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A Casca se reúne
em Tremembé

Assembleia de SP tem 1ª reunião 
da CPI das Universidades

Lotérica de Tremembé
recebe clientes

de outras cidades

A um mês das eleições na UE, Google, 
Facebook e Twitter ainda não

combatem desinformação com eficácia

A ONG Casca de                                
Tremembé se reuniu para 
dar andamento em novos 
projetos de atendimento a 
jovens e adolescentes. 
Para isso já insta-

Deputados estaduais de 
São Paulo vão fazer na 
Assembleia Legislativa, 
a primeira reunião da Co-
missão Parlamentar de 
Inquérito constituída com 
a finalidade de investigar 
supostas irregularidades 
na gestão das universida-
des públicas do estado em 
relação à utilização do re-
passe de verbas públicas.
Em março, o Ministério 
Público de Contas do Es-
tado de São Paulo entrou 
com uma representação, 
com pedido de medida 
cautelar, para que as três 
universidades estaduais 
paulistas (USP, Unesp e 
Unicamp) parem de pa-

A casa lotérica de Tre-
membé recebeu nestes 
últimos dias clientes que 

Em análise de novo rela-
tório mensal que Google, 
Facebook e Twitter são 
obrigados a fazer no pe-
ríodo da eleição do Parla-
mento Europeu, em maio, 
a Comissão Europeia in-
formou que as gigantes de 
tecnologia não mostraram 
progresso em áreas impor-
tantes no combate à desin-
formação na web.
Os relatórios mensais se-
guem um compromisso 
feito pelos gigantes da tec-
nologia e órgãos comer-
ciais de publicidade em 
outubro do ano passado, 
para combater a dissemi-
nação de notícias falsas 
e evitar regulamentações 
mais pesadas. Os dados de 

lou seu laboratório de                                        
informática e em breve 
estará abrindo inscrições 
para alunos interessados. 
A nova diretoria do                     
Casca esta empenhada 

gar salários acima do teto 
imediatamente, com devo-
lução dos valores pagos ir-
regularmente, sob pena de 
afastar os três reitores das 
instituições.
De acordo com os do-
cumentos, obtidos com 
exclusividade pela TV 
Globo, ao menos R$ 17 
milhões por ano foram pa-
gos de maneira irregular, 
extrapolando o teto cons-
titucional, nas três uni-
versidades. Participam da 
CPI os deputados Valeria 
Bolsonaro (PSL), Profes-
sora Bebel (PT), Barros 
Munhoz (PSB), Carla Mo-
rando (PSDB), Wellington 
Moura (PRB), Daniel José 

vieram de Pinda e Tauba-
té devido ao feriado pro-
longado naquelas cidades 

agora se referem ao mês 
março. 
A União Europeia (UE) 
alertou para a interferência 
estrangeira durante a cam-
panha para as eleições para 
o Parlamento Europeu e 
para as eleições nacionais 
na Bélgica, Dinamarca, 
Estônia, Finlândia, Grécia, 
Polônia, Portugal e Ucrâ-
nia nos próximos meses. 
“Mais aperfeiçoamen-
tos técnicos, bem como a 
partilha de metodologias 
e conjuntos de dados para 
contas falsas, são neces-
sários para permitir que 
especialistas, verificadores 
de fatos e pesquisadores 
realizem avaliações inde-
pendentes”, disse o órgão 

em promover cursos que                        
aprimorem o      conheci-
mento de jovens e adoles-
centes para que possam 
ingressar no mercado de 
trabalho.

(Novo), Professor Kenny 
(PP), Jorge Caruso (MDB) 
e Leci Brandão (PCdoB)
O deputado Barros Mu-
nhoz diz que a CPI não 
pode “desviar seu foco e 
se transformar numa briga 
ideológica entre esquerda 
e direita”. “Nas universi-
dades há pessoas de direi-
ta, de esquerda, de centro, 
convivendo em tranqui-
lidade, como em todas as 
universidades do mundo”, 
afirma.
A deputada Beth Sahão 
(PT) entrou com um man-
dado de segurança no Tri-
bunal de Justiça para ten-
tar impedir a instalação da 
CPI.

apesar disso atendimento 
mesmo sendo pouco mais 
demorado foi possível.

executivo da UE.
 A Comissão disse que o 
Google não avançou sufi-
cientemente na definição 
de publicidade baseada 
em ativismo. O relatório 
cobriu as ações tomadas 
pelas empresas em março. 
O Facebook, que derrubou 
oito redes coordenadas de 
fake news originárias da 
Macedônia do Norte, Ko-
sovo e Rússia, não revelou 
se estas redes afetaram in-
ternautas da UE. Já o Twit-
ter não forneceu detalhes 
sobre suas medidas contra 
spam e contas falsas e tam-
bém não informou sobre 
qualquer ação para melho-
rar a análise dos canais de 
anúncios.
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1.Ferro Velho Tremembé (0xx12) 3674-2649
2.F.J.P. Assessoria Contábil (0xx12) 3674-2649 e (0xx12) 3674-1725
3.Banca Avenida (MARCELO) (0xx12) 99143-6572
4.Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
5.Lanchonete Bell (0xx12) 3674-3922
6.Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz: (0xx12) 3674-1669 – Tremembé e (0xx12) 3624-
7361 – TAUBATÉ e-mail: analurscruz@ig.com.br
7.Barbearia 26 de Novembro - Tremembé - SP

PRECISANDO DE UMA RENOVADA NO SEU COMPUTADOR?

FAZEMOS ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E SISSTEMAS 
OPERACIONAIS DE SEU COMPUTADOR E NOTEBOOK, A PARTIR DE R$ 
50,00 A INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS ADOBE COM ATIVAÇÃO E DE R$ 
80,00 A INSTALAÇÃO DO COREL DRAW MAIS O KEYGEN. OS INTERESSA-
DOS LIGAR PARA PEDRÃO SIMÕES PELO WHATSAPP: (0XX12) 99738-3613

MARCAR HORÁRIO DE VISITA E INSTAÇÃO E ATIVAÇÃO.

Patrocinadores Culturais da Coluna 
Humor do Pedrão para a edição de 

Abril - Maio de 2019

Campanha da ANTT busca
conscientizar população

A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 
(ANTT) inicia a sexta 
etapa do projeto “Passa-
geiro Consciente Viaja de 
Cinto!”. A ação visa cons-
cientizar os passageiros 
que viajam no transporte 
rodoviário interestadu-
al e internacional sobre 
a importância da utiliza-
ção adequada do cinto de 
segurança durante toda 
a viagem. As atividades 
ocorrerão no Terminal 
Rodoviário de Taubaté e 
se estenderão até sexta-
feira, dia 26. Motoristas e 
funcionários das empresas 
transportadoras também 
são orientados a exercer o 
papel de multiplicadores 
de consciência sobre o uso 
correto do equipamento. 
O projeto tem a parceria 
da Assessoria Especial de 

Educação para o Trânsi-
to da Secretaria de Mo-
bilidade Urbana (Semob) 
de Taubaté, desenvolvi-
do pela Coordenação de 
Fiscalização da Unidade 
Regional de São Paulo da 
ANTT. A cidade de Tauba-
té inaugura o cronograma 
de atividades no estado de 
São Paulo. Ao longo des-
te ano, a iniciativa seguirá 
para Ribeirão Preto, São 
José dos Campos, Cam-
pinas, Presidente Pruden-
te, Franca e Sorocaba. O 
encerramento do projeto 
ocorrerá no mês de no-
vembro na capital sul-ma-
to-grossense.
Além das ações de cons-
cientização, as equipes da 
ANTT e da Semob irão 
vistoriar itens de seguran-
ça obrigatórios dos ôni-
bus, tais como: saídas de 

emergência, extintor de 
incêndio, pneus, faróis, 
etc. Atenção especial será 
concedida à verificação 
da jornada de trabalho dos 
motoristas. 
Adicionalmente, será             
realizada distribuição de 
panfletos          informati-
vos em uma escola do mu-
nicípio.
Desde o início da sua exe-
cução pela ANTT, em no-
vembro de 2018, o projeto 
“Passageiro Consciente 
Viaja de Cinto” já passou 
por cinco das principais 
cidades do Paraná (Ponta 
Grossa, Curitiba, Marin-
gá, Londrina e Cascavel); 
sempre atuando de forma 
coordenada com os res-
pectivos órgãos executi-
vos municipais de trânsito. 
Já foram conscientizados 
6.678 passageiros.
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Editorial
A Gazeta dos Municípios entra no seu trigésimo ano. Aqui não se faz jornal por fazer, 
existe com os leitores um sério compromisso, esse que jamais foi deixado de lado. O 
compromisso com a verdade, com independência, soberania e ética. Não se pode agra-
dar a todos, nem seria esta a intenção do jornal e da imprensa, pois numa democracia 
os interesses são conflitantes. Mas quando se trata de interesses comuns e bem estar da 
sociedade a boa imprensa jamais irá se deixar levar por interesses próprios ou escu-
sos. Quem faz manter o respeito pela instituição são os membros que dela participam, 
portanto ninguém poderá macular a imagem da imprensa porque só assim ela poderá 
ser respeitada. É este o propósito de A Gazeta dos Municípios, manter seus leitores 
bem informados sempre pautados na verdade, ética e soberania. Se estamos presentes 
nestes trinta anos de existência se deve esta existência aos leitores e patrocinadores 
que depositam confiança em nosso trabalho e não fosse a confiança daqueles que esti-
veram presentes nestes longos anos jamais estaríamos aqui, se não tendo a solução e o 
poder absoluto para mudar nossos destinos pelo menos não ficamos parados, inertes e 
esperando que façam por nós. Se não pudermos radicalmente mudar o estado das coi-
sas de imediato não vamos nos furtar de emitir nossas opiniões e criticas no propósito 
de ver com esperança um futuro melhor e com mais justiça social para todos.

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 27/04/2019
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
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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 
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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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.

1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Tremembé /SP.EDITAL de 1ª e 2ª PRAÇA de LEILÃO DE BEM IMÓVEL e para 

intimação do executado TREVISAN EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, CNPJ nº 52.804.424/0001-02, expedido nos autos 

da Ação de Adjudicação Compulsória, ora em fase de Execução, Processo Nº 0002170-81.2003.8.26.0634, figurando como 

exequente,JOAQUIM MOREIRA DE SOUSA, CPF nº 613.483.506-44.À Dr(a). Antônia Maria Prado de Melo, Juíza de 

Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Tremembé/SP, na forma da lei, etc.FAZ SABER que, com fulcro nos artigos 

879 ao 903 do CPC e Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, através da GL LEILÕES ( ) portal de leilões on-line, www.glleiloes.com.br

levará a público pregão de venda e arrematação do(s) bem(ns) penhorado(s) na 1ª Praça com início no dia 04 de Fevereiro de 

2019 às 10:00 horas, e com término no dia 07 de Fevereiro de 2019 às 10:00 horas, entregando-o(s) a quem mais der valor 

igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 07 de Fevereiro de 2019 

às 10:00 horas, e com término no dia 27 de Fevereiro de 2019 às 10:00 horas, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que 

o(s) bem(ns) será(ão) entregue(s) a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 70% do valor de avaliação (Parágrafo 

único do Art. 891 do CPC), o(s) bem(ns) imóvel(eis) abaixo descrito(s), conforme o constante do presente edital.DO(S) 

BEM(NS) IMÓVEL(EIS): 01 (UM) TERRENO URBANO sem benfeitorias, constituído pelo lote n° 11, da Quadra n° 64, do 

loteamento denominado “JARDIM MARACAIBO – Gleba B”, localizado ao Bairro do Poço Grande, nesta cidade 

Tremembé/SP, com as seguintes características e confrontações: medindo 10,00m de frente para a Rua Cinquenta e Dois, com 

fundos correspondentes, confrontando com o lote nº 17, por 25,00m de ambos aos lados, da frente aos fundos, confrontando pelo 

lado direito com o lote n° 10 e pelo lado esquerdo com o lote n° 12, encerrando a área de 250,00 m2. Imóvel matriculado sob 

nº 5.530 perante o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Tremembé. Inscrição Municipal: 0127.1669. Há débitos 

de IPTU, que serão sub-rogados nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DEPOSITÁRIO FIEL: 

ÁLVARO FABIANO TOLEDO SIMÕES, CPF 250.874.788-24. Não se tem notícia se o imóvel está ocupado ou vago, portanto, 

o pretendente a sua arrematação deverá diligenciar até o local onde encontra-se o bem penhorado, para certificar-se de seu estado 

físico (tamanho construção e terreno). Fica sob responsabilidade do arrematante a imissão na posse do imóvel, na eventualidade 

do mesmo encontrar-se ocupado, fica ressalvado direito de terceiro. Ônus: Consta Indisponibilidade registrada na matrícula do 

imóvel, informações constantes na matrícula até 24/10/2018.AVALIAÇÃO: R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), realizada em 

Junho de 2.017.VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), Março de 2.003.VALOR DO DÉBITO: 8.141,62 (Oito 

Mil, Cento e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos), atualizada até Julho de 2.018.CONDIÇÕES DE VENDA: 

Conforme disposto no Provimento CSM (Conselho Superior da Magistratura) nº 1.625/2009, disponibilizado no site: 

www.glleiloes.com.br.LEILOEIRO: O leilão será realizado pelo leiloeiro, Maurício Gomes Leiteiro, JUCESP nº 

665.FORMAS DE PAGAMENTO - ARREMATAÇÃO:À VISTA - Os preços do(s) bem(ns) arrematado(s), deverá(ão) ser 

depositados através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida em suas agências) ou através do site 

www.bb.com.br no prazo de 24 horas da realização do leilão, bem como deverá ser depositada a comissão do Leiloeiro, 

correspondente a 5% (Cinco por cento) sobre o valor da arrematação, através de pagamento em dinheiro na rede bancária, 

DOC ou TED – Transferência Eletrônica Disponível, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na 

conta do Leiloeiro Oficial: Mauricio Gomes Leiteiro – CPF 179.025.378-02, Banco do Brasil, Agência 7052-1, C/C 71650-2, 

conforme preceitua o parágrafo único do artigo 884 do CPC. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante 

receberá um e-mail com instruções para depósito – recomendamos esperar o recebimento deste e-mail antes de efetuar o 

depósito. Decorridos o prazo sem que o arrematante tenha realizado o depósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo 

competente para a aplicação das medidas legais cabíveis, nos termos do artigo 897 do CPC. A arrematação será feita mediante 

pagamento imediato do preço pelo arrematante conforme condições de pagamento acima indicadas. DA PROPOSTA DE 

PARCELAMENTO: Cumprido a previsão do artigo 891, parágrafo único e artigo 895 e parágrafos do NCPC,CASONÃO 

HAJA LANCE PARA PAGAMENTO À VISTA, poderão ser apresentadas propostas escritas de arrematação parcelada, sendo 

necessário sinal igual ou superior a 25% do valor da proposta (pagamento através de guia de depósito judicial do Banco do 

Brasil, obtida através do site ) e o restante em até 30 parcelas(*), com indexador de correção monetária www.tjsp.jus.br

apresentado pelo arrematante e garantido pela hipoteca do próprio bem, ficando esta forma de pagamento sujeita a 

apreciação do MM. Juízo para validação. A proposta deve ser apresentada com antecedência mínima de 24h do início do 

leilão em que se pretende apresentar a proposta, seja ele 1ª ou 2ª Praça. * Anexo a este Edital há modelo de proposta de 

parcelamento.REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: Se a(o)(s) executada(o)(s), após a publicação do edital em epígrafe, pagar a 

dívida antes de adjudicado(s) ou alienado(s) o(s) bem(ns), na forma do artigo 826 do Código de Processo Civil, deverá 

apresentar até a data e hora designadas para o leilão, a guia comprobatória do referido pagamento acompanhada de petição 

fazendo menção expressa quanto à remição da execução, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste 

caso, deverá a(o) executada(o) pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e a comissão 

devida ao Leiloeiro Oficial de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda). ACORDO: Sendo firmado acordo 

entre as partes, deverá o(a) executado(a) arcar com as despesas de divulgação assumidas pelo leiloeiro correspondentes a 5% 

(cinco por cento) sobre o valor acordado.ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de adjudicação do bem pelo exequente, este ficará 

responsável pela comissão devida, que não será considerada despesa processual para fins de ressarcimento pelo 

executado.DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pessoalmente perante o Ofício onde estiver ocorrendo a ação, ou no 

escritório do leiloeiro oficial, localizado na Rua Armando Arruda, nº 253, Sl 22, Guarulhos, Capital – SP, ou ainda, pelo telefone 

(11)2408-7433 e e-mail: Fica(m) o(s) executado(s) e demais interessados INTIMADOS das contato@glleiloes.com.br

designações supra, em atenção ao disposto nos parágrafos do artigo 889 do CPC, caso não sejam localizados para a intimação 

pessoal. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. "Eventuais ônus sobre o imóvel, correrá 

por conta do arrematante", exceto eventuais débitos de IPTU/ITR  que serão sub-rogados nos termos do art. 130, 

“caput” e parágrafo único, do CTN. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que os bens 

penhorados se encontram, devendo o licitante/arrematante verificá-los “in locu” e sob sua responsabilidade. A publicação deste 

edital será realizada com fulcro no Artigo 887, parágrafo 2º da Lei 13.105/15 (Novo CPC) e supre eventual insucesso nas 

notificações pessoais e dos respectivos patronos.Eu,___________________________, Escrevente, 

digitei.Eu,___________________________, Escrivã (o), subscrevi.DRª. ANTÔNIA MARIA PRADO DE MELO  JUIZ(A) 
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DEPÓSITO BUQUIRADEPÓSITO BUQUIRA
DB Buquira Comercial Monteiro Lobato Ltda - ME

RUA ABÍLIO PEREIRA DIAS, 91 - MONTEIRO LOBATO - SP
TEL.: (12) 3979 - 1226 - FAX.: (12) 3979 - 1264

CNPJ: 04.333.986/0001-72 INSCR. EST.: 466.053.417.119
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Parabéns Monteiro Lobato 
26 de abril 139 anos

Parabéns Redenção da Serra
03 de Maio 160  anos

Antes de se chamar Mon-
teiro Lobato, o município 
teve quatro denominações: 
Freguesia das Estacas, Fre-
guesia de Nossa Senhora 
do Bonsucesso do Bu-
quira, Vila das Palmeiras 
do Buquira e Vila do Bu-
quira. Na língua tupi, Bu-
quira quer dizer Ribeirão 
dos Pássaros. O povoado 
de Buquira foi criado em 
território de Caçapava e 
Taubaté sob a invocação de 
Nossa Senhora do Bonsu-
cesso. Sob o aspecto ecle-
siástico, a povoação foi 
elevada à Freguesia e Dis-
trito de Paz em 25 de abril 
de 1857, e incorporada ao 
município de Taubaté. Bu-
quira só ascendeu à condi-

O Capitão Vieira da Cunha 
e João Sobrinho de Moraes 
alegaram pretender povoar 
a região dos sertões da Pa-
raitinga e, por isso, recebe-
ram do Capitão de Taubaté, 
Felipe Carneiro de Alca-
çouva e Souza as primei-
ras sesmarias da então Vila 
de Guaratinguetá, que ha-
via explorado todo aquele 
sertão, apresentou ao Go-
vernador, capitão-general 
D.Luís Antonio de Souza 

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 
tornou fato marcante na his-
tória 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 
Minas Gerais e a econômia 
se deslocou para o Vale do 

ção de Vila em 26 de abril 
de 1880 e, depois, a de ci-
dade, em 19 de dezembro 
de 1900, criada através 
de lei estadual. Reduzida 
à condição de distrito em 
1934, esta foi incorpora-
da ao município de São 
José dos Campos, do qual 
finalmente se emancipou 
em 1948. Um ano depois 
ganhou o nome de Montei-
ro Lobato. O nome é uma 
homenagem ao eminente 
escritor José Bento Mon-
teiro Lobato que na fazen-
da do Buquira iniciou sua 
brilhante carreira literária 
escrevendo os admiráveis 
contos de Urupês. Mais 
tarde a fazenda do Buquira 
passou a se chamar Fazen-

Botelho Mourão, um re-
querimento em que vários 
povoadores lhe pediam 
para fundar junto ao Rio 
Paraitinga e entre Taubaté e 
Ubatuba, uma nova povoa-
ção. A 2 de Maio de 1.769 
essa petição foi deferida, 
recebendo a povoação o 
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 

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 França 
e um grupo de escravos fo-
ram incumbidos pelo gover-
nador da Província de São 
Paulo para desbravar novas 
terras. Quando o grupo che-
gou a nove quilômetros do 
Rio Paraitinga um dos es-
cravos faleceu, e neste local 
foi construída uma cruz de 
madeira. A qual mais tar-
de surgiu uma capela e ao 
seu redor um povoado que 

da do Visconde e, depois, 
Sítio do Pica-pau Amarelo, 
que até hoje atrai grande 
número de turistas. O ani-
versário de Monteiro Lo-
bato é comemorado no dia 
26 de abril. Fundadores: 
No que se refere à aldeia, 
não há registro histórico 
de um fundador. Presume-
se que, mandados por Jac-
ques Félix, alguns bandei-
rantes em direção a Minas 
Gerais tenham montado 
passagem onde atualmente 
é o centro urbano da cida-
de. Levando-se em con-
ta a criação da Freguesia, 
nos anos 40 do século 19, 
os fundadores seriam os 
doadores das terras para a 
formação 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.

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). 

foi nomeado de Paiolinho, 
nome originário das planta-
ções de linho que havia no 
local, e essas fibras eram 
guardadas em um paiol 
(paiol+linho). O lugarejo 
foi crescendo e se desen-
volvendo devido à produ-
ção de café, e no dia 24 de 
março de 1860 foi elevado 
à categoria de Paz segundo 
a Lei Provincial nº 3. Após 
17 anos com a expansão 
agrícola levou Paiolinho à 
categoria de Município com 
o nome de Redempção, se-
gundo a Lei Provincial nº 
33, de 8 de maio de 1877. 
Redempção passou de exis-
tir e recebeu o nome de Re-
denção da Serra devido a ser 
a primeira cidade do estado 
de São Paulo a fazer a abo-
lição da escravidão antes do 
dia 13 de maio de 1888, que 
foi sancionada a Lei Áurea 
(Lei Imperial nº 3. 353). O 
acontecimento foi 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 250  anos

Parabéns Campos do Jordão
29 de abril 145  anos

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

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

conferir à região seu nome 
atual. As terras de Jordão 
foram loteadas e vendidas 
na segunda metade do sé-
culo XIX. Em 29 de abril 
de 1874, Mateus da Costa 
Pinto adquiriu alguns lo-
tes à beira do Rio Imbiri. 
Esta data passou a ser con-
siderada a data oficial de 
fundação do município8 . 
A partir do final do sécu-
lo XIX, a região adquiriu 
a fama de ser um local 
indicado para o tratamen-
to de doenças do pulmão, 
devido a seu excelente cli-
ma. Nas décadas de 1920 
e 1930, começaram a ser 
construídos os primeiros 
sanatórios, dedicados ao 
tratamento de doenças pul-
monares. Em 1934, Cam-
pos do Jordão separou-se 
de São Bento do Sapucaí 
para constituir município 
autônomo. A partir da dé-
cada de 1950, o avanço da 
medicina fez com que a tu-
berculose deixasse de ser 
uma doença tão perigosa. 
Com isso, a cidade passou 
a desenvolver o turismo9 . 
Atualmente, é um dos 
principais destinos 
de inverno do Brasil.
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Kim Jong-un chega à Rússia para participar de encontro com Putin

O líder da Coreia do Nor-
te, Kim Jong-un, chegou 
nesta quarta-feira (24) a 
Vladivostok, na Rússia, 
onde se encontrará com o 
presidente Vladimir Putin 
na quinta-feira (25). Essa 
é a primeira vez que Kim 
visita o país.
Pouco depois de cruzar de 

trem a fronteira russo-nor-
te-coreana, ele disse “es-
tar feliz por pisar em solo 
russo” e que esta não será 
a sua última visita: “é ape-
nas o primeiro passo”.
O trem blindado do líder 
norte-coreano chegou às 
10h30 (hora local) à esta-
ção de Khasan, onde foi 

recebido pelo vice-minis-
tro das Relações Exterio-
res russo, Igor Morgulov, 
e outras autoridades, entre 
elas o ministro do Desen-
volvimento do Extremo 
Oriente, Aleksandr Ko-
zlov.
Ele foi presenteado com 
flores, pão e sal - uma tra-

dição russa para receber os 
hóspedes -, segundo relato 
da agência Tass.
“Estamos confiantes de 
que esta visita será uma 
lembrança agradável em 
seu coração”, disse Kozlov, 
ao dar boas-vindas a Kim.
Horas depois de ser recebi-
do em Khasan, ele chegou 
a Vladivostok.
Encontro
O encontro dos dois líde-
res foi preparado em sigi-
lo por “questões de segu-
rança”, de acordo com o 
Kremlin. Eles vão discutir 
o fim dos testes nucleares 
e de mísseis da península 
coreana, assim como ques-
tões regionais de seguran-
ça e temas bilaterais.
De acordo com a CNN, 
os dois líderes não plane-
jaram assinar acordos ou 
fazer pronunciamentos 
conjuntos.
Relações estagnadas entre 
Coreia do Norte e EUA
A visita de Kim à Rússia 

acontece em um momen-
to em que as relações entre 
Pyongyang e Washington 
estão estagnadas. O líder 
norte-coreano se com-
prometeu a colocar fim 
em seu programa nuclear 
após um primeiro encon-
tro com o presidente dos 
Estados Unidos, Donald 
Trump, em Singapura, em 
junho de 2018.
Porém, desde então, não 
aconteceram grandes 
avanços. A Coreia do Nor-
te devolveu restos mortais 
que seriam de soldados 
americanos que lutaram 
na Guerra da Coreia de 
1950-1953, como tinha 
acordado.
Porém, Pyongyang não 
aceita a condição imposta 
pelos EUA para suspende-
rem as sanções: o abando-
no da produção de armas 
nucleares seja feito de for-
ma completa, irreversível e 
verificável.
Embora tenham mantido 

um tom amigável, a segun-
da reunião entre Trump 
e Kim, que aconteceu em 
Hanói, em fevereiro des-
te ano, terminou antes do 
previsto e sem avanços. A 
Coreia do Norte pleiteava 
um alívio nas sanções em 
troca de passos significati-
vos em direção à desnucle-
arização.
Os EUA reconhecem que 
a Coreia do Norte está se 
desfazendo de alguns cen-
tros nucleares, mas não 
concordam em retirar as 
sanções antes da desnucle-
arização completa.
Kim já demonstrou sua in-
satisfação. 
Ele afirmou que só está 
interessado em se reunir 
novamente com Trump 
se os EUA adotarem                              
uma atitude mais flexível 
e deu até o fim deste ano 
para que os norte-ameri-
canos flexibilizem as me-
didas contra o regime nor-
te-coreano.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 016/2019. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Tampões de Ferro Fun-
dido, conforme Termo de Referência e demais Anexos do Edital. Data da 
realização: 09/05/2019 às 14h00min - Início do credenciamento. Local da 
realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, 
Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Lici-
tações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº011/2019 
– No dia 26 de abril de 2019, depois de constatada a re-
gularidade dos atos procedimentais, a autoridade com-
petente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, 
Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR 
os itens do Pregão Nº011/2019, referente ao objeto em 
epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição 
Futura e Parcelada de Pneus e Câmaras de Ar, às em-
presas: ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO 
E EXPORTACAO EPP, com valor total de R$ 40.817,80; 
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EI-
RELI EPP, com valor total de R$ 136.436,00; EL ELYON 
PNEUS EIRELI ME, com valor total de R$ 134.345,00. 
Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Re-
gistro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 017/2019. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Utensílios Hospitalares, 
conforme Termo de Referência e demais Anexos do Edital. Data da realiza-
ção: 10/05/2019 às 09h00min - Início do credenciamento. Local da realiza-
ção: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, 
Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 018/2019. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Insumos Hospitalares, 
conforme Termo de Referência e demais Anexos do Edital. Data da realiza-
ção: 13/05/2019 às 09h00min - Início do credenciamento. Local da realiza-
ção: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, 
Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 019/2019. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Materiais Odontológicos, 
conforme Termo de Referência e demais Anexos do Edital. Data da realiza-
ção: 14/05/2019 às 09h00min - Início do credenciamento. Local da realiza-
ção: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, 
Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 020/2019. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Materiais SAMU, confor-
me Termo de Referência e demais Anexos do Edital. Data da realização: 
15/05/2019 às 09h00min - Início do credenciamento. Local da realização: 
Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Po-
tim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 021/2019. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Lubrificante Automotivo, 
conforme Termo de Referência e demais Anexos do Edital. Data da realiza-
ção: 17/05/2019 às 09h00min - Início do credenciamento. Local da realiza-
ção: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, 
Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº007/2019 – No dia 
26 de abril de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER 
SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve 
ADJUDICAR e HOMOLOGAR os itens do Pregão Nº007/2019, 
referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de Preços 
para Aquisição Futura e Parcelada de Medicamentos, às empre-
sas: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, com va-
lor total de R$ 191.574,26; ALFALAGOS LTDA, com valor total 
de R$ 11.944,90; B. D. BARBOSA EIRELI EPP, com valor total 
de R$ 214.655,10; BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A, 
com valor total de R$ 17.640,00; COMERCIAL CIRURGICA RIO-
CLARENSE LTDA, com valor total de R$ 160.624,40; INOVA-
MED COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA, com valor total de R$ 
24.011,10; ROGÉRIO VIEIRA INSUMOS ME, com valor total de R$ 
239.326,20; SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com 
valor total de R$ 47.422,00. Ficam as empresas convocadas a as-
sinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir 
desta publicação.
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Doces e Salgados Caseiros
Um local exclusivo, agradável

e típico da região
Venha experimentar nossas delícias:

Bolos, Tortas, Bombons,
Trufas e Deliciosos salgados
com saboroso café expresso

Av. Min. Nelson Hungria, 684
Santo Antônio do Pinhal

Tel.: (12) 3666-1267


