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A GAzetA dos Municípios

 Prefeitura realiza  
mudanças viárias na  

região do Petroval

Marcação de Consultas no 
Centro de Saúde para o 

mês de Maio em Tremembé

Confira classificação
final para estagiários da 
Prefeitura de Tremembé

Campanha de vacinação
contra H1N1 terá duas 

etapas em
Pindamonhangaba

A partir desta quin-
ta-feira, 28 de abril, a 
Prefeitura de Taubaté 
inicia as alterações viárias 
no viaduto do Belém (Pe-
troval) e túnel do Campos 
Elíseos. Os locais já rece-
beram obras de melhorias, 
recapeamento e sinaliza-
ção, tanto no solo quan-
to placas de orientação.
O viaduto e o túnel 
vão operar em sistema 
binário. O túnel já está 
operando em sentido úni-
co bairro/centro, ou seja, 
do bairro Campos Elí-
seos para a Av. Desem-
bargador Paulo de Oli-
veira Costa. Às 15h os 

A campanha nacional de 
vacinação contra H1N1 
começa neste sábado (30), 
com o Dia D. Em Pinda-
monhangaba, de acordo 
com determinação do Go-
verno do Estado de São 
Paulo, as vacinas serão 
aplicadas em duas etapas. 
A primeira etapa começa 
no dia 30 e nela serão va-
cinados os idosos com 60 
anos ou mais de idade, as 
crianças entre 6 meses e 
menores de 5 anos de ida-
de, os indígenas, as ges-
tantes, as puérperas (mu-
lheres que deram à luz há 
45 dias) e os profissionais 
de saúde que trabalham 
em hospitais e unidades de 
pronto atendimento públi-
cos e privados e nas Uni-
dades Básicas de Saúde.
A segunda etapa da cam-
panha de vacinação será 
a partir do dia 9 de maio, 
para as pessoas doenças 

semáforos do lo-
cal serão ligados.
Amanhã a mudança acon-
tecerá no viaduto do Be-
lém, que também passará 
a ser mão única, no sen-
tido Rod. Oswaldo Cruz.
No trecho da Av. dos Ban-
deirantes foi retirada a ro-
tatória em frente ao posto 
de combustível, e agora a 
via conta com quatro pis-
tas que seguem no mes-
mo sentido da Rodovia 
Presidente Dutra. 
Semáforos serão liga-
dos nos cruzamentos 
com a Av. Juscelino Ku-
bitschek e com a Av. Da 
Saudade (Rua Humaitá). 

crônicas comprovadas por 
atestado médico e os ou-
tros profissionais da saúde. 
A vacinação será realizada 
no Centro de Especiali-
dades Médicas, Saúde da 
Mulher e ESFs dos bairros. 
A campanha nacio-
nal de vacinação se-
gue até o dia 20 de 
maio de 2016. As va-
cinas cedidas pelo Mi-
nistério da Saúde serão 
ministradas somente 
nas pessoas integran-
tes do grupo prioritário. 
A imunização é contrain-
dicada para indivíduos 
com alergia grave ao ovo 
ou a qualquer outro com-
ponente da fórmula ou 
aqueles que apresentaram 
história de reação anafi-
lática em dose anterior da 
vacina. Em caso de doen-
ças agudas febris modera-
das ou graves, é recomen-
dado adiar a vacinação 

Para os pedestres há dois 
pontos de travessia com 
focos e tempos específicos.
O túnel do Campos Elí-
seos também passou 
por obras. As rotatórias 
foram readequadas e um 
semáforo funciona na 
sáida do túnel, no cru-
zamento da Av. Desem-
bargador com a Av. dos 
B a n d e i r a n t e s .
Mercatau – As obras na 
região do Mercatau, no 
túnel da Av. Maria Esco-
lástica de Jesus, já estão 
prontas. Os semáforos 
estão operando, visan-
do a melhoria no fluxo e 
a redução de acidentes.

até a resolução do quadro.
No Dia D, serão locais de 
vacinação: Praça Monse-
nhor Marcondes (das 7h 
às 13h) e Shopping Pátio 
Pinda (das 13h às 17h); e, 
das 8h às 17h: Centro de 
Especialidades Médicas, 
ESF Nova Esperança, ESF 
Arco-Íris, ESF Araretama 
III, ESF Cidade Jardim 
e Rural, ESF Bela Vista, 
UBS Crispim, ESF Cas-
tolira, ESF Feital e Do-
micílio, ESF Cisas, ESF 
Vale das Acácias, UBS 
Vila São Benedito, ESF 
Cidade Nova, Centro Co-
munitário Jardim Impe-
rial, Centro Comunitário 
Goiabal e Rural, Centro 
Comunitário Maricá, ESF 
Campinas, UBS Terra dos 
Ipês II, ESF Cruz Grande, 
ESF Santa Cecília, ESF 
Triângulo, ESF Jardim 
Eloyna, ESF Jardim Re-
gina e Saúde da Mulher.

Acesse o site da Prefeitura: www.tremembe.sp.gov.br
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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

Taubaté define cronograma 
de vacinação contra gripe

Por determinação da Se-
cretaria de Estado da Saú-
de, a Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté definiu 
três etapas para a edição 
deste ano da Campanha 
Nacional de Vacinação 
contra a Influenza. Em 
cada etapa haverá a vaci-
nação de um segmento es-
pecífico do público alvo.
A campanha será realizada 
entre os dias 30 de abril e 
20 de maio. A vacinação 
no dia D da campanha, 

neste próximo sábado, 
acontece das 8h às 17h nos 
Pamos da Independência, 
Aeroporto, Mourisco, Ana 
Rosa e Três Marias I. Du-
rante os dias da semana, 
as atividades acontecem 
em todas as unidades que 
possuem salas de vaci-
na, em horário normal de 
funcionamento do Pamo.
As etapas de vacinação 
foram determinadas da se-
guinte forma pelo Estado:
1ª etapa – de 30 de abril a 

6 de maio: crianças entre 
6 meses e menores de 5 
anos, trabalhadores da saú-
de, gestantes e puérperas
2ª etapa – de 9 a 13 
de maio: pessoas 
com 60 anos ou mais
3ª etapa – de 16 a 20 de 
maio: pessoas com co-
morbidades e os reclusos
Mais informações po-
dem ser obtidas junto à 
Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté pelo 
telefone 3629-6232.

Reflexão de Boa Vontade — Por Paiva Netto*

Hamlet, Einstein e a imprescindível intuição

Os temas de natureza espiritual devem ser primeiro pressentidos. Porquanto, falam 
ao coração diretamente, vencendo obstáculos, com maior desenvoltura, se houver 
bom ânimo e simplicidade de alma. E por nossa parte eterna, quando vigilante e 
boa, ouve-se a mensagem de Deus com maior clareza. Com frequência se alcança 
pelo sentimento (na acepção em que é entendido pelos poetas) o que demora a vir 
pela mente. Despertá-lo é abrir a Alma para o Criador. A intuição é a inteligência 
de Deus em nós.
O próprio Einstein (1879-1955) conta que muitas vezes pensava, pensava, pensava 
a respeito de um assunto da física, da matemática, da razão, do raciocínio e não con-
seguia obter resultado qualquer. Ia dormir e, em sonho, como ele mesmo relatou, 
descortinava-se, diante de si, o monumento do Universo, e, lá, a famosa Equação da 
Relatividade, E=mc2, pairando no espaço.
— Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha a vossa filosofia.
Pôs Shakespeare (1564-1616) estas palavras na boca de Hamlet, que segurava a 
caveira do amigo: “To be or not to be, that is the question”. (“Ser ou não ser, eis a 
questão”.)
Aqui, uma curiosidade sobre essa frase, constante da peça do brilhante dramatur-
go inglês. No Ato 1, Cena 5, lemos: “There are more things in Heaven and Earth, 
Horatio, than are dreamt of in your philosophy”. (“Há mais coisas entre o céu e a 
terra, Horácio, do que sonha a vossa filosofia”.) No original inglês, não existe o 
adjetivo “vã”, como geralmente é acrescentado em algumas versões para o idioma 
português.

* José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

Aplacar a tempestade
Paiva Netto

 Diante das mais variadas situações, em que a dor e o sofrimento chegam, muitas 
vezes sem avisar, é imprescindível o gesto solidário das criaturas em prestar socorro mate-
rial e espiritual ao próximo. E, ao lado desse apoio imediato, é preciso alimentar a força da 
esperança e da Fé Realizante, que levam o ser humano a se manter sob a proteção do Pai 
Celestial e o estimulam a arregaçar as mangas e concretizar suas mais justas súplicas. 
Nos desafios da existência, recordemos sempre a palavra de conforto e ânimo renovados 
de Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, constante do Seu Evangelho segundo 
Mateus, 8:23 a 27; Marcos, 4:35 a 41; e Lucas, 8:22 a 25. A seguir, o texto da Boa Nova 
unificado por Wantuil de Freitas...

Reflexão de Boa Vontade — Por Paiva Netto*

O mais belo discurso de José do Patrocínio

Humberto de Campos relata que, na Academia de Letras, casa a que o formidável 
tribuno pertenceu “o senhor Félix Pacheco (1879-1935) leu um amplo e substancio-
so estudo sobre a vida do Grande Negro, citando, a título de informação, os autores 
brasileiros que têm analisado a existência e a obra do Negro Redentor. E foi quando, 
agradecendo uma referência justa que fizera ao seu nome, o senhor Coelho Neto se 
ergueu para um daqueles seus improvisos magistrais e começou:
“’— Senhor presidente, a obra que a figura de Patrocínio reclama ainda está por es-
crever. Só nós, os que o conhecemos de perto, poderíamos esculpir o gigante mag-
nífico. Ainda assim, precisaríamos recorrer, para isso, ao trovão e ao relâmpago’.
“E recordou fatos, desenhou cenas, restaurou episódios. Lembrou Patrocínio enfer-
mo, num catre de palhoça suburbana, coberto por um xale azul, mortalha alegre que 
a esposa lhe atirara sobre os ossos. Recordou-o, épico, erguendo-se, montanha de 
ferro diante de montanha de mármore, na luta com Rui Barbosa. E descreveu, para 
findar, este espetáculo, digno de grandes varões:
“’— É na noite de 13 de maio de 1888, Patrocínio, que discursara o dia inteiro, che-
ga à redação do A Cidade do Rio e atira-se, afônico, e semimorto de cansaço, em um 
sofá de seu gabinete de diretor. Amigos e companheiros cercam-no, impondo-lhe 
repouso. O titã não receberá mais ninguém, não atenderá mais a ninguém. Venha 
quem vier. E começam a tomar precauções nesse sentido, quando um dos redatores 
entra no gabinete e comunica:
“’— Está aí embaixo o doutor Benjamim Constant, em companhia dos cegos do 
Instituto’...
“Entreolham-se todos. A homenagem é tão comovente que ninguém tem coragem 
de propor uma recusa.
“’— Pede-lhes que subam... — sussurra Patrocínio, fazendo-se entender mais pelo 
gesto do que pela palavra’.
“Momentos depois alinham-se no gabinete desarrumado dez ou doze cegos, que 
se põem em fila, pisando-se aflitamente uns aos outros. Tomando a dianteira deles,  
Benjamim diz, comovido:
“’— Patrocínio, os meus alunos, os cegos do Instituto, pediram-me que os trouxes-
se aqui para ver-te... Emprego de propósito este verbo, Patrocínio, e repito-o: meus 
cegos vieram te ver’.
“O Grande Negro abre a boca para falar. A barba treme-lhe, hirsuta, mas nenhum 
som lhe sai dos lábios grossos. Os olhos enchem-se-lhe d´água. E, desatando em 
soluços, mas sem proferir palavra, atira-se, com o rosto lavado de pranto, nos bra-
ços de Benjamim Constant.
“Cena soberba e patética. Todos, em torno, têm os olhos úmidos, ou choram aber-
tamente. Os cegos, em fila, quietos, interrogam o silêncio, adivinhando o que ele 
esconde. Ao cabo de alguns minutos, porém, o futuro proclamador da República 
volta-se, emocionado, para eles, e diz-lhes, a voz trêmula:
 “’— Meus filhos, acabais de ouvir o mais belo discurso que este grande homem já 
pronunciou e que se poderia pronunciar no mundo. Fostes testemunhas de uma cena 
que só o coração pode compreender...Vamos!’
“E desce a escada, guiando seu atarantado rebanho sem olhos”.

Um outro tipo de cegueira
Mais de cem anos se passaram. Eis que aquilo que os deficientes visuais souberam 
“ver” na cena magistralmente descrita pelo autor de Carvalhos e Roseiras, outro 
tipo de “cego”, hoje, nem mesmo percebe. A independência ou o cativeiro de um 
povo origina-se de sua intimidade moral e intelectual. Daí a famosa advertência 
de Jesus: “Conhecereis a Verdade [de Deus], e a Verdade [de Deus] vos libertará” 
(Evangelho de Jesus, segundo João, 8:32).

* José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com 

Atletas de Pinda
participam do JORI
em Caraguatatuba

Atletas da melhor idade de 
Pinda participarão do 20º 
Jogos Regionais dos Ido-
sos que acontecerão em 
Caraguatatuba de 28 de 
abril a 01 de maio de 2016. 
A equipe que abre a jorna-
da de Pinda nos Jogos des-
te ano é a equipe feminina 
de vôlei da categoria B, 
com atletas a partir de 70 
anos, que enfrentará Caja-
mar. O jogo acontecerá na 
quinta-feira (28), às 8 ho-
ras, no Ginásio de Espor-
tes Benedito Lippi, locali-
zado na Rua José Joaquim 
da Silva Xavier, 180, Poia-
res. No mesmo ginásio, às 
9h30, Pinda enfrenta Lore-
na, pelo vôlei feminino da 

categoria A, com atletas 
de 60 a 65 anos. A quinta-
feira também contará com 
jogos de vôlei masculino 
nas categorias A e B. O 
primeiro jogo masculino 
será da equipe da categoria 
B, que enfrenta o Cruzei-
ro, às 8 horas. Já a equipe 
da categoria A enfrenta o 
Igaratá às 9 horas.  Os jo-
gos acontecerão no Giná-
sio Luiz Claudio do Prado, 
localizado na Rua Denil-
za Sebastiana dos Santos, 
Tinga. Ainda no dia 28, no 
período da tarde, acontece-
rá a cerimônia de abertura 
dos jogos, às 13 horas, no 
Ginásio CEMUG - Cen-
tro Esportivo Municipal 

Ubaldo Gonçalves -, lo-
calizado na Av. José Her-
culano, Jardim Britânia. 
Em seguida, as equipes de 
coreografia iniciam suas 
apresentações na compe-
tição. Pindamonhangaba 
participa com uma delega-
ção com 103 atletas em 13 
modalidades: atletismo, 
bocha, buraco, coreogra-
fia, dama, dança de salão, 
dominó, malha, natação, 
tênis de mesa, truco, xa-
drez e vôlei. Os atletas 
das modalidades de bocha, 
malha, voleibol adaptado e 
coreografia viajaram para 
Caraguatatuba nessa quar-
ta-feira (27), para repre-
sentar a cidade nos jogos.
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Farmácia e Atendimento 
Odontológico do Cecap  
fecham para reforma em 

Taubaté
As unidades de Farmá-
cia e de Atendimento 
Odontológico do Cecap 
serão fechadas a partir 
da próxima sexta-feira, 
dia 29 de abril, para re-
forma nas instalações.
Moradores da região do 
Cecap e imediações pode-
rão solicitar atendimento 
de emergências odonto-
lógicas no PSO (Pronto 

Socorro Odontológico), 
das 8h às 21h, de segunda 
a sexta-feira ou na UPA 
(Unidade de Pronto Aten-
dimento) San Marino, 
das 20h às 6h de segunda 
a sexta-feira e todos os 
sábados e domin-
gos – 24horas.
Já a retirada dos medica-
mentos poderá ser feita 
nas unidades básicas pró-

ximas ou de referência 
do endereço do usuário, 
ou na Farmácia Cemume 
(Centro Municipal de Me-
dicamentos) das 8h às 17h.
As obras devem du-
rar entre 90 e 120 dias. 
Mais informações podem 
ser obtidas no PSO pelo 
telefone (12) 3625-5056 
e no Cemume pelo te-
lefone (12) 3625-5039.

Parabéns Redenção 
da Serra 03 de Maio 

158  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 247 anos

Informações: (12) 3676-1282 ou 3676-1600 tributos@redencaodaserra.sp.gov.br
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Taubaté define  
cronograma de  

vacinação contra gripe

Por determinação da Se-
cretaria de Estado da Saú-
de, a Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté definiu 
três etapas para a edição 
deste ano da Campanha 
Nacional de Vacinação 
contra a Influenza. Em 
cada etapa haverá a vaci-
nação de um segmento es-
pecífico do público alvo.
A campanha será realizada 
entre os dias 30 de abril e 
20 de maio. A vacinação 
no dia D da campanha, 

neste próximo sábado, 
acontece das 8h às 17h nos 
Pamos da Independência, 
Aeroporto, Mourisco, Ana 
Rosa e Três Marias I. Du-
rante os dias da semana, 
as atividades acontecem 
em todas as unidades que 
possuem salas de vaci-
na, em horário normal de 
funcionamento do Pamo.
As etapas de vacinação 
foram determinadas da se-
guinte forma pelo Estado:
1ª etapa – de 30 de abril a 

6 de maio: crianças entre 
6 meses e menores de 5 
anos, trabalhadores da saú-
de, gestantes e puérperas
2ª etapa – de 9 a 13 
de maio: pessoas 
com 60 anos ou mais
3ª etapa – de 16 a 20 de 
maio: pessoas com co-
morbidades e os reclusos
Mais informações po-
dem ser obtidas junto à 
Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté pelo 
telefone 3629-6232.

Ruas da Vila São Paulo 
recebem novo 

asfalto em Pinda

Moradores da Vila São 
Paulo recebem, oficial-
mente, nesta quarta-feira 
(27), às 19 horas, o novo 
recapeamento asfáltico. A 
entrega oficial da melho-
ria será realizada na rua 
José Lino de Macedo, em 
frente à praça da AMI.
A Prefeitura investiu 
cerca de R$900 mil no 
recapeamento deste

 bairro, realizado com 
verba própria por meio 
da técnica de CBUQ 
– Concreto Asfáltico 
Usinado a Quente, co-
nhecido também como 
asfalto “à quente”. O servi-
ço foi realizado em 15 ruas, 
somando uma área total 
de 26.537,60 m². Além da 
pavimentação, as ruas rece-
beram sinalização de trân-

sito, com pintura de solo.
Esse recapeamento faz 
parte de um serviço maior, 
que está abrangendo 
diversos bairros da cida-
de, em um investimento 
total de R$ 5.996.000,00. 
A melhoria visa bene-
ficiar os moradores, fa-
cilitando a mobilidade 
urbana e aumentando 
a vida útil do asfalto. 

Estagiários da Setur  
organizam exposição  
sobre as 28 praias do 
Desafio em Ubatuba

Será inaugurada nesta 
quarta-feira, 27 de abril, às 
18 horas, no CIT – Centro 
de Informações Turísti-
cas, a exposição Desafio 
das 28 Praias, organizada 
pela equipe de estagiários 
da Secretaria de Turismo 
de Ubatuba (Setur), que 
traz imagens das praias 
percorridas pelos atletas 
participantes da prova.
Para os estagiários Heloisa 
Santos Sousa, Mariana Ca-
nhatto Pasto e Rafael Cre-
masco Germinari, a inicia-
tiva foi importante para 
conhecer melhor Ubatuba. 

“As praias de Ubatuba são 
as mais belas do Litoral 
Norte e merecem atenção”, 
conta Rafael.  “Com a ex-
posição, entrei em contato 
com as 28 praias por foto. 
Agora, com o evento, vou 
conhece-las pessoalmen-
te. A exposição pode in-
centivar outros turistas a 
participar do próximo de-
safio, que acontecerá em 
setembro”, conta Mariana.
Já para Heloisa, que 
participou como sta-
ff e organizadora em 
eventos passados, a experi-
ência permitiu aprofundar o 

conhecimento sobre os 
trechos do percurso, a ma-
neira de correr e os obs-
táculos a enfrentar, como 
pular árvore em trilha, 
entre outros. “Para nós 
foi legal ver isso também: 
que os atletas se esfor-
çam bastante para conse-
guir completar a corrida”.
A exposição pode ser visi-
tada até o dia 8 de maio, de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 18 horas, e também nos 
finais de semana, das 9 às 
17 horas. O CIT se localiza 
na av. Iperoig, 214, Cen-
tro (Tel. 12 3834-1550).

Parabéns Campos do 
Jordão pelos seus 142 

anos em 29 de Abril

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 

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 

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.


