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A GAzetA dos Municípios

Atleta de Pinda é  
bronze no Campeonato  
Brasileiro de atletismo

Vacinação contra gripe 
supera total de grupos 
prioritários em Taubaté

Taubaté recebe Domingo 
no Parque Especial  

Meio Ambiente

  No último fim de semana 
(27 a 29), a equipe de atle-
tismo de Pinda 
participou do Campeonato 
Brasileiro, que aconteceu 
em São Bernardo do 
Campo. A competição 
reuniu 733 atletas de 16 
estados do Brasil.

  Balanço atualizado da 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Taubaté na tarde de 
quinta-feira, 2 de junho, 
indica que a cidade che-
gou a 101,95% de cober-
tura na Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra a 
Influenza de 2016.
  Os grupos prioritários re-
presentam 60.958 pessoas 
em Taubaté, mas 62.147 
doses já foram  aplicadas 
desde o início da campa-
nha em 30 de abril.
  O público-alvo da campa-
nha é formado por crianças 
entre seis meses e menores 

  A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, reali-
za neste domingo, 5, uma 
edição especial do Domin-
go no Parque, em come-
moração ao Dia Mundial 
do Meio Ambiente, das 9h 
às 13h no Parque do Se-
des.
  O evento irá contar com 

   Pinda foi bem represen-
tada para o campeonato e 
o destaque dessa 
competição foi a atleta Ke-
tiley Batista que 
conquistou o bronze 
nos 100 m com barreiras, 
pela categoria sub 18.
  A atleta treina no 

de cinco anos, trabalhado-
res da saúde, idosos a par-
tir dos 60 anos, gestantes 
e puérperas (mulheres que 
tiveram filhos nos últimos 
45 dias). Além destes, tam-
bém integram a campanha 
de vacinação os doentes 
crônicos, indígenas e po-
pulação carcerária. Estes, 
porém, não estão sujeitos 
a uma contabilização es-
pecífica.
  Apesar de uma melhoria 
nos indicadores, o grupo 
das gestantes ainda 
não atingiu a meta de 80% 
de cobertura estabelecida 

aula de alongamento, ca-
minhada em grupo, aula 
de zumba, um show com 
o grupo Madre Ecologia, 
desfile de roupas de ma-
terial reciclável e brinca-
deiras recreativas como 
ping pong, xadrez gigante, 
slackline, taco, paraquedas 
e pintura de rosto e jogos 
com corda.

Centro Esportivo 
“João do Pulo” e recebe 
apoio da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba para 
representar o Município.
  Parabéns a equipe e a 
atleta Ketiley, pelo 
resultado conquistado.

pelo Ministério da Saúde. 
Até esta quarta-feira ha-
viam sido 
aplicadas 2.270 doses, 
equivalente a 72,22% de 
cobertura (veja os indica-
dores).
  Ainda restam doses nos 
maiores postos de saúde 
do município e a expec-
tativa e que os estoques 
sejam zerados entre esta 
sexta-feira, dia 3, e a pró-
xima segunda-feira, dia 6 
de junho. Os postos 
são os da Independência, 
Três Marias 1, Ana Rosa e 
Mourisco.

  A ação ainda conta com 
parceria da Secretaria do 
Meio Ambiente e da 
academia Ophicina do 
Corpo. Mais informações 
pelo telefone: 12 3624-
8740.
  O Sedes fica na 
Avenida Amador Bueno 
da Veiga, s/nº – Jardim 
Ana Rosa.

CPIC realiza estudo de 
plantas para saúde  
da mulher em Pinda

  A equipe do CPIC - Cen-
tro de Práticas Integradas 
e Complementares - re-
alizou a REP - Roda de 
Estudo de Plantas - com a 
temática de saúde da mu-
lher na sede do CPIC. Fo-
ram explicadas as plantas 
que ajudam a diminuir os 
sintomas para tensão pré-
menstrual e as complica-
ções da menstruação.
   Essa Roda de Estudo tem 
o objetivo de disseminar e 
orientar o uso de plantas 
medicinais como comple-

mento na manutenção da 
saúde. A palestra consis-
tiu da exposição das plan-
tas que podem ser usadas, 
como a melissa, calêndu-
la, camomila e os diversos 
tipos de erva-cidreira, e 
também sobre como as va-
riações hormonais femini-
nas podem ser tratadas por 
meio dessas plantas.
 As plantas medicinais 
podem servir como uma 
alternativa mais barata e 
acessível para os remédios 
convencionais. As REPs 

são abertas ao público e 
tentam atrair a sociedade 
para uma troca de conhe-
cimento, unindo o conhe-
cimento popular ao cien-
tífico e desmistificando o 
preconceito sobre o uso de 
plantas medicinais.
  Outra finalidade desse es-
tudo é a orientação sobre a 
dosagem e o modo correto 
de preparo de ervas me-
dicinais. As REPs aconte-
cem toda ultima segunda-
feira de cada mês às 14h 
na sede do CPIC.
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PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
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EXPEDIENTE

Curiosidades

A história do Papai Noel

Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado 
Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O bispo, homem de bom co-
ração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas 
às chaminés das casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) após várias pessoas 
relatarem milagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal 
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil ganhou 
o nome de Papai Noel. Até o fim do século 19, o Papai Noel era representado com uma 
capa de inverno na cor marrom ou verde. Em 1886, o colunista alemão Thomaz Nast 
criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, 
com cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklvs nesse 
mesmo ano. Atualmente, a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças de 
todo mundo, principalmente durante as festas natalinas. E o bom velhinho de presente 
para as crianças que foram obedientes e se comportaram bem durante o ano. Ele habita 
o Pólo Norte e, com um trenó, puxado por renas, traz a alegria para as famílias durante 
as festas natalinas. Como dizem: Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

 
 
Humor

Classificados

Vendo um jazigo quase usado, pronto para receber a qualquer momento. Vista definiti-
va para os “quintos dos infernos” e, fechadura a prova de arrombamento. Acompanha 
uma caixa de foguetes e um engradado de cerveja. Motivo da venda: a minha sogra 
escapou, mais uma vez, do enfarto e o médico garante que ela viverá por muitos e 
muitos anos... ainda.
***
Manoel entra no restaurante e pede:
- Por favor, me sirva uma bacalhoada!
Ao que o atendente pergunta:
- Já sei! O senhor é português...
- Como descobriste? Foi por causa do meu sotaque ou pelo fato de eu ter pedido uma 
bacalhoada?
- Nem um, nem outro... É por que aqui é o McDonald’s...
***
Duas loiras estão em uma biblioteca e uma delas diz:
- Amiga! Olha aqui está escrito que o oxigênio foi descoberto pelo farmacêutico sueco 
Carl Wilhein Scheele.
- Nossa! Exclama a outra. E antes disso, como é que as pessoas respiravam?
***
O ceguinho está parado na esquina, aguardando para atravessar a rua, quando um ca-
chorro chega e faz xixi em sua perna. Ao sentir o líquido escorrendo-lhe pela perna, 
ele imediatamente enfia a mão no bolso, tira uma bolacha e oferece ao cachorro. Ao 
ver aquela cena, uma senhora observa:
- Quanta bondade! O cachorro urinou em sua perna e ainda o senhor lhe oferece uma 
bolacha?
E o ceguinho responde:
- Eu estou querendo saber onde é a cabeça dele para lhe dar uma paulada com minha 
bengala nesse desgraçado...

 
Mensagens 

Se buscais saúde, não fale em doenças com exagero.
Se procuras a paz, esqueça as guerras.
Se te esforças no perdão, por que lembrar as ofensas?
Para que valorizar as tristezas, se fostes feito para as alegrias.
Não haverá ódio onde vibra o amor.
***
Não significa que você é falso, quando você é legal com alguém que você não gosta. 
Significa que você é maduro o suficiente para gostar da pessoa e dizer: te adoro amigo. 
Isso é falsidade. Educação não, educação é uma dádiva que certamente te dá dignidade 
diante de qualquer desaforo.
***
Ás vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados 
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou in-
segurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma reação 
comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e não a veloci-
dade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, 
encontra-se na direção nos perdemos, mas encontraremos o caminho de volta. Pois 
parece que estejamos dando dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim 
mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É 
mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que estejamos 
regredindo, estamos consolidando, descansando. O progresso não é linear. Podemos 
ter avançado muito no que diz respeito à caridade e à compreensão, mas somos prin-
cipiantes em relação à raiva e à paciência. É importante não se exigir demais. Se não 
focarmos nos julgando e nem permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos 
frustrados.

 
 
Pensamentos, provérbios e citações

Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
Homens são como vinho, a idade azeda os maus e apura os bons.
A noite todas as pardas são gatas.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver a alma.
No dia em que nasces é que começam as suas tarefas.
O honesto sonha com aquilo que o pecador realiza.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
Mais importante que as palavras são os atos.
A memória é o cofre da história.
Tolo é quem confia no futuro.
Em matéria de amor, o silêncio vale mais que a fala.
Recordar um amor é viver outra vez.
A linguagem do amor está nos olhos.

MISCELÂNEA Pindamonhangaba realiza  
3º Festival Junino

  Pindamonhangaba realiza 
o 3º Festival Junino, de 17 
a 19 de junho, na Rodovia 
Dr. Caio Gomes Figueire-
do, km 11, Bonsucesso. A 
entrada é gratuita e haverá 
local amplo para estacio-
namento.
  O evento reunirá diversas 
atrações típicas da época, 
como apresentações de 
quadrilhas juninas, dan-
ça country, orquestra de 
viola, shows, artesanato 
regional, comidas típicas, 
pau de sebo, correio ele-
gante e outras brincadeiras 
juninas, além de missa ser-
taneja e o trem do forró.
 No total, serão 30 estan-
des dos restaurantes dos 

núcleos turísticos do Pira-
cuama e do Ribeirão Gran-
de, com diversas opções 
em pratos e doces típicos 
juninos.
  O festival é realizado pela 
parceria entre a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
e os núcleos turísticos do 
Piracuama e do Ribeirão 
Grande, além do Circuito 
Mantiqueira, com apoio 
do Ministério do Turismo.
 Trem do Forró
  Uma das atrações mais 
procuradas da festa é o 
Trem do Forró, parceria 
com a Estrada de Ferro 
Campos do Jordão, que 
freta o trem para idas e 
voltas do festival. Os in-

gressos já estão à venda, 
a R$11 por pessoa, ida e 
volta, no guichê da Estra-
dinha. 
 Os trens são decorados 
com o tema da festa e 
contam com uma banda 
de forró e monitores, que 
vão agitando a viagem 
até o festival e garantin-
do a diversão. Os horários 
do Trem do Forró serão: 
sexta-feira (17) às 19h e 
20h30; sábado (18), às 
13h, 15h30, 17h e 19h30; e 
domingo, às 9h30, 11h30, 
13h, 15h e 17h.
 Mais informações no De-
partamento de Turismo da 
Prefeitura, pelo telefone 
(12) 3643-1761

Comunidade da zona rural 
participa de nova reunião na 

Prefeitura
  O prefeito Ortiz Junior 
recebeu nesta quarta-fei-
ra, 1 de junho, uma nova 
comissão formada por 
moradores de bairros ru-
rais de Taubaté para mais 
uma reunião do Orçamen-
to Cidadão. Desta vez, a 
comissão representou os 
bairros Sete Voltas, Mon-
jolinho, São João do Ma-
cuco, Macuco, Ipiranga, 
Pedra Grande, Berta Gran-
de, Pouso Frio, Morro do 
Cruzeiro e Mato Dentro.

  O evento é coordenado 
pela Assessoria Especial 
de Participação Comuni-
tária da Prefeitura, coman-
dada pelo prefeito. 
 Também participaram do 
encontro o secretário de 
Saúde, além de represen-
tantes das secretarias de 
Educação, Cultura e 
Turismo, Obras, Serviços 
Públicos e Mobilidade Ur-
bana.
Integrantes da associação 
apresentaram diversas so-

licitações, como 
revitalização de unidades 
de saúde, manutenção das 
estradas rurais e 
melhorias na 
sinalização viária, sinali-
zação de caçambas, me-
lhorias na iluminação e 
instalação de academias 
ao ar livre, entre outras.
  Estas reuniões fazem 
parte do projeto Orçamen-
to Cidadão e estão 
previstas para acontecer 
semanalmente.
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ERRATA

Na edição 1731 do dia 03 de junho de 2016, foi publicado um abondono de emprego,  
onde lê-se o nome de Julia dos Santos Moura o correto é Juliana dos Santos Moura,  
conforme publicado novamente abaixo.

ABANDONO DE EMPREGO 

Padaria Sant´Ana LTDA., empresa com sede em Tremembé-SP,  
Av. Tremembé 492, Bairro: Nossa Senhora da Glória, CEP: 12120-000, convoca a Sra. Juliana 
dos Santos Moura, respectivamente, a comparecerem em sua sede no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro horas) sob pena de configurar abandono de emprego, sujeito às penalidades previstas no art. 
482 da CLT.

Reforma do centro  
comunitário e Padaria  

Artesanal em Pinda

 Moradores do Araretama 
recebem, na sexta-feira 
(3), duas melhorias: a re-
forma do Centro Educa-
cional Municipal “Maria 
José Ardito Lerario” – 
popularmente conhecido 
como centro comunitário 
– e a inauguração das ins-
talações da Padaria Arte-
sanal, do Fundo Social de 
Solidariedade. Será a par-
tir das 19 horas, no centro 
comunitário, rua General 
Rui de Andrade Costa, nº 
5, Araretama.
 A Padaria Artesanal é re-
alizada por meio da parce-
ria entre o Fundo Social de 
Solidariedade do Estado 
de São Paulo, Prefeitura 
de Pindamonhangaba e 

Fundo Social de Solida-
riedade do município. Os 
cursos realizados no local 
capacitam os alunos a pro-
duzir pães caseiros, bolos, 
roscas, além de oferecer o 
conhecimento sobre higie-
nização, para evitar conta-
minações em unidades de 
alimentação e nutrição.
 Os kits das padarias ar-
tesanais contam com um 
forno em aço inox, uma 
mesa em aço, oito assa-
deiras e um liquidificador 
industrial. A previsão do 
Fundo Social de Solida-
riedade é de abrir turmas 
ainda neste mês de junho.
 Pindamonhangaba conta, 
atualmente, com padarias 
artesanais nos bairros das 

Campinas, Cerâmica, e 
Loteamento Karina Ra-
mos, em Moreira César.
  Reforma no centro comu-
nitário
 O prédio do Centro Edu-
cacional Municipal “Ma-
ria José Ardito Lerario” 
foi adaptado para receber 
as instalações da Padaria 
Artesanal e também re-
cebeu outras melhorias 
necessárias. A equipe da 
Secretaria de Obras da 
Prefeitura realizou a ins-
talação de piso e azulejo 
na cozinha, pintura inter-
na e externa, manutenção 
geral hidráulica e elétrica, 
modificação da grade e do 
portão na frente do prédio, 
entre outros ajustes

Vll Festival da Mata Atlântica e 
III Semana do Mar se estende 

em Ubatuba

  O Festival da Mata Atlân-
tica  continua  com diver-
sas atrações ao longo da 
cidade neste final de sema-
na e também nos próximos 
dias.
 O evento é uma realização 
da Prefeitura Municipal de 
Ubatuba, FundArt, Com-
tur , Projeto Tamar e Aquá-
rio de Ubatuba. O evento 
celebra o Dia Nacional da 
Mata Atlântica (27/05) e 
os Dias Mundiais do Meio 
Ambiente (05/06) e dos 
Oceanos (08/06).
   Palestras
  Sexta (3) às 14h aconte-
ce a palestra Projeto Ca-
choeira – Rio Paraíba do 
Sul uma viagem de caia-
que extremo com Allan 
Yun Iwama e pesquisado-
res – INPE/CEMADEN/ 
UNESP-ICT/UNIFEI/ 
UERJ.  Depois, às 19h, 
tem a palestra 

Saneamento Ecológico 
com o engenheiro 
  Gustavo Machado, Ob-
servatório de territórios 
sustentáveis e saudáveis 
da Bocaina.
Já no sábado (4), às 14h, 
as palestrantes Amanda 
Oliveira Fonseca e Karoli-
na Marie V. Sebroeck fala-
rão sobre Monitoramento 
da juçara (Euterpe edulis) 
e da Seafortia e a fauna 
dispersora relacionada.  
Às 16h a palestra fica por 
conta de Carol Ramos 
e projeto Bora Plantar. 
Ambas acontecem no Au-
ditório Aquário Ubatuba.
   Debates
  Ainda no sábado (4), às 
17h, tem mesa redonda so-
bre Agrofloresta Meio de 
vida sustentável com 
Saulo Eduardo 
Xavier Franco de Souza / 
LASTROP/ESALQ/USP.

  Às 18h acontece a mesa 
redonda sobre a PEC: 215 
com o deputado 
Nilton Tatto, Ministério 
Público Federal 
Dra.Walquiria Imamura 
Picoli, lideranças Indíge-
nas de São 
Paulo Marcos 
Tupã e do Rio de Janeiro, 
Júlio 
Garcia Karai Xiju.
Ambas acontecem na 
Câmara dos Vereadores.
   Atrações Musicais
   No sábado, se 
apresenta o grupo Os 
Lokais na Praça da Baleia, 
às 20h. Um pouco mais 
tarde, às 21h30, o show 
fica por conta de Ieda 
Costa.
No domingo, a banda 
Os Cascudos abre o show 
de Gabriel O Pensador 
no Projeto Tamar a 
partir das 20h.

Bosque recebe Pinda em 
Cena neste domingo

 O Bosque da Princesa 
será palco, neste domingo 
(5), de uma grande festa 
das artes, com o Pinda em 
Cena – A Arte na Rua, a 
partir das 14 horas. Artis-
tas da cidade se apresen-
tarão gratuitamente para 
a população em dança, 
danças folclóricas, músi-
ca, teatro, artes plásticas 
e haverá, ainda, oficina de 
cerâmica.
  O evento é realizado pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
e visa dar espaço para ar-

tistas da cidade mostrarem 
seu trabalho e à população 
para conhecer a produção 
artística local.
  Neste domingo, se apre-
sentam em dança: Street 
Dance, Escola de Dança 
Gorette Von Gal; Cia Cê-
nica de Dança Mônica Al-
varenga; El Azama; Ballet 
Júlia Pyles; ConAtus Stu-
dio de Dança; Instintos 
Urbanos; e Lago do Cisne.
 Em dança folclórica, se 
apresentarão: Capoeira 
Vida, Maculelê, Samba de 
Roda e Congada São Be-
nedito.

  Em música, as atrações 
serão: Grupo Jeito Serta-
nejo e Aprendizes da Cor-
poração Euterpe. Em tea-
tro, será encenada a peça 
La Maldición, 
pela Cia Novos Atores. 
Em artes plásticas, expo-
rão seus trabalhos as artis-
tas Eru e Odila Silva.
 A oficina de cerâmica será 
ministrada pelo artista 
plástico Felipe Callipo.
 Haverá, ainda, a 
exposição de fotos 
“Olhos de Pindamonhan-
gaba – 
Parque do Trabiju”.
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Confederação  
Brasileira de Handebol 
agradece Taubaté por 

hospitalidade e  
estrutura

  A Confederação Brasilei-
ra de Handebol agradeceu 
através das redes sociais a 
Prefeitura de Taubaté por 
receber as seleções femi-
ninas (Juvenil e Júnior) 
na preparação das equipes 
para os Mundiais, que os 
selecionados irão disputar.
  As equipes estiveram na 
cidade em maio e utiliza-
ram o ginásio do Emecal, 
casa do handebol taubate-
ano, para os treinamentos.    
Na oportunidade, os che-
fes de delegações elogia-
ram a estrutura e logística 
de Taubaté, alegando que 

o município oferecia di-
versidade de hotéis, mer-
cados e academia perto do 
local de treinamentos. Eles 
ainda enfatizaram o fato 
do município ser um dos 
principais polos do hande-
bol brasileiro.
  Taubaté Handebol
  Taubaté ainda comemora 
o tetracampeonato Pana-
mericano de Clubes, con-
quistado no último final de 
semana, em Buenos Aires, 
na Argentina. Foi a 4ª vez 
seguida que os taubatea-
nos conquistaram a com-
petição. Taubaté ainda 

garantiu, também pela 4ª 
vez consecutiva, vaga no 
Super Globe, o mundial da 
modalidade, em setembro, 
no Qatar.
  Além do Panamericano, a 
equipe tem na bagagem tí-
tulos como: Bicampeão da 
Liga Nacional, Bicampeão 
da Copa Ouro, Bicampeão 
dos Jogos Abertos do 
Interior, Campeão Paulis-
ta e Octacampeão dos Jo-
gos Regionais. Em abril, o 
time foi campeão do 
evento teste para as Olim-
píadas do Rio de Janeiro 
2016.

Festival Junino terá  
‘Trem do Forró’,  

ingressos já estão à 
venda em Pinda

 Pindamonhangaba realiza 
nos dias 17, 18 e 19 de ju-
nho, o 3º Festival Junino, 
na Rodovia Dr. Caio Go-
mes Figueiredo, km 11, 
altura da entrada da Estra-
da Anhanguera. Serão di-
versas atrações musicais, 
culturais, gastronômicas e 
de lazer, para público de 
todas as idades.
 Uma das atrações mais 
procuradas da festa é o 
Trem do Forró, parceria 
com a Estrada de Ferro 

Campos do Jordão, que 
freta o trem para idas e 
voltas do festival. Os 
ingressos já estão à venda, 
a R$11 por pessoa, ida e 
volta, no guichê da Estra-
dinha. 
 Os trens são decorados 
com o tema da festa e con-
tam com uma banda de 
forró e monitores, que vão 
agitando a viagem até o 
festival e garantindo a di-
versão. Existe, ainda, uma 
opção para 

aqueles que preferem uma 
viagem mais sossegada, 
em um vagão sem sonori-
zação.
 Os horários do Trem do 
Forró serão: sexta-feira 
(17) às 19h e 20h30; sá-
bado (18), às 13h, 15h30, 
17h e 19h30; e domingo, 
às 9h30, 11h30, 13h, 15h 
e 17h.
 Mais informações no 
Departamento de Turismo 
da Prefeitura, pelo telefo-
ne (12) 3643-1761


