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Confira a Programação 
Oficial da Festa do
Senhor Bom Jesus
de Tremembé 2014

Yupi Parque 70 anos de 
tradição volta a

Tremembé 

Com 70 anos de tradição, 
o Moreno’s Park iniciou 
suas atividades em 1944, 
com o então Parque Teatro 
São Paulo, sob a adminis-
tração de José Moreno – 
um dos precursores do 
setor de parques de di-
versões no Brasil e que 
mais tarde originaria o 
atual nome do parque.
Sete décadas depois, já 
na administração da ter-
ceira geração da família, 
o parque que é itinerante, 
conta hoje com mais de 
60 grandes atrações, sen-
do que em 2006 lançou o 
Yupie! Park, um ambicio-
so projeto de ser o primei-
ro parque itinerante com 
brinquedos temáticos. 
Com mais de 30 atrações 
em cada unidade, das 
quais incluem a Monta-
nha Russa de Looping, 
Space Moon (a única 
montanha russa vertical da 
América Latina), Kraken, 
Kamikaze, Music Express, 
Crazy Dance, Magic Bee - 
Montanha Russa Inverti-
da Familiar, dentre outras 
atrações, possuindo uma 
variedade de brinquedos 
a fim de proporcionar di-
versão para toda a família. 

Uma série de investi-
mentos em atrações, 
conforto, estrutura e mui-
to mais emoção e aven-
tura, originaram este 
novo projeto. Sua beleza 
é fascinante: luz, cor e 
novos personagens para 
abrilhantar ainda mais 
os eventos e cidades por 
onde percorre, levando 
uma verdadeira caravana 
de entusiasmo e alegria.
O Yupie! Park, é o primei-
ro parque itinerante do 
Brasil com brinquedos te-
máticos! O primeiro astro-
nauta brasileiro, Marcos 
Fontes, é homenageado 
na Space Moon – o brin-
quedo tem astronautas e 
guerreiros que podem ser 
vistos durante todo o per-
curso. Há também o Cir-
cus Train, que como o pró-
prio título adianta traz de 
volta a magia do circo. Já 
a trilogia cinematográfica 
“Piratas do Caribe” ser-
viu de inspiração para o 
Kraken, baseado no polvo 
gigantesco que foi o vilão 
do segundo filme, e o Bar-
co Pirata, mais uma ótima 
oportunidade para reen-
contrar os populares perso-
nagens vividos por Johnny 

Depp e Orlando Bloom 
nas telas de todo o mundo!
Um dos grandes sucessos 
é o The King, onsidera-
do uma atração radical e 
com um design inovador, 
o “The King” possui as-
sento em carbono, desen-
volvido para que os braços 
e as pernas fiquem livres 
durante todo o circuito, 
atinge até 24m de altura 
há uma força de 4,5G e faz 
movimentos pendulares 
com rotações e loopings 
simultâneos. As cadei-
ras também dão looping 
com trajetórias aleatórias, 
resultando em uma incrí-
vel mistura de sensações.
O Moreno’s Park foi um 
dos sócios fundadores da 
ADIBRA (Associação 
Brasileira de Parques de 
Diversão do Brasil) e tem 
como principais métricas 
a constante manutenção 
de seus equipamentos, 
bem como o treinamento 
permanente de todos os 
seus colaboradores, entre 
eles engenheiros mecâ-
nicos e elétricos disponí-
veis ininterruptamente. 
A segurança é caracte-
rística primordial na ad-
ministração do parque.

Pinda pretende se
tornar de “interesse

turístico” pelo Estado

Pindamonhangaba está 
empenhada em fazer par-
te das 140 cidades com 
“interesse turístico”, 
pelo Governo do Estado. 
Para tanto, a Secretaria 

de Governo e o Departa-
mento de Turismo estão
 trabalhando nas adap-
tações necessárias 
para a cidade ser in-
cluída no projeto.

Diversas reuniões foram 
realizadas e as cidades 
aprovadas passarão a re-
ceber uma verba orça-
mentária do Departamen-
to de Apoio às Estâncias
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Patrocinadores da Coluna
Humor do Pedrão para 
Julho/Agosto de 2014:

1- Comis e Bebis Marmitex – (0xx12) 
3674-4441 e 99195-2375 

2- Valtinho Rotserrie (0xx12) 99116-
9547

3- Clemente Terra Planagem – 
(0xx12) 99783-4565 – ID: 55*85330

4- Salão de Beleza da Fatinha  - 
(0xx12) 99145-5519

5- Escondidinho Lanches – (0xx12) 
3674-3674

6- Drª Ana Lúcia R. S. Cruz (CIRUR-
GIÃ DENTISTA E ODONTOLOGIA) 
(0xx12) 3674-1664 – Tremembé e (0xx12) 
3624-7361 – Taubaté. E-mail: analurscuz@
ig.com.br

7- Banca Avenida (Marcelo) – 
(0xx12) 99143-6572

8- Hamburgão Lanches Keller – 
(0xx12) 3672-3253

9- Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-
1715

10- Bar do Danilo

11-  Curso de Inglês Par-
ticular “Professora Renata Amaral” – 
(0xx12)3674-1505 e 99763-2800 e-mail 
englishcourse@uol.com.br

12- Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 
99158-8992

13- Ricci Modas Masculinas (0xx12) 
3674-2085

14- Tonhão Tinas (0snei Camargo) 
(0xx12) 99607-1414 – (0xx12) 3672-2486 
– 3672-2888 e Taubaté (0xx12) 3632-1877 

15- F.J.P. Assessoria Contábil (0xx12) 
3674-2649 – (0xx12) 3674-1725

16- O Butico (0xx12) 3674-2343

17- K-Britos Lanches 

18- Padaria Pão Vale (Cláudio) 
(0xx12)3674-2240 e-mail: gailoteclau-
dio@ig.com.br

19- Auto Escola Santana (0xx12) 
3674-3943 – 99154-3719 e 99732-7716

20- Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108
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Editorial
Festa do Bom Jesus de 
Tremembé. Simultane-
amente esta edição de A 
Gazeta dos Municípios, 
esta sendo lançada mais 
uma edição do tablóide 
Edição Especial da Festa 
do Senhor Bom Jesus de 
Tremembé, assim como 
tem sido feito desde 1.998. 
Nesta edição são veicula-
dos os cartazes da Festa 
religiosa e da apresenta-
ção dos artistas, alem de 
histórico da festa e outros 
de fins religiosos. O tabló-
ide visto sua importância e 
tradição é muito esperado 
pelo povo local e visitan-
tes. A Festa do Bom Jesus 
de Tremembé atrai visitan-
tes não só da região como 

de outras cidades fazendo 
ela parte do calendário tu-
rístico do Estado de São 
Paulo. Toda cidade de Tre-
membé está mobilizada 
para receber os turistas, 
desde empresários, barra-
queiros, hotéis, pousadas e 
até funcionários públicos. 
Nesta época a população 
participa ativamente dos 
festejos tanto dos religio-
sos como os da parte pro-
fana com a apresentação 
de artistas renomados. A 
festa se inicia no dia 25 de 
julho e vai até 10 de agos-
to, sendo que no dia 06 de 
agosto (feriado municipal) 
é o dia dedicado ao Bom 
Jesus de Tremembé com 
sua tradicional procissão. 

Para o lazer e divertimento 
dos participantes da fes-
ta fica instalado também 
durante os festejos um 
parque de diversões que 
garante alegria para toda 
a família com equipamen-
tos modernos e seguros. 
Empresários são funda-
mentais colaborando para 
a divulgação do even-
to sócio cultural atra-
vés do tablóide da Festa 
do Bom Jesus. Outras 
informações poderão 
ser encontradas no site 
w w w . t r e m e m -
b e o n l i n e . c o m . b r
Boas festas e que o Senhor 
Bom Jesus de Tremembé 
proteja a todos que estive-
rem prestigiando o evento.

Vaqueli se reúne com
representantes da NET

e cobra agilidade na
prestação do serviço

O prefeito Marcelo Va-
queli acompanhado do 
Secretário de Saúde José 
Marcio se reuniu na ma-
nhã desta terça-feira (22) 
com o Coordenador Téc-
nico Carlos Eduardo da 
Rosa Porto e o Monitor 
Técnico Odilon Gonçalves 
Vicente, representantes da 
NET, empresa de TV por 
assinatura, serviços em 
internet Banda Larga e 
Telefonia Fixa. Os em-

presários apresentaram 
para o prefeito um proje-
to da empresa que possi-
velmente será implantado
 na cidade logo após 
uma pesquisa mercado-
lógica que está sendo 
realizada no município.
Na ocasião, o prefeito 
abriu as portas da cidade 
para a empresa e cobrou 
agilidade aos representan-
tes. Vaqueli disse que está à 
disposição, mas vai cobrar 

uma participação maior 
da empresa no município. 
“Tremembé está aberta 
para receber novas empre-
sas, e a NET é um serviço 
que desde o início de nossa 
gestão estamos traba-
lhando para conseguir. 
Esperamos que mui-
to em breve possamos 
usufruir desse benefício 
que muito irá auxiliar a 
vida dos tremembeen-
ses” finalizou o prefeito.

Sebrae-SP estimula o 
turismo em São Luiz

do Paraitinga
Projetos desenvolvidos 
junto a empresários e pro-
dutores rurais proporcio-
nam conquistas aos em-
preendedores Sebrae-SP 
vem promovendo uma 
série de iniciativas em prol 
do empreendedorismo e 
do fortalecimento do turis-
mo em São Luiz do Parai-
tinga. Após atividades do 
Circuito Turístico Cultura 
Caipira, a cidade já rece-
beu neste ano o Sebrae 
Móvel – que retorna entre 
os dias 1º e 3 de agosto -  e 
atividades do PDRT (Pro-
jeto de Desenvolvimen-
to Rural Territorial), que 
beneficiam produtores do 
bairro Mato Dentro, além 
do programa Receita de 
Sucesso e ações relacio-
nadas ao APL (Arranjo 
Produtivo Local) de Leite 
e Derivados com os for-
necedores da Comevap.
No PDRT, os empre-
sários participaram de 
palestras sobre associa-
tivismo, planejamento 
turístico e, com apoio de 
nutricionista da Prefeitu-

ra, tiveram contato com o 
Produza Fácil – ferramen-
ta de apoio ao planejamen-
to da produção agrícola, 
visando o fornecimento 
para a merenda escolar 
municipal. Todas as ações 
fazem parte de um projeto 
de planejamento turísti-
co realizado com parcei-
ros, que pretende integrar 
empresários de ramos 
diversos como meios de 
hospedagem, alimentação 
fora do lar e agronegócios.
O programa Recei-
ta de Sucesso, que pro-
moveu sete palestras e 
workshops entre abril 
e junho, beneficiou 20 
empresários, que rece-
beram dicas para melho-
rar a gestão do negócio.
A p i c u l t u r a
Outro evento de suces-
so foi a 1ª Feira de Api-
cultura, promovida pela 
Apistinga (Associa-
ção de Apicultores de 
São Luiz do Paraitinga)
 em maio e que reuniu cer-
ca de 150 visitantes e 400 
crianças da rede de ensino 

municipal, que tiveram 
contato com conceitos 
de educação ambiental e 
importância da apicultu-
ra para a biodiversidade.  
O Sebrae-SP coordena 
desde 2012 a Central de 
Negócios de Apiculto-
res, que reúne 24 produ-
tores de 11 cidades da 
região, com o objetivo 
de aumentar a competi-
tividade e lucratividades 
das micro e pequenas 
empresas, incrementan-
do oportunidades e aces-
sando novos mercados.
Atuando na Central de Ne-
gócios, os produtores têm 
uma série de benefícios, 
como compra e venda 
conjunta de mercadorias 
e insumos; definição de 
marca própria; negocia-
ção com fornecedores 
em comum; participa-
ção coletiva em eventos; 
propaganda e treinamen-
to conjunto de colabora-
dores, além da troca de 
experiências e mobili-
zação para obter apoio 
junto ao poder público.

Começa a funcionar a
cobrança dos Radares

em Taubaté

Todos os 54 radares que 
estavam em testes pela ci-
dade começaram a multar, 
desde 15 de Julho, assim 
passando a fasa de testes. 
Além dos aparelhos está-
ticos, a prefeitura também 
vai utilizar dois radares 
móveis com os locais de 
fiscalização sendo divul-

gados semanalmente. As 
reclamações dos moto-
ristas, principalmente em 
avenidas mais movimen-
tadas são os limites de ve-
locidade, que variam de 
40 Km a 50 Km por hora, 
e segundo eles, estas vias 
podem ser até de 60Km. 
A prefeitura depois de re-

aver os pontos, aumentou 
um pouco mais o limite 
de velocidade em algumas 
vias para 60 Km por hora, 
como as: Dom Pedro I, 
Avenida dos Bandeirantes, 
Avenida Marrocos, Aveni-
da Santa Luiza de Marillac 
e Avenida Professora Es-
colástica Maria de Jesus.
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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 Almei-
da 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 rodovi-
ária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Aran-
tes. Av. 9 de Julho, 25 (em frente ao bradesco) 
Tel.: (12) 3971-2164.
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: Banca Ritz Av Iperoigue e no 
Itaguá e nas bancas de jornais.
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MISCELÂNEA
Curiosidades

Por que castrar os animais

A cirurgia é simples e traz benefícios para os animais e seus donos. As principais vanta-
gens são: menos risco de câncer, as fêmeas castradas antes do primeiro cio têm apenas 
0,05% de risco de desenvolver câncer de mama e nos demais, esse índice é superior a 26%, 
redução do abandono, os cruzamentos não planejados são a principal causa do grande nú-
mero de cães e gatos abandonados pelas ruas todos os dias, mais sociável, com a castração, 
os machos perdem o hábito de urinar pela casa e ficam mais sociáveis, mas continuam ap-
tos a exercer as funções de guarda. Os cães da Polícia Militar, por exemplo, costumam ser 
castrados, perigo de fuga, os machos deixam de disputar as fêmeas com outros cães, ficam 
mais caseiros e param de tentar a todo custo fugir de casa para ir atrás de fêmeas no cio, 
hábito que causa muitas mortes por atropelamento, sem sujeira no cio, a castração põe fim 
n cio evitando que nessa faze, as fêmeas manchem a casa de sangue e acaba também com 
a barulheira de gatos no telhado, fim da gravidez psicológica, a produção de leite sem ter 
cria para amamentar gera infecções nas tetinhas das cadelas e gatas. A cirurgia é descom-
plicada. A operação e o pós-operatório duram no máximo dez dias. Nos machos, ela con-
siste na retirada dos testículos. Já nas fêmeas têm a trompa, os ovários e o útero extraídos.

Humor

A loira com o livro de receitas na mão estava em dúvida se faria um empadão ou uma torta. 
Sua filha, querendo ajudar, falou:
- Mamãe, faz o empadão, eu acho melhor.
- Não sei não filha, acho que a torta é melhor!
- Por que mãe?
- Porque leva mais farinha de trigo. O empadão leva só 500 gramas e a torta leva meio 
quilo.
***
Uma loira, em casa, falando repetidamente:
- Sala, quartos, banheiro, cozinha... sala, quartos, banheiro, cozinha... sala, quartos, ba-
nheiro, cozinha...
O marido, chegando em casa, estranha a atitude dela e pergunta:
-  O que é que você está fazendo?
Ela, com a cara de tonta, explica:
- Ué! Você não falou que eu estava precisando decorar a casa?
***
Um hóspede é chamado à gerência do hotel de luxo e o gerente lhe chama a atenção:
- Infelizmente, senhor, somos obrigados a solicitar que o senhor deixe o hotel.
- Mas por quê? Pergunta o hóspede;
- Por que vários hóspedes têm reclamado que o senhor urina na piscina.
- Mas isso todos os hóspedes fazem! 
- Reconheço que isso venha acontecendo com freqüência, mas do alto do trampolim da 
piscina, o senhor é o único caso.
***
O médico implanta duas orelhas em um paciente que ficou sem as orelhas, devido a um 
acidente. Um mês depois, o transplantado volta para uma nova consulta e diz:
- Doutor, eu quero lhe fazer uma pergunta: O senhor implantou em mim orelhas de alguma 
loira?
O médico, surpreso, pergunta:
- Como é que o senhor soube disso?
E o paciente se explica:
- É porque eu ouço tudo, mas não entendo nada!

Mensagens

Na sala de reunião de uma empresa, o diretor nervoso fala com sua equipe de gestores. 
Agita as mãos, mostra gráficos e olhando para cada um ameaça:
- Ninguém é insubstituível!
A frase parece ecoar nas paredes da sala de reunião em meio ao silêncio. Os gestores se 
entreolham, alguns abaixa a cabeça. Ninguém ousa falar nada, mas de repente, um braço 
se levanta e o diretor se prepara para triturar o atrevido:
- Alguma pergunta?
- Tenho sim. E Beethoven?
- Como assim? Encara o diretor confuso.
- O senhor disse que ninguém é insubstituível. E quem substituiu Beethoven?
Silêncio total.
E o funcionário continua:
- Ouvi essa estória esses dias contada por um profissional que conheço e achei muito per-
tinente falar sobre isso. Afinal as empresas falam em descobrir talentos, reter talentos, mas 
no fundo continuam achando que os profissionais são peões dentro da organização e que, 
quando sai um, é só encontrar outro para por no lugar... Quem substituiu Beethoven? Tom 
Jobim? Ayrton Senna? Ghandi? Frank Sinatra? Garrincha? Santos Dumont? Monteiro Lo-
bato? Elvis Presley? Os Beatles? Jorge Amado? Pelé? Albert Einstein? Picasso? Todos 
esses talentos marcaram a história... Fazendo o que gostavam e o que sabiam fazer bem, 
ou seja, fizeram seu talento brilhar. E, portanto, são sim insubstituíveis. Cada ser humano 
tem sua contribuição a dar e seu talento direcionado para alguma coisa.
Portanto nunca esqueça. Você é um talento único, com toda certeza ninguém te substituirá!
Sou um só, mas ainda assim sou um. Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. 
Por não poder fazer tudo, não me recusarei a fazer o pouco que posso. No mundo sempre 
existirão pessoas que vão te amar pelo que você é e outras, que vão te odiar pelo mesmo 
motivo. Acostuma-se a isso. É bom refletir e se valorizar.

Pensamentos

O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido.
O homem espiritual é aquele que descobre a sua própria alma.
Caráter, ta aí uma coisa que não se compra.
Jamais elogie alguém como se estivesse esperando troco.
Discrição é saber dissimular o que não se pode remediar.
As oportunidades nunca chegam, elas estão entre nós.
Se quiseres ser feliz amanhã, tente a partir de hoje mesmo.
Prefiro os erros do entusiasmo a indiferença da sabedoria.
O trabalho enobrece o homem, mas também o cansa.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
A medida da vida não é a sua duração, mas é a sua doação.
Quem prejudica os outros, prejudica a si mesmo.
Uma boa palestra deve esgotar o tema e não os ouvintes.
As maiores tristezas são as que causamos a nós mesmos.
A alma move todas as matérias do mundo.
É mais fácil ser sábio com os outros do que consigo mesmo.
Minha vida é um filme de mocinho, sempre venço no final.
O que é verdadeiramente mortal é ter desistido de si mesmo.

Comédia “HI Brochei! 
Faz parte da mostra
teatral em taubaté

Hi Brochei! (texto e dire-
ção de Mauro Russo) conta 
a história de um homem de 
meia idade que se vê com 
problemas de impotência. 
Tenta com uma prostitu-
ta, e como nada consegue 
acaba discutindo por não 
querer pagar o serviço 
não feito. Seu amigo vem 
tomar banho em sua casa 
e lhe dá uma sugestão de 
ir ao médico.  Ele telefo-
na para o médico e marca 
uma visita em casa. Mas 
seu amigo para lhe aju-
dar chama um encanador 

para arrumar o banheiro 
que está com entupimen-
to. Quando batem na porta 
o impotente pensa que é 
o médico, mas é o enca-
nador. Daí uma tremen-
da confusão está armada. 
Uma comédia de tirar o 
fôlego com Mauro Russo, 
Lourdes Abreu, Renato 
Ângelo e Alberto Mazza. 
Hi Brochei! já foi apresen-
tada em Rio Preto (MG), 
no Taubaté Country Club, 
na Faculdade de Letras e 
Ciências em Taubaté, e no 
próximo dia 29 de Julho 

vem fazendo parte da Mos-
tra de Teatro de Taubaté 
no Teatro Metrópole. Para 
assistir Hi Brochei! basta 
levar um produto de higie-
ne ou limpeza para trocar 
com um ingresso solidário 
na portaria do Teatro Me-
trópole no dia da apresen-
tação a partir das 19 horas. 
Os produtos serão doados 
ao Fussta (Fundo Social de 
Solidariedade de Taubaté). 
Assistindo Hi Brochei! 
você pode morrer de rir...
ou matar rindo com a maior 
comédia brasileira do ano.
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13 de Agosto Aniversário de
Natividade da Serra

25 de Agosto Anversário de
Redenção da Serra

16 de Agosto Aniversário de 
São Bento do Sapucaí

História: Natividade da 
Serra tem o seu nome ori-
ginário da Padroeira da 
cidade, Nossa Senhora da 
Natividade e, também de-
vido a sua situação geo-
gráfica entre os contrafor-
tes da Serra do Mar. Num 
território outrora perten-
cente a Paraibuna foi cria-
da a povoação do Divino 
Espírito Santo e Nossa 
Senhora do Rio do Peixe.
Fundada em 1853, pelo 
Cel. José Lopes Figueira 
de Toledo, foi elevada à ca-
tegoria de Freguesia em 24 
de abril de 1858 pela Lei nº 
33, com a denominação de 
Nossa Senhora do Rio do 
Peixe. Em 18 de abril de 
1863 pela Lei nº 15, é ele-
vada a categoria de Vila, 
com a denominação de 
Natividade, pertencendo 
à Comarca de Jacareí.Pas-
sou a pertencer à Comarca 
de São Luiz do Paraitin-
ga, em 1895, e voltando a 
antiga Comarca em 1914.
Reduzida à condição de 
Distrito de Paz pelo decre-
to nº 6.530, de 3 de julho de 
1934. Natividade voltou a 

História: Uma pequena 
cidade localizada no in-
terior do estado de São 
Paulo, rodeada por mon-
tanhas e banhada por um 
imenso reservatório, com 
o clima a menos, se tornou 
fato marcante na história 
do Brasil. Redenção da 
Serra é um município tí-
pico de interior, uma área 
de 309 km², com 3.873 
mil habitantes segundo 
o censo realizado pelo 
IBGE em 2010. Teve seu 
ponto de partida no início 
do século XIX, quando 
ocorreu o esgotamento do 
ouro no estado de Minas 
Gerais e a econômia se 
deslocou para o Vale do 
Paraíba com a expansão 
cafeeira, o que propor-
cionou o aparecimento 
de novos núcleos de po-
voamento. O capitão-mor 
Francisco Ferraz de Araú-
jo, sua esposa Francisca 
Galvão de França e um 
grupo de escravos foram 
incumbidos pelo governa-
dor da Província de São 

História: São Bento do 
Sapucaí é uma cidade si-
tuada bem no meio das 
montanhas da Serra da 
Mantiqueira, no Estado de 
São Paulo, que faz divisa 
com Campos do Jordão,-
Santo Antonio do Pinhal,-
Sapucai Mirim, zonçalves 
e Brasopolis, Piranguçu e 
Paraisópolis. No início do 
colonialismo, quando os 
bandeirantes começaram a 
desbravar o Brasil atrás de 
riquezas, a Região de São 
Bento do Sapucai se des-

anexar-se ao Município 
de Paraibuna em 5 de ju-
lho de 1935, um ano após 
ser reduzida à condição de 
Distrito, passou a perten-
cer à Comarca de Tauba-
té, pelo decreto nº 7.553, 
mas voltando a pertencer 
a Comarca de Paraibuna, 
a qual pertence até hoje.
O Município foi instalado 
em 1864 e reinstalado em 
1935. Em 30 de novem-
bro de 1944, recebeu o 
nome definitivo de Nati-
vidade da Serra pelo de-
creto - Lei nº 14.334. Foi 
incorporado o Distrito de 
Bairro Alto, pela Lei nº 
15, de 18 de abril de 1863.
Depois aproximadamente 
150 anos de feliz existên-
cia, Natividade da Serra, 
sofreu uma metamorfose, 
foi translada para um novo 
local, à aproximadamen-
te um quilômetro adian-
te na rodovia que liga a 
cidade à Taubaté. Esta 
mudança foi em conse-
qüência do represamento 
dos Rios Paraibuna, Lou-
renço Velho, Rio do Pei-
xe e Paraitinga, forman-

Paulo para desbravar no-
vas terras. Quando o gru-
po chegou a nove quilô-
metros do Rio Paraitinga 
um dos escravos faleceu, 
e neste local foi constru-
ída uma cruz de madeira. 
A qual mais tarde surgiu 
uma capela e ao seu redor 
um povoado que foi no-
meado de Paiolinho, nome 
originário das plantações 
de linho que havia no lo-
cal, e essas fibras eram 
guardadas em um paiol 
(paiol+linho). O lugarejo 
foi crescendo e se desen-
volvendo devido à produ-
ção de café, e no dia 24 de 
março de 1860 foi elevado 
à categoria de Paz segun-
do a Lei Provincial nº 3. 
Após 17 anos com a ex-
pansão agrícola levou 
Paiolinho à categoria de 
Município com o nome de 
Redempção, segundo a Lei 
Provincial nº 33, de 8 de 
maio de 1877.  Redemp-
ção passou de existir e 
recebeu o nome de Reden-
ção da Serra devido a ser a 

tacou para os bandeirantes 
como uma região rica para 
a exploração de pedras 
preciosas, além de ser um 
ponto estratégico por con-
ta do Rio Sapucai Mirim. 
A área em que está esta-
belecida a cidade de São 
Bento do Sapucai tinha um 
acesso fácil e relevo ex-
celente para ser povoada, 
além de ótima para a cria-
ção de gado e plantação. 
Por conta disso, a região 
foi muito disputada entre 
mireiros e paulistas. Um 

do a represa da C.E.S.P.
A Nova Natividade da 
Serra, que hoje se ergue 
majestosamente, teve ini-
ciada sua construção em 
13 de agosto de 1973, 
com o lançamento da pe-
dra fundamental pelo 
então Prefeito Octací-
lio Fernandes da Silva, 
Cônego Higino e Te-
rezinha Costa Aqui-
no, no local onde se er-
gue a Matriz da cidade.
Nos dias 7, 8 e 9 de se-
tembro de 1973 a saudo-
sa Natividade realizou 
sua última festa com uma 
missa campal no local da 
nova cidade com a im-
plantação do Cruzeiro. 
Para a alegria de uns e tris-
teza de muitos, já no dia 
10 de setembro a cidade 
começou a ser demolida.
Nascendo lentamente, 
sendo dirigida pelo Prefei-
to em mandato Octacílio 
Fernandes da Silva, por-
tador de um peito resolu-
to e empreendedor, não o 
despondo de todo e qual-
quer recurso, valendo-se 
apenas de sua experiência.

primeira cidade do estado 
de São Paulo a fazer a abo-
lição da escravidão antes 
do dia 13 de maio de 1888, 
que foi sancionada a Lei 
Áurea (Lei Imperial nº 3. 
353). O acontecimento foi 
noticiado pelo jornal Diá-
rio Paulista de Taubaté na 
edição de 17 de fevereiro 
de 1888. “O movimento li-
bertador caminha veloz no 
norte de São Paulo, fazen-
do-nos crer que, em prazo 
muito curto esta grande 
zona terá repelido os últi-
mos fragmentos da nefasta 
escravidão que ainda to-
lhem, ainda comprimem 
a sua artéria de vida, pri-
vando- nos de sorver, des-
de já, em longos tragos, 
o nosso ambiente salu-
tar da liberdade. A libér-
rima Villa de Redemp-
ção, filiada ao nosso 
município pelos traços 
de origem e parentesco, 
acaba gloriosamente de jus-
tificar o seu título official, 
constituindo livre todo o 
seu território urbano e rural.

dos primeiros bandeiran-
tes que viu a possibilidade 
de exploração destas terras 
foi Gaspar Vaz da Cunha, 
o Oyaguara.  No ano de 
1832, a região conhecida 
como Terras Altas do Sa-
pucaí foi considerada uma 
freguesia e passou e ser 
chamada de vila em 1858. 
Em 1876, por conta de um 
decreto de lei, se tornou ci-
dade. E mais recentemen-
te, passou a ser considera-
da uma Estância Climática 
em 26 de janeiro de 1967.

De 18 de Julho à 17 de 
Agosto acontece no Vale 
do Paraíba o 1º Festival 
Cachaça Gourmet e Café. 
Participam do festival 
as cidades de São José 
dos Campos, Campos 
do Jordão, Taubaté, Tre-
membé, Guaratinguetá e 
Cunha. No total , são 30 
restaurantes e 30 marcas 
de cachaça. Cada restau-
rante preparou um pra-
to e um coquetel usando 
uma das cachaças como 
principal ingrediente.
O público vai poder eleger 
os melhores pratos e co-
quetéis feitos com as me-
lhores cachaças do Brasil. 
A votação popular vai ele-
ger os três melhores restau-
rantes em três categorias: 
Melhor Apresentação, 
Melhor Sabor e Harmo-

nização e Maior Criativi-
dade e Originalidade. A 
festa de encerramento está 
marcada para o dia 30 de 
agosto na cidade de Cunha 
com muitas atrações.
Para saber quais restau-
rantes participantes aces-
se o site: www.festival-
cachacagourmet.com.br
O Projeto Cachaça Gour-
met atua no desenvolvi-
mento e valorização da 
cachaça de alambique e de 
toda a sua cadeia de valor, 
com ênfase na utilização 
do produto como ingre-
diente na gastronomia e na 
coquetelaria, bem como o 
consumo consciente de ca-
chaças de alta qualidade.
Neste Projeto, a cozinha 
brasileira e a sua cachaça 
de alambique, utilizadas 
de forma conjunta, são 

pontos focais onde se bus-
ca a valorização da nos-
sa tradição culinária para 
apresenta-la traduzida 
em uma nova cozinha, ou 
“Nouvelle Cuisine”, como 
diriam os franceses, apon-
tando para um futuro de 
sabores e prazeres que re-
forçam ainda mais a nossa 
criatividade e identidade.
O projeto que iniciou em 
Belo Horizonte, há 6 anos, 
agora chega ao Estado 
de São Paulo. E a região 
do Vale do Paraíba será a 
primeira região a sediar 
o evento, numa parceria 
da ADHBrasil (Agência 
de Desenvolvimento Hu-
mano Brasil), sob coor-
denação do economista 
Hamilton Neri, e da em-
presária e idealizadora do 
festival, Miriam Cerutti.

1º Festival Cachaça
Gourmet e Café do

Vale do Paraíba

Alunos das séries iniciais de
Caraguá terão aula de Inglês

A partir do dia 4 de agosto, 
os alunos das escolas mu-
nicipais de Caraguatatuba, 
do 1º ao 5º anos do Ensi-
no Fundamental, terão a 
disciplina de Inglês inse-
rida na matriz curricular. 
As aulas serão ministradas 
duas vezes por semana.
A proposta da secreta-
ria de Educação é pro-
porcionar às crianças a 
aquisição de uma língua 
estrangeira mais cedo 

e com isso prepará-las 
para entrar futuramente 
no mercado de trabalho.
“Para as crianças estar 
em contato com uma Lín-
gua Estrangeira é uma 
experiência que vai além 
do aprendizado somen-
te da língua. Elas viven-
ciarão outra cultura por 
meio de atividades lúdi-
cas, canções e práticas 
contextualizadas”, disse 
a supervisora de ensino, 

Flaviana Botta Giachini.
Nesse sentido, a secretaria 
de Educação de Caraguá 
em parceria com a Editora 
Richmond/Moderna capa-
citam nesta quinta e sexta 
(17 e 18), 22 professores 
de Inglês a utilizar o ma-
terial didático “Fun Way”, 
que será adotado em sala 
aula. O curso será no sa-
lão Monteiro Lobato, na 
secretaria de Educação, 
no Indaiá, das 9 às 17h30.
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Abono salarial 
2014/2015

já pode ser recebido
O Ministério do Trabalho 
e Emprego começa a pa-
gar a partir de hoje (15) 
o abono salarial do exer-
cício 2014/2015. A esti-
mativa é que cerca de 23 
milhões de trabalhadores 
tenham direito ao bene-
fício e o montante a ser 
pago será cerca de R$ 17 
bilhões. De acordo com a 
pasta, no atual exercício, 
o Conselho Deliberativo 
do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (Codefat) an-
tecipou o pagamento, que 
anteriormente era feito em 
agosto. Outra mudança no 
calendário é que os traba-
lhadores que recebem o 
benefício em conta-cor-
rente vão ter o depósito 
em suas contas de acordo 

com o mês de aniversário, 
a partir do dia 15 de julho.
Podem receber o benefício 
trabalhadores que tiveram 
os dados informados na 
Relação Anual de Infor-
mações Sociais (Rais) e 
que atendam aos seguin-
tes critérios: cadastro no 
PIS/Pasep há pelo menos 
cinco anos; ter trabalhado 
com carteira assinada ou 
ter sido nomeado efetiva-
mente em cargo público 
durante, pelo menos, 30 
dias no ano-base para em-
pregadores contribuintes 
do PIS/Pasep (empregado-
res cadastrados no CNPJ); 
e ter recebido em média 
até dois salários-mínimos 
de remuneração mensal 
durante o período traba-

lhado. O valor do abo-
no é um salário-mínimo.
Trabalhadores inscritos 
no PIS recebem o abono 
salarial nas agências da 
Caixa e os inscritos no 
Pasep recebem nas agên-
cias do Banco do Brasil, 
de acordo com o calen-
dário de pagamento. Os 
inscritos no PIS que tive-
rem Cartão Cidadão com 
senha cadastrada, também 
podem fazer o saque em 
lotéricas, caixas de auto
-atendimento e postos do 
Caixa Aqui. Os inscritos 
devem apresentar um do-
cumento de identificação 
e o número de inscrição 
no PIS ou Pasep. O prazo 
final para sacar o abono é 
dia 30 de junho de 2015.

Paraibuna abre
Processo Seletivo para 
contratar profissionais 

na área da Saúde
A Prefeitura de Paraibu-
na está com inscrições 
abertas para o Processo 
Seletivo Simplificado n° 
01/2014, visando à con-
tratação de profissionais 
para a área da Saúde: 01 
médico psiquiatra, 01 

farmacêutico e 06 auxi-
liares de enfermagem.
     As inscrições estarão 
abertas no período de 21 
a 25 de julho, das 10h00 
às 12h00, e das 14h00 às 
16h00, na Diretoria Mu-
nicipal de Saúde – Tra-

vessa Irmã Le Cont, s/
nº - Centro. As provas 
acontecerão no dia 03
 de agosto de 2014, às 
10h00, na EMEF Irmã 
Irene Alves Lopes “Irmã 
Zoé” - Rua Geraldo 
Santana, 55, Centro.

Monteiro Lobato realiza
1º Encontro de Artes

A cidade de Monteiro 
Lobato realiza nos dias 
19, 20, 26 e 27 de ju-

lho o “1º Encontro de 
Artes: Terra & Luz”. 
O tema do evento será “A 

arte pela cultura de paz” 
e reunirá  12 artistas do 
estado de São Paulo que 
participarão de ofici-
nas de pintura, escultura, 
confecção de máscaras, 
performance, contação 
de histórias, entre outras. 
As atividades vão 
acontecer na Praça 
Comendador Frei-
re e em escolas muni-
cipais, tudo gratuíto. 
O evento é realizado pela 
Prefeitura de Monteiro Lo-
bato. As inscrições podem 
ser feitas pelo telefone (12) 
3979-1314 ou pelo email 
contato.cultura@mon-
te i ro loba to . sp .gov.b r
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