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A Prefeitura de Taubaté 
comunica que apartir des-
ta semana havará altera-
ções em vários pontos de 
ônibuas na área central. 
De acordo com a muni-
palidade, algumas linhas 
terão os pontos de em-
barque e desembarque al-
terados e o ponto de ôni-
bus da Rua Anizio Ortiz 
Monteiro será desativado. 
Os usuários devem ficar 
atentos aos pontos da Pra-

ça Oito de Maio e da Rua 
Dona Chiquinha de Mat-
tos, altura do nº 211, por-
que por ali começam a pas-
sar as linhas 02, 03, 04, 06, 
17, 19, 30, 38 e 39, destino 
Rodoviária Velha. Elas se-
guem o percurso pela Rua 
XV de Novembro e Rua 
Dona Chiquinha de Mat-
tos até o ponto final. Ou-
tras linhas terão ponto de 
parada na Rua Dr. Emilio 
Winther, nº 215 (em frente 

à Praça Oito de Maio) e na 
Rua Dona Chiquinha de 
Mattos, em frente ao Torra 
Torra, seguindo o percurso 
pela Rua Visconde do Rio 
Branco e Rua Dona Chi-
quinha de Mattos.  Con-
fira os locais alterados:
01 – Pq. Três Marias
05 – Vila São Geraldo
08 – Jardim América
10 – Chácara Silvestre
13 – Gurilândia
18 – Distrito Industrial

Pontos de ônibus são 
alterados no centro de 

Taubaté 

O jornal A Gazeta dos Mu-
nicípios entra no seu vigé-
simo sexto ano, levando 
aos seus leitores informa-
ções e notícias confiáveis, 
oriundas de fontes fidedig-
nas. A responsabilidade 

da Imprensa considerada 
como quarto poder é le-
vada a sério pelo jornal, 
que faz questão de primar 
pela ética, não dando es-
paço para seu uso de for-
ma nociva ou que deturbe 

a verdade. Não foi de um 
dia para o outro que A Ga-
zeta dos Municípios con-
quistou a confiança dos 
leitores e anunciantes, e 
assim pretende continu-
ar com seriedade e ética.

A Gazeta dos Municípios 
entra no seu vigésimo 

sexto ano

No dia 1º de maio de 
2015 às 19 horas aconte-
cerá  uma Sessão Solene 
nas dependências da Casa 
Legislativa. O plenário re-
ceberá 4 pessoas ilustres, 
que marcaram o município 
com trabalho e dedicação. 

Placas invertidas, ruas mal 
sinalizadas, locais proi-
bidos de estacionar pelo 
CFTB são permitidos 
pela prefeitura, espaços 
públicos sem sinalização 
são ocupados como es-
tacionamento, Veículos 
estacionados sobre cal-
çadas e canteiros, local 
de travessia de pedestres 
sem pintura de faixa, lom-
badas umas desnecessá-
rias, outras necessárias e 
inexistentes, outras sem 
a devida sinalização tudo 
isso colocando em perigo 

Familiares e convidados 
também estarão presentes. 
A solenidade reuni-
rá diversas autoridades 
municipais e regionais 
para entrega de títulos 
de cidadania samben-
tista. Os homenageados 

a vida de pedestres e mo-
toristas, falta de sinaliza-
ção para Estacionamento 
de idosos e deficientes, 
obras em via s públicas 
que nunca terminam, falta 
de iluminação pública em 
vários pontos necessários, 
apesar de pagamento do 
CIP desde 2001, tudo isso 
quando se fala em Mobi-
lidade Urbana. Os olhos 
da administração pública 
estão fechados para este 
grande problema que já 
existe e tende a piorar, 
cada dia que passa tanto 

da noite serão: Exmo. 
Sr. Dr. Juiz de Direito 
da Comarca de Parai-
buna Pedro Flávio  de 
Brito Costa Junior, Sub-
tenente Rivanil Jacin-
to, Dr. José Rodrigues 
e Srta. Diana Poepecke.

pedestres como veículos 
estão com dificuldade em 
transitar na cidade. Para 
o pedestre muitas vezes 
trombam nas calçadas 
ou são obrigados a trafe-
gar na rua, ficando ainda 
pior para os deficientes. 
Quanto aos motoristas, 
transitam sem segurança 
pela falta ou sinalização 
errada ou deficiente, tra-
fegam com dificuldade e 
perigo causado pelo trân-
sito e ainda por cima não 
conseguem estacionar por 
falta de regulamentação.

Sessão Solene em Maio 
na Câmara Municipal

de São Bento do Sapucaí

Falta e erros em sinalização 
impossibilitam a

fiscalização do trânsito
em Tremembé

Convite da Sessão Solene que foi distribuído aos convidados
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INDICAÇÕES
Indicação nº 019/2015 - Ver. Paulo Cândido Ri-
beiro (Paulo Cândido Ribeiro): Indica à Sabesp ex-
tensão em rede de água do município.

Indicação 020/2015 - Ver. Altino de Paula Salga-
do (Altino do Torto): Indica instalação de faixa de 
pedestres na Rua Pintora Adelaide Azeredo de Melo.

Indicação 021/2015 - Ver. Altino de Paula Salga-
do (Altino do Torto): Indica instalação de sinaliza-
ção de trânsito vertical na Rua Dom Antônio Moraes 
Júnior.

Indicação 022/2015 - Ver. Paulo Cândido Ribeiro 
(Paulo Cândido Ribeiro): Indica a implantação de 
Plano de Demissão Voluntária na Prefeitura Munici-
pal de São Bento do Sapucaí.

Indicação 023/2015 - Ver. Fabio Luiz dos Santos 
(Binho): Indica a substituição das piscinas do Centro 
de Lazer do Trabalhador por hortas comunitárias.

Indicação 024/2015 - Ver. Fabio Luiz dos Santos 
(Binho): Indica melhorias nas estradas rurais do Mu-
nicípio.

Indicação 025/2015 - Ver. Fabio Luiz dos Santos 
(Binho) e Ver. José Donati Nunes (Zé Lingüiça): 
Indicam providencias no que concerne às gretas de es-
coamento das águas fluviais marginais às passarelas  
elevadas do município.
Indicação 026/2015 - Ver. Fabio Luiz dos Santos 
(Binho) e Ver. José Donati Nunes (Zé Lingüiça): 
Indicam evolução no planejamento da instalação das 
barracas das Festas de São Benedito e de Nossa Senho-
ra dos Remédios.

Indicação 027/2015 - Ver. Altino de Paula Salga-
do (Altino do Torto): Indica a instalação de muro de 
arrimo em Estrada do Bairro Vila dos Onofres.

Indicação 028/2015 - Ver. Altino de Paula Salga-
do (Altino do Torto): Indica pavimentação em Es-
trada do Bairro Vila dos Onofres.

REQUERIMENTOS:
Requerimento 029/2015 - Ver. Paulo Cândido 
Ribeiro (Paulo Cândido Ribeiro): Requer informa-
ções acerca da implantação da lei de Tarifa Zero para 
estudantes no transporte público.
Requerimento 031/2015 - Ver. Paulo Cândido Ri-
beiro (Paulo Cândido Ribeiro):   Requer informa-
ções acerca dos concursos 001/2012 e 001/2014.”
Requerimento 032/2015 - Ver. Fabio Luiz dos 
Santos (Binho): Requer informações acerca das co-
branças de IPTU no Município.
Requerimento 033/2015 - Ver. Fabio Luiz dos 
Santos (Binho): Requer informações acerca das 
obras da Quadra Municipal de Esportes.”
Requerimento 034/2015 - Ver. Fabio Luiz dos 
Santos (Binho) : Requer informações acerca do não 
pagamento de auxílio transporte previsto no Plano de 
Carreira do Magistério.”
Requerimento 035/2015 - Ver. Jucenéia Apare-
cida Pereira (Néia do Social): Requer informações 
acerca da CEMEI Maria Cleidson Roberti.”

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR –                                
AUTORIA EXECUTIVO MUNICIPAL

Projeto de Lei Complementar 156/2015 - “Altera 
a Lei Complementar nº 1.696/2014 e dá outras provi-
dências.”
Projeto de Lei Complementar 163/2015 - “Cria 
01 (um) cargo de Chefe de Monitoria Ambiental e 01 
(um) cargo de Diretor de Meio Ambiente.”

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA – AUTORIA  
EXECUTIVO MUNICIPAL

Projeto de Lei Ordinária 158/2015 - “Dispõe so-
bre a abertura de crédito adicional à LOA e acrescenta 
ações, projetos, atividades, metas e objetivos na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO e no PPA do Municí-
pio de São Bento do Sapucaí para o exercício de 2015.”
Projeto de Lei Ordinária 159/2015 - “Dispõe so-
bre a abertura de crédito adicional à LOA e acrescenta 
ações, projetos, atividades, metas e objetivos na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO e no PPA do Municí-
pio de São Bento do Sapucaí para o exercício de 2015”
Projeto de Lei Ordinária 161/2015 - “Autoriza o 

Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro Esta-
dual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS e 
dá outras providências.”
Projeto de Lei Ordinária 162/2015 - “Dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional à LOA e acrescenta ações, 
projetos, atividades, metas e objetivos na Lei de Diretri-
zes Orçamentárias – LDO e no PPA do Município de São 
Bento do Sapucaí para o exercício de 2015”
Projeto de Lei Ordinária 164/2015 - “Dispõe sobre 
concessão de subvenção social às Entidades Assisten-
ciais, sem fins lucrativos, do Município de São Bento do 
Sapucaí, de dá outras providências.”
Projeto de Lei Ordinária 166/2015 - “Dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional à LOA e acrescenta ações, 
projetos, atividades, metas e objetivos na Lei de Diretri-
zes Orçamentárias – LDO e no PPA do Município de São 
Bento do Sapucaí para o exercício de 2015.”
Projeto de Lei Ordinária 167/2015 - “Dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional à LOA e acrescenta ações, 
projetos, atividades, metas e objetivos na Lei de Diretri-
zes Orçamentárias – LDO e no PPA do Município de São 
Bento do Sapucaí para o exercício de 2015”
Projeto de Lei Ordinária 168/2015 - “Dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional à LOA e acrescenta ações, 
projetos, atividades, metas e objetivos na Lei de Diretri-
zes Orçamentárias – LDO e no PPA do Município de São 
Bento do Sapucaí para o exercício de 2015”

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA                                                 
AUTORIA LEGISLATIVO MUNICIPAL

Projeto de Lei Ordinária 003/2015 - Ver. Paulo Cân-
dido Ribeiro (Paulo Cândido Ribeiro): “Dispõe sobre 
denominação de via no Bairro do Paiol Grande – Rua Be-
nedicta Isabel de Jesus”
Projeto de Lei Ordinária 004/2015: Ver. Paulo Cân-
dido Ribeiro (Paulo Cândido Ribeiro) e Ver. Jizelda 
Rangel Alves dos Santos  “Altera o artigo 1º da Lei Mu-
nicipal Nº 1.723 de 23 de dezembro de 2014.”

MOÇÃO
Moção nº 08/ -  Ver. Altino de Paula Salgado (Altino 
do Torto)  e Demais Vereadores : “Moção de pesar pelo 
falecimento do jovem  Thomaz Rodrigues Alckmin, filho 
caçula do Governador do Estado de São Paulo, Geraldo 
Alckmin.”

BOLETIM INFORMATIVO 2015 – 4ª E 5ª SESSÕES ORDINÁRIAS
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA

DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
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A Editora Flor do Vale 
que publica A Gazeta dos 
Municípios registrou em 
outubro de 1.988 atra-
vés do jornal A Gazeta de 
Tremembé a sessão so-
lene na Câmara Munici-
pal de Tremembé onde 
foi homenageado com 
o título de cidadão Tre-

membeense o atual gover-
nador do Estado de São 
Paulo Geraldo Alckmim.  
Em 1.988 começava a 
jornada da imprensa em 
Tremembé através da 
Editora Flor do Vale, ten-
do como representante da 
empresa Dolores Russo. 
Os laços de amizades en-

tre Geraldo Alckmim e 
a Comentadora Dolores 
Russo permanecem até 
hoje, motivo pelo qual 
Dolores Russo externa 
seus sentimentos ao go-
vernador e família pelo 
recente episódio ocor-
rido em acidente onde 
seu filho foi vitimado.

Geraldo Alckmim não se esquece 
de Tremembé, e tem ajudado

muito a cidade através de
repasses de verbas pelas

secretarias do Estado

A Prefeitura Municipal de 
Tremembé começou as 
melhorias de revitalização 
na Quadra de Esportes do 

Jardim Santana. Ao todo 
serão investidos cerca de 
R$ 218.761,70. Na manhã 
desta segunda-feira o Pre-

feito Marcelo Vaqueli es-
teve no local para vistoriar 
os serviços que estão sendo 
executados, dando conti-
nuidade ao ciclo de visitas 
às obras em andamento.
A Quadra de Esportes do 
Jardim Santana se locali-
za ao lado da Rua Miguel 
Machado que também 
será asfaltada, receberá 
várias melhorias, entre 
elas a construção de uma 
nova praça de lazer, troca 
do alambrado, melhoria 
no piso da quadra, nova 
iluminação, instalação de 
lajotas de concreto retan-
gulares, playground, no-
vos bancos e paisagismo.

Começa revitalização na 
Quadra de Esportes do 

Jardim Santana
em Tremembé

A Polícia Militar abrirá 
inscrições para o concur-
so de 2 mil vagas para 
soldado na corporação, 
às 10h do dia 27 de abril. 
Os cadastros para candi-
tatos, de R$ 50, poderão 
ser feitas até 22 de maio 
de 2015, exclusivamen-
te pelo site da Vunesp. 
A remuneração inicial 
para o cargo é de R$ 
2.901,03, considerando o 
adicional de insalubridade 
de R$ 543,27. O edital do 
processo seletivo foi pu-
blicado neste sábado, no 
Diário Oficial do Estado 
(DOE). Após aprovados 
em todas as etapas do con-
curso, os alunos passarão 
pelo Curso Superior de 
Técnico de Polícia Osten-
siva e Preservação da Or-
dem Pública, com duração 
média de um ano, na Es-
cola Superior de Soldados 
(ESSd). O curso confere 
ao formando o grau de téc-
nico de nível superior em 
Polícia Ostensiva e Pre-
servação da Ordem Públi-
ca. Requisitos e avaliações

Para concorrer, é necessá-
rio ser brasileiro, ter con-
cluído o Ensino Médio, 
estar em dia com as obri-
gações eleitorais e milita-
res, ter entre 18 e 30 anos, 
além de não possuir ante-
cedentes criminais. A altu-
ra mínima para homens é 
de 1,65 metro de altura e, 
para mulheres, 1,60 m. É 
preciso também ser habi-
litado em qualquer cate-
goria da Carteira de Mo-
torista entre “B” e “E”. 
Se for agente público, não 
pode ter respondido ou 
estar respondendo a pro-
cesso administrativo. Os 
candidatos serão avalia-
dos em uma prova escrita, 
com questões objetivas, 
e redação. Os aprovados 
passarão por teste físico 
para verificar o condicio-
namento físico, além de 
exames de saúde e psi-
cológico. A última etapa 
é um processo de inves-
tigação social e análise 
de documentos e títulos. 
Concursos em andamento
Além deste concurso, es-

tão abertos concursos para 
o preenchimento de 7.297 
vagas para carreiras po-
liciais no Estado de São 
Paulo, além de 5.000 car-
gos para oficiais adminis-
trativos da Polícia Militar, 
que é uma carreira não 
policial. A PM está, ainda, 
realizando o processo de 
contração de mais 4.000 
soldados de 2ª classe. 
Para a Polícia Civil, estão 
disponíveis 2.301 vagas, 
sendo 129 para delegados, 
1.384 para investigadores 
e 788 para escrivães. Já a 
Polícia Técnico-Científica 
tem concursos abertos para 
996 novos agentes, sendo 
89 atendentes de necroté-
rio, 447 peritos, 140 médi-
cos legistas, 120 fotógra-
fos técnico-periciais, 55 
desenhistas técnico-peri-
ciais e 145 auxiliares de 
necropsia. As contrata-
ções para estas duas cor-
porações são recordes. 
Atualmente, estão em 
formação nas academias 
mais de 6 mil policiais. 
Após o término dos cur-
sos, serão 6.145 po-
liciais militares e 15 
policiais civis a mais tra-
balhando na segurança 
do Estado de São Paulo.
Agentes contratados Des-
de 2011, o Governo do Es-
tado contratou 16.478 no-
vos policiais, sendo 13.409 
militares, 2.649 civis e 420 
técnico-científicos, além 
de 599 oficiais administra-
tivos destinados à Superin-
tendência da Polícia Téc-
nico-Científica (SPTC).

Polícia Militar abre
concurso para 2 mil
vagas de soldado

Visando a melhoria no 
atendimento dos usuá-
rios do Centro de Saúde 
de Tremembé, a partir 
do dia 04 de Maio, a Se-
cretaria Municipal de 
Saúde vai implementar 

Motivo da Alteração: de-
vido à alta procura de 
pacientes para marca-
ção de consultas, o Cen-
tro de Saúde não está 

alterações no sistema de 
Marcação de Consultas.
Fique atento às mudanças:
 As consultas serão agen-
dadas nos cinco primeiros 
dias úteis de cada mês, 
realizados das 07:00 as 

comportando conforta-
velmente a quantidade 
de pessoas aglomeradas 
nos dias de agendamen-
tos. Preocupados com 

16:00 horas, desde que, 
com vagas disponíveis.
O paciente poderá somen-
te agendar consultas para 
as especialidades dispo-
níveis para cada dia útil, 
conforme tabela abaixo:

a humanização, aco-
lhimento e com o bem 
estar do munícipe tre-
membeense, estaremos 
testando esse novo sistema.

Centro de Saúde de Tremembé 
promove mudanças na
marcação de consultas

O Governador do Es-
tado de São Pau-
lo Geraldo Alckmim 
através de suas secretarias 
enviou R$ 1.629.153,03 
para a construção de cre-
che no bairro da Flor do 
Vale. A construção da 
creche é antiga reivindi-

cação dos moradores do 
bairro e que depois de 
mais de deis anos vem ser 
atendida pelo governo do 
Estado de São Paulo que 
viabilizou a constru-
ção da creche com envio 
de verbas suficientes. A 
creche está sendo cons-

truída ao lado do posto 
de saúde cujo prédio foi 
construído pela Socieda-
de Amigos dos Bairros 
Flor do Vale, Jaraguá 
e Água Quente refor-
mado e inaugurado na 
gestão anterior da ad-
ministração municipal.

Governador Geraldo
Alckmim envia mais 

verbas para Tremembé
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Curiosidades

Pesquisadores chegaram à conclusão de que o abacate não aumenta o colesterol. 
Ele tem propriedades de aumentar o HDL (o bom colesterol) e diminuir o LDL (o 
mau colesterol). A ingestão de um abacate por dia, durante três semanas, diminuiu 
em 12% o colesterol aos voluntários da pesquisa. Outro estudo por pesquisadores 
australianos chegou à mesma conclusão. Um abacate diário é mais saudável do que 
uma dieta pobre em gorduras.
***
Existem três histórias do cachorro quente

A primeira, a mais conhecida é a do açougueiro de Frankfurt, na Alemanha, que em 
1862, resolveu batizar as salsichas que fabricava com o nome do seu cachorro bassê. 
A segunda é do imigrante alemão, Charles Feltman que levou esse tipo de sanduíche 
para os Estados Unidos em 1880. Lá criou um sanduíche com pão, salsicha e mo-
lho. A terceira é de que em 1904, na cidade de Saint Louis, nos Estados Unidos, um 
vendedor de salsichas quentes bolou uma maneira de seus fregueses não queimarem 
as mãos. A quem comprasse suas salsichas, ele oferecia luvas limpas de algodão. 
Só que os clientes esqueciam-se de devolvê-las e ele acabava tendo prejuízo. Seu 
cunhado, que era padeiro, sugeriu que o salsicheiro pusesse as luvas de lado e co-
meçasse a usar pães. A partir de 1943, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, 
quando o Brasil passou a sofrer grande influência da cultura norte-americana, o ca-
chorro quente conquistou definitivamente o espaço por aqui.

Humor

Seu Lunga ganhou fama pela língua solta e afiada, veja:

O amigo pergunta:
- Olá seu Lunga! Ta sumido! Por onde tem andado?
- Pelo chão, ainda não aprendi a voar.

Ele dava uma tremenda surra no filho e o garoto gritava:
- Ta bom pai! Ta bom pai!
- Ta bom? Então quando estiver ruim, você me avisa que eu paro.

Ele descansava na rede e mandou o sobrinho trazer-lhe um pouco de leite e o garoto 
perguntou:
- No copo?
- Não, bota no chão e venha empurrando com o rabo.

O funcionário do banco veio lhe avisar:
- Seu Lunga, a promissória venceu.
- Meu filho, pra mim podia ter perdido ou empatado. Não torço por nenhuma pro-
missória.

Ele vai saindo da farmácia, quando alguém pergunta:
- Seu Lunga, o senhor está doente:
- Quer dizer que se eu estivesse saindo do cemitério é porque estava morto?

Ele entra em uma agropecuária e pergunta:
- Tem veneno pra ratos?
- Tem! O senhor vai levar?
- Não, vou trazer os ratos pra comer aqui mesmo.

Mensagens 

Sábio é aquele que permite descobrir que reconhece a importância de aprender de 
novo, que abre seu coração para sentir e ouvir. Sábio é aquele que permanece em 
silêncio, observando os passos da mente, as fragrâncias das flores, os lugares escon-
didos dentro de seu ser. Sábio é aquele que ouve antes de falar, que sorri antes de 
chorar, que permanece quieto para sentir o frescor da noite em seu interior. Sábio é 
aquele que diz sim para a vida, que desperta o amor em si e em seu semelhante, na 
intenção de criar um mundo para todos. Sábio é aquele que ama seu semelhante que 
vê, como Deus que não vê. Sábio é aquele que vive e sabe viver.
***
Acredite no poder da oração. As boas intenções empregadas na prece deixam um 
ambiente psíquico e espiritual favorecido ao aparecimento de melhorias, criando 
estabilidade interior abrindo a inspiração para fazer belos planos de vida, vencer 
problemas difíceis e obter uma saúde completa. Na hora da oração, se entregue nas 
mãos de Deus, crendo que Ele sempre responde a uma oração que parte do coração. 
Creio estar em comunhão com as forças que a tudo comandam, nada devemos temer. 
A oração sincera libera benefícios que não vinham por causa da mente egoísta.
***
Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para aprender. Uma 
vida com relacionamentos difíceis, repletos de desafios e perdas oferece maiores 
oportunidades para o crescimento da alma. Se for isso o que acontece, pode ser 
que você tenha escolhido uma vida mais difícil, de modo a acelerar o seu progresso 
espiritual. Às vezes um acontecimento negativo, tal como a perda de um emprego 
pode ser a mão que abre uma porta para oura oportunidade melhor. Tenha paciência, 
pois o destino pode necessitar de um pouco a mais de tempo para tecer sua tapeça-
ria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há também amor, alegria e êxtase 
nesta vida, onde participamos de uma comunidade em que todos estão aprendendo 
as mesmas lições.

Pensamentos, provérbios e citações

O pensamento é escravo da vida e a vida o bobo do tempo.
A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Uma má consciência é que faz de todos nós covardes.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.
Quem ama a vida é amado pela vida.
A paciência torna mais leve o que a tristeza não cura.
Enfrentemos a força física com a nossa força moral.

EDITORIAL
Uma das maiores di-
ficuldades encontratas 
hoje em dia é saber com 
quem estamos lidando.
Somos vitimas de advo-
gados mercenários médi-
cos mercenários, políticos 
mercenários comerciantes 
mercenários, enfim está 
cada vez mais difícil de 
acreditar no ser humano, 
lógico que não generali-
zando. Se você liga a tele-
visão só vê crimes sejam 
quais forem os tipos, o que 
se sabe também é que as 
cadeias estão superlota-
das e que existem milha-
res de mandatos de prisão 
não cumpridos, e outros 

milhares de processos 
mão sentenciados cujos 
acusados encontram-se 
em liberdade. Dizer que 
existem formulas para a 
solução do caso é mera es-
peculação. Será que dimi-
nuindo a maioridade para 
16 anos os problemas es-
tarão resolvidos? Será que 
colocando estes jovens de 
dezesseis a dezoito anos 
juntos com marginais de 
alta periculosidade para 
cumprirem pena juntos 
vai resolver os problemas?  
Mal se cogitou a diminui-
ção de idade para que o 
menor de dezoito anos seja 
apenado. Foi noticiado que 

a criminalidade está come-
çando antes dos dezesseis 
anos, já tem bandidinho 
reincidente no crime e co-
mandando bando até com 
treze anos. Bem e agora? 
O motivo da criminalida-
de é muito amplo e com-
plexo, de inicio podemos 
dizer que é uma grande 
questão de mentalidade e 
cultura, é o descrédito das 
instituições, por fatores 
sociais, é a falta da verda-
deira democracia e igual-
dade, enfim o problema é 
altamente complexo não 
é como que para terminar 
com o sofrimento da ve-
lhinha basta eliminá-la.
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tembro, 258.
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A Receita Federal inti-
mou 80 mil pessoas físicas 
com indícios de infrações 
cometidas na Declaração 
de Ajuste Anual do Im-
postoRenda da Pessoa 
Física (DIRPF). As in-
vestigações são relativas 
às declarações de 2012, 
2013 e 2014 (ano-calen-
dário 2011, 2012 e 2013). 
Este ano, serão execu-
tados aproximadamente 
280 mil procedimentos 
de fiscalização de pessoas 
físicas, informou o sub-
secretário de Fiscalização 
da Receita Federal, Iágaro 
Jung. “Nossa capacidade 
de identificar fraudes au-
mentou muito com os pri-
meiros resultados do La-
boratório de Lavagem de 
Dinheiro, que, associado 
a um trabalho de monito-
ramento e gerenciamento 
de risco dos contribuintes 
pela [Secretaria de] Fis-
calização, tem potencia-
lizado o grau de acerto 
na identificação de ope-
rações irregulares”, disse 
Jung. Com o laboratório, 
a Receita passou a contar 
com ferramentas capazes 
de identificar os compu-
tadores de escritórios de 

contabilidade responsá-
veis por irregularidades 
nas declarações de clien-
tes. Uma das ferramentas 
identifica, por exemplo, a 
origem das fraudes. Para 
isso, o laboratório rastreia 
o Internet Protocol (IP), 
um protocolo de internet 
que identifica qualquer 
dispositivo ou conexão na 
rede. As ferramentas da 
Receita detectam também 
o endereço MAC – Mídia 
Access Control –, que é 
um código que permite o 
restreamento do endereço 
físico de cada dispositivo 
conectado à rede de com-
putadores. Iágaro Jung 
disse que, com o aprimo-
ramento da fiscalização, a 
Receita iniciou em março 
a Operação Nacional de 
Fiscalização, destinada a 
combater fraudes nas de-
clarações de ajuste anual 
do Imposto de Renda com 
as pensões alimentícias. 
Foram identificadas, no 
caso, 25 mil declarações 
com indícios de fraude. 
“Encontramos um órgão 
público com contribuintes 
que se julgam espertos, 
que passavam a contar 
para os colegas do lado, 

que adotavam a mesma 
fraude. Houve um aumen-
to exponencial de pedidos 
de abatimento de pensão 
alimentícia”, explicou Iá-
garo. Ele citou ainda o 
caso de 502 contribuintes 
que declararam ter a mes-
ma empregada doméstica. 
Também foi identificado 
um profissional que fazia 
declarações em que todos 
os contribuintes passaram 
a ser identificados regular-
mente como divorciados e 
pleiteavam pensão alimen-
tícia. Em 2014, foram fis-
calizadas 351.452 pessoas 
físicas com um montante 
de crédito tributário lança-
do em favor da União de 
R$ 6,74 bilhões. Entre os 
autuados estão profissio-
nais liberais, proprietários 
e dirigentes de empresas, 
profissionais de ensino 
técnico, funcionários pú-
blicos, aposentados e au-
tônomos. O contribuinte 
pode consultar a situação 
da declaração do IRPF 
na página da Receita Fe-
deral e solicitar, online, 
um extrato após fazer um 
cadastro. Caso encontre 
divergências, poderá fa-
zer a autorregularização.

Imposto de Renda
80 mil contribuintes

são suspeitos
de fraudar

declarações
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Uma parceria entre Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba e a empresa MRV 
Engenharia resultou na 
inauguração da primei-
ra Escola de Alfabetiza-
ção para Trabalhadores 
da Construção Civil em 
Pindamonhangaba. O 
evento contou com a pre-
sença de diretores da em-
presa e também do pre-
feito Vito Ardito Lerário 
e sua equipe de governo. 
A Secretaria de Educa-
ção de Pindamonhangaba 
indicou profissionais do 
Projeto PAI (Programa de 
Alfabetização e Inclusão) 
para ser o parceiro peda-
gógico da escola no mu-
nicípio, que conta inicial-

No dia 25 de maio, a Fede-
ração das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp), 
promove o 10º Congresso 
da Micro e Pequena In-
dústria 2015, no Hotel Re-
naissance, em São Paulo. 
O encontro tem por obje-
tivo de apresentar estra-
tégias e perspectivas para 
o setor, o Departamento 
da Micro, Pequena e Mé-
dia Indústria (Dempi). De 
acordo com a regional da 
Fiesp/Ciesp o Vale do Pa-
raíba, a agenda de debates 
terá todo o dia de progra-
mação, com início às 8h e 
término às 18h. Os temas 

mente com 11 alunos. Eles 
receberão aulas dos pro-
fessores André Raposo e 
Maria de Lourdes, a Malu. 
As aulas serão minis-
tradas sempre às segun-
das, terças e quarta-fei-
ras, das 07h00 às 08h30. 
“São seis meses para ele 
aprender português e ma-
temática, o ‘basicão’, e de-
pois ele pode prestar uma 
prova de 5ª série da rede 
pública e ingressar no en-
sino fundamental.”, expli-
cou Tânia, pela empresa 
MRV. São atualmente 132 
cidades onde a construtora 
firmou parceria com pre-
feituras para a instalação 
de salas de aula nos can-
teiros de obra. O prefeito 

que serão abordados são: 
O papel do líder na em-
presa; Negócios: liderar 
suas vendas para melho-
res resultados; Produtivi-
dade: conduzir, avaliar e 
aprimorar; Pessoas: lide-
rar seus talentos e ter um 
time de sucesso; Lideran-
ça e motivação. Congres-
so anual – Realizado em 
maio, mês da indústria, 
o Congresso anual  é di-
rigido a empresários de 
diversos segmentos, além 
de proporcionar um espa-
ço para networking, tro-
ca de experiências entre 
profissionais e contato 

elogiou a parceria. “In-
vestimento humano está 
dentro da alma de cada 
um e temos que resolver 
os problemas das pessoas 
que mais precisam. O que 
existe no mundo é cons-
trução civil e ampresa está 
preocupada, levanta a auto 
estima da pessoa e a pes-
soa cresce com qualidade 
de vida.”, disse o prefeito. 
A 1° Escola de Alfabeti-
zação para Trabalhadores 
da Construção Civil está 
instalada no canteiro de 
obra do Parque Prince-
sa do Vale, localizado na 
Rua José Guimarães Alves, 
nº 150, bairro Bela Vista 
(próximo  à rotatória da 
estátua do João do Pulo).

com diversas universida-
des parceiras do Dempi.  
Atividades paralelas - Es-
tão programadas ainda 
diversas atividades para-
lelas, dentre elas Atendi-
mento Senai-SP, Espaço 
SEBRAE-SP, Espaço 
Universidades/Institutos, 
Espaço Digital e aten-
dimento personalizado 
e exclusivo com bancos 
participantes do Programa 
Sala de Crédito. As ins-
crições são gratuitas e po-
dem ser feitas pelo www.
fiesp.com.br/congressom-
pis, que traz a programa-
ção completa do evento.

Construtura inaugura
escola de alfabetização 

de operários em
Pindamonhangaba

Fiesp realizará em maio 
10º Congresso da Micro 

e Pequena Indústria

SINDICATO DOS EMPREGADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
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Em busca de recursos para 
a obra de rebaixamento 
da linha férrea no cen-
tro de Pindamonhanga-
ba, o prefeito Vito Ardito 
Lerário (PSDB) se reuniu 
na última semana em São 
Paulo com o Ministro da 
Cidade, Gilberto Kassab. 
O prefeito destacou a im-
portância da obra e o que 
ela vai representar para o 
desenvolvimento da ci-

dade e soliciou empenho 
do ministerio para que 
Pindamonhangaba obte-
nha esse investimento. 
O projeto básico está 
pronto e foi elaborado 
pela empresa Contécnica. 
O próximo passo  é o pro-
jeto executivo que, de 
acordo com a previsão de 
orçamento do Dnit – De-
partamento Nacional de 
Infraestruturade Transpor-

tes, deverá custar em torno 
de R$ 250 milhões. Duran-
te audiência pública reali-
zada na Câmara Munici-
pal de Pindamonhangaba 
há cerca de duas semanas, 
o DNIT, órgão do Governo 
Federal, assumiu a respon-
sabilidade pela obra. Vito e 
Kassab“Temos que ir atrás 
e tentar viabilizar verbas 
para fazer esse trabalho. 
Se a gente encontrar via-
bilidade de verba, a gente 
já pode pelo menos co-
meçar. Tendo o projeto 
executivo nas mãos, nós 
temos as referências. O 
rebaixamento é um tema 
que traz polêmicas, ló-
gico, mas é a solução! 
A gente tira as cance-
las, a população vai 
passar por cima, a pé, 
de carro ou de bicileta, 
sem perigos de atrope-
lamentos!”, disse o pre-
feito de Pindamonhanga.

Pindamonhangaba pede 
apoio da União para obra 
do rebaixamento da linha

O arcebispo de Brasília 
(DF), Dom Sérgio da Ro-
cha, foi eleito neste mês o 
novo presidente da Confe-
rência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB). 
Dom Ségio foi escolhido 
ainda no primeiro escru-
tínio, após receber 215 
votos, superando assim 
os 196 que correspondem 
aos dois terços necessários 
para a eleição. Apesar de 
Dom Sérgio ter sido um 
dos bispos mais cogita-
dos desde o início da 53ª 

Assembleia Geral, o ar-
cebispo metropolitano da 
Arquidiocese de Mariana, 
Dom Geraldo Lyrio Ro-
cha, que presidiu a CNBB 
entre os anos de 2007 e 
2011, considerou o resul-
tado surpreendente. “Para 
ser eleito, é necessário 
pelo menos dois terços dos 
votos apurados. Atingir 
esse percentual tão eleva-
do mostra o consenso em 
torno do nome de Dom 
Sérgio, porque foi de fato 
com muita sabedoria e 

na luz do Espírito Santo. 
Dom Sérgio é uma pes-
soa muito sensata, muito 
equilibrado, muito firme, 
de posições claras e defini-
das, muito cordial, tem to-
das as qualidades para ser 
um excelente presidente da 
CNBB”, ressaltou. Dom 
Geraldo Lyrio acredita 
que o arcebispo de Brasí-
lia deverá dar continuida-
de à gestão atual de Dom 
Raymundo Damasceno 
Assis, cardeal arcebispo de 
Aparecida. “Na Igreja não 
há ruptura entre uma elei-
ção e outra, há continui-
dade, é cada um trazendo 
sua contribuição pessoal”, 
explicou.  A continuida-
de a que se refere deve-se 
às Diretrizes Gerais para 
Ação Evangelizadora da 
Igreja no Brasil, aprova-
das no último sábado. “Só 
depois de aprovadas as di-
retrizes, passamos a eleger 
aqueles que vão colocar 
em prática o que a Assem-
bleia já decidiu”, concluiu.

Arcebispo de Brasília é 
eleito novo presidente da 

CNBB

O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA de 
Monteiro Lobato, no uso 
de suas atribuições legais 
torna público a lista de 
candidatos inscritos ao car-
go de Conselheiro Tutelar 
para eleição do Mandato 

Tampão. Relação de can-
didatos inscritos para elei-
ção denominada Mandato 
Tampão do Conselho Tu-
telar de Monteiro Lobato.
Ana Carolina da Mata Silva
Alessandra de Mou-
ra Amâncio do Prado
Ana Maria de Siqueira Leiva

Ana Maria Rached Azevedo
Carina Apareci-
da da Mata Silva
Ednea Goulart de Andrade
Jociane Cristi-
na Parreira Silva
Dúvidas: (12) 3979-1498
Ellen Regina Carvalho
Presidente do CMDCA

Eleição Mandato Tampão 
do Conselho Tutelar
em Monteiro Lobato

Carreta itinerante do pro-
jeto Boa Energia nas Es-
colas proporciona ativida-
des para uso consciente da 
energia elétrica. Alunos de 
22 escolas da rede muni-
cipal de Taubaté serão be-
neficiados por um projeto 
desenvolvido pela EDP. 
Até o dia 15 de maio, os 
estudantes poderão par-
ticipar das atividades da 
unidade móvel do projeto 
Boa Energia nas Escolas. 
Adaptado para ser um la-
boratório sobre rodas, um 
caminhão traz uma série 
de experimentos, jogos e 
vídeos em 3D sobre uso 
eficiente da energia elé-
trica. A expectativa é que 
mais de 7 mil alunos par-
ticipem das ações, que 
serão realizadas de 13 de 
abril a 15 de maio. Tam-
bém 110 professores nas 
escolas selecionadaso 
serão capacitados pelo 

projeto Boa Energia nas 
Escolas. Os docentes re-
cebem materiais para en-
sinar aos alunos a impor-
tância de consumir energia 
de maneira consciente. 
O objetivo é que o co-
nhecimento adquirido 
ultrapasse os muros da 
escola e seja compartilha-
do com os familiares e a 
comunidade. Em 2014, 
nove cidades da região 
metropolitana, Litoral 
Norte e do Vale do Para-
íba receberam a unidade 
móvel de ensino do Boa 
Energia nas Escolas. Cer-
ca de 60 mil estudantes e 
seiscentos professores de 
121 escolas foram bene-
ficiados com as ações do 
projeto.  Confira algumas 
das atividades que o ca-
minhão itinerante oferece:
* Painel interativo – mostra 
os principais equipamen-
tos elétricos e seus respec-

tivos níveis de consumo;
* Bicicleta geradora de 
energia – o movimen-
to do pedal da bicicleta 
transforma a energia me-
cânica em elétrica, ge-
rando até 100 watts. Os 
próprios alunos pedalam 
e geram energia suficiente 
para ligar uma lâmpada;
* Arco voltaico/chispa – 
produz descarga e fagulha 
instantânea, simulando a 
energia em movimento;
* Pilha humana – quando as 
mãos são encostadas sobre 
uma placa de metal, fecha-
se por meio do corpo um 
circuito eletrolítico capaz 
de gerar corrente elétrica. 
Os alunos fazem o tes-
te para ver quem pro-
duz mais energia;
* Gerador de Van Der 
Graaf – o atrito é capaz 
de gerar eletricidade es-
tática. Ao tocar no glo-
bo, faz arrepiar o cabelo.

EDP beneficia mais de 7 mil 
alunos em Taubaté

Além de educadores, ser-
vidores públicos, líderes 
comunitários e estudan-
tes interessados também 
podem participar. A No-
velis, em parceria com a 
Secretaria de Educação e 
Cultura de Pindamonhan-
gaba e o Evoluir, está com 
inscrições abertas para 
os cursos de formação 
de professores do RAIS 
(Rede de Aprendizagem e 
Inovação em Sustentabili-
dade). As aulas são dire-
cionadas a educadores das 
redes de ensino, servidores 
públicos, líderes comuni-
tários, ONGs, estudantes 
e professores universitá-
rios.  O programa de ca-
pacitação é uma iniciativa 
do Projeto A Sociedade 

do Amanhã, plataforma 
de educação ambiental 
que a Empresa mantém 
junto à SEC há mais de 
14 anos e tem como obje-
tivo formar um núcleo de 
especialistas em práticas 
de aprendizagem e inova-
ção em sustentabilidade. 
Por meio de uma educação 
humanizada que valoriza a 
diversidade, o RAIS busca 
com suas atividades esti-
mular o potencial da in-
teligência coletiva, da in-
teriorização do saber e da 
capacidade de converter 
conhecimento em atitudes 
ecológicas. Ao todo serão 
oferecidos três cursos: “A 
arte de aprender e o papel 
do educador”, “Habili-
dades permaculturais no 

ambiente escolar e comu-
nitário” e “Comunidades 
de aprendizagem: esco-
las, bairros e cidades”, 
com 90 horas cada, sen-
do 40 horas presenciais e 
50 horas para a elaboração 
de projetos. Entre as ativi-
dades propostas estão ro-
das de diálogo, vivências 
em campo e oficinas com 
especialistas. As inscri-
ções para o primeiro mó-
dulo, “A arte de aprender 
e o papel do educador”, 
são gratuitas e vão até 
27 de abril. Os interessa-
dos devem preencher o 
formulário disponível na 
Secretaria de Educação e 
Cultura de Pindamo-
nhangaba, ou pelo link. 
As vagas são limitadas.

Projeto A Sociedade do Amanhã 
da Novelis tem inscrições

abertas para curso de formação 
de professores
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Patrocinadores da 
Coluna Humor do 

Pedrão para 
Abril/Maio de 2015
1. Comis e Bebis Restaurante (0xx12) 3674-4441 
2. Curso de Inglês Professora Renata Amaral (0xx12) 
3674-1505 e (0xx12) 99763-2800 – email: english-
course@uol.com.br 
3. Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz (0xx12) 3674-1664 
- TREMEMBÉ e (0xx12) 3624-7361 – TAUBATÉ –  

email: analurscruz@ig.com.br 
4. Escondidinho Lanches  (0xx12) 3674-3674 
5. Bar do Danilo 
6. Banca Avenida (0xx12) 99143-6572 
7. Serralheria Tremembé (0xx12) 3672-1660 
8. +1 K Brito’s Lanches (0xx12) 98830-3482 
9. Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1715 
10. Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 99158-8992 
11. O Butico (0xx12) 3674-2343 
12. FJP Assessoria Contábil (0xx12) 3674-2649 e 
(0xx12) 3674-1725 
13. Clemente Terra Planagem (0xx12) 99783-4565 – 
ID.: 55*8330 
14. Dona Tina Espetos (0xx12) 3672-6148 
15. Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108 
16. Lanchonete Bell (Juninho da Pop) (0xx12) 3674-
3922

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Cara-
guatatuba comunica nesta 
semana a disponibilidade 
de novas vagas para o mer-
cado de trabalho. A agên-
cia ressala que as vagas 
em oferta exigem escolari-
dade e experiência na área 
pretendida. Alem disso, a 
relação de postos de traba-
lho pode sofrer variações 
e algumas vagas não es-
tarem mais isponível des-
de que seja preenchida ou 

retirada pelo empregador. 
O interessado deve com-
parecer ao PT de Caraguá 
munido dos documentos 
pessoais (RG, CPF, CTPS 
e PIS) e fazer o seu cadas-
tro. O PAT está localizado 
na Rua Taubaté, 520, bairro 
Sumaré. O telefone é (12) 
3882-5211. Vagas ofere-
cidas: Ajudante de far-
mácia, Assistente social, 
Atendente de lanchonete, 
Professor de taichichuan, 
Auxiliar de enfermagem, 

Auxiliar de limpeza, Con-
tínuo, Cozinheiro geral, 
Encarregado de cozinha 
industrial, Farmacêutico, 
Gesseiro, Instalador de 
alarmes residenciais, Jar-
dineiro, Leiturista (PCD), 
Mecânico de automóvel, 
Montador de estruturas 
metálicas, Motorista en-
tregador, Nutricionista, 
Operador de empilhadei-
ra, Padeiro, Recepcionista 
atendente, Recepcionista 
de hotel e Vendedor pracista.

PAT de Caraguatatuba
disponibiliza vagas de

empregos

Considerada uma das melho-
res docerias da região, com 
seus bolos, tortas e salgados 
caseiros, há mais de 26 anos a 
Doceria Matinal utiliza sempre 
os melhores produtos e técnicas 
existentes no ramo da gastro-
nomia para satisfazer os mais 
variados gostos de seus clien-
tes. Conhecida como um dos 
locais mais agradáveis para se 
comer nas montanhas, a doce-
ria foi eleita  pela Revista Veja 
Vale & Montanha- Comer e Be-
ber nos anos (2011, 2012, 2013 
e 2014),  pela TripAdvisor  (em 
2014, certificou com o padrão 
excelência) e pelo Guia 4 Rodas 
como um dos melhores lugares 
para se comer e beber na região. 
Com a satisfação dos seus clien-
tes, e reafirmando sua missão de 
oferecer excelência no atendi-
mento e bons serviços, a doceria  
que é  bastante comentada pelos 
clientes com a coxinha de frango 
com catupiry , considerada uma 

das melhores  de toda região do 
Vale do Paraíba, Sul de Minas 
e Serra da Mantiqueira – nos 
doces sendo o destaque para  a 
torta crocante de nozes, torta 
massa folhada de maçã , o bolo 
de abacaxi com marshmallow    
acompanhado do famoso café 
matinal espresso - gournet 100% 
arábica, especialidades da casa.
 Além da excelência no atendi-
mento e dos doces e salgados 
caseiros exclusivos da região, a 
Matinal também é  uma empre-
sa que preza sempre pelo desen-
volvimento da comunidade, com 
ações de incentivo ao desenvol-
vimento esportivo, social e cultu-
ral em que está inserida e com os 
critérios estabelecidos foi eleita 
em 2014, pelos membros da Aca-
demia Brasileira de Honrarias ao 
Mérito, composta por represen-
tantes da sociedade em diversas 
áreas em todo território nacional,  
feita uma triagem pela comissão 
com as principais empresas que 
se destacaram em seu segmento 
que confirmaram para que a Do-
ceria Matinal participasse no  dia 
19 de novembro de 2014, em uma 
cerimônia realizada na Câmara 
Municipal de São Paulo no salão 
nobre, a Matinal doceria, repre-
sentada pelos seus proprietários 
Rogério de Oliveira e Terezinha 
de Lourdes C.Oliveira  recebe-
ram  pela  ”Academia Brasileira 
de Honrarias ao Mérito”  a ho-
menagem de “Destaque Empre-
sarial do Ano” com o SELO DE 
OURO 20l4 e o CERTIFICADO 

“TOP QUALIDADE BRASIL- 
MELHORES DO ANO 2014”,  
e agora em 13 de abril de 2015 
em São Paulo - capital no teatro 
Augusto, em nome da ANCEC 
(Agência Nacional de Cultura 
Empreendedorismo e Comunica-
ção), certificou a Matinal Doces 
e Salgados Exclusivo da Região, 
com o SELO E O CERTIFICA-
DO NACIONAL & QUALIDA-
DE EMPRESARIAL 100% em 
2015, uma iniciativa que visa 
reconhecer, diferenciar, home-
nagear e divulgar a Iniciativa 
Privada quanto a qualidade em 
suas ações e serviços focados 
no desenvolvimento , cresci-
mento sustentável com a Quali-
dade Empresarial com Respon-
sabilidade Social & Cultural.
Agradecimentos a vocês clientes , 
que no decorrer dos anos nos pres-
tigiaram e fortaleceram para que a 
Doceria Matinal através de 
seus proprietários e funcio-
nários sempre mantivessem 
em crescimento sustentável 
com qualidade, atendimen-
tos e satisfações. MATINAL
Doces e Salgados Caseiros 
Av. Ministro Nélson Hungria, 
426 - CEP 12450-000 - San-
to Antonio do Pinhal - SP
Tel: (12) 3666-1267 / 3666-
1909 - Email: matinaldoce-
ria@gmail.com Site: www.
matinaldoceria.com.br Horário 
de  Funcionamento: Segun-
da a Quinta: 08h00 às 21h00
Sextas, Sábados, Domingos 
e Feriados: 08h00 às 22h00

Doceria Matinal de Santo Antônio 
do Pinhal recebe

mais um reconhecimento
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Parabéns Redenção 
da Serra 03 de Maio 

157  anos

O Capitão Vieira da Cunha 
e João Sobrinho de Mora-
es alegaram pretender po-
voar a região dos sertões 
da Paraitinga e, por isso, 
receberam do Capitão de 
Taubaté, Felipe Carneiro 
de Alcaçouva e Souza as 
primeiras sesmarias da en-
tão Vila de Guaratinguetá, 
que havia explorado todo 
aquele sertão, apresentou 

Uma pequena cidade loca-
lizada no interior do estado 
de São Paulo, rodeada por 
montanhas e banhada por 
um imenso reservatório, 
com o clima a menos, se tor-
nou fato marcante na histó-
ria do Brasil. Redenção da 
Serra é um município típico 
de interior, uma área de 309 
km², com 3.873 mil habi-
tantes segundo o censo rea-
lizado pelo IBGE em 2010. 
Teve seu ponto de partida 
no início do século XIX, 
quando ocorreu o esgota-
mento do ouro no estado de 

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 Ubatu-
ba, uma nova povoação. 
A 2 de Maio de 1.769 
essa petição foi deferida, 
recebendo a povoação o 

Minas Gerais e a econômia 
se deslocou para o Vale do 
Paraíba com a expansão ca-
feeira, o que proporcionou 
o aparecimento de novos 
núcleos de povoamento. O 
capitão-mor Francisco Fer-
raz de Araújo, sua esposa 
Francisca Galvão de Fran-
ça e um grupo de escravos 
foram incumbidos pelo 
governador da Província 
de São Paulo para desbra-
var novas terras. Quando o 
grupo chegou a nove qui-
lômetros do Rio Paraitinga 
um dos escravos faleceu, 

nome de São Luiz e San-
to Antonio do Paraitinga, 
sendo a padroeira Nossa 
Senhora dos Prazeres. No 
dia 8 de maio de 1.769 o 
sargento mor Manoel An-
tonio de Carvalho foi no-
meado fundador e gover-
nador 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 provin-
cial a 30 de Abril de 1.857 
foi elevada a categoria de 
cidade e por título de 11 
de junho de 1.873 obteve 
a denominação de “Impe-
rial Cidade de São Luiz do 
Paraitinga”. Transforma-
se em Estância Turística 
a cidade de São Luiz do 
Paraitinga (Aprovado pela 
Lei Estadual nº 11.197 
de 5 de julho de 2002). 

e neste local foi construí-
da uma cruz de madeira. A 
qual mais tarde surgiu uma 
capela e ao seu redor um 
povoado que foi nomeado 
de Paiolinho, nome origi-
nário das plantações de li-
nho que havia no local, e 
essas fibras eram guardadas 
em um paiol (paiol+linho). 
O lugarejo foi crescendo e 
se desenvolvendo devido à 
produção de café, e no dia 
24 de março de 1860 foi 
elevado à categoria de Paz 
segundo a Lei Provincial 
nº 3. Após 17 anos com a 
expansão agrícola levou 
Paiolinho à categoria de 
Município com o nome de 
Redempção, segundo a Lei 
Provincial nº 33, de 8 de 
maio de 1877. Redempção 
passou de existir e recebeu 
o nome de Redenção da 
Serra devido a ser a primei-
ra cidade do estado de São 
Paulo a fazer a abolição da 
escravidão antes do dia 13 
de maio de 1888, que foi 
sancionada a Lei Áurea 
(Lei Imperial nº 3. 353). O 
acontecimento foi noticia-
do pelo jornal Diário Pau-
lista de Taubaté na edição 
de 17 de fevereiro de 1888.

Parabéns São Luiz
do Paraitinga

08 de maio 246  anos

Parabeniza São Luiz do Paraitinga
pelo seus 246 anos de história
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Parabéns Monteiro Lobato 
26 de abril 135 anos

Parabéns Campos do Jordão 
29 de abril 141  anos

Antes de se chamar Mon-
teiro Lobato, o município 
teve quatro denomina-
ções: Freguesia das Esta-
cas, Freguesia de Nossa 
Senhora do Bonsucesso 
do Buquira, Vila das Pal-
meiras do Buquira e Vila 
do Buquira. Na língua 
tupi, Buquira quer dizer 
Ribeirão dos Pássaros. O 
povoado de Buquira foi 
criado em território de 
Caçapava e Taubaté sob 
a invocação de Nossa Se-
nhora do Bonsucesso. Sob 
o aspecto eclesiástico, a 
povoação foi elevada à 
Freguesia e Distrito de Paz 
em 25 de abril de 1857, e 
incorporada ao município 

Campos do Jordão é um 
dos quinze municípios 
paulistas considerados es-
tâncias climáticas pelo es-
tado, por cumprirem os pré
-requisitos definidos por 
lei estadual. Tal nomeação 
garante a esses municípios 
uma verba maior por parte 
do Estado para a promo-
ção do turismo regional. 
O município também ad-
quire o direito de agregar 
junto a seu nome o título 
de estância climática, ter-
mo pelo qual passa a ser 
designado tanto pelo ex-
pediente municipal oficial 
quanto pelas referências 
estaduais. Campos do Jor-
dão é chamada de “Suíça 
Brasileira”, como estraté-
gia de marketing, pela sua 

de Taubaté. Buquira só as-
cendeu à condição de Vila 
em 26 de abril de 1880 e, 
depois, a de cidade, em 
19 de dezembro de 1900, 
criada através de lei esta-
dual. Reduzida à condição 
de distrito em 1934, esta 
foi incorporada ao municí-
pio de São José dos Cam-
pos, do qual finalmente se 
emancipou em 1948. Um 
ano depois ganhou o nome 
de Monteiro Lobato. O 
nome é uma homenagem 
ao eminente escritor José 
Bento Monteiro Lobato 
que na fazenda do Buquira 
iniciou sua brilhante car-
reira literária escrevendo 
os admiráveis contos de 

arquitetura tardia baseada 
em construções europeias 
e pelo seu clima mais frio 
que a média brasileira. 
Por isso, a cidade recebe 
maior quantidade de tu-
ristas durante a estação do 
inverno, especialmente no 
mês de julho. Os primeiros 
habitantes conhecidos da 
região foram índios per-
tencentes a várias etnias: 
puris, caetés, guarulhos e 
cataguás. A partir do sé-
culo XVI, a região come-
çou a ser percorrida por 
desbravadores de origem 
portuguesa, como Martim 
Corrêa de Sá, Gaspar Vaz 
da Cunha e Inácio Caeta-
no Vieira de Carvalho. A 
família deste último ven-
deu suas terras na região 

Urupês. Mais tarde a fa-
zenda do Buquira passou 
a se chamar Fazenda do 
Visconde e, depois, Sítio 
do Pica-pau Amarelo, que 
até hoje atrai grande nú-
mero de turistas. O aniver-
sário de Monteiro Lobato 
é comemorado no dia 26 
de abril. Fundadores: No 
que se refere à aldeia, não 
há registro histórico de um 
fundador. Presume-se que, 
mandados por Jacques Fé-
lix, alguns bandeirantes 
em direção a Minas Gerais 
tenham montado passagem 
onde atualmente é o centro 
urbano da cidade. Levan-
do-se em conta a criação 
da Freguesia, nos anos 40 
do século 19, os funda-
dores seriam os doadores 
das terras para a formação 
do patrimônio da Fregue-
sia de Nossa Senhora do 
Bonsucesso, a saber: Anna 
Martins da Rocha, comen-
dador José Manoel Freire, 
capitão Francisco Alves 
Fagundes e Luciano José 
das Neves, cujas escrituras 
de doação estão transcri-
tas no livro “História do 
Município de Monteiro 
Lobato”, do jornalista e 
historiados Geraldo Mo-
acir Marcondes Cabral.

para Manuel Rodrigues 
do Jordão, cujo sobreno-
me veio a conferir à região 
seu nome atual. As terras 
de Jordão foram loteadas 
e vendidas na segunda 
metade do século XIX. 
Em 29 de abril de 1874, 
Mateus da Costa Pinto ad-
quiriu alguns lotes à beira 
do Rio Imbiri. Esta data 
passou a ser considerada 
a data oficial de fundação 
do município8 . A partir 
do final do século XIX, a 
região adquiriu a fama de 
ser um local indicado para 
o tratamento de doenças 
do pulmão, devido a seu 
excelente clima. Nas déca-
das de 1920 e 1930, come-
çaram a ser construídos os 
primeiros sanatórios, de-
dicados ao tratamento de 
doenças pulmonares. Em 
1934, Campos do Jordão 
separou-se de São Bento 
do Sapucaí para constituir 
município autônomo. A 
partir da década de 1950, 
o avanço da medicina fez 
com que a tuberculose dei-
xasse de ser uma doença 
tão perigosa. Com isso, a 
cidade passou a desenvol-
ver o turismo9 . Atualmen-
te, é um dos principais des-
tinos de inverno do Brasil.

A cidade de Monteiro Lo-
bato completa no mês de 
abril 135 anos de funda-
ção. Para festejar a data, a 
Prefeitura Municipal pro-
move diversas ações para 
comunidade e visitantes. 
Na programação do evento 
constam shows musicais, 
desfile cívico e atividades 

culturais. Música: Nos 
dias 24, 25 e 26 (sexta-
feira, sábado e domingo), 
a Praça Comendador re-
cebe shows musicais. En-
tre as atrações, as duplas 
José Junior e Gabriel e Zé 
Augusto e Gilson Soares, 
o Grupo de Viola Caipira 
Cordas da Mantiqueira, 

a Dupla Lucas e Cesar, 
o cantor Deo Lopes, a 
cantora Ligia Kamada, a 
Banda Xega Mais, entre 
outras atrações. As apre-
sentações musicais ocor-
rem na Praça Comendador 
Freire. As atividades são 
realizadas pela Prefeitu-
ra de Monteiro Lobato.

Monteiro Lobato promove 
Festa de Aniversário

de 135 anos

Parabeniza Monteiro Lobato
pelo seus 135 anos de história
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Programação: 
TERÇA 28/04/2015

19:30 ABERTURA OFICIAL COM PRESENÇA DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL E AUTORI-
DADES
20:00 – SHOW COM BANDA AZURRA

QUARTA 29/04/2015

12:30 – Apresentações pelas Ruas com Paulinho Carioca e Rose Star
19:00 – Grupo de Dança Italiana LA PRIMA TARANTELA
19:30 – Show com CARLOS GIAM
20:30 – Grupo De Dança Italiana MAZZOLIN DE FIORI
21:00 – Show com a Banda GIOCO DI MORA
22:30 – Grupo De Dança Italiana “SANTA LÚCIA”
Palquinho – 20:00 – Show com Luiza Monteiro

QUINTA 30/04/2015

12:30 – Apresentações pelas Ruas com Paulinho Carioca e Rose Star
19:00 – Grupo de Dança Folclórico Mirim “Santa Lúcia”
19:30 – Show com Élcio Portes
20:30 – Grupo de Dança Italiana MAZZOLIN DE FIORI
21:00 – Show com a banda FINESTRA DEL CUORE
22:30 – Grupo Folclorico Italiano PICCOLA TARANTELLA
Palquinho – 20:00 – Show com Luiza Monteiro

SEXTA 01/05/2015

12:00 – Apresentações pelas Ruas com Rolando Um Som
14:30 – Apresentações pelas Ruas com Berê Duo
13:00 – Shows Paulinho Carioca
15:00 – TEATRO NO PALCO
16:00 – BALLET ITALIANO
16:30 – Grupo Folclorico Italiano LA PRIMA TARANTELLA
17:00 – Grupo Folclorico Italiano Mirim “Santa Lúcia”
18:00 – Grupo Folclorico Italiano MAZZOLIN DE FIORI
19:00 – Show Com Rose Star
20:00 – Grupo Folclorico Italiano PICCOLA TARANTELLA
21:00 – Show com OS 3 TENORES BRASILEIROS
22:30 – Grupo de Dança Folclórico Italiano “SANTA LÚCIA”
Palquinho – 20:00 – Show com Paulinho

SÁBADO 02/05/2015

12:00 – Apresentações pelas Ruas com – Carolyna e Canavezi
14:30 – Apresentações pelas Ruas com Luiza Monteiro e João Canavezi
18:30 – Grupo De Dança Italiana LA PRIMA TARANTELA
19:00 – Grupo De Dança Folclórico Mirim “Santa Lúcia”
19:30 – Show com Luiza Monteiro
20:30 – Grupo Folclórico Italiano “Santa Lúcia”
21:00 – Show com o cantor IVANO
22:30 – Grupo Folclórico Italiano Piccola Tarantella
Palquinho – 20:00 – Show com Maressa

DOMINGO 03/05/2015

11:00 – Desfile da Imigração
12:00 – Apresentações pelas Ruas com Rolando Um Som
14:30 – Apresentações pelas Ruas com Carolyna e Canavezi
13:00 – Show com Berê e Banda
15:00 – TEATRO
16:30 – BALLET ITALIANO
17:00 – Santa Missa – Praça da Igreja
17:00 – Grupo Folclórico Italiano LA PRIMA TARANTELLA
17:30 – Grupo de Dança PICCOLA TARANTELLA
19:30 – Grupo Folclórico Italiano MAZZOLIN DE FIORI
20:00 – Grupo Folclórico Italiano SANTA LUCIA E SANTA LUCIA MIRIM
21:00 – Show com FRED ROVELLA
Palquinho – 20:00 – Show com Branco e Cia

Mais uma vez, o ginásio 
de esportes da Associação 
Atlética Ferroviária, em 
Pindamonhangaba, abrirá 
suas portas para os artesãos 
de todo o Vale do Paraíba. 
No próximo dia 3 de maio, 
domingo, será realizada a 
24ª Feira de Artesanatos - 
A Arte do Povo em Nossas 
Mãos que reunirá o traba-
lho de artistas da cidade 
e região. O evento reuni-
rá 110 (cento e dez) arte-
sãos de Pindamonhangaba 
e também de São Paulo, 
Taubaté, São José dos 
Campos, Caçapava, Praia 
Grande, Cunha, Lorena, 
Guaratinguetá, Roseira, 
Santo Antonio do Pinhal, 
Tremembé e Redenção da 
Serra, entre outros. Tam-
bém estarão participando 

as seguintes entidades: 
Lar São Vicente de Pau-
lo, Grupo Espírita Paz e 
Luz, Casa de Apoio Sol 
Nascente, S.O.S., Projeto 
Cerâmica, Associação dos 
Deficientes Físicos, Casa 
Transitória Fabiano de 
Cristo, Instituto Dialogare. 
Dentre os produtos à ven-
da, destaque para artesana-
tos modelados em biscuit, 
bordados em geral, cesta-
ria, bijuterias, cerâmicas, 
arte em madeira, pintura 
em tecido, fuxico, tricô, 
crochê, arte com bambu, 
arte em papel e recicla-
dos. Também há opções 
em produtos alimentícios 
como doces, bombons, 
tortas, salgados, licores, 
embutidos exóticos, pão 
caseiro, sequilhos, balas. 

O evento ainda brindará 
os visitantes com diversas 
atrações artísticas. Estão 
confirmados: Ballet Cás-
sia Ogata, CIA  de Dança 
Studio A, Cia Cênica de 
Dança Mônica Alvarenga 
e Grupo de Dança Pro-
jeto Nosso Bairro. A 24ª 
Feira de Artesanatos terá 
início às 09hs e encerra-
mento às 18hs e é uma 
iniciativa de Ana Maria 
Bras Cavalcanti, proprie-
tária da Visual Produções.  
O Ginásio da Associação 
Atlética Ferroviária esta 
localizado na Rua Álva-
ro Pinto Madureira, em 
Pindamonhangaba. Mais 
informações: Ana Maria 
Braz Cavalcante, fone 12 
3642-3929 – E-mail: ana-
maria.braz@ig.com.br

Pindamonhangaba
sedia 24ª Feira de

Artesanatos no
ginásio da Ferroviária
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O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra!
Feliz Dia do Trabalhador

Advogado Julio B. Vieira Xavier
R: André Geraldo da Silva, nº 52

Centro - Tremembé
Tel.: (12) 3674-1583

Cel.: (12) 98162-1945
e-mail: drjulio@adv.oabsp.org.br



Feliz Dia das Mães!

“Você que me deu a vida, merece muito mais que o mundo!” - Feliz Dia das Mães

Parabéns ao Jornal A Gazeta dos Municípios,  
jornal integro e imparcial levando notícias e  
informações oriundos de fontes fidedignas e  

com ética nestes 26 anos de existência. 

Parabeniza o Jornal
A Gazeta dos Municípios

pelo seus 26 anos

O dia das mães é um dia mais que especial pois é o dia daquela que 
sempre nos amou e cuidou durante nossa vida inteira.

Feliz dia das Mães!!!

“O amor de mãe é o combustível que capacita um ser humano 
comum a fazer o impossível.” - Feliz Dia das Mães

Feliz
Dia
das

Mães
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Feliz
Dia das Mães! Feliz Dia das Mães!

Feliz Dia das Mães!

Feliz Dia das Mães!


