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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Tremembé 
abre processo seletivo 
com cadastro reserva

de Agentes Comunitários 
de Saúde

Governo estima salário
mínimo de R$ 779 para 2015 

A Secretaria de Saúde 
da Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, torna públi-
co que estarão abertas as 
inscrições para o Processo 
Seletivo que visa con-
tratação de Agentes Co-
munitários de Saúde, 
enquanto perdurar o Pro-

Com estimativa de cres-
cimento da economia de 
3% e inflação, medida 
pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), em 5% 
para 2015, o governo en-
caminhou na terça-feira, 
dia 15, ao Congresso Na-
cional, o Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentá-

grama de Agente Comu-
nitário de Saúde mantido 
pelo Ministério da Saú-
de, com o fim específico 
de atender demanda da 
Secretaria de Saúde, sen-
do este coordenado pela 
Comissão Organizado-
ra do Processo Seletivo, 
instituída pela Portaria 

rias para 2015 (LDO-
2015). Pelo projeto, o 
salário mínimo será re-
ajustado em 7,71% e 
vai ficar em R$ 779,79
 em 2015. O governo estima 
que o superávit primário 
para o setor público 
consolidado será de R$ 
143,3 bilhões, valor que 
corresponde a 2,5% do

n° 6.200/2014, de 08 de 
abril de 2014, para ter 
acesso ao edital acesse
 o site da prefeitura: www.
t r e m e m b e . s p . g o v. b r.
Para maiores informa-
ções sobre o processo 
seletivo, entre em contato 
com o setor responsável no 
telefone (12) 3607-1009.

 Produto Interno Bru-
to (PIB) - soma de todos 
os bens e serviços pro-
duzidos no país. Com o 
abatimento dos R$ 28,7 
bilhões destinados ao 
Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC), 
a meta do superávit pri-
mário fica em R$ 114,7 
bilhões (ou 2% do PIB).

Estrada que liga a
Dutra ao Aerovale em 

Caçapava será
asfaltada

Secretaria de Meio
Ambiente de Tremembé 

firma acordo para
inscrição SICAR

Sebrae Móvel chega a
Caçapava e Lavrinhas na 

próxima semana

A Estrada da Germana, 
que liga a Via Dutra ao Ae-
rovale - aeroporto privado 
em Caçapava - será asfal-
tada. O aeroporto já tem 
um trevo de acesso pela 
rodovia Carvalho Pinto.
O aeroporto está com cer-
ca de 40% das obras con-
cluídas. O negócio teve 
um investimento de 250 
milhões de reais e terá pis-
ta de pouso de 1550 me-
tros e um condomínio que 
já tem 30% dos lotes ven-
didos. O Aerovale é o úni-
co dos aeroportos privados 
de São Paulo já em obras 
e com autorização para ex-
ploração comercial. O pro-
jeto oferece ao todo 117 

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé, através da sua 
Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente, faz sa-
ber que firmou convênio 
com o estado de São Pau-
lo, disponibilizando espa-
ço físico e equipamentos 
para fins de inscrição de 
imóvel rural do sistema de 
cadastro ambiental rural 
do estado de São Paulo – 
SICAR – SP. O serviço é 
oferecido aos produtores 
rurais possuidores de pro-
priedades com área aci-

Analistas do Sebra-
e-SP oferecerão orien-
tações gratuitas so-
bre gestão de negócios
O Sebrae Móvel chega a 
Caçapava e Lavrinhas na 
próxima semana, trazen-
do atendimento gratuito a 
empresários e interessa-
dos em abrir um negócio.
Em Caçapava, a unidade 
móvel ficará instalada de 
terça a sexta, das 9h às 
17h, na Praça da Bandeira. 
A Prefeitura de Caçapava 
e o Banco do Povo, parcei-
ros da iniciativa, também 
estarão presentes nos qua-

lotes aeronáuticos de até 
13.500 metros quadrados, 
com acesso direto à pista. 
“O Aerovale ganha, mas 
o que é mais importante, 
a comunidade em torno 
também”, disse Rogério 
Penido, CEO do Aerovale. 
A Estrada da Germana liga 
a cidade a diversos bairros 
rurais. Penido destacou 
também que com o trevo 
da Carvalho Pinto o acesso 
ao Aerovale será muito fá-
cil, mas quem usa a estra-
da de Caçapava velha tam-
bém saiu ganhando porque 
não havia acesso à rodovia.
Nesta área devem ser ins-
taladas empresas de ma-
nutenção de aeronaves, 

ma de 4 módulos fiscais. 
Para cadastrar a proprie-
dade o possuidor deverá 
apresentar os documen-
tos abaixo relacionados:
• Nome, CPF, RG, en-
dereço, telefone e 
e-mail de todos os pro-
p r i e t á r i o s / p o s s e i r o s ;
• Número do CIR, 
para imóveis rurais;
• Número do IPTU, 
para imóveis urbanos;
• Endereço da propriedade;
• Área da propriedade, in-
dicada na(s) matrículas ou 
no documento de posse;

tro dias, tirando dúvidas 
sobre regularização e for-
malização de empresas e 
linhas de crédito para mi-
cro e pequenas empresas.
Os empreendedores de 
Lavrinhas poderão tirar 
suas dúvidas sobre ges-
tão de negócios gratuita-
mente de quarta a sexta, 
em frente ao Paço Mu-
nicipal, das 9h às 17h.
No veículo, os analistas 
do Sebrae-SP farão aten-
dimentos individuais gra-
tuitos sobre temas como 
planejamento, produção, 
finanças, marketing, jurí-

táxi aéreo, hangares, entre 
outros. E mais, 188 lotes 
industriais e comerciais 
de até 15 mil metros qua-
drados que devem abri-
gar empresas de presta-
ção de serviços, dentre 
elas restaurantes, bancos, 
hotéis e conveniências.
O Aerovale está a 107 
km de São Paulo, a 23 
km de São José dos Cam-
pos e será conectado com 
São Paulo através de um 
serviço de táxi aéreo já 
anunciado pela Helivale, 
a empresa de táxi aéreo do 
mesmo grupo empresarial 
do empreendimento. Mais 
informações em www.
penido.com.br/aerovale

• Documento de com-
provação de pro-
priedade ou posse.
Para viabilizar tal convê-
nio, a Prefeitura disponibi-
lizou espaço físico para re-
ceber os interessado, assim 
como um funcionário para 
auxiliar a executar o ca-
dastro, o serviço é ofertado 
diariamente, porém deverá 
ser previamente agendado 
com até 48 horas de an-
tecedência, através do te-
lefone (12) 3607-1021 ou 
pelo email meioambien-
te@tremembe.sp.gov.br.

dico e recursos humanos.
No Sebrae Móvel, os in-
teressados também terão 
detalhes sobre os produtos 
e serviços oferecidos e a 
programação de palestras, 
oficinas e consultorias dos 
escritórios regionais do Se-
brae-SP em Guaratinguetá 
e São José dos Campos.
Sebrae Móvel em Caçapava
Data: 22 a 25 de abril
Horário: 9h às 17h
Local: Praça da Ban-
deira, s/n, Centro
Mais informações podem 
ser obtidas no Escritório 
Regional do Sebrae-SP 
em São José dos Cam-
pos. Tel. (12) 3922-2977
Sebrae Móvel em Lavrinhas
Data: 23 a 25 de abril
Horário: 9h às 17h
Local: Paço Mu-
nicipal, centro.
Mais informações po-
dem ser obtidas no Es-
critório Regional do 
Sebrae-SP em Guaratin-
guetá. Tel. (12) 3132-6777
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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 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 Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca 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 Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

Curiosidades:
A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando têm que per-
manecer em lugares fechados. Tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pou-
co tempo e que não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são invadidos 
por uma angústia e uma ansiedade incontroláveis, provocando diversas reações na 
parte física, como o aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo in-
tenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem 
ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe um 
fator genético, pois 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes com o mesmo 
problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustrofobia devem evitar estar em 
locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.
***
Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o 
sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença a respeito 
do assunto. Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a 
derramar quantas lágrimas que fossem necessárias para dispensar o sal derramado, já 
os antigos alemães, franceses e americanos acreditavam que o ato de derramar sal esta-
ria associado a manifestações do demônio. Estes últimos criaram um costume de jogar 
sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingindo o diabo nos olhos.
***
A primeira mulher a atravessar o Oceano Atlântico pilotando um avião foi a norte-a-
mericana Amélia Earhart. Foi também a primeira a voar nos Estados Unidos de costa 
a costa. Amélia Earhart desapareceu no Oceano Pacífico, em 1937, quando tentava ser 
também a primeira a completar uma volta em redor da Terra, circulando o Equador.

Humor
Haja capim

Na aula de medicina, o professor se dirige ao aluno e pergunta:
- Quantos rins nós temos?
- Quatro! Responde o aluno.
- Quatro? Replica o professor, arrogante, daqueles que sentem prazer em tripudiar sobe 
os erros dos alunos. Traga um feixe de capim, pois temos um asno na sala! Ordena o 
professor ao seu auxiliar.
- E para mim um cafezinho! Replicou o aluno ao auxiliar do professor.
O professor ficou ainda mais irado e expulsou o aluno da sala. O aluno era, entretanto, 
o humorista Aparício Torelly Aporelly (1896/1971), mais conhecido como o “Barão 
de Itararé”. Ao sair da sala, o aluno ainda teve a audácia de corrigir o furioso mestre:
- O senhor me perguntou quantos rins nós temos. Nós temos quatro, dois meus e dois 
seus. Nós é uma expressão usada para o plural. Tenha um bom apetite e delicie-se com 
o capim.
“A vida exige muito mais compreensão do que conhecimento! As vezes as pessoas, por 
terem um pouco mais de conhecimento, ou acreditam que têm, se acham no direito de 
subestimar os outros”.
***
Um cara chega feliz no bar, gritando:
- Minha sogra voltou prá casa! Minha sogra voltou prá casa!
Então um amigo encosta nele e pergunta:
- Meu amigo, isso não é uma notícia ruim?
- Não é não! Minha sogra voltou prá casa de saúde!
***
Quando voltei da pescaria com um balde cheio de peixes, meu vizinho perguntou:
- Você pescou todos esses peixes?
- Não! Estes são os peixes suicidas que se afogaram no meu balde.

Mensagens:
Mexa-se como uma criança: a atividade física é um grande fator de promoção da qua-
lidade e da duração da vida. Ande, pratique alongamento, dance. Não pare.
Coma como um índio: evite produtos industrializados. Coma menos gordura. Abuse 
das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o consumo de açúcar.
Durma como um gato: descanse o suficiente, espreguice-se ao acordar. Trate bem o 
seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: seja disciplinado. Mantenha seu compromisso de 
envelhecer com saúde. Trace objetivos e tarefas, mantendo seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: valorize as coisas boas que a vida nos dá.
Seja independente como um pássaro.
Não dependa de ninguém para o seu bem estar.
Tenha a solidariedade de um cão.
Faça-se necessário. Seja independente. Mantenha-se fiel as causas sociais.
Mantenha sua crença na vida, no amor e na fraternidade.
***
Caminhe... Uma coisa é você achar que está no caminho certo, outra é achar que o seu 
caminho é o único. Nunca podemos julgar a vida dos outros, porque cada um sabe a 
sua própria dor e de suas renúncias.
***
Se ouvisse a voz do vento e soubesses cantar com ele, sua vida assumiria a dimensão 
do infinito... Quando a gente ama é capaz de sentir as coisas que não sentíamos e dar 
vida ao que não tem sinal de vida. Quando o infinito começa a crescer dentro de nós, 
a hora de acreditar que o amor existe. Por esse amor! Faça de sua vida uma partida 
de futebol, chute as tristezas, drible as alegrias e marque um gol e eu da arquibancada 
estarei torcendo por você.

Pensamentos:
Nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos que nossos êxitos.
A palavra futuro é uma palavra sem decadência.
Quem tem olhos fundos começa a chorar mais cedo.
Procure ser feliz, porque não sabes o dia de amanhã.
Nunca pense no futuro, ele sempre chega rápido demais.
Pessoas de espírito jovem nunca envelhecem.
A ausência aumenta o amor e a presença o fortalece.
A natureza dando-nos as lágrimas prova que nos criou sensíveis.
Os erros são proveitosos quando nos educam.
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora o sua força.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.

Cinco páginas de Monteiro 
Lobato e muita história para 

contar!
De 17 a 27 de abril ex-
posição “60 Anos de 
História” conta a trajetó-
ria de Monteiro Lobato
Abril é mês de comemora-
ção para Monteiro Lobato. 
O aniversário do autor é 
no dia 18 de abril e, para 
celebrar a data, o Taubaté 
Shopping em parceria com 
a Prefeitura de Taubaté 
promove a exposição “60 
Anos de História”. A mos-
tra ficará no empreendi-
mento de 17 a 27 de abril 
e tem como objetivo levar 
a história da Semana Mon-
teiro Lobato que começou 
em 1952, quatro anos após 
o falecimento do autor.
Um grande portal histórico 
será montado no corredor 
da expansão do shopping e 
livros gigantes compõem 
o cenário, sendo cada pá-
gina dedicada a uma déca-
da da vida e obra de Mon-
teiro Lobato e a Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo.

Na primeira página será 
a passagem da década de 
1960, que conta as histó-
rias dos jantares e premia-
ções de concursos literá-
rios no Taubaté Country 
Club, em plena ditadura 
militar. A década de 1970 
está na segunda página, 
que traz os momentos 
dos considerados anos de 
chumbo, o período mais 
repressivo da ditadura 
militar, mas a Semana 
Monteiro Lobato era co-
memorada em toda cida-
de com faixas, apresenta-
ções de balé e orquestras.
As páginas três e quatro 
vêm com festa, pois a dé-
cada de 1980 traz as come-
morações do centenário de 
nascimento de Monteiro 
Lobato (1882-1982) e é 
homenageado pelo cineas-
ta Mazzaropi que deu vida 
à personagem Jeca Tatu, 
criada por Lobato. Já na 
década de 1990, é criado o 

“Projeto Revivendo Loba-
to” para oferecer às novas 
gerações a oportunidade 
de um contato maior com 
o universo Lobatiano, seus 
personagens, ambientes e 
ideias. A quinta e última 
página do livro gigante 
conta sobre a necessidade 
de profissionalização para 
melhor atender o público 
e mostra alguns destaques 
da década de 2000, como 
a notificação recebida pelo 
Museu Histórico, Folcló-
rico e Pedagógico Mon-
teiro Lobato como o mais 
visitado do interior de 
São Paulo, em 2008. Em 
março de 2011 é sancio-
nada a lei 12.338/11 que 
confere ao município de 
Taubaté o Título de Capi-
tal Nacional da Literatura 
Infantil. Serviço: Exposi-
ção “60 Anos de História”
Data: de 17 a 27 de abril
Horário: das 10h às 22h
Local: corredor da expansão

Tremembé e Sesc
realizam evento gratuito

com diversas artes

Tremembé vai receber 
no próximo dia 27 de 
abril (domingo) na Pra-
ça da Estação, das 16h às 
21h o Circuito Sesc de 
Artes 2014. A programa-
ção é gratuita e voltada 

para todas as idades. Con-
tando com 370 artistas 
de teatro, música, circo, 
dança, cinema, literatura, 
artes visuais e artemídia. 
Grupos nacionais e in-
ternacionais irão se apro-

priar da nossa querida 
Praça Geraldo Costa para
promover uma suspen-
são no cotidiano da ci-
dade, criar um diálogo 
com os munícipes e pro-
vocar os seus sentidos.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga
O Município de São Luiz do Paraitinga, Estado de São Paulo, torna público que se acha aberta Licitação 
na modalidade Concorrência Pública nº 01/2014, Edital nº 21/2014, Proc. Adm. nº 102/2014, para Presta-
ção de Serviço de Construção de Muro de divisa e Paisagismo na obra do Parque Linear do Rio Paraitin-
ga, entrega dos envelopes até o dia 22/05/2014 às 09:00 horas, Abertura dos envelopes dia 22/05/2014 às 
09:30 horas, os interessados poderão retirar o Edital completo, na sede da Prefeitura Municipal, na Pra-
ça Dr. Oswaldo Cruz, nº 03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, ou pelo site: www.sãoluizdoparaitinga.
sp.gov.br, maiores informações pelo telefone (12) 3671.7000. Alex Euzébio Torres - Prefeito Municipal
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Taubaté intensifica
combate à dengue

Parabéns Caraguatatuba
157 anos!

História de Caraguatatuba

Parabéns Cunha
156 anos!

História de Cunha

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté vem intensifican-
do o trabalho de combate 
ao mosquito da dengue 
e várias ações vêm sen-
do implantadas para ata-
car e prevenir a prolife-
ração do Aedes aegypti .
Nos últimos meses, as 
equipes do CAS (Centro 
de Animais Sinantrópicos) 
compostas por cerca de 
100 agentes, ampliaram 
em dois dias da semana 
o horário de trabalho de 
vistoria e combate, além 
dos finais de semana, para 
poder atender os imó-
veis em que as pessoas 
estão ausentes durante o 
horário comercial. Além 
disso, as nebulizações e 
bloqueios também foram 
intensificados nas áreas 
com maior incidência de 
casos e de larvas e mos-
quitos encontrados. Para 
auxiliar ainda mais nesse 
trabalho, a administração 
adquiriu mais dez equi-
pamentos de nebulização.
Desde o inicio de janei-
ro até o dia 11 de abril, 
foram visitados mais de 
70.000 imóveis nas di-
versas regiões da cidade. 
Desses, em 18.120 foi re-
alizada a nebulização e 
em 21.692 o bloqueio. Em 
cerca de 31.100 imóveis os 
agentes não conseguiram 
entrar para realizar o traba-
lho de combate às larvas e 
mosquito, por motivos di-
versos tais como ausência 
de morador ou mesmo re-
cusa do serviço do agente.
Até 2013 eram feitas 3 

Caraguatatuba pode ser 
considerada uma das cida-
des mais belas de todo o 
litoral brasileiro graças às 
suas belezas naturais. Os 
primeiros sinais de povoa-
mento surgiram após 1534, 
quando o rei Dom João 
III de Portugal dividiu o 
Brasil em 15 Capitanias 
Hereditárias e as entregou 
em regime de hereditarie-
dade a nobres, militares e 
navegadores ligados à da 
Corte. O objetivo do reino 
português era facilitar a 
administração e acelerar a 
colonização das recém-o-
cupadas terras brasileiras.
Foi criada então a Capita-
nia de Santo Amaro, que se 
estendia da foz do Rio Ju-
queriquerê, em Caragua-
tatuba, até Bertioga. Esta 
porção de terra foi entregue 
ao navegador Pero Lopes 
de Sousa, um nobre portu-
guês de destaque na época.
Mas Caraguatatuba surgiu 
apenas no século 17, por 
meio da concessão de Ses-
marias -- um instituto jurí-
dico criado pelo Império 
de Portugal para distribui-
ção de terras a particulares 
para a produção de alimen-
tos. Nos primeiros anos 
de 1600 o capitão-mor 
Gaspar Conqueiro doou a 
Miguel Gonçalves Borba 
e Domingos Jorge a por-
ção de terra localizada na 
bacia do Rio Juqueriquerê.
Foi exatamente naquele 
ponto que a cidade come-

A primeira incursão do ho-
mem branco na região de 
que se tem notícia ocorreu 
em 1597, quando partiu do 
Rio do Janeiro uma expe-
dição chefiada por Martim 
Correia de Sá. A expedi-
ção, de cerca de 700 por-
tugueses e dois mil índios, 
desembarcou em Paraty e 
galgou a Serra do Mar pela 
antiga Trilha dos Guaianás 
para combater os índios 
Tamoios, que estavam uni-
dos com os franceses na 
luta contra os portugueses.
A Estância Climática de 
Cunha tem suas origens 
por volta de 1695. Nessa 
época, muitos aventurei-
ros subiam a serra pela 
trilha dos Guaianás com 
destino ao Sertão de Mi-
nas Gerais, atraídos pela 
notícia de que havia ouro 
e pedras preciosas na-
quela região. Com isso, 
Cunha, que era conhecida 
como “Boca do Sertão”, 
tornou-se parada obriga-
tória para descanso e rea-
bastecimento das tropas.
Já em 1730, os viajantes 
que se fixaram na região 
construíram um povoa-
do onde a família portu-
guesa Falcão ergueu uma 
capela chamada Sagrada 
Família. Devido à contri-
buição desta família para 
o povoado, durante muito 
tempo a cidade foi chama-

ADL (Avaliação de Densi-
dade Larvária) ao ano. Em 
2014 serão feitas 4 ADL, 
sendo que a primeira foi re-
alizada no mês de janeiro e 
a segunda deve acontecer 
ainda no mês de abril, para 
identificar as áreas com 
maior quantidade de larvas 
do mosquito, proporcio-
nando um direcionamen-
to das ações de Combate 
à Dengue no município.
Para o mês de março e 
abril, foi feita uma par-
ceria com a Secretaria de 
Serviços Públicos para o 
caminhão Cata Treco pas-
sar em algumas regiões 
da cidade. Em apenas um 
dos bairros foi retirado 
cerca de 30 toneladas de 
entulho e 20 toneladas em 
outra região. Nas próxi-
mas semanas o calendário 
do caminhão deve atender 
outros bairros da cidade.
Para as pessoas que estão 
com sintomas e procuram 
os serviços do Pronto So-
corro Municipal, foi desa-
tivada uma sala no local, 
onde funcionava estoque 
e almoxarifado, para que 
pudesse ser montado um 
local com fluxo exclusi-
vo para atendimento das 
pessoas com sintomas 
sugestivos de dengue. 
Para esse atendimento, 
foi destinada uma equipe 
exclusiva composta por 
médico, enfermeira, dois 
auxiliares de enfermagem 
e um controlador de fluxo,
 além de uma pessoa no 
laboratório para avaliar os 
hemogramas. A sala fun-

çou a nascer entre 1664 e 
1665 que surgiram sinais 
de povoamento, com a 
construção dos primeiros 
prédios, como a peque-
na igreja de Santo Antô-
nio, santo padroeiro da 
cidade de Caraguatatuba.
Mas o pequeno povoado foi 
assolado por diversos sur-
tos, entre eles o mais mor-
tífero ocorreu em 1693. A 
varíola, conhecida na épo-
ca por “Bexigas”, dizimou 
boa parte da população. 
Os sobreviventes fugiram 
para as vilas próximas, 
Ubatuba e São Sebastião.
A doença fez o crescimen-
to retornar à estaca zero, 
o que atrasou o desen-
volvimento do povoado 
em alguns anos. Após a 
grande mortandade, o lo-
cal passou a ser chamado 
de “Vila que desertou”.
O novo povoado foi eleva-
do à condição de Vila de 
Santo Antônio de Caragua-
tatuba em 27 de setembro 
de 1770, a pedido de Dom 
Luiz Antônio de Souza 
Botelho Morgado de Ma-
teus, o então capitão geral 
da Capitania de São Paulo.
No século 19, mais preci-
samente em 16 de março 
de 1847, o presidente da 
Província de São Paulo, 
Manuel da Fonseca Lima 
e Silva, ordenou que a vila 
passasse a ser denominada 
Freguesia. Caraguatatuba 
recebeu sua emancipação 
política e administrativa 

da de Freguesia do Falcão.
No início do século XVIII, 
a grande movimentação 
de tropas pelo local atraiu 
bandidos e saqueadores. 
Muito ouro que vinha de 
Minais Gerais para em-
barcar em Paraty, rumo 
a Portugal, foi desviado. 
Devido à necessidade de 
se criar um posto para 
vigiar o local, surgiu a 
Barreira do Taboão, loca-
lizada entre a Freguesia 
do Falcão e Paraty. Com 
o declínio do ciclo do 
ouro, muitos desbravado-
res acabaram ficando na 
região atraídos pelo clima 
e pela fertilidade do solo. 
Essa intensa movimen-
tação gerou um rápido 
desenvolvimento local.
Em 15 de setembro de 
1785 o povoado é eleva-
do à vila, com o nome de 
Vila de Nossa Senhora da 
Conceição de Cunha, em 
homenagem ao capitão ge-
neral Francisco da Cunha 
Menezes, governador da 
Província de São Paulo. 
Nesse período as antigas 
trilhas foram calçadas e 
ampliadas para que as tro-
pas pudessem transportar 
a maior riqueza do século 
XIX, o café. A autonomia 
política veio em 1858, 
ano em que foi elevada à 
categoria de cidade, e em 
1883 tornou-se comarca. 

cionará no horário entre 7h 
e 19h, todos os dias, para 
agilizar a primeira consulta 
e retorno desses pacientes 
sem comprometer o aten-
dimento geral do PSM.
Ainda foi feito, em parceria 
com a Sucen, um trabalho 
de pesquisa de campo para 
avaliar a eficácia do vene-
no que vem sendo utiliza-
do nas nebulizações. O re-
latório deve ser divulgado 
até o meio de abril e apon-
tará se existe a necessida-
de de mudar a medicação 
aplicada contra as larvas 
e mosquitos. Ainda den-
tro dessa parceria, foram 
cedidos pela Sucen alguns 
equipamentos para inten-
sificação das atividades 
de Nebulização enquanto 
os novos equipamentos 
municipais não chegam.
É importante informar a 
população que não é re-
comendável, por ordem 
da Secretaria de Saúde 
do Estado, o caminhão 
conhecido como “fu-
macê”, pois além de ser 
agressivo ao meio am-
biente, a eficácia fica em 
torno de 60% enquanto 
a nebulização individu-
al atinge cerca de 90%.
O combate depende de 
todos, cada um deve 
cuidar de seus imóveis 
fazendo a vistoria dos jar-
dins, vasos e materiais que 
podem juntar água e fazer 
o descarte de lixo e entu-
lho da maneira correta, 
em locais adequados, nun-
ca em calçadas ou terre-
nos públicos ou privados.

em 20 de abril de 1857.
A população caraguatatu-
bense ainda teve de supe-
rar um surto de malária, em 
1884, e outro de gripe es-
panhola, em 1918. As duas 
epidemias causaram um 
grande número de mortos.
O ressurgimento e, poste-
riormente, o crescimento 
do povoado só veio com 
a chegada de famílias de 
estrangeiros, que se ins-
talaram na Fazenda dos 
Ingleses. A propriedade 
se estabeleceu em 1927 e 
trouxe benefícios como o 
aumento da população, a 
formação de trabalhado-
res agrícolas e artesãos, o 
surgimento do comércio e 
o crescimento substancial 
da arrecadação municipal.
O progressismo da Fre-
guesia de Santo Antônio 
de Caraguatatuba forçou o 
Governo do Estado de São 
Paulo a reconhecê-la como 
Estância Balneária em 30 
de novembro de 1947. 
Sua comarca foi instalada 
poucos anos depois, em 
26 de setembro de 1965.
Os moradores da cidade 
superaram a catástrofe 
de 1967, reconstruíram 
o município até trans-
formá-lo em um polo de 
desenvolvimento. Cara-
guá tem boa infraestru-
tura composta por sho-
ppings, supermercados e 
lojas. Hoje a cidade é o 
polo comercial mais im-
portante do Litoral Norte.

Logo a seguir em 1888, 
com a libertação dos es-
cravos, veio o declínio 
do ouro negro na região.
Em 1932, Cunha foi palco 
de batalha na Revolução 
Constitucionalista, quan-
do um batalhão da mari-
nha composto de 400 pra-
ças subiu a Serra do Mar 
com a intenção de chegar 
a São Paulo pelo Vale do 
Paraíba. Os combates no 
município duraram três 
meses e nesse período a 
cidade conheceu seu herói 
e mártir, o lavrador Pau-
lo Virgínio, que foi morto 
por não revelar a posição 
das tropas paulistas. Em 
homenagem a esse ilustre 
cidadão, foi construído um 
monumento às margens 
da estrada Cunha-Paraty.
Em 1945 a prefeitura en-
trou com pedido de trans-
formação do município 
em Estância Climática e 
no dia 28 de outubro de 
1948 foi promulgada pelo 
governador de São Pau-
lo a lei nº. 182, conver-
tendo a cidade de Cunha 
em Estância Climática. 
Em 1993, Cunha assumiu 
sua identidade turística e, 
através do seu Conselho 
de Desenvolvimento, re-
alizou sua primeira Tem-
porada de Inverno, com 
calendário de eventos e ro-
teiro das atrações turísticas.

Feriado de Páscoa tem
programação especial no
Sítio do Picapau Amarelo

O Sítio do Picapau Amare-
lo organizou uma progra-
mação especial no feriado 
de Páscoa. Nos dias 19 e 
20 os visitantes poderão 
participar de atividades te-
máticas. Serão oficinas de 
dedoches e outras com a 
utilização de materiais re-
cicláveis. No domingo, dia 
20, o Sítio recebe a visita 
do coelho de Páscoa às 14h. 
Ainda na programação, 
o público pode assistir as 
apresentações teatrais com 
a turma do Sítio na peça 
“O Saci”, baseada no li-
vro de Monteiro de Lobato 
que leva o mesmo nome.  
Os interessados em assistir 
aos espetáculos precisam 
chegar com meia hora de 

antecedência para retirada 
de senha. Para a realização 
da peça é necessário públi-
co mínimo de 20 pessoas. 
As apresentações durante 
a semana acontecem no 
período da tarde e apenas 
mediante agendamento. 
Por conta do feriado de 
Páscoa, a Semana Montei-
ro Lobato acontece de 22 a 
27 de abril. O evento que 
comemora o aniversário de 
nascimento do escritor em 
18 de abril, este ano terá 
como tema a obra “Emí-
lia no País da Gramática”. 
Mais informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone (12) 3625-5062. 
O Sítio fica na Aveni-
da Monteiro Lobato, s/

nº, no bairro Chácara do 
Visconde, em Taubaté.
Confira a programação:
19 e 20 de Abril de 2014 
09h às 12h e 14h às 17h 
– Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo
14h às 16h - no dia 19/04 
– Sábado - Oficina Pe-
dagógica “Dedoche do 
Coelhinho da Páscoa”- 
Cia Balakko-Bacco.
14h às 16h - no dia 
20/04 – Domingo - Ofi-
cina Pedagógica “Brin-
quedo Reciclável da 
Páscoa” – Psiu e Cia. 
14h-Presença do Co-
elho da Páscoa 
11h e 16h – Teatro Infantil 
com a Turma do Sítio do Pi-
capau Amarelo: “O Saci”.
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Da Canção Nova para Tremembé Teatro de Graça na Praça 
da Estação em Tremembé

Começa dia 25 de abril 
a 14ª Festa do Pinhão 

de Cunha
Programação do even-
to inclui shows musi-
cais, exposições, atrações 
culinárias e visitas a sí-
tios de araucárias onde 
é produzida a semente
Deliciosos vinhos e cer-
vejas, o clima tranquilo 
da serra e comida de pri-
meira. É o que vai en-
contrar quem for a Cunha 
entre os dias 25 de abril 
e 11 de maio, período em 
que acontece na cidade 
a 14ª edição da Festa do 
Pinhão. Entre outras atra-
ções, a programação inclui 
shows, exposições e visi-
tas a sítios, onde é possí-
vel acompanhar a colheita 
da semente da araucária. 
Um dos principais 
atrativos do evento é, 
naturalmente, a culinária. 
Durante os quatro finais 
de semana, restaurantes e 
pousadas servirão recei-
tas que tem como base o 

ingrediente, como a tor-
ta de doce de amêndoas 
com pinhão, truta com 
pinhão e medalhão com 
pinhão e arroz negro. 
Será montada ainda uma 
praça de alimentação 
com pratos típicos na re-
gião central, onde se po-
derá encontrar deliciosos 
vinhos e as cervejas ar-
tesanais produzidas em 
Cunha pela Wolkenburg.
A festa é um bom pretex-
to para visitar a cidade, 
mas nem de longe é sua 
única atração. Localiza-
da no Vale do Paraíba, 
com acesso pela via Du-
tra, Cunha é reconhecida 
desde a década de 1970 
como o maior núcleo de 
cerâmica de alta tempe-
ratura da América do Sul, 
e abriga mais de 20 ateli-
ês de artistas renomados. 
Suas ladeiras e a zona rural 
estão cheias de charmosas 

pousadas e restaurantes co-
mandados por chefes cria-
tivos, onde, além dos pra-
tos à base de pinhão, são 
servidos saborosos quitu-
tes regionais e receitas de 
truta e carne de cordeiro. 
A lista de atividades ao ar 
livre e atrativos naturais 
merece atenção à parte. Há 
as trilhas e cachoeiras do 
Parque Estadual da Serra 
do Mar, com dificuldades 
variáveis; a Trilha do Ouro, 
antigo caminho feito pelos 
escravos para levar o mi-
nério de Minas Gerais até 
o porto de Paraty; o Pico 
da Macela, com 1850 me-
tros de altitude; as cacho-
eiras do Pimenta e do Des-
terro, entre muitas outras 
atrações e trilhas, que po-
dem ser percorridas a pé, 
a cavalo ou de bicicleta.
Mais informações po-
dem ser obtidas no site 
www.cunha.sp.gov.br.


