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A Gazeta dos Municípios

Em São José dos Campos, casa 
lotérica é alvo de bandidos

No Chile, idosos começam a tomar 
terceira dose da CoronaVac

Abastecimento de água é
prejudicado após adutora ser 

rompida em Pindamonhangaba

Casa lotérica é alvo de 
bandidos na manhã desta 
quarta-feira (11), na zona 
sul de São José dos Cam-
pos. Uma quadrilha de cri-
minosos assaltou o local 
disfarçados com unifor-
mes de gari e carteiro.

O Chile começou, nessa 
última quarta-feira (11), 
a administrar vacinas de 
reforço contra a covid-19 
àqueles já imunizados 
com a CoronaVac, em 
uma tentativa de garan-
tir o sucesso de uma das 
campanhas de vacinação 
em massa mais rápidas do 
mundo. O país sul-ameri-
cano está oferecendo uma 
dose da AstraZeneca para 
cidadãos com 86 anos ou 
mais que tomaram as pri-
meiras vacinas antes de 31 
de março.
Filas de cidadãos idosos, 
ansiosos para a aplicação 
das vacinas, começaram 
a se formar nos centros 
de imunização de bairros 

Nesta quarta-feira (11), a 
Comgás causou aciden-
talmente o rompimento 
de uma adutora duran-
te uma obra da empresa. 
E, devido ao ocorrido, o 
abastecimento de água em 
Pindamonhangaba está 
prejudicado. 
Equipes já estão traba-
lhando no local para repa-
rar o dano na rede e resta-
belecer o abastecimento. 
A previsão é que o serviço 
seja concluído até às 00h.
Os bairros localizados na 

De acordo com as teste-
munhas, dois homens de-
sembarcaram de um veí-
culo EcoEsport em frente 
à lotérica trajados dos dis-
farces. Eles adentraram ao 
estabelecimento e comete-
ram o roubo.

da capital, Santiago, em 
uma fria manhã de inver-
no. “Eles chegaram muito 
cedo, como em um dia de 
eleição, muito bem vesti-
dos, muito felizes”, disse 
Rodolfo Carter, prefeito 
da comuna de La Florida, 
nos arredores da cidade. 
“Acho que é um grande 
sinal de esperança.”
A forte campanha do Chi-
le teve mais de 67% de 
sua população totalmente 
vacinada, predominante-
mente com a CoronaVac, 
da fabricante chinesa Si-
novac. Mas as autoridades 
disseram, na semana pas-
sada, que estudos mostra-
ram que uma dose de re-
forço era necessária para 

região do Alto do Cardoso, 
Bela Vista, Beta e Delta, 
Campinas, Campo Alegre, 
Campos Maia, Caran-
gola, Colonial Village 1, 
Goiabal, Jardim Resende, 
Lessa, Marica, Mombaça, 
Parque São Domingos, 
Quadra Coberta, Santa 
Cecília, Vila Boughese, 
Vila Prado e Alto do Tabaú 
são os principais afetados.
A Sabesp recomenda o uso 
consciente da água arma-
zenada nas caixas-d’água 
das residências até a re-

Em seguida, os criminosos 
fugiram do local no carro 
que dava cobertura. A po-
lícia militar foi acionada 
e até um o momento nin-
guém foi preso, a quantia 
levada pelos criminosos 
não foi informada.

aumentar a imunidade.
“Estudos têm mostrado 
que em aproximadamente 
seis meses há uma dimi-
nuição (de anticorpos) e 
é por isso que decidimos 
dar essa dose de reforço”, 
disse o ministro da Saúde, 
Enrique Paris, a repórte-
res. 
O Chile se junta aos 
Estados Unidos, à                                   
Alemanha, França e a Isra-
el ao administrar as doses 
de reforço, apesar do apelo 
da Organização Mundial 
da Saúde para esperar até 
que mais pessoas no mun-
do possam receber a pri-
meira dose.
* Com informações da 
Agência Brasil.

cuperação do sistema de 
distribuição de água, que 
acontecerá, inicialmente, 
de maneira gradativa até 
a madrugada desta quinta-
-feira (12).
As notificações devem ser 
registradas na Central de 
Atendimento, telefones 
195 e 0800-0550195 (li-
gação gratuita), também 
pela Agência Virtual no 
site www.sabesp.com.br 
ou pelo aplicativo Sabesp 
Mobile para Android e 
iOS
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha 
anotações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está co-
mendo. Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa 
à noite, considere-se um comedor de estresse. Para outros, pode ser tédio, 
tristeza ou solidão. Existem muitas razões para comermos mais do que o 
necessário. Trabalhe com essas anotações e observe o seu progresso na 
alimentação. Tem gente que acha que comendo menos vai emagrecer, mas 
na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no seu metabo-
lismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, ganhará 
muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente especialmente 
em relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se debilita-
das. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve tomar café 
de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular a primeira 
refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo da sobrevivência”. Uma 
vez que você estabelecer uma rotina alimentar adequada, você perde peso, 
mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fo-
bia de carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão integral são muito 
importantes para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue estável, 
são bons para o humor e contém minerais essenciais. Eliminar um mon-
te de alimentos provoca deficiência de minerais. Você não precisa comer 
muito, mas comer bem. É importante manter o horário das refeições, quer 
dizer, não comer enquanto assiste TV, lê ou mexer no computador. Se você 
não se concentrar na comida é mais ou menos como não comer. Procure 
ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?

1 – Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro 
fica ao recebê-lo.
2 – Cachorros não reclamam se você os chamar pelo nome de outros ca-
chorros.
3 – Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4 – Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5 – Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argu-
mentar.
6 – Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre prontos 
para sair vinte quatro horas por dia.
7 – Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8 – Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9 – Um cachorro nunca irá lhe acordar a noite para perguntar: Se eu mor-
resse você irá arrumar outro cachorro?
10 – Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los par 
outra pessoa.
11 – Um cachorro deixará você colocar uma coleira e nem te chamar de 
pervertido.
12 – Se um cachorro sentir o cheiro de outro cachorro em você, ele não 
ficará bravo, ele apenas achará interessante.
13 – Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14 – Se um cachorro vai embora, ele não levará a metade das suas coisas.
15 – Teste da verdade: Tranque a sua esposa e o seu cachorro no porta-
-malas do seu carro. Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará 
mais feliz ao vê-lo.

Mensagens

Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente 
com coragem e determinação, pois se não resolvê-lo no dia de hoje, certa-
mente terá que fazê-lo no dia de amanhã, porque eles continuarão existin-
do enquanto não forem resolvidos.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou 
com pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para 
os sentimentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo 
mundo e sim se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar 
da melhor maneira possível os relacionamentos problemáticos.
***
Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, 
sentindo-se feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de 
pessoas que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo 
e não deixe que pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus 
objetivos. Você encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na 
recompensa e evite se aborrecer por pequenos problemas.

Pensamentos, provérbios e citações

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o senso ético, torna-se difícil recuperá-lo.
A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 277, Termo nº 7423
Faço saber que pretendem se casar DONIZETE NUNES CUSTODIO e MARIANA SANTANA DE LIMA, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de 
São José dos Campos-SP, nascido no dia 16 de maio de 1996, de estado civil solteiro, de profissão ajudante de serralheiro, 
residente e domiciliado na Rua Treze, nº 195, Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filho de MIGUEL EDUARDO CUSTODIO 
FILHO, de 53 anos, natural de Caraguatatuba/SP, nascido na data de 02 de julho de 1968 e de ELIZA NUNES PINTO CUS-
TODIO, de 57 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 18 de março de 1964, ambos residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP. A habilitante é natural de Jacareí-SP, nascida no dia 12 de janeiro de 2002, de estado civil solteira, de profissão 
do lar, residente e domiciliada na Rua Treze, nº 195, Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filha de GILSON ZABINE DE LIMA, 
de 44 anos, natural de Jacareí/SP, nascido na data de 26 de junho de 1977, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de 
ANDREIA SANTANA DE LIMA, de 39 anos, natural de Presidente Bernardes/SP, nascida na data de 12 de julho de 1982, 
residente e domiciliada em Campo Grande/MS. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro 
o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

Pindamonhangaba recebe novos
serviços de melhorias pela cidade

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vem realizando 
a manutenção das calça-
das em diversos pontos da 
cidade. Nesta semana os 
trabalhos estão sendo rea-
lizados na calçada da Via 
Expressa, próximo ao Re-
sidencial Dr. Lessa, onde 
muitos munícipes utilizam 
o espaço para caminhada.
Também foi executada 
ações de conservação do 
passeio público em calça-
das do Anel Viário, da SP 
62 (Abel Fabrício Dias), 
Av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, entre outros 
pontos críticos que apre-
sentavam prejuízos para a 
passagem de pedestres.
No Jardim das Américas, 
a Secretaria de Governo e 
Serviços Públicos seguiu 
com a manutenção no va-
letão e realizou novamente 
os serviços de limpeza.
“Estamos em alerta para 
não deixar mais esse espa-
ço tornar-se um depósito 
de lixo, de animal morto 
e ponto irregular de des-
carte de sofá, entulho e 
outros objetos que traziam 
um aspecto muito ruim ao 
bairro”, afirmou o secretá-
rio e vice-prefeito Ricardo 
Piorino.

Em 2020, a Prefeitura re-
alizou a urbanização do 
entorno com construção 
de calçada e implantação 
de proteção no acesso ao 
córrego.
Na região do Araretama, a 
Prefeitura também iniciou 
nesta semana as ações 
para melhorar o tráfego na 
estrada Carlos Lopes Gue-
des Filho, que dá acesso 
ao Residencial Bem Viver.
Os trabalhos tiveram iní-
cio com o lançamento 
de guias e sarjetas para 
posteriormente receber 
a ampliação da Estrada, 
implantação de calçadas e 
futuramente a pavimenta-
ção asfáltica do trecho que 
trará melhor mobilidade 
para motoristas, ciclistas e 
pedestres. 
“Estamos sempre atentos à 
ocupação do espaço urba-
no visando trazer melhor 
trafegabilidade e seguran-
ça na mobilidade urbana. 
Nossa cidade cresce e pre-
cisamos sempre responder 
com ações positivas como 
essa no bairro do Arare-
tama”, afirmou o prefeito 
Dr. Isael Domingues.
A Prefeitura também está 
finalizando as obras de 
ampliação da galeria no 

trecho final da rua Sena-
dor Dino Bueno, entronca-
mento com a rua Dr. Mon-
teiro de Godoy no bairro 
do Crispim.
Com as obras de recape-
amento asfáltico prestes 
a acontecerem no local, 
a Prefeitura identificou a 
necessidade de ampliar a 
galeria de águas pluviais 
para evitar alagamento.
No bairro Jardim Mariana, 
a administração munici-
pal também está equacio-
nando o alagamento em 
trecho da rua Subtenente 
Joaquim Marcelino Pinto 
com o novo nivelamento 
da sarjeta.
Bocas de lobo
Aproveitando o período 
de estiagem, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
vem realizando serviços 
de limpeza em diversas                
bocas de lobo dos bairros 
da cidade. 
Além da limpeza, as ações 
corretivas de reforma e 
troca de tampas são reali-
zadas. 
Os bairros Santana, Cam-
pos Maia, Residencial 
Andrade e Vila São Paulo 
receberam o trabalho da 
Secretaria de Governo e 
Serviços Públicos.
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AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a 
abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 042/2021. Ob-
jeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Lubrifican-
tes. Data para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 13/08/2021, 
até as 08h00min do dia 26/08/2021; data da abertura de propostas: das 
08h00min às 09h00min do dia 26/08/2021; data de início da sessão públi-
ca: às 09h00min do dia 26/08/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá 
ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a 
abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 043/2021. Ob-
jeto: Contratação de Empresa Especializada para Locação, Implantação 
e Suporte em Sistema de Informática (Software) Integrado para as Áreas: 
Contábil, Financeiro e Orçamentário, Compras e Licitações, Administração 
de Pessoal e Folha de Pagamento, Holerite Web, Controle de Frequência – 
Ponto Eletrônico, Administração Tributária, Serviços Web, Nota Fiscal Ele-
trônica, Saneamento, Almoxarifado, Controle de Frota, Controle Patrimo-
nial, Educação, Assistência Social, Saúde e Agente Comunitário de Saúde 
(ACS), Protocolo, Portal da Transparência, Controle Interno e Execução 
Fiscal – Procuradoria Municipal, conforme Termo de Referência e Demais 
Anexos do Edital. Data para recebimento de proposta: das 08h00min do 
dia 13/08/2021, até às 08h00min do dia 30/08/2021; data da abertura de 
propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 30/08/2021; data de início 
da sessão pública: às 09h00min do dia 30/08/2021, horário de Brasília/DF, 
local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na 
íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maio-
res informações através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 212/2021 – 
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 - A comissão de licitações da Pre-
feitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a abertura da 
Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXE-
CUTIVOS DE OBRAS E REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLI-
CA DE ENSINO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até as 09h45min do dia 
31/08/2021. Abertura dos Envelopes: 10h00min do dia 31/08/2021. Local 
da realização: Prédio da Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser 
retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: 
www.potim.sp.gov.br.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO  - PREGÃO Nº 033/2021 – No dia 12 de 
agosto de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEI-
RA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pre-
gão Nº 033/2021, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Contratação 
de Empresa para Fornecimento de Marmitex, a empresa: MAX JOSEPH 
GOMES DA COSTA, com valor total de R$ 243.000,00. Fica a empresa 
convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 
Nº 002/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 433/2020 – No dia 12 
de agosto de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos proce-
dimentais, a autoridade competente, Sra. Erica Soler Santos de Oliveira, 
Prefeita Municipal de Potim, decide, HOMOLOGAR e ADJUDICAR o ob-
jeto da respectiva Tomada de Preços qual seja: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 
EMEI ANTÔNIO BARBOSA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONS-
TANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na ordem de R$ 598.508,56 (qui-
nhentos e noventa e oito mil e quinhentos e oito reais e cinquenta e seis 
centavos) à empresa CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI. Fica a 
empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir 
desta publicação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 
Nº 005/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115/2021 – No dia 12 de 
agosto de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais, a autoridade competente, Sra. Erica Soler Santos de Oliveira, Prefei-
ta Municipal de Potim, decide, HOMOLOGAR e ADJUDICAR o objeto da 
respectiva Tomada de Preços qual seja: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA-
ÇÃO DE JARDINS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na ordem de R$ 226.089,12 (duzentos e 
vinte e seis mil e oitenta e nove reais e doze centavos) à empresa FABIO 
FONSECA DOS SANTOS ME. Fica a empresa convocada a assinar o Con-
trato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

Governo de São Paulo bate novo
recorde com 640,5 mil doses contra 

covid-19 aplicadas em um dia

Nesta terça-feira (11), o 
Governo de São Paulo atin-
giu novo recorde de apli-
cação das vacinas contra a 
covid-19 em um único dia. 
O Vacinômetro registrou 
640,5 mil doses aplicadas 
em todos os 645 municí-
pios do estado. A meta é 
proteger toda a população 
adulta com ao menos uma 
dose até a próxima segun-
da-feira, dia 16 de agosto. 
“Ontem foram 640,5 mil 
doses de vacinas aplicadas 
nos paulistas, nos brasilei-
ros e nos estrangeiros que 
vivem em São Paulo. Nu-
mericamente, é o estado 
que mais vacinas aplicou 
em todo país. Isso mostra 
a eficiência, a organização 
e o comprometimento do 
sistema público de saúde 
do Estado de SP, tanto a 
nível da secretaria de Saú-
de quanto dos 645 municí-

pios”, destacou Doria.
O recorde anterior havia 
sido registrado no dia 21 
de julho, quando o Vaci-
nômetro apontou 619.249 
doses aplicadas nos 645 
municípios paulistas. Na 
ocasião, foram registra-
das 380.392 imunizações 
de primeira dose e outras 
230.793 de segunda dose, 
além de 8.064 imuniza-
ções com dose única.
Segundo dados do Vaci-
nômetro desta quarta-feira 
(11), até as 12h45 já foram 
aplicadas 41.365.026 do-
ses no estado de São Pau-
lo, sendo que 86,16% da 
população com mais de 18 
anos foi imunizada com 
pelo menos uma dose da 
vacina contra Covid-19. 
Além disso, 26,06% da 
população geral do estado 
já estão com o esquema 
vacinal completo, ou seja, 

tomaram duas doses ou 
receberam uma vacina de 
dose única.
A evolução diária da vaci-
nação em São Paulo pode 
ser acompanhada no site 
do Vacinômetro.
Calendário
Após sucessivos adian-
tamentos do cronograma 
do PEI (Plano Estadual 
de Imunização), a campa-
nha de vacinação prosse-
gue em ritmo acelerado. A 
previsão é de que a partir 
de 18 de agosto seja ini-
ciada a imunização de jo-
vens com idade entre 12 e 
17 anos, iniciando-se por 
aqueles com deficiência, 
comorbidades, gestantes 
e puérperas. Até a primei-
ra quinzena de setembro, 
todo o público nessa faixa 
etária já deverá estar vaci-
nado com pelo menos uma 
dose da vacina.
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25 de Agosto Anversário de Redenção da Serra

História: Uma pequena ci-
dade localizada 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 história 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 re-
alizado pelo 
IBGE em 2010. Teve seu 
ponto de partida no início 

do século XIX, quando 
ocorreu o esgotamento do 
ouro no estado de Minas 
Gerais e a econômia se 
deslocou para o Vale do 
Paraíba com a expansão 
cafeeira, o que propor-
cionou o aparecimento 
de novos núcleos de po-
voamento. O capitão-mor 
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 originá-
rio 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 
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.  Redemp-
ção passou de existir e 
recebeu o nome de Reden-
ção 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 
noticiado pelo jornal Diá-
rio Paulista de Taubaté na 
edição de 17 de fevereiro 
de 1888. “O movimento li-
bertador caminha veloz no 
norte de São Paulo, fazen-
do-nos crer que, em prazo 
muito curto esta grande 
zona terá repelido os últi-
mos fragmentos da nefasta 

escravidão que ainda to-
lhem, ainda comprimem a 
sua artéria de vida, privan-
do- nos de sorver, desde 
já, em longos tragos, 
o nosso ambiente salutar 
da liberdade. A libérrima 
Villa de Redempção, fi-
liada ao nosso município 
pelos traços de origem e 
parentesco, acaba glorio-
samente de justificar o seu 
título official, 
constituindo livre todo o 
seu território urbano e ru-
ral.



página 5A GAzetA dos Municípios13 de Agosto de 2021

Festival de Teatro Virtual traz
espetáculos inspirados em Luiz

Gonzaga e Edgar Allan Poe

Projeto Blues no Municipal
apresenta Edu Souza &

The New Cadillacs neste sábado

Prefeitura de São Sebastião realiza 
desmonte de casas utilizadas

por caçadores ilegais em Paúba

A Fundação Nacional de 
Artes - Funarte apresen-
ta, na segunda semana do 
Festival de Teatro Virtual 
da instituição, os espetá-
culos A Casa de Farinha 
do Gonzagão e A Cripta 
de Poe. As montagens, 
produzidas por grupos da 
região Sudeste do país, 
serão publicadas no canal 
da Fundação no YouTube, 
nos dias 12 e 13 de agosto, 
às 18h30.
A agenda do festival tem 
25 apresentações teatrais, 
de grupos e companhias 
das cinco regiões do País, 
voltadas ao público adulto 
e infantil. Um novo es-
petáculo será divulgado 
on-line todas as quintas e 
sextas, até o final de outu-
bro. Os vídeos ficam dis-
poníveis para acesso pos-
terior.
Homenagem a Luiz Gon-
zaga, agora em vídeo
Nesta quinta-feira (12), 
será disponibilizada a ver-
são digitalizada do espetá-
culo A Casa de Farinha do 
Gonzagão, da Cia Teatro 
da Investigação Teatro-
-Baile, de São Paulo (SP). 
A filmagem foi realiza-
da no dia 13 de janeiro, 
na Sala Augusto Boal, do 
Teatro de Arena Eugênio 
Kusnet - Funarte SP, em 
parceria com a Companhia 
de Teatro Flor do Asfalto e 
participação do Trio Mar-
rom.
Na história, os persona-
gens das músicas do Rei 
do Baião ? o instrumen-
tista, compositor e can-
tor Luiz Gonzaga (1912-
1989) ? são transportados 
para uma casa de farinha, 
a cozinha do sertão, e lá, 
em sua intimidade criati-
va, contam seus “causos”, 
suas vidas. O espetáculo 
estreou em 2012, em ho-
menagem ao centenário 
de Luiz Gonzaga, e já teve 
mais de 120 apresenta-
ções, em espaços públicos 
e também no Teatro de 
Arena. A exibição física 
mesclava palco e plateia, 
além de misturar teatro, 

Todo sábado é dia de 
Blues no Municipal, e nes-
te dia 14, a partir das 20h, 
os artistas Edu Souza & 
The New Cadillacs vão se 
apresentar, trazendo toda a 
sonoridade característica 
deste estilo de música. 
O cantor, compositor e 
guitarrista, Edu Souza 
está em atividade desde 
2003, flertando com as 
sonoridades do blues e ro-
ckabilly. Em sua carreira 
de sideman, acompanhou 
diversos nomes do blues 
nacional em shows, festi-
vais e gravações ao longo 
dos anos. Como compo-

A Prefeitura de São Se-
bastião, através do Depar-
tamento de Fiscalização 
Ambiental, nesta última 
terça-feira (10) realizou 
operação conjunta, com a 
Secretaria de Serviços Pú-
blicos (SESEP), Fundação 
Florestal Núcleo São Se-
bastião - Parque Estadual 
da Serra do Mar, e apoio 
da Polícia Militar Ambien-
tal, no bairro Paúba, den-
tro do Parque Estadual da 

música e dança. A mon-
tagem passou por uma 
adaptação para continuar 
“viva” na internet.
“A Casa de Farinha de 
Gonzagão - Teatro Baile 
tem a interação do público 
o tempo todo. A gente ser-
ve comida e bebida para a 
plateia, que também dan-
ça na cena. É tudo junto, 
como se fosse um teatro-
-festa. Para o formato do 
vídeo, fizemos um ajuste 
para poder focar mais na 
história do que quando te-
mos público”, conta Edu 
Brisa, responsável pela di-
reção e dramaturgia.
A companhia desenvolve 
desde 2003, quando foi 
fundada, pesquisa conti-
nuada de experimentação 
cênica e dramatúrgica so-
bre a “gente comum do 
Brasil”, com apresenta-
ções em ruas, parques, ten-
das e praças. Tem 16 espe-
táculos e diversos festivais 
no currículo. “Temos uma 
forma popular de interagir 
com o público, que sem-
pre se reconhece no nosso 
trabalho”, acrescenta Edu 
Brisa.
Universo fantástico e fan-
tasmagórico de Allan Poe
Na sexta-feira (13), às 
18h30, será exibido A 
Cripta de Poe, da Compa-
nhia Nova de Teatro, tam-
bém de São Paulo (SP), 
que completa 20 anos em 
2021. As obras O Espec-
tro, O Corvo, O Retrato 
Oval, Berenice, Ligeia, 
William Wilson e O Co-
ração Denunciador são a 
base da dramaturgia do es-
petáculo, livremente inspi-
rado nos textos do escritor 
estadunidense Edgar Allan 
Poe (1809-1849). Conce-
bida em formato de “pal-
co-instalação”, com inter-
venções videográficas, a 
obra ressalta elementos de 
suspense e fantasmagoria, 
nos quais as personagens/
figuras criam jogos neuró-
ticos e obsessivos.
O espetáculo tem concep-
ção cênica e dramatúrgi-
ca de Lenerson Polonini, 

sitor, lançou dois álbuns 
com a banda “Amplitude 
Valvulada”. Atualmente 
se dedica ao seu primeiro 
trabalho em carreira solo, 
o álbum Grateful.
A The New Cadillacs é a 
banda que o acompanha, 
trazendo um competente e 
vigoroso trio formado por 
Ivan Paiakan no contra-
baixo, João Leopoldo no 
teclado e Humberto Zigler 
na bateria.
A apresentação é gratuita 
e será transmitida no canal 
do YouTube da Fundação 
Cultural Cassiano Ricar-
do.

Serra do Mar.
Em sequência a operações 
anteriores, foram lavrados 
autos de demolições - em 
que algumas construções 
irregulares foram demo-
lidas voluntariamente - e 
em outras, com indícios 
de abandono, situadas em 
áreas do parque estadual, 
como na altura da cota 
223, foi feito o desmonte 
de uma residência de alve-
naria e madeira.As casas 

fundador da companhia 
em parceria com a atriz e 
figurinista Carina Casus-
celli. O grupo desenvolve 
pesquisa contínua a partir 
da performance, das artes 
do corpo e das artes visu-
ais, valorizando a experi-
mentação da dramaturgia 
de autor e de diversas es-
colas vanguardistas. Atu-
almente, a companhia é 
formada por profissionais 
de diversas disciplinas ar-
tísticas.
A montagem A Cripta de 
Poe estreou em dezembro 
de 2011, com a primei-
ra temporada no Centro 
Cultural São Paulo, na 
capital paulista. Em 2012, 
ganhou uma versão de-
senhada exclusivamente 
para curta temporada no 
Castelinho do Flamengo, 
no Rio de Janeiro (RJ), 
com ingressos esgotados 
em todas as sessões. Em 
2016, circulou por oito ci-
dades do interior paulista. 
“Nesta nova versão para o 
Festival de Teatro Virtu-
al da Funarte, juntamente 
com as projeções e vídeo 
mapeados do espetáculo, 
buscamos trazer a atmos-
fera do mundo fantástico 
e fantasmagórico de Edgar 
Allan Poe, acrescentando 
novas imagens e textos 
dramatúrgicos. Ao mesmo 
tempo, realizar a peça nes-
te momento tão desafiador 
para a humanidade ressig-
nificou todo o trabalho, 
possibilitando também a 
gravação digital em HD”, 
comenta o diretor Lener-
son Polonini.
Edgar Allan Poe é consi-
derado um dos precursores 
do conto moderno. Para a 
companhia, por meio dos 
textos de Poe, é possí-
vel reconhecer o homem 
contemporâneo, com seus 
questionamentos, alucina-
ções e neuroses cotidia-
nas. “Todos esses temas 
são matéria-prima para a 
criação das imagens que 
compõem o vídeo-cenário 
da peça ? ‘uma cripta cê-
nica’.”

O projeto Blues no Muni-
cipal, desenvolvido pela 
Fundação Cultural Cas-
siano Ricardo, apresenta 
e difunde artistas desta 
vertente musical. Já pas-
saram pelo projeto artistas 
nacionais e internacio-
nais, como o quarteto Aki 
Kumar Blues Band, os 
músicos Omar Coleman, 
Darrell Nulisch, Taryn 
Donath, Dawn Tyler, Ala-
bama Mike, Big James, 
entre outros importantes 
nomes. Devido à pande-
mia da covid-19, desde 
2020 o projeto acontece 
em formato virtual.

abandonadas são utiliza-
das por caçadores que bus-
cam abrigo para prática 
ilegal de caça. As equipes 
de fiscalização continuam 
em monitoramentos cons-
tantes para evitar novas 
degradações ambientais 
e o avanço desordena-
do. Denúncias podem ser 
feitas pelo telefone (12) 
3892-6000, ou e-mail: fis-
calizacao.semam@saose-
bastiao.sp.gov.br.
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Método Pomodoro: aprenda
a otimizar o tempo e

melhorar sua produtividade

Devido a obras, Rotatória Estrada 
do Imperador ficará interditada

em São José dos Campos

Hoje em dia, é comum que 
muitas pessoas tenham 
rotinas sobrecarregadas, 
com trabalho, estudos e 
outras atividades que exi-
gem atenção e empenho. 
É natural que, quanto mais 
coisas precisamos fazer, 
menos focados ficamos em 
cada uma dessas tarefas, e 
isso interfere diretamente 
em nossa produtividade. 
O método Pomodoro foi 
criado justamente para 
aprimorar nossa habilida-
de de nos concentrar em 
uma única coisa por lon-
gos períodos.
O conceito não é novida-
de, tendo sido inventado 
pelo italiano Francesco 
Cirillo, na década de 1980. 
O nome dado - Pomodoro, 
que significa “tomate”, em 
italiano - é uma referência 
ao seu relógio de cozinha, 
que tinha a forma de um 
tomate. Através desse re-
lógio, Cirillo administra-
va seu tempo, de modo a 
distribuir igualmente seus 
horários de trabalho e suas 
pausas entre eles.

A partir desta quarta-feira 
(11), a rotatória da Estra-
da do Imperador, próxima 
à rua Benedita Nunes de 
Campos em São José dos 
Campos, será totalmente 
interditada. A interdição 
teve início as 9h da ma-
nhã, e o procedimento tem 
previsão de durar 60 dias.
A intervenção é necessária 
para os serviços de aber-
tura de caixa e pavimen-
tação. Atualmente, uma 
segunda rotatória na via, 
próxima à rua Antônio 
José Matos Lima, também 
está interditada. Os tre-

A Linha Verde 
é                                  um 
corredor sustentável que 

O método não demorou 
muito para se populari-
zar, especialmente entre 
estudantes. A proposta é 
muito simples: equilibrar 
seu tempo de trabalho e 
descanso, de modo a não 
exigir demais de si mesmo 
e melhorar seu desempe-
nho nos momentos neces-
sários. 
No caso, Cirillo fazia uma 
pausa de cinco minutos a 
cada 25 minutos trabalha-
dos, mas dedicava 100% 
de sua atenção ao trabalho 
durante esses quartos de 
hora.
Isso não só previne jor-
nadas de trabalho muito 
extenuantes, mas tam-
bém melhora a qualidade 
do nosso trabalho. Essa 
é uma técnica eficaz para 
qualquer atividade que 
exija nossa total atenção, 
sendo fácil de ser aplica-
da e principalmente aces-
sível para vários tipos de 
pessoas, já que não exige 
grandes planejamentos ou 
preparações. Basta um re-
lógio, uma lista de tarefas 

chos da Estrada do Impe-
rador próximos às duas ro-
tatórias também estão com 
estreitamente de pista em 
ambos os sentidos.
Os motoristas que trafe-
gam pela Estrada do Im-
perador sentido bairro e 
desejam fazer o retorno 
no sentido Centro devem 
seguir até o cruzamento 
da avenida dos Evangéli-
cos. Já quem está no sen-
tido Centro e deseja fazer 
o retorno no sentido bairro 
deve seguir até a Estrada 
Velha e retornar no semá-
foro do cruzamento com 

vai interligar as regiões 
sul e leste passando pela 
região                               cen-

e, é claro, muita disciplina 
e dedicação.
Um outro ponto importan-
te é saber aproveitar bem 
suas pausas. É você quem 
determina como seu tem-
po será administrado, en-
tão os momentos de parar 
precisam ser usados para 
relaxar de verdade. Em 
cinco minutos, por exem-
plo, é possível ir tomar um 
ar do lado de fora, beber 
um café, ouvir uma músi-
ca ou fazer qualquer outra 
coisa rápida, que ajude a 
desligar um pouco de todo 
aquele período de foco.
O método Pomodoro é 
indicado não só para aju-
dar no trabalho, mas tam-
bém para todos que le-
vam uma rotina extensa 
de estudos. Aqueles que 
vão prestar vestibular ou 
algum concurso público, 
como Enem, Fuvest, con-
curso do Banco do Brasil 
e outros, certamente, con-
seguirão tirar muito mais 
proveito de seus estudos 
aplicando a técnica no seu 
dia a dia.

a rua Caravelas.  Devido 
à interdição, a linha do 
transporte público 310 - 
Residencial União - Via 
Jardim Oriente / Terminal 
Central deverá seguir o 
seguinte desvio no sentido 
bairro: rua Francisco Rosa 
Marques, retorno na rota-
tória, rua Francisco Rosa 
marques, rua Antônio José 
Matos Lima, av. Leonor 
de A. Ribeiro Souto, rua 
Professor Gordiano de Fa-
ria Alvim Filho, rua Fran-
cisco Rosa Marques e rua 
Antônio José matos Lima.
Confira o mapa do desvio:

tral, tornando o município 
mais dinâmico, compacto 
e inclusivo.
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Em Caçapava, Secretaria da
Educação publica edital de contratação 

para professores temporários

Voto Impresso é barrado pela Câmara dos Deputados

FundArt convoca eleições
para preenchimento de

vacâncias do Setorial de Música

A Prefeitura de Caçapava 
publicou ainda na segun-
da-feira (9), o edital de 
chamamento dos profes-
sores aprovados no pro-
cesso seletivo 02/2021, 
para contrato temporário 
por tempo determinado, 
cuja lista foi divulgada no 
dia 8 de julho, no site do 
Município.
Em virtude do período de 
pandemia, o número de 
candidatos convocados 
será acima do número de 
classes/aula. Esgotadas 
as atribuições e havendo 
candidatos que não foram 
chamados, a convocação 
continuará da classificação 

O plenário da Câmara dos 
Deputados rejeitou, por 
229 votos favoráveis, 218 
contrários e uma absten-
ção, a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
135/19, que torna obriga-
tório o voto impresso. Para 
que fosse aprovada, a PEC 
precisava de, no mínimo, 
308 votos em dois turnos 
de votação. A matéria será 
arquivada.
“Eu queria, mais uma vez, 
agradecer ao plenário des-
ta Casa pelo comporta-
mento democrático de um 
problema que é tratado 
por muitos com muita par-
ticularidade e com muita 
segurança. A democracia 
do plenário desta Casa deu 
uma resposta a esse assun-
to e, na Câmara, eu espe-
ro que esse assunto esteja 
definitivamente enterra-
do”, disse o presidente da 
Câmara, deputado Arthur 

O DIRETOR PRESIDEN-
TE DA FUNDAÇÃO DE 
ARTE E CULTURA DE 
UBATUBA - FUNDART, 
no uso de suas atribuições 
legais que lhe são confe-
ridas pela Lei Municipal 
nº 3720 de 26/12/2013 
pelo Decreto Municipal 
no. 7616 de 14/04/2021 
e o disposto no art. 16 e 
pelo Decreto Municipal 
nº 6061, de 29/12/2014, 
diante da vacância do 
cargo de coordenador e 
suplente deste grupo se-
torial, CONVOCA, to-
dos os interessados para                        
Eleição do novo coor-
denador e suplente, que 
será realizada por vide-
oconferência através do                                        
aplicativo gratuito Google 
Meet em URL específica 
https://meet.google.com/

em que terminou a última 
classe.
A chamada para os con-
tratos novos acontecerá 
no dia 13 de agosto, na 
Faculdade Santo Antônio 
(Avenida da Saudade, 26 
- Centro Caçapava), em 
dois horários diferentes, 
às 9h30 e às 14h. A tabe-
la com a classificação dos 
chamados e a disciplina 
pode ser conferida no site 
da Prefeitura de Caçapava.
Os candidatos classifica-
dos deverão comparecer 
portando documento de 
identidade original com 
foto, bem como, original 
dos diplomas que compro-

Lira (PP-AL), ao encerrar 
a votação.
Desfile militar
O desfile com veículos 
blindados realizado na 
parte da manhã, na Espla-
nada dos Ministérios, cau-
sou controvérsia entre os 
parlamentares. Para parte 
dos deputados e senado-
res, o ato foi uma tentati-
va do governo federal de 
intimidar os congressistas 
no dia em que se discutiria 
uma pauta defendida pelo 
presidente Jair Bolsonaro.
Discussão
Todos os partidos de opo-
sição votaram contra a 
proposta. Segundo o de-
putado Alessandro Molon 
(PSB-RJ), líder da oposi-
ção, os parlamentares con-
trários à proposta evita-
ram se manifestar durante 
a votação para acelerar o 
tempo de análise da pro-
posta. “Foi correto que 

wts-nrbc-duz , no dia, 
hora e pauta discrimina-
dos abaixo.
1. Data: 12 de agosto de 
2021 (quinta-feira)
2. Horário: 18h às 19h
3. Pautas:
a. Eleição, por voto aberto 
ou aclamação, do novo co-
ordenador e suplente para 
cumprimento do restan-
te do mandato, conforme 
prevê o artigo 7°, §9° da 
lei 3720/2013.
Para que chegue ao co-
nhecimento de todos os 
interessados, expediu-se o 
presente Edital de Convo-
cação, que será publicado 
no site oficial da Funda-
ção.
A eleição irá ocorrer na 
próxima quinta-feira 
(12/08) às 18h, por vide-
oconferência através do 

vem a habilitação na disci-
plina objeto da atribuição 
e Carteira de Trabalho. O 
candidato que exerce outro 
cargo ou recebe proventos 
de outros órgãos públicos 
deverá também apresentar 
declaração de horário de 
trabalho incluindo HTC 
para análise de compatibi-
lidade.
Os professores que tive-
ram vínculo com a Admi-
nistração Pública (PMC), 
antes de transcorrido 3 
meses, estarão impedidos 
de ter aulas atribuídas, 
conforme determina a 
Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).

rechaçássemos essa pro-
posta porque seria um gra-
ve retrocesso no país. Não 
houve um caso de fraude 
comprovada nos 25 anos 
de uso da urna eletrônica 
no país”, disse.
O deputado Carlos Sam-
paio, vice-líder do PSDB 
(SP), citou que, em 2014, 
a sigla solicitou ao Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE) uma auditoria nas 
urnas após a vitória de 
Dilma Rousseff, do PT, so-
bre o candidato do PSDB, 
Aécio Neves. Segundo o 
parlamentar, novas reso-
luções da Corte Eleito-
ral em 2019 deram mais 
transparência ao processo 
de votação. “Tudo o que o 
nosso partido colocou na 
auditoria de 2014, melhor, 
finalizada em 2015, cons-
tou dessa resolução. Pode 
não agradar grande parte 
dos que estão me ouvin-

aplicativo Google Meet, 
no link https://meet.goo-
gle.com/wts-nrbc-duz, por 
voto aberto ou aclama-
ção, para cumprimento do 
mandato 2021, conforme 
prevê o artigo 7º, §9º da 
lei 3720/2013.
Após eleito, o coordenador 
do respectivo setorial (e 
na sua ausência, o suplen-
te) irá compor o Conselho 
Deliberativo da FundArt, 
que junto com Diretoria 
Executiva, são responsá-
veis por decidir as diretri-
zes artísticas e culturais da 
Fundação.
Se você tem envolvimento 
no setor de Música e tem 
interesse em contribuir, 
participe!
Se inscreva no setorial do 
seu interesse pelo FOR-
MULÁRIO ONLINE.

do, talvez grande parte dos 
meus eleitores, mas esses 
são os fatos como eles são. 
E quando disse que o TSE 
tinha, em 2015, urnas não 
auditáveis, eu disse com 
embasamento técnico e 
científico, com base em 
perícias. E se hoje venho 
aqui dizer que esse voto é 
auditável e ele é aferível, é 
porque tem a mesma reso-
lução, essa de 2019, a res-
paldar o que eu estou di-
zendo”, afirmou Sampaio.
Ao defender a proposta, a 
autora do texto, deputada 
Bia Kicis (PSL-DF), ar-
gumentou que o sistema 
atual não permite ao elei-
tor verificar se o voto foi 
corretamente computado 
pela urna.
“A verdade é que, quando 
imprimimos o voto, ain-
da que seja impresso pelo 
mesmo software, o elei-
tor é capaz de ver com os 

próprios olhos. E é nisto 
que ele acredita: nos seus 
olhos, e não num softwa-
re que está cercado pelo 
segredo da urna. Ninguém 
consegue enxergar dentro 
do software. Então, o bo-
letim de urna traz apenas o 
resultado final, a soma dos 
votos, mas ele não permite 
ao eleitor enxergar o pró-
prio voto. Por isso essa 
impressão é tão importan-
te e torna todo o sistema 
auditável”, afirmou a de-
putada.
Histórico
A proposta que previa o 
voto impresso foi derruba-
da em comissão especial 
na sexta-feira (6), por 22 
votos a 11. No entanto, por 
considerar que os colegia-
dos não são conclusivos, 
Arthur Lira (PP-AL) deci-
diu colocar a proposta em 
votação pelo plenário. Na 
ocasião, o presidente da 

Casa, argumentou a dis-
puta em torno do tema “já 
tem ido longe demais”.
Ao recomendar a rejeição 
da proposta, o deputado 
Raul Henry (MDB-PE) 
afirmou que havia risco 
potencial de fraudes com 
manipulações de compro-
vantes em papel, empeci-
lhos derivados do acopla-
mento de impressoras em 
urnas eletrônicas e efeitos 
diversos sobre o processo 
eleitoral e os partidos.
“A população brasileira, 
depois de 25 anos da uti-
lização da urna eletrônica, 
reconhece e testemunha a 
conquista que ela repre-
senta”, justificou Henry. 
“Diferentemente do perío-
do em que o voto era em 
papel, não há nenhuma 
confirmação de uma única 
fraude nesse período”.
*com informações da 
Agência Brasil.



página 8 A GAzetA dos Municípios 13 de Agosto de 2021

O surgimento de São Ben-
to do Sapucaí, primei-
ramente batizada Terras 
Altas do Sapucaí, foi im-
pulsionado        pelo ban-
deirismo e a mineração. 
Acreditava-se que a região 
ocultava uma grande opor-
tunidade para a extração 
de ouro, o que foi o prin-
cipal atrativo para a vinda 
dos sertanistas da região, 
dentre eles, Gaspar Vaz da 
Cunha, o Oyaguara, um 

16 de Agosto Aniversário de São Bento do Sapucaí

dos primeiros a chegar às 
serranias do alto da Man-
tiqueira, juntamente com 
outros bandeirantes.
Entusiasmado com o solo 
fértil e o clima temperado 
que a região propiciava, 
Oyaguara passou a convi-
dar pessoas de São Paulo e 
Minas Gerais para se esta-
belecerem ali e assim deu-
-se início ao povoamento. 
Aos poucos, com o declí-
nio da exploração do ouro, 

os desbravadores foram 
percebendo a riqueza do 
solo das Terras Altas do 
Sapucaí. Assim, o cultivo 
do fumo, da cana-de-açú-
car e do café foi dando 
espaço ao crescimento 
do lugarejo que, após ter 
sido elevado à categoria 
de Freguesia, no ano de 
1832, passou à Vila, em 
1858, e quase uma década 
depois, tornou-se Cidade 
pela Lei nº 48, passando a 

ser Estância Climática em 
26 de janeiro de 1976. São 
Bento do Sapucaí ilustra 
ainda em sua história um 
papel importante na Re-
volução Constitucional de 
1932, tendo sido palco de 
combates travados entre 
paulistas e mineiros. O es-
tado de Minas Gerais de-
cidiu na época, no último 
minuto, se aliar a Getúlio 
Vargas e permitiu que seu 
território, o qual faz divi-

sa com São Paulo ao sul e 
ao oeste, fosse usado pelas 
tropas federais de         Var-
gas no combate aos pau-
listas. O Museu da Revo-
lução de 1932, inaugurado 
em 2004, foi instalado em 
uma casa construída em
pau-a-pique, que fica em 
cima de uma trincheira ori-
ginal da Revolução Cons-
titucionalista de 1932, no 
Morro do Quilombo, em 
SBS. Ele conta a história 

do lugar e tem um acervo 
que traz  fotos, objetos e 
armas da Revolução de 
32, encontrados na região. 
Nas páginas atuais de sua 
história, SBS encontra no 
cultivo da banana e na pe-
cuária os seus carros-che-
fes para a economia local. 
Porém, o turismo tem se 
apresentado como um 
grande aliado da cidade, a 
qual tem muito a oferecer 
aos turistas que a visitam.


