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O jornal A Gazeta dos 
Municípios entra no seu 
trigésimo primeiro ano, 
levando aos seus leitores 
informações e notícias 
confiáveis, oriundas de 
fontes fidedignas. A res-

ponsabilidade da Imprensa 
considerada como quarto 
poder é levada a sério pelo 
jornal, que faz questão de 
primar pela ética, não dan-
do espaço para seu uso de 
forma nociva ou que de-

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

A Gazeta dos Municípios 
entra no seu trigésimo 

primeiro ano
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Estreia neste sábado (2), 
na TV Cultura e na TV Rá 
Tim Bum, o primeiro epi-
sódio da série de interpro-
gramas Mau e Godofredo 
em #ficadica, com os já 
conhecidos e carismáticos 
personagens do Castelo 
Rá Tim Bum. A série de 
animação, produzida pela 
TV Rá Tim Bum, dá dicas 
especiais de brincadeiras e 
entretenimento, que tanto 
se adequam a este período 
de isolamento social.
No primeiro episódio, Go-
dofredo se prepara para 
fazer um lanche, quando 
Mau, vindo de um dos ca-

O Centro de Progressão 
Penitenciária “Dr. Edgard 
Magalhães Noronha”, o 
CPP de Tremembé, regis-
trou em menos de 24 horas 
uma segunda apreensão de 
material ilícito. De acordo 
com a Secretaria da Ad-
ministração Penitenciária 
(SAP), em uma segunda 
apreensão de objetos sus-
peitos nesta terça-feira (28) 
nos arredores da unidade 
prisional, foram encontra-
dos grande quantidade de 
celulares, drogas e outros 
objetos suspeitos.
Por volta das 16h, durante 
ronda externa, os agentes 
penitenciários encontra-

Em mais uma ação de 
apoio aos caminhoneiros, a 
CCR NovaDutra, por meio 
do Grupo CCR, em ação 
conjunta com a NISSIN 
FOODS DO BRASIL, dis-
tribui, a partir desta quarta-
-feira, 29/04, em algumas 
concessionárias sob sua 
gestão, mais de 12 mil uni-
dades de Cup Noodles®. 
Esta ação é uma contribui-
ção em apoio aos profissio-
nais do volante que conti-
nuam trabalhando para 
manter o abastecimento do 
país. 
A iniciativa compõe o Pla-
no de Apoio ao Caminho-
neiro, movimento global 
da CCR, que já foi respon-
sável por mais de 150 mil 
atendimentos nas rodovias 
sob gestão da companhia 
em todo o país. Esses pro-
cedimentos incluem a ofer-
ta de vales-refeições, kits 
de alimentação e higiene, 
auxílio médico, vales-ba-
nhos, desinfecção de cabi-
nes e verificação de lâmpa-
das de caminhões.
Na via Dutra, a distribui-
ção das unidades de Cup 
Noodles® ocorre nos qua-
tro pontos de apoio insta-
lados no eixo Rio-SP para 
atendimento ao caminho-

nos, avança sobre a pilha 
de sanduíches. É impedi-
do pelo amigo que sinaliza 
que ele deve lavar as mãos 
antes de comer. Mesmo 
assim ele insiste, então é 
lembrado da existência 
de germes e vírus. Diante 
de uma torneira executa 
a limpeza das mãos en-
quanto rememora todos 
os movimentos corretos 
recomendados. Retorna fe-
liz ao encontro do amigo, 
agora pronto para o lanche.
Mau e Godofredo em #fi-
cadica mostra os insepa-
ráveis amigos, habitantes 
dos encanamentos e sub-

ram próximo à linha do 
trem uma bolsa preta aban-
donada no chão. Na bolsa 
havia 51 celulares,71 bate-
rias, 12 fones de ouvido, 1 
pen drive, 25 carregadores, 
12 cabos USB, 5 chips, 2 
cartões de memória, 4 fras-
cos de tinta para tatuagem 
e 4 isqueiros.
Na mochila suspeita os 
agentes penitenciários 
também recolheram 75 vo-
lumes de cocaína, com o 
peso total de 247 gramas, e 
ainda, embrulhos contendo 
maconha (560 gramas). De 
acordo com a SAP, trata-se 
da segunda apreensão do 
dia.

neiro:
Alto Tietê:
Guararema - Balança de 
Guararema - km 179 sen-
tido SP;
Vale do Paraíba:
Queluz - Balança de Que-
luz - km 0 sentido Rio;
Roseira - Posto de servi-
ços Arco Íris (Estrada para 
a Saúde) - km 82 sentido 
Rio)
Sul Fluminense:
Resende - Balança de Re-
sende - km 301 sentido SP;
A distribuição também es-
tará presente em outras ro-
dovias do Grupo CCR até 
o fim da próxima semana. 
Confira os postos de aten-
dimentos com ações para 
caminhoneiros:
CCR ViaOeste: São Roque 
(Estrada para a Saúde - SP-
280/km 57), Santana de 
Parnaíba (PGF - SP-280/
km 41) e Alumínio (PGF - 
SP-270/km 73); 
CCR Rodoanel: Osasco 
(PGF/ KM 16);
CCR AutoBAn: Rodovia 
dos Bandeirantes (PGF 
- km 40 e Estrada para a 
Saúde - Km 56) e Rodovia 
Anhanguera (PGF - Km 
37);
CCR SPVias: Avaré (Pe-
dágio Avaré - SP-255 km 

terrâneos, inseridos em 
situações do dia-a-dia que 
trazem de maneira lúdica 
e divertida dicas de higie-
ne, cuidados com a saú-
de e alimentação, meios 
de diversão, entre outros. 
Sem diálogos, a animação 
usa sons onomatopaicos e 
linguagem gráfica na co-
municação direta entre os 
personagens e o público de 
praticamente todas as ida-
des.
A série de animação, com-
posta por seis episódios, 
trará uma nova atração por 
semana a partir deste sába-
do (2).

Primeira apreensão - Em 
outra ocorrência pela 
manhã, às 8h, enquan-
to faziam ronda de ro-
tina nos arredores do                                  
presídio, os funcionários 
já haviam encontrado uma 
sacola plástica abandonada 
do lado de fora da unidade 
prisional.
A bolsa continha 331 pe-
quenos invólucros com co-
caína, que somavam 1,686 
quilos da droga, além de 
um aparelho de celular.
Todo o material foi enca-
minhado para a Delegacia 
de Polícia de Tremembé, 
onde foi lavrado o boletim 
de ocorrência.

240,3);
Renovias: Mogi Mirim 
(Área de descanso - SP-
340/km 151 e Posto RVM/ 
GoodStop - SP-340/km 
160) Santo Antônio de 
Posse (Posto Rota 340 - 
SP-340/km 141 800 e Rin-
cão dos Pampas - SP-340/
km 144 100);
CCR RodoNorte: São Luiz 
do Purunã (PGF/ Estrada 
para a Saúde - BR 277/PR 
km137) e Mauá da Serra 
(PGF - BR-376/PR - km 
296 900);
CCR ViaSul: Dom Pedro 
Alcântara (SAU/Estrada 
para a Saúde - BR-101/RS 
km 15), Gravataí (SAU/
Estrada para a Saúde - BR-
290/RS km 77), Lajeado 
(SAU/Estrada para a Saú-
de - BR-386/RS km 347) 
e Nova Santa Rita (SAU/
Estrada para a Saúde BR-
386/RS km 432);
CCR MSVia: Naviraí 
(Base SAU - BR-163/MS/
km 128); Rio Brilhante 
(Base SAU - BR-163/MS/
km 331), Campo Grande 
(Base SAU - BR-163/MS/
km 478), São Gabriel do 
Oeste (Base SAU - BR-
163/MS/km 629), e Pedro 
Gomes (Base SAU - BR-
163/MS/ km 778)

Personagens do Castelo 
Rá-Tim-Bum dão dicas para 

crianças na quarentena

CPP de Tremembé tem nova 
apreensão de material ilícito 

em menos de 24 horas

CCR conta com a doação 
da NISSIN para apoiar os 

caminhoneiros na Via Dutra
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EXPEDIENTE

EDITORIAL
Enquanto a pandemia avança, os políticos brigam para se promoverem.
Por mais que estejamos focados na pandemia, não somos cegos surdos e 
bobos.
Não dá para ver as coisas acontecerem em nossas vistas e nos silenciarmos. 
É comum a nível federal, estadual e muito mais municipal, políticos juntos 
com seus assessores posando para receber doações e fazerem um verdadeiro 
Oba Oba. Para entregar uns poucos materiais necessários e indispensáveis 
para a saúde, junta uma tropa de políticos, mais uma tropa de funcionários 
convocados para bater palmas, que deixam suas funções fazendo falta na 
prestação do serviço público, como se não tivessem o que fazer. O agen-
te público deve saber que recebe para prestar serviço público de interesse 
público. Enquanto políticos perdem tempo em aparecer em fotos e verem 
seus nomes na mídia, deveriam é concentrarem-se nos reais problemas que 
o cidadão em especial hoje está passando. O tempo é escasso ao invés de 
sempre que as cidades recebem doação ou algum material fizerem daquilo 
uma conquista, deveria aproveitar o tempo para ações de trabalho direcio-
nadas ao atendimento da sociedade, para isso foram eleitos e são pagos. Na 
hora em que o cidadão vai tentar reivindicar algum direito, não encontra os 
responsáveis, estão fazendo sua alta promoção recebendo materiais doados 
ou inaugurando prédios, que já foram inaugurados e que só mudaram de 
finalidade. Seria mais prático, humano, ético e econômico que as doações 
fossem entregues no almoxarifado de suas repartições, que lá já existem um 
ou mais funcionários pagos para executarem esse trabalho. A transparência 
dos atos públicos chega a ser direito do cidadão, no entanto quando a coisa 
vira para o lado pessoal é além de imoral, antiético e ilegal, assim é que é e 
deverá sempre ser, trata-se de abuso do poder político. As informações são 
úteis, mas quando é conotadamente política é reprovável. De qualquer for-
ma cada cabeça uma sentença. Vamos comemorar o aniversário do jornal, 
entramos no trigésimo primeiro ano graças aos nossos amigos, patrocinado-
res e leitores, foram oito gestões e estamos em pé.

Miscelânea
Curiosidades

O gargarejo com água morna e sal alivia dor de garganta. O calor da água 
dilata os vasos e facilita a circulação do sangue na região contribuindo 
assim para uma diminuição da inflamação. A água pura desde que morna, 
já aliviaria a inflamação. O objetivo da mistura com sal é fazer com que o 
líquido tenha uma concentração semelhante a do que circula dentro o nos-
so próprio corpo, tornando-o assim menos agressivo. O sal também ajuda 
a higienização da boca e da garganta. 
***
O pára-raios foi considerado heresia na época de sua invenção. No século 
18, inventado por Benjamim Franklin, o pára-raios foi considerado pela 
Igreja como invenção do diabo. Sendo o raio expressão de cólera do Se-
nhor, só podia ser tentação do demo de impedir que o castigo divino caísse 
sobre o mundo. Na França, a excomunhão foi levada a sério em Saint-O-
mer, Vissery de Bois foi processado por heresia por instalar um pára-raios 
em sua casa.

Humor

Um mineirinho comprou um sitiozinho lá pras bandas de Juiz de Fora. O 
trem tava abandonado, mato alto, sujeira pra todos os lados. Aos poucos 
arrumou tudo, reformou e pintou a casinha, fez um chiqueirinho, um gali-
nheirinho, podou e pintou os pés das árvores frutíferas de branco, até que 
deixou tudo bem bonitinho, tudo bem cuidadinho.
O padre da cidade, de passagem pelo local, viu tudo aquilo e interessado 
no dízimo, parou para um cafezinho e diz:
- Uai! Mas que belo trabalho você fizeram!
E o mineirinho perguntou:
- Vocês? Vocês quem?
E o padre respondeu:
- O senhor e Deus!
E o mineirinho retrucou:
- Óia! Mas o senhor precisava de ver quando ele cuidava disso aqui sozi-
nho...
***
Juquinha e seu amigo Jesus, voltavam pra casa quando passaram por um 
pé de goiaba. Jesus descalço por ser um garotinho pobre diz ao Juquinha:
- Vou subir e pegar umas goiabas. Me empreste o seu chinelo?
Juquinha empresta e Jesus começa a escalar a goiabeira. Na copa estavam 
as melhores goiabas. Jesus então sobe e sai do campo de visão do Juqui-
nha. Cinco minutos se passaram e nada de Jesus descer. Juquinha, impa-
ciente, olhando para o alto, começa a gritar:
- Desce Jesus! Desce logo Jesus!
O padre da paróquia local passava e tocado pelo que via diz ao Juquinha:
- Que lindo de sua parte, chamar por Jesus, mas infelizmente Jesus subiu 
para nunca mais voltar!
E o Juquinha responde:
- Filho da mãe, ele levou os meus únicos chinelos!

Mensagens

Hoje diga com convicção, tenho a certeza de possuir uma força viva e 
cósmica divina que suplanta qualquer problema e pode me conduzir às al-
turas. Peço a essa força se apresentar, produzir resultados e me dar prazer. 
Confio e me apoio nela. Ponho em prática os pensamentos positivos. Tra-
balho e oro com vontade e esperança. Quando me vejo com capacidade, 
essa força é a capacidade. Se me vejo inteligente, ela é a inteligência. O 
mesmo acontece quando penso em ser bom e ser feliz. Amo essa força e 
agradeço a Deus por isso.
***
A aparência é um vitral gracioso para as suas horas de laser, é amparo 
destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dou-
rados, é suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma 
não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis, é valor 
substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboro-
so vinho para os seus minutos de camaradagem, é porta valiosa para que 
você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos evoluídos. A 
boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio, é o meio 
de você ajudar o companheiro que necessita. A confiança não e um néctar 
para as suas noites de prata, é refúgio certo para as ocasiões de tormenta. 
O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos 
de anil, é manancial de força para os seus dias de luta. A resistência não é 
adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de 
simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que compe-
tem ao seu espírito. A virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado de 
esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.  

Pensamentos, provérbios e citações

As verdadeiras convicções não se mostram, provam-se.
A saudade não é uma virtude é pelo menos uma força. 
A recompensa de uma coisa bem feita é tê-la feito. 
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Em mais um balanço sobre 
a situação da pandemia no 
município de Pindamo-
nhangaba, a Secretaria de 
Saúde confirmou no final 
desta terça-feira (28) mais 
dois registros positivos 
para coronavírus. De acor-
do com a Vigilância Epi-
demiológica, a cidade con-
tabiliza desde ontem duas 
pacientes infectadas pelo 
Covid-19 no município.
A cidade passou, portanto, 
de 15 para 17 confirma-

O período de crise enfren-
tado devido à pandemia 
de Coronavírus, além de 
causar impactos na saúde 
e economia pode gerar da-
nos emocionais, intensifi-
cando quadros de ansieda-
de e depressão.
Sendo assim, a Secretaria 
Municipal da Saúde de 
Guaratinguetá está ofere-
cendo atendimento psico-

A portaria que suspende a 
restrição e libera o tráfego 
de veículos de carga aos fi-
nais de semana e feriados 
na Rodovia dos Tamoios 
foi prorrogada até 30 de 
junho de 2020. A decisão, 
publicada em Diário Ofi-
cial, foi tomada em virtude 
do contexto da crise Co-
vid-19 e da necessidade de 
manter as cidades abasteci-
das. A portaria também se 
estende a outras seis rodo-

Embora suas unidades per-
maneçam fechadas para 
evitar a propagação do 
novo coronavírus, o Sesc 
São Paulo, após distribuir 
26 toneladas de alimentos 
provenientes dos estoques 
de suas Comedorias, dá 
continuidade às operações 
do Mesa Brasil em regime 
especial. 
O programa, criado há 25 
anos, atua como um banco 
de alimentos, realizando a 
coleta entre empresas doa-
doras e a distribuição a en-
tidades assistenciais, com 
o objetivo de complemen-
tar refeições. 
A partir de agora, passa a 
oferecer também produtos 
de higiene pessoal e lim-
peza.
Entre as principais altera-
ções está o fato de que as 
instituições sociais cadas-
tradas, mesmo que estejam 
atendendo normalmente 
aos assistidos, poderão 
optar por estender esse 
atendimento e realizar as 
entregas, em forma de ces-
tas básicas, diretamente às 
famílias do entorno que 
estejam em situação de 
vulnerabilidade, não sendo 
mais exigida a exclusivida-
de da distribuição apenas 
entre indivíduos assistidos 
pelo projeto. A orientação 
também inclui celerizar a 
assistência às instituições 
que já aguardam em fila 
de espera. Os caminhões 

ções. 
Os novos casos são de duas 
mulheres profissionais de 
saúde - uma de 50 anos, 
que está internada em setor 
de enfermaria de um hos-
pital particular; e uma de 
29 anos, que está em isola-
mento domiciliar.
De acordo com a Secreta-
ria de Saúde, o combate ao 
coronavírus segue com o 
mesmo alerta sobre o risco 
iminente de disseminação 
em Pindamonhangaba, isto 

lógico online para pacien-
tes que foram positivados 
ou estão em isolamento so-
cial, além de profissionais 
da saúde, assistência social 
e segurança que estão na 
linha de frente no combate 
ao covid-19.
Os atendimentos serão re-
alizados de forma online e 
são gratuitos. Para realizar 
o cadastro, os interessados 

vias pertencentes à malha 
do Estado de São Paulo.
Normalmente interditado 
para caminhões durante os 
finais de semana (Portarias 
SUP-DER 061/2015 e SU-
P-DER 126/2019) para não 
concorrer com o trânsito 
de turistas e veranistas que 
procuram o Litoral Norte, 
esse fluxo foi autorizado 
pelo DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem) e 
Agência de Transportes do 

que operam a logística de 
arrecadação e distribuição 
seguirão atendendo a todas 
as demandas de entrega e 
retirada.
Funcionários do Mesa Bra-
sil que fazem parte do gru-
po de risco permanecem 
afastados. As unidades do 
Sesc envolvidos na opera-
ção adotaram os protoco-
los em acordo com os cui-
dados determinados pelas 
autoridades de saúde em 
precaução à disseminação 
do novo coronavírus.
A medida se dá devido à 
responsabilidade institu-
cional do Sesc São Paulo 
frente ao cenário de inse-
gurança alimentar e nu-
tricional observado nas 
instituições sociais que 
atendem a populações vul-
neráveis, como moradores 
de ruas, famílias de estra-
tos sociais mais baixos en-
tre outras.
CAMPANHA
Uma campanha para atrair 
novos doadores também 
começa a circular por ca-
nais impressos e digitais. 
Centrais de abastecimento, 
supermercados, atacadis-
tas, padarias, confeitarias, 
feiras livres, indústrias, 
cerealistas e outros que 
queiram realizar doações 
podem acessar o site me-
sabrasil.sescsp.org.br para 
obterem informações so-
bre como participar.
Programa Mesa Brasil 

é, ficar em casa o maior 
tempo possível ainda a me-
lhor maneira de prevenção 
à doença.
“A recomendação da Pre-
feitura de Pindamonhanga-
ba para os munícipes con-
tinua a mesma: isolamento 
social, e caso seja necessá-
rio sair, o uso de máscara e 
higienização contínua das 
mãos com água e sabão ou 
álcool gel, e evitar aglome-
rações.” diz a nota da Se-
cretaria de Saúde.

devem entrar em contato 
com o Centro de Saúde 
pelo telefone: (12) 3122-
3540
Ao todo, 13 psicólogos 
(entre profissionais da rede 
e voluntários) estarão à 
disposição para atender 
pessoas em estado vulne-
rabilidade que precisam de 
apoio.
Cuide de sua saúde mental.

Estado de São Paulo - AR-
TESP.
Para os demais usuários, 
a Concessionária Tamoios 
ainda orienta que evitem 
viagens desnecessárias e 
fiquem em casa, em aten-
dimento ao pedido das au-
toridades.
Os canais de informação 
da Concessionária Ta-
moios (site, Twitter, rádio 
web e Aplicativo) continu-
am à disposição.

Sesc São José dos Campos
Atualmente, o programa 
atende 44 instituições em 
São José dos Campos e 
região e conta com 44 ins-
tituições doadoras de São 
José dos Campos, Jacareí e 
Caçapava, atendendo 4016 
pessoas.
Desde o início do afasta-
mento social, o Mesa Bra-
sil do Sesc São José dos 
Campos coletou 10 tone-
ladas de alimentos, que 
foram distribuídas para as 
instituições LBV, de São 
José dos Campos e Lar 
Fabiano de Cristo, de Ca-
çapava, totalizando 1.117 
pessoas assistidas.
Quem tiver interesse em 
se cadastrar como doador 
do Programa Mesa Bra-
sil do Sesc São José dos 
Campos pode enviar um 
e-mail para mesa@sjcam-
pos.sescsp.org.br ou entrar 
em contato pelo telefone 
12.3904-2041.
“Entendemos que a insti-
tuição deve, principalmen-
te neste momento, cumprir 
seu papel de responsabi-
lidade social, mantendo 
o atendimento às institui-
ções e ofertando alimentos 
e produtos de higiene que 
são necessários num mo-
mento tão instável e frágil, 
no que diz respeito a direi-
tos humanos elementares”, 
afirmou o diretor do Sesc 
São Paulo, Danilo Santos 
de Miranda.

Pindamonhangaba confirma mais 
dois positivos para coronavírus e 

mantém alerta para isolamento social

Secretaria da Saúde oferece
atendimento psicológico online

e gratuito em Guaratinguetá

Restrição de veículos de
carga seguirá suspensa até

30 de junho na Tamoios

Sesc São Paulo inicia campanha 
para atrair novos doadores

para o programa Mesa Brasil

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - O Município de Potim, Estado de 
São Paulo, realizará, no dia 04 de junho de 2020 às 17:00 horas, 
em ambiente virtual, conforme instruções disponíveis no site: wwww.
potim.sp.gov.br, Audiência Pública, para apresentação do PLANO DI-
RETOR DO MUNICIPIO DE POTIM, em atendimento ao disposto na 
legislação. Se forem suspensas as restrições normativas que visam 
o controle e combate à pandemia do Novo Coronavirus – COVID-19, 
que atualmente impedem eventos com aglomeração de pessoas em 
qualquer número, a audiência pública será realizada também de for-
ma presencial no dia 4 de junho de 2020, às 19:00 horas, na Câmara 
Municipal de Vereadores de Potim, Avenida Governador Mário Co-
vas, nº 222, Centro, Potim/SP. A opção pela realização de audiên-
cia também de forma presencial será comunicada até 28 de maio de 
2020 no site da Prefeitura Municipal de Potim. Potim, 30 de abril de 
2020. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.
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Parabéns Monteiro Lobato 
26 de abril 140 anos

Parabéns Redenção da Serra
03 de Maio 161  anos

Antes de se chamar Mon-
teiro Lobato, o município 
teve quatro denominações: 
Freguesia das Estacas, Fre-
guesia de Nossa Senhora 
do Bonsucesso do Buqui-
ra, Vila das Palmeiras do 
Buquira e Vila do Buqui-
ra. Na língua tupi, Buqui-
ra quer dizer Ribeirão dos 
Pássaros. 
O povoado de Buquira 
foi criado em território de 
Caçapava e Taubaté sob 
a invocação de Nossa Se-
nhora do Bonsucesso. Sob 
o aspecto eclesiástico, a 
povoação foi elevada à 
Freguesia e Distrito de Paz 
em 25 de abril de 1857, e 
incorporada ao município 
de Taubaté. Buquira só as-
cendeu à condição de Vila 
em 26 de abril de 1880 e, 
depois, a de cidade, em 19 
de dezembro de 1900, cria-
da através de lei estadual. 

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 
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 

Uma pequena cidade loca-
lizada no interior do esta-
do de São Paulo, rodeada 
por montanhas e banhada 
por um imenso reservató-
rio, com o clima a menos, 
se tornou fato marcante na 
história do Brasil. Reden-
ção da Serra é um municí-
pio típico de interior, uma 
área de 309 km², com 3.873 
mil habitantes segundo o 
censo realizado pelo IBGE 
em 2010. Teve seu ponto 
de partida no início do sé-
culo XIX, quando ocorreu 
o esgotamento do ouro no 
estado de Minas Gerais e a 
econômia se deslocou para 
o Vale do Paraíba com a ex-
pansão cafeeira, o que pro-
porcionou o aparecimento 
de novos núcleos de po-
voamento. O capitão-mor 

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 Bu-
quira iniciou sua brilhante 
carreira literária escreven-
do os admiráveis contos 
de Urupês. Mais tarde a fa-
zenda do Buquira passou a 
se chamar Fazenda do Vis-
conde e, depois, Sítio do 
Pica-pau Amarelo, que até 
hoje atrai grande número 
de turistas. 
O aniversário de Montei-
ro Lobato é comemorado 
no dia 26 de abril. Fun-
dadores: No que se refere 
à aldeia, não há registro 

Taubaté e Ubatuba, uma 
nova povoação. A 2 de 
Maio de 1.769 essa peti-
ção foi deferida, receben-
do a povoação o nome de 
São Luiz e Santo Antonio 
do Paraitinga, sendo a pa-
droeira Nossa Senhora dos 
Prazeres. No dia 8 de maio 
de 1.769 o sargento mor 
Manoel Antonio de Car-
valho foi nomeado funda-
dor e governador da nova 
povoação. Um incentivo 
do governador geral esti-
mulou a mudança de mais 
gente para o local que foi 
elevada à Vila em janeiro 
de 1.773, instalada a 31 de 

Francisco Ferraz de Araú-
jo, sua esposa Francisca 
Galvão de França e um 
grupo de escravos foram 
incumbidos pelo governa-
dor da Província de São 
Paulo para desbravar no-
vas terras. Quando o grupo 
chegou a nove quilômetros 
do Rio Paraitinga um dos 
escravos faleceu, e neste 
local foi construída uma 
cruz de madeira. A qual 
mais tarde surgiu uma ca-
pela e ao seu redor um po-
voado que foi nomeado de 
Paiolinho, nome originário 
das plantações de linho 
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 

histórico de um fundador. 
Presume-se que, manda-
dos por Jacques Félix, al-
guns bandeirantes em dire-
ção a Minas Gerais tenham 
montado passagem onde 
atualmente é o centro ur-
bano 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 jornalista 
e historiados Geraldo Mo-
acir Marcondes Cabral.

Março do mesmo ano. A 
Vila teve rápido progresso 
de início, mas depois veio 
a estacionar na cultura dos 
cereais e só muito mais tar-
de se deu início à plantação 
de café e algodão. Por lei 
provincial a 30 de Abril de 
1.857 foi elevada a catego-
ria de cidade e por título de 
11 de junho de 1.873 obte-
ve a denominação de “Im-
perial Cidade de São Luiz 
do Paraitinga”. Transfor-
ma-se em Estância Turísti-
ca a cidade de São Luiz do 
Paraitinga (Aprovado pela 
Lei Estadual nº 11.197 de 
5 de julho de 2002). 

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 pri-
meira cidade do estado de 
São Paulo a fazer a aboli-
ção da escravidão antes do 
dia 13 de maio de 1888, 
que foi sancionada a Lei 
Áurea (Lei Imperial nº 3. 
353). O acontecimento foi 
noticiado pelo jornal Diá-
rio Paulista de Taubaté na 
edição de 17 de fevereiro 
de 1888.

Parabéns São Luiz do Paraitinga
08 de maio 251  anos

Parabéns Campos do Jordão
29 de abril 146  anos

Campos do Jordão é um 
dos quinze municípios 
paulistas considerados 
estâncias climáticas pelo 
estado, por cumprirem os 
pré-requisitos definidos 
por lei estadual. Tal nome-
ação garante a esses mu-
nicípios uma verba maior 
por parte do Estado para a 
promoção do turismo re-
gional. O município tam-
bém adquire o direito de 
agregar junto a seu nome 
o título de estância climá-
tica, termo pelo qual passa 
a ser designado tanto pelo 
expediente municipal ofi-
cial quanto pelas referên-
cias estaduais. Campos do 
Jordão é chamada de “Su-
íça Brasileira”, como es-
tratégia de marketing, pela 
sua arquitetura tardia base-
ada em construções euro-
peias 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 prin-
cipais destinos de inverno 
do Brasil.
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ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108


