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Jornal A Gazeta dos
Municípios de Tremembé

entra em seu 27º ano

Temer deverá assumir
a presidência

Facebook Transparência
Tremembé abala
setores públicos

municipais

Carnês das Taxas de
Licença para funcionamento

já estão disponíveis para
retirada em Tremembé

Centro de Saúde de
Tremembé registra

782 faltas em consultas
médicas no mês de março

Com o provável impedi-
mento da presidenta Dil-
ma o Vice Michel Temer 
deverá assumir a presi-
dência, com isso novas 
esperanças poderão sur-
gir no país que é a séti-
ma economia no mundo.
Para o Brasil na atual con-
juntura um governo com 
credibilidade poderá tirar 
o país da situação caótica 
que se encontra. A econo-
mia está abalada, o cres-
cimento é zero, com isso 
sofre a segurança, a saúde 

Denuncias manifestos de 
insatisfação da população 
agravam a situação polí-
tica da cidade. Como não 
há oposição a própria po-
pulação tem se mobilizado 
para não deixar que as coi-

A Prefeitura Munici-
pal da Estância Turística 
de Tremembé informa  
aos comerciantes, em-
presários e autônomos 
que os carnês das taxas 

A Secretaria de Saúde 
de Tremembé registrou 
mais um índice eleva-
do de faltas em consultas 
médicas no mês de março 
de 2016, foram 782 pesso-
as que faltaram e não avi-
saram.   Prefeitura de Tre-
membé, atenta às faltas em 
consultas especializadas, 
tomou algumas medidas 
com o intuito de melhorar 

a educação e outros seto-
res de grande importância. 
Quem sabe agora com o 
apoio da câmara e do se-
nado fica mais tranqüila a 
realização das mudanças 
necessárias para o país. 
Michel Temer somente 
teve um ponto negati-
vo, mas que não deverá 
servir como meio de di-
ficuldade na direção do 
país, que foi a falta de 
sorte de ter entrado na 
campanha junto com Dil-
ma nas eleições de 2014.

sas corram à solta, e para 
que a cidade não acabe 
ficando nas mãos de au-
toritários e ditadores que 
amedrontam e ameaçam 
no exercício de seu poder 
àqueles que atravessam 

de licença para funcio-
namento, licença para 
o comércio ambulante  
e ocupação de áre-
as, referente  
ao exercício de 2016, 

esta situação. Uma de-
las foi a implantação de 
um sistema via telefo-
ne, no qual um funcio-
nário público entra em 
contato com o paciente 
para confirmar a presen-
ça na consulta agenda-
da, visando um melhor 
aproveitamento das vagas 
d i s p o n í v e i s .
Se for faltar, desmarque no 

Tremembé tem boas re-
cordações de Michel Te-
mer que como secretário 
de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo veio 
para inaugurar na região 
novas delegacias, e a de-
legacia da mulher em 
Taubaté. Em visita a Tre-
membé o jornal A Gazeta 
dos Municípios registrou 
o fato, naquela época Mi-
chel Temer foi recepciona-
do pelo Prefeito Paredão 
e pela vereadora Dolores 
Russo ambos do PMDB.

o seu caminho. Serve a 
idéia de que sem oposi-
ção e sem  a imprensa 
não há democracia e sem 
democracia não há o pre-
valecimento do interesse 
comum e da justiça social.

já podem ser retirados 
em sua sede na Rua 7 de 
Setembro, 701 – Cen-
tro, setor Lançadoria 2.  
Mais informações pelo 
telefone 3607-1000

telefone 3607-1037. Quan-
do um munícipe desmarca 
sua consulta, 
automaticamente uma 
nova vaga é aber-
ta e um novo pacien-
te pode ser atendido.
A c o m p a n h e 
abaixo a tabela completa 
somente do mês de mar-
ço contendo vagas dis-
ponibilizadas e as faltas.
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Serviços aos cidadãos
de Santo Antônio do Pinhal

São Bento do Sapucaí ganha Selo de Conformidade

Prezados Contadores, 
Prestadores e Tomadores 
de Serviços, Responsá-
veis Tributários e Cidadão 
Pinhalense. A prefeitura 
Municipal de Santo Anto-
nio do Pinhal, visando o 
acompanhamento tecnoló-

Criado pela Governança Turística Local, o Selo de Conformidade é a chancela e reconhecimento ao trade turístico pelo res-
peito às normas públicas e do Meio Ambiente, à participação nas ações de formação e qualificação gerencial e operacional, 
nas ações voltadas ao desenvolvimento turístico municipal e regional, e no rigor ao anunciar a composição dos serviços e 
produtos oferecidos aos clientes, demonstrando que a oferta está perfeitamente adequada à existente. Ainda estamos em pro-
cesso de certificação para o período em vigor – 2016 e 2017. Confira em “Turismo”: Onde Comer, Onde Hospedar-se e Mo-
nitores quem já recebeu o Selo de Conformidade até o momento, pois muitos empreendimentos estão finalizando o processo.

gico, melhor gestão e efici-
ência na utilização dos da-
dos gerados, objetivando 
melhor qualida-
de nos serviços 
prestados, vem informar 
a categoria sobre a im-
plantação dos sistemas 

de Nota Fiscal, Declara-
ção Eletrônica de Servi-
ços e Serviços Online- 
PORTAL CIDADÃO. 
Implantação dos sis-
temas Declaração de 
ISSQN E NFS-e apar-
tir de maio/2016

Parabeniza Monteiro Lobato
por seus 136 anos!

Parabeniza Monteiro Lobato
por seus 136 anos!
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Festa do Divino Espírito Santo 2016 - São Luiz do Paraitinga

Programação*:
06/05 - Sexta-feira
18h00 - Concentração das Bandeiras e procissão para abertura do 
Império.
Local: Igreja Matriz.
Barraqueiro: Paulo Santos e Família
22h00 - Show Trio Inhengatú.
Local: Barraca da Festa - Praça Dr. Oswaldo Cruz

07/05 - Sábado - Encontro das Bandeiras
14h00 - Saída dos Bonecões: João Paulino, Maria Angu e Vaca 
Louca.
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz.
16h00 - Encontro das Bandeiras com a bênção solene do Santíssimo 
(Em frente ao campo de futebol).
Local: Igreja Matriz (Barraqueiro: Comunidade Menino Jesus).
19h00 - Show: Orquestra de Violas e Violões Itaboaté.
Local: Em frente à Igreja Matriz.
20h00 - Show com duplas “Prata da Casa”.
Local: Mercado Municipal.
20h00 - Distribuição gratuita do “Afogado” (levar prato e talheres)
Local: Mercado Municipal.
20h30 - Tiãozinho & Terezinha com o show “Moda de Viola”
21h00 - Moçambique e Congada em frente ao Império.
22h30 - Show: Orgulho Caipira.
Local: Coreto Elpídio dos Santos - Praça Dr. Oswaldo Cruz.

08/05 - Domingo
4h00 - Ladainha das Rogações.
10h30 - Missa
19h30 - Missa Setenário do Divino Espírito Santo.
Paraninfo: Edson Anacleto e Família
Barraqueiro: Coroinhas
21h00 - FAMIG (Fanfarra Monsenhor Ignácio Gióia)

09/05 - Segunda-feira
19h30 - Missa
Paraninfo: Família Abreu
Barraqueiro: Edson Anacleto e Família
20h00 - Janta oferecida pelos festeiros
Local: Mercado Municipal
20h00 - Show: Saturnino e Jordani
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz (Barraca da Festa)

10/05 - Terça-feira
19h30 - Missa
Paraninfo: Luis Adélio de Oliveira e Família
Barraqueiro: Família Abreu
21h30 - Show: Brás da Viola & Jorge Charleaux.
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz (Barraca da Festa)

11/05 - Quarta-feira
12h00 - Almoço oferecido pelos festeiros
Local: Mercado Municipal
19h30 - Missa
Paraninfo: José Antônio de Alvarenga e Família
Barraqueiro: Luis Adélio de Oliveira e Família
21h30 - Show: Tiago & Daniel
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz (Barraca da Festa)

12/05 - Quinta-feira
19h30 - Missa
Paraninfo e Barraqueiro: Rotary Club e Casa da Amizade
19h00 - Grupo de Capoeira Angola Pelourinho GCAP - Contra-
mestre: David
Local: Calçadão
21h30 - Show: Jonca & Juca
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz (Barraca da Festa)

13/05 - Sexta-feira
19h30 - Missa
Paraninfo: César, Maria e Família
Barraqueiro: José Antônio de Alvarenga e Família
21h00 - Retreta com a Corporação Musical São Luis de Tolosa
21h00 - Dança de São Gonçalo com o Mestre Renô Martins
Local: Pátio da Capela das Mercês
21h30 - Show: Grupo Violado - Espetáculo de Viola.
22h00 - Show: Toniel & Josiel
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz (Barraca da Festa)
22h30 - Jongo
Local: Pátio da Capela das Mercês

Programação Festa do Pinhão!
em Campos do Jordão

25 de abril
18h30: Workshop de Hamburguer Vegetariano de 
Pinhão com Shitake, Chutney de Tamarilho, Queijo 
Meia Cura e Rúcula, com Rafael Moura
20h: Workshop de Chips de Pinhão, com André Pa-
landi

26 de abril
18h30 às 19h30: Workshop de Vinho Quente e Esta-
ção do Pinhão, com Gilson Rosa
20 às 21 horas: Workshop de Caldinho de Pinhão 
Harmonizado com Cachaça, com Luciane Tramasso 
e Gilson Rosa

27 de abril
18h30 às 19h30: Workshop de Paçoca de Carne com 
Pinhão e Banana, com Ricardo Andrade
20 às 21 horas: Workshop de Truta com Crosta de Pi-
nhão e Ervas ao Molho de Cachaça com Purê e Chips 
de Banana da Terra, com Rafael Tognetti

Parabéns Monteiro Lobato
pelos seus 136 anos em 26 de Abril

Parabéns Campos do Jordão 
pelos seus 142 anos em 29 de Abril

História: Antes de se cha-
mar Monteiro Lobato, 
o município teve quatro 
denominações: Fregue-
sia das Estacas, Fregue-
sia de Nossa Senhora do 
Bonsucesso do Buquira, 
Vila das Palmeiras do Bu-
quira e Vila do Buquira.
Na língua tupi, Buqui-
ra quer dizer Ribeirão 
dos Pássaros. O povoa-
do de Buquira foi cria-
do em território de Ca-
çapava e Taubaté sob a 
invocação de Nossa Se-
nhora do Bonsucesso.
Sob o aspecto eclesiásti-
co, a povoação foi eleva-
da à Freguesia e Distrito 
de Paz em 25 de abril de 
1857, e incorporada ao 
município de Taubaté.

História: Primeiros povos 
Os primeiros habitantes 
conhecidos da região fo-
ram índios pertencentes a 
várias etnias: puris, cae-
tés, guarulhos e cataguás. 
A partir do século XVI, a 
região começou a ser per-
corrida por desbravado-
res de origem portuguesa, 
como Martim Corrêa de 
Sá, Gaspar Vaz da Cunha 
e Inácio Caetano Vieira de 

Buquira só ascendeu à 
condição de Vila em 26 
de abril de 1880 e, depois, 
a de cidade, em 19 de de-
zembro de 1900, criada 
através de lei estadual.
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 homena-
gem ao eminente escritor 
José Bento Monteiro Lo-
bato que na fazenda do 
Buquira iniciou sua bri-
lhante carreira literária 
escrevendo os admiráveis 
contos de Urupês. Mais 
tarde a fazenda do Buquira 

Carvalho. A família deste 
último vendeu suas terras 
na região para Manuel Ro-
drigues do Jordão, cujo so-
brenome veio a conferir à 
região seu nome atual. As 
terras de Jordão foram lote-
adas e vendidas na segun-
da metade do século XIX.
Fundação: Em 29 de abril 
de 1874, Mateus da Costa 
Pinto adquiriu alguns lotes 
à beira do Rio Imbiri. Esta 

passou a se chamar Fazen-
da do Visconde e, depois, 
Sítio do Pica-pau Ama-
relo, que até hoje atrai 
grande número de turistas.
O aniversário de Mon-
teiro Lobato é comemo-
rado no dia 26 de abril.
F u n d a d o r e s
No que se refere à aldeia, 
não há registro histórico de 
um fundador. Presume-se 
que, mandados por Jacques 
Félix, alguns bandeirantes 
em direção a Minas Gerais 
tenham montado passa-
gem onde atualmente é o 
centro urbano da cidade.
Levando-se em conta a 
criação da Freguesia, nos 
anos 40 do século 19, os 
fundadores seriam os doa-
dores das terras para a for-
mação do patrimônio da 
Freguesia de Nossa Senho-
ra do Bonsucesso, a saber: 
Anna Martins da Rocha, 
comendador José Manoel 
Freire, capitão Francisco 
Alves Fagundes e Lucia-
no José das Neves, cujas 
escrituras de doação estão 
transcritas no livro “Histó-
ria do Município de Mon-
teiro Lobato”, do jornalis-
ta e historiados Geraldo 
Moacir Marcondes Cabral.

data passou a ser conside-
rada a data oficial de fun-
dação do município. A par-
tir 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 turismo. Atualmente, 
é um dos principais desti-
nos de inverno do Brasil.

28 de abril
18h30: Workshop de Pinhão Cremoso com Queijo da 
Canastra e Conhaque, com Jorge da Hora
20h: Workshop de Creme Leve de Pinhão com Truta, 
com Jorge da Hora

29 de abril
16h: Workshop de Massa Folhada de Pinhão, com 
Adriano Nogueira
18h30: Workshop de Tempurá de Sorvete com Cro-
cante de Pinhão, com Robison Junior de Souza
20h: Workshop de Ravioli ao Azeite Mediterrâneo, 
com Adriano Nogueira

30 de abril
16h: Workshop de Torta de Chocolate com Praliné de 
Pinhão e Caramelo de Laranja, com Breno Guelssi
18h30: Workshop de Choconhaque da Serra no Con-
texto do Pinhão, com Gilson Rosa
20: Workshop de Risoto de Tomate Cereja com Pesto 
de Pinhão Harmonizado com Vinho, com Breno Guel-
ssi e Gilson Rosa

14/05 - Sábado
10h30 - Missa em memória aos festeiros falecidos.
10h00 - Show com duplas “Pratas da Casa”.
Local: Mercado Municipal.
12h00 - Distribuição gratuita de “Afogado” (levar pratos e talhe-
res).
Local: Mercado Municipal.
14h00 - Saída dos Bonecões: João Paulino, Maria Angú e Vaca 
Louca.
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz.
15h00 - Encontro de Cavaleiros - Saída: Casa do Bozó.
15h30 - Cavalhada de São Pedro do Distrito de Catuçaba.
Local: Rua Cap. Benedito Sobrinho - Próximo ao Mercado Mu-
nicipal.
16h30 - Moreno Overá e Banda com o show “Os Novos Caipiras”.
Local: Coreto Elpídio dos Santos - Praça Dr. Oswaldo Cruz.
19h30 - Missa
Paraninfo: Paulo Santos e Família
Barraqueiro: César e Família
21h00 - FAMIG (Fanfarra Monsenhor Ignácio Gióia)
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz.
21h30 - Grupos de Congada e Dança de Fitas (Rua do Império)
21h30 - Grupo Paranga (Gravação de CD ao Vivo) + Tarancón + 
Marcia Novo
Local: Coreto Elpídio dos Santos - Praça Dr. Oswaldo Cruz.

15/05 - Domingo
05h00 - Alvorada com Grupos Folclóricos da Região.
06h00 - Distribuição gratuita de café com paçoca (Mercado Mu-
nicipal).
06h30 - Missa.
09h00 - Moçambique, Congadas, Maracatu, Dança de Fitas.
Local: Rua do Império e Centro Histórico.
10h00 - Procissão com os Reis do Congo, saindo do Império.
10h30 - Missa Solene.
Barraqueiros: Os festeiros e amigos
12h00 - Procissão do Mastro.
13h00 - Show: Banda Lume de Paraitinga.
Local: Coreto Elpídio dos Santos - Praça Dr. Oswaldo Cruz.
13h30 - Pau de Sebo e saída dos Bonecões: João Paulino, Maria 
Angu e Vaca Louca.
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz.
16h00 - Procissão Solene em honra ao Divino Espírito Santo, se-
guida de missa.
19h00 - Fogos
20h00 - Show: Sianinhas.
Local: Coreto Elpídio dos Santos - Praça Dr. Oswaldo Cruz.

*Programação (sujeita a alterações)

Casa da Festa:
Local: Rua Coronel Manoel Bento.
Império:
Local: Praça Oswaldo Cruz.

Agradecimentos

Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Luiz do Parai-
tinga
Diretoria de Cultura e Turismo: Alexandre Gennari e Luciano Coca
Polícia Militar do Estado de São Paulo
Corporação Musical São Luís de Tolosa
FAMIG - Fanfarra Monsenhor Ignácio Gióia
Bonecões João Paulino e Maria Angú: Pedro Moradei
Dança de Fitas de São Luiz do Paraitinga: Rosa Maria Antunes
Responsável pela cozinha: Nê Ramos e equipe
Aos guardiões da Coroa do Império
Foliões do Divino: Mestre Brás e sua equipe
Pau de Sebo: Zizi Neneco
Decoração da Barraca da Quermesse: Cristina Rodrigues e Família
Ofertantes do local do Império: Paulo, Sérgio e Gabam.
Decoração do Império: Paulo do Correio
Ofertante do Andor do Divino Espírito Santo: Doraci José de Oli-
veira e Família
Ofertante do Andor de São Benedito: Irmandade de São Benedito
Ofertante do Andor de Nossa Senhora Aparecida: Sandra de Souza 
Santana e Família
Ofertantes da bandeira e mastro: Funcionários da Câmara Muni-
cipal
A todos os municípios que receberam e contribuíram com a bandei-
ra do Divino Espírito Santo

Festeiros
Antônio Fernandes de Alvarenga e Família
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade 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 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio 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.

EXPEDIENTE

Democracia dos desonestos

Não há como levar avante o interesse comum sem que se mude a cultura e menta-
lidade de um povo basedada em que cada um quer levar vantagem em tudo como 
assim dizia o celebre filósofo Gerson, aquele da seleção brasileira. Quem joga lixo 
na rua e não se preocupa, fura a fila, não respeita a prioridade de idosos, deficientes, 
gestantes etc. deixa a torneira aberta sem necessidade, não respeita o meio ambien-
te, a proteção dos animais dentre outras não está preparado para viver em socie-
dade. Aquilo que se convencionou chamar de ações sociais muitas vezes significa 
desestímulo ao trabalho, na verdade a exploração destas ações acaba quase sempre 
nas mãos de profissionais da malandragem que usam destas possibilidades, para be-
nefício irregular próprio, uns porque não querem trabalhar e não procuram trabalho, 
outros que se aproveitam trabalhando como se estivessem sem emprego para terem 
dois salários aumentando e complementando sua renda de forma injusta e proibi-
tiva, enfim se prevalecendo de vantagens indevidas. No momento em que aqueles 
que querem levar vantagem em tudo se unirem em maioria aí passa a vigorar o que 
podemos chamar de democracia dos desonestos.  Para ser mais prático, isto vale 
para quem quer ganhar muito dinheiro, sem trabalhar, e rapidinho. Se todos pensa-
rem assim se forma uma cultura de levar vantagem em tudo em detrimento do bem 
comum sem se importar com o outro, com isso e por isso para que um não fique 
abaixo do outro o indivíduo se torna ambicioso desmedido, oportunista, imediatista 
e com cultura formada visando sempre a si próprio incompatível com a vida em 
sociedade onde uns dependem dos outros e onde o bem comum deve prevalecer. Tal 
formação cultural onde a idéia é de levar vantagem em tudo, remete muitas vezes 
em ações desonestas, portanto se é a maioria que prevalece na democracia o que se 
espera é que os democratas desonestos não sejam a maioria. Em linhas gerais deu 
para entender?

23-24-25 de abril de 2016

Curiosidades

Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de personalidade 
e sim uma variação moderada de depressão conhecida como distimia que pode ser 
desencadeada tanto na infância como na vida adulta por fatores genéticos ou ad-
ventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado quando 
tratado com antidepressivos.
***
A ação dos ambientalistas e protetores dos animais fez com que o comércio de pe-
les diminuísse drasticamente nos últimos anos. A maioria dos estilistas, atualmente, 
não emprega peles em suas criações e há modelos profissionais que não aceitam 
atuar em desfiles onde estejam exibidas roupas feitas ou ornamentadas com peles. 
Assim mesmo, os negócios desta área ainda movimentam milhões de dólares, sig-
nificando os sacrifícios de animais.
***
O que se pode chamar de atividade industrial mais antiga da história humana diz 
respeito à produção de talhadeiras e machados de pedra. Na Etiópia, foram encon-
trados exemplares fabricados, seguramente, há mais de dois milhões e quinhentos 
mil anos. Mas o comércio de artefatos de pedra é mais recente. Estima-se em vinte 
e oito mil anos a idade dos indícios da compra e venda de âmbar na Europa.
***
O hábito de fumar foi adquirido dos índios norte-americanos pelos colonizadores 
ingleses. Ele foi levado à Inglaterra por Walter Raleigh e dali se difundiu pela 
Europa. Conta-se que um criado, ao ver Raleigh soltando fumaça pela boca e pelo 
nariz, jogou-lhe uma jarra de cerveja, pois pensou que ele estivesse pegando fogo.

Humor

O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que tinha 
sido indicada por um dos diretores da empresa como sendo uma prendada. Ao 
encontrar a moça, ele ficou assustado. Era uma loira estonteante, siliconada, corpo 
escultural, olhos verdes, bronzeada, ou seja, toda prendada. Refeito do susto e co-
meçando a dar as instruções, ele fala:
- Suponho que a senhorita saiba o que é fatura e o que é duplicata. Estou certo?
E ela, toda garbosa, responde: 
- Mais claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma perna 
e duplicata é quando a gente quebra as duas...
***
Depois do bebê nascer, o pai aflito, foi falar com o obstetra:
- Doutor, estou muito preocupado porque a minha filha nasceu com cabelos ruivos. 
Não pode ser minha filha, doutor!
E o doutor responde: 
- Que paranóia! Mesmo que você e a sua mulher tenham cabelos pretos, podem ter 
cabelos ruivos nos genes da família!
E o pai insiste:
- Não é possível, as nossas famílias só tem cabelos pretos há várias gerações!
Diz o doutor: 
- Bem! Tenho que perguntar: Com que freqüência o senhor e sua mulher praticaram 
sexo?
E o homem envergonhado, responde: 
- Bem, este ano tenho trabalhado muito. Só fizemos amor uma ou duas vezes nos 
últimos meses.
E o médico conclui: 
- Então ta aí... É ferrugem!

Mensagens

Sete belas lógicas

1 – Faça as pazes com seu passado, assim você não estragará o seu presente.
2 – O que os outros pensam de você não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo... Dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com a dos outros... Você não tem idéia de como as outras 
foram talhadas.
6 – Pare de muito pensar... Você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
***
Aprendemos que para evoluir como ser humano é preciso praticar o bem. Por isso, 
conhecemos de cor as virtudes que englobam a bondade, como: compaixão, gene-
rosidade, solidariedade, tolerância e paciência, porém, nem todos sabem usar essas 
qualidades na dose certa. Há uma grande diferença entre ser bom ou ser ingênuo 
e, é muito importante que essa diferença seja estabelecida. Primeiro, lembre-se de 
que a boa ação não pode prejudicar quem a pratica. Segundo, o ato não pode tirar 
do outro a responsabilidade de si mesmo.
***
Não percas a tua fé as sombras do mundo. Ainda que os seus pés estejam sangran-
do, siga em frente, erguendo-os por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e batalhe. 
Esforça-te no bem e espere com paciência. Tudo passa e tudo se renova na Terra, 
mas o que vem do Céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são 
os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio 
é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleve teu olhar e caminhe. Lute e 
sirva. Aprenda e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que 
a tempestade te amarfanhe e te atormente o ideal aguilhoando-te com aflição ou 
ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de manhã será um outro dia.

Pensamentos, provérbios e citações

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.
Nada é bastante para quem considera pouco o suficiente.

Natividade da Serra
Comunicado da Justiça Eleitoral

Por iniciativa da Justiça Eleitoral será disponibilizado um veículo para transporte de Eleitores 
deste município até a sede da 84ª Zona Eleitoral de Paraibuna/SP com a finalidade de Alistamento, 

transferência ou revisão de Título Eleitoral.

Programação das saídas do transporte:
Dia 21- quinta feira/8:00/Bairro Alto/Pouso Alto a Paraibuna
Dia 23 - sábado/8:00/Vargem Grande e Palmeiras a Paraibuna
Dia 24 - domingo/8:00/sede - Natividade da Serra a Paraibuna

As saídas serão:
Pouso Alto, Vargem Grande, Palmeiras- em frente as Escolas.

Bairro Alto- na praça do bairro.
Natividade da Serra- Centro Cultural.

Parceria entre a Prefeitura e o Governo do 
Estado garante a renovação do Programa 
de Regularização Fundiária no Município

de Paraibuna
A previsão é que sejam regu-
larizados imóveis nos Bairros 
do Espírito Santo, São Gui-
do e Chororão, além do Bair-
ro do Cedro, já atendido pelo 
programa da Fundação Itesp.
O município de Paraibu-
na foi beneficiado pela re-
novação do convênio 
firmado com o Governo do Es-
tado, referente ao Programa de 
Regularização Fundiária do 
Itesp – Instituto de Terras do 
Estado de São Paulo. A assina-
tura do Contrato de Aditamento 
aconteceu na última terça-feira 
(12), no Palácio dos Bandeiran-
tes, sede do governo paulista.
“O aditamento do convênio as-
sinado com o município de Pa-
raibuna estende a parceria ini-
ciada em 2013 até fevereiro de 
2017, englobando mais de 300 
imóveis nos bairros: Cedro, Es-
pírito Santo, São Guido e Cho-
rorão. Esperamos que, concluí-
do os trabalhos relativos a esses 
bairros com a regularização dos 
imóveis (entrega das escrituras), 

possamos firmar novas parce-
rias com o município e levar a 
regularização a outros bairros”, 
explica o Dr. Tiago Gobbo, 
gerente de regularização e 
cadastro do Itesp.
Se os munícipes tivessem de ar-
car com os custos da regulariza-
ção teriam de pagar cerca de 5 
mil reais pelos honorários de um 
advogado e trabalhos técnicos; 
já os beneficiários que recebem 
o título do Itesp não pagam nada.
Em Paraibuna, o Cedro foi o 
primeiro bairro contempla-
do pelo Programa da Funda-
ção Itesp. O próximo a ser 
atendido será o Bairro do 
Espírito Santo, cujos títu-
los de propriedade já es-
tão prontos e em breve se-
rão entregues aos munícipes.
Cartilha para ampliação 
do acesso ao Programa de 
Regularização Fundiária
O Governo do Estado, por in-
termédio da Fundação Itesp, 
lançou o manual da Regulariza-
ção Fundiária Urbana - Cartilha 

de Orientação - Fundação Itesp 
com os Municípios Paulistas. 
A cartilha tem como finalidade 
orientar prefeitos, vereadores 
e representantes da socieda-
de civil organizada sobre o 
Programa de Regularização 
Fundiária Rural e Urbana.
Ela explica os passos do proces-
so para a regularização, desde o 
diagnóstico fundiário prelimi-
nar, assinatura de convênio com 
o município, contrapartidas de 
cada partícipe, levantamento 
topográfico, coleta de docu-
mentos dos ocupantes, entre 
outros. O trabalho é concluído 
com a entrega dos títulos de 
propriedade aos ocupantes das 
áreas. Em seguida, os benefi-
ciários devem ir aos Cartórios 
de Registros de Imó-
veis para registrá-los. 
O Itesp tem parcerias em anda-
mento com 96 municípios, são 
61 convênios e 35 protocolos de 
intenções. A previsão é que se-
jam regularizados, por meio des-
tes convênios 56.085 imóveis.
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Parabéns Caraguá  
pelos seus 159 anos

Parabéns Cunha  
pelos seus 158 anos 

Os primeiros sinais de po-
voamento surgiram após 
1534, quando o rei Dom 
João III de Portugal divi-
diu o Brasil em 15 Capi-
tanias Hereditárias e as 
entregou em regime de 
hereditariedade a nobres, 
militares e navegadores 
ligados à da Corte. O ob-
jetivo do reino português 
era facilitar a administra-
ção e acelerar a coloniza-
ção das recém-ocupadas 
terras brasileiras. Foi cria-
da então a Capitania de 
Santo Amaro, que se esten-
dia da foz do Rio Juqueri-
querê, em Caraguatatuba, 
até Bertioga. Esta porção 
de terra foi entregue ao 
navegador Pero Lopes de 
Sousa, um nobre portu-
guês de destaque na época.
Se considera que a fun-
dação formal de Caragua-

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

tatuba foi no século 17, 
por meio da concessão de 
Sesmarias um instituto ju-
rídico criado pelo Império 
de Portugal para distribui-
ção de terras a particula-
res para a produção de 
alimentos. Nos primeiros 
anos de 1600 o capitão-
mor Gaspar Conqueiro 
doou a Miguel Gonçalves 
Borba e Domingos Jorge a 
porção de terra localizada 
na bacia do Rio Juqueri-
querê. Foi exatamente na-
quele ponto que a cidade 
começou a nascer entre 
1664 e1665 que surgiram 
sinais de povoamento, 
com a construção dos pri-
meiros prédios, como a pe-
quena igreja de Santo An-
tônio, santo padroeiro da 
cidade de Caraguatatuba.
Mas o pequeno po-
voado foi assolado 

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

p o r 
diversos surtos, entre eles 
o mais mortífero ocorreu 
em 1693. A varíola, co-
nhecida na época por “Be-
xigas”, dizimou boa parte 
da população. Os sobre-
viventes fugiram para as 
vilas próximas,Ubatuba e 
São Sebastião. A doença 
fez o crescimento retornar 
à estaca zero, o que atra-
sou o desenvolvimento do 
povoado em alguns anos. 
Após a grande mortandade, 
o local passou a ser chama-
do de “Vila que desertou”.
O novo povoado foi eleva-
do à condição de Vila de 
Santo Antônio de Caragua-
tatuba em 27 de setembro 
de 1770, a pedido de Dom 
Luiz Antônio de Souza 
Botelho Morgado de Ma-
teus, o então capitão geral 
da Capitania de São Paulo.

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

Processo Seletivo para Estágio em
Santo Antônio do Pinhal

2 VAGAS PARA ESTÁGIO!

CURSANDO NÍVEL SUPERIOR: Comunicação Social ou Turismo
A PARTIR DO 1º ANO.

Inscrições Gratuitas.
Os interessados deverão enviar currículo para : rh.pinhal@uol.com.br
Assunto: vaga de estágio

Requisitos:
Idade mínima de 16 anos;
Residir em Santo Antônio do Pinhal ou municípios vizinhos;
Estar regularmente matriculado no ano letivo de 2016;
Ser brasileiro ou estrangeiro com vista de permanência no país; Ser cadastrado no 
CIEE –www.ciee.org.br

COMUNICADO PREFEITURA
DE PINDAMONHANGABA

O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE e PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA tornam público o Edital de Retificação 
do Processo Seletivo 01/2016, alterado a data de aplicação das provas, após decisão 
da Supervisão do processo seletivo por meio de analise de Faltas Simultâneas de 
candidatos e cálculo automático da evolução dos níveis de custo. O Termo de reti-
ficação altera ainda o semestre permitido para inscrição dos estudantes do curso de 
Educação física, por determinação do Conselho Regional de Educação Física da 4ª 
Região – CREF.
 
A aplicação da Prova , anteriormente datada para ocorrer em 24/04/2016, será apli-
cada em 01/05/2016 nos horários previamente estabelecidos no Edital 01/2016.
 
Pindamonhangaba, 19 de Abril de 2016.

NOTA DE ESCLARECIMENTO
DE PINDAMONHANGABA

A Prefeitura de Pindamonhangaba informa que a divulgação sobre o concurso pú-
blico 2016 NÃO é verdadeira. E não há previsão de abertura de concurso para o 
ano de  2016.
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Patrocinadores da Coluna Humor do
Pedrão para Abril e Maio de 2016

1. Comis & Bebis Restaurante (0xx12) 3674 – 4441
2. Curso De Inglês “Professora Renata Amaral” (0xx12) 3674-1505 – (0xx12) 
99763-2800 e-mail englishcourse@uol.com.br
3. Vereador Adriano Santos (0xx12) 991779896
4. Bar do Danilo
5. Banca Avenida (Marcelo) (0xx12) 99143-6572
6. Drª Ana Lúcia Ribeiro S Cruz (0xx12) 3674-1664 - TREMEMBÉ e (0xx12) 
3624-7361 –TAUBATÉ  e-mail: analurscruz@ig.com.br
7. Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1715
8. FJP Assessoria Contábil (0xx12) 3674-1725 e (0xx12) 3674-2649
9. Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
10. Suzana Lanches e Pastéis  (0xx12) 99158-8992
11. O Butico (Ailton) (0xx12) 3674-2343
12. Gamela  Restaurante Disk Marmitex (0xx12) 3672-1020
13. + 1 k-Britos Lanches (0xx12) 98330-3482
14. Clemente Terra Planagem (0xx12) 99783-4565 ID*.: 85330
15. Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108
16. Planecon Contabilidade Planejada - (0xx12) 3674-1404
17. Dona Regina Helena Chiaradia  (0xx12) 3672-4172

Lembranças de outrora

Qual é a primeira lembrança da infância que lhe vem à memória se você fechar os 
olhos agora? Tem o som de folhas secas se quebrando sob seus pés? Tem o gosto de 
bolinhos de chuva numa tarde fria? A minha é bem clara. Estávamos a caminho da 
casa de meus avós, meus olhos pesavam querendo fechar e eu os mantinha abertos, 
fixos nos fios de eletricidade que passavam rapidamente, com “bolas” cor de laranja 
entre eles, eu não sabia para o que serviam, tentava entender porque estavam ali. 
Hoje eu sei que são esferas de sinalização para os pilotos, mas na ocasião foram 
à última coisa que vi enquanto adormecia na única vez em que o sono me vencia.
Geralmente, e especialmente quando íamos de trem para lá, estávamos sempre em-
polgadas, eu e minha irmã, era sempre uma ansiedade, como a mágica que antece-
de o Natal ou o dia de aniversário. Íamos cantarolando as músicas da pré-escola, 
aquelas que minha irmã me ensinava, pois eu ainda não tinha idade para frequentar 
o grupo escolar. De qualquer maneira, quando chegávamos, lá estavam eles. Beijos 
estalados e a promessa de um dia de brincadeiras, ao retornar para o lar, paisagens 
campestres, morros verdejantes com animais a pastar e o pôr do sol colorindo o céu, 
encerrava o que são agora, lembranças de outrora.
Eram naquelas visitas que víamos boa parte da família. Família. Fotos amareladas 
nos álbuns guardados. O que aconteceu com os almoços de domingo em que a 
criançada corria em volta da casa e os adultos conversavam e riam alto? Tudo con-
tinua igual. Com exceção que aquelas crianças cresceram. E aquilo que não demos 
muita atenção, passou. E quando imaginaríamos na primeira infância ouvir nosso 
avô dizer que se sentia cansado? Ver os cabelos esbranquiçados em nossos pais? 
Às vezes, esquecemos, que na medida em que crescemos, eles estão envelhecendo.
Será que estamos aproveitando o presente que é a presença deles em nossas vidas? 
Uma das coisas que acabamos perdendo com o tempo é a capacidade de nos en-
cantar. Jovens adultos tem essa habilidade, a habilidade de afastar o que realmente 
importa. Mas, nunca é tarde. Não é tarde para cantarolar as músicas da pré-escola 
a caminho de uma visita surpresa, para aqueles que tanto dedicaram seu tempo e 
amor por nós. Tenho certeza que vai ser como a magia que antecede o aniversário 
outra vez. Porque a sua presença hoje é o melhor que você pode proporcionar, as-
sim, quando ganhar um beijo estalado saberá na hora que são esses encontros que 
vão fazer valer as nossas memórias, não os deixe de lado. Afinal, qual a lembrança 
você quer ter do agora?

Daniele Aparecida Pereira

Luiz Gama

O Advogado Dos Escravos

Na edição anterior falamos sobre Luíza Mahin, grande quituteira  e ativista abolicionista, negra livre, vinda da 
África que dizia ser princesa; dentre seus filhos, Luiz Gama, patrono da cadeira nº 15 da Academia paulista de 
Letras, poeta, advogado, jornalista e um dos mais combativos abolicionista de nossa história. Luiz Gonzaga 
Pinto da gama era filho de da africana livre Luíza Mahin, uma das principais figuras da Revolta dos Malês, 
com um fidalgo branco de origem portuguesa, de uma rica família baiana, mas amante da boa vida e dos jogos 
de azar. Depois que sua mãe foi exilada por motivos políticos, Luiz, com apenas 10 anos, foi vendido como 
escravo pelo Próprio pai, sendo levado para o Rio de Janeiro e depois para São Paulo. Foi comprado pelo aferes 
Antonio Pereira Cardoso, proprietário  de uma fazenda no município de Lorena. Em 1847, o alferes recebeu 
a visita do jovem estudante Antonio Rodrigues do Prado Júnior, que afeiçoando-se a Luiz, ensinou-o a ler e a 
escrever. Em 1848, Luiz Gama fugiu, pois sabia que sua situação era legal, já que era filho de mãe livre. Após 
seis anos de uma tumultuada carreira no exército, deu baixa no serviço militar em 1854. Dois anos depois volto 
à Força pública. Luiz Gama inaugurou a imprensa humorística paulistana 
ao fundar em 1864, o jornal “Diabo Coxo”. Poeta satírico, ocultou-se por 
vezes, sob o pseudônimo de Afro, Getulino e Barrabás. Sua principal obra 
foi “Primeiras Trovas Burlesca de Getulino”, de 1859, onde se encontra 
a sátira “Quem Sou Eu?”, também conhecida como Bodarrada. Autodi-
data, Luiz Gama Tornou-se advogado e iniciou suas atividades contra a 
escravidão, conseguindo libertar mais de 500 escravos. é dele a frase: “ 
Perante o direito, é justificável o crime do escravo perpetrado na pessoa 
do  Senhor”, conhecido como o “amigo de todos”, tinha em casa uma 
caixa com moedas que dava aos negros em dificuldade que vinham pro-
curá-lo. Influenciou grandes figuras como Raul Pompéia, Alberto Torres 
e Américo de Campos mas morreu em 24 de agosto de 1882, sem ver 
concretizada a Abolição. Numa reescrita tardia da história, sua designa-
ção como rábula mudou. Em 3 de novembro de 2015, Luiz Gama recebeu 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 133 anos após a sua morte, o 
título de advogado.

Por: Davi Mariano, representante do Terreiro de Cultura

Muito axé a todos, continuem lendo, N’Gunzu.

Contatos:
Página no Facebook: Terreiro de Cultura

E-mail: terreirodecultura@hotmail.com

TERREIRO DE CULTURA
(GRUPO DE RESGATE E PROMOÇÃO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA EM TREMEMBÉ)

APRESENTA!
COLUNA RAÍZES DA HISTÓRIA

Veja as vagas do Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). O 
interessado deve apresen-
tar os documentos pes-
soais (RG, CPF, CTPS e 
PIS) no PAT ou no Poupa-
tempo. Agente educacio-
nal, Ajudante de cozinha, 
Auxiliar de enfermagem, 
Auxiliar de pessoal, Bal-
conista de lanchonete, Co-
peiro, Cozinheiro geral, 
Empregada doméstica, 
Engenheiro civil, Instala-
dor de som e acessórios 
de veículos, Mecânico de 
auto em geral, Auxiliar de 
mecânico de manutenção 
de embarcações, Nutricio-
nista, Oficial de serviços 
gerais na manutenção de 
edificações, Operador de 

Veja as vagas do PAT
de Caraguá

caixa, Pintor de automó-
veis, Pizzaiolo, Recep-
cionista de hotel, Técnico 
de edificações (auxiliar 
de qualidade), Técnico de 
seguros, Técnico em nutri-
ção, Vendedor de comér-
cio varejista e Vendedor 
de consórcio. As vagas 
possuem perfis específicos 
com relação à experiência, 
escolaridade, entre outros, 

podendo sofrer variações 
e não estarem mais dis-
poníveis se atingirem o 
limite máximo de enca-
minhamentos, ou ainda, 
em caso de encerramen-
to pelos empregadores 
que as disponibilizaram. 
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

Fique atento as recomendações contra o INFLUENZA (H1N1)
Se você apresentar febre, tosse ou dor de garganta, podem ser sintomas de gripe (INFLUENZA).
Ao procurar assistência médica informe os sintomas na recepção da unidade de saúde.
Não vá a escola ou ao trabalho.
Evitar aglomerações e ambientes fechados.
Permanecer em casa até 24h após o desaparecimento dos sintomas.
Grávidas, crianças menores, portadores de doença crônicas e idosos são mais vulneráveis às complicações da 
gripe.
Manter caderneta de vacinação atualizada.
Cobrir sempre o nariz e a boca ao tossir ou espirrar (use lenços descartáveis ou proteja com o braço).
Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal.
Lavar as mãos com frequência com água e sabão ou utilizar álcool em gel.
Manter uma boa alimentação e hábitos saudáveis.

Ubatuba intensifica ações 
de fiscalização dos atrativos 

turísticos naturais
Em uma ação conjunta que 
reuniu a Prefeitura de Uba-
tuba, a Policia Ambiental 
e a Fundação Florestal fo-
ram realizadas operações 
de fiscalização e orienta-
ção ao turista em importan-
tes atrativos do município.
A parceria busca informar 
os visitantes sobre as re-
gras de visitação e sobre 
os cuidados necessários 
com a natureza dos lo-
cais, além de coibir prá-
ticas ilegais que podem 
prejudicar os atrativos.
Camping selvagem
Na praia do Cedro, inse-
rida em um dos redutos 
de Mata Atlântica na re-
gião sul, a Guarda Mu-
nicipal coibiu a prática 
de camping selvagem, 
informando os campis-
tas da legislação vigente. 
Houve resistência e bar-
racas foram apreendidas.
A praia é visitada por eco-
turistas e é considerada 
por publicações especiali-
zadas como umas das mais 
belas do Brasil.A ação foi 
aprovada pelas comunida-
des da praia da Fortaleza 
e da praia Grande do Bo-
nete, que recebem visitan-
tes que utilizam a trilha.
Trilha do Pico do Corcovado
A gestão do Núcleo Picin-
guaba do Parque Estadu-
al Serra do Mar realizou 
ações na Trilha do Corco-
vado, registrando pontos 

de interesse para implan-
tação de placas indicati-
vas que visam orientar o 
visitante e garantir segu-
rança durante os passeios.
Além das placas, a Pre-
feitura, via Comtur e em 
parceria com a Secreta-
ria de Turismo, vai au-
xiliar na implantação de 
outros equipamentos de 
segurança como “guarda 
corpos”, e degraus para 
auxiliar na subida e mini-
mizar o impacto no local.
Na mesma ocasião, fo-
ram instaladas cordas de 
ancoragem em pontos de 
maior risco, além do re-
colhimento de cerca de 
cinco quilos de lixo dei-
xados no mirante por 
visitantes clandestinos.
Também foram estuda-
dos pontos estratégicos no 
pico, para a futura implan-
tação de banheiros secos. 
A ação contou com o apoio 
de guias e condutores au-
xiliares credenciados.
A segunda ação foi de 
fiscalização, feita de for-
ma integrada com a Polí-
cia Ambiental e a Guar-
da Civil Municipal de 
Ubatuba. O objetivo foi 
orientar e coibir a entra-
da irregular na trilha e no 
Parque, que gera impac-
tos ambientais, como a 
supressão de vegetação 
nativa, fogueiras, depreda-
ção e o abandono de lixo.

A operação marca o iní-
cio da temporada de su-
bidas ao Pico do Corco-
vado, que se intensifica 
no período de estiagem.
Ilha das Couves
Esta sendo preparada, para 
o dia 21 de abril, uma ação 
conjunta entre Prefeitu-
ra de Ubatuba por meio 
da Comtur e Setur junto 
com a APA Marinha, Par-
que Estadual da Serra do 
Mar e Policia Ambien-
tal na Ilha das Couves.
O atrativo é um dos me-
lhores pontos de mergu-
lho livre do município e 
tem sofrido com o volume 
de visitantes, aumentan-
do a quantidade de lixo e 
agressões à fauna marinha.
A operação pretende ins-
talar placas orientando 
a conduta no ambiente 
marinho e cuidados com 
o lixo, além de coibir 
ações irregulares no lo-
cal como acampamento.
Secretário de Turismo de 
Ubatuba, Potiguara do 
Lago acredita que ações 
conjuntas como essas 
são fundamentais para 
combater a degradação 
de ambientes naturais.
“Somente com esse tipo de 
iniciativa e com apoio de 
diversos órgãos e da comu-
nidade local, fundamental 
para o sucesso da ação, al-
cançaremos o objetivo es-
perado”, disse Potiguara.
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