes seg-
mentos possam apresentar 
seus trabalhos. O evento 
é inspirado no modelo da 
Virada Cultural Paulista, 
caracterizado pela diver-
sidade cultural e artística 
da programação. O fes-
tival abrirá espaço ainda 
para comemorações do 
Dia do Saci, que faz par-
te do calendário oficial do 
município de acordo com 
a Lei 5090, de 2011. O ro-
teiro inclui apresentações 
artísticas, estandes para 
venda de artesanato e área 
gastronômica. No domin-

Representantes de dife-
rentes órgãos públicos 
que integram a sala de 
Situação e Comando de 
Arboviroses (dengue, 
zika, chikungunya e febre 
amarela), coordenada pela 
Vigilância em Saúde de 
Ubatuba, reuniram-se na 
sala de reuniões da secre-
taria municipal de Saúde 
para analisar os dados do 
município e iniciar o pla-
nejamento estratégico das 
ações do próximo período.
Ubatuba se encontra no 
momento em situação de 
epidemia da dengue, com 
1.475 casos confirmados 
da doença, dos quais um 
resultou em óbito (um se-
nhor de 91 anos que mora-
va no bairro Estufa I). Há 
ainda 25 casos aguardan-
do resultado de exame.
Em relação à chikun-
gunya, há um caso confir-
mado no bairro Barra Seca 
e outros 26 aguardando 
exame. Para zika não há 
nenhum caso confirmado 

go, dia 6, o destaque fica 
por conta do tradicional 
almoço caipira, a partir do 
meio-dia. A renda é desti-
nada aos projetos sociais, 
culturais e esportivos que 
o GAMT desenvolve. A 
ação é uma iniciativa con-
junta do GAMT, da agên-
cia CPV Eventos e Tu-
rismo e da produtora AC 
Cardoso. PROGRAMA-
ÇÃO Dia 4 de outubro – 
sexta-feira
18h00 – Abertura da praça 
de alimentação
18h30 – Apresentação da 
Cia de Dança Lua Baila-
rina
19h30 – Apresentação De-
nise Carcia Pole Studio e 
Art
20h00 – Apresentação de 
teatro – “Dois Perdidos 
numa Noite Suja”, com 
Coletivo Contramão de 
Teatro
21h30 – Show com Mar-
cos Martins
Dia 5 de outubro – Sábado
16h00 - Café & Arte – 
com exposição e roda de 
conversa
16h30 – Apresentação 
musical com a BAMAC
17h30 – Apresentação da 
Escola de música DORE-
MI
18h30 – Apresentação do 

e aguarda-se a chegada de 
resultado de exame para 
outros 12 casos suspeitos. 
Já para febre amarela, há 
apenas um caso suspeito 
aguardando resultado de 
exame.
O principal foco das ações 
de combate às arboviro-
ses envolvem o controle 
e eliminação dos criadou-
ros de Aedes aegypti. Os 
maiores focos do mosqui-
to continuam sendo esta-
belecimentos comerciais 
ou residenciais privados 
aos quais os agentes não 
têm acesso. Ações simples 
e rotineiras como limpar 
calhas, eliminar criadou-
ros em casa – materiais de 
construção, reservatórios 
de geladeira e pratos de 
vasos de plantas ou come-
douros de animais – con-
tribuem para reduzir os 
índices da doença.
Além das ações de rotina 
realizadas pelos agentes 
de combate a endemias, 
foram feitas sugestões 

Espaço Dança Adriane 
Ranna
19h00 – Show com Banda 
Duo In Natura e convi-
dados (repertório de pop 
rock e MPB)
20h00 – Apresentação de 
teatro - “Os Inimigos do 
Povo”
21h30 – Show com Victor 
Ferro (repertório de pop 
rock)
*Acompanhamento do 
SACI com os escoteiros do 
Grupo Caçapava - Aberto 
para visitação guiada para 
crianças e adultos
Dia 6 de outubro – Do-
mingo
11h00 - Cortejo de Ma-
racatu (Roque Passarelli) 
pelas ruas do GAMT
12h00 - Tradicional Al-
moço do GAMT
12h30 - Show com Aline 
Duque Acústico (MBP)
14h30 – Apresentação de 
teatro infantil - As Vonta-
des de Rebeca
15h30 – Apresentação da 
Escola de dança Marian 
Guimarães
16h30 - Café & Artes
17h00 - Apresentação da 
Escola Bel Canto
18h00 – Apresentação de 
dança do ventre – Laura 
Mahila
19h00 - Show com Peleco

como conversa de forma-
ção com trabalhadores das 
empresas terceirizadas e 
agentes de fiscalização da 
Comtur, montagem de bri-
gada de combate ao Aedes 
aegypti com dois repre-
sentantes de cada órgão, 
entrevistas e jornal de ôni-
bus para sensibilização da 
sociedade na rádio local, 
conversa com a Aciu para 
sensibilizar conjunto de 
comerciantes, ações jun-
to às escolas e elaboração 
de materiais digitais para 
ampla circulação em redes 
sociais.
A próxima reunião da sala 
de Situação e Comando 
está prevista para o dia 16 
de outubro, às 9 horas (a 
confirmar).
Os boletins de arboviroses 
são atualizados duas vezes 
por semana e ficam dispo-
níveis na página da Vigi-
lância em Saúde: https://
www.ubatuba.sp.gov.br/
administracao-direta/sms/
vigilancia-em-saude/
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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

Campeonato Municipal de 
Futsal da Série Bronze

chega às oitavas de final

As partidas das oitavas de 
final do Campeonato Mu-
nicipal de Futsal – Série 
Bronze já começaram. Na 
última sexta-feira (20/08), 
os times dos grupos A, B, 
D, E e F se enfrentaram 
em partidas decisivas que 
definiram quais times se-
guem no mata-mata. Dis-
putam as oitavas os três 
primeiros colocados de 
cada grupo. Os jogos entre 
os classificados se encer-
ram na próxima segunda 
(30/9).
Os times do grupo A que 
se classificaram foram: 

Borussia, Tuka Bike Fut-
sal e Lion F.C, cada um 
com 6 pontos.
Pelo grupo B os classifica-
dos foram os times Eduar-
do Stadium, em primeiro, 
seguido do Real Caiçara e 
em terceiro, o Laticínios 
Litoral.
Os times do grupo C que 
avançaram para as oita-
vas já estavam decididos, 
Resenha, Donos da Bola e 
Saramandaia E.C.
No grupo D, quem conse-
guiu se classificar foram 
os times C.A Jaraguá, Bar-
bearia Silva e Litoral City.

Já no grupo E, quem dis-
puta as oitavas são as 
equipes Unidos do Tinga, 
Atlético Futsal e Brothers.
Por fim, na disputa pelo 
grupo F, os times Jetuba, 
Med Vida e Amigos F.C 
foram os classificados 
para as oitavas.
Com os resultados das 
próximas partidas conhe-
ceremos os times que vão 
jogar nas quartas de final. 
O primeiro jogo está mar-
cado para o dia 04 de ou-
tubro na quadra do Centro 
Esportivo Ubaldo Gonçal-
ves (CEMUG).
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