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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.

Miscelânea
Culinária

Bobó de camarão

Ingredientes: 1 quilo de camarões frescos, sal a gosto, 3 dentes de alho picados e amassados,
suco de 1 limão, pimenta do reino a gosto, 1 quilo de mandioca (prefira as que já vêm
descascadas e embaladas, é mais prático), 1 cebola cortada em rodelas, 2 cebolas raladas,
1 folha de louro, 6 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 vidros de leite de coco, 1 maço de
cheiro verde picado, 2 latas de molho pronto de tomate, 2 pimentões verdes bem picadinhos
e colheres de sopa de azeite de dendê.

Modo de preparar: Lave os camarões e tempere com sal, alho, pimenta e limão. Deixe
marinar. Pegue uma panela com água e cozinhe a mandioca em pedacinhos com louro e
cebola em rodelas. Quando estiver mole, acrescente um vidro de leite de coco, deixe
esfriar um pouco e bata no liquidificador. Esquente o azeite de oliva, junte a cebola ralada
e deixe dourar. Acrescente os camarões e frite. Adicione as duas latas de molho de tomate,
o cheiro verde e deixe cozinhar por alguns minutos. Junte na mesma panela a mandioca
batida no liquidificador, outro vidro de leite de coco e o azeite de dendê. Deixe levantar a
fervura e está pronto.

Curiosidades

Uma pesquisa com aproximadamente 600 pessoas revelou que obesos têm dificuldade de
se casar e de encontrar emprego. O estudo mostrou que 78% das pessoas acham que o
excesso de peso interfere no matrimônio e que 50% delas não se casariam com um obeso.

Santos patronos e padroeiros

24.01 – São Francisco de Sales – Jornalistas e escritores
09.02 – Santa Apolônia – Dentistas
27.04 – Santa Zita – Empregadas domésticas
01.05 – São José Operário – Trabalhadores
11.05 – São Izidro – Lavradores
19.05 – Santo Ivo – Advogados e juízes
22.05 – Santa Rita de Cássia – Esposas e mães
21.06 – São Luiz Gonzaga – Juventude
29.06 – São Pedro – Pescadores
08.07 – Santa Isabel – Padeiros
14.07 – São Camilo – Doentes e hospitais
25.07 – São Cristovão – Motoristas
11.08 – Santa Clara – Televisão
15.08 – São Tarcíso – Coroinhas
21.09 – São Nicolau – Bancários e marinheiros
26.09 – São Cosme e São Damião – Médicos e farmacêuticos
27.09 – São Vicente de Paula – Obras de caridade
30.09 – São Jerônimo – Estudos bíblicos
04.10 – São Francisco de Assis – Animais e ecologia
05.10 – São Benedito Preto – Negros e escravos
12.10 – Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil
13.11 – São Homobono – Comerciantes
22.11 – Santa Cecília – Músicos
25.11 – Santa Catarina – Estudantes e filósofos
05.12 – São Sabas – Pobres
10.12 – Nossa Senhora Loreto – Aviadores

Humor

Dois amigos que não se vêem desde os tempos da faculdade se encontram e um deles
pergunta:
- E a sua noiva, como vai?
- Minha ex-noiva.
- Como assim?
- Não vamos mais nos casar. Faltando duas semanas para a cerimônia, nós resolvemos
terminar tudo.
- Mas ela não era bonita?
- Sim, mas me diga uma coisa: você se casaria com uma pessoa mentirosa, preguiçosa e
infiel?
- Não, de jeito nenhum.
- Pois é. Ela também não.

Joaquim está sentado à beira do rio, pescando, quando de repente avista o amigo Manoel:
- Ó Manoel! Grita ele.
- Ó Joaquim! Responde o amigo.
- Como faço pra atravessar para o outro lado do rio?
- Não sejas burro, Joaquim! Tu já estás no outro lado!

Jacob estava no hospital, muito mal de saúde e disse ao médico:
- Doutor... se eu for morrer, por favor... Quero morrer antes do meio-dia...
O médico achou que fosse superstição, mas resolveu perguntar:
- Por que antes do meio-dia, seu Jacob?
- É que aí eu economizo o dinheiro do almoço!

O caipira quer telefonar no único telefone público que tem na cidade, mas um sujeitinho da
cidade grande, muito folgado, não larga de jeito nenhum o aparelho.
- O senhor me desculpe! Disse o caipira, cutucando as costas do cara. Já tem prá mais de
meia hora que o senhor tá aí com esse telefone na mão e num diz uma palavra!
- Pois é. Diz o sujeito, tampando o fone. É que eu estou falando com a minha mulher!

A porta da vida: A vida não deve ser medida por aniversários, mas sim por realizações, não
conte sua idade com números, faça seu calendário com suas conquistas.
A porta do sonho: Tudo o que existe hoje de grandioso, foi antes um sonho, os vencedores
dedicam-se a realizar seus sonhos, transformando-os em objetivos, mobilizando seu potencial
e agindo com disciplina em direção à vitória.
A porta da inteligência: As portas abrem-se para caminhos, mas a caminhada é você quem
faz, aproveite cada momento para desenvolver a inteligência e a criatividade, as soluções
já existem, basta encontrá-las.
A porta da consciência: Sua consciência é mais importante que sua reputação, sua
consciência é o que você é, sua reputação é o que os outros pensam que você é, você é
muito mais do que os outros possam imaginar.
A porta da amizade: Nos momentos de crise, os amigos são a melhor referência, cultive as
amizades existentes e faça novas.
A porta da gratidão: Tudo o que se consegue na vida é com ajuda das pessoas. Agradecer
é uma boa maneira de deixar os outros motivados.
A porta da prosperidade: Todos nascemos com o potencial para o sucesso, poder é saber
querer!
A porta da cortesia: Se você tratar bem as pessoas, indiferentemente do que elas sejam ou
tenham, você terá bons pensamentos dirigidos a você, ser cortês o ajudará a chegar onde
quer mais rápido.

O vereador Luizinho da
Farmácia (PR) apontou
melhorias para bairros de
Taubaté em diversos
requerimentos enviados à
Prefeitura. Exemplo é o
pedido de instalação de
um semáforo para
pedestres no cruzamento
entre a avenida Arthur da
Costa e Silva e a rua Prof.
Moreira, trecho utilizado
diariamente por alunos da
escola Prof. José
Ezequiel de Souza.No
bairro Independência, há
solicitações do vereador
pedindo a cobertura de
pontos de ônibus da
avenida Independência,
construção de uma boca
de lobo na avenida

Antônio de Queiroz Filho,
ao lado do nº 533,
notificação do
proprietário do terreno
localizado à rua Ângelo
Baldini Marçon, ao lado
do nº 88, para que proceda
a limpeza do terreno, e
limpeza em todo o
loteamento Jardim de Alá,
localizado no bairro.Em
relação ao trânsito, o
vereador pediu
recapeamento da rua
Antônio Rodrigues
Arzão, Vila das Graças;
ampliação do horário de
circulação do ônibus da
linha do Barreiro; e reparo
no asfalto da rua Vicente
Rodrigues Sales, no
residencial Colina dos

Ipês. Luizinho solicitou
ainda iluminação em
frente ao Pamo da Vila
IAPI, e na praça Alfredo
Otto Wenzel, para
aumentar a segurança, e
instalação de uma caixa
coletiva de Correios, na
vila localizada na estrada
municipal do
Barreiro.Para o Jardim
Califórnia, o vereador
pediu o reinício da
reforma na praça Padre
João Leão Dehon.
Munícipes estão
insatisfeitos com a
paralisação das obras,
que, segundo a Prefeitura,
seriam reiniciadas na
primeira semana do mês
de abril.

Melhorias para bairros
são apontadas pelo

vereador Luizinho da
Farmácia

Evento faz parte de ações
para capacitação dos
empresários de micro e
pequenas empresas que
aderiram ao Circuito
Turístico Litoral Norte.O
escritório regional do
Sebrae-SP em São José
dos Campos e o Fórum
Regional de Turismo do
Litoral Norte realizam
nessa quinta-feira (7),
19h, em Caraguatatuba, a
palestra “Redes Sociais:
uma nova ferramenta de
marketing para sua
empresa”, com a
consultora do Sebrae-SP,
Ana Maria Magni
Coelho.O evento faz parte
das ações para
capacitação e
aprimoramento de gestão
dos empresários de micro

e pequenas empresas que
fazem parte do Circuito
Turístico Litoral Norte,
composto pelas cidades
de Caraguatatuba,
Ilhabela, São Sebastião e
Ubatuba, e que tem o
objetivo de promover o
turismo regional e
fomentar o fluxo de
visitantes por meio de
roteiros integrados,
principalmente na baixa
temporada, gerando maior
d e s e n v o l v i m e n t o
socioeconômico, cultural
e ambiental. Além da
palestra, serão instaladas
ilhas digitais com as
ferramentas disponíveis
nas redes sociais, como
orkut, facebook, twitter,
entre outras.A palestra
aborda as vantagens e os

cuidados que uma
empresa deve ter ao
utilizar as redes sociais,
consideradas importantes
canais de aproximação
das empresas com seus
clientes.O Circuito
Turístico Litoral Norte
foi criado em 2009 e
conta com 571
 adesões nos quatro
municípios, entre
empreendedores de
hotéis, restaurantes,
pousadas, agências de
viagem, artesanato,
cultura e atrativos
turísticos para
comercialização. Os
interessados em
participar podem se
inscrever gratuitamente
pelo 0800 570 0800 ou
(12) 3922-2977.

Rede Social é tema de
palestra nesta

quinta-feira no litoral

Com projeto, cidade pode
voltar a receber empresa
geradora de resíduos de
chumboA CSP-Conlutas,
Sindicato dos Metalúrgicos
de São José dos Campos e
PSTU estão realizando um
abaixo-assinado contra o
projeto de lei 50/2011, que
libera no bairro da Germânia,
em Caçapava, a instalação
de fábricas que trabalhem
com materiais não ferrosos,
incluindo o chumbo, produto
altamente poluidor e
prejudicial à saúde.O projeto,
de autoria do vereador Paulo
Eugênio (DEM), foi
aprovado dia 21 de junho, em
regime de urgência, e aguarda
sanção do prefeito Carlos
Vilela. O texto prevê
mudança na lei de
zoneamento de Caçapava e
libera fundições de materiais
não ferrosos na área da
Germana, onde está instalada
a Italspeed e por onde passa
o Ribeirão dos Mudos.O
abaixo-assinado já contém
cerca de 200 adesões. A
coleta está sendo feita nas
fábricas, bairros, praças e
outros pontos de
Caçapava.O chumbo é um
metal altamente tóxico que
ataca a saúde e o meio
ambiente. Pode afetar o

cérebro, rins, sistemas
digestivo e reprodutor dos
trabalhadores e da população
vizinha à fábrica que
manipular a substância.O
vereador Paulo Eugênio usa
como justificativa para o
projeto a instalação de uma
fábrica, no bairro da
Germana, que deverá gerar
100 empregos. Entretanto, a
fábrica citada funcionaria nas
mesmas instalações da
Italspeed, que demitiu 140
trabalhadores no final do ano
passado.A Italspeed
pertence ao empresário
Giuseppe Trincanato, mesmo
proprietário da Tonolli,
fábrica que foi lacrada
 em Jacareí pelo
Ministério Público em 2001,
em razão de seus
 graves crimes
ambientais denunciados pelo
Sindicato. Por mais de 20
anos, a empresa produziu
lingotes de chumbo a partir
de reciclagem de bateria.O
processo produtor gerou
milhares de toneladas de
resíduos poluidores,
depositados irregularmente a
céu aberto, contaminando
solo, plantações e lençol
freático.A Italspeed, que
reduziu drasticamente sua
produção desde o final do

ano passado em Caçapava,
quer retomar as atividades no
segmento de lingotes de
chumbo, através da
reciclagem de bateria, ou
seja, mesma atividade da
Tonolli.A destruição da
FAÉUma outra fábrica
poluidora também fez história
em Caçapava. A FAÉ , que
também produzia lingotes de
chumbo, provocou grave
contaminação ambiental,
inclusive na água e gramíneas
que serviam de alimento para
o gado leiteiro. A fábrica faliu,
demitiu trabalhadores e nunca
recolheu os resíduos de
chumbo que produziu no
local.”O Sindicato apoia a
geração de empregos, mas
não nessas condições. Vamos
cobrar do prefeito uma
postura em defesa da
população e dos
trabalhadores. Não
 podemos esquecer também
que esses mesmos
vereadores que agora se
dizem favoráveis a geração
de emprego nada fizeram
quando a Italspeed demitiu
seus trabalhadores.
Definitivamente, não é esse
tipo de empresa que
queremos em nossa cidade”,
afirma o diretor do Sindicato
Edmir da Silva.

Abaixo-assinado exige veto a projeto que
libera produção de resíduos de chumbo

em Caçapava

Taubaté será sede do
primeiro Atendimento
para Micro, Pequenas e
Médias empresas, evento
promovido pela Regional
do Ciesp que será
realizado nesta sexta-
feira, dia 8, na Escola
Senai Felix GuisardA
programação do evento é
variada e contará com
workshops e palestras,
que terão início às 8h30.
Na parte da tarde, o
Departamento da Micro,
Pequena e Média
Indústria (Dempi) da
Fiesp realizará a Sala de

Crédito, em parceria com
grandes instituições
financeiras como Banco
Nacional de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico e Social
(BNDES), Banco do
Brasil, Bradesco, Caixa
Econômica Federal, Itaú,
Santander e Nossa Caixa
Desenvolvimento. Entre
os serviços que estarão à
disposição dos
empresários estão as
linhas de financiamento
para compra de máquinas
e equipamentos, matéria
prima, incremento ao

capital de giro e desconto
de recebíveis. O DEMPI
disponibilizará técnicos a
fim de auxiliar empresas
na elaboração de projetos
de investimento e das
operações de
crédito.Haverá também
Balcão de Atendimento,
das 13h30 às 16h30,
contando com a parceria
da Fiesp, Ciesp Taubaté,
Sesi/Senai, Sebrae,
Cetesb, Universidade de
Taubaté, Associação
Comercial e Industrial de
Taubaté, CIEE e Prefeitura
de Taubaté.

Ciesp promove
Atendimento para Micro

Pequenas e Médias
empresas

Balanço e carrossel para
crianças cadeirantes são
dois brinquedos especiais
que já podem ser
encontrados em duas
áreas de lazer de Jacareí,
o Parque da Cidade e o
EducaMais Espaço
Parque Santo Antônio. Os
dois locais já foram
criados com
acessibilidade e agora
contam com brinquedos
próprios para as crianças
que têm dificuldade de
locomoção. A regra para
usá-lo é a mesma dos
demais brinquedos,
permitido para as crianças
de até 8 anos. Os jogos
foram instalados na área
de playground para
interação de todas as
crianças que vão se
divertir tanto no Parque da
Cidade como no
EducaMais Espaço
Parque Santo Antônio
Saiba mais - Com a
criação do Parque da
Cidade, a população de
Jacareí ganhou uma área

de lazer e verde na região
central. O local é
arborizado e possui
nascentes, árvores
grandes que formam um
pequeno bosque e ainda
um jardim japonês. Uma
das casas da antiga rede
ferroviária foi reformada
para ser sede
administrativa.Para quem
gosta de praticar esportes
existem as quadras
p o l i e s p o r t i v a s ,
equipamentos para
ginástica da terceira idade
e pista de caminhada.
Muitos casais aproveitam
para caminharem juntos
na pista de caminhada que
margeia todo o Parque.
Há também
m o n i t o r a m e n t o
eletrônico e sinal de
internet gratuita.Já para
divertir as crianças e os
adultos, há dois
playgrounds com
brinquedos de madeira,
quiosques com mesa para
jogos e uma grande área
gramada. Os adolescentes

e adultos disputam a
quadra de tênis, que tem
sido uma das atrações
desde a inauguração. O
Parque da Cidade
funciona diariamente das
6h às 22h.Já o EducaMais
Espaço Parque Santo
Antônio possui uma
estrutura que engloba a
Emei (Escola Municipal
de Educação Infantil) do
bairro, com duas quadras
poliesportivas, um campo
de areia, pista de
caminhada, local para
prática de skate,
vestiários masculino e
feminino, quiosques,
arena de teatro ao ar livre,
três portarias, dois
playgrounds e banheiros
adaptados, além de um
projeto paisagístico com
diversas mudas de todos
os tamanhos e espécies
variadas. O horário de
funcionamento é das 6h às
20h e a portaria principal
fica na Rua dos Hibiscos,
580, Parque Santo
Antônio

Em Jacareí :Parque da Cidade e
EducaMais Santo Antônio ganham

brinquedos para crianças

cadeirantes

De segunda a sexta-feira, 11

a 15 de julho, das 9h às 17h,

estará funcionando na Praça

da Bandeira, o Sebrae

Móvel, um escritório

itinerante que vai oferecer

consultorias e palestras

gratuitas a micro-empresários

e empreendedores informais.

Esta é a segunda vez que o

projeto chega em Caçapava.

A primeira vez foi

em 2009, com um resultado

positivo em atendimentos.

 O Sebrae móvel é

 uma realização do

Sebrae em parceria com a

Prefeitura de Caçapava, por

meio da Secretaria de

Indústria, Comércio e

Agricultura, e a

 ACE – Associação

Comercial e Empresarial de

Caçapava.

Caçapava recebe Sebrae
Móvel na próxima

semana
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A Vibracustic está
instalada há 15 anos em
Taubaté e foi a primeira
empresa a produzir a
camada vibracustica no
Brasil. Depois de 5 anos
o Grupo Freudenberg
adotou esse nome para
todas suas empresas no
mundo. Este ano a
Vibracustic mundial
completa 10 anos. O
grupo Freudenberg é a
matriz que esta presente
em mais de 170 países e
tem várias divisões, sendo
uma delas é a
Vibracoustic, essa divisão
está presente em vários
países.A unidade de
Taubaté é responsável
pela produção e
distribuição das peças
para a América do Sul,
devido ao grande
crescimento da empresa
mundialmente foi criado
há 10 anos, um Centro de
D e s e n v o l v i m e n t o
totalmente capacitado
para atender sua demanda
local. A Vibracoustic tem
5 divisões que são:
Direções, Motor,
Chassis, Suspensão, MCU
– batente de poliuretano.
Sendo que sua divisão
primeiro é por área de
produto e depois por
regiões.Segundo Edney
Correa, diretor da planta
de Taubaté, a Vibracoustic
transforma barulho e
vibração em som e
conforto. Ele conta que
está na empresa há 13

anos e que conhece cada
processo. “Nós no Brasil
respondemos a parte de
Motorização e estamos
trazendo para Taubaté
mais uma divisão que é a
de Molas Pneumáticas.
Começamos fornecendo
peças para uma empresa e
agora buscamos uma
maior diversidade de
empresas”, disse.
História do Grupo
Freudenberg O Grupo
Freudenberg é um
conglomerado de
empresas que atuam nos
segmentos de tecnologia
de vedação, controle de
vibrações, não tecidos,
lubrificantes especiais,
agentes desmoldantes,
filtração, dentre outros. O
Grupo, que completou
161 anos em 2010, está
presente em 59 países,
emprega mais de 34 mil
pessoas em 170 fábricas
e teve faturamento anual
de • 5,4 bilhões (2010).O
Grupo Freudenberg
nasceu de um curtume na
Alemanha, em 1849,
criado por Carl Johann
Freudenberg. Com a 1ª
Guerra Mundial, inflação
crescente e a crise de
1929, as exportações de
couro ficaram mais
difíceis e a diversificação
dos negócios se fez
necessária. Os produtos
em couro foram sendo
substituídos por novas
tecnologias, até se chegar
à produção dos não

tecidos, em meados dos
anos 50.De capital
fechado, trata-se de uma
empresa familiar,
pertencente à cerca de
300 herdeiros do
fundador, Carl Johann
Freudenberg.O Grupo
Freudenberg se organiza
em quatro grandes
divisões: Vedação e
Tecnologia de Controle
de Vibração; Não
Tecidos; Produtos para o
Lar; Especialidades e
Outros. Somando-se
todas essas divisões,
encontramos um total de
14 grupos de negócio.Um
grupo forte também no
BrasilPresente no
mercado brasileiro há
mais de 30 anos, o Grupo
Freudenberg está
representado por seis
empresas de diferentes
setores: Chem-Trend,
E a g l e B u r g m a n n ,
Freudenberg Não
Tecidos, Freuden
berg-NOK, Klüber
Lubrication e
Vibracoustic. São
companhias que atuam
como fornecedoras para
diferentes tipos de
indústrias como
automotiva, têxtil, óleo e
gás, bens de capital,
vestuário, higiene, entre
outras.As seis empresas
em atuação no mercado
brasileiro representam
três das quatro divisões
em que se organiza o
Grupo Freudenberg.

Vibracustic Taubaté
produz peças para a

América Latina

O jornalista e escritor de
Taubaté, Camões Filho,
acaba de vencer mais um
concurso literário. Ele
ganhou o 1º lugar no
Concurso Nacional de
Crônicas de Ponta Grossa
(Paraná). A Secretaria de
Cultura e Turismo de
Ponta Grossa informou
esta semana ao escritor
taubateano de sua vitória,
por unanimidade de votos
da comissão julgadora.
Pelo 1º lugar nessa

competição nacional,
Camões Filho receberá
um prêmio em dinheiro
(mil reais), o Troféu
“Fernando Vasconcelos”,
além de ter sua crônica
premiada, “Eta cafezinho
bom!”, publicada com
destaque na antologia do
evento, que terá uma
tiragem de 3 mil
exemplares. O autor
receberá trinta
exemplares do livro.Este
é o terceiro prêmio

literário conquistado este
ano por Camões Filho.
Além de ter ganho o 2º
lugar no Concurso de
Contos de Bragança
Paulista (também com
prêmio em dinheiro de
mil reais, troféu e
publicação na antologia do
evento), o escritor foi
selecionado para
representar Taubaté na
fase regional do Mapa
Cultural Paulista nas
categorias conto e poesia.

Camões Filho ganha o 1º
lugar no concurso de

crônicas de Ponta
Grossa

As lutadoras de ouro:
Íris Tang e Érica
F e r r e i r a
Pindamonhangaba obteve
a primeira medalha de
ouro dos 55º Jogos
Regionais. Nas disputas
de Taekwondo realizadas
no ginásio de esportes do
Colégio Salesianos, a
equipe pindense
chegou á quatro finais,
ficando com três
 ouros e uma prata.O
primeiro ouro veio na
categoria Peso Leve (Até
49 Kg) com a
competidora Iris Tang,

que derrotou a adversária
de Jacareí por 17 a 8. A
segunda medalha de ouro
veio também nas disputas
do Taekwondo Feminino,
com Érika Ferreira. A
atleta venceu a
competidora de São José
dos Campos por 12 a 7, na
categoria Peso Pesado (+
90 Kg). No masculino,
mais um ouro reforçou a
atuação dos
taekwondistas de
Pindamonhangaba. Luiz
Gustavo obteve 13 a 7
contra seu opositor da
cidade de Suzano, na

disputa da categoria Até
68 Kg.A medalha de prata
veio com Rafael Ferreira,
que após estar em grande
desvantagem na contagem
de pontos, se recuperou e
equilibrou a luta na final
contra o defensor de São
José dos Campos.
 Rafael perdeu no
último segundo
por 14 a 13.O resultado
final sairá no finalzinho da
tarde, após as últimas
disputas, mas
Pindamonhangaba é
favorita ao ouro por
equipe no feminino.

Jogos Regionais 2011:
Pinda ganha primeira
medalha de ouro das

competições
A região do Vale do
Paraíba vem
desempenhando, desde os
primeiros tempos da
colonização, funções das
mais importantes, cujas
repercussões se fazem
sentir além das próprias
fronteiras do Estado. A
grande participação dos
destinos históricos e
econômicos do país,
justifica a importância de
suas cidades e o orgulho
de sua gente fazendo
parte da região e
acompanhando-a no seu
desenvolvimento, a cidade
de Pindamonhangaba
construiu-se numa das
mais antigas e
tradicionais de São Paulo
e do Brasil. A Fundação e
as TeoriasExistem duas
teorias em relação à sua
Fundação.A primeira
teoria diz os irmãos Leme
adquiriram da Condessa
de Vimieiro glebas de
terra ao norte da Vila de
Taubaté, bem á margem
direita do Rio Paraíba.
Aos 12 de agosto de
1672, Antônio Bicudo
Leme e Braz Esteves
Leme, iniciaram a
construção da capela em
honra a São José,
fundaram a povoação de
São José de
Pindamonhangaba. Essa
capela foi edificada no
alto de uma colina,
exatamente onde hoje se
localiza a Praça da
República (Largo do
Quartel). Baseado nesta
teoria, em 07/12/53 o
então Prefeito Dr. Caio
Gomes Figueiredo
oficializou pela Lei n°
197 a data de 12 de Agosto
de 1972 como a data da
Fundação de
Pindamonhangaba, tendo
como Fundadores:
Antônio Bicudo Leme e
Braz Esteves Leme.A
segunda teoria diz que no
início do Século XVII
sesmarias vão sendo
concedidas na zona de
Taubaté -
Pindamonhangaba -
G u a r a t i n g u e t á ,
destacando-se uma que é
concedida em 17/05/
1649, ao Capitão João do
Prado Martins, na
paragem chamada
Pindamonhangaba. De
acordo com a respectiva
carta de doação, esse
povoador, vindo de São
Paulo, com a família e
agregados já estava de

posse de suas terras,
naquela paragem, desde o
dia 22 de Julho de 1643,
que é considerada a data
de Fundação de
Pindamonhangaba, pois o
sítio então aberto por
João do Prado se situava
no rocio mesmo da futura
vila e cidade de nossos
dias. A partir daí, da
paragem à margem direita
do rio Paraíba, forma-se
um bairro dependente de
Taubaté, para onde vão
afluindo novos
povoadores e moradores.
Começa a funcionar no
bairro uma igreja, de porte
pequeno, cujo orago é
Nossa Senhora do Bom
Sucesso. A sua ereção é
devida ao padre João de
Faria Fialho, considerado
o Fundador de
Pindamonhangaba. Por
existirem dúvidas quanto
à Fundação de
Pindamonhangaba, em 09/
03/73 o Prefeito Dr. João
Bosco Nogueira, faz
saber a Câmara Municipal
de Pindamonhangaba,
aprova e ele promulga a
seguinte:Lei Municipal
n° 1336 de 09 de março
de 1973:Art. 1° - Fica
revogada a lei nº 197, de
7 de dezembro de 1953,
que oficializou data da
Fundação de
Pindamonhangaba.Art. 2°
- A data de 10 de julho de
1705, que é a da
Emancipação Política de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
continuará sendo
comemorada como a data
magna do município, até
que a da Fundação seja
descoberta de forma
d o c u m e n t a l .
Emancipação PolíticaNo
início do século XVIII,
por volta de 1704, a
pequena Freguesia de São
José crescia
intensamente e já era
intenção de seus
moradores separa-la da
Vila de Taubaté, a qual
pertencia.Freqüentemente
os maiorais do lugar se
reuniam para trocar idéias
sobre a maneira de torna-
la independente,
elevando-a à categoria de
Vila.Para alimentar ainda
mais esse desejo nato de
liberdade, quis o destino
que por aqui passasse o
Desembargador João
Saraiva de Carvalho,
Ouvidor Geral e
Corregedor da Comarca
de São Paulo. E assim, à

custa de rogos que lhe
foram feitos e de
“valiosos presentes” que
lhe foram ofertados, o
Desembargador resolveu
o caso da noite para o dia.
A freguesia foi elevada à
Vila por obra e graça de
um ato assinado por João
Saraiva de Carvalho. Esta
resolução provocou os
protestos das autoridades
taubateanas e elas
resolveram comunicar o
fato a Sua Majestade D.
Pedro II, El Rei de
Portugal.Era preciso
anular a ilegalidade
cometida pelo
Desembargador. Estando
o Rei doente, coube à
Rainha Dona Catarina
resolver aquele delicado
caso. No entanto,
considerando, talvez, a
humildade dos
representantes da nova
Vila, que afirmavam estar
cientes do erro cometido
e pediam perdão, a Rainha
acabou por lhes desculpar
o erro.Mas não passou
muito tempo e o povo da
Freguesia elevada à Vila
ilegalmente teve uma
grata surpresa. Num gesto
magnânimo e inteligente,
a Rainha, depois de haver
anulado a criação da Vila
de São José, havia
mandado criar a Vila de
Nossa Senhora do Bom
Sucesso de
Pindamonhangaba. A boa
nova alegrou duplamente
os habitantes da então
freguesia de
Pindamonhangaba, porque
os livrou das penas a que
estavam sujeitos por
terem cometido o “grande
crime” de eleva-la à Vila
e por satisfazer suas justas
aspirações.Em 03 de abril
de 1849 a Vila Real de
Pindamonhangaba é
elevada à cidade, por Lei
P r o v i n c i a l ,
sancionada pelo Dr. V.
Pires da Mota -
Presidente da
Província.Em 07 de maio
de 1877 o termo de
Pindamonhangaba é
elevado a cabeça de
Comarca, por Lei n° 27,
desse dia.Pela
participação de seus
filhos na maioria dos
feitos históricos
nacionais e pela
opulência advinda da
cultura do café,
a cidade recebeu o
codinome de “Princesa do
Norte”.

Pindamonhangaba
aniversaria neste dia 10

de julho


