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A Gazeta

dos
Municípios

        23º Ano

A Gazeta
de

Tremembé
        24º Ano

Após três dias de com-
petições, a equipe de 
atletismo feminina de 
Tremembé consagrou-
se CAMPEÃ da 2ª DIVI-
SÃO dos 57º Jogos Re-
gionais que acontecem na 

cidade de Caraguatatuba. 
 A equipe conquistou 
ainda a terceira coloca-
ção no masculino, no to-
tal foram 38 medalhas 
conquistadas. “Estamos 
muito felizes pelo re-

sultado da competição.  
Os nossos tremembeenses 
nos representaram muito 
bem nesta competição tão 
importante. Tremembé 
está de parabéns!” Disse o 
prefeito Vaqueli.

EQUIPE DE  
ATLETISMO DE  

TREMEMBÉ É CAMPEÃ 
DA 2ª DIVISÃO DOS 57º 
JOGOS REGIONAIS DE 

CARAGUATATUBA

RAFAELA MARTINS DO AMA-
RAL

2ª COLOCADA  HEPTATLO 

PRISCILLA DA CRUZ AMARAL

2ª  COLOCADA NO SALTO EM 
DISTÂNCA

2ª  COLOCADA  3KM MARCHA 
ATLÉTICA 

CAMPEÃ   100m COM BARREI-
RAS  

LETICIA DE OLIVEIRA MIRAN-
DA

8ª  COLOCADA 800 METROS 
RASOS 

10ª  COLOCADA 1500 m

YASMIN DE SOUZA PACHECO

6ª  COLOCADA 200m RASOS 

4ª  COLOCADA 400 m RASOS 

BIANCA ISABELA DE ARAUJO
4ª  COLOCADA 200 m RASOS  

2ª  COLOCADA 100 METROS 
RASOS 

2ª  COLOCADA NO SALTO EM 
ALTURA  

VALÉRIA CRISTINE NEVES 
FERREIRA

5ª  COLOCADA 400 m RASOS

JULIANA APARECIDA NEVES 
FERREIRA

6ª  COLOCADA ARREMESSO 
DE PESO

2ª  COLOCADA LAÇAMENTO 
DO DARDO

3ª  COLOCADA NO LANÇA-
MENTO DO DISCO

3ª  COLOCADA NO LANÇA-
MENTO DO MARTELO    

CAMILA DE JESUS CHAGAS 
CAMARGO

2ª  COLOCADA LANÇAMENTO 
DO MARTELO

2ª  COLOCADA ARREMESSO 
DO PESO

3ª  COLOCADA LAÇAMENTO 
DE DARDO

2ª  COLOCADA LANÇAMENTO 
DO DISCO 

REVEZAMENTO 4 X 400m

PRISCILLA

YASMIN     

LEITICIA

VALÉRIA 

REVEZAMENTO 4 X 100 m
PRISCILLA

VALÉRIA      

BIANCA

YASMIM

Confira abaixo a Classificação Geral:

O uso da faixa de 700 me-
ga-hertz (MHz) para a tec-
nologia 4G e para a televi-
são foi discutido, hoje (9), 
na Comissão de Ciência e 
Tecnologia (CCT) do Se-
nado. Utilizada atualmen-
te por canais abertos, até 
2018 a faixa deve ser libe-
rada com a migração des-
sas emissoras para a tecno-
logia digital. A expectativa 
é que o governo licite a 
faixa de 700 MHz para a 
tecnologia 4G já em 2014. 
Na briga pelo espaço, além 
das empresas de telefonia 
celular, estão os setores de 
radiodifusão, o Exército 
- que quer o espaço para 
ações de defesa nacional – 
e as e televisões públicas, 
que temem ficar desaloja-
das com as mudanças da 
tecnologia digital. Durante 
o debate, o diretor-geral 
de Conteúdo e Progra-

mação da Empresa Brasil 
de Comunicação (EBC), 
Eduardo Castro, destacou 
a importância do papel das 
emissoras públicas de te-
levisão e pediu cautela na 
decisão para que elas não 
fiquem fora da redivisão 
desse espectro. Ele lem-
brou que estudos em anda-
mento precisam, antes, ser 
concluídos e que os custos 
dessa migração também 
precisam ser suportados. 
“Para nós é muito impor-
tante que fique claro onde 
as TVs públicas vão ficar 
e que tamanho que elas 
vão ter. O espaço das TVs 
públicas, que no espaço 
analógico foi tão difícil de 
ser conquistado e conse-
guimos já no final da exis-
tência da TV analógica, 
tem que ser perpetuado no 
novo ambiente digital com 
todas as características 

que a TV pública pode dar. 
Não é só bom sinal, é in-
teratividade, é a presença 
no Brasil inteiro, é quan-
tidade maior de canais 
para que outros serviços 
possam também ser aten-
didos”, defendeu Castro. 
 O presidente da Agência 
Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel), João Re-
zende destacou que, em 
qualquer situação, o fun-
cionamento das emissoras 
públicas será garantido. 
 “É importante repetir que 
as TVs públicas e as TVs 
comerciais todas estarão 
funcionando plenamente, 
mesmo com o replaneja-
mento da faixa 700 [MHz]”.  
Em relação a preocupa-
ção com os custos dessa 
redistribuição Rezende 
explicou que empresas 
que ganharem os lotes vão 
custear a migração.

Comissão do Senado 
debate uso de faixa da 

tecnologia 4G

Em Caraguatatuba, já fo-
ram cinco dias de com-
petição na 57ª edição dos 
Jogos Regionais do Vale 
do Paraíba, Litoral Norte 
e Serra da Mantiqueira. 
Na Primeira Divisão, São 
José dos Campos reassu-
me a ponta, após passar a 
segunda-feira dividindo a 
primeira colocação com a 
cidade de Mogi das Cru-

zes. Se ontem (8), as duas 
cidades tinham 100 pontos 
cada, com os resultados 
obtidos na segunda - ouro 
no ciclismo masculino e 
feminino, ouro no basque-
te feminino ao vencer Ja-
careí,  prata contra Tauba-
té no handebol masculino 
e outras classificações -, 
a delegação joseeense 
somou mais 52 pontos.  

Mogi da Cruzes vem na 
segunda colocação, en-
quanto Jacareí ultrapassou 
Taubaté e está em terceiro 
lugar. A campanha de Pin-
damonhangaba, campeã 
dos jogos de 2011, é mo-
desta. A cidade está na 7ª 
colocação, muito próxima 
da zona de rebaixamento 
para a Segunda Divisão 
dos jogos.

São José reassume  
liderança nos 57º  

Jogos Regionais de  
Caraguatatuba

Pindamonhangaba vai 
promover no próximo dia 
1, a VI Conferência Mu-
nicipal de Assistência So-
cial. O tema de 2013 é “A 
gestão e o Financiamento 
na Efetivação do SUAS”. 
A realização do evento 
é do Conselho Munici-
pal de Assistência Social, 
que tem como presidente, 
Carmen Silvia de Paula 
Alves. A atividade acon-
tecerá no Educandário São 
Vicente de Paulo, ao lado 
da Casa Pia, localizado na 
rua São João Bosco, 49, 

Santana, das 13 às 17h30.  
A conferência tem como 
objetivo analisar, propor 
e deliberar as diretrizes 
para a gestão e financia-
mento do  SUAS - Siste-
ma Único de Assistência 
Social   com base na ava-
liação local, reconhecen-
do a corresponsabilidade 
de cada ente federado.  
A abertura está programa-
da para as 13h30 do dia 
12 de julho. Os interes-
sados em participar po-
derão dirigir-se ao local 
e fazer a inscrição mo-

mentos antes do início.  
De acordo com a progra-
mação definida pela orga-
nização, haverá uma pa-
lestra com o tema “Gestão 
e o Financiamento na Efe-
tivação do SUAS”, com 
Marcela Purini Belem, 
formada em ciências so-
ciais e doutoranda na área.  
Após às 15 horas, os gru-
pos irão avaliar as de-
liberações e discutir as 
ações, posteriormente,  
acontecerá uma plenária e, 
na sequência, a eleição dos 
delegados.

Cidade promove VI 
Conferência Municipal 
de Assistência Social

A população da Vila São 
Paulo, do Parque das Pal-
meiras e do Mombaça terá 
novos centros educacio-
nais municipais. A Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
está finalizando as obras 
nos três bairros e a pre-
visão de entrega é para 
o próximo mês. Os três 
locais seguem o projeto 
padrão, com 320 m², con-
tendo salão, cozinha, sa-

nitários, palco e uma sala 
multiuso. O investimento 
total nas três obras é de 
R$1.239.000,00, sendo R$ 
407 mil na obra da Vila 
São Paulo, R$ 397 mil na 
do Mombaça e R$ 435 
mil no Parque das Palmei-
ras. De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Obras, os valores diferem 
devido às datas em que 
foram realizadas as licita-

ções de cada obra. O CEM 
(Centro de Especialidades 
Médicas) da Vila São Pau-
lo fica na rua José Lino de 
Macedo, 110. O centro do 
Mombaça está localiza-
do na rua Francisco Joa-
quim de Oliveira Filho, 
465 e o prédio do Parque 
das Palmeiras está sen-
do construído na avenida 
Amélia Prata Balarin, 250,  
Água Preta.

Pindamonhangaba  
terá mais três centros  

educacionais  
municipais

A Santa Casa de Misericór-
dia de Pindamonhangaba 
completa 150 anos. Para 
comemorar o aniversário 
de fundação da instituição, 
será realizado evento no 
qual os Correios farão o 
lançamento de um carim-
bo comemorativo e a apre-
sentação de selo persona-
lizado alusivos à data. O 
evento, para convidados, 
será realizado amanhã, 
11/7, às 16h, na Rua Ma-
jor José dos Santos Morei-
ra, 466, Centro, Pindamo-
nhangaba, e contará com a 
presença do provedor da 
Santa Casa, Luiz Carlos 
Loberto, além de autori-
dades políticas, militares, 
eclesiásticas e filatelistas.  
O corpo clínico da Santa 
Casa de Misericórdia de 
Pindamonhangaba pos-
sui cerca de 120 médicos, 
além de 40 contratados 
que atendem no Pronto 

Socorro. Hoje é tida como 
uma das Santas Casas mais 
bem administradas do país, 
sendo modelo para as de-
mais. A instituição é base-
ada no trinômio: credibili-
dade, ação e competência. 
O Carimbo: O carimbo 
apresenta em destaque a 
logomarca da Santa Casa, 
acompanhada pelos dize-
res “150 Anos a Serviço da 
Vida”. Ao redor, em círcu-
lo, os dizeres “Sesquicen-
tenário da Santa Casa de 
Pindamonhangaba – SP” e 
“Correios – 11 de julho a 
7 de agosto de 2013”, em 
alusão ao período de utili-
zação do carimbo na agên-
cia dos Correios da cidade.  
Os colecionadores e inte-
ressados em montar suas 
peças filatélicas com o uso 
desse carimbo poderão so-
licitá-lo na agência central 
dos Correios de Pindamo-
nhangaba, na Praça Barão 

do Rio Branco, n° 90. O 
Selo: O selo personalizado 
é composto por duas par-
tes: na primeira, apresenta 
a bandeira nacional tremu-
lando ao vento sobreposta 
pela moldura do mapa do 
Brasil preenchido pelas 
flores do ipê amarelo – ár-
vore-símbolo nacional. Na 
segunda parte, é ilustra-
do com imagens da Santa 
Casa nesta sua trajetória 
de 150 anos, acompanhado 
pelos dizeres “Santa Casa 
de Misericórdia – Pinda-
monhangaba – SP, 150 
Anos a Serviço da Vida - 
Sesquicentenário de Fun-
dação”. Serviço: Evento 
de comemoração 150 anos 
da Fundação da Santa 
Casa de Misericórdia de 
Pindamonhangaba; Data: 
11 de julho; Horário: 16h; 
Local: Rua Major José dos 
Santos Moreira, 466, Cen-
tro, Pindamonhangaba/SP.

Correios comemora 150 
anos da Fundação da 

Santa Casa de  
Misericórdia de  

Pindamonhangaba

Para melhor aten-
der os munícipes que  
prestigiarão as  
atividades  em co-
memoração aos 308 
anos de Emancipação  
Político – Administrativa de  
Pindamonhangaba a  
empresa responsável pelo 

transporte urbano da cida-
de, disponibilizará linhas 
extras de ônibus durante 
os dias de festa no Parque 
da Cidade. Estarão dispo-
níveis três carros, a partir 
das 20 horas, que farão a 
linha Centro – Parque da 
Cidade, de 15 em 15 mi-

nutos. Já a meia noite, um 
carro fará a linha Parque 
da Cidade / Araretama e 
outros dois carros farão a 
linha Parque da Cidade / 
Moreira César. A empresa 
Viva Pinda informou que 
disponibilizará mais veí-
culos caso seja necessário.

Empresa divulga linhas 
extras de ônibus para 

o aniversário de Pinda-
monhangaba

Com a presença de diver-
sas autoridades, alunos de 
escolas infantis e convi-
dados, a Câmara Munici-
pal de Pindamonhangaba 
realizou na manhã desta 
quarta-feira, 10 de julho, 
sessão comemorativa aos 
308 Anos de Aniversá-
rio de Pindamonhanga-
ba.  Na solenidade, foram 
homenageados os joga-
dores profissionais Dio-
go de Lima Calixto e Lu-
cas Chinaqui de Souza; o 
Fundador da Comunidade 
Canção Nova, Padre Jo-
nas Abib e o jornalista da 
Rádio Difusora AM Pin-
damonhangaba, José Luiz 
de Souza e Silva - Pepe. 
Em nome do Padre Jonas, 
o missionário Dunga, que 
comanda o programa PHN 

da TV Canção Nova,  re-
cebeu o cartão de pratas 
com honrarias da data e fa-
lou aos presentes. “No seu 
primeiro ano de sacerdote, 
Padre Jonas veio à Pinda-
monhangaba, em 1965. 
Nessa época, eu era um 
bebê, morando na Fazenda 
Coruputuba (...) mal po-
dia imaginar que ele sain-
do do Salesianos fundaria 
uma comunidade.”, lem-
brando que ele, Dunga, 
e a esposa Néia, também 
fazem parte as missões.  
Outro homenageado foi 
o radialista e jornalista 
José Luiz de Souza e Sil-
va, o Pepe, que é respon-
sável pelo jornalismo da 
Rádio Difusora de Pinda-
monhangaba, nascido em 
Mococa-SP, em abril de 

1959, Pepe chegou a Pin-
da no início dos anos 80, 
como um dos sócios pro-
prietários da então Rádio 
Pinda FM (94.5). “Eu di-
vido essa homenagem a 
todos os amigos da Rede 
Difusora, e também aos 
companheiros de outros 
órgãos e imprensa da ci-
dade!”, disse o radialista. 
Em meio as homenagens, 
um grupo de manifestan-
tes organizados pela co-
munidade virtual “V de 
Vergonha” se posicionou 
com cartazes e faixas co-
brando esclarecimentos 
sobre o repasse de PIS e 
Cofins para que também 
a passagem de ônibus no 
município seja reduzida a 
exemplo de outras cidades 
da região. 

Com homenagens e  
manifestações,  

Câmara promove sessão 
dos 308 anos de Pinda
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Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e 
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida 
Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
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.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.
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Curiosidades

Não se sabe exatamente a data do nascimento de Jesus. O dia 25 de dezembro é 
apenas uma adaptação das festas do deus Sol dos povos pagãos, adquirida pelos 
romanos? Verdade. A data do nascimento de Jesus ainda é muito discutida. Devido a 
falhas do calendário, há quem diga que Jesus teria nascido por volta do ano 6 depois 
de Cristo. Porém, considerando que Jesus nasceu pouco tempo antes da morte de 
Herodes, isto coloca-nos numa data anterior há 4 anos antes de Cristo. Alguns histo-
riadores afirmam ainda que Jesus nasceu no mês de agosto do ano 7 antes de Cristo. 
José, esposo de Maria, a mãe de Jesus, nasceu em Belém, tal como Jesus? Verdade. 
Aliás, foi exatamente porque José era de Belém que ele e Maria tiveram que se des-
locar até lá para se registrarem no recenseamento decretado pelo Imperador Otávio 
Augusto. Todas as pessoas que viviam no Império Romano tinham que se registrarem 
nas cidades onde nasceram. 
A primeira árvore de Natal foi criada em Nova Iorque, no Natal de 1888? Mentira. 
A primeira árvore de Natal foi decorada em Riga, na Letônia, em 1510. O pinhei-
ro é usado como árvore de Natal porque, na neve do inverno europeu, ele é a única 
árvore que permanece verde? Verdade. Os cristãos da antiga Europa ornamentavam 
suas casas com pinheiros no dia de Natal, porque ele é a única árvore que, na neve 
do inverno, permanece verde. A tradição transferiu-se para o Brasil, embora aqui não 
tenhamos neve.

Humor

Isto é Brasil
- Pra mim, roubar 11 milhões, eu preciso de algumas bananas de dinamite, e você?
- Pra mim, somente de alguns eleitores bananas...
Uma loira, uma ruiva e uma morena vão assaltar um banco e na fuga encontraram um 
guarda. Cada uma se esconde em um saco de lixo que acharam. O policial desconfia-
do chuta o primeiro saco, onde está a morena e ela finge ser um cão:
- Au! Au! Au!
O policial chuta o segundo saco e a ruiva finge ser um gato:
- Miau! Miau! Miau!
Ele então chuta o terceiro saco onde está a loira e ela grita:
- Batatas! Batatas! Batatas!

A menininha “loira” voltou da aula toda feliz e foi logo dizendo pro pai:
- Papai, hoje eu aprendi qual é o meu braço esquerdo!
- Qual é? Pergunta o pai.
- Este (mostrando o braço esquerdo).
- E qual é o direito?
- Eu ainda não sei, mas eu vou aprender amanhã!

Um camponês passa junto a uma lápide de onde se lê: “Aqui jaz um advogado, um 
homem honesto, um homem íntegro”.
E o camponês exclama assustado:
- Virgem Santíssima! Enterraram três homens na mesma cova!

Na escola, a professora explica:
- Se eu digo “fui bonita” é passado e seu digo “sou bonita” o que é Joãozinho?
- É mentira.

Mensagens

Um dia a saudade deixa de ser dor e vira história para contar e guardar para sempre. 
Algumas pessoas são sim eternas... dentro da gente.

Levo cortes, sou ignorado, engulo grosserias e as pessoas ainda querem que eu seja 
sempre amigável...

Aprendi que o amor chega na hora exata. Que a maturidade vem aos poucos. Que 
a família é tudo. Que amigos bons e sinceros são poucos. Que cuidar da sua vida é 
sempre a melhor opção. Que dias melhores sempre virão. Que na vida, nem tudo vale 
a pena. E principalmente que minha felicidade depende das escolhas que eu faço.

Nunca chore diante das pessoas que não entendem o significado das suas lágrimas 
porque amar é uma arte mais nem todo mundo é artista.

Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não 
existirão resultados.

Da vida eu só espero rir dos tombos, aprender com os erros e continuar acreditando 
que no final tudo vai dar certo...

Há momentos em que Deus é tão tocado pelo o que vê em nós, que nos dá aquilo que 
precisamos e não apenas o que pedimos.

Por mais difícil que algo possa parecer, jamais desista antes de tentar.

Tem gente que é especialista em detectar pecados dos outros, mas é míope para en-
xergar os próprios pecados.

Pensamentos

Venho de tantas tempestades que até perdi o medo de chuva!
O ideal é ser feliz e não perfeito!
Matar um leão por dia é fácil... Difícil mesmo é desviar das antas.
A zombaria nasce da pobreza de humor.
Falar de sexo é falar de vida.
Seja leal com seus filhos, são eles que vão escolher o seu asilo.
Quem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário.
Entre amigos as frequentes censuras afastam as amizades.
Não basta conquistar a sabedoria, é preciso saber usá-la.
Apressa-te a viver bem e pense que cada dia já é uma vida.
O desapontamento é a babá da sabedoria.
A experiência aumenta a nossa sabedoria, mas não as loucuras.
A verdadeira sabedoria é não parecer sábio. 
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.

www.agazetadosmunicipios.com.br

Projeto desenvolvi-
do pelas Secretarias do 
Esporte e Cultura de  
Redenção da Serra.  

Durante o período de  
Férias será desenvol-
vido um cronogra-
ma de atividades, para 

crianças e jovens de  
Redenção da Serra, procu-
rando proporcionar diver-
são e cultura. 

10/07 – Palmital
(Local: Campo)
12/07 – Lagoa

(Local: Salão da Igreja)
15/07 – Loteamento / C. Velha

(Local: Quadra)
17/07 – Paineiras

(Local: Salão de Festas)
19/07 – João Correia/ Pinheirinho

(Local: Salão da Igreja do João Correia)
22, 24 e 26/07 – Redenção da Serra

(Local: Quadra Municipal)

Horário: 8h30 as 11h30
Realização: Prefeitura de Redenção da Serra

Programação

Redenção da Serra:
Brincando Nas Férias

No período entre 12 e 19 
de julho a cultura do Vale 
do Paraíba terá como re-
ferência o III Festival da 
Diversidade Cultural de 
Guaratinguetá . O even-
to terá exposição de ar-
tes plásticas, retretas de 
bandas tradicionais na 
região e também a arte 
da cultura afro-brasilei-
ra presente em Guaratin-
guetá, onde se destacam 

manifestações artísticas 
como capoeira, jongo e 
samba. José Celso da Sil-
va, organizador das festi-
vidades, lembra que tudo 
é realizado sem qualquer 
participação financeira da 
Prefeitura do município.  
“De fato, a história cultu-
ral de Guaratinguetá nos 
revela nomes, talentos e 
conquistas importantes, 
mesmo sendo evidente 

a falta de comprometi-
mento geral pelo menos 
até o momento.”, disse 
José Celso da Silva, or-
ganizador, que no entan-
to, ressalta o apoio que o 
evento vem recebendo da 
administração municipal.  
Os promotores do festival 
informam que o evento é 
totalmente gratuito e tem 
o objetivo de fomentar a 
cultura na cidade.

Guaratinguetá promove 
III Festival da  

Diversidade Cultural

Confira a programação:

O cidadão pindamonhan-
gabense vive o incômodo 
de não ter uma “certidão 
de nascimento” da sua ci-
dade. A data oficializada 
é 12 de agosto de 1672, e 
a comemorada é a de 10 
de julho de 1705.  Mas há 
muito mais passado en-
volvido e encoberto pe-
las brumas do tempo. Há 
suspeitas de que a partir 
de 1643, já residia nessas 
terras um relativo número 
de pessoas pertencentes ao 
séquito do Capitão-Mor 
João do Prado Martins. O 
históriador pindense José 
Leles Martins defende que 
essa seria a data magna, 
quando o padre bandei-
rante João de Faria Fialho 
teria erguido uma pequena 
capela para Nossa Senho-
ra do Bom Sucesso, onde 
hoje é a Praça do Quartel 
e que leva seu nome. E já 
que estamos abordando o 
tema de forma empírica - 
um erro, claro, em se tra-
tando de fatos históricos 
- não há como não ser con-
jecturado que antes de lan-
çar a pedra fundamental 
da Vila de Taubaté, o ser-
tanista Jacques Félix possa 
ter residido nas terras pin-
denses. Basta perceber pe-
los relatos históricos, que 
o bandeirantismo regional 
que tanto foi apregoado 
aos taubateanos, tinha em 
sua maioria desbravado-
res que residiam em Pin-
damonhangaba. Contar a 
história da terra ocupada 

em seus primórdios pelos 
índios Puris é tarefa árdua 
para um cronista, mesmo 
nascido em seu seio, visto 
que a ausência de docu-
mentação que comprove 
suas origens é o maior em-
pecilho cultural durante 
gerações. Mas podemos 
partir do princípio, de que 
o Pindamonhangaba e toda 
região do prodigioso Vale 
do Paraíba teve como ori-
gem comum o município 
praiano de Itanhaém. Foi 
a partir da intervenção de 
Mariana de Souza Guer-
ra, Condessa de Vimieiro, 
donatária das terras da re-
gião e herdeira de Martim 
Afonso de Souza, que o 
Vale passou a ser ocupado 
a partir de 1639. Tudo por-
que, a Condessa enfrenta-
va um litígio familiar com 
o Conde de Monsanto, seu 
primo. Ele obteve junto 
ao Governo Geral da Ca-
pitania de São Vicente a 
posse da extensão de ter-
ras a partir de Jacarehy até 
Mogi das Cruzes. Temen-
do que o primo também 
ocupasse o resto de suas 
terras, a Condessa se mo-
bilizou pela criação e uma 
Capitania, a de Itanhaém, 
e agilizou a vinda de seus 
Capitães-Mor (cargo feu-
dal criado para administra-
dores de terras, hoje equi-
valente ao de Major). Com 
sua vinda, o propósito era 
promover a ocupação po-
pulacional de Jacarehy até 
Cabo Frio - RJ. O primei-

ro desbravador foi Jacques 
Félix, morador em São 
Paulo de Piratininga, que 
em 1628 recebeu uma data 
de terra para desbravar, 
entre as localidades deno-
minadas “Pindamonhan-
gaba” e “Tremembé”, na 
tapera do gentio. Essa foi 
a origem de Taubaté, e a 
primeira menção históri-
ca documentada do nome 
“P indamonhangaba” . 
Mais, tardem a história da 
“Princesa do Norte” (nome 
dado pelo cronista portu-
guês Emílio Zaluar) relata 
que Antonio Bicudo Leme 
erigiu uma pequena cape-
la em louvor à São José 
de Pindamonhangaba, no 
dia 12 de agosto. No dia 
10 de Julho de 1705, após 
muita demanda do povo 
pindense, que em diligên-
cia procurou a emancipa-
ção de Taubaté tendo em 
vista o grande volume de 
impostos que a localidade 
pagava ao controle tauba-
teano, era assinada ela 
Rainha Catarina, de Por-
tugal, a Carta Regia que 
criou a Vila nossa Senhora 
do Bom Sucesso de Pin-
damonhangaba. O ato foi 
considerado pelos tauba-
teanos como um golpe re-
volucionário. Concluindo, 
a Princesa do Norte come-
mora 308 anos, contados a 
partir de sua Emancipação 
Político-Administrativa. 
Pelo menos, essa parte da 
história pode ser compro-
vada!

A história de  
Pindamonhangaba  
fala de 308 anos!  

E por que não 341,  
ou 370?

O Programa Pega Tudo, 
desenvolvido pela Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba, por meio da Secretaria 
de Obras/Departamento 
de Serviços Municipais, 
está finalizando, nesta se-
mana, a coleta de entulho 

nos bairros Jardim Eloy-
na, Triângulo, Delta, Beta, 
Vitória Park e Campini-
nha. Com os feriados de 9 
e 10 de julho, na próxima 
semana, a equipe aprovei-
tará para realizar a manu-
tenção nesses bairros e, 

no dia 15, iniciará a coleta 
no Morumbi, Água Preta, 
Parque das Palmeiras e 
Vila São Paulo. Será reti-
rado todo o entulho depo-
sitado na frente das casas,  
no período entre 15 e 18 de 
julho.

Pindamonhangaba 
“Pega Tudo”  

retorna no dia 15


