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Volkswagen anuncia o
investimento de R$ 2,4
bilhões em São Paulo

Programa de Aprendizagem do 
GAMT abre processo seletivo

Expo Vila Festas 2019
acontece neste fim de semana 

no Taubaté Shopping

Governador de São Paulo
lança site SOS Mulher

O Governador João Doria 
acompanhou, ao lado do 
presidente da Volkswagen 
para a América Latina, 
Pablo Di Si, e do chefe 
global de operações da 
empresa, Ralf Brandstät-
ter, o anúncio de um apor-
te de R$ 2,4 bilhões na 
fábrica de São Bernardo 
do Campo, no ABC pau-
lista. O anúncio aconteceu 
na sede da empresa, em 
Wolfsburg, na Alemanha, 
e o montante será usado 
na fabricação de um novo 
modelo da marca.
“A Alemanha tem uma al-
tíssima tecnologia na fa-
bricação de automóveis, 
especialmente a Volkswa-
gen. Aqui se faz o que há 
de mais moderno. Esse é 
um anúncio muito impor-
tante para a economia pau-
lista”, explicou Doria.
A expectativa é que cerca 
de 1,5 mil empregos, dire-
tos e indiretos, sejam ge-
rados na região em função 
do investimento. Desses, 
100 vagas apenas para en-

O Programa de Aprendiza-
gem do GAMT - Grupo de 
Assessoria e Mobilização 
de Talentos, em Caçapava, 
aceitará inscrições para o 
segundo processo seletivo 
2019, que visa preencher 
01 vaga imediata e 10 va-
gas para cadastro reserva 
de aprendizes na FUSAM 
- Fundação de Saúde e As-
sistência do Município de 
Caçapava. As inscrições 
acontecem entre hoje e dia 
6 de setembro, no site do 
GAMT (www.gamt.org.
br).
Poderão participar do pro-
cesso seletivo jovens com 
idade entre 18 e 22 anos e 
seis meses. Os candidatos 
precisam residir em Ca-
çapava e estar cursando 
ou ter concluído o ensino 

Chega ao Taubaté Sho-
pping, a segunda edição 
da Expo Vila Festas. Or-
ganizada pela Vila En-
cantada eventos, a edição 
de 2019 da exposição traz 
as grandes tendências de 
2019/2020 no mundo das 
festas infantis, de casa-
mento, debutantes e cor-
porativo, por meio de ex-
positores, desfiles e shows 
musicais.
O evento é gratuito e con-
ta com diversas atrações 
como sorteio de prêmios, 
personagens vivos, robô 
de led e muito mais. A 
feira estará na Praça de 
Eventos do shopping até 

O Governo de São Paulo, 
por meio Fundo Social de 
São Paulo (FUSSP), lan-
çou o site SOS Mulher 
que tem como objetivo 
disseminar informações           
sobre segurança, saúde e 
independência financeira 
para mulheres em risco de 
sofrer violência domésti-
ca.
Para ser mais um impor-
tante instrumento de com-
bate a violência contra a 
mulher, o site disponibili-
za,  todos os dias, um vídeo 
informativo gravado por 
especialistas, com orienta-

genheiros. O novo modelo 
está sendo totalmente de-
senvolvido no Brasil e de-
pois será fabricado na Eu-
ropa. O primeiro protótipo 
já está em execução na 
planta Anchieta, em São 
Bernardo do Campo.
Durante a vista, Doria 
também vai conhecer o 
sistema dual de formação 
profissional, o mais prati-
cado no país. O sistema, 
com tradição de mais de 
100 anos, permite conci-
liar prática e teoria para 
aprender uma profissão. 
A formação profissional é 
financiada pelas empresas 
que pagam ao aprendiz um 
salário mensal e pelo Es-
tado que assume os custos 
da escola profissionalizan-
te. O modelo se tornou um 
produto de exportação ale-
mão.
“Esse é um dos bons se-
gredos da Volkswagen e o 
programa de treinamento 
feito aqui é o mesmo que 
estamos desenvolvendo no 
Centro Paula Souza, nas 

médio. Os demais requisi-
tos e informações comple-
mentares do processo sele-
tivo serão divulgados hoje, 
neste site.
O processo seletivo 
Aprendiz FUSAM será de-
senvolvido em duas fases. 
A primeira fase será com-
posta por uma redação, 
de caráter eliminatório, a 
realizar-se no dia 9 de se-
tembro para os candidatos 
inscritos e que preenche-
rem todos os requisitos do 
Edital. 
A segunda fase será com-
posta por prova objetiva, 
com 30 questões - sendo 
15 questões de Língua 
Portuguesa e 15 de Mate-
mática - e será realizada na 
sede do GAMT, conforme 
agendamento definido e 

domingo (01), das 10h às 
22h. Já o show da banda 
Sound Club acontece no 
domingo, às 18h, e prome-
te agitar o evento.
A feira é uma grande opor-
tunidade para quem pro-
cura inspirações para seu 
evento nos mais variados 
segmentos, como convites, 
música, hairstyle, decora-
ção, iluminação e brinque-
dos.
Programação recheada
Em mais uma edição, a 
Expo será marcada por 
muitas atrações durante os 
três dias de programação, 
com destaque para a pre-
sença do Robo de LED, 

ções para que as mulheres 
saibam reconhecer, evitar 
e combater as principais 
formas de violência lista-
das na Lei Maria da Penha: 
física, psicológica, sexual, 
moral e patrimonial. 
No site, as mulheres tam-
bém encontrarão os ende-
reços e telefones das dele-
gacias da mulher, cursos 
profissionalizantes, hospi-
tais e defensorias públicas 
do Estado.
Desenvolvido pela Ana-
lista de Suporte à Gestão 
da Prodesp, Silvia Ferrei-
ra Santos, a página conta 

Etecs e Fatecs. Por isso, 
nosso governo criou os 12 
polos de desenvolvimen-
to econômico. Eles vão 
permitir a qualificação de 
mão de obra vocacionada 
para a atividade da região, 
seja no setor automobilís-
tico, de tecelagem, agrone-
gócio, tecnologia. Mão de 
obra qualificada é mão de 
obra empregada. É o que 
a Alemanha já faz e o que 
estamos fazendo em São 
Paulo”, explicou Doria.
Missão Alemanha
Durante a viagem partici-
pa também de encontros 
de trabalho para atração de 
mais recursos para o Esta-
do. “São Paulo é um esta-
do global e nossas viagens 
ao exterior têm rendido 
investimentos importan-
tes, assegurando a geração 
de emprego e renda, meta 
principal do Governador”, 
afirmou Julio Serson, Se-
cretário de Relações Inter-
nacionais do Governo de 
São Paulo, parte da comi-
tiva de Doria à Alemanha.

informado ao candidato 
que realizou a prova de re-
dação.
Os aprovados no proces-
so seletivo participarão do 
Curso de Aprendizagem 
de Assistente Adminis-
trativo no GAMT e serão 
convocados para o proces-
so de admissão pela FU-
SAM, onde atuarão como 
aprendizes no período de 
18 meses.
O objetivo do curso é 
desenvolver os conheci-
mentos teóricos e práticos 
necessários para atuação 
profissional como Assis-
tente Administrativo. Na 
FUSAM, os jovens desen-
volvem a parte prática do 
processo de aprendizagem.
Informações: (12) 99799-
8015 (WhatsApp)

Baby Shark, desfile de tra-
jes e de Makes e Penteados 
e sorteios.
Desfile de trajes e sorteios 
desfile de trajes e sorteios: 
Dia 1º de setembro, das 
16h às 17h
Desfile de Makes e Pente-
ados: dia 1º de setembro, 
das 17h às 17h30
Show da banda Sound 
Club: dia 1º de setembro, 
às 18h
Serviço
Expo Vila Festas 2019
Data: De 30 de agosto a 1º 
de setembro
Hora: 10h às 22h
Local: Praça de Eventos 
do Taubaté Shopping

com um layout em for-
mato responsivo e oferece 
uma estrutura Single-Page 
Application (SPA), que 
reúne todo o conteúdo em 
uma única área, facilitan-
do a navegação de quem 
acessa o site pelo celular.
“O que mais me encanta 
nessa plataforma é que, 
qualquer mulher, indepen-
dentemente da sua posição 
socioeconômica, consegue 
acessar dicas importantes 
de saúde, segurança e fi-
nanças, que podem melho-
rar sua qualidade de vida”, 
destacou Sílvia Santos.
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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

Seguro DPVAT

Ao todo, foram 3,2 mi-
lhões de pagamentos em 
ocorrências com a cate-
goria de veículo que mais 
mata no trânsito no Brasil. 
Entre 2009 e 2018, os ca-
sos de invalidez perma-
nente cresceram 142%
Condições climáticas, vias 
danificadas e sinalização 
inadequada. Os motoci-
clistas são frequentemente 
expostos a muitos riscos, 
mas os índices de impru-
dência também são altos. 
A combinação destes fa-
tores traça um cenário no 
qual motocicletas e ciclo-
motores protagonizam a 
maioria dos acidentes de 
trânsito no país. Nos úl-

timos dez anos, o Seguro 
DPVAT pagou mais de 3,2 
milhões de indenizações 
por ocorrências envolven-
do os dois tipos de veícu-
los. Deste total, quase 200 
mil pessoas morreram e 
2,5 milhões ficaram com 
algum tipo de invalidez 
permanente. Os números 
ainda mostram que, na úl-
tima década, os benefícios 
destinados a vítimas de 
acidentes com motos e as 
“cinquentinhas” represen-
tam cerca de 72% do total 
de pagamentos efetuados 
pelo seguro obrigatório 
(4,5 milhões).
Os dados são do boletim 
especial Motocicletas e 

Ciclomotores Dez Anos, 
produzido pela Segurado-
ra Líder, com o objetivo de 
dar visibilidade ao grave 
problema de violência do 
trânsito brasileiro. Entre 
2009 e 2018, as indeni-
zações pagas pelo Seguro 
DPVAT cresceram 28%.
Quando observadas ape-
nas as ocorrências com 
motocicletas e ciclomoto-
res, o aumento foi de 72%. 
Os casos de invalidez 
permanente por conta de 
acidentes envolvendo es-
sas categorias de veículos 
são os que mais chamam 
atenção, com crescimento 
de 142% na comparação 
entre 2009 e 2018. Já os 

pagamentos por acidentes 
fatais aumentaram 14%.
Entre as regiões brasilei-
ras, o Sul concentrava a 
maioria das indenizações 
pagas por acidentes com 
motocicletas e ciclomoto-
res (55.007 benefícios pa-
gos) em 2009. No entanto, 
com um crescimento de 
frota de mais de 137% nos 
últimos 10 anos, o Nor-
deste se tornou a área que 
mais conta com vítimas 
indenizadas pelo Segu-
ro DPVAT em função de 
ocorrências com motos. 
No recorte por estado, São 
Paulo lidera o ranking em 
quantidade total de inde-
nizações pagas. Em dez 
anos, foram 344.134 paga-
mentos, destes, 27.198 por 
morte. O Ceará é o segun-
do colocado, com mais de 
335 mil benefícios pagos.
Quanto ao perfil das víti-
mas, os motociclistas são 
os mais atingidos nos aci-
dentes com motocicletas e 
ciclomotores. Entre 2009 e 
2018, mais de 2,3 milhões 
de vítimas foram indeni-
zadas na condição de mo-
toristas. O número repre-
senta mais de 71% do total 

de benefícios pagos por 
ocorrências com motos 
no período. A maioria dos 
condutores (75%) ficou 
com algum tipo de sequela 
definitiva após o acidente, 
concentrando mais de 1,7 
milhões de pagamentos. 
Se comparado o ano de 
2009 com o de 2018, hou-
ve um aumento de 125% 
nos casos de invalidez per-
manente entre condutores.
Os pedestres são o segun-
do tipo de vítima que mais 
corre risco nos acidentes 
com motocicletas e ciclo-
motores. Em dez anos, fo-
ram pagas mais de 493 mil 
indenizações a pessoas que 
se deslocavam a pé no mo-
mento da ocorrência. Após 
ser atingida por uma moto 
ou ciclomotor, a maioria 
também ficou com algum 
tipo de sequela definitiva: 
foram mais de 417 mil si-
nistros pagos a pedestres 
vítimas de invalidez per-
manente no período. Entre 
2009 e 2018, o aumento 
foi de 254%.
As estatísticas por idade 
seguem o mesmo compor-
tamento. Há dez anos, os 
jovens de 18 a 34 anos já 

eram a maioria atingida, 
com mais de 92 mil be-
nefícios pagos. Só no ano 
passado, foram 130.365 
indenizações pagas para 
esta faixa etária.
Apesar de representarem 
apenas 27% da frota na-
cional, o crescimento do 
número de motocicletas e 
ciclomotores no país, nos 
últimos dez anos, foi de 
81,6%. Para Arthur Froes, 
superintendente de Opera-
ções da Seguradora Líder, 
o cenário indica uma reali-
dade mais preocupante.
“A moto é um veículo de 
baixa participação na fro-
ta nacional que, ainda as-
sim, é a que mais mata no 
trânsito brasileiro. Isso é 
consequência, principal-
mente, da imprudência. 
Muitos não usam capacete 
e outros equipamentos de 
segurança ao usarem esses 
veículos. É fundamental 
que os condutores saiam 
das autoescolas conscien-
tes da importância da uti-
lização dos itens de segu-
rança e dos perigos de se 
misturar álcool e direção, 
bem como do respeito à si-
nalização”, explica.
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Teatro a Bordo, primeiro 
teatro móvel solar do país, 

estaciona em Taubaté

Vigilância Sanitária de 
Taubaté alerta para ação 

de falsos fiscais

Uma caixa de aço e le-
vando muitas histórias 
por onde passa. Com 
essa proposta, o “Teatro a 
Bordo - Caixola de His-
tórias”, projeto que conta 
com apoio da CCR No-
vaDutra, por meio Insti-
tuto CCR, estaciona em 
Taubaté (SP) hoje, 31 de 
agosto. As atividades são 
gratuitas e abertas para o 
público, sendo realizadas 
na Praça Santa Terezinha, 
na região central da ci-
dade. O Teatro a Bordo, 
primeiro teatro móvel do 
Brasil em um caminhão 
palco, conta com uma ten-
da  para abrigar a plateia, 
banquinhos, equipamentos 
de som e sistema de luz 
abastecido com eletricida-
de solar e oferece progra-
mação diversificada, com 
atividades gratuitas com 
oficinas educativas, visitas 
às escolas, peças de teatro 
e apresentações de artistas 
locais. 
As atividades levam men-
sagens sobre a valorização 
da cultural local e da im-
portância da sustentabili-
dade, através de oficinas 
de confecção de bonecos 
brincantes e contações de 
histórias.
Assim como no circo, os 
artistas realizam corte-

A Vigilância Sanitária 
(Visa) de Taubaté recebeu 
esta semana denúncias so-
bre pessoas que estariam 
se passando por técnicos 
da Visa estadual em liga-
ções para estabelecimen-
tos comerciais do municí-
pio. 
Até agora foram registra-
das ao menos 18 denún-
cias. Em uma das ocasi-
ões, por exemplo, o falso 
representante comunica o 

jos pelas escolas e alguns 
pontos do município, onde 
divulgam e convidam o 
público para assistir as pe-
ripécias de uma princesa 
e um gigante, conhecer os 
talentos locais nas apre-
sentações dos artistas da 
cidade e, ao final da pro-
gramação, embarcar em 
uma rota pelas cinco re-
giões do Brasil, passando 
por uma aldeia indígena 
que não conhece a noite, 
embalados pelo perfume 
e a beleza da flor do man-
dacaru, seguindo o rastro 
da mulher que vira onça, 
galopando numa disputa 
de cavalhada até encontrar 
com uma bernúncia que 
engole gente.
‘Caixola de Histórias’
Para este ano, o Teatro a 
Bordo criou o espetáculo 
‘Caixola de História’, que 
utiliza técnicas do teatro 
de animação, sombras, 
músicas ao vivo e o im-
proviso tradicional, para 
encenar pequenas histórias 
que retratam o miticismo 
indígena, a resistência do 
povo, a força da natureza e 
a alegria das festas popu-
lares. Para o fechamento 
do espetáculo, homena-
geando a cidade onde o 
caminhão palco está acio-
nado, o Teatro a Bordo 

agendamento de uma ins-
peção e condiciona a libe-
ração do estabelecimento 
ao depósito de R$ 1.500 
ou recolhimento do valor 
em dinheiro.
Conforme nota da Visa 
municipal, este serviço de 
fiscalização de inspeção 
sanitária não faz agenda-
mento prévio e nem efetua 
o recebimento de qualquer 
valor no momento da ins-
peção.

criará uma cena com base 
nos registros da memória 
popular do município, co-
letados no primeiro dia do 
projeto. A oficina para a 
criação da cena será aberta 
para todos os interessados. 
A programação também 
inclui sessão de vídeo e a 
peça teatral “Sessão So-
lene - A Princesa e o Gi-
gante”. O Teatro a Bordo 
é apresentado pelo Minis-
tério da Cidadania e Ins-
tituto CCR, com apoio da 
CCR NovaDutra, por meio 
das Leis de Incentivo à 
Cultura, além do apoio das 
prefeituras locais.
Serviço
Teatro a Bordo 
Local: Praça Santa Tere-
zinha - Centro - Taubaté 
(SP)
Programação
Dia 31 de agosto (sábado) 
- apresentações na Praça 
Santa Terezinha
11h - Cortejo de chegança 
dos artistas no bairro (Pra-
ça Dom Epaminondas, 
Centro)
16h - Teatro “Sessão Sole-
ne - A Princesa e o Gigan-
te”
17h30 - Apresentações dos 
artistas da cidade
19h - Sessão de vídeo
19h30 - Teatro “Caixola de 
Histórias” 

Estabelecimentos passí-
veis de recolhimento de 
taxas de fiscalização em 
Vigilância Sanitária são 
orientados a se dirigirem 
ao setor de protocolo para 
retirar o boleto correspon-
dente e fazer o pagamento.
A Visa de Taubaté reforça 
ainda que as autoridades 
sanitárias são identificadas 
por credenciais. O telefone 
3631-7903 está disponível 
para o caso de dúvidas.

Estão abertas inscrições para 
palestra sobre práticas de 

vendas no Taubaté Shopping

Estão abertas as inscri-
ções para o evento “Pa-
lestra para Empreendedor 
- 7 Práticas Essenciais em 
Vendas” com o coach, em-
preendedor, mentor e trei-
nador, Jesus Pereira, no 
Taubaté Shopping. Serão 
duas palestras realizadas 
na quinta-feira (12 de se-
tembro), às 9h e às 19h, 
ambas com 2h30 de dura-

ção.
Para inscrever-se nos 
eventos das 9h basta aces-
sar o site https://bit.ly/2U-
8jnIV, enquanto que para 
o evento das 19h o link 
de inscrição é https://bit.
ly/2MG1fVQ. As inscri-
ções são gratuitas e serão 
aceitas doações de 1 litro 
de leite Longa Vida.
Cronogramas

Primeira palestra
09h - Check-in e Ne-
tworking
09h30 - Início da Palestra
11h - Perguntas e encerra-
mento
Segunda palestra
19h - Check-in e Ne-
tworking
19h30 - Início da Palestra
21h - Perguntas e encerra-
mento

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

Livro D-25, FLS. nº 96, Termo nº 7061
Faço saber que pretendem se casar ANTONIO GOMES PESSOA RÔLA e MILRIANIE RODRIGUES PEREIRA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Alvinópolis-MG, nascido em 20 de maio de 1970, de profissão agente penitenciário, de estado civil divorciado, residente e 
domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho de RAIMUNDO RÔLA GOMES, falecido em Alvinópolis/MG na data 
de 19 de maio de 1998 e de MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES, de 82 anos, natural de Rio Piracicaba/MG, nascida na data 
de 08 de maio de 1937, residente e domiciliada em Alvinópolis/MG. Ela é natural de Ubatuba-SP, nascida em 30 de agosto de 
1976, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Silvério Banhara, nº 67, Vila Nossa Senhora 
da Guia, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filha de CARLOS RODRIGUES PEREIRA, falecido em Ubatuba/SP na data de 28 
de setembro de 2007 e de IRENE GONÇALVES RODRIGUES, de 68 anos, natural de Itajubá/MG, nascida na data de 20 de 
julho de 1951, residente e domiciliada em Ubatuba/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 97, Termo nº 7062
Faço saber que pretendem se casar BRUNO MANHEZ FERREIRA e GIULIANA BUSSOLO SANTOS, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Campos do 
Jordão-SP, nascido em 28 de maio de 1997, de profissão promotor de vendas, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Esperança, nº 50, Nova Vida, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de WALTER JOSÉ FERREIRA, de 50 anos, 
natural de Santo Antônio do pinha/SP, nascido na data de 16 de novembro de 1968 e de ELIANE LENDINE DE OLIVEIRA 
FERREIRA, de 46 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 21 de julho de 1973, ambos residentes e domiciliados 
em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 16 de maio de 2000, de profissão do lar, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de GIOVANI DOS SANTOS, de 47 anos, natural de Mogi 
das Cruze/SP, nascido na data de 07 de março de 1972 e de ELAINE CRISTINA DE BUSSOLO SANTOS, de 45 anos, 
natural de São Paulo/SP, nascida na data de 07 de abril de 1974, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a 
imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 97, Termo nº 7063
Faço saber que pretendem se casar FELIPE TATSUMI MUTA KONNO e OLIVIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 30 de dezembro de 1986, de profissão administrador de empresas, de estado civil solteiro, residente 
e domiciliado na Rua Dom Chautard, nº 69, Centro, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de FORD TAKEHIKO KONNO, 
de 66 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 12 de novembro de 1952 e de TEREZINHA SHIZUE MUTA KON-
NO, de 57 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 17 de fevereiro de 1962, ambos residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 05 de novembro de 1991, de profissão administradora de empresas, 
de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rodovia Alvaro Barbosa Lima Neto, nº 1921, Guedes, Tremembé/SP, CEP: 
12120-000, filha de ALOYSIO RIBEIRO DOS SANTOS, de 71 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 03 de 
outubro de 1947 e de TERESINHA DE JESUS, de 66 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 08 de março de 1953, 
ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 
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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-
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SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
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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
Brasil cheio de contrastes

O Brasil tem uma economia forte, é um país rico cobiçado 
por todo o mundo. A exemplo disso, o interesse mundial 
em relação as queimadas que acontecem no Amazonas e 
outros estados do norte. O mundo precisa da floresta ama-
zônica que é o pulmão do planeta. O Brasil precisa da ex-
ploração da riqueza das terras daquela região em particular 
do subsolo, onde há grande reserva mineral. O que não há 
de se perder é justamente a soberania nacional, portanto 
aceitar ajuda do exterior nada, mas é do que atender ao 
próprio interesse do exterior que precisa da conservação 
da Amazônia. Por isso não é de graça que países da Euro-
pa liberam recursos para preservação da Amazônia. Porque 
tanta celeuma, a urgência de soluções não permite que haja 
atrasos por questões pessoais e burocráticas. Enquanto os 
poderosos olharem para seus próprios umbigos uma flores-
ta arde em chamas e esta sujeito a tudo se perder e quando 
o socorro efetivo chegar a floresta já virou carvão.
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Estimativa da população 
do Brasil passa de

210 milhões, diz IBGE

Tremembé ganha áreas 
verdes comunitárias

Compras com cartões crescem 
18% no primeiro semestre

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou as es-
timativas da população. 
Pela data de referência 
de 1º de julho de 2019, o 
Brasil tem uma população 
total de 210.147.125 pes-
soas. 
Os dados relativos                          
aos estados foram publi-
cados no Diário Oficial da 
União.
Em 1º de julho do ano 

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, por intermédio da 
secretaria de agricultura 
e meio ambiente está im-
plantando na cidade áreas 
verdes comunitárias. O 
projeto consiste em áreas 
da prefeitura que sejam 
“adotadas” pela comuni-
dade do bairro promoven-

Os cartões movimentaram 
R$ 850 bilhões no 1º se-
mestre do ano, com cresci-
mento de 18% em relação 
aos seis primeiros meses 
de 2018. Os cartões de cré-
dito registraram R$ 534,4 
bilhões (alta de 18,8%), os 
cartões de débito, R$ 308 
bilhões (alta de 16%), e os 
cartões pré-pagos, R$ 7,4 
bilhões (alta de 70,4%).
Os dados, divulgados dia 
28, são da Associação 
Brasileira das Empresas 
de Cartões de Crédito e 
Serviços (Abecs).
Apenas no 2º trimestre, 
a alta do setor foi 19% – 
maior crescimento em 
sete anos (desde março 
de 2012) –, com desta-
que para o uso do cartão 
de crédito, que cresceu 
19,7%. “Estamos vivendo 
um processo de digitali-
zação dos pagamentos, no 
qual temos cada vez mais 
consumidores de todo o 
País usando os cartões e 
outros meios digitais, seja 
presencialmente, seja pela 
internet ou aplicativos, e 
também cada vez mais lo-
jas e prestadores de servi-
ços aceitando esse tipo de 
transação”, afirma o pre-
sidente da Abecs, Pedro 
Coutinho. A quantidade de 
compras com cartões de 
crédito, débito e pré-pagos 
no período ultrapassou a 
marca de R$ 10,3 bilhões, 
o equivalente a 40 mil 
transações a cada minuto.
CPMF
A possível aprovação da 
Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Fi-
nanceira (CPMF), o im-
posto sobre transações 
financeiras, pode, porém, 
segurar o crescimento do 
setor. “A CPMF pode atra-
palhar, sim. Mas não acho 
que a população vai deixar 
de usar cartão, depois de 
aprender a usar um meio 
de pagamento sem fricção, 
e voltar a encher o bolso 
de dinheiro”, afirmou o 
presidente da Abecs, Pe-
dro Coutinho. Ele disse 
ainda que o assunto é novo 
e não foi colocado em as-
sembleias da associação.

passado, o número era de 
208.494.900. O crescimen-
to absoluto da população 
em um ano foi 1.652.225 
pessoas, o que representa 
aumento de 0,79%.
O estado com a menor 
população continua a ser 
Roraima, que chegou a 
605.761 pessoas, um cres-
cimento de 5,06% frente 
os 576.568 registrados no 
ano passado. Amapá tem 
população de 845.731 

do a qualidade de vida e 
fortalecimento da cida-
dania com a comunidade 
local. “As áreas verdes 
implantadas servem de 
exemplo para que outras 
comunidades também fa-
çam parceria com a pre-
feitura. Essa iniciativa é 
muito positiva e importan-
te para todos nós”, disse o 

Concessão de crédito
Análise dos dados da 
Abecs e do Banco Cen-
tral mostra que o volume 
movimentado pelo cartão 
de crédito no primeiro se-
mestre foi responsável por 
68,4% de todo o crédito 
concedido à pessoa física 
para o financiamento ao 
consumo de bens e servi-
ços no Brasil.
Em paralelo ao crescimen-
to dos meios eletrônicos 
de pagamento, a parcela 
de brasileiros que usam o 
cartão de crédito de forma 
consciente continua alta. 
Pesquisa da Abecs mostra 
que 9 em cada 10 consu-
midores pagam o valor 
integral da sua fatura e, 
portanto, não recorrem a 
nenhum tipo de financia-
mento. Além disso, dados 
do Banco Central mostram 
que o índice de inadim-
plência do cartão mantém-
-se em baixa, chegando a 
5,8% em junho de 2019, 
um dos menores patama-
res da série histórica e 
abaixo da taxa de atraso do 
crédito pessoal (7,4%).
Para o diretor executivo 
da Abecs, Ricardo Vieira, 
o resultado dessa pesqui-
sa mostra que o brasileiro 
vem usando o cartão de 
crédito de forma conscien-
te. “Quando se tem 90% 
da população que liquida 
a sua fatura integralmente 
no vencimento, mostra que 
o brasileiro usa o cartão de 
uma forma não tão inade-
quada como se costuma 
atribuir. Tem um percen-
tual de 2% que usam o ro-
tativo, mas a grande maio-
ria liquida sua fatura no 
vencimento, dos 10% que 
não liquidam, 8% desses 
parcelam, com juros muito 
menores que do rotativo”, 
analisa Vieira.
Segundo Vieira, outro fa-
tor é a queda nos juros do 
rotativo. “O saldo do rota-
tivo tem caído ao longo do 
tempo, isso significa que 
cada vez menos tem gente 
usando o rotativo, e quan-
do usa o prazo médio é 15 
dias por ano”.
Compras

pessoas e o Acre somou 
881.935.
A maior população se en-
contra em São Paulo, com 
45.919.049 pessoas, um 
aumento de 0,83% em 
relação aos 45.538.936 
estimados há um ano. 
Minas Gerais tem uma 
estimativa de população 
de 21.168.791 pessoas e 
o Rio de Janeiro apare-
ce em terceiro lugar, com 
17.264.943.

secretário João Vicente de 
Oliveira. O munícipe que 
se interessar em ter a área 
verde em seu bairro basta 
procurar pessoalmente a 
secretaria de agricultura 
e meio ambiente que está 
localizada no Paço Muni-
cipal Vereador Renato Var-
gas, na rua Sete de Setem-
bro, 701, centro.

Os pagamentos realizados 
pela internet ajudaram a 
impulsionar o resultado do 
setor e, ao lado de outras 
compras não presenciais, 
já representam 21% do vo-
lume movimentado com 
cartões de crédito. Foram 
R$ 112,2 bilhões transa-
cionados em canais remo-
tos, com crescimento de 
26% em comparação com 
o 1º semestre de 2018.
Citado por 69% dos con-
sumidores, o celular é o 
canal de acesso preferi-
do pelos usuários para as 
compras pela internet, se-
gundo pesquisa da Abecs 
realizada pelo Datafolha. 
Em junho do ano passado 
essa participação era de 
58%. Em seguida, estão 
o laptop (33%), desktop 
(30%) e tablet (3%). A 
pesquisa aponta ainda que, 
independentemente do 
meio de acesso, 83% dos 
consumidores usam o car-
tão de crédito como meio 
de pagamento nas compras 
online.
Uso internacional
Segundo dados do Banco 
Central, o uso do cartão 
de crédito por brasileiros 
no exterior somou R$ 16,7 
bilhões (US$ 4,3 bilhões), 
registrando um avanço 
de 5,3% em relação ao 1º 
semestre do ano passado. 
Por outro lado, os gastos 
de estrangeiros no Brasil 
tiveram incremento de 2%, 
chegando a R$ 8,5 bilhões 
(US$ 2,2 bilhões).
Custo de aceitação
Os números da Abecs 
mostram que, nos últimos 
dez anos, a taxa média co-
brada nas transações com 
cartões, conhecida como 
MDR (Merchant Discou-
nt Rate), teve uma redu-
ção de quase 25%. Apenas 
entre o segundo trimestre 
de 2018 e o mesmo perío-
do de 2019, a taxa saiu de 
2,12% para 1,91%. Para a 
associação, é o reflexo do 
aumento da concorrência 
no setor, com a chegada de 
novas empresas credencia-
doras e maior diversifica-
ção dos modelos de negó-
cio.
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3 de Setembro
Aniversário de Ilhabela

25 de Agosto Aniversário de 
Redenção da Serra

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

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

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

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

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

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

A CAIXA prorrogou, até 
31 de dezembro, campa-
nha de renegociação de 
dívidas de créditos comer-
ciais para pessoas físicas 
e jurídicas. Com 297 mil 
contratos liquidados até o 
momento, correspondendo 
a cerca de R$ 2 bilhões em 
dívidas quitadas, a campa-
nha proporciona facilida-
des para regularização de 
débitos com atraso supe-
rior a 360 dias. Os descon-
tos podem chegar a 90% 
para liquidação à vista, 
conforme a situação dos 
contratos e o tipo de ope-
ração de crédito.
A Você no Azul abran-
ge cerca de 3 milhões de 
clientes, sendo que 80% 
dos clientes pessoa física 
poderão quitar suas dívi-
das à vista por valores in-
feriores a R$ 1.000 e 70% 
dos clientes pessoa jurídi-
ca terão oportunidade de 
quitá-las com valores infe-
riores a R$ 5.000. A CAI-

XA possui ainda outras al-
ternativas de negociação. 
No crédito comercial é 
possível unificar os contra-
tos em atraso e parcelar em 
até 96 meses, realizar uma 
pausa no pagamento de até 
uma prestação vencida ou 
a vencer ou ainda efetuar 
a repactuação de dívida, 
com possibilidade de au-
mento do prazo. Para os 
contratos habitacionais, os 
clientes podem pagar uma 
entrada e incorporar as de-
mais parcelas em atraso, 
realizar acordo com um 
pagamento inicial ou utili-
zar o saldo do FGTS para 
reduzir em até 80% o valor 
de 12 prestações, inclusive 
até três prestações atrasa-
das. As condições variam 
de acordo com as caracte-
rísticas do contrato e tipo 
de operação. A ação está 
vigente em todo o territó-
rio nacional, e os clientes 
poderão ser atendidos por 
meio dos sites www.caixa.

gov.br/vocenoazul e www.
negociardividas.caixa.gov.
br , pelo telefone 0800 
726 8068 opção 8, nas 
redes sociais da CAIXA 
no Facebook (facebook.
com/caixa), Twitter (twit-
ter.com/caixa), além das 
agências.
Outros canais de atendi-
mento:
Para ampliar os canais de 
atendimento e proporcio-
nar mais conveniência, 
algumas cidades recebe-
rão os Caminhões Você 
no Azul, que são agências 
móveis instaladas em 5 
caminhões, que realiza-
rão atendimento em gran-
des cidades. Os clientes 
também poderão ser con-
tatados por empresas de 
recuperação de crédito, 
contratadas pela CAIXA, 
além de SMS e outras for-
mas de comunicação, que 
têm como objetivo divul-
gar as alternativas nego-
ciais disponíveis.

Projeto Tamar Ubatuba participa 
de mostra que retrata a defesa 

do meio ambiente no Brasil

Hoje, dia 31 de agos-
to e 1º de setembro, o 
Projeto Tamar Ubatu-
ba participará da mostra 
Ambiental: arte e movi-
mentos no Museu Brasilei-
ro de Escultura e Ecologia 
(MuBE), com curadoria 
de Cauê Alves, professor                                              
universitário e curador 
chefe do MuBE, e Marcia 
Hirota, diretora-executiva 
da Fundação SOS Mata 
Atlântica.
Com objetivo de difundir e 
compartilhar as atividades 
de conservação e recupe-
ração das tartarugas mari-

nhas através das ações de 
pesquisa, conservação e 
inclusão social desenvolvi-
das, o Projeto Tamar, reco-
nhecido internacionalmen-
te como uma das mais bem 
sucedidas experiências de 
conservação marinha esta-
rá com uma exposição na 
abertura do evento, acom-
panhado de outras ONGs, 
como a Fundação SOS 
Mata Atlântica, Greenpea-
ce, Instituto Socioambien-
tal (ISA), WWF-Brasil e 
Save-Brasil, que também 
irão expor seus trabalhos 
na área externa do museu.

Além das ONGs, a mostra 
terá uma exposição com 
desenhos, pinturas, foto-
grafias, instalações e obras 
que dialogam direta e in-
diretamente com questões 
ecológicas. 
Os visitantes poderão co-
nhecer as campanhas, 
produtos e, quem tiver in-
teresse, poderá apoiar as 
organizações. A mostra é 
gratuita e fica em cartaz 
até 3 de novembro com 
visitação de terça a domin-
go, das 10h às 18h. Mais 
informações em https://
www.mube.space/
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Inflação da construção
civil recua para 0,34%

em agosto, diz FGV

O Índice Nacional de 
Custo da Construção – M 
(INCC-M), calculado pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), registrou inflação 
de 0,34% em agosto des-
te ano, abaixo da taxa de 
julho, que havia sido de 
0,91%. 

O indicador acumula 
3,09% no ano e 4% no pe-
ríodo de 12 meses.
A queda da taxa de 0,91% 
em julho para 0,34% em 
agosto foi puxada pela 
mão de obra, cuja inflação 
recuou de 1,63% em julho 
para 0,44% em agosto.

Por outro lado, os servi-
ços e os materiais e equi-
pamentos tiveram alta na 
taxa. 
A inflação dos serviços 
cresceu de 0,20% para 
0,29%. A taxa dos mate-
riais e equipamentos pas-
sou de 0,04% para 0,22%.


