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A leiturA trAnsformA As vidAs

A Casca se reúne traçando 
novos rumos para 2021

Rodoanel terá praça
parcialmente interditada

nos próximos meses

A OAB através da Comissão de 
eventos realizou a campanha do 
Outubro Rosa e Novembro Azul

A Casca se reuniu neste 
dia 20 de novembro onde 
foram estabelecidos novos 
objetivos de trabalho para 
2021. 
A Casca tem prestados ser-
viços importantes no aten-

A praça de saída do tre-
cho Sul do Rodoanel Ma-
rio Covas no km 50, em                
Parelheiros (SP), ficará 
com 45% das cabines in-
terditas pelos próximos 
meses.

A campanha visou aler-
tar tanto a mulher quanto 
ao homem dos cuidados 
a saúde, incentivando as 
visitas aos médicos e exa-
mes preventivos. A cam-
panha teve a participação 
de crianças de três a doze 
anos que apresentaram de-
senhos relativos ao tema.
A OAB de Tremembé rea-

dimento a crianças, jovens 
e adolescentes orientando 
e oferecendo cursos para 
que possam entrar no mer-
cado do trabalho. 
Para 2021 espera-se que 
novos voluntários parti-

A ação será necessária para 
reconstrução da cobertu-
ra da praça, derrubada na 
tarde de ontem, após um 
caminhão se chocar contra 
a cabine de pagamento au-
tomático.

lizou a Campanha Outubro 
Rosa e Novembro Azul 
através das Comissões de 
Cultura e Eventos, Comis-
são da Mulher Advogada, 
Comissão do Advoga-
do Idoso e Comissão da 
Criança e do Adolescente, 
promovendo o 1o Concur-
so de Desenho OAB. A 
iniciativa teve por objetivo 

cipem da entidade, am-
pliando sua atuação em                   
benefício das crianças, jo-
vens e adolescentes, dan-
do apoio e meios para que 
possam ter um futuro me-
lhor.

De um total de 14 cabines 
existentes, seis ficarão in-
terditadas até que seja re-
feita a cobertura. 
Pelo local passam, em mé-
dia, 24 mil veículos por 
dia.

promover a conscientiza-
ção sobre a necessidade de 
PREVENÇÃO ao câncer. 
Participaram crianças e 
adolescentes entre 03 e 14 
ano. 
O evento atingiu mais de 
2 mil pessoas através das            
redes sociais, atingindo o 
objetivo dos organizado-
res.
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EDITORIAL
A quem interessa calar a voz da verdade.
Quem se beneficia da mentira ou da omissão em informar a realidade.

E comum na administração pública retardar, omitir ou prestar informações 
confusas e inverídicas daí quando são processadas pelo TCE, ou TCU apare-
cem às irregularidades.

No entanto, muitas vezes estas informações não chegam ao conhecimento 
público e quando chegam não respondem à necessidade do cidadão contri-
buinte. A imprensa livre e soberana tem papel importante na democracia por-
que através dela o cidadão forma sua opinião. Dai o gestor passa a se aliar 
com setores da imprensa vendida corrupta ou interesseira para levar adiante 
somente o lado que interessa a administração pública e com isso essa impren-
sa e beneficiada com recursos que a matem em atividade ao passo que aque-
las que vamos dizer assim, que não rezam na mesma cartilha são perseguidas 
e injustiçados.

Quem ganha com isso: São governos autoritários que pretendem se perpetuar 
no poder fazendo por si, pelos parentes, amigos, interesseiros e corruptos que 
provocam grandes danos a sociedade.

Quem perde: E o município a cidade e o país logicamente o povo de forma 
geral que quando utiliza da saúde, segurança e educação são sempre de forma 
precária.

Vivemos numa crise numa pandemia e não nos afastamos da crise moral, 
portanto, homens do bem precisam mais do que nunca estar juntos para virar 
esta página negra da história.

Miscelânea
Curiosidades

Reconhecido no mundo todo como um alimento que faz bem à saúde, o 
azeite virgem e o extra-virgem são alvos de fraude, devido à adulteração 
em seu composto. Este é misturado com outros óleos não tão nobres as-
sim. Um jornalista americano publicou um livro no final de 2011, em que 
é descrito um esquema ilegal na Itália, que conta como a falsificação de 
documentos e venda de óleos estrangeiros à Europa como se fossem au-
tênticos italianos. Dada a credibilidade internacional do produto italiano. 
Essa corrupção terminou atravessando fronteiras, por grandes empresas 
alimentares, inclusive brasileiras, importam iguaria impura como legíti-
ma. O mais curioso é que o problema não é de agora, ele vem se estenden-
do desde 1990. Possivelmente lucre mais do que o tráfico de cocaína, mas 
sem os riscos de prisão e morte que envolve o comércio de drogas.

Humor

O garçom pergunta ao sujeito que entra no bar:
- O que o senhor toma?
- Eu? Eu tomo uma boa vitamina pela manhã, remédios para combater a 
minha dor nas costas e nos fins de semana umas cervejinhas com meus 
amigos.
- Acho que o senhor não me entendeu. O que eu perguntei é o que o senhor 
gostaria?
- Ah! Bom! Eu gostaria de ser rico, ter uma bela casa na praia e poder 
viajar muito.
- O que eu quero saber é o que o senhor quer para beber?
- Ah! Bom! Vamos ver... O que o senhor tem?
- Eu? Nada não... Eu só estou chateado porque o meu time perdeu nova-
mente, o salário aqui é muito baixo e estou me sentindo muito sozinho.
***
Um belo dia, o caboclo estava sentado na varanda, ao lado da esposa, con-
templando a plantação e fala:
- Mulher, há quanto tempo nós estamos juntos?
- Faz um tempão, homem!
- Quando deu àquela praga na plantação, você estava do meu lado, não 
tava?
- Tava homem!
- Quando o paiol pegou fogo e acabou com a nossa colheita de um ano, 
você estava do meu lado, não tava?
- Claro que tava, homem!
- Quando a nossa filha ficou grávida com aquele pião, você tava do meu 
lado, não tava?
- Tava sim, homem!
- Quando o nosso gado começou a morrer de aftosa, você tava do meu 
lado, não tava?
- Como sempre, homem!
- Sabe de uma coisa, mulher?
- O que foi homem?
- É que você me dá um azar dos diabos!

Mensagens

Aqueles companheiros que nos partilham as experiências do cotidiano são 
os melhores que a Divina Sabedoria nos concede a favor dos mesmos. Se 
você encontra uma pessoa difícil em sua comunidade, essa é a criatura 
exata que as Leis da Reencarnação lhe traz ao trabalho de burilamento 
próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimen-
tam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras que não nos entendem 
são testes que a vida igualmente nos oferece, afim de que aprendemos a 
compreender. Recordamos. Nos campos da convivência é preciso saber 
suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como 
sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmen-
te um enigma para esse alguém. Nunca diga  que a amizade não existe, 
qual nos acontece, cada amigo nosso tem as suas limitações e se algo 
conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre lograremos fazer 
o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você 
acredita que fraqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com 
a planta a que você atira água fervente. Abençoamos, pois, se quisermos 
ser abençoados.

Pensamentos, provérbios e citações

Conservemos pela sabedoria o que adquirimos pelo entusiasmo.
Ser feliz e ter razão, geralmente são incompatíveis.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce pra todos e a Lua para os enamorados.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
O entendimento é limitado, só as tolices não têm limites.
Um contrato verbal vale mais que a tinta que é assinado.
Ensinar é aprender duas vezes.
Nossa liberdade consiste em sermos cativos da verdade.
Quem ama a rosa suporta os espinhos.

UNITAU realiza primeira
fase de Vestibular de

Verão de Medicina

A Universidade de Taubaté 
(UNITAU) realizou nesse 
domingo (22), a primeira 
fase do Vestibular de Ve-
rão de Medicina. Devido 
a pandemia causada pelo 
novo coronavírus os candi-
datos, de diversos estados 
e regiões do país, foram 
submetidos a alguns proto-
colos de segurança, antes 
de acessarem os locais de 
prova.  
Os Departamentos de En-
genharia Civil e de Ges-
tão e Negócios (GEN) da 
UNITAU abrigaram mais 
uma vez diversas expecta-
tivas, realidades, sonhos e 
muita ansiedade. Os sorri-
sos, por trás das máscaras 
e perceptíveis apenas pelo 
olhar, trouxeram um pou-
co de calmaria e esperan-
ça para os candidatos de 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Rondônia, 
Goiás, entre outros. 
Gustavo Paiva Del Passo 
acordou bem cedo para 
garantir que a viagem de 
Campinas para Taubaté 
fosse tranquila. Chegou 
no local bem antes do ho-
rário previsto para o iní-
cio da prova e comentou o 
porquê de ter escolhido a 
UNITAU. “Eu recebi a in-
dicação de uma amiga. Ela 
passou na UNITAU e me 
contou um pouco sobre. 

Disse que é uma faculdade 
muito legal, que tem uma 
estrutura muito boa. Pes-
quisei mais sobre a Uni-
versidade e decidi prestar 
o vestibular”, relata. 
Para Naiara Patrícia da 
Silva Santos e Inara Vec-
tirans, colegas de cursinho 
preparatório, as expectati-
vas eram muito positivas 
e a persistência se tornou 
a palavra-chave para a re-
alização de um sonho. “Já 
é a segunda vez que estou 
prestando (o vestibular). 
Venho me preparando para 
essa prova faz um tempo. 
Espero que dê tudo certo”, 
diz Naiara. Inara também 
estava confiante e disse 
estar preparada para a pro-
va. “Minhas expectativas 
também são altas. Estou 
confiante porque também 
estudei o ano todo. ‘Tô’ 
preparada”, comenta. 
Mas as expectativas e a an-
siedade não ficaram apenas 
dentro dos Departamentos. 
Do lado de fora, familiares 
orgulhos e emocionados 
estavam na torcida. “Eu já 
até chorei, mas não deixei 
ele ver, ‘né’?, brinca Ana 
Paula Miranda, mãe de 
João Vitor. “Falei pra ele 
ficar calmo, ter foco, e não 
ficar nervoso”, continua 
Ana Paula, que viajou com 
o esposo e a namorada do 

candidato, de Bragança 
Paulista para a realização 
do Vestibular de Medicina. 
Os protocolos de segurança 
foram cumpridos rigorosa-
mente e, para a presidente 
da Comissão Permanen-
te de Seleção Acadêmica 
(Copesa) da UNITAU, 
Profa. Ma. Edilene Maia 
de Almeida Macedo, a pri-
meira fase do Vestibular de 
Medicina foi tranquila e 
segura. “O processo ocor-
reu tranquilamente. Hou-
ve toda uma preparação e 
uma logística. Reduzimos 
o número de candidatos 
por sala e os fiscais foram 
preparados previamente. 
Então nós acolhemos mui-
to bem os candidatos e os 
pais dos candidatos e, prin-
cipalmente, respeitamos 
todos os protocolos devido 
a pandemia. 
Na segunda fase man-
teremos os protocolos”,       
pontua a presidente da Co-
missão.  
O gabarito da primeira fase 
do Vestibular de Medicina 
da UNITAU será divul-
gado ainda hoje (22) pelo 
site da Universidade. O 
resultado dos candidatos 
aprovados para a segunda 
fase do processo seletivo 
será divulgado na última 
segunda-feira do mês de 
novembro (30)
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CDP de Taubaté tem
duas apreensões de
droga com visitantes

Ford homenageia
agronegócio com ilustração 

sobre o universo rural

Pindamonhangaba é
selecionada para participar 

do Revelando São Paulo

Primeiro festival de
fotografia de Pinda

disponibiliza palestras online

A Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária (SAP) 
informa que houve dois 
flagrantes de tentativa de 
entrada de droga com visi-
tantes no Centro de Deten-
ção Provisória “Dr. Félix 
Nobre de Campos”, o CDP 
de Taubaté, neste sábado 
(21). 
A primeira ocorrência 
se deu às 9h quando a 
companheira de um de-
tento foi surpreendida 
ao passar pelo escâner 
corporal. O equipamen-

Como toda atividade, o 
agronegócio tem suas pró-
prias ferramentas e jargões 
usados no dia a dia, rotina 
da qual a Ford Ranger, co-
nhecida como picape Raça 
Forte, também faz parte. 
Para testar o quanto você 
conhece desse universo, 
o novo desenho da série 
Desafios Ford convida a 
decifrar os 17 termos do 
ambiente rural que são 
simbolizados nele. A série 

Pindamonhangaba foi se-
lecionada para participar 
novamente do evento Re-
velando São Paulo, promo-
vido pela Associação Pau-
lista dos Amigos da Arte, 
em parceria com a Secreta-
ria de Cultura e Economia 
Criativa de São Paulo e a 
Secretaria de Cultura e Tu-
rismo da cidade.
Quem representa a cidade 
na categoria artesanato é 
Carmem Lúcia Fernandes 
do Couto e Ana Maria Bar-
ros do Nascimento; na ca-
tegoria culinária é o Sérgio 
Callipo e Maria Marta de 

O Festival de Fotografia 
Mantiqueira, FOTOMAN-
TIQUEIRA, em sua pri-
meira edição, aconteceu 
nos
dias 20 e 21 de novembro 
e trouxe uma programação 
cultural online com pales-
tras, bate-papos e concurso 
cultural. Como resultado, 
o festival apresenta a partir 
dessa segunda-feira (23), 
uma exposição gratuita na 
cidade de Pindamonhan-
gaba.
Com “sede afetiva” na ci-
dade, já em função da CO-
VID-19, o festival trouxe 
como reflexão para essa 
primeira edição, “o que 
você está fazendo com a 
fotografia? Ou melhor, o 
que a fotografia está fa-
zendo com você? Quais os 
caminhos que podem ser 
escolhidos pelo fotógrafo e 
como a fotografia pode ser 
uma ferramenta de preser-
vação da cultura”.

to registrou a presença de 
um objeto estranho na re-
gião pélvica da jovem de                                                 
19 anos. 
Quando questionada pela 
agente penitenciária, a vi-
sitante acabou por admitir 
portar um invólucro dentro 
da genitália. Ela retirou o 
embrulho em local reser-
vado: cerca de 105 gramas 
de maconha. 
Mais tarde, por volta das 
10h, outra companhei-
ra de detento foi flagrada 
em situação semelhante. 

é criada pelo ilustrador ce-
arense Abner Dangelo, que 
se tornou conhecido pelas 
charges e quebra-cabeças 
divulgados nas redes so-
ciais, principalmente du-
rante a pandemia. Se você 
não conseguir desvendar 
todas as respostas, não tem 
problema: é só conferir a 
resolução neste link, no 
qual também é possível ver 
os desafios já publicados.
O segundo teste da série é 

Souza Bissoli; na catego-
ria mestres foram Walter 
Leme, Yolanda Eugenio e 
Antônia Ferreira da Silva; 
e na categoria manifesta-
ções culturais a Folia de 
Reis do Vista Alegre.
O evento ocorre há mais 
de 20 anos, buscando mos-
trar as tradições e a cultu-
ra paulistana de cada mu-
nicípio do estado de São 
Paulo. Será realizado, este 
ano, online, pela platafor-
ma #CulturaEmCasa. A 
programação e as datas das 
apresentações do municí-
pio serão divulgadas no 

A partir desse tema, o fes-
tival organizou bate-papos 
com profissionais da área 
para falar sobre
fotografia nas seguintes 
áreas: Inovação, Eventos e 
Fotografia de Família, Fo-
tografia de Rua e
Fotojornalismo, Fotogra-
fia com Celular e Retratos. 
Todos estão disponíveis no 
canal do Youtube do Festi-
val.
A proposta do FOTO-
MANTIQUEIRA, orga-
nizado pelo Coletivo 4JE-
CAS, é incentivar pessoas 
que têm interesse nesse 
tipo de arte a aprofundar 
seus conhecimentos, inspi-
rar novos artistas a mostra-
rem sua produção artística 
para diferentes públicos e 
despertar a consciência da 
importância da preserva-
ção da imagem e memória.
A longo prazo, o festival 
deixará como legado o 
apadrinhamento do Centro 

A mulher de 22 anos tam-
bém confessou estar com 
entorpecente dentro do 
corpo. Ela havia escondido 
75 gramas de maconha na 
própria genitália. 
A direção do CDP de 
Taubaté encaminhou o ma-
terial apreendido e as duas 
visitantes para a Delega-
cia de Polícia da cidade. 
Também foi aberto proce-
dimento interno apuratório 
e os detentos foram condu-
zidos para cela de regime 
disciplinar. 

inspirado na Ford Ranger, 
uma das picapes preferidas 
por quem trabalha no agro-
negócio. Conhecida pelo 
desempenho, conforto, 
tecnologia e baixo custo de 
posse, também é associada 
a valores como confiança 
e persistência, essenciais 
para quem vive do cam-
po. Em breve, os Desafios 
Ford vão trazer novas cha-
radas sobre temas variados 
como SUVs e futebol.

mês de Dezembro.
Ao todo, o evento recebeu 
480 registros, sendo 120 
de cada categoria, como:              
artesanato, culinária, mes-
tres e manifestações cultu-
rais. 
De todos os municípios 
inscritos, apenas Pindamo-
nhangaba e mais três mu-
nicípios do estado tiveram 
oito representantes sele-
cionados.
Para mais informações 
com a Secretaria de Cul-
tura e Turismo pelos tele-
fones 3642-1080 ou 3643-
2690.

de Memória Visual (Foto-
teca), no qual estão regis-
trados e organizados todos 
os conteúdos imagéticos 
relacionados à cidade de 
Pindamonhangaba.
Uma campanha de doação 
de imagens está aberta até 
o final do ano para rece-
ber fotografias antigas de 
Pinda e região. Os inte-
ressados a enviar registros 
podem mandar e-mail para 
fotomantiqueira@gmail.
com.
Concurso Fotográfico e 
Exposição
Inspirado pelo tema do 
festival, o concurso sele-
cionou 5 imagens para a 
categoria Amador e 5 ima-
gens para a categoria Pro-
fissional. Tivemos mais de 
200 inscrições de todo o 
país. Todas as fotografias 
ganhadoras estão em expo-
sição no Parque da Cidade, 
em Pinda, até o começo do 
ano que vem.
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Parabéns Taubaté 375 Anos 05 de Dezembro

A origem do nome Tauba-
té está ligada à denomina-
ção de uma tribo de índios 

guaianás que habitava uma 
região nas proximidades 
onde hoje é parcialmente 

as ruas Capitão Geraldo, 
Coronel João Afonso, tra-
vessa São José e Largo do 

Chafariz, por nome TA-
BA-YBATÉ, que significa 
aldeia (taba) elevada (yba-
té). Por volta de 1628, o 
bandeirante Jacques Fêlix 
recebeu da Condessa de 
Vimieiro, neta e herdei-
ra de Martim Afonso de 
Souza, a missão de demar-
car suas áreas. Após isso, 
Taubaté é passada a con-
dição de Vila em 5 de de-
zembro de 1645, e recebe o 
nome de São Francisco das 
Chagas de Taubaté, que é 
o padroeiro do município. 
Tornou-se um centro ir-
radiador de bandeirismo. 

Com o advento do ouro em 
Minas Gerais, instalou-se a 
Casa de Fundição de 
Ouro, onde hoje é a Praça 
Monsenhor Silva Barros, 
acelerando seu progresso 
no período colonial. Parti-
cipou do Ciclo do Café, na 
metade do século XVIII, 
e no século seguinte , em 
1842, recebeu o título 
de cidade, sendo que por 
volta de 1900 foi a maior 
produtora de café do Vale 
do Paraíba. Foi uma das 
primeiras a participar da 
Revolução Industrial, com 
a instalação da CTI 

(Companhia Taubaté In-
dustrial), em 1891. O fran-
co desenvolvimento do 
município rendeu-lhe por 
muito tempo, o título de 
Capital do Vale, por ser 
um dos municípios que de-
sempenhou papel impor-
tante na evolução histórica 
e econômica da região e do 
país. Hoje, 
Taubaté é a Capital Nacio-
nal da Literatura Infantil, 
por ter sido cenário que 
deu origem às obras de 
Monteiro Lobato. Foi aqui 
que o escritor nasceu e 
passou toda a sua infância.
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A Estância Turística de Tremembé é um dos  muni-
cípios paulistas considerados estâncias turísticas pelo 
Estado de São Paulo, por cumprirem determinados 
pré-requisitos definidos por Lei Estadual.  Tal status 
garante a esses municípios uma verba maior por parte 
do Estado para a promoção do turismo regional. Tam-
bém, o município adquire o direito de agregar junto 
a seu nome o título de Estância Turística, termo pelo 
qual passa a ser designado tanto pelo expediente mu-
nicipal oficial quanto pelas referências estaduais. 
História: Palavra de origem tupi - Tirime’mbé “Te-
re-membé”, que pode ser ‘Escoar Molemente’ tanto 
significar água afamada, água boa para a saúde. A ci-
dade foi batizada com esse nome, por causa tanto da 
quantidade de água ou cursos dela em sua geografia.
O que podemos dizer é que há muitos possíveis sig-
nificados pesquisados, como no sul, Tremembé signi-
ficar terreno alagado ou bacia encharcada. Em todos 
os seus possíveis significados, sempre se relaciona a 
excesso de água ou algo parecido. O município por 
muito tempo sofreu com enchentes, causada princi-
palmente pelo transbordamento do Rio Paraíba, inun-
dando principalmente a várzea da cidade, conhecida 
hoje como aterrado, o que durante muito tempo des-
truiu plantações de arroz, principal fonte financeira 
da cidade. O curso do rio nessa parte da cidade, foi 
mudado na década de 70 pelo governo por esses moti-
vos.Supõe-se que os primeiros vestígios de povoação 
de Tremembé tenham sido simultâneos aos de Tauba-
té, por volta de 1600. Mas sabe-se que, em 1669, o ca-
pitão-mor Manuel da Costa Cabral, descendente dos 
nobres Cabral de Portugal, conseguiu permissão para 
erigir uma igreja no local onde já havia uma capela, 
em terras de sua propriedade. Assim surgiu o templo 
do Senhor Bom Jesus de Tremembé, que se tornou o 

Santo Padroeiro da povoação. Em 1672 foi celebrada 
a primeira Missa. O Santo Milagroso logo teve sua 
fama espalhada. Com isso, peregrinos começaram a 
surgir, e muitos romeiros acabaram se estabelecendo 
ao redor da Igreja; também as condições climáticas e 
geográficas os favoreciam. 
A Lei Provincial n° 1, de 20 de fevereiro de 1866, 
elevou o povoado a freguesia. Em 19 de agos-
to de 1890, tornou-se distrito policial, e pelo de-
creto estadual n° 132, de 3 de março de 1891, pelo 
então juiz de Paz, José Monteiro de Queirós, foi                                                           
elevado a distrito de Paz. Foi elevado a município 
pela Lei n° 458, em 26 de novembro de 1896,  pro-
mulgada pelo presidente do estado, Manuel Ferraz de 
Campos Sales, desmembrando-se de Taubaté, graças 
aos esforços persistentes do coronel Alexandre Mon-
teiro Patto. 
A Lei Estadual n° 1038, de 19 de dezembro de 1905, 
elevou Tremembé à categoria de cidade.  De acor-
do com a divisão administrativa dos anos de 1911 a 
1933, e as territoriais, de 31 de dezembro de 1937, a 
lei estadual n° 9073, de 31 de março de 1938, decreta 
lei n° 14.334, de novembro de 1944, fixaram os qua-
dros da divisão territorial, administrativa e judiciária 
do estado de São Paulo, o município de Tremembé 
consta de um só distrito, e de igual nome, e pertence 
ao termo judiciário da Comarca de Taubaté. A Lei Es-
tadual n° 8506 de 27 de dezembro de 1993, transfor-
ma em Estância Turística o município de Tremembé. 
A Lei Complementar n° 877, de 29 de agosto de 2000 
eleva a categoria de Comarca judiciária de Primeira 
Entrância.
Lista dos prefeitos: Victorino Coelho de Carvalho 
1911 – Antonio Lourenço Xavier 1926 – Francis-
co Coelho Ferreira 1932 – João Ribeiro dos Santos. 

Tremembé comemora  
seu 124º aniversário

1933 – João Baptista Ferreira.1933 – João Ribeiro dos 
Santos.1938 – Moysés Cássio.1938 – José Juvêncio 
Neves.1940 – Hypólito José Ribeiro. 1944 – Appa-
recido Antonio Jorge. 1947 – Geraldo Ramos de To-
ledo.1947 – Irany Paraná do Brasil1948 – Agostinho 
Manfredini1952 – Octaciano Xavier de Castro1956 
–  Américo Barbosa de Queiroz1960 – José Benedito 
Rossi1962 - Octaciano Xavier de Castro1964 - José 
Benedito Rossi1969 – Alberto Ronconi1971 – Mario 
Gonçalves dos Santos1971 – Alberto Ronconi 1971 – 
Mario Gonçalves dos Santos 1971 – Eugenio Ferreira 
da Silva1 972 – Herondina de  Mattos Freitas1973 
– Paulo Barbosa Rangel1977 – Julio Vieira1983 –  
Messias Paredão Nascimento de Lima1989 – Julio 
Celso Otani1993 - Messias Paredão Nascimento de 
Lima1995 – Antonio Carlos Ferreira1997 –  Mario 
Carneiro Leão1999 – Orozimbo Lúcio da Silva2001 
– Orozimbo Lúcio da Silva2005 – José Antonio de 
Barros Neto 2008 - José Antonio de Barros Neto 
2012 - Marcelo Vaqueli ATUAL. 
Feriados municipais: 26 de Novembro (Dia do Mu-
nicípio) e 6 de Agosto (Dia do Padroeiro).
Geografia: Possui uma área de 192,416 km².  A maior 
extensão é de leste a oeste.
Em 2006, o rio Una transbordou, dessa vez no Bairro 
Padre Eterno, mudando seu curso e inundado casas.
Primitivamente Tremembé já foi ocupada pela tribo 
dos  Guaianazes ou bugres.  Os Guaianazes perten-
cem ao grupo dos Tupis, obviamente o motivo do 
possível significado do nome da cidade. Os municí-
pios limítrofes são Pindamonhangaba a norte e leste, 
Taubaté a sul, Monteiro Lobato a oeste e Santo Antô-
nio do Pinhal a noroeste. Abriga a Área de Relevante 
Interesse Ecológico (ARIE) Pedra Branca, de 183 ha, 
criada em 1987.

Tremembé abrigou a primeira
ordem dos Trapista do Brasil

A Ordem dos Trapistas, 
que há longos séculos flo-
resce na França, e cuja 

regra é a mais rigorosa, 
possui numerosos estabe-
lecimentos em diversos pa-

íses do mundo, e todos eles 
prósperos e viçosos. Na 
América do Sul o primeiro 

é Tremembé. Formada de 
homens inteligentes, enér-
gicos e empreendedores, a 
Ordem dos Trapistas con-
seguiu ter numerosos espe-
cialistas em todos os depar-
tamentos do saber humano.  
São notáveis e numerosos 
os seus químicos, físicos, 
agrônomos, geólogos e 
zootecnistas. Não há uma 
só especialidade em que 
os Trapistas não tenham 
as suas competências pro-
vadas. Daí o brilhante 
sucesso de seus grandes 
empreendimentos rurais”.  
Jornal dos                                  Agri-
cultores Edição de outubro 
de 1904. 
Os trapistas, no período 
entre 1908 a 1918, chega-
ram a produzir anualmen-

te de seis a dez mil sacas 
de sessenta quilos de arroz 
bruto. Chegaram a empre-
gar aproximadamente 300 
colonos para trabalhar na 
cultura do arroz. Foi um 
trapista chamado Dom 
Chautard que contribuiu 
para a chegada da Estra-
da de Ferro a Tremembé,  
pois foi ele quem procurou, 
no Rio de Janeiro, pelo En-
genheiro Paulo Frontin, 
então Diretor da Estrada de 
Ferro e que posteriormente 
obteve apoio do então Pre-
sidente da República, Ma-
rechal Hermes da Fonseca.  
Era necessário uma for-
ma mais eficaz para 
o transporte da gran-
de produção da Trapa                                                            
Maristela.

A antiga estação da estrada 
de ferro Central do Bra-
sil, inaugurada em 26 de 
julho de 1914, pelo enge-
nheiro Paulo de Frontin, 
além de ser um marco da 
história da cidade, é o prin-
cipal ponto de referência 
para munícipes e turistas, 
por estar situada exata-
mente no centro da cida-
de e por ser rodeada por 
um grande espaço aber-
to,onde são realizados os 
maiores eventos da cidade.  
Pouca gente sabe, mas o 
projeto de Lei nº 08/2004,  
determinou que a Estação 
Ferroviária (desativada 
desde a década de 50), fos-
se denominada “Estação 
Ferroviária Dr. Paulo de 
Frontin”.


