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A origem de Papai Noel, o
bom velhinho que, vestido
com uma roupa vermelha,
desce pelas chaminés das
casas levando presentes, mito
este tão difundido em nosso
país, é européia. Têm
variantes na França, onde é
chamado “Bonhome Noel”.
Mas a lenda do Papai Noel
não é apenas fruto da
imaginação dos europeus. Em
contrapartida há também o
“Pére Foue-ttard”, que não
leva presentes às crianças
bem comportadas e sim,
açoites às más.
Umas das origens da figura
de papai Noel seria São
Nicolau, nascido na Ásia
Menor no século III. Ele foi
bispo de Mira, na Lícia, e
ficou muito famoso em toda
a Europa por sua devoção,
principalmente no sul da Itália,
em Bari. Participou do
primeiro Concílio Ecumênico,
o de Nicéia, no ano 325.
Combateu heresias e foi
grande defensor de
evangelho. Seu amor às
crianças pobres foi o que mais
se destacou, mas
posteriormente também foi
considerado padroeiro dos
escravos, dos sentenciados,
dos marinheiros, das noivas,
dos ricos e dos pobres. Era
rico, mas distribuiu toda a sua
herança aos necessitados.
Por isso, no dia de sua festa,
seis de dezembro, tornou-se
costume os pais darem
presentes ás crianças
dizendo-lhes que era São
Nicolau que trazia do céu.
Aos poucos o costume foi
sendo transferido para o dia
de Natal.
Santa Claus
Por influência dos ingleses e
dos norte-americanos, São
Nicolau passou a ser
chamado de Santa Claus (em

Origem da figura de Papai Noel

holandês Sinter Klass). As
lendas dizem que Santa
Clauss é um ex-operário de
uma grande fábrica de
brinquedos, que insatisfeito
com o patrão malvado,
casou-se com uma
camponesa e mudou-se para
o Pólo Norte onde construiu
a própria fábrica.
Tudo poderia ser muito feliz
na vida de Papai Noel se sua
esposa não fosse estéril, o
que impedia de ter filhos.
Para aliviar a tristeza do
casal, os anões-duendes do
Pólo Norte resolvera ajudar
Santa Clauss na sua fábrica
de brinquedos e a distribuir
presentes para todas as
crianças do mundo (que
passariam a ser filhos que
Noel não poderia ter), na
época em que se comemora
o nascimento de Jesus Cristo
– o Natal.Para se locomover
pelos quatro cantos do
mundo, Santa Clauss (no

Brasil chamado de Papai Noel)
utiliza um grande trenó, onde
carrega os brinquedos. Renas
(espécie de gamo, veado-
mateiro) especialmente
alimentadas com um “milho
mágico”, que lhes dá o Dom de
voar, são atreladas ao trenó e
levam Papai Noel a todos os
lugares, pousando suavemente
no telhado das casas. Papai
Noel entra pela chaminé,
colocando presentes dentro das
meias penduradas na lareira ou
aos pés da árvore de Natal.
Mas isso apenas para as
crianças que praticam boas
ações. Papai Noel tem uma
rede internacional de duendes
– espiões que se encarregam
de fornecer informações sobre
as crianças do mundo inteiro.
Na Espanha os presentes são
dados não no Natal, mas no dia
de Reis, em lembrança às
dádivas de ouro, incenso e
mirra por eles oferecidos a
Jesus.

Antiga capela de Nossa
Senhora da Conceição de
Lagoinha, em território de São
Luiz do Paraitinga, comarca
de Paraibuna, constituída em
paróquia de 19 de novembro
de 1866.
Foi elevada com o mesmo
nome, na mesma comarca, a
freguesia, pela lei n.º 22, de
26 de março de 1866. A lei
n.º 128, de 25 de abril de 1880
elevou a freguesia de
Lagoinha a vila e a município,
na comarca de São Luiz do
Paraitinga. Reduzindo à
condição de distrito de paz,

pelo Decreto n.º 6.448 de 21
de maio de 1934, ficou
pertencendo ao município e
comarca de Cunha.
Passou a pertencer ao
município e comarca de São
Luiz do Paraitinga, pelo
Decreto-lei n.º 14.334 de 30
de novembro de 1944, posto
em execução  em 1º de
janeiro de 1945. O município
de Lagoinha, na comarca de
São Luiz do Piratinga foi
restabelecido com a sede na
vila de igual nome e com
território do atual distrito, pela
lei n.º 2.456 de 30 de

dezembro de 1953, posta em
execução em 1º de janeiro de
1954.

Como município ficou
constituído de um único distrito:
o de Lagoínha.
Área: 251 Km2

Altitude: 915m
Atividades Econômicas:
Cultura agrícola, pecuária e
produção de leite.
Rodovia: SP-60, SP-125, SP-
153 e SP-171
Limites: Taubaté, Roseira,
Cunha, São Luiz do Paraitinga,
Guaratinguetá e Aparecida.
Distância: 187,700

Aniversário de Lagoinha

A Praça de Tremembé
(Geraldo Costa) recebeu
novamente enfeites e
iluminação. Diariamente
são ouvidas musicas
natalinas gravadas e ao
vivo. Outra grande atração
é o Papai Noel que fica no
aguardo das crianças
proporcionando grande
alegria.A decoração do
Natal da cidade tem sido

considerada uma das mais
atraentes do Vale do
Paraíba em anos
anteriores, e neste ano
nada deixa a desejar em
termos de beleza.
Não só nos fins
de semana a
cidade recebe inúmeros
visitantes, mesmo em
dias normais a praça fica
superlotada. Alem da

decoração na Praça
Geraldo Costa o visitante
ou morador pode se
deslocar pela
Rua Bom Jesus até a
Praça Luiz
Balmes, onde fica a
Basílica do Bom Jesus, lá
também irá apreciar toda
uma iluminação
direcionada as
festividades de Natal

Natal em Tremembé

O Restaurante Cantinho
dos Amigos em São Luis
do Paraitinga  totalmente
reformado, ampliou seu
espaço para melhor
atender seus clientes. O
local é acolhedor e a
culinária de varias opções
atende ao bom gosto e aos
mais refinados paladares.
O restaurante é
tradicional em São Luis
do Paraitinga o que
também faz manter sua
freguesia e ampliar cada
vez mais o atendimento.

Restaurante Cantinho dos Amigos

amplia atendimento

O Restaurante Sabor da
Serra em São Bento do
Sapucaí voltou a atender
na Avenida Conselheiro

Rodrigues Alves n° 128
tel. (12) 3971-1772. Para
que fosse reformado o
prédio, o restaurante

funcionou durante algum
tempo em outro local,
naquela mesma avenida,
agora totalmente
modificado e com espaço
ampliado o restaurante
tem condições de atender
com muito  mais conforto
seus clientes, e atender
eventos com capacidade
para até 300 pessoas. Os
pratos são variados
agradando a todos os
paladares, e o
atendimento prima pela
qualidade.

O Restaurante Sabor da Serra
reabre após reforma
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O Bairro Pedreira é mais
uma comunidade que está
próxima da regularização
fundiária. Na semana
passada foram realizadas
duas reuniões no sentido
de verificar toda a
documentação que será
encaminhada para o
cartório no início de
2011. Técnicos da
prefeitura montaram um
plantão no último sábado
para mostrar aos
moradores todo o
trabalho desenvolvido
desde o início do
processo em 2008, além
de tirar dúvidas e fazer
possíveis correções. O
processo contou com a
adesão de todas as
famílias do bairro. Ao
todo, serão regularizados
310 lotes. Os
proprietários poderão
contar com a escritura

definitiva de seus terrenos
e toda segurança que esse
documento traz. E o
bairro poderá obter
melhorias de
infraestrutura, como água
tratada, luz elétrica e
pavimentação, entre
outras.Segundo o
presidente da Associação
do Bairro Pedreira, Israel
Bispo, a comunidade está
satisfeita com o processo
de regularização.
“Estamos todos
e s p e r a n ç o s o s
e ansiosos pela
chegada das
 escrituras. Temos
acompanhado os
processos de
 outros bairros que
obtiveram sucesso e isso
aumenta a nossa
confiança de que depois
da regularização, muitas
melhorias virão para o

nosso bairro”, diz
Israel.De acordo com o
secretário de Cidadania e
Desenvolvimento Social
da prefeitura, este é um
processo novo em
Ubatuba e no país. “A cada
área regularizada,
conseguimos aprimorá-lo
e torná-lo cada vez mais
participativo. No bairro
da Pedreira, por exemplo,
o diferencial foi o plantão
para atendimento
individualizado de cada
família. É um orgulho para
nós participar desta
transformação no
município e colaborar
para que as
 comunidades tenham
seus direitos
assegurados e a
perspectiva de uma vida
mais digna, com melhor
estruturação dos bairros
em que moram.”

Regularização
Fundiária no Bairro

 Pedreira em Ubatuba
chega à etapa final

A Prefeitura de São Bento
do Sapucaí, para alegrar a
cidade e trazer a magia do
Natal aos munícipes e
visitantes da Estância
Climática, espalhou
enfeites por toda a
cidade.No Portal de
entrada da cidade dois
anjos e um trenó com 3
renas dão às boa vindas a
todos que adentram o
município. Já na Avenida
Conselheiro Rodrigues
Alves (avenida central),
várias bengalas de natal
estão dispostas nos
postes de luz dando um ar
gracioso ao local. Logo à
frente, na Praça Padre

Pedro (praça principal) a
casa do papai noel, um
trenó com 3 renas, uma
árvore de natal, um
presépio e três caixas
altas de presentes (que
permitem que as crianças
coloquem os rostinhos e
tirem fotos), enchem de
alegria e de espírito
natalino quem passa por
ali. Na Praça General
Marcondes Salgado
(praça da fonte) um
presépio em tamanho
natural embeleza e
espalha a magia desta
época do ano. Por último,
na sede da Prefeitura, Av.
Sebastião de Mello

Mendes, um letreiro
saúda e deseja à todos um
“Feliz Natal e Boas
Festas”. Os enfeites
foram pensados com
muito carinho pela
Prefeitura de São Bento
do Sapucaí, para
presentear a todos os
s a m b e n t i s t a s
nascidos ou mesmo os só
de coração que gostam do
município. Não percam
ainda o Reveillon
 em São Bento do Sapucaí.
A partir das 22h na
Avenida Conselheiro
Rodrigues Alves banda
show para animar a virada
do ano.

Enfeites Natalinos
decoram a cidade de

São Bento do Sapucaí

24/25/26/27 de Dezembro
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Os pratos servidos no
natal são sempre motivo
de capricho e cuidado por
parte de quem os faz. Seu
preparo, além de
cuidadoso, é marca da
cultura de um povo ou de
uma região. Nesse
sentido, o Vale do Paraíba
ainda guarda diversas
tradições na culinária, o
que possibilita uma ceia e
um almoço de natal com
características bem
regionais.Apesar de
a l i m e n t o s
industrializados e
importados, como o
tender, o chester e doces
“enlatados” como o
sorvete, os pratos
principais das refeições
ainda mantém raízes
fortes no Brasil.O frango
assado, o porco, o
bacalhau - comidas de
origem portuguesa -, o
doce de figo, a rabanada e
frutas da época, como o
abacaxi e a melancia, há
tempos figuram entre os
pratos principais nas
mesas das famílias do
Vale do Paraíba.”Por mais
que existam inovações,
elas são adicionadas ao
cardápio básico da região,
que de certa forma vem se
mantendo através do
tempo”, acredita a
historiadora Thereza
Maia, que realizou

diversas pesquisas sobre a
cultura do Vale, inclusive
sobre a culinária.Segundo
Thereza, os pratos feitos
no Vale são um exemplo
da comida feita em todo
o país. A colonização
portuguesa na região,
como no Brasil, deixou
marcas fortes em nossa
comida.A historiadora
acredita que os novos
produtos, divulgados pela
publicidade e que são
encontrados em
supermercados não
competem com muita
força com pratos
t r a d i c i o n a i s . ” O s
enlatados, os produtos
industrializados, não
competem com a leitoa à
pururuca, por exemplo. O
básico da mesa natalina
continua intacto”,
diz.Uma das razões para
essa manutenção é a fácil
a d a p t a ç ã o
e a razoável variedade dos
pratos da região.
 “Se uma pessoa não pode
fazer um bacalhau
 ou um prato
 mais caro, até mesmo
comprar um importado,
ela faz o frango assado.
Esse prato é muito
comum nas famílias do
meio rural, e muito
saboroso”, diz.NATAL
TROPEIRO - Com o
objetivo reavivar a

memória da culinária
tropeira também na época
natalina, o Centro de
Tradições Tropeiras, em
Lorena, promove há três
anos um almoço de natal
com comidas típicas.O
almoço conta também
com uma decoração
especial, que passa por
flores feitas de papel
crepon e guirlandas
enfeitadas com papel de
seda.Além da leitoa à
pururuca, prato que
demanda todo um cuidado
especial, e outros pratos
típicos, como o frango
assado e doces como a
rabanada, doce de figo e
pirulitos caseiros, o
almoço terá uma mesa
especial: a mesa dos
anjos.Tradição vinda das
grandes reuniões de natal,
que uniam várias famílias,
a mesa dos anjos é uma
mesa montada apenas para
crianças, que ficam
vestidas de anjos.”A
história dos anjos foi
inventada para fazer com
que as crianças quisessem
ficar na mesa, pois
normalmente não se
separam dos pais”, diz o
gerente do Centro,
Alfredo Paulino dos
Reis.As festas natalinas
chegavam a acontecer, no
meio rural, em várias
casas ao mesmo tempo.

A tradição do Natal
regional à mesa

O Conseg, Conselho
Comunitário de
Segurança, de Taubaté
realizou durante a noite de
do dia 20 de dezembro na
Sede Social da Sabesp,
uma reunião para
h o m e n a g e a r
personalidades, policiais
civis e militares,
jornalistas e

colaboradores das
campanhas realizadas ao
longo de 2010.Na
ocasião, o projeto
PROERD, promovido
pela Polícia Militar e
representado pelo Major
MP Chagas, do 5º BPMI
de Taubaté, também
recebeu uma homenagem
pelos trabalhos

desenvovidos nas escolas
e comunidades do
município. O objetivo do
Conseg é reunir a
comunidade  para discutir,
analisar e acompanhar
soluções de segurança 
para o município, por
meio de campanhas
educativas e cooperação
de lideranças locais.

Conseg Taubaté
homenageia

personalidades durante
reunião

Após a sessão ordinária, a
vereadora Geni Dias
Ramos – Dona
Geni prestou uma
homenagem ao senhor Mário
Augusto Monteiro – Mário

Barbudo. Ela lembrou a
trajetória da vida
profissional do homenageado
e suas ações
s o c i a i s
 em prol das crianças e da

comunidade mais carentes de
Pindamonhangaba. Mario
Barbudo foi agraciado com
um Cartão de Prata da
Câmara de
Pindamonhangaba. 

Câmara presta homenagem à
Mário ‘Barbudo’
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Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
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.

Programação: 04

dezembro – sábado 20h –

Abertura da Exposição

Fatos & Atos  -

Reconstrução da Cidade

Local: Praça da Matriz

20h30 – Espetáculo Teatral

“Um Natal diferente” –

Grupo Artifício Teatral

Local: Espaço Cultural

“Elias José Abdalla”05

dezembro – domingo  20h

– Banda Big Band

(Instrumental) Local: Praça

da Matriz 08 dezembro –

quarta-feira – Dia da

Padroeira Nossa Senhora

da Conceição 06h –

Repique dos Sinos 10h –

Missa Solene Nossa

Senhora da Conceição 15h

– Ofício da Imaculada  18h

– Procissão com a Imagem

da Padroeira 19h – Missa

de encerramento da Festa

Local: Igreja Matriz Nossa

Senhora da Conceição 11

dezembro – sábado 16h –

Mostra Audiovisual

Paulista- SESC Taubaté

Programa Infantil:

Lagartixa – 4´ - videoclipe

de animação de música da

banda Pequeno Cidadão

Além do Olhar – 3´ - curta

de animação feito em

oficina Visitantes – 3´ -

curta de animação

Eletrogato – 4´ - curta de

animação feito em oficina

Zumbido – 3´ - curta de

animação feito em oficina

Escola de Cachorros – 11´

- episódio da série de

animação para televisão

Peixonautas – 11´ -

episódio da série de

animação para televisão A
Bailarina e O Bonde – 10´ -

curta de animação Local:

Espaço Cultural “Elias José

Abdalla” 20h00 – Abertura

da Exposição de Presépios

com a apresentação do

Coral Acordavocal

Medicina da USP Local:

Espaço Cultural do Parque

Lavapés 12 dezembro –

domingo 16h – Mostra

Audiovisual Paulista- SESC

Taubaté Programa

Infantil:Escola para

Cachorros 11´– episódio 2

da série de animação para

televisão Sossega Leão –

Curta de animação feito em

oficina Cadê o Bauruzinho

– Curta de animação feito

em oficina Dayane e Zé

Firo – Curta de animação

Nina – Curta de animação

A Garrafa do Diabo - curta

de ficção infantil Ernesto

no País do Futebol – curta

de ficção infantil Local:

Espaço Cultural “Elias José

Abdalla”20h – Concerto

Ricardo Simões e Pequena

Orquestra Local: Espaço

Cultural “Elias

Jose´Abdalla”18 dezembro

– sábado 16h – Mostra

Audiovisual Paulista- SESC

Taubaté  Programa Família:

Não, João 12´ - Curta

documentário com

temática infantil e

divertida O Divino, De

repente 7´ - Curta

documentário com

animação e temática

divertida O Imaginante

quarto da vovó 16´ - Curta

com temática infantil A

Fabula das três avós  15´ -

Curta com temática infantil

Timing 8´ - Curta com Caco

Ciocler de classificação

indicativa livre O

cozinheiro Negro 15´ -

Curta com temática infantil

Ernesto no País do Futebol

14´ - Curta com temática

infantil Local:

Espaço Cultural

 “Elias José Abdalla” 20h –

Cantata de Natal

 “Rei de Amor” -

 Coral da Igreja

Metodista de Cunha e

Taubaté Local: Espaço

Cultural “Elias José

Abdalla” 21h30 –

Apresentação especial do

Projeto “Violas na Praça”

Local: Praça da Matriz 19

dezembro – domingo 10h –

Distribuição de brinquedos

Local: Ginásio de Esportes

13h – Brincadeiras na praça

e distribuição de doces e

balas  Atividades extras

Anjos no Meio da Praça –

10´ - Curta de animação

16h – Mostra Audiovisual

Paulista- SESC Taubaté

Programa Família: Dylan

Sings Bowie – 4´ - Clipe de

animação da banda

paulistana Jumbo Elektro

Avós – 11´ - Curta com

temática infantil

Celebridades Anônimas –

20´ - Curta documentário

sobre dubladores De Velha

Basta Eu - 8´ - Curta leve e

divertido com a temática

da terceira idade Guerra de

Arturo - 19´ - Curta

divertido com temática

fantasiosa Local: Espaço

Cultural “Elias José

Abdalla”20h – Banda

Regimental de Música do

Comando de Policiamento

do Interior I Local: Praça da

Matriz 24 dezembro –

sexta-feira 21h – Missa do

Galo Local: Igreja Nossa

Senhora da Conceição

Após a Missa,

apresentação do Grupo

Folia de Reis “Magos do

Oriente”, no Presépio

Local: Praça da Matriz 31

dezembro – sexta-feira –

Reveillon 2010/2011 22h –

Show da Virada com a

Banda Multishow 00h00 –

Show Pirotécnico para a

chegada de 2011 Local:

Praça da Matriz 06 janeiro

– quinta-feira – Dia de Reis

20h – Apresentação do

Grupo Folia de Reis

“Magos do Oriente”Local:

Praça da Matriz

OBS: Para as

apresentações que

acontecerão no

 Espaço Cultural “Elias José

Abdalla”, à noite, solicita-

se 1Kg de alimento não

perec íve l .Rea l i zação:

Prefeitura Municipal de

Cunha Secretaria de

Turismo e Cultura

NATAL LUZ DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE

CUNHA

24/25/26/27 de Dezembro

A Gazeta dos Municípios agradece à
todos que neste ano que se passou deram

seu apoio e prestigio, nos ajudando a
incentivar a cultura.

Desejamos à  todos amigos, colaboradores
e clientes um Feliz Natal e

Próspero
Ano Novo.
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O combate a Dengue é uma
ação constante que exige o
engajamento permanente
de toda a população. Este
engajamento não se limita
apenas à adoção de medidas
concretas para acabar com
os focos através da
eliminação da água parada.
Todo cidadão e cidadã têm
que ser um Fiscal da
Dengue, conscientizando
amigos e visinhos sobre os
problemas da doença e até
denunciando os possíveis
focos de transmissão. O
combate a dengue é uma
batalha em que todos,
queiram ou não, estão
envolvidos. O mosquito
não escolhe classe social
ou grau de instrução para
atacar. As epidemias vem
se alastrando em grau
crescente ano após ano, e
há uma preocupação maior
para 2011. Com certeza se
você ainda não foi, tem um
amigo ou parente que foi
infectado pela doença.
Converse com um deles
para saber das
conseqüências. O combate
a dengue deve tornar-se
uma rotina de vida. Não
existe nenhum produto
químico eficaz. A solução
é eliminar as larvas do
mosquito que se reproduz
em águas paradas. A partir
de agora o momento é de
alerta total. Existem
meios para reverter a
situação No ano de 2010,

Caraguatatuba teve um
dos maiores surtos da
dengue. Uma tenda de
campanha emergencial
teve que ser armada na
Santa Casa para atender
os pacientes. Naquela
oportunidade o Dr.
Pedro Norberto, ex-
secretário da Saúde do
município, assim se
pronunciou: “Existem
razões evidentes de um
crescimento assustador
dos casos de dengue.
Mas existem
possibilidades de
revertermos ou mesmo
estabilizar a situação.
Moramos m uma região
que além das variações
climáticas contém
habitações que
vão do morador fixo ao
morador transitório.
H a b i t a ç õ e s ,
 ditas de veraneio, que
deixam de ser
utilizadas por um longo
período, esquecidas e
sem cuidados de
manutenção e
preservação. A isso se
somam as características
de um mosquito cujos
ovos conseguem
sobreviver 450 dias, em
regimes até adversos,
gosta de águas limpas e
paradas, capacidade de
sobrevida de 45 dias
onde na busca de sangue
pode contaminar até 300
pessoas e que cada

pessoa contaminada pode
transmitir o vírus para
outro mosquito durante
até cinco dias. Algumas
regiões do país, como
Cuiabá, só conseguiram
diminuir e estabilizar os
casos da doença com um
trabalho intenso,
educativo e de inspeção
dos imóveis durante todo
o ano. Acreditamos
também que a lei que
penaliza os donos e
moradores com focos de
mosquito e inacessíveis
aos agentes de saúde para
inspeção, é de
importância fundamental
no controle da doença. Se
estas ações não forem
implementadas acredito
que os casos da doença só
diminuirão quando toda a
população estiver
naturalmente vacinada
com a própria doença
pelos três tipos que
assolam a nossa região,
com os possíveis
 riscos de
 complicações
h e m o r r á g i c a s
características deste tipo
de situação. Se a
população, o comércio e
o poder público fizerem
as contas dos custos que
implicam em várias
pessoas com dengue, vão
sentir no bolso a
necessidade urgente de
uma atitude mais enérgica
e consciente de todos.”

A cidade contra a
dengue

Neste Natal e Ano Novo em
Caraguá curta os dias de festa
(25 de dezembro e 1º de
janeiro) com tranquilidade e
segurança. Os setores de
Fiscalização, Defesa Civil,
Saúde e Trânsito atuarão com
horários diferenciados. A
secretaria de Saúde atenderá
as emergências com quatros
ambulâncias do Serviço de
Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU): uma na
UBS do Massaguaçú; outra na
UBS do Porto Novo; e duas
no pátio da secretaria, no
Indaiá. O serviço de

fiscalização da secretaria de
Urbanismo será das 6h às
12h, no período da manhã,
e das 14h às 18h, no
período da tarde, com dois
agentes cada. A secretaria
de Trânsito conta com 35
agentes, das 8h à 1h e,
quando forem realizados
shows na Avenida da Praia,
a equipe fica até o
encerramento. A Defesa
Civil está à disposição
24h.A Vigilância Sanitária
terá fiscais para vistoria do
comércio nos dias 26 de
dezembro e 1º de janeiro,

das 8h às 14h, e das 19h às
0h, com duas equipes em
cada período. É ponto
facultativo na prefeitura nos
dias 24 e 31 de dezembro e
não haverá expediente na
p r e f e i t u r a . S e r v i ç o s :
Telefones de plantão:
Fiscalização - (12) 7813-
8903, 7813-8904 ou 7813-
8911  Fiscais de Trânsito –
3886-6080/ 0800 778 8080
Vigilância Sanitária – (12)
3897-2124/ 3897-2150
Secretaria de Saúde
(ambulâncias) – 192 Defesa
Civil - 199

Confira os serviços de plantão
para o

Natal e Ano Novo

24/25/26/27 de Dezembro

2011

2011
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Os moradores e visitantes
da cidade de Monteiro
Lobato já podem apreciar
o tradicional “Presépio de
Natal”. Localizado na
Praça Cunha Bueno, o
monumento é
representado por várias
figuras como: Maria,
José, pastores, animais e
os três Reis Magos. A
atração representa a
história mais famosa do
mundo: O nascimento do
menino Jesus. O presépio
foi cuidadosamente

preparado pela equipe da
Prefeitura Municipal.
Luzes, plantas, uma
pequena gruta e um
córrego fazem parte da
construção.Em 2010, a
grande novidade são os
p e r s o n a g e n s
mecanizados. Os bonecos
dão vida ao presépio e
encantam adultos e
crianças.Além do
monumento de natal, a
Praça Cunha Bueno está
iluminada com pequenas
luzes em árvores e

residências, fascínio para
os olhos de uma tradição
existente há 15 anos na
comunidade. Sons
natalinos completam o
ambiente festivo. O local
conta com um sistema
musical, onde diversas
melodias são
apresentadas aos
moradores diariamente. A
Prefeitura de Monteiro
Lobato deseja para todos
os munícipes um Feliz
Natal e um Ano Novo
repleto de paz!

Tradição de Natal:
Presépio encanta

moradores

Voluntarios fizeram neste
dia 18/12 uma ação social
para as crianças carentes
dos bairros rurais de
Natividade da Serra.Muito
mais do que enfeites e
árvores coloridas, o
espírto do Natal é
sinônimo de
solidariedade. Quem
reserva este momento
para a realização de boas
ações está fazendo bem,
primeiramente, para si
próprio e, em seguida,
para o outro. Foi o que
dois voluntários fizeram
nesse sábado 18/12, eles
distribuíram balas e
brinquedos para centenas
de crianças de bairros
rurais da cidade de
Natividade da Serra.Os
voluntários João Ferreira
e Lázaro Rodrigues

visitaram os bairros do
Pouso Altinho, Bairro
Alto e Pouso Alto.”Para
mim isso é muito
importante e
emocionante poder
presenciar a felicidade de
uma criança, agradeço
muito a Deus por me
ajudar nessa missão e
agradeço também ao
empresário do Buffet
Louzada que contribuiu
imensamente”, afirma
João Ferreira.No dia 19/
12 a Rádio Morada da
Serra em parceria com a
Prefeitura Municipal e o
Fundo de Solidariedade
realizaram a 16° Festa de
Natal.Mais de 1.200
crianças lotaram o
Ginásio de Esporte de
Natividade da Serra para
celebrar o natal e receber

o Papai Noel que chegou
em uma viatura da Polícia
Militar, depois da chegada
do Papai Noel as crianças
poderam comer cachorro
quente, beber suco
e ainda receberam
diversos presentes.Esta
festa começou á 16 anos
em um programa
sertanejo na Rádio
Morada da Serra com
apenas 50 crianças
participando da festa,
com o decorrer dos anos
os números foram
aumentando e agora já
ultrapassamos 1.200
pessoas, crianças e
adultos para comer, beber
e se divertir.Esta Festa é
feita com a ajuda do povo
nativense para o nosso
povo.” Afirma o radialista
Erivelton Fernandes.

Natal Solidário em Natividade da Serra

24/25/26/27 de Dezembro
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Duração da queima de
fogos é de 20 minutos A
chegada de 2011 em
Caraguá será com muita
festa, música e queima de
fogos, a cidade espera
receber cerca de 400 mil
turistas para o Réveillon.
Na praia do centro e no
bairro Massaguaçu
acontece a queima de
fogos oficial. No centro,
o show pirotécnico será
nas margens do Rio Santo
Antonio, na pista
de bicicross de Caraguá, e
na Massaguaçu a festa
será perto da igreja do
bairro. A queima de fogos
terá duração de 20
minutos. O show

pirotécnico é promovido
por patrocinadores e
colaboradores da
prefeitura. No dia 31, o
palco do Mega Verão
Caraguá, na Praça de
Eventos, será comandado
pela banda Oh!
Bahia e pelo
cantor Rachid
Camargo, e no bairro
Massaguaçu, os bailes
populares prometem
agitar a galera. A entrada
é gratuita.  A animação
continua nos primeiros
dias de 2011. No sábado
(01/01), a festa será com
a banda Samprazer, e no
domingo (02/01) a dupla
Marcos e Belutti

comandam o público. As
apresentações musicais
estão previstos para
iniciar a partir das 22h. Os
pontos de venda estão
espalhados em cinco
cidades da região
(Caraguá, Ilhabela,
Ubatuba, São Sebastião e
São José dos Campos) e
na internet no site do
Ingresso Rápido
( w w w . i n g r e s s o r
apido.com.br). As fotos
da queima de fogos do
Réveillon 2009/2010
estão disponíveis para
download em alta
resolução no endereço:
w w w . f l i c k r . c o m /
caraguaoficial.

Réveillon em Caraguá terá shows

musicais e pirotécnicos

Evento em Caraguá abre
programação amanhã
Maratona de shows, que
acontece até dia 30 de
janeiro, contará com
apresentações de Claudia
Leitte, Exaltasamba,
Restart, Cesar Menotti e
Fabiano, Eva, Maria
Cecília e Rodolfo e mais
André LeiteCaraguatatuba
Para os “pé de valsa”,
muito forró e sertanejo
universitário. Para os
micareteiros, tem axé. E
quem gosta de pagode?
Também pode se
programar porque o Mega
Verão Caraguá tem
atrações para todos os
gostos.A maratona de
shows começa neste
sábado e se estende até o
dia 30 de janeiro. São 43
dias dedicados aos mais
variados estilos musicais,
numa arena com
capacidade para receber
cerca de 10 mil pessoas
por dia. Além da pista, o
público ainda terá a opção
de optar por camarotes
executivos (para grupos
de 10 pessoas), super vip
(individual, com serviço
open bar e bufê) e ainda o
camarote “Estância
Nativa”, com DJs.
“Também contamos com
uma praça de alimentação,
espaço kids, paintball,
escalada e uma danceteria
que funcionará depois dos
shows”, afirma um dos
produtores do evento,
André Luis Trevensoli.
Shows. Para garantir o
prestígio do público, o
Mega Verão Caraguá
apostou em grandes
atrações, dos mais
variados gêneros
musicais. “Procuramos
trazer artistas que estão na
mídia, que acabaram de
lançar músicas novas e
também aqueles que já são
consagrados”, afirma o
produtor. É o caso de
Claudia Leitte, que se
apresenta na quarta-feira,
dia 29 de dezembro, e Eva

— comandada por Saulo
Fernandes — que agita a
noite do dia 24 de janeiro.
Já entre os artistas que
têm novidades para
apresentar ao público
estão os meninos do
Exaltasamba (30 de
dezembro), que acabaram
de gravar o DVD em
comemoração aos 25
anos de história do grupo.
O público teen também
pode marcar presença no
evento na noite do dia 21
de janeiro, quando a
Restart promete colocar a
galera para ferver. E para
quem gosta de sertanejo
— ritmo que tem atraído
grandes públicos para as
festas universitárias em
todo o país — algumas das
opções são Cesar Menotti
& Fabiano (8 de janeiro),
João Bosco & Vinicius
(23 de janeiro), Michel
Teló (29 de janeiro) e
Maria Cecília & Rodolfo,
que encerram a
programação do Mega
Verão Caraguá (30 de
janeiro). Abertura. A
noite de estreia do Mega
Verão Caraguá, que
acontece amanhã, dia 18,
contará com os shows dos
grupos Nuwance e Banda
Sonni — comandada pelo
ex-BBB Rafinha. A
entrada para a pista, nesta
noite, será gratuita.
Segundo os
organizadores do evento,
a classificação para os
shows é de 16 anos e os
menores poderão entrar
no local acompanhados
dos pais ou responsáveis.
Para os deficientes
físicos haverá um acesso
especial ao local do show,
com uma área reservada
em frente ao palco (na
área vip). Mais detalhes
sobre a programação de
shows e sobre venda de
ingressos estão
disponíveis na arte nesta
página. Promocionais
Vários shows que
integrama programação

do Mega Verão Caraguá
terão ingressos de pista à
venda por R$5 Para Todo
Gosto Programação do
Mega Verão inclui shows
de grupos de pagode, axé,
sertanejo, pop rock e
muito mais
P r o g r a m a ç ã o
Dezembro Dia 18 –
Nuwance/ Rafinha &
Banda Sonni Dia 19 –
Belo Dia 23 – Edson Dia
24 - Ulisses e Moisés Dia
25 - Matheus Minas e
Leandro Dia 26 – Latino
Dia 29 - Claudia Leitte
Dia 30 – Exaltasamba Dia
31 - Rachid Camargo /
Oh!Bahia Janeiro Dia 1
– Samprazer Dia 2 -
Marcos e Belutti Dia 5 -
VakaLoka / Lu e Tchelo
Dia 6 - Pixote / Swing
Simpatia Dia 7 – Jammil
Dia 8 - Cesar Menoti e
Fabiano Dia 9 - Inimigos
da HP Dia 13 – Falamansa
Dia 14 - Banda Eva Dia 15
- Hugo Pena e Gabriel Dia
16 - Jeito Moleque Dia
20 – Chimarruts Dia 21 –
Restart Dia 22 - Art
Popular Dia 23 - Joao
Bosco e Vinicius Dia 27
- Guilherme e Santiago
Dia 28 – Daniel Dia 29 -
Michel Telo Dia 30 -
Maria Cecilia e Rodolfo
Serviço Ponto de Venda
em Caraguá: loja Água do
Mar (Calçadão Santa
Cruz) e bilheteria oficial
no local dos shows, na
Praça de Eventos /
Ilhabela: Calçados Franca
(Vila, ao lado do Ponto
das Letras) / Ubatuba:
Loja Vivo (Centro) /
SãoJosé: Lojas The Print
(Av. JK, 6812) / São
Sebastião: Loja Água do
Mar (Centro) e Calçados
Franca (Av. Guarda Mor
Lobo Viana, 139, Centro)
ou ainda no site
w w w . i n g r e s s o
rapido.com.br Telefones:
(0xx12) 3881-1700 /
9171-8284 Site:
w w w . m e g a v e r a o
caragua.com.br.

Um Mega Verão em
Caraguá

Uma festa recheada de
presentes, brincadeiras e muita
diversão! Estes foram alguns
ingredientes que fizeram a alegria
de crianças e adultos no Natal
da Criança Paraibunense, que
aconteceu na manhã desta sexta-
feira, 10. O evento foi realizado
pelo Departamento de Bem Estar
Social com o apoio da diretoria
de Educação, diretoria de Obras
e diretoria de Turismo, Esportes
e Lazer. A administração
municipal disponibilizou ônibus
para transportar os pais e as
crianças dos bairros vizinhos ao
Cedro.As crianças aproveitaram
diversas atividades recreativas,
como: futebol, perna de pau,
brinquedos de bexigas, pintura
de rosto, entre outros. Além de
ganharem brinquedos, que foram

doados pelo Departamento de
Bem Estar Social. Ainda houve
distribuição de algodão doce,
sorvete, balas, cachorro quente
e refrigerante. A senhora Irene
Marcelino, moradora do Gibraltar,
na região do Cedro, levou um
casal de filhos e um neto para
aproveitar a festa. “Esta é a
primeira vez que participamos;
gostei muito das coisas
oferecidas às crianças. A
Prefeitura está de parabéns pelo
evento. Acredito que a festa será
ainda melhor nos próximos
anos”, diz.  O Papai Noel
distribuiu balas e carinho aos
presentes, contagiando pais e
filhos que também se divertiram
com um passeio no trenzinho
fornecido pela diretoria de
Educação, uma novidade no

evento deste ano no
Cedro.Segundo a presidente do
Fundo Social de Solidariedade,
Luiza Antunes de Faria Barros, o
natal é uma ocasião especial e
precisa ser levado a todas as
pessoas. “O objetivo principal é
mantermos vivo o espírito
natalino, independente da cor,
credo ou classe social,
permitindo que as crianças
tenham condições de ganharem
uma festa digna e, através disso,
conseguirem um natal mais
iluminado e feliz”, declara.Neste
sábado, 11, o Natal da
Criança Paraibunense acontece
na Praça do Mercado, no Centro
da cidade, das oito da manhã ao
meio dia. O evento atenderá as
crianças da cidade e de bairros
da zona rural. 

Natal da Criança Paraibunense
é realizado no Cedro

24/25/26/27 de Dezembro
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Para celebrar o Natal, o
restaurante Bom Prato de São
José dos Campos e Taubaté
ofereceram aos clientes no dia 23
de dezembro, cardápios
especiais por apenas R$ 1,00.
Pratos típicos da época foram
escolhidos para agradar o

público de cada restaurante.No
menu, lombo assado, frango ao
molho laranja, lagarto ao molho
madeira, pernil ao molho de
ervas, além dos tradicionais
arroz, feijão, saladas,
sobremesas e sucos variados,
para citar apenas alguns. O

vereador Henrique Nunes, atual
p r e s i d e n t e
 da Câmara Municipal de
Taubaté,  prestigiou o
 almoço especial de Natal.
Nunes, foi um dos grandes
batalhadores para a instalação do
Bom Prato em Taubaté.

Bom Prato oferece almoço especial de Natal em Taubaté e
São José dos Campos

24/25/26/27 de Dezembro
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