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Confira a programação 
de Aniversário de

Campos do Jordão

Monteiro Lobato
promove Festa de
Aniversário de 134 

anos

Dolores Russo de
Tremembé recebe título 

No dia 29 de abril Campos 
do Jordão comemora seu 
aniversário de 140 anos.
E para celebrar esta data, 
a cidade programou uma 
série de shows que irão 
agitar o público na serra.
Com entrada gratuita, 
os shows acontecem no 
Campo de Futebol em 
Vila Abernéssia. A retira-
da de ingressos acontece 
no local a partir das 15h.

A cidade de Monteiro Lo-
bato completa no mês de 
abril 134 anos de funda-
ção. Para festejar a data, 
a Prefeitura Municipal 
promove diversas ações 
para comunidade e visi-
tantes. Na programação 
do evento constam shows 
musicais, desfile cívi-
co e atividades culturais.
Música: Nos dias 25, 26 
e 27 (sexta-feira, sábado 
e domingo), a Praça Co-
mendador recebe shows 
musicais. Entre as atra-
ções, o cantor Beto Mi, a 
Banda Filhos da Terra, a 
Orquestra Paulistana de 
Viola Caipira, a Dupla Lu-
cas e Cesar, o cantor Deo 

A cidadã Dolores Russo, 
empresária e jornalista 
de Tremembé recebeu da 
Academia Valeparaiba-
na de Letras e Artes o tí-
tulo de Comendadora da 
Ordem de Monteiro Loba-
to. Dolores Russo recebeu 
o título por sua dedicação 
através de seus trabalhos 
voltados ao incentivo e a 
cultura de forma ampla. 
O reconhecimento de 
figuras importantes 

Entre as atrações principais 
do evento estão os artistas 
Jota Quest, Maria Cecília 
e Rodolfo, Só pra Contra-
riar e Juninho de Campos, 
que irão levantar o público 
durante as comemorações.
O evento tem início as 18h 
e contará com participa-
ções especiais de banda 
Nalu, Léo e Danil, Renan 
e Andrea, Sedução há Mil 
e Rafael Viola e Dinelson.

Lopes, a Banda Municipal 
de Concerto, entre outras 
atrações. As apresenta-
ções musicais ocorrem na 
Praça Comendador Freire.
As atividades são reali-
zadas pela Prefeitura de 
Monteiro Lobato. Infor-
mações podem ser ob-
tidas pelo telefone: (12) 
3979-1314. Confira a 
programação comple-
ta: Dia 25 - Sexta-feira
16h: Inauguração da Escola 
de Moda   Bairro do Souza
19h: Espaço para talentos 
da cidade:  Mc Mateu-
zinho e Mc Felipe Galo
20h: Beto Mi & Banda
23h: Banda Filhos da Terra
Local: Praça de Baixo

de Tremembé tem ul-
trapassado fronteiras, 
são artistas, esportis-
tas, políticos, escritores, 
enfim gente que destaca 
o nome da cidade, mos-
trando que apesar dos pe-
sares a cidade ainda pode 
resgatar seu prestígio 
frente à opinião pública. 
O evento aconteceu no dia 
05 de abril no prédio da 
Câmara Municipal de 
Taubaté na presença de re-

P r o g r a m e - s e
27 de abril
Jota Quest, às 22 horas 
28 de abril:
Juninho de Cam-
pos, às 20 horas
Maria Cecília e Ro-
dolfo, às 22 horas
29 de abril
Só pra Contrariar, com Ale-
xandre Pires, às 22 horas.
Local: Campo de Fu-
tebol da Abernéssia. 

Dia 26 - Sábado  
10h: Desfile Cívico
13h: Inauguração do CRAS
13h30 às 16h: Atividades 
de lazer na Praça de Baixo 
- Apresentação de escolas 
e projetos do município    
20h: Orquestra Paulis-
tana de Viola Caipira
23h: Dupla Lucas e César 
Local: Praça de Baixo
Dia 27 - Domingo
13h: Dupla José Ju-
nior e Gabriel
14h30: Dupla Zé Au-
gusto e Gilson Soares
16h: Show Deo Lo-
pes -  O Sambeiro
20h: Banda de Concer-
to de Monteiro Lobato
Local: Praça de Baixo

presentantes de outras en-
tidades culturais, inclusive 
do Rio de Janeiro, de outras 
cidades do Vale do Paraiba, 
da TV Cidade e de grande 
público. Na ocasião o es-
critor e ator Alberto Maz-
za (Memorial do Desem-
pregado) que participou de 
varias apresentações artís-
ticas do teatro e do cinema 
(Filme Tapete Ver-
melho) recebeu o tí-
tulo de Comendador.

Prefeitura de Tremembé
convida comunidade a 
participar de Audiência 

Pública do Plano Diretor

A Prefeitura Municipal  
convida toda a comuni-
dade a participar da 1ª 
Audiência Pública do Pla-
no Diretor Municipal de 
Tremembé, no dia 28 de 
abril, às 19h, na Câma-

ra Municipal (Rua Bom 
Jesus, nº145 – Centro)
O objetivo principal da 
audiência é apresentar o 
Diagnóstico Municipal, 
que é o resultado dos estu-
dos e das oficinas técnicas e 

comunitárias já realizadas. 
Além de debater as ques-
tões mais importantes da 
região e assim contribuir 
para um melhor planeja-
mento e desenvolvimento 
do Município. Participe!
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Patrocinadores da Coluna
Humor do Pedrão para 

Abril/Maio de 2014:
Diagramação de Patrocinadores Culturais da 
Coluna Humor do Pedrão para a edição de 
abril-maio de 2014:

1. Comis & Bebis Marmitex Agora 
com porções Delivery (Entrega a Domicilio) 
DAS 19:00 AS 23:00 -  (0xx12) 3674-4441 
99195-2375

2. FJP Assessoria Contábil (0xx12) 
3674-2649 (0xx12) 3674-1725

3. Spaço MARIA DULCE (0xx12) 
3672-1956 – 2886

4. Tonhão Tintas Tremembé (0xx12) 
(0xx12) 3674-2486 e FAX: (0XX12) 3672-
2886

5. O Butico (Ailton) (0xx12) 3674-
2343

6. Drª Ana Lúcia R. S. Cruz (0xx12) 
3674-1664 - TREMEMBÉ - (0xx12) 3624-
7361 - Taubaté - e-mail: analurscruz@ig.
com.br

7. Stilos Enxovais (Carlos Simões) – 
(0xx35) 3651-2233 – Paraisópolis – MG

8. Bar do Danilo

9. Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 
99158-8992

10. Curso de Inglês Particular Professo-
ra Renata Amaral – email: englishcourse@
uol.com.br – (0xx12) 3674-1505 (0xx12) 
99763-2800

11. Escondidinho Lanches (0xx12) 
3674-3674

12. Banca Avenida (0xx12) 99143-
6572

13. +1 kBritos Lanches (JARDIM 
SANTANA) – (0xx12) 98830-3482

14. Paolla Calçados (0xx12) 3674-3896

15. Vereador Adriano Santos (0xx12) 
99177-9896

16. Ricci Modas Masculinas (Galeria 
Tremembé) (0xx12) 3674-2085

17. Chácara do Sr. Toninho: (0xx12) 
3672-1076 

18. Clemente Terra Planagem (0xx12) 
99783-4565 - ID: 55*85330

19. Hatha Flores Naturais e Artificiais 
(0xx12) 3674-2259 e (0xx12) 99194-2188

20. Padaria Pão Vale (Cláudio):  e-mail: 
gailoteclaudio@ig.com.br – (0xx12) 3674-
2240

21. SRº Laércio Vargas: (0xx12) 3672-
1108

22. J-Bonï Fisioterapia (aulas de yoga 
– de terça a sexta as 7:00) – (0xx12) 3675-
5851 

23. Lanchonete e Restaurante Bell – 
JUNI¬NHO DA POP (0xx12) 98123-6282

24. Professor Sebastião (0xx12) 3674-
1251

26-27-28 de abril de 2014

Monteiro Lobato recebe 
Orquestra Paulistana 

de Viola Caipira

No dia 26 de abril de 2014 
(Sábado) a cidade de Mon-
teiro Lobato recebe pela 
primeira vez a Orquestra 
Paulistana de Viola Cai-
pira para uma apresenta-
ção especial em home-
nagem ao Aniversário de 
134 anos do município. 
A apresentação ocor-
rerá às 20h, na Pra-

ça Comendador Freire.
Sobre a Orquestra: Desde 
1997, data de sua funda-
ção, a Orquestra Paulista-
na de Viola Caipira vem 
cruzando as fronteiras e 
encantando as plateias 
ao interpretar na vio-
la, além dos esperados 
clássicos da música raiz, 
aquilo que a caracterizou 

e a tornou um diferencial 
dentre as orquestras con-
gêneres: interpretações e 
arranjos criativos e inu-
sitados da música erudi-
ta, MPB e World Music.
O Aniversário de Mon-
teiro Lobato ocorrerá nos 
dias 25, 26 e 27 de abril. 
Participe. Todas as ati-
vidades são gratuitas. 
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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  -  3632-18-08  
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá
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MISCELÂNEA
Curiosidades

Plebiscito e referendo são formas de consulta ao povo
Plebiscito (plebs = povo e seitum = decisão, decreto) e referendo são duas formas diretas 
de consulta para saber se um povo aprova ou rejeita certas decisões de seu governo. O 
plebiscito consulta o eleitor antes da decisão ser tomada, o referendo depois.
***
Não é segredo para ninguém que a atividade física, em qualquer idade é muito importan-
te para a saúde. Além de fortalecer o corpo e dar energia, ela realiza alterações químicas 
no cérebro que causam felicidade e satisfação. Na terceira idade, fazer exercícios se 
torna ainda mais necessário. Isso porque o organismo está em constante alteração e tra-
balhar o corpo e a mente pode auxiliar no combate a diversas doenças e, principalmente, 
no combate as dores crônicas, tão comuns nessa faixa etária. Faça caminhada, pratique 
hidroterapia e, sempre que possível, exercitar-se ao ar livre. A diferença será notada logo 
nos primeiros dias. Lembre-se, porém, de procurar seu médico antes de iniciar qualquer 
tipo de exercício físico. Cada pessoa tem ritmo e disposição diferentes, portanto, precisa 
de orientação pessoal.
***
Todo alimento orgânico é muito mais que um produto sem resíduos agrotóxicos. Além 
de serem mais ricos em minerais e nutrientes, os orgânicos são resultados de um sistema 
de produção agrícola que busca incentivar a conservação do solo e dos demais recursos 
naturais a longo prazo, reduzindo a poluição. As técnicas de produção orgânica são tam-
bém destinadas a manter a qualidade nutricional, o sabor, o odor e a textura originais do 
alimento, incluindo seu aspecto natural. Ao optarem por produtos orgânicos, os consumi-
dores estarão adotando uma dieta mais rica, saudável e saborosa. Apesar de muitas pes-
soas relacionarem os orgânicos a alimentos fracos e in natura, há opções industrializadas 
para quem tem pouco tempo para se dedicar ao preparo de suas refeições, mas sem deixar 
de levar o prazer da boa mesa e um estilo de vida mais saudável.

Humor

Vá entender por que as mulheres amam os gatos! Eles são independentes, não obedecem 
quando são chamados, gostam de passar as noites fora de casa e em casa ficam dormindo, 
sem querer que os incomodem. Assim, como é possível que as mulheres apreciem nos 
gatos todo comportamento que detestam nos homens! 
***
Corrigindo velhos ditados populares
A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
Alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vêm as enchentes.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem prá ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono durante o dia todo.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica de saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem grana.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele mudou prá praia.

Mensagens

Mahatma Gandhi provou que “a roupa não faz o homem”. Só usava uma tanga a fim de 
se identificar com as massas simples da Índia. Certa vez chegou assim vestido numa festa 
dada pelo governador inglês. Os criados não o deixaram entrar. Voltou para casa e enviou 
um pacote ao governador, por um mensageiro. Continha um terno. O governador ligou 
para a casa dele e lhe perguntou o significado do embrulho. O grande homem respondeu.
- Fui convidado para a sua festa, mas não me permitiram entrar por causa da minha rou-
pa. Se é a roupa que vale, eu lhe enviei o meu terno.
***
Conta a lenda que um velho sábio, tido como um mestre da paciência, era capaz de 
derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um homem conhecido por sua total falta de 
escrúpulos apareceu com a intenção de desafiar o mestre da paciência. O velho aceitou o 
desafio e o homem começou a insultá-lo. Chegou a jogar algumas pedras em sua direção, 
cuspiu no sábio e gritou-lhe todos os tipos de insultos. Durante horas, fez de tudo para 
provocá-lo, mas o velho permaneceu impassível. No fim da tarde, já exausto e humilha-
do, o homem se deu por vencido e retirou-se. Impressionados, os alunos quiseram saber 
como o mestre pudera suportar tanta indignidade. O mestre perguntou:
- Se alguém vem até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o pre-
sente?
- A quem tentou entregá-lo. Respondeu um dos discípulos.
- Exatamente. O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos. Quando eles não são 
aceitos, continuam pertencendo a quem os trazia consigo.
Sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a cal-
ma. Só se você permitir.

Pensamentos

Se não puderes se destacar pelo talento, vença pelos esforços.
Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.
Não existe ninguém igual a você, Deus quis você a única.
Em tudo que a natureza opera, ela nada faz bruscamente.
A realidade se forma em volta de comportamentos.
Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.
Há muitas razões para duvidar e uma só para crer.
Para fazer fogo são necessárias apenas duas pedras.
Não se aprende bem senão pela experiência.
Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
Devemos às paixões, talvez os maiores dons do espírito.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor quem o sustenta.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.
Um homem prudente vale mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião de todos.
Quem não vivi para servir, não serve para viver.
O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.

Editorial

Sebrae-SP e Prefeitura 
inauguram Poupatempo 

do Empreendedor em
Tremembé

Volta ao passado
Já vi pessoas abandonando o barco nas horas das dificuldades. Gente abandonando 
o país e as cidades onde pretendiam passar o resto de suas vidas, por falta de se-
gurança, dificuldades financeiras, perseguições políticas, e o que é pior pela deses-
perança. Como acreditar nos políticos, no professor, no policial, na justiça ou até 
mesmo na religião que se encontram infiltradas de gente descompromissada com os 
reais objetivos nobres destas instituições. A bem da verdade a maior da crise esta 
voltada às instituições. A credibilidade como um todo só voltara a partir do resgate 
e do respeito ás estas instituições. Para isso não há outra forma senão uma medida 
austera e firme em relação à filtragem daqueles que possam representar as institui-
ções com honra, honestidade, ética, justiça e outros atributos do verdadeiro homem 
do bem. O povo deve se informar bem dos fatos para poder avaliar e discernir o cer-
to do errado, o boato do verdadeiro para não pactuar voluntaria ou involuntariamen-
te deste estado de coisas, pois ao contrario só se estará alimentando a desesperança 
e nos envergonhando do que somos pela nossa própria inércia.

Objetivo da iniciativa é 
facilitar o processo de 
abertura de empresas e 
formalização de negócios
O local, que vai funcio-
nar na Rua Doutor Mon-
teiro, no Centro, tem o 
objetivo de orientar os 
empreendedores, simpli-
ficando os procedimentos 
de registro de empresas 
e trazendo facilidades 
que prometem desburo-
cratizar os processos de 
abertura de uma empresa.
A criação do espaço pro-
move um dos requisitos 
básicos da implementação 
da Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas, que 
tem como objetivo ofere-
cer um tratamento dife-
renciado aos proprietários 
de micro e pequenas em-
presas para promover o 
desenvolvimento local e 
ampliar a competitividade.
A intenção do Poupatem-
po do Empreendedor é 
reunir micro e pequenos 

empresários e interessa-
dos em abrir um negócio, 
com o propósito de pro-
mover conhecimento e 
experiências, favorecendo 
assim a competitividade 
dos negócios da região em 
parceria com contabilistas 
e consultores do Sebrae
-SP. O local também tem 
apoio do Banco do Povo.
Para o prefei-
to de Tremembé, 
Marcelo Vaqueli, a inau-
guração do Poupatempo 
do Empreendedor re-
presenta a concretização 
de uma importante eta-
pa do desenvolvimen-
to econômico da cidade.
“O espaço proporcionará 
aos pequenos empreende-
dores um atendimento a al-
tura de suas necessidades, 
por meio de um processo 
moderno, eficiente e muito 
mais célere. Tudo isso com 
a preciosa colaboração 
do Sebrae-SP, a quem ex-
ternamos o nosso sincero 

agradecimento”, afirmou.
O gerente do Escritó-
rio Regional do Sebra-
e-SP em São José dos 
Campos, José Fabio Tau 
Junior, ressaltou os be-
nefícios do Poupatempo 
para as micro e peque-
nas empresas da cidade.
“É de fundamental im-
portância à criação de 
um espaço único de aten-
dimento onde o empre-
endedor de Tremembé 
possa regularizar suas 
atividades e ter acesso 
facilitado à informação, 
orientação e qualificação, 
estimulando a formaliza-
ção e o desenvolvimento 
sustentável dos pequenos 
negócios, resultando em 
geração de emprego e dis-
tribuição de renda”, disse.
O Poupatempo do Em-
preendedor de Tre-
membé funcionará de 
segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h, na Rua Dou-
tor Monteiro, 260, Centro.
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Vale do Paraíba receberá 
mais de R$ 9 milhões para 

ações sociais
O secretário estadual ad-
junto de Desenvolvimento 
Social Henrique Almirates 
anunciará investimentos do 
Fundo Estadual para 39 ci-
dades e o novo Piso Social. 
Os recursos extras serão 
destinados às prefeituras 
que investiram mais de 90% 
do FEAS. Henrique Almira-
tes, secretário estadual ad-
junto de Desenvolvimento 
Social, estará na Reunião do 
Codivap – Salão de eventos 
do Cigarras Praia Hotel em 
São Sebastião (Rua Adhe-
mar Pereira de Barros, 212 
– Praia das Cigarras), para 
assinatura e anúncio do 
novo Piso Social Paulista da 
região do Vale do Paraíba. 
Os municípios beneficiados 
são aqueles que investiram 
mais de 90% dos recursos 
do Fundo Estadual de As-
sistência Social (FEAS). 
A cerimônia contará com 
a presença do anfitrião 
José Bernardo Ortiz Mon-
teiro Júnior, além dos de-
mais prefeitos convidados.
Na ocasião, serão apre-
sentados os critérios para 
o recurso extra na área so-
cial e o valor que a região 
irá receber. Também serão 
assinados os termos de re-
passe do Fundo Estadual de 
Assistência Social (FEAS) 
aos fundos municipais das 
39 cidades atendidas, ga-
rantindo investimentos es-
taduais de R$ 9.100.766,42 
para a região. Saiba mais 
sobre o FEAS A Secretaria 
de Desenvolvimento So-
cial vai repassar, em 2014, 
o total de R$ 187 milhões 
do Fundo Estadual de As-
sistência Social (FEAS) 
aos Fundos Municipais. O 
dinheiro é destinado ao co-
financiamento de serviços, 
ações e projetos socioassis-
tenciais diversos, segundo 
os Planos Municipais de 
Assistência Social (PMAS).

Eleitores de Ilhabela têm
até o dia 7 para regularizar

serviços eleitorais
Em Ilhabela, o Posto de 
Atendimento Eleitoral 
de Ilhabela informa que 
dia 7 de maio é prazo fi-
nal para a regularização 
de pendências e serviços 
eleitorais. Nesse período 
eleitores poderão regula-
rizar na Justiça Eleitoral a 
inscrição eleitoral, a revi-
são dos dados eleitorais e 
transferência de domicílio.
O eleitor que não regulari-
zar a própria situação terá 
o título cancelado, ficando 
proibido, por exemplo, de 
obter passaporte e renovar 

matrícula em estabeleci-
mentos de ensino oficiais. 
O Posto Eleitoral de Ilha-
bela comunica ainda que 
nos dias que antecedem 
o prazo final para a regu-
larização dos serviços o 
tempo de espera é maior.
Quem já completou 16 
anos, ou completa até o 
fim do ano receber o título 
pela primeira vez já pode 
retirar seu título. O interes-
sando precisa levar carteira 
de identidade, certificado 
de quitação com o serviço 
militar (para homens com 

mais de 18 anos) e com-
provante de residência.
De acordo com o Posto 
de Atendimento Eleitoral, 
até o momento, o arqui-
pélago de Ilhabela não 
possui nenhuma progra-
mação de revisão do elei-
torado para a implantação 
do sistema de biometria. 
Mais informações no Pos-
to de Atendimento Elei-
toral de Ilhabela, situado 
Rua Benedito dos Anjos 
Sampaio, 20, Barra Ve-
lha (Fórum), ou no te-
lefone (12) 3895-7482.
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Vende-se apartamento em Caraguatatuba
Vende-se apartamento em Caraguatatuba
2 quartos / 1 banheiro / sala e cozinha / 1 vaga de garagem / portaria / 48m² 
No bairro Martin de Sá
Valor: R$147.00,00
Contato: Tiago 12 99165-9326

PAT de Caraguá atualiza
vagas de emprego

disponíveis na cidade

Veja as vagas desta se-
mana do Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
de Caraguá (PAT). O in-
teressado deve apresentar 
os documentos pessoais.
Açougueiro, atendente de 
farmácia – balconista, au-
xiliar contábil, balconista 
de lanchonete, barman, ca-
mareiro de hotel, chapeiro, 
churrasqueiro, copeiro, 
costureira em geral, cozi-
nheiro geral, empregado 
doméstico arrumador, em-
pregado doméstico diaris-
ta, encarregado de cons-
trução civil, engenheiro 

mecânico, funileiro de 
veículos (reparação), gar-
çom, jardineiro, laminador 
de plástico, marceneiro, 
mecânico de bicicletas, 
montador de automóveis, 
motorista carreteiro, moto-
rista de caminhão, oficial 
de serviços gerais na ma-
nutenção de edificações, 
operador de caixa, padei-
ro, pizzaiolo, professor 
de educação física no en-
sino médio, recepcionista 
atendente, repositor - em 
supermercados, serralhei-
ro de alumínio, técnico de 
enfermagem, trabalhador 

na fabricação de artefatos 
de cimento, vendedor or-
çamentista, vendedor pra-
cista e vidraceiro. As vagas 
possuem perfis específicos 
com relação à experiência, 
escolaridade, entre outros, 
podendo sofrer variações e 
não estarem mais disponí-
veis se atingirem o limite 
máximo de encaminha-
mentos, ou ainda, em caso 
de encerramento pelos 
empregadores que as dis-
ponibilizaram. O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. O 
telefone é (12) 3882-5211.

Inscrições abertas
18º Festival de
Música Junina

Inscrições abertas para o 
18º festival de música ju-
nina de São Luiz. Dias 13 

e 14/6 - São Luiz do Pa-
raitinga. Período de inscri-
ções: De 17/4 a 16/5/2014.

Mais informações no site 
da prefeitura: www.sao-
luizdoparaitinga.sp.gov.br

Parabéns São Luiz do 
Paraitinga 157 Anos

São Luiz do Paraitinga é 
uma bela cidade do interior 
do Estado de São Paulo e 
possui inumeros atrativos 
cuturais e ecológicos. Um 
de seus principáis atrati-
vos é o Carnaval de Mar-
chinhas que atrai todos os 
anos milhares de foliões 
para curtir o melhor carna-
val de blocos do Estado em 
um cenário de ruas, ladei-
ras, praças e casarões com 
arquitetura do seculo XIX.
Outros eventos também 
são muito procurados, 
entre eles estão a Fes-
ta do Divino e o Festi-
val da Música Brasileira.
São Luiz do Paraitinga 
surgiu junto com mais 
trinta povoados, para ra-
cionalizar a ocupação das 
terras do vale do Paraíba. 
A história está presente 
pelas ruas e casarões anti-
gos e na memória de seus 
habitantes. O médico sa-
nitarista Oswaldo Cruz 
nasceu na cidade, moti-
vo de grande orgulho dos 
moradores da cidade. São 
Luiz do Paraitinga possui 
o maior conjunto arqui-
tetônico representativo 
dos séculos XVIII e XIX 
do Estado de São Paulo 
e é considerado um dos 
ultimos redutos caipi-
ras com muito orgulho!
Para quem vai para a ci-
dade para praticar o raf-
ting a melhor época é 
o verão. Além de estar 
mais quente os rios estão 
mais cheios. Para quem 
for fazer trekking reco-
menda-se ir entre abril e 
maio, quando a tempe-

ratura já não é tão alta.
A vegetação é típica da 
Mata Atlântica. São 5 
mil hectares de vegeta-
ção nativa, com desta-
que para o cedro, jequiti-
bá branco, samambaias, 
bromélias e orquídeas. 
Com o solo bastante aci-
dentado essa região é rica 
em recursos hídricos, 
como cachoeiras, poços de 
água, riachos e rios crista-
linos O prato típico da re-
gião é o afogado, uma car-
ne que é cozida por cerca 
de dez horas até desman-
char. Depois é misturada 
ao molho, com vários con-
dimentos e servido quente 
com arroz brando e fari-
nha de mandioca. HISTO-
RICO: O Capitão Vieira da 
Cunha e João Sobrinho de 
Moraes alegaram preten-
der povoar a região dos 
sertões da Paraitinga e, por 
isso, receberam do Capitão 
de Taubaté, Felipe Carnei-
ro de Alcaçouva e Souza as 
primeiras sesmarias da en-
tão Vila de Guaratinguetá, 
que havia explorado todo 
aquele sertão, apresentou 
ao Governador, capitão-
general D.Luís Antonio 
de Souza Botelho Mou-
rão, um requerimento em 
que vários povoadores lhe 
pediam para fundar junto 
ao Rio Paraitinga e entre 
Taubaté e Ubatuba, uma 
nova povoação. A 2 de 
Maio de 1.769 essa peti-
ção foi deferida, receben-
do a povoação o nome de 
São Luiz e Santo Antonio 
do Paraitinga, sendo a 
padroeira Nossa Senhora 

dos Prazeres. No dia 8 de 
maio de 1.769 o sargen-
to mor Manoel Antonio 
de Carvalho foi nomea-
do fundador e governa-
dor da nova povoação.
Um incentivo do governa-
dor geral estimulou a mu-
dança de mais gente para 
o local que foi elevada à 
Vila em janeiro de 1.773, 
instalada a 31 de Março 
do mesmo ano. A Vila teve 
rápido progresso de início, 
mas depois veio a estacio-
nar na cultura dos cereais e 
só muito mais tarde se deu 
início à plantação de café e 
algodão.Por lei provincial a 
30 de Abril de 1.857 foi ele-
vada a categoria de cidade 
e por título de 11 de junho 
de 1.873 obteve a denomi-
nação de “Imperial Cidade 
de São Luiz do Paraitinga”.
Transforma-se em Estân-
cia Turística a cidade de 
São Luiz do Paraitinga 
(Aprovado pela Lei Es-
tadual nº 11.197 de 5 de 
julho de 2002). ORIGEM 
DO NOME Paraitinga é o 
nome do Rio onde, desde 
os tempos dos Bandeiran-
tes havia um posto avan-
çado por onde passavam 
o café e o ouro mineiro. 
Ao ser fundada a povo-
ação em 1.769, o nome 
foi São Luís e Santo An-
tonio do Paraitinga, sen-
do mudado depois para 
São Luiz do Paraitinga, 
quando o padroeiro pas-
sou a ser São Luiz, Bispo 
de Tolosa. PARAHYTIN-
GA – De origem indíge-
na: Da língua Tupi-Gua-
rani – “Águas Claras”
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