
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • Jambeiro • Lagoinha • Monteiro Lobato • Natividade da Serra • Paraibuna • Pindamonhangaba 
Potim • Redenção da Serra • Santa Branca • Santo Antonio do Pinhal  • São Bento do Sapucaí • São Luiz do Paraitinga • Taubaté • Tremembé • Ubatuba

ANO XXVIII 28 DE OUTUBRO DE 2020 EDIÇÃO 2842  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A Gazeta dos Municípios

Câmara Municipal de Jacareí vota quatro
projetos na sessão de hoje (28)

A Câmara Municipal de 
Jacareí vota nesta quarta-
-feira (28), a partir das 9h, 
quatro projetos protocola-
dos na Ordem do Dia, en-
tre eles projeto de lei com-
plementar do prefeito, que 
altera o Código de Obras e 
Edificações de Jacareí (Lei 
Complementar nº 101, de 
27 de setembro de 2018).
Na proposta estão previs-
tas modificações como, 
por exemplo, a permissão 
ao proprietário do imóvel 
trocar de responsável téc-
nico durante a aprovação 
do projeto ou execução da 
obra apresentando comu-
nicação por escrita, ano-
tação ou registro de res-
ponsabilidade técnica do 
novo profissional e prova 
de comunicação ao anti-
go responsável técnico, e 
os empreendimentos des-
tinados à habitação de in-
teresse social, públicos ou 
privados, deverão, no que 
couber, garantir condições 
plenas de acessibilidade 
conforme estabelecidos 
em legislações específicas 

de âmbito estadual e fe-
deral, assim como normas 
técnicas vigentes.
Segundo o prefeito, “a 
presente propositura foi 
construída a partir de ob-
servações realizadas por 
profissionais e técnicos 
municipais que lidam com 
o instrumento em seu co-
tidiano, além da Associa-
ção dos Engenheiros e 
Arquitetos de Jacareí. A 
partir da análise da atual 
redação, bem como da le-
gislação estadual vigente, 
como o Código Sanitário 
do Estado de São Paulo, 
verificou-se que era pos-
sível aperfeiçoar o texto, 
de modo a deixá-lo mais 
adequado à realidade do 
Município”. 
Rede de Proteção 
Também na Ordem do 
Dia, os vereadores votarão 
projeto de lei da vereadora 
Patrícia Juliani (PSDB), 
que institui a institui a Co-
missão de Monitoramento 
da Rede de Proteção às 
Crianças e Adolescentes 
Vítimas de Violência do 

Município de Jacareí.
A comissão terá o objetivo 
de fomentar e monitorar 
políticas públicas de pre-
venção e atendimento de 
proteção integral à crian-
ça e adolescente vítimas 
de violência, valorizar e 
fortalecer a articulação da 
rede de serviços e compe-
tências do Município para 
garantia dos direitos e pro-
teção integral da criança e 
do adolescente, promover 
e apoiar ações de mobili-
zação ao enfrentamento da 
violência infanto-juvenil, 
como campanhas de sen-
sibilização, entre outras 
funções.
“Assim, a Comissão visa, 
além de estimular as po-
líticas públicas voltadas 
à proteção de crianças e 
adolescentes, valorizar e 
fortalecer a articulação da 
rede de serviços e compe-
tências dos órgãos munici-
pais que possam garantir 
os direitos e a proteção 
integral dos mesmos, legi-
timando os representantes 
de cada esfera da Política 

Pública responsável pela 
proteção às vítimas, ga-
rantindo ações articuladas, 
coordenadas e efetivas por 
parte da rede protetiva, 
conforme preceitua a Lei 
n° 13.431/2017”. 
Lixo Zero 
Também de autoria da ve-
readora Patrícia Juliani, 
o terceiro projeto institui 
a Semana Municipal do 
Lixo Zero. Segundo Patrí-
cia, a proposta visa propor-
cionar ambientes para dis-
cussão e conscientização 
sobre a temática dos resí-
duos sólidos no Municí-
pio, envolvendo a socieda-
de civil organizada, Poder 
Público, iniciativa privada 
e população em geral, en-
tre outras atribuições. “0 
Lixo Zero baseia-se no 
máximo aproveitamento e 
correto encaminhamento 
de resíduos recicláveis e 
orgânicos e a redução ou 
até mesmo o fim do enca-
minhamento destes mate-
riais para os aterros sanitá-
rios. A gestão Lixo Zero é 
a qual não ocorre geração 
de lixo, entendendo-se 
como a mistura de resídu-
os recicláveis, orgânicos e 
rejeitos”, disse a autora.
Adoção 
O quarto projeto na Or-
dem do Dia é de autoria 
do presidente da Casa, 
vereador Abner de Madu-
reira (PSDB), que institui 
no calendário oficial o Dia 
Municipal da Adoção que 
será celebrado anualmente 
no dia 25 de maio.
Segundo o autor, a data 
terá o objetivo de cons-

cientizar a todos de que 
toda criança ou adolescen-
te têm direito a ser criados 
e educados no seio de sua 
família e, excepcional-
mente, em família substi-
tuta, assegurada a convi-
vência familiar saudável e 
afetuosa, estimular a ado-
ção legal e humanizada de 
crianças e adolescentes, 
despertar a necessidade de 
adoção tardias, inter-ra-
ciais, de grupos de irmãos 
e de crianças com necessi-
dades especiais.
“Adoção é reatar a es-
perança em um coração 
que um dia foi perdido, é 
acreditar no potencial de 
alguém que você não co-
nhece, é criar desafios e 
conquistas, e saber que co-
adjuvamos para o cresci-
mento de uma vida”, disse 
Abner.
De acordo com o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
mais de 12 mil adoções já 
foram realizadas no Bra-
sil, o número consta no 
Sistema lntegrado do Ca-
dastro Nacional de Ado-
ção (CNA), atualmente, o 
sistema possui mais de 45 
mil interessados em ado-
tar, e cerca de nove mil 
crianças e adolescentes à 
espera de uma nova famí-
lia.
“O valor de uma família 
não é ter casa bonita, di-
nheiro no bolso ou uma 
conta bancária positiva, o 
verdadeiro valor de uma 
família, está no quanto se 
pode amar é o brilho no 
olhar, é trilhar os cami-
nhos de obstáculos, afas-

tando as dificuldades e 
atraindo a prosperidade, e 
na simplicidade do cora-
ção, nas palavras que saem 
da boca, que traz alegria e 
esperança”, concluiu Ab-
ner.
O presidente apresentou 
uma emenda que diz que 
o Poder Público adotará as 
providências necessárias à 
inclusão do Dia Municipal 
da Adoção no Calendá-
rio Oficial do Município, 
bem como empreenderá 
medidas visando a esti-
mular ações de incentivo 
à adoção e outros procedi-
mentos que levem à refle-
xão sobre as condições de 
vida de crianças e adoles-
centes, assim como o Po-
der Público estabelecerá 
parcerias com iniciativas 
governamentais e não-go-
vernamentais, a fim de 
fortalecer a legalidade e 
celeridade das ações, para 
que a adoção possa ser vis-
ta como uma possibilidade 
real de vida familiar.
Todos os projetos e a 
emenda receberam pare-
ceres favoráveis da Secre-
taria de Assuntos Jurídicos 
da Câmara e de suas res-
pectivas Comissões Per-
manentes.
A sessão ordinária será 
transmitida ao vivo pela 
TV Câmara Jacareí nos 
canais 39.2 UHF Digital, 
12 da NET e também via 
internet, pelo site, pelo Fa-
cebook nas páginas da Câ-
mara Municipal de Jacareí 
e TV Câmara Jacareí, e 
Youtube, no canal da TV 
Câmara Jacareí.

Trabalhadores da GV do Brasil aprovam 
proposta da Campanha Salarial

Prefeitura de Ubatuba
atende moradores

dos bairros da
Picinguaba e Camburi

Os trabalhadores da GV do 
Brasil, em Pindamonhan-
gaba, aprovaram nessa ter-
ça-feira (27), a proposta da 
Campanha Salarial. Uma 
semana atrás uma para-
lisação havia ocorrido. 
Após ameaça de greve, a 
empresa apresentou nova 
proposta.
De acordo com o Sindica-
to dos Metalúrgicos, este 
ano a empresa dobrou sua 
produção. Em todos os 
meses teve produção cheia 

Na manhã dessa terça-fei-
ra (27), moradores dos 
bairros da Picinguaba e 
Camburi foram atendidos 
na sala de reuniões do Ga-
binete, pelo assessor de 
Gabinete, Clingel  Frota e 
o secretário de Infraestru-
tura e Serviços Públicos, 
João Alarcon. A reunião 
abordou as melhorias para 
as estradas da Picinguaba 
e Camburi.
Na próxima terça-feira, 3 
de novembro, a Prefeitu-
ra de Ubatuba iniciará a 
colocação e compactação 
de brita graduada nos 3km 
de extensão da estrada da 

e excesso de jornada.
Segundo o presidente do 
sindicato, André Olivei-
ra, a proposta consiste no 
pagamento do reajuste sa-
larial da inflação, calcula-
da em 2,94%, um abono 
salarial de R$ 1.000 a ser 
pago nesta sexta-feira, dia 
30, um adicional de 25% 
na PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados), que 
chegará a R$ 2.500, sendo 
R$ 1.500 também nesta 
sexta-feira, e garantia de 

Picinguaba. Os trabalhos 
poderão sofrer alterações 
devido às condições cli-
máticas. A aplicação desse 
material trará mais con-
forto de rolamento na via 
e será uma medida neces-
sária até a finalização do 
processo licitatório para a 
pavimentação  da estrada.
“Na verdade houve um de-
salinhamento na comuni-
cação entre a secretaria de 
Infraestrutura e a comuni-
dade, pois, o mesmo traba-
lho que agora está para ser 
efetuado, foi idealizado há 
dez dias. No entanto, a ex-
plicação técnica que agora 

emprego até fevereiro de 
2021.
“Essa é a luta do sindicato, 
conseguir uma proposta 
coerente com a realidade 
da fábrica. Empresa estava 
resistente, mas viu a mobi-
lização dos trabalhadores. 
É assim que a gente avan-
ça”, disse.
A GV do Brasil, do grupo 
Simec, atua no ramo do 
aço para construção civil 
e tem cerca de 480 funcio-
nários.

foi feita não foi possível 
expor à comunidade. Fica-
mos felizes de finalmente 
ter sido ouvido, que a co-
munidade tenha entendi-
do e aceitado a proposta 
da Prefeitura, enquanto o 
problema não seja resol-
vido em definitivo”, expli-
cou Alarcon.
Já para o bairro do Cam-
buri, o secretário de Infra-
estrutura, fará nesta quar-
ta-feira (28), uma visita 
técnica ao local, acompa-
nhado de moradores, para 
adotar as medidas neces-
sárias com a maior brevi-
dade. 



página 2 A GAzetA dos Municípios 28 de Outubro de 2020

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 28/10/2020
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste jornal.

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

EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Elas não têm cor interessante, textura atraente, nem sabor agradável, mas 
há quem não resista mordiscá-las e roê-las, santas unhas! Apesar do hábito 
ser prazeroso para várias pessoas, os seus efeitos no seu organismo são 
nada positivos. Afinal, muitos micro-organismos são ingeridos e também 
há risco para a saúde dos dentes. O ato pode estar relacionado a origem 
de auto-estima e ansiedade. Por isso, estratégias devem ser tomadas para 
dar fim a essa mania, progressivamente. Confira algumas, mantendo-as 
sempre curtas e lixadas para evitar que apareça algum pedaço lascado e 
você fique tentado em arrancá-lo, busque fazer as unhas semanalmente, a 
boa aparência diminui a tentação de roê-las. No entanto, é importante ficar 
uma semana por mês sem esmalte e amenizar o uso de acetona, pois ela 
facilita a descamação das unhas. Alivie as crises mascando chiclete, esse 
ato substitui o movimento repetitivo e inconsciente de mordiscar as unhas. 
Como esse hábito é, geralmente, reflexo de ansiedade vale a pena investir 
em atividades em que ela possa ser extravasada como praticar exercícios 
físicos, ler livros ou escrever.
***
As frutas, como todos sabem, são boas para a saúde, elimina toxinas e re-
vigora as forças do corpo. Porém, em alguns casos, as frutas dão trabalho 
para serem consumidas, principalmente por causa das suas cascas e se-
mentes. A solução para isso é simples, o suco. Além de ser fácil de consu-
mo, o suco pode reunir os nutrientes de várias frutas. Sabores combinados 
comumente, como laranja com mamão, abacaxi com hortelã e uva com 
morango, são facilmente encontrados e fazem muito bem à saúde. Pesqui-
sas informam que é mais eficiente adicionar sucos do que folhas às dietas. 
Experimente substituir os refrigerantes por sucos, mas lembre-se de lavar 
muito bem as frutas e usar sempre água mineral filtrada, ingerir o suco 
logo que prepará-lo também é muito importante. Evite adoçar os sucos e, 
se o fizer prefira mel ou açúcar mascavo, pois eles são mais saudáveis do 
que o açúcar refinado.

Humor

O sujeito era tão exagerado que dizia que seu alqueire de terra era do tama-
nho de uma fazenda. Sua vaca deitada e o rabo dela sobrava para o quintal 
do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca na noite 
anterior. Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respondeu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Ai eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne dela?
E ele me respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as so-
bras da refeição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar 
gratidão. Ela então, obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo...

Mensagens

Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos 
atendem as necessidades. Valorizaremos os amigos que nos socorrem, que 
se interessam por nós, que nos escrevem, que nos telefonam pra saberem 
como estamos indo. As amizades são uma dádiva de Deus. Mais tarde, 
haveremos de sentir a falta daqueles que não nos deixam experimentar a 
solidão. 
***
Uma hora ou outra o destino se ajeita, as coisas se acertam, o passado é es-
quecido e as dores desaparecem. Quem tem que ficar fica o que é verdadei-
ro permanece e o que não desaparece. Não tenha pressa, não guarde má-
goas, não queira pouco. Sempre queira o melhor. Espere na sua. Aprenda 
a ser paciente. Aprenda a curtir uma boa música, quando a tristeza bater. 
Aprenda a ignorar o que te faz mal. Aprenda, sobretudo, a ter fé. Fé de que 
por mais difícil que seja o Universo, ele sempre irá cumprir a seu favor.
***
Quem não te procura, não sente a sua falta. Quem não sente a sua falta, 
não te ama. O destino determina quem entra na sua vida. Mas você decide 
quem fica nela. A verdade dói só uma vez, mas a mentira dói cada vez que 
você se lembra dela. Então, valorize quem valoriza você e não trate com 
prioridade quem te trata como opção.

Pensamentos, provérbios e citações

Se não souber escutar, não deves falar.
Os homens envelhecem, mas raramente amadurecem.
O entendimento busca, mas quem encontra é o coração.
É melhor prevenir do que remediar.
Humildade é saber exatamente o que somos e o que valemos.
Nem todos que vagam estão perdidos.
Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas.

Harry Styles lança
vídeoclipe de Golden

Harry Styles deu um bri-
lho a mais para seus fãs 
esta semana. O jovem li-
berou ainda na segunda-
-feira (26) o clipe da can-
ção Golden, a quinta faixa 
do disco Fine Line lança-
do no ano passado.
Este álbum do artista já 

rendeu outros quatro sin-
gles: Lights Up, Adore 
You, Falling e Watermelon 
Sugar. Na época do lança-
mento, Fine Line ficou du-
rante semanas no primeiro 
lugar da Billboard 200.
De acordo com a revista 
Vulture, a produção foi 

toda gravada na Itália, lo-
cal onde o cantor passou 
parte do verão do hemisfé-
rio Norte. No vídeo, dirigi-
do por Ben e Gabe Turner, 
Harry corre bastante (para 
a alegria dos fãs mais ca-
lorosos), enquanto canta 
sobre uma paixão.

Termo de Retificação de Publicação – Inexigibilidade Nº 007/2020 
– Contratação de Empresa para Execução de Projeto de Eficiência 
Energética Conforme Chamada Pública Nº 001/2019 da Agencia Na-
cional Energia Elétrica - ANEEL – Na publicação à página de nº 212 
do Diário Oficial do Estado de São Paulo, do dia 20/10/2020, em re-
ferência ao valor total da contratação, onde se lê: R$ 794.531,05 – 
leia-se: R$ 71.850,00. Demais informações permanecem inalteradas. 
Publique-se. Potim, 27 de outubro de 2020. Erica Soler Santos de 
Oliveira – Prefeita Municipal.
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Fadat abre inscrições
em Taubaté

Parque Tecnológico São 
José dos Campos promove 
curso de aperfeiçoamento 

em Data Science

São José dos Campos entra na lista 
das 20 maiores cidades no consumo 

de artigos para casa e decoração

A Secretaria de Esportes 
e Lazer de Taubaté abriu 
inscrições, ainda nessa 
segunda-feira (26), para 
apresentação dos projetos 
esportivos para  a tem-
porada de 2021. As ins-
crições, que vão até 6 de 
novembro, visam a cessão 
de bolsas-auxílio a atletas 
e equipes esportivas por 
meio do Fundo de Assis-
tência ao Desporto Ama-
dor de Taubaté (Fadat).
As vagas se destinam a 
projetos esportivos de 
equipes (pessoa jurídi-
ca) ou atletas individuais 
(pessoas físicas), visando 
competições de alto ren-
dimento para atletas não 
profissionais. O modelo 

O Parque Tecnológico São 
José dos Campos em par-
ceria com o Instituto Tec-
nológico de Aeronáutica 
(ITA), promove o curso de 
aperfeiçoamento em Data 
Science, que será minis-
trado por plataformas on-
line, com aulas ao vivo. 
O curso tem previsão para 
início em 15 de fevereiro 
de 2021 e carga horária de 
200 horas distribuídas em 
12 meses, incluindo o perí-
odo para desenvolvimento 
do TCC. As aulas irão cor-
rer duas vezes por semana, 

São José dos Campos está 
entre as oito cidades pau-
listas mais bem classifi-
cadas no ranking de con-
sumo do varejo de artigos 
para casa e decoração.
O mapeamento produzido 
pela ABCasa (Associação 
Brasileira de Artigos para 
Casa, Decoração, Presen-
tes, Utilidades Domésti-
cas, Festas e Flores) e pelo 
instituto IEMI Inteligência 
de Mercado revelou que, 
em 2019, a cidade subiu 
três posições, ficando na 
19ª colocação, já que, em 
2018, ficou na 22ª posição.
Embora tenha avançado 
no ranking, a participação 
de São José dos Campos 
no mapa geral é a mesma 
que em 2018, 0,5%, o que 
aponta queda das concor-
rentes próximas.
A cidade é a 8ª melhor 
qualificada do estado de 
São Paulo, ficando atrás 
de Santo André (18ª), Ri-
beirão Preto (17ª) e Osas-
co (15ª). Em contraparti-
da, São José dos Campos 
ficou à frente de Sorocaba 
(24ª), Santos (30ª) e Jun-
diaí (31ª). Dados nacionais

da inscrição está disponí-
vel no endereço eletrônico 
clicando AQUI porém, a 
formalização deve ser rea-
lizada presencialmente na  
secretaria do Fadat, anexo 
à Secretaria de Esportes e 
Lazer, que fica à Rua Ed-
mundo Morewood, 331 na 
Vila Edmundo, das 8h às 
12h e das 14h às 18h.
Os projetos serão subme-
tidos à análise do Conse-
lho Diretor do Fadat. Em 
caso de aprovação, serão 
concedidas bolsas-auxílio 
destinadas à manutenção 
e aprimoramento técni-
co desportivo de equipes, 
atletas e comissões téc-
nicas que representem a 
cidade de Taubaté. Tam-

às terças e quintas-feiras, 
das 19h às 21h30. Os te-
mas principais do progra-
ma são: Técnicas de Ban-
co de Dados; Inteligência 
Artificial; Machine Lear-
ning; Deep Learning e Big 
Data.
O curso é voltado para 
profissionais com forma-
ção em cursos da área de 
exatas ou economia. O 
programa é totalmente fo-
cado nas necessidades do 
mercado e contribui dire-
tamente no crescimento 
profissional de desenvol-

No segmento de casa e 
decoração do Brasil, as 
vendas do varejo cresce-
ram 1,63% em 2019 no 
comparativo com o ano 
interior. Em valores, o se-
tor movimentou um total 
de R$ 63,9 bilhões no úl-
timo ano, ante os R$ 62,9 
bilhões em 2018.
Novamente incorporado 
à pesquisa, o setor têx-
til (cama, mesa e banho) 
acrescentou R$ 19,9 bi-
lhões ao valor obtido por 
todas as áreas abrangidas 
pela ABCasa. O total so-
mado (R$ 83,8 bilhões) 
ficou R$ 2,5 bilhões aci-
ma do saldo de 2018. A 
inclusão contribuiu para o 
crescimento atingido em 
praticamente todos os in-
dicadores analisados. Vale 
ressaltar que, somente no 
quesito “produção local”, 
a participação do setor têx-
til foi de R$ 12,9 bilhões.
As importações atingiram 
a cifra de US$ 1,4 bilhão, 
mesmo patamar alcançado 
em 2018. Já as exporta-
ções tiveram crescimento 
de 0,39%, passando de 
US$ 990,1 milhões para 

bém poderá ser concedido 
transporte, taxas federati-
vas, arbitragem e inscri-
ções em competições me-
diante disponibilidade 
orçamentária.
A homologação final dos 
resultados será no dia 21 
de dezembro de 2020. To-
das as informações e pré-
-requisitos estão dispostos 
na “Resolução Fadat nº 
02/2020” que se encon-
tram no site da Prefeitura 
de Taubaté, acesse AQUI. 
Em caso de dúvidas ou so-
licitações de informações, 
os interessados podem fa-
zer contato pelo telefone 
3624-8740 ou ainda pelo 
e-mail:  fadat@taubate.sp.
gov.br.

vedores e operadores de 
ferramentas na área de ci-
ência de dados.
Após a conclusão do curso 
e aprovação do TCC, será 
concedido certificado de 
Curso de Aperfeiçoamen-
to em Data Science, emiti-
do pelo ITA e reconhecido 
pelo MEC.
A contratação do curso 
pode ser feita por meio da 
empresa onde o profissio-
nal trabalha ou pessoa físi-
ca, sendo liberado para PF 
o pagamento em até 12x 
no cartão de crédito.

US$ 993,9 milhões. Com 
a inclusão do setor de 
cama, mesa e banho, hou-
ve um acréscimo de US$ 
200 milhões em importa-
ções e US$ 41,9 milhões 
em exportações.
Os indicadores de produ-
ção, empresas atacadis-
tas, pontos de vendas e 
mão-de-obra registraram 
queda em relação ao ano 
de 2018. O segmento de 
casa e decoração registrou 
uma leve queda de 0,39% 
em produção de artigos, 
passando de R$ 25,7 bi-
lhões (2018) para R$ 25,6 
bilhões (2019). Ao todo, 
19,5 mil unidades produ-
toras foram responsáveis 
pelos resultados. No en-
tanto, houve uma redução 
de 2,5% no número dessas 
fábricas no ano passado.
O número de empresas 
atacadistas do setor, que 
realizam o escoamento 
dos produtos até o con-
sumidor final, teve queda 
de 1,4%. No segmento de 
cama, mesa e banho tam-
bém houve diminuição: 
-1,39% no número de ata-
cadistas.



página 4 A GAzetA dos Municípios 28 de Outubro de 2020

Hoje é aniversário de
Ubatuba, Parabéns

pelos seus 383 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.


