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EXPEDIENTE

10 de Agosto 2022 

missão do Idoso), 
Dr Juliano Modesto 
(Comissão Especial 
das Relações Institu-
cionais),  Dr Marcelo 
Huguenin (Comissão 
de Tecnologia e Ino-
vação),  Dra Meire 
Xavier (Comissão da 
Mulher Advogada),    
Drª Danielle Mari-
nho (Comissão Meio 
Ambiente),  Dr André 

Iniciando a semana 
do Advogado com 
ideias , projetos, pro-
postas e muita vonta-
de de fazer acontecer. 
Estiveram presen-
tes o Dr Luiz Carlos 
(Presidente da OAB 
Tremembé), Drª Ly-
gia Frazão (Vice Pre-
sidente da OAB de 
Tremembé), Dr Da-
niel Domingues (Co-

Augustinho (Comis-
são Especial da Ad-
vocacia Trabalhista), 
Dr João Vicente (Co-
missão Permanente de 
Direitos Humanos) e 
Drª Sthefanie Guada-
lupe  (Comissão de 
Execução Cri-
minal e assuntos 
P e n i t e n c i á r i o s ) . 
A OAB do Futuro co-
meça AGORA!

Reunião com 
Presidentes de 
Comissão OAB 

Tremembé e Posse de 
Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital de Convocação, a Comissão Executiva Municipal do

MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO de TREMEMBÉ/SP, CONVOCA

todos os seus filiados com direito a voto, para a Convenção Municipal a ser realizada

em 31 de Agosto de 2022, nas dependências do Salão “Paula Eventos” sito a Rua 12

de outubro número 204, com início às 18 horas e com término às 21 horas, para

deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA a) Eleição dos Membros titulares e

suplentes do Diretório Municipal; b) Eleição dos Membros titulares e suplentes do

Conselho de Ética e Disciplina Partidária c) Eleição do(s) Delegado(s) à Convenção

Estadual, titular(es) e suplente(s); d) Eleição, pelo Diretório Municipal eleito, dos

Membro titulares e suplentes da Comissão Executiva Municipal e do Conselho Fiscal.

Tremembé, 08 de agosto de 2022

ORLANDO ARAÚJO BONAFÉ

Presidente do MDB Tremembé
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ído a religiosidade do 
Coronel e ao rio que 
passava as margens do 
vilarejo, num território 
outrora pertencente a 
Paraibuna.
Em 24 de abril de 1858 
foi elevada à categoria 
de Freguesia, sendo 
chamada de Nossa Se-
nhora do Rio do Peixe. 
Mais tarde, em 18 de 
abril de 1863 foi in-
corporado à Freguesia 
um outro vilarejo que 
se formava conhecido 
como povoado de Nos-
sa Senhora da Con-
ceição e que hoje é o 
Bairro Alto. Com isso 
a Freguesia passou a 
categoria de Vila com 
o nome de Natividade 
e tendo como principal 
atividade econômica a 
pecuária e a agricultura 
de subsistência.
Em 3 de julho de 1934, 

A data mais antiga do-
cumentando a origem 
de Natividade da Serra 
é 29 de maio de 1853, 
quando seu fundador 
Coronel José Lopes Fi-
gueira de Toledo per-
seguindo um escravo 
foragido de uma das 
suas senzalas acabou 
por se esconder em 
uma bela planície às 
margens de um rio ro-
deada de montanhas. 
A fuga do escravo da 
fazenda do Coronel 
situada no que hoje è 
chamado de bairro das 
Perobas, inspirou-o a 
transferir sua fazenda e 
seus empregados para 
lá devido a beleza do 
lugar. Logo a fazenda 
se transformou num vi-
larejo, chamado de Di-
vino Espírito Santo de 
Nossa Senhora do Rio 
do Peixe, nome atribu-

passou a condição de 
distrito de paz e em 5 
de julho de 1935 vol-
tou a anexar-se ao Mu-
nicípio de Paraibuna. 
O município foi insta-
lado em 1864 e reins-
talado em 1935. Em 30 
de novembro de 1944, 
recebeu o nome defini-
tivo de Natividade da 
Serra, nome originário 
da Padroeira da cida-
de, Nossa Senhora da 
Natividade e, também 
devido a sua situação 
geográfica entre os 
contrafortes da Serra 
do Mar.
No início do século 
XX, com a vinda da 
industrialização para o 
Vale do Paraíba, Félix 
Guisard em 1913, ha-
via planos iniciais que 
previam a construção 
de uma usina hidrelé-
trica em Natividade 

da Serra, para suprir o 
abastecimento de ener-
gia elétrica na região 
aproveitando as corre-
deiras do rio Paraitinga 
num local conhecido 
como Ponte dos Minei-
ros. Porém, o início da 
Primeira Guerra Mun-
dial em 1914 impediu 
o embarque dos ma-
quinários e geradores 
para o Brasil anulando 
assim o projeto.
Passados 120 anos de 
sua existência, Nativi-
dade da Serra, sofreu 
uma enorme transfor-
mação e foi translada 
para um novo local, à 
aproximadamente um 
quilômetro adiante na 
rodovia que liga a ci-
dade à Taubaté. 
Esta mudança foi em 
consequência do re-
presamento do rio Pa-
raibuna, rio Lourenço 

Velho, rio do Peixe e 
rio Paraitinga, para a 
construção da Usina 
Hidrelétrica de Parai-
buna formando a re-
presa da Companhia 
Energética de São Pau-
lo (CESP) devido uma 
necessidade de atendi-
mento sócio-econômi-
co regional.
O estado procedeu com 
à construção da Repre-
sa de Paraibuna, inun-
dando quase 200% da 
área e das edificações 
da sede e parte da área 
rural. Na zona rural, 
o represamento das 
águas afetou as ter-
ras férteis, eliminando 
grande parte da agri-
cultura de subsistência.
Com construção da 
barragem de Paraibu-
na, ocorreu a inunda-
ção da cidade antiga, 
surgindo a nova Nativi-

dade da Serra fundada 
13 de agosto de 1973 
com o lançamento da 
pedra fundamental fei-
ta pelo então prefeito 
Otacílio Fernandes da 
Silva, Padre Higino e 
Terezinha de Castro 
Aquino, no local onde 
se ergue a igreja matriz 
da cidade.
O fenômeno da indus-
trialização da “Calha 
do Vale” (Taubaté, Pin-
damonhangaba e Tre-
membé) e a inundação 
de algumas áreas do 
município, contribuí-
ram para a emigração 
de parte da popula-
ção. Para minimizar 
os prejuízos ocasio-
nados pela inundação 
eliminando suas terras 
férteis, os produtores 
rurais investiram em 
grande escala, na plan-
tação de eucaliptos.

História de Natividade da Serra
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Parabéns 
Natividade da Serra 
pelos seus 49 anos!

Programação  oficial da 26ª 
exponat de Natividade da 

Serra
19h - Abertura oficial
21h - Montaria em tou-
ros 
23h – Show Gino e 
Geno 
02h - Encerramento
Dia 13/08 – sábado
15h – Prova de tambor 
17h- Guilherme e 
Helluan 
19h - Abertura Oficial

Dia 11/08 – quinta- fei-
ra 
20h - Abertura do Ro-
deio (montaria em tou-
ros) 
22h – Show Talis e 
Welinton 
02h - Encerramento
Dia 12/08 – sexta - fei-
ra 
15h – Prova de tambor

19h30 – Show Pirotéc-
nico 
20h - Montaria em tou-
ros 
23h – Show Fernando 
e Renan 
02h - Encerramento
DIA 14/08 – DOMIN-
GO
10h – Encerramento 
Torneio Leiteiro

14h – André Moraes 
16h - Abertura/final do 
rodeio
20h – Show Banda 8 
Segundos 
00h – Encerramento
O torneio leiteiro acon-
tecerá na quinta, sexta 
e sábado às 8h da ma-
nhã e às 20h. Já no Do-
mingo será às 10h.



Alunos da Rede Municipal 
de Ensino de Taubaté 
roteirizam e ilustram 

histórias em quadrinhos
produção de uma histó-
ria em quadrinhos, du-
rante as oficinas de es-
paço do conhecimento 
e teatro.O projeto leva 
o nome de “GIBITE-
CA – Escola em Qua-
drinhos”, é todo rotei-
rizado e ilustrado pelos 

Os alunos da unidade 
de ensino escolar “UEI 
Profª. Thereza Villarta 
Gonçalves”, estão par-
ticipando de um pro-
jeto interdisciplinar, 
orientados pelos ofici-
neiros Damaris Braga 
e Rodrigo Monteiro, na 

próprios alunos em 
sala de aula, que são 
orientados pelos ofici-
neiros. Ao final do pro-
cesso, a escola irá im-
primir o gibi e elaborar 
um audiobook, com os 
alunos interpretando os 
personagens.

Prefeitura de Ilhabela 
entrega medicamentos 

de Alto Custo na 
próxima quinta-feira

Ilhabela e neste mês 
ocorrerá nos dias 18, 
19, 22, 23, 24, 25 e 26, 
exceto fins de semana, 
feriados e pontos fa-
cultativos.
O beneficiário pode re-
tirar os medicamentos 
na “Nossa Farmácia”, 
que fica localizada na 

A Prefeitura de Ilhabe-
la, por meio da Secre-
taria de Saúde, inicia 
a entrega dos medica-
mentos de Alto Custo 
do mês de agosto na 
quinta-feira (18/8).
A entrega é feita pela 
equipe da Assistên-
cia Farmacêutica de 

rua Prefeito Mariano 
Procópio de Araújo 
Carvalho, 86, no Pere-
quê, sempre das 8h às 
16h. Vale lembrar que 
a retirada pode ser fei-
ta por um familiar ou 
amigo, mediante apre-
sentação de documento 
próprio e do paciente.
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PREFEITURA DE MONTEIRO LOBATO
CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS

Nº 02/2022

E D I T A L D E A B E R T U R A D A S I N S C R I Ç Õ E S P A R A O C O N C U R S O
P Ú B L I C O - E D I T A N º 0 2 / 2 0 2 2

A Prefeito de MONTEIRO LOBATO/SP, usando das atribuições legais, FAZ SABER que fará realizar
através da empresa OMNI Concursos, o Concurso Público de Provas e Títulos nº 02/2022 com a
supervisão da comissão fiscalizadora do concurso especialmente nomeada pela Portaria nº 8.467 de
03 de agosto de 2022 para os seguintes empregos:

A – As inscrições serão feitas EXCLUSIVAMENTE via internet, através do site
www.omniconcursospublicos.com.br no período de 10/08/2022 a 31/08/2022.
B – A realização da Prova Objetiva e entrega de títulos está prevista para o dia 11/09/2022.

CARGO Vagas
Carga
horária
semanal Salário Base Requisitos Mínimos

Taxa de
Inscrição

Agente Educador 03+ CR 40 horas R$ 1.212,00 Ensino Médio completo R$ 15,00

Assistente de
Serviços de Saúde CR 40 horas R$ 1.533,20 Ensino Médio completo R$ 15,00

Coordenador de Meio
Ambiente CR 40 horas R$ 1.387,35 Técnico de Meio Ambiente R$ 15,00

Coordenador do
CRAS 01 40 horas R$ 3.200,00 Ensino Superior completo R$ 15,00

Coordenador de
Tributos CR 40 horas R$ 2.800,00

Ensino Médio completo, Curso Técnico
em Contabilidade e registro ativo no
conselho

R$ 15,00

Dentista (40h) CR 40 horas R$ 6.075,13 Ensino Superior e registro ativo no
conselho R$ 15,00

Fonoaudiólogo
01 +CR 40 horas R$ 3.592,16

Curso Superior e registro ativo no
conselho R$ 15,00

Médico Veterinário
(40h) CR 40 horas R$ 4.800,00 Ensino Superior e registro ativo no

conselho R$ 15,00

Merendeira CR 40 horas R$ 1.212,00 Ensino Médio Completo R$ 15,00
Motorista

CR
40 horas

R$ 1.212,00
Ensino Fundamental completo e
habilitação ´´D `` ou Superior e Exame
Toxicológico

R$ 21,00

Operador de
Máquinas Agrícolas 01 40 horas R$ 1.543,45 Ensino Médio Completo e Habilitação

´´D`` ou Superior R$ 21,00

Pedreiro 01 +CR 40 horas R$ 1.212,00 Ensino Fundamental completo e
experiência em construção R$ 21,00

Professor de
Educação Básica I
(30h)

01+ CR 30 horas R$ 2.883,60
Curso Superior pedagogia dos anos
iniciais R$ 15,00

Psicólogo 01+ CR 20 horas R$ 1.630,00 Curso Superior Específico e registro
ativo no conselho R$ 15,00

Técnico em
Agropecuária CR 40 horas R$ 1.514,54 Curso Técnico Agrícola R$ 15,00

Técnico Contábil
Junior CR 40 horas R$ 1.604,42 Curso Técnico em Contabilidade e

registro ativo no conselho R$ 15,00

Técnico de
Enfermagem

03+ CR 40 horas R$ 1.212,00
Curso Técnico de Auxiliar de
Enfermagem e registro no conselho R$ 15,00
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PREFEITURA DE MONTEIRO LOBATO
CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS

Nº 02/2022

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o
presente edital resumo, cujo edital completo encontra-se à disposição por afixação nos locais de
costume da prefeitura e pela internet nos endereços www.omniconcursospublicos.com.br, visando
atender ao restrito interesse público.

Monteiro Lobato/SP 09 de agosto de 2022.

EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Página 1 de 1.

A V I S O D E P U B L I C A Ç Ã O D O E D I T A L D E A B E R T U R A D O C O N C U R S O
P Ú B L I C O 0 2 / 2 0 2 2
A Prefeitura Municipal de MONTEIRO LOBATO, Estado de São Paulo, torna público que realizará por meio
da OMNI CONCURSOS PÚBLICOS LTDA, na forma prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e
regida de acordo com as Leis Municipais pertinentes, torna pública a abertura de inscrições do CONCURSO
PÚBLICO DE PROVAS visando selecionar candidatos para o preenchimento de cargos. Para maiores
informações, entre em contato com a empresa realizadora através do e-mail:
candidato@omniconcursospublicos.com.br, OMNI Concursos Públicos Ltda. – ME. Informações complementares
quanto aos requisitos para inscrição, seu processamento, recursos, classificação e outras, estão estabelecidos
no Edital Completo, nos meios oficiais de comunicação, bem como no site www.omniconcursospublicos.com.br,
a partir do dia 09 de Agosto de 2022. Tabatinga, 09 de agosto de 2022.

www.tremembeonline.com.br / www.agazetadosmunicipios.com
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Blues na Praça é atração 
deste fim de semana na 
Praça Sete de Setembro

ras, Irwing Baptista, 
e 21 horas, The Simi 
Brothers e a atração 
internacional Dylan 
Triplett, dos Estados 
Unidos. De acordo 
com o secretário adjun-
to de Cultura e Turis-
mo, Ricardo Flores, o 
evento vai surpreender 
o público por sua qua-
lidade. “Com o abran-
damento da pandemia, 
pudemos tirar do papel 
vários projetos que já 
estavam sendo plane-
jados para levar cultura 
e lazer para os morado-
res de Pinda e região. 
O Blues na Praça retor-
na este ano, com uma 
proposta diferenciada, 
focando numa progra-

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Cultu-
ra e Turismo e Fundo 
Social de Solidarieda-
de, realizam o Blues 
na Praça, de 11 a 14 
de agosto. A entrada é 
gratuita e as atrações 
são todas especiais. Na 
quinta-feira (11), às 19 
horas, Paulo Meyer & 
The Thunderheads; na 
sexta-feira (12), às 19 
horas, Highland Bro-
thers e às 21 horas, 
Marco Naves & The 
Tigermen. No sábado 
(13), às 19 horas, Edu 
Souza, e às 21 horas, 
Blues Etílicos. No do-
mingo (14), último dia 
do evento, às 19 ho-

mação nacional e in-
ternacional, que com 
certeza vai agradar os 
apreciadores desse es-
tilo musical”, explicou.
Na oportunidade, será 
realizada ainda a feira 
de artesanato Arte En-
canto, pelo Fundo So-
cial de Solidariedade, 
no galpão histórico da 
Praça Sete de Setem-
bro, que estará aberto 
ao público. Também 
haverá uma tenda do 
Novo Turismo que 
contará com os con-
vidados (alambique 
PindaBoa, Restaurante 
Colmeia, entre outros), 
fortalecendo a divulga-
ção dos atrativos turís-
ticos da nossa cidade.

Campanha de prevenção e combate à Dengue 
continua em Caçapava

de agosto, Caçapava 
contabilizou 87 casos 
positivos de Dengue. 
As pessoas também 
podem e devem con-
tribuir com as ações de 
combate à doença, com 
ações simples como as 
que seguem:
- Manter limpos os 
quintais e caixas 
d’água (que devem es-
tar sempre tampadas);
- Limpar as calhas das 
residências, que não 
podem acumular água 
da chuva;
- Colocar areia nos pra-
tinhos de flores;
- Instalar telas finas nos 
ralos para evitar que o 
mosquito se prolifere 
nesses ambientes;
- Guardar pneus, gar-
rafas e qualquer outro 
tipo de vasilhame ou 
objeto que possa acu-
mular água e se tornar 

A Prefeitura de Caça-
pava, por meio da Se-
cretaria de Saúde, con-
tinua a campanha de 
prevenção e conscien-
tização para o combate 
à Dengue no Municí-
pio. As ações são rea-
lizadas, semanalmente, 
em regiões diversas.
Nesta semana (8 a 12 
de agosto), as equipes 
de controle de veto-
res da Agregue reali-
zam vistorias no Sítio 
São João da Boa Vis-
ta, Chácara dos Ipês, 
Chácara Santa Môni-
ca, Chácara São Judas 
Tadeu e Condomínio 
Bom Jesus. Já as equi-
pes da Prefeitura estão 
atuando, no controle de 
vetores, no bairro Ma-
ria Elmira e Vila Santa 
Isabel.
No último boletim, 
divulgado no dia 3 

criadouro;
- Caso a pessoa tenha 
contraído Dengue, usar 
repelente durante o 
período dos sintomas 
para evitar a picada do 
mosquito e consequen-
te disseminação para 
outras pessoas.
Como reconhecer os 
agentes municipais de 
combate à Dengue
Para reconhecer os 
agentes de controle de 
vetores, o munícipe 
deve verificar se este 
porta a credencial de 
identificação do Mu-
nicípio de Caçapava 
(crachá). Geralmente, 
a equipe está vestida 
com camisetas com 
menção à campanha da 
Dengue. Na dúvida os 
munícipes devem ligar 
para o setor de controle 
de vetores, no telefone 
(12) 3653-3074.

www.tremembeonline.com.br / www.agazetadosmunicipios.com
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to do Sapucaí, remonta 
ao tempo do bandei-
rantismo, quando os 
paulistas de Taubaté 
galgavam a Serra da 
Mantiqueira e, pelo ca-
minho velho do sertão, 
seguindo o curso do 
Rio Sapucaí, alcança-
vam as regiões aurífe-
ras das Minas Gerais.
Gaspar Vaz da Cunha, 
o Oyaguara, foi um dos 
primeiros a se fixar no 
Vale do Sapucaí e após 
ele muitos subiram a 
Serra e aqui se esta-
beleceram em vastas 
fazendas, onde desen-
volveram a criação e 
o comércio de gado 
na região, apesar das 
acirradas disputas pelo 
domínio da terra con-
quistada pelos paulis-
tas com os moradores 
da capitania de Minas 
Gerais. Dentre esses 
fazendeiros destacou-

O Município da Estân-
cia Climática de São 
Bento do Sapucaí situ-
a-se ao leste do Estado 
de São Paulo, nos con-
trafortes da Serra da 
Mantiqueira, Região 
Vale do Paraíba, mais 
especificamente no 
Alto Sapucaí. Compre-
ende uma área de 279 
km², dividindo em pe-
rímetro urbano: 91.405 
km2 e rural 187,595 
km2, com uma popu-
lação de 10.355 (censo 
2000) habitantes, sen-
do 44,68% na zona ur-
bana e 55,2% na zona 
rural. Seu clima é ame-
no e saudável e o solo 
fértil permite uma agri-
cultura diversificada 
que, ao lado da pecu-
ária, forma a base eco-
nômica do Município 
que também produz 
hortifrutigranjeiros.
A história de São Ben-

-se José Pereira Alves, 
o fundador da cidade. 
Era natural do Rio de 
Janeiro e morador de 
Pindamonhangaba . 
Adquiriu terras da re-
gião do Sapucaí-Mirim 
e se instalou com os 
familiares e escravos. 
Contando já o povo-
ado com cerca de 270 
pessoas divididos em 
grupos, fazia-se sentir 
a necessidade de um 
padre que lhes minis-
trasse os sacramentos 
e de uma igreja para se 
reunirem na celebração 
a religião. José Pereira 
Alves, interpretando o 
sentimento dos serta-
nias, doou terras para 
construir uma capela 
e trouxe de Pindamo-
nhangaba o Padre Jú-
lio Velho Columbrei-
ro, que benzeu o local 
onde se acha hoje a 
Igreja de Nossa Senho-

ra do Rosário, colo-
cando ali a cruz da Re-
denção e uma bandeira 
com os dizeres: “Nos-
sa Senhora Mãe dos 
Homens comovei os 
maus corações”. Mas o 
vigário de Pouso Ale-
gre, Padre José Bento 
de Melo, frustou-lhe 
os intentos, arrancan-
do a cruz e a bandeira 
e levando preso o pa-
dre Columbreiro. Pe-
reira Alves não se deu 
por vencido e man-
dou que se iniciasse a 
construção da capela, 
mas teve que sustar o 
trabalho para manter a 
paz e o sossego com os 
conflitantes mineiros. 
Serenados os ânimos, 
ele e sua esposa, Dona 
Ignez Leite de Toledo, 
doaram uma grande 
extensão de terras para 
ser erguida uma capela 
em louvor a São Bento, 

cuja imagem achava-se 
na capela da Guarda 
Velha, um pouco dis-
tante do povoado.
No dia 03 de feverei-
ro de 1832, o padre 
Manuel Alves Coelho, 
de Pindamonhangaba, 
aqui chegou e tomou 
posse de seu rebanho, 
fazendo o primeiro 
batizado numa casa 
particular, enquanto se 
construía a igrejinha 
para a qual foi transla-
dada definitivamente a 
imagem de São Bento, 
vinda da Guarda Velha. 
A atual matriz só foi 
construída por volta de 
1853.
Durante muito tempo 
teve-se como data de 
fundação o dia 3 de fe-
vereiro de 1828, sendo 
seu centenário come-
morado solenemente 
no ano de 1928. Poste-
riormente, adotou-se 
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Parabéns 
São Bento do Sapucaí 
pelos seus 190 anos!
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