
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXV  27 DE NOVEMBRO DE 2015  EDIÇÃO 1600 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Estrangeiros e brasilei-
ros estão inscritos para 
a corrida de aventura e 
movimentam diferentes 
setores da economia lo-
cal nas próximas 48 horas
Com apoio da Prefeitu-
ra de Ubatuba, o Desa-
fio das Serras acontece 
neste fim de semana em 
Ubatuba e conta com 
percursos de 40 e 80 km, 
feito em duplas ou solo.
De acordo com a organi-
zação, mais de 600 atletas 
estrangeiros e brasileiros 
estão inscritos para as dis-
putas e vão movimentar di-
ferentes setores da econo-
mia local nas próximas 48 
horas. A largada está pre-
vista para às 9hs na praia 
do Ubatumirim e segue 
em direção à Base Cambu-
cá do Núcleo Picinguaba. 
O destino é o alto da Serra 
do Mar, na base do Nú-
cleo Cunha, ambas inse-
ridas no Parque Estadual.
Pela primeira vez, a pro-
va acontece na Serra do 
Mar e se resume a uma 
competição de velocida-

de disputada em ambiente 
montanhoso, onde os parti-
cipantes têm dois dias para 
percorrer em menor tempo 
diferentes tipos de terreno.
Segundo o diretor de pro-
va, Luiz Gambá, o obje-
tivo é tirar as pessoas do 
meio das ruas, da polui-
ção, dos parques urbanos 
e das esteiras. “Queremos 
que os atletas experimen-
tem terrenos diferentes 
como campo, mata, ter-
ra batida, trilhas de gado 
e com vegetação, sen-
tido o ar puro das mon-
tanhas”, afirma Gambá.
A prova habilita o atle-
ta a pontuar para o Ul-
tra Train do Mont Blanc, 
evento equivalente a Copa 
do Mundo de corrida de 
montanha, realizado em 
agosto de 2016 na França. 
No estado de São Paulo, 
o Desafio das Serras é a 
única prova que fornece 
pontuação para o even-
to, fato que atrai atletas 
de ponta de toda a região.
“Outro ponto importan-
te é que a trilha será for-

matada como roteiro de 
travessia, unindo diferen-
tes bases do parque. Com 
isso, Ubatuba ganha mais 
um roteiro de trekking de 
alta performance, como 
já são as trilhas do Co-
risco e do Corcovado”, 
destaca Claudinei Ber-
nardes, diretor da Setur. 
Presidente da Comtur e 
secretário municipal de 
Turismo, José Lindolfo 
Candinho comemora o 
grande número de even-
tos de aventura neste ano 
em Ubatuba e destaca o 
quanto essas corridas atra-
em público para a cidade.
“Esse ano foi ímpar para 
Ubatuba. Tivemos gran-
des eventos esportivos, 
ele movimentaram os di-
ferentes setores econômi-
cos e tiveram todo apoio 
da nossa gestão, inclusive 
na baixa temporada. Fico 
muito feliz em fechar o 
ano com essa grande cor-
rida, que consolida cada 
vez mais a cidade como 
referência para este tipo de 
evento”, afirma Candinho.  

Desafio das Serras reúne 
mais de 600 atletas neste 

fim de semana em
Ubatuba

Por Gemima Breve  
Rocha
Em sessão solene em co-
memoração ao 119° Ani-
versário da Emancipação 
Político-Administrativa 
do Município, realizada 
na manhã de 26 de no-
vembro, o Legislativo da 
Estância Turística de Tre-
membé, Estado de São 
Paulo, concedeu o título de 
Hora ao Mérito a Augusto 
Luiz (Pulga), por reconhe-
cimento pelas conquistas 
de seus títulos como atle-
ta e professor atuante na 
cidade a frente da equi-
pe Pulga JJ (Jiu Jitsu). O 
maior título de Pulga foi 
Campeão Mundial CBJJE 
-  São Paulo – SP em julho 
de 2015.
A sessão foi presidida pelo 
presidente da Câmara, ve-
reador Adriano dos San-
tos, e teve convidados da 
mesa principal autoridades 

Câmara Municipal entrega 
diploma de Honra ao

Mérito a Campeão Mundial 
de Jiu Jitsu de Tremembé

da cidade e da região, além dos homenageados, alunos e professores que se desta-
caram no ano de 2015 e ilustres que receberam o Título de Cidadão Tremembeen-
se. O diploma foi concedido por decreto legislativo proposto pelo vereador Junior 
Metralha.
Homenageado: Augusto (Pulga), nasceu em 07/08/1979 em Tremembé – SP, estu-
dou na escola Manuel Cabral filho de José Luiz e Maria Nadir, casado com Gemima 
Ferreira Breve Rocha, 1 filho, proprietário da academia Centro de Lutas Tremembé, 
Equipe Pulga Jiu Jitsu.
Começou a treinar jiu jitsu em 1998, pegou a faixa azul em 1999, faixa roxa em 
2001, marrom em 2004 e a preta em 2006 na cidade de São Paulo, ainda no ano de 
2015 pega o terceiro grau na faixa preta.

Principais títulos na faixa preta.

2012
Campeão no peso e segundo colocado no absoluto Desafio de Jiu jitusi – Cambuí 
– MG
2013
Campeão Brasileiro de jiu jitsu Sudeste – São Lourenço – MG 
Campeão na categoria e terceiro colocado no absoluto – Cambuí – MG
Copa Vale – campeão em Lorena – SP; campeão em Campos do Jordão – SP
2014
Campeão na categoria e segundo no absoluto – Cambuí – MG
Campeão na categoria – Lambari – MG
Copa Vale - campeão Lorena - SP, São Jose dos Campos - SP
Campeão na categoria Tojj Tremembé - SP
Segundo colocado Open Talent São Paulo - SP
Terceiro colocado no Mundial - São Paulo - SP CBJJE
Campeão São Paulo Open – São Paulo – SP
2015
Terceiro colocado na categoria – Rezende - RJ
Campeão na categoria – Caxambu - MG
Campeão Mundial CBJJE -  São Paulo - SP

Principais títulos da Equipe Pulga JJ

2013 
Campeã Copa Vale
Campeã Copa Okinawa de jiu jitsu Minas Gerais
2014 
Bicampeã Copa Okinawa Minas Gerais
Campeã TOJJ Tremembé – SP
Terceiro colocado Copa Eletrônica de jiu jitsu Lambari - MG
Bicampeã Copa Vale
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida Aber-
nessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 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 Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Veja as vagas do Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). O 
interessado deve apresen-
tar os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS) no 
PAT ou no Poupatempo.
Ajudante de cozinha, Aju-
dante de motorista, Aten-
dente balconista, Auxiliar 
de compras, Auxiliar de 
cozinha, Auxiliar de de-
pósito, Auxiliar de lavan-
deria, Auxiliar de pessoal, 
Auxiliar financeiro, Açou-
gueiro, Balconista, Balco-
nista de açougue, Carpin-

Já estão valendo as últimas 
mudanças relativas a Lei 
das Domésticas e o Simples 
Doméstico, entretanto, o 
Governo Federal prorro-
gou até o dia 30 desse mês 
o pagamento de tributos 
relativos ao recolhimen-
to desses trabalhadores.
Depois de uma série de 
problemas e erros no sis-
tema do eSocial, que foi 
criado para que os patrões 
possam emitir a guia de 
tributos relativa aos seus 
empregados domésticos 
agora tudo está funcio-
nando para o pagamen-
to referente ao mês, de 
outubro, lembrando que 
no dia 7 deverão ser pa-
gos os valores referen-
tes ao mês de novembro.
“Ainda estão sendo feitos 
ajustes no sistema, pois 
são grandes as dificulda-
des. Recentemente foram 
informadas as mudanças 
possibilitarão a realiza-
ção do desligamento dos 
empregados, o cálculo 
das verbas rescisórias e a 
impressão da guia para o 
pagamento dos tributos re-
lativos ao 13º salário. Va-
mos ver se não ocorrerão 
outras demandas”, comen-
ta o diretor executivo da 
Confirp Consultoria Con-
tábil, Richard Domingos.
F G T S
Uma questão que ainda 
ocasiona dívidas é como 
se dará o recolhimen-
to do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço 
(FGTS), desses profissio-
nais. Isso por que apenas 
recentemente a Caixa Eco-
nômica Federal estabe-
leceu os procedimentos 
para o recolhimento.
“É importante informar 
que o contribuinte que 
não recolhe esse valor não 
deve entrar em pânico, 
pois ele ainda está dentro 
do prazo, lembrando que 
deverá ser feito por meio 
do Documento de Arre-
cadação e-Social (DAE), 
até o dia 7 do mês seguin-
te aos fatos geradores.
O recolhimento será efe-
tuado em conjunto com 

Posto de São José dos Cam-
pos participa do Mutirão 
Cidadão neste sábado, 28 
O Poupatempo São José 
dos Campos participa 
neste sábado, 28, das 9h 
às 14h, do Mutirão Ci-
dadão, evento que tem 
como objetivo proporcio-
nar cidadania e melho-
rar a qualidade de vida 
dos moradores dos bair-
ros periféricos da região. 
Durante a ação, que acon-
tece na EMEF Prof.ª Ma-
ria Aparecida de Pinho, 
localizada à Rua Jorge 
Rocha Lima, 101 – Nova 
Caçapava -, uma equipe 
de colabores do Poupa-
tempo prestará atendi-
mentos de emissão da 
1ª e 2ª via da Carteira de 
Identidade (RG) e 1ª e 2ª 
via e continuação da Car-
teira de Trabalho e Pre-
vidência Social (CTPS). 
Além do Poupatempo, o 

teiro, Caseiro, Cilindrista 
de borracha, Corretor de 
imóveis, Cozinheiro geral, 
Eletricista de instalações 
de veículos, Empregado 
doméstico nos serviços 
gerais, Fiscal de caixa, 
Fiscal de ônibus, Garçom, 
Instalador de painéis, La-
vadeira, Lavador de veícu-
los, Motorista entregador, 
Oficial de serviços gerais, 
Operador de caixa, Pas-
sador de roupas em ge-
ral, Prensista de borracha, 
Representante comercial 
autônomo, Serrador de 

o pagamento dos demais 
tributos, contribuições 
devidas pelo emprega-
dor doméstico, que farão 
parte do Simples Domés-
tico”, explica o diretor 
executivo do Confirp em 
Casa, Richard Domingos.
Lembrando que a trans-
missão das informações 
também será efetuada 
pelo sistema do e-Social e 
que os depósitos mensais 
do FGTS dos emprega-
dos domésticos incluem 
a remuneração do 13° 
salário correspondente 
à gratificação de natal.
Outro ponto relevante é 
que os empregadores que 
faziam recolhimento do 
FGTS de período anterior 
à obrigatoriedade, mas 
que suspenderam, deverão 
realizá-los através da GRF 
Internet Doméstico, dis-
ponível no portal e-Social 
ou via aplicativo SEFIP.
Recolhimento Rescisório 
do FGTS dos Domésticos
Nas rescisões ocorridas a 
partir de 01 de novembro 
de 2015, com recolhimen-
to em DAE, serão aplica-
das as regras do recolhi-
mento do FGTS. O prazo 
para arrecadação dos va-
lores rescisórios será:
a) no 1° dia útil imediata-
mente posterior à data do 
efetivo desligamento, se o 
aviso prévio for trabalhado;
b) até o 10° dia corrido a 
contar do dia imediata-
mente posterior ao desli-
gamento, se o aviso prévio 
for indenizado e ausência/
dispensa de aviso prévio.
Entenda o que é o 
Simples Doméstico
O Simples Domésti-
co é o regime unifica-
do de pagamento de tri-
butos, contribuições e 
demais encargos do em-
pregador doméstico.
A inscrição do patrão e a 
entrada única de dados 
cadastrais e de informa-
ções trabalhistas, pre-
videnciárias e fiscais se 
dará mediante registro 
no Portal do eSocial, que 
disponibilizará aplicati-
vo para geração exclusi-

local receberá equipes es-
pecializadas em oferecer 
serviços nas áreas social 
e de saúde. A expectativa 
da Secretaria de Cidada-
nia e Assistência Social do 
Município de Caçapava, 
organizadora do evento, é 
de que cerca de mil pesso-
as participem desta edição.   
D o c u m e n t o s 
N e c e s s á r i o s 
Para a emissão da 1ª via 
do RG é necessário levar 
a Certidão de Nascimento 
ou de Casamento. Para a 2ª 
via além do requisito aci-
ma, caso o cidadão ainda 
tenha o antigo documento 
deve apresentá-lo também. 
Já para os atendimentos da 
1ª via da Carteira de Tra-
balho é necessário apre-
sentar RG ou Certidão 
de Nascimento original. 
Para 2ª via e continua-
ção, além dos requisitos 
acima, também é preciso 

mármore, Serralheiro de 
metal e Vendedor pracista.
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

va do DAE (Documento 
de Arrecadação eSocial).
“Esse sistema será um faci-
litador na vida dos patrões, 
pois nele estarão todos os 
tributos a serem pagos pe-
los trabalhadores, como é 
o caso do FGTS do empre-
gado doméstico. Também 
será proporcionado redu-
ção de alíquotas de 12% 
para 8% em relação aos 
trabalhadores de outros 
ramos de atividade”, ex-
plica o diretor da Confirp.
As informações prestadas 
no sistema eletrônico terão 
caráter declaratório e de-
verão ser fornecidas até o 
vencimento do prazo para 
pagamento dos tributos e 
encargos trabalhistas de-
vidos no Simples Domés-
tico em cada mês, relativa-
mente aos fatos geradores 
ocorridos no mês anterior.
VALORES A CAR-
GO DO EMPREGADO
Percentual T r i b u t o
8%, 9% ou 11% 
* C o n t r i b u i ç ã o 
Previdenciária (INSS)
De 0% a 27,5% ** 
IRPF – imposto de 
renda retido na fonte
VALORES A CARGO 
DO EMPREGADOR
Percentual T r i b u t o
8% C o n t r i b u i ç ã o 
Previdenciária (INSS)
0,80% Seguro Aci-
dente do Trabalho
8% F G T S
3,20% FGTS – in-
denização rescisória
A responsabilidade do re-
colhimento das obrigações 
do Simples Doméstico 
será do empregador do-
méstico, até o dia 7 do mês 
seguinte ao da competên-
cia, e quando não houver 
expediente bancário, an-
tecipa-se o recolhimento.
Como a primeira compe-
tência da obrigatoriedade 
é a de outubro de 2015, 
o vencimento será dia 06 
de novembro de 2015. 
Lembrando que o em-
pregador deverá fornecer 
ao empregado domésti-
co, mensalmente, cópia 
do documento do reco-
lhimento citado acima.

portar documento oficial 
que comprove o número 
da carteira anterior, como, 
por exemplo, a CTPS anti-
ga, contrato de trabalho ou 
mesmo o extrato do PIS/
Pasep.  As fotos 3X4 e as 
cópias de documentos, ne-
cessários para os atendi-
mentos, serão oferecidas 
gratuitamente pela Prefei-
tura Municipal de Caça-
pava no local do evento.  
Programa Poupatempo 
O Poupatempo é um pro-
grama do Governo do Esta-
do, executado pela Direto-
ria de Serviços ao Cidadão 
da Prodesp – Tecnologia 
da Informação, que, des-
de a inauguração do pri-
meiro posto, em 1997, 
já prestou mais de 466 
milhões de atendimentos. 
Atualmente conta com 
67 unidades instaladas 
na capital, Grande São 
Paulo, interior e litoral. 

Confira as vagas
atualizadas no

PAT de Caraguá

Simples Doméstico
último dia para pagar 
guia, veja como fazer

Poupatempo disponibiliza
RG e Carteira de Trabalha 

aos moradores de
Nova Caçapava 

Clayton Castro,
Advogado e Chef de Cozinha, especializado em Alta Gastronomia, atualmen-
te, além de participar de eventos e ações em consultorias. Atualmente, leciona 
no Instituto Gastronômico das Américas. Participa como colunista do maior 
portal de gastronomia brasileira, o Gastronomia no Brasil.
Contatos:
e-mail:chefclaytoncastro@gmail.com
www.goourmet.com.br/cmrac2004
gastronomianobrasil.com.br.author/chefclaytoncastro

Brownie de Chocolate e  Macadâmia 

Ingredientes:

200 g chocolate amargo - (picado);
250 g manteiga (em temperatura ambiente);
200 g açúcar mascavo;
04 ovos;
01 xícara de farinha de trigo;
¼ colher de chá de fermento em pó (fermento químico);
1/3  xícara de cacau em pó;
150 g de macadâmia (picadas grosseiramente)
açúcar de confeiteiro (para polvilhar)

Modo de Fazer:

Aquecer o forno na temperatura de 180ºC. Colocar o chocolate e a manteiga em 
uma panela e levar ao fogo em banho maria, mexendo bem, até que a mistura fique 
homogênea. Colocar o açúcar, os ovos a farinha de trigo, o fermento, o cacau em pó 
e a mistura de chocolate com manteiga que foi ao fogo, tudo em uma vasilha grande 
e misturar muito bem. Acrescentar as  macadâmias picadas e misturar levemente. 
Despejar a mistura em uma forma retangular, forrada com papel-manteiga. Levar 
ao forno por 30-35 minutos. Deixar esfriar e cortar no formato desejado. Polvilhar 
com açucará de confeiteiro e decorar com macadâmias. Servir.

Cantinho do Chef
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Como parte das ativida-
des da Semana da Consci-
ência Negra, a Prefeitura 
de Ubatuba convida toda 
a população da cidade a 
participar da formação 
sobre saúde da população 
negra. O evento aconte-
ce na próxima segunda-
feira, 30 de novembro, 
das 13h30 às 17 horas, 
no Centro de Conven-

ções de Ubatuba (rua Lia 
de Barros s/n, ao lado do 
aeroporto). Programação
13h30 - Abertura
14h00 - Palestra “A im-
plantação do quesito ra-
ça-cor e os desafios no 
enfrentamento aos males 
da desigualdade racial” 
(Dr. Sergio Francis-
co Luiz, coordenador 
do Projeto de Saúde 

da População Negra)
15h30 - Apre-
sentação cultural
15h45 - Palestra “Huma-
nização e racismo ins-
titucional” (Rosemary 
Maria dos santos, direto-
ra técnica I do Núcleo de 
Qualidade e Humaniza-
ção das Ações de Saúde.)
17h00 - Encerramen-
to com café caiçara

Saúde da população negra 
é tema de formação

organizada pela
Prefeitura de Ubatuba

A Prefeitura de Monteiro 
Lobato através da Secre-
taria de Saúde e da Gestão 
Municipal do programa 
Bolsa Família realiza um 
acompanhamento sistemá-
tico das famílias assistidas 
pelo Programa Bolsa Fa-
mília, que é desenvolvido 
em parceria com o Gover-
no Federal. Por isso, a mu-
nicipalidade convoca os 
moradores da cidade con-

templados por esta inicia-
tiva para comparecerem ao 
PSF – Estratégia da Saúde 
da Família entre os dias 
07 a 11 de Dezembro das 
08h00 às 16h00, para fa-
zerem a medição de peso.
Quem precisa ser pesado?
– Crianças de 06 me-
ses a 07 anos de idade;
– Mulheres de 14 anos 
a 44 anos de idade, 
gestantes e nutrizes.

Documentos necessários:
– Documento de identidade;
– Cartão do Progra-
ma Bolsa Família.
O Bolsa Família visa pro-
porcionar melhores con-
dições de vida às famílias 
da cidade em situação de 
pobreza, além da inclu-
são das crianças e jovens 
nas políticas de educa-
ção e saúde, evitando, 
assim, a evasão escolar.

Programa Bolsa Família!
em Monteiro Lobato



27 de novembro de 2015página 4 A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura de Tremem-
bé, através da Secretaria 
de Planejamento Urbano, 
realizou na noite desta 
segunda-feira (23) a pri-
meira oficina para a Ela-
boração do Plano de Mobi-
lidade Urbana, no Centro 
Educacional do bairro 
Alberto Ronconi. Esti-
veram presentes dezenas 
de moradores dos bairros 
Flor do Campo, Ma-
racaibo, Alberto Ron-
coni e Poço Grande.
O evento, que conta com 
apoio do IPPLAN (Insti-
tuto de Pesquisa, Admi-
nistração e Planejamento), 
tem como objetivo orientar 
e discutir temas fundamen-
tais para a elaboração do 

Plano de Mobilidade Ur-
bana de acordo com a Polí-
tica Nacional de Mobilida-
de Urbana, regulamentada 
pela Lei nº 12.587/2012.
O Secretário Municipal de 
Planejamento Urbano Cló-
vis Cunha, destaca a im-
portância de Tremembé re-
alizar as oficinas. “O Plano 
de Mobilidade Urbana de 
Tremembé tem como ob-
jetivo definir um conjunto 
de ações, metas e instru-
mentos que orientem o de-
senvolvimento da cidade, 
tornando-a acessível para 
todos de forma igualitá-
ria. A mobilidade urbana é 
um atributo do município 
e se refere aos desloca-
mentos de pessoas e bens 

no território.” – afirma.
As próximas oficinas:
Centro, Jardim Santa-
na, Padre Eterno e região 
– Dia 02/12/15 (Quar-
ta-feira) na Secretaria de 
Educação localizada na 
Praça Jorge Tibiriça, 93, 
Centro a partir das 19h.
Guedes e região – Dia 
03/12/15 (Quinta-feira) na 
Escola Jerônimo S. Filho 
localizada na Rua Dr. Mi-
guel Vieira Ferreira, 315, 
Vera Cruz a partir das 19h.
*IMPORTANTE: A 
oficina que acontece-
ria nesta terça-feira 
(24/11) na Escola Teixei-
ra Pombo foi cancelada. 
Em breve divulgare-
mos uma nova data.

Prefeitura realiza
oficina de Mobilidade 
Urbana no Maracaibo

Flor do Vale cancelada

Supõe-se que os primeiros 
vestígios de povoação de 
Tremembé tenham sido si-
multâneos aos de Taubaté, 
por volta de 1600. Mas sa-
be-se que, em 1669, o Ca-
pitão-Mor Manuel da Cos-
ta Cabral, descendente dos 
nobres Cabral de Portugal, 
conseguiu permisSão para 
erigir uma igreja no local 
onde já havia uma capela, 
em terras de sua proprieda-
de. Assim surgiu o Templo 
do Senhor Bom Jesus de 
Tremembé, que se tornou 
o Santo Padroeiro da po-
voação. Em 1672 foi ce-
lebrada a primeira Missa.
O Santo Milagroso logo 
teve sua fama espalhada. 
Com isso, peregrinos co-
meçaram a surgir, e muitos 
romeiros acabaram se esta-
belecendo ao redor da Igre-
ja; também as condições 
climáticas e Geográficas os 
favoreciam. A Lei Provin-
cial n° 1, de 20 de feverei-

ro de 1866, elevou o povo-
ado a freguesia. Em 19 de 
agosto de 1890, tornou-se 
distrito policial, e pelo de-
creto estadual n° 132, de 
3 de março de 1891, pelo 
então Juiz  de Paz, José 
Monteiro de Queiroz, foi 
elevado a distrito de Paz. 
Foi elevado a município 
pela Lei n° 458, em 26 de 
novembro de 1896, pro-
mulgada pelo Presidente 
do Estado, Manoel Ferraz 
de Campos Salles, des-
membrando-se de Taubaté, 
graças aos esforços persis-
tentes do Coronel Alexen-
dre Monteiro Patto. A Lei 
Estadual n° 1038, de 19 
de dezembro de 1905, ele-
vou Tremembé à categoria 
de cidade. De acordo com 
a diviSão administrativa 
dos anos de 1911 a 1933, 
e as territoriais, de 31 de 
dezembro de 1937, a lei 
estadual n° 9073, de 31 de 
março de 1938, decreta lei 

n° 14.334, de novembro 
de 1944, fixaram os qua-
dros da diviSão territorial, 
administrativa e judiciária 
do Estado de São Paulo, 
o município de Tremembé 
consta de um só distrito, e 
de igual nome, e perten-
ce ao termo judiciário da 
Comarca de Taubaté. A 
Lei Estadual n° 8506 de 
27 de dezembro de 1993, 
transforma em Estância 
Turística o Município de 
Tremembé. A Lei Com-
plementar n° 877, de 29 de 
agosto de 2000 eleva a ca-
tegoria de Comarca judici-
ária de Primeira Estância.
Origem do nome: Há 3 
origens prováveis em lí-
gua indígena: • Seria cor-
ruptela de T-ieré-membeg, 
“sinuoso” • Seria corrup-
tela de Té-iembé, “fonte 
de água agamada”, que 
é a hipótese mais acei-
ta • Tremembé signifi-
cando “margem do rio”.

Parabéns  
Tremembé 119 Anos 

26 de Novembro


