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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do
Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos

Federais, Estaduais e Municipais.
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Leia e Anuncie
Durante o fim de semana, a
Polícia Militar realizou
diversas operações contra a
criminalidade em
Pindamonhangaba que
terminou com a prisão de
cinco pessoas. Na noite de
sábado (27), em
patrulhamento pelo bairro
Vila São Benedito, a polícia
prendeu um homem com 9

pinos de cocaína, 6 pedras de
crack e dinheiro. Na
residência do indivíduo ainda
foram encontrados 11 pinos
de cocaína, 32 porções de
maconha e 2 aparelhos
celular. Na mesma data, a
polícia apreendeu dois
procurados da justiça. Um
deles foi preso no bairro
Mantiqueira e o outro no

bairro Araretama. No
domingo (28), em
patrulhamento pelo bairro
Araretama, um casal foi preso
realizando tráfico de drogas.
Eles estavam com duas
porções de maconha. Todos
os detidos foram conduzidos
ao Distrito Policial e
permanecem a disposição da
justiça.

PM realiza operação contra o
crime em Pinda

O Senac Taubaté está com
inscrições abertas para o
curso livre de
Matemática Financeira com
HP 12C. O curso ensina o
participante a utilizar as
funções da calculadora HP
12C, além de compreender
conceitos da matemática

financeira e sua aplicação no
mercado financeiro. Para
realizar o curso os estudante
deve estar cursando o Ensino
Médio. Ao longo das aulas
acontecem exposições
dialogadas, abordando
aspectos práticos, e
realização de exercícios

individuais e em grupo. As
aulas vão de 30 de abril a 18
de junho, sempre às terças
das 19h às 22h30. O Senac
Taubaté fica a Rua Nelson
Freire Campello, 202 -
Jardim Eulália. Mais
informações e inscrições pelo
telefone (12) 2125-6099.

Senac Taubaté oferece curso

livre Matemática Financeira com HP

12C

As equipes do Gelaf, Águia
Dourada, Bola 10 e
Fluminense foram campeões
do Campeonato Aniversário
da Cidade no domingo (28/
04/2013), no Centro
Esportivo Municipal Ubaldo
Gonçalves (Cemug). Os
times faturaram os títulos das
categorias Sub-10, Sub-12,
Sub-14 e Adulto. Os jogos
eliminatórios foram
disputados entre os meses de
março e abril. O Gelaf
venceu o Bola 10 por 1 a 0
na decisão da Sub-10. O gol
da vitória saiu dos pés de
Guilherme Nascimento. Na
final da Sub-12, o Águia
Dourada ganhou do Tinga
por 2 a 1. Alan Taylor
marcou duas vezes para o
Águia e Vinicius Caetano fez

o gol do Tinga. O Bola 10
goleou o Brasília por 5 a 0
na disputa do campeonato da
Sub-14. Os jogadores Léo,
Thiago, Tinga, Luan e Márcio
foram responsáveis pelos gols
do Bola 10.   O Fluminense
derrotou o Brasília por 2 a 1
no torneio do Adulto. Daniel
e Touché marcaram os gols
do Fluminense. Bruno
diminuiu para o Brasília.
Willian Aparecido Pereira da
Silva, Alexandre Fernandes
da Silva, Jorge Delfino da
Silva e Jamil Salamene
fizeram a arbitragem das
finais da garotada. Paulo
Cesar Casa foi o árbitro da
decisão da categoria Adulto,
auxiliado por Manoel Tiago
de Paula e Mário Marcos do
Nascimento. A equipe do

Brasília homenageou o
torcedor Luciano José da
Silva com um troféu durante
a premiação.
 O Centro Esportivo recebeu
uma partida do campeonato
Feminino no domingo (28).
 O Geração Independente
ganhou da secretaria de
Esportes de Caraguá por 4 a
1, Carlelaine,
 com dois, Laiane e Ana
Paula foram responsáveis
pelos gols do Geração
Independente. Fabiolla
marcou pela secretaria de
Esportes.  
A equipe do Ájax/
Marmoraria Beira-Mar II
joga com o Geração
Independente nesta quarta-
feira (1º),
 às 13h, no Cemug. 

Gelaf, Águia Dourada,
Bola 10 e Fluminense
conquistam título do

Campeonato Aniversário
da Cidade de

Caraguátatuba
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A Prefeitura Municipal da
Estância Turística de
Tremembé realiza a primeira
Operação Tapa Buracos de
2013. O trabalho começou
nesta segunda-feira (22/04).
Inicialmente, segundo o
Coordenador de Obras
Silvio Bonafé, serão
priorizadas as principais ruas
e avenidas da cidade e
aquelas com maiores
problemas. Posteriormente, o
serviço será estendido à toda
cidade. A avenida Luis

Gonzaga das Neves é a
primeira localidade
beneficiada com a operação
em Tremembé, pois segundo
relatou o Secretário
Municipal de Obras, Haílton
Amaral, a avenida é hoje um
ponto com maior fluxo de
veículos devido a ligação
T r e m e m b é / Ta u b a t é .
O trabalho é coordenado
pelo secretário, que esclarece
que devido ao período
chuvoso é difícil fazer uma
previsão da conclusão dos

serviços, mas a proposta é
dar sequência até a solução
final dos problemas. “Não
será fácil, mas estamos muito
empenhados neste objetivo”,
p o n t u a .
A Operação Tapa Buracos
está sendo realizada pela
própria Prefeitura Municipal
que diante da grande
demanda de ruas
e s b u r a c a d a s ,
e s t a  s e  e s f o r ç a n d o
para amenizar os problemas
mais graves do município.

COMEÇA OPERAÇÃO
TAPA BURACOS EM

RUAS E AVENIDAS DA
CIDADE DE TREMEMBÉ

Após grande atuação na
Copa Vale Paraibana de Jiu
Jitsu realizada em Taubaté no
mês de Março onde a equipe
se sagrou campeã no geral,
os atletas tremembeenses
da Pulga Jiu Jitsu voltaram a
lutar, dessa vez no
Campeonato Brasileiro de Jiu
Jitsu Região Sudeste
realizado pela CBJJE
(confederação de jiu jitu
esportivo), na cidade de São
Lourenço, MG. O
campeonato classificava os
melhores colocados para o
campeonato mundial que
será realizado no dia cinco de
julho em São Paulo, os
atletas de Tremembé fizeram
um ótimo trabalho e
conseguiram várias vagas
para o mundial da
modalidade. Destaque para o
professor Pulga que se

sagrou campeão brasileiro na
categoria dos pesos  médios
(faixa preta), após vencer
quatro lutas, e
consequentemente obteve
vaga para o mundial. Abaixo
segue a relação de conquistas
dos atletas tremembeenses.
Faixa Preta. Augusto Luis
(Pulga) – campeão categoria
peso médio. Orlando Filho
(Orlandinho) – Campeão
categoria super pesado.
Rodrigo Eleodoro (Pesão) –
Terceiro colocado categoria
super pesado. Faixa
Marrom. Carlos Eduardo
(Xuxa) – campeão categoria
super pesado, terceiro
colocado na categoria
absoluto. Mauricio –
campeão categoria peso
médio, terceiro colocado na
categoria absoluto. Valdemar
Junior – vice campeão

categoria pesadíssimo.
Marcos Monteiro (Marcão)
– campeão categoria super
pesado sênior. Faixa Roxa.
Eduardo Petersen (Guri) –
campeão categoria super
pesado. Felipe Ribas –
campeão categoria peso
leve. Faixa Azul. Danilo
Mendes – campeão categoria
peso pesado, terceiro
colocado categoria
absoluto. Faixa laranja.
Giovanni  Gonçalves-
campeão da categoria
p e s a d í s s i m o .  F a i x a
Amarela. Rainer Vectrans –
campeão da categoria peso
médio.  As próximas
competições são: 05 de
maio na cidade de Campos
do Jordão, na 2ª etapa da
Copa Vale de Jiu Jitsu e no
dia 5 de julho em São Paulo
no Mundial.

ATLETAS DO JIU JITSU DE
TREMEMBÉ CONQUISTAM
VAGAS PARA DISPUTA DO
MUNDIAL

Os trabalhadores da
empresa Ford de Taubaté
aprovaram em assembleia
realizada na tarde desta
quarta-feira, dia 24, o valor
de PLR (Participação dos
Lucros e Resultados) até o
ano de 2015. A PLR 2013
da fábrica vai injetar R$ 30,2
milhões na economia,
garantindo já com o
pagamento da 1ª parcela no
mês de Maio a injeção de R$

14 milhões na economia de
Taubaté e Região. A 2ª
parcela vai ser paga aos
trabalhadores no mês de
dezembro de 2013. Já para
os anos de 2014 e 2015, a
PLR será no valor do ano
anterior reajustada pelo
INPC com 2 % de aumento
real. De acordo com o
presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté,
Isaac do Carmo, com a

aprovação da PLR até 2015
o Sindicato poderá se dedicar
em negociações com a
fábrica direcionadas para
investimentos e contratações.
Com essa negociação,
 o Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região continua o trabalho
de valorização dos
trabalhadores e de geração
de renda e desenvolvimento
para o município.

Trabalhadores na Ford
de Taubaté aprovam PLR

até o ano de 2015

A equipe do TCC/Unitau/
Fecomerciários/Tarumã/
Taubaté alcançou a vitória
frente ao A.D. São Caetano
por 30 a 17, em jogo válido
pela primeira rodada do
Super Paulistão Masculino de
Handebol. O jogador André,
central do Taubaté, foi o
artilheiro do jogo, com 7 gols
marcados. O time do técnico
Marcos Tatá volta às quadras
no próximo sábado, 27,
contra o Unicep/São Carlos,
às 18 horas. O jogo acontece
fora de casa. Confira os
resultados dos jogos nas
outras modalidades: Futsal
- Copa Vanguarda de Futsal
- Jogando contra a seleção
de Quiririm, o ADC Ford/
Taubaté goleou por 4 a 0 em
sua estréia. Com gols de
Leandrinho, Raphinha e dois
de Max, o futsal taubateano
passou com tranquilidade
pelo Quiririm, seleção
formada e filiada à
competição pela primeira vez
nesse ano. Campeonato

Paulista  - ADC Ford/
Taubaté continua invicto pelo
Campeonato Paulista. A
vitória da vez foi de 6 a 0
sobre o A.D. Yoka, de
Guaratinguetá, num clássico
válido pela quarta rodada do
campeonato. O time lidera a
chave com quatro vitórias em
quatro jogos, 100% de
aproveitamento. O próximo
jogo será válido pelo returno
do campeonato paulista e
está marcado para sábado,
27, contra o Taboão da
Serra, no Ginásio José de
Souza, em Taboão. Futebol
de Campo - Sub15 e Sub17
- As categorias de base da
cidade jogaram contra o
Guarulhos no último dia 20
pelo campeonato paulista. Os
garotos do Sub15 golearam
o adversário por 5 a 0,
demonstrando domínio de
campo em boa posse de
bola, segundo o técnico Fred
Testa. Na sequencia, os
meninos do time Sub17
venceram por 3 a 1 e

continuam invictos em sua
chave, com duas vitórias e um
empate. Os garotos das duas
categorias voltam aos
gramados no sábado, 27,
contra a equipe do ECUS, de
Suzano. Jogos Abertos - O
Sub19 se prepara para
enfrentar Caçapava no
sábado, 27, pela manhã no
estádio Joaquim de Moraes
Filho, pela segunda rodada
dos Jogos Abertos. A equipe
vem de uma vitória sobre
Pindamonhangaba por 3 a 0
e convida os taubateanos a
apoiarem e prestigiarem os
garotos da cidade. Vôlei - A
equipe de Vôlei Sub19
feminino de Taubaté estreou
em Americana, pelo Torneio
Início de Vôlei,
e alcançou a vitória por 3 sets
a 0.
O jogo foi contra a equipe
local e marcou amplo
domínio taubateano,
 confirmando a boa fase da
cidade nos jogos deste final
de semana.

Embalados por
Handebol e Futsal,

taubateanos vencem em
todas as modalidades no

final de semana

No último domingo (21),
 a ECT - Equipe de Ciclismo
de Tremembé,
participou 3° Etapa do
Campeonato Valeparaibano
realizado pela LIDER (Liga
de rendimento de base da
Capital e Litoral Norte),
na cidade de Caçapava.
 A Equipe participou em
várias categorias e
conquistou seis medalhas no
total da 3° Etapa.
Segundo Sergio Pannain -
dirigente da ECT “Foi um
domingo bem competitivo,
onde tivemos boas disputas

em todas as categorias com
equipes de  nível muito forte, 
pontualidade no cronograma
do evento (LIDER) e
qualidade técnica,
tudo que o ciclismo da região
precisa para crescer cada
vez mais e conseguir cada vez
mais adeptos na
m o d a l i d a d e ” .
RESULTADO 3ª
ETAPA CAMPEONATO
VA L E PA R A I B A N O
DE CICLISMO 2013 -
MARIA EDUARDA
COUTO = 1º LUGAR
FRALDINHA FEMININO

- PATRICK
WASHINGTN DA CRUZ
= 4º LUGAR INFANTIL
MASCULINO - PEDRO
HENRIQUE DA CRUZ = 5º
LUGAR INFANTIL
MASCULINO - VITÓRIA
= 3º LUGAR INFANTO
JUVENIL FEMININO -
ANNA CLAUDIA
C A R N E I R O
MAZZONETTO = 4º
LUGAR INFANTO
JUVENIL FEMININO -
LUCAS COUTO = 5º
LUGAR JUVENIL
MASCULINO.

EQUIPE DE TREMEMBÉ

CONQUISTA MEDALHAS NA 3ª

ETAPA DO CAMPEONATO

VALEPARAIBANO DE CICLISMO

Devido a uma ação civil
pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado
de São Paulo (Processo n.
88/2013), feita pelo Juiz de

Direito da 2ª Vara Cível de
T r e m e m b é ,
a Prefeitura Municipal da
Estância Turística de
Tremembé deu início nesta

última quinta feira (25/04) a
remoção das ruínas da antiga
ponte do Eldorado (Ligação
entre Bairro dos Guedes
e Eldorado). 

PREFEITURA DE TREMEMBÈ

INICIA REMOÇÃO DE RUÍNAS DA

ANTIGA PONTE DO ELDORADO/

GUEDES

Dando início a 3ª Temporada
de Aventura, a cidade de
Santo Antônio do Pinhal
realizou no último final de
semana (27 e 28) a etapa de
abertura do Campeonato
Paulista de Asa Delta. A
competição aconteceu no
Pico Agudo e envolveu
participantes de várias partes
do estado. Os competidores
realizaram um percurso de 60

quilômetros, que saia do Pico
Agudo e passava pelas
cidades de Campos do
Jordão, Pindamonhangaba e
Taubaté. Nesta etapa de
abertura, o piloto David
Brito, da equipe Corinthians,
ficou em primeiro lugar
completando o percurso no
menor tempo, depois vieram
Eduardo Oliveira e Michel
Lousada. O Campeonato

Paulista de Asa Delta é
composto por 5 etapas ao
longo do ano com
encerramento em novembro.
Todos os competidores são
profissionais credenciados na
Associação Brasileira de Voo
L i v r e .  
A próxima etapa do
campeonato será no mês de
junho na cidade de Itamonte,
em Minas Gerais.

Santo Antônio do Pinhal
realiza etapa do

Campeonato Paulista de
Asa Delta

Pindamonhangaba vacinou,
até o momento,
aproximadamente 13 mil
pessoas, a meta é imunizar 21
mil contra a gripe. A
Prefeitura disponibilizou 37
equipes para atender o
público do grupo prioritário.
Os profissionais estão
distribuídos em 24 postos fixos
e 13 móveis. Para recebê-la,
basta ir à unidade de saúde
mais próxima de casa com um
documento com foto.
Deverão ser vacinadas as
pessoas a partir dos 60 anos
de idade, crianças de 6 meses
a enormes e dois anos de
idade, gestantes em qualquer
período da gestação, mulheres
no período até 45 dias após o
parto e trabalhadores da

saúde. A influenza é uma
infecção viral aguda que feita.

o sistema respiratório. A
transmissão ocorre por meio
de secreções das vias
respiratórias da pessoa
contaminada ao falar, tossir,
espirrar ou pelas mãos, que
após contato com superfícies
recém-contaminadas por
secreções respiratórias pode
levar o agente infeccioso
direto à boca, olhos e nariz.
 A maioria das pessoas
infectadas se recupera dentro
de uma a duas semanas sem
a necessidade de tratamento
m é d i c o .
No entanto, nas crianças
muito pequenas, idosos e
portadores de quadros clínicos
especiais, a infecção pode ser

mais grave e causar
pneumonia e morte. A
vacinação desses grupos é
considerada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS)
como uma estratégia de
prevenção, para a redução da
ocorrência da doença,
internações e óbitos.
Vejam quais são as
contraindicações. Indivíduos
com história de reação
anafilática prévia ou alergia
grave relacionada a ovo de
galinha e seus derivados,
assim como a qualquer
componente da vacina;
Pessoas que apresentaram
reações anafiláticas graves a
doses anteriores também
contraindicam doses
subsequentes.

Pindamonhangaba:
Vacinação contra a gripe

evite mortes e
internações


