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Com as obras, mais de 1.000
alunos serão atendidos na
cidade. Pindamonhangaba
comemora a aprovação do
Ministério da Educação, por
meio do PAC 2 (Programa
de Aceleração do
Crescimento), de seis novas
creches, quatro quadras
cobertas para escolas e uma
cobertura de quadra
poliesportiva em escola.
O anúncio da aprovação dos
projetos foi feito nesta
semana, na Prefeitura de
Pindamonhangaba. De
acordo com informações da
Secretaria de Educação da
Prefeitura, as quatro novas
quadras poliesportivas serão
cobertas. A equipe do
Departamento Pedagógico e
da Secretaria de Obras da
Prefeitura está percorrendo a
cidade nesta semana, para

verificar as escolas
municipais que possuem
espaço e comportam a
construção dessas quadras.
As creches serão construídas
no Jardim Regina,
Mantiqueira, Vila São Paulo,
centro, Arco-íris e
Liberdade. A equipe da
Prefeitura já está em estudo
para definir o terreno em
cada bairro para a construção
dos prédios. A preferência,
de acordo com a Secretaria
de Educação, será para
espaços institucionais. Mas
caso seja necessário, está
prevista a possibilidade de
desapropriação. A
construção da creche do
loteamento Liberdade está
um passo à frente das
demais. Segundo a
Secretaria de Educação, além
do projeto já estar aprovado,

a construtora também foi
definida e as obras estão
prestes a serem iniciadas. A
previsão é que a creche seja
entregue ainda neste ano à
população do bairro. As
obras das demais creches
estão previstas para serem
iniciadas neste ano. De
acordo com informações da
Secretaria de Educação, cada
creche comporta até 200
c r i a n ç a s ,
de 3 meses a 3 anos de
i d a d e .
S o m a n d o
asvagas disponíveis nas seis
novas creches,
serão abertas 1.200 novas
v a g a s ,
o que vai suprir a atual lista
de espera da Secretaria.
Outros bairros da cidade
deverão ser contemplados
nos próximos projetos.

Pindamonhangaba terá seis

novas creches e quatro quadras

cobertas

A melhor data para o
comércio neste primeiro
semestre já movimenta os
lojistas de toda a região.
Segundo uma pesquisa
realizada pelo Sincovat
(Sindicato do Comércio
Varejista) em 116
estabelecimentos de Taubaté,
Caçapava, Ubatuba e
Campos do Jordão, a
expectativa é que as vendas
do Dia das Mães deste ano
cresçam, em média, 8% com
relação a 2012. Em Taubaté,
segundo o levantamento, o
tíquete médio deverá ser de
R$ 93. Em Ubatuba, os
lojistas esperam presentes
com o valor médio de R$ 62.
Já na cidade de Campos do
Jordão, os filhos devem
gastar cerca de R$ 53, e em
Caçapava o valor médio dos
presentes deverá ser em

torno dos R$ 45. Entre os
produtos que mais deverão
ser procurados estão roupas,
calçados, utensílios
domésticos, perfumes, flores
e jóias. No entanto, o Dia das
Mães também movimenta
outros setores como
supermercados e
restaurantes. “É uma data
muito importante para o
comércio, perdendo apenas
para o Natal. O lojista precisa
ficar atento para aproveitá-la
da melhor maneira possível,
com boas promoções e
realizando um bom
atendimento”, comenta Dan
Guinsburg, presidente do
Sincovat. Para atender
melhor os clientes, os
empresários poderão
estender o horário de
funcionamento nos dias que
antecedem o segundo

domingo de maio.
De acordo com a Convenção
Coletiva de Trabalho,
 os estabelecimentos podem
ficar abertos na sexta-feira até
às 22h e no sábado até às
1 8 h .
No entanto, é necessário que
os lojistas preencham,
com antecedência,
um requerimento
que se encontra no site do
Sincovat, solicitando o
trabalho em datas especiais.
 Este documento também
será encaminhado ao
Sindicato dos
E m p r e g a d o s .
O de acordo das duas
entidades é a garantia para
que o empresário trabalhe
com tranqüilidade.
Caso contrário,
 poderá sofrer autuação de
R$ 300 por funcionário.
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Taubaté:
Comércio da região

espera aumento de 8%
no Dia das Mães
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Coxinha Lanches, Casa de
Ração Avenida(Neto), JMM
Carioca Funilaria e Pintura
(012) 91742-5044 e 8159-
6230, Curso de Inglês
Particular Profª Renata
Amaral,Jubal Eventos, Padaria
Pão Vale, Comercial
Trabijú,FJP Assessoria
C o n t á b i l , M a d e i r e i r a
Inhapim,Parada Obrigatória do
Cruzeiro,Fabrica de Biquínis
Vitrine da Moda  Tamanho

“Plus Size”,Professora Adriana
Mitiko,Ricci Modas
Masculinas,Sunset Papelaria e
M a g a z i n e , L a é r c i o
V a r g a s , R e s t a u r a n t e
Gamela(Tony Amorim)Tressê
Kids ( José Marcio) Hot Car
Centro Automotivo,Lava
Rápido e Auto Peças,Drª Ana
Lúcia Ribeiro S.Cruz,Neusa
Amaral,Vereador Adriano do
G.J.Emaús,Dr° Fabrício do
P.S.F, Du Espeto,Professora

Sueli Araújo,Escondidinho
Lanches (012)3674-
3674,Pizzaria Migoto,Spaço
Maria Dulce,K-Brito
L a n c h e s , R o d r i g o
Lanches,Tonhão Tintas
T r e m e m b é , B a n c a
Avenida(Marcelo),Restaurante
do Valtinho,O
Butico(Airton)Auto Mecânica
Marquinho,Bar do Danilo,Drª
Marília Monteiro Mancastropi,
Professor Sebastião.

Patrocínio Cultural

www.tremembeonline.com.br
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Miscelânea
Curiosidades

Poucas pessoas acertam na hora de dar conselhos sobre como tratar as queimaduras. Em contato
prolongado com a pele, o gelo também queima. Além disso, ele pode grudar e deslocar a pele que protege
o local atingido. Pasta de dentes, manteiga e qualquer outro produto caseiro também devem ser evitados.
Em queimaduras leves, a melhor indicação é usar água fria para resfriar o local queimado e evitar a
formação de bolhas. Pode ser água corrente, numa bacia ou em compressas.

Conheça os objetos e símbolos que trazem sorte:

Buda: é o símbolo da riqueza, do amor, da paz e felicidade.
Elefante: pata atrair sorte, riqueza e prosperidade.
Estrela de Davi: estrela de seis pontas para atrair proteção.
Ferradura: para atrair sorte e quebrar as negatividades.
Figa: para prevenir olho gordo e inveja.
Fita do Senhor do Bonfim: para atrair sorte.
Olho de cabra: para afastar a inveja e atrair sorte.
Pombo: eterno símbolo da paz e espiritualidade.
Trevo de quatro folhas: é o símbolo da fortuna e da sorte eterna.
É claro que existem muitos outros símbolos. Use aquele que você realmente acredita que irá atrair sorte
e proteção para a sua vida.

A parte do México conhecida como Yucatán vem da época da conquista, quando um espanhol perguntou
a um indígena como eles chamavam esse lugar e o índio respondeu “Yucatán”. Mas o espanhol não sabia
que ele estava informando “não sou daqui”.

Humor

Não se sabe como, mas um turco conseguiu pegar dinheiro emprestado de outro turco. Acontece que o
turco nunca pagava nenhuma de suas dívidas e o outro turco nunca deixava de receber o que lhe deviam.
O tempo passa, o primeiro turco enrolando e o outro turco atrás dele. Até que um dia eles se cruzaram no
bar de um português e começaram uma discussão. O turco encurralado não encontrou outra saída,
pegou um revólver, encostou na própria cabeça e disse:
- Eu posso ir para o inferno, mas não pago esta dívida!
E puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O outro turco não quis deixar por menos, pegou o revólver do chão, encostou na sua cabeça e disse:
- Eu vou receber esta dívida nem que seja no inferno!
E puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O português, que observava tudo, pegou o revólver do chão, encostou na sua cabeça e disse:
- Pois eu não perco essa briga por nada!
E atirou...

Um pároco de uma igreja no interior de Minas tinha a fama de ser bravo e de dar tiro se encontrasse
ladrões roubando a igreja. Todo mundo temia o padre. Um dia dois ladrõezinhos resolveram roubar o
cofre da igreja, mesmo sabendo da fama do padre. Entraram devagarzinho andando nas pontas dos pés
e se enfiaram pelo altar, onde estava o cofre. O padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava acontecendo,
já de espingarda na mão, pronto pra dar tiro:
- Quem está aí? Vou dar tiro, pode ir saindo de mãos pro ar.
- Não atira não, seu padre, que nóis é anjo, só visitando a igreja.
- Anjo? Deixa disso sô, pode ir saindo, se o seis são anjo, então voa!
- Nóis ainda num sabi vuá, padre, nóis ainda é fiote...

Mensagens

Somente após ter visualizado o que nos reserva o futuro disporemos de força e determinação suficientes
para investigar o passado de maneira honesta e imparcial.

Qualquer grande homem possui força retroativa, força a reconsideração da totalidade da história, milhares
de segredos do passado saem de seus esconderijos para se iluminarem à sua luz. Ninguém pode prever
o que acontecerá a história. Essencialmente, o passado talvez ainda continue por ser explorado.
Necessitamos ainda tantas forças retroativas.

Nós devemos banir das nossas fileiras toda a ideologia feita de fraqueza e impotência. São errados todos
os pontos de vista que valorizam a força do inimigo e subestimam a força do povo.

Nada tem em si o homem que deveria dominar tanto quanto a sua força de fantasia, a mais nobre e, ao
mesmo tempo, a mais perigosa das faculdades humanas.

Existe uma vitalidade, uma força de vida, uma energia, um despertar, que é traduzido em ação através de
você, e por que só existe um de você em todos os tempos, essa expressão é única.

Nenhuma pessoa, mesmo riquíssima, tem um futuro melhor que o seu. Deus teceu para você uma felicidade
que está a caminho e ninguém tem permissão de ocupá-la em seu lugar. Aceite isso como verdadeiro,
acredite existir um grande tesouro à sua espera e faça por merecê-lo. Oriente seu pensamento, ame mais,
cale as críticas, lamentações e ofensas e estarás atraindo a felicidade a cada ação, a cada minuto. Siga seu
próprio modelo. Solte a alegria, o sorriso, o bom pensamento e jamais desanime da boa intenção. Há ricos
que quanto mais riqueza tem, mais insatisfeitos são.

Pensamentos

Prefiro ser um bêbado conhecido a um alcoólatra anônimo.
As ciências têm raízes amargas, porém seus frutos são doces.
O homem casa para ser marido e a mulher para ser mãe.
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, por si só 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.
A ironia é uma tristeza que não podendo chorar, ri.
É preciso nunca fazer as coisas pela metade.
Onde existe vontade, existem os meios.
Nas horas de crise, o difícil é não cumprir o dever.
Gotas de chuva gostam de se aliar as tempestades.
Bom em tudo, bom em nada.
O que vemos depende principalmente do que queremos.
Este único passo, escolher uma meta e manifestar, muda tudo.
Não faça aos outros aquilo que queres que te façam.
Um homem prudente vale mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião em geral.
Quem não vive para servir, não serve para viver.
O tempo destrói tudo aquilo que ele nãoajudou a construir.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
Pois a coragem cresce com a ocasião.
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.
A dor é inevitável, mas o sofrer é uma opção.
Uma má consciência é que faz de todos nós covardes.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
Todo mundo é capaz e dominar uma dor, exceto quem a sente.
Há razões para duvidar e uma só para crer.
Os miseráveis não têm outro remédio a não ser ter esperança.
O tempo é um oceano, mas termina na costa.

Os contribuintes
inadimplentes têm até o
próximo dia 30/4/2013 para
pagar os débitos de tributos
municipais, anteriores a 31
de dezembro de 2012. O
período de anistia começou
no dia 1º de abril. O
benefício é concedido,
mediante requerimento do
interessado, isento de taxas
e emolumentos, com
dispensa de 100% do valor
de juros e multa nos seguintes
casos: pagamento em cota
única; débitos de até R$ 10
mil, para pagamento em até
seis parcelas iguais; e débitos
acima de R$ 10 mil, com
entrada de 30% do valor e o
restante do saldo devedor em

até cinco parcelas. Em 2013,
os honorários das
sucumbências, devidos em
razão da anistia dos débitos
ajuizados, também serão
divididos. A exceção são as
custas processuais de
titularidade do Estado de
São Paulo, que devem ser
recolhidas em guia separada.
Para facilitar o atendimento,
o contribuinte deve trazer o
número de identificação do
imóvel e/ou o número de
inscrição municipal, o
requerimento de anistia
preenchido, acompanhado
do RG e CPF. Os
representantes de terceiros
precisam de procuração.  O
documento pode ser baixado

no site http://
www.portal.caraguatatuba.sp.gov.br/
.  É possível solicitar a revisão
dos valores dos imóveis, para
estabelecimento do valor
venal e determinação da base
de cálculo para tributação do
IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano) dos
exercícios de 1990, 1991 e
1 9 9 2 .
O contribuinte que parcelar
o débito tributário e deixar de
quitar qualquer parcela do
acordo firmado com a
prefeitura perderá todos os
benefícios da lei que concede
a anistia.
 O benefício está previsto na
Lei Complementar Nº 47 de
27 de março de 2013.

Caraguatatuba:Prazo para anistia

encerra no dia 30 de abril

O Fundo Social de
Solidariedade de Tremembé
em parceria com o SENAI
abre inscrições para novos
cursos gratuitos de
qualificação que serão
realizados na cidade. O
m e r c a d o
de trabalho atualmente tem
exigido cada vez mais da
classe trabalhadora, dando
preferência a profissionais
mais capacitados e que
possuam um diferencial
naquilo que se propõem a
realizar. Sendo assim, a
Prefeitura Municipal visa
preparar ainda mais quem
quiser se sobressair no
mercado e não ser apenas
mais um com as mesmas
características. Os cursos de
qualificação têm por objetivo

aprofundar seu conhecimento
e desenvolver capacidades
que façam você destacar-se
em meio a tanta gente em
busca de emprego. As
inscrições podem ser feitas
na Secretaria de Ação Social,
que está localizado na
avenida Audrá, 324 - Centro,
das 8h às 12h00 e das 14h
às17h00. É necessário estar
munido de xerox do RG,
CPF, comprovante de
residência, histórico escolar e
declaração de baixa renda.
Ter concluído ensino
fundamental, ter no mínimo
16 anos, também são
exigências para inscrição.
Confira a relação dos novos
cursos: Almoxarife, assistente
administrativo e assistente
de recursos humanos. Os

cursos serão realizados na
Escola Ernani Gianico
(Avenida Antônio Lourenço
Xavier, S/N - Centro), terão
início no dia 13/05/13 e
aberto para todas regiões da
cidade. Lembrando que o
curso de Inspetor de
Qualidade será oferecido
através da Carreta móvel de
Metal Metálica do SENAI,
que ficará estacionada na
Escola José Inocêncio, na
Rua 16, Jd Alberto Ronconi.
O curso é exclusivo para os
residentes nos bairros Jardim
Maracaibo, Jardim Alberto
Ronconi e Flor do Campo  e
tem início dia 13/05/13. Não
perca essa ótima
oportunidade, as incrições
estão acabando. Então corra
e faça já a sua!

PREFEITURA FIRMA PARCERIA COM
SENAI E CONQUISTA NOVOS CURSOS DE

QUALIFICAÇÃO PARA TREMEMBÉ
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de jornais-
Abernéssia - Centro - 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: Papelaria Bangalo Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça A.S. Cunha Bueno
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade
Rua Lírio da Serra, Panificadora Pão Zico
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA: Comércio da cidade
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622
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 Claudia
TAUBATÉ: Banca da praça.
Praça Don Epaminondas
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Bancas de jornais (Av. Iperoig, Praia Itagua e da  Rua Capitão Felipe
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 arquivo estão sempre a disposição no endereço:
Rua dos Lírios n° 171 , Bairro: Flor do Vale,Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

E X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T E

FESTIVAL DA MÚSICA CAIPIRA
DE RAIZ SERÁ REALIZADO NA

CIDADE DE SÃO LUIZ DO
PARAITINGA NOS DIAS 04 E 05
DE MAIO DE 2013 – SOMENTE

MÚSICA INÉDITAS
Os objetivos do FESTIVAL
é divulgar, incentivar a
criação, a produção musical,
revelar talentos, promover
intercâmbio cultural entre
artistas de diversas regiões,
promover as manifestações
musicais inerentes à cultura

caipira e proporcionar lazer
cultural gratuito para a cidade
e região. Poderão se
inscrever no Festival: duplas,
trios e interpretes solo. As
inscrições estarão abertas de
05 ao dia 30 de abril de 2013
e cada interessado pode

inscrever até 02
composições, as mesmas
devem ser originais e fiéis à
temática do evento.
PREMIAÇÕES- 1º lugar
– R$ 1.000,00 - 2º lugar –
R$ 600,00 - 3º lugar – R$
400,00.

A PROVA. A Prova será
realizada no dia 04 de maio
de 2013, em São Luiz do
Paraitinga – SP. Com largada
marcada para às 09h30,
 Praça Dr. Oswaldo Cruz –
C e n t r o .
O Curupira Race, etapa
São Luiz do Paraitinga, 

será dividido em duas
P r o v a s :
D E S A F I O
3 9 k m
 Voltado para atletas que
gostam de superar desafios.
 Percurso - 31km de
mountain bike - 06km de
caminhada - 02km de bóia

cross – Tirolesa - Escorrega
do Saci - DIVERSÃO
 23km Voltado para iniciantes
em corridas de aventura.
Percurso - 16km de
mountain bike.
 - 06km de caminhada. -
2km de bóia cross – Tirolesa
- Escorrega do Saci.

CORRIDA DE
AVENTURA – CURUPIRA

RACE – ETAPA SÃO
LUIZ DO PARAITINGA

SÃO LUIZ:
PROGRAMAÇÃO DA

FESTA DO DIVINO
ESPÍRITO SANTO 2013
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Começou na ultima quinta-
feira, dia 25 de abril, a 24ª
edição da tradicional Festa
da Colônia Italiana de
Quiririm, em Taubaté. Até o
dia 1º de maio, o distrito se
transformará em espaço para
apreciação da cultura e
gastronomia italiana. A festa
é realizada pela Prefeitura
junto com
uma comissão composta por

moradores do local e tem
como objetivo divulgar a
cultura italiana sem fugir da
característica do evento, que
é ter sempre a comunidade
envolvida no preparo
artesanal das comidas e na
execução de números de
dança e musicais. Neste ano,
o tema da festa será “A Itália
é Arte”. Cada família é
conhecida pelo prato

específico, doce ou salgado,
que seus integrantes fazem e
comercializam em 24
b a r r a c a s .
Os mais populares são a
l a s a n h a ,
o nhoque e a sopa de
marubim feita demassa fresca
recheada. A expectativa de
público para este ano é de
400 mil visitantes durante os
sete dias de comemoração.

Festa de Quiririm
começou na quinta-feira,

dia 25 de abril

Trabalhos já foram iniciados e
têm previsão de entrega para
o último trimestre de 2013. Os
bons resultados obtidos pelo
Taubaté Shopping em 2012 e
no início de 2013
impulsionaram a ampliação do
empreendimento, que deve
ganhar mais 45 lojas,
implementar um
segundo pavimento e receber
mais de R$ 35 milhões de
investimentos em revitalização
e expansão.  As obras já
começaram e grande parte
das modificações ficarão
prontas até o último trimestre
de 2013. O novo piso deve
privilegiar o segmento de
entretenimento, onde estarão
localizadas cinco novas salas
da Moviecom X, equipadas
com telas gigantes, que vão do
chão até o teto, além de
altíssima resolução de imagem
e qualidade de som. Outra
megaloja muito esperada é a
Livraria Leitura, que chega
com 500m² de área, e que
será um grande centro de
cultura e entretenimento para
toda a família. No local,
haverá uma enorme
variedade, chegando a 100
mil itens entre livros, revistas,
CDs, DVDs, games,

informática, papelaria e
presentes, além de espaços
como cybercafé e ambientes
para leitura, lançamentos e
eventos culturais. Também
está confirmada a chegada
da loja de brinquedos Ri
Happy, com 450 m² de area,
bem como outras três
megalojas. Com
aproximadamente 47.000
m² de área construída e
32.000 m² de área bruta
locável, todo esse movimento
deve gerar mais de 350
empregos diretos. Segundo
a gerente geral do shopping,
Ana Cristina Ribeiro, de
janeiro a dezembro de 2012,
o shopping registrou um
aumento de 12,51% em
vendas em relação ao
mesmo período do ano
anterior e o número médio
de visitantes ultrapassou 1,2
milhão de consumidores por
mês. ”O motivo da
expansão foi o
c r e s c i m e n t o
extraordinário que
registramos e a percepção
de que, por estarmos
localizados no coração da
cidade, o Taubaté
Shopping é local de
compras, lazer e

entretenimento da
população”, acrescenta.
Ainda em 2012, o
empreendimento já
contabilizou novas parceiras,
com a chegada de cinco
novas lojas, dentre elas, a
Scala lingerie,  Authentic Feet
, o Burger King, e Oi
Telefonia, além de
modernizações em lojas
como o Rei do Mate,
Montana Express, TIM e
Código Girls.  E, antes
mesmo da expansão, o centro
de compras atual já anuncia
novidades: a vinda de marcas
inéditas como Multicoisas e
Ilha Rata, permanecendo
com índice zero de vacância.
Outro investimento
significativo realizado no ano
passado foi a aquisição de um
terreno de 7.000m², nas
proximidades do Villarreal,
que, posteriormente,
criará 300 novas vagas de
estacionamento. A expansão
em números: 7ª expansão,
R$ 35 milhões de
i n v e s t i m e n t o ,
45 novas lojas,
47.000 m² de Área Total
C o n s t r u í d a ,
32.000 m² de Área Bruta
Locável.

Taubaté Shopping confirma
expansão e investimento de mais de

R$ 35 milhões

HISTÓRICO 29 de abril
Inicialmente, em 1720,
Gaspar Vaz – o “Oyaguara’’
– abriu o caminho de
Pindamonhangaba ao Vale do
Sapucaí, com o único
objetivo de transportar, por
ordem real, o ouro das minas
de Itajubá. O caminho foi
fechado, mas, Gaspar Vaz,
apaixonou-se pela região,
pela “fertilidade do seu solo,
opulência da vegetação e
amenidade do clima’’, nela se
estabeleceu, transformando-
a, aos poucos, em importante
centro comercial de gado”.
Em 1771, Inácio Caetano
Vieira de Carvalho também
foi atraído pelos encantos da
região, estabelecendo-se
também com uma fazendo de
gado, obtendo, a 27 de
setembro de 1790, sesmaria
por carta do governador da
Capitania de São Paulo.

Após a sua morte, em 1825,
seus herdeiros vendem a
gleba ao brigadeiro Manoel
Rodrigues Jordão, figura de
grande prestigio, ligada à
independência do Brasil. O
povo que chamava o local de
“os campos’’ simplesmente,
passou a denomina-lo “ os
campos do Jordão’’, dando
origem ao nome da
localidade. Posteriormente,
em 1874, as terras foram
adquiridas por Matheus da
Costa Pinto, que fundou o
povoado de São Matheus do
Imbiri, atualmente Vila
Jaguaribe, em homenagem ao
Dr. Domingos José Nogueira
Jaguaribe, e que introduziu
importantes melhoramentos
no povoado. A Estrada de
Ferro Campos do Jordão
teve a sua primeira estaca
batida a 27 de abril de 1912,

resultado dos esforços
desenvolvidos pelos Drs.
Emílio Ribas e Vitor
Godinho. A Obra  foi
confiada ao português
Sebastião de Oliveira
Damas. DATA DE SUA
E M A C I P A Ç Ã O
POLITICA: 19 de junho de
1934, ALTITUDE: 1.4700
m – LONGITUDE: 45°
30’. REGIÃO
ADMINISTRATIVA: Vale
do Paraíba. REGIÃO
GEOGRÁFICA: Zona
Leste do Estado de São
Paulo. EXTENÇÃO DE
ÁREA TERRITORIAL:
269 km².
EFERMÉRIDES: O dia 29
de Abril é marcado, todos os
anos, como o Dia da
C i d a d e ,
 constituindo-se em feriado
municipal.

Parabéns Campos do Jordão
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1° de Maio, Dia do trabalho.
Congratula-se com os trabalhadores que participam do
desenvolvimento sócio –econômico de nosso país, resultando
em uma melhor qualidade de vida e na justiça social para
todos.
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