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A GAzetA dos Municípios

População de Taubaté 
adere ao Programa de 

Coleta Seletiva na
cidade

Paratleta de Taubaté bate dois
recordes mundiais e está

classificado para
mundial em julho

A coleta seletiva, que co-
meçou no dia 1 de junho 
na cidade, já recolheu mais 
de 10 toneladas de mate-
rial reciclável em apenas 
três dias. Isso demonstra 
que a população está con-
tribuindo e fazendo a sele-
ção do seu lixo. O progra-
ma atende as exigências da 
Política Nacional de Resí-
duos Sólidos.
No primeiro dia foram 
recolhidos 1.790 Kg, en-
quanto no terceiro, esse 
volume subiu para 6.150 
Kg. É importante que a 
adesão da população seja 
gradual e que a coleta se-
letiva passe a fazer parte 
do cotidiano das pessoas.

O taubateano André Ro-
cha quebrou dois recor-
des mundiais, sendo um 
dele mesmo, na 1ª Etapa 
Nacional do Circuito Lo-
terias Caixa de Paratletis-
mo, neste domingo, dia 4 
de junho, em São Paulo. 
Com os resultados, o pa-
ratleta garantiu vaga no 

O calendário com dia, perí-
odo e bairros a serem aten-
didos estão disponíveis 
no www.taubate.sp.gov.
br/coletaseletiva e pode 
ser consultado também 
no SAC (0800.541.1202), 
que funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 22h.
Moradores e comerciantes 
devem separar o material 
e depositá-los em sacos 
plásticos, em frente à sua 
residência e comércio nos 
dias e períodos corretos 
em que o caminhão vai 
passar. O procedimento 
também é válido aos mo-
radores de condomínios e 
prédios.
Não é necessário identifi-

mundial de Londres que 
será disputado em julho, 
junto com a seleção bra-
sileira. Porém, antes do 
mundial, André vai brigar 
pelo pódio na Alemanha 
no Open de Berlim. André 
Rocha tem o apoio da Top 
10 Comunicação Esporti-
va, Prefeitura de Taubaté, 

car o lixo, uma vez que a 
coleta domiciliar é realiza-
da em horários e dias dife-
rentes da Coleta Seletiva 
e também não há limite 
de quantidade de material 
para ser recolhido. É pre-
ciso destacar, porém, que 
o lixo reciclável precisa 
ser necessariamente limpo 
e seco.
Todo o material reciclável 
coletado é pesado e desti-
nado às cooperativas dos 
bairros Vila Marli e Santa 
Tereza, gerando emprego 
e renda.
Serviço: Todas as informa-
ções da Coleta Seletiva: 
www.taubate.sp.gov.br/
coletaseletiva

Academia Cunzolo, Pa-
pelaria Iracema, Taubaté 
Shopping, Cantina Gadio-
li, Fabricio Lisboa Fisiote-
rapia Esportiva, Raísa Lo-
bato Psicóloga do Esporte, 
Santo Alimento, Oriental 
Kenkou Acupuntura, Aca-
demy School e Livre Solu-
ções em Mobilidade.

Gestoras participam de 
lançamento do projeto 

A Cidade da Gente

Aconteceu na manhã des-
ta segunda-feira (5), o 
lançamento do projeto “A 
Cidade da Gente”, no Mu-
seu Histórico Pedagógico 
Dom Pedro I Dona Leo-
poldina. O programa con-
siste em valorizar a cidade 
de Pindamonhangaba, tal 
como os pontos turísticos 
e históricos do município.
Estiveram presentes no 
lançamento, gestoras re-
gionais e gestoras das es-
colas municipais contem-
pladas pelo projeto -  Dr. 
Ângelo Paz da Silva, Dr. 
Francisco de Assis César 
e Arthur de Andrade. O 
escritor e organizador do 

projeto José Santos esteve 
presente também apresen-
tando o programa e expli-
cando a continuidade do 
programa, que encerrará 
com o lançamento do li-
vro: “A Cidade da Gente”.
O livro será produzido 
com a ajuda dos alunos 
das escolas participantes 
do projeto, que visitaram 
pontos turísticos de Pinda 
para escreverem uma car-
ta, com o tema “O Bosque 
da Princesa e a Igreja Ma-
triz”. As cartas foram en-
tregues ao escritor que as 
utilizará como base para 
produzir o livro infanto-
juvenil sobre Pindamo-

nhangaba. O escritor José 
Santos permanecerá na 
cidade por três dias e ofe-
recerá para os estudantes e 
professores encontros para 
debater sobre o livro, além 
de também visitas aos 
pontos turísticos e históri-
cos do município. 
O projeto “A Cidade da 
Gente” é um programa 
de educação patrimonial, 
organizado pelo escritor 
José Santos, com apoio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura e do Departamen-
to de Turismo e Patrimô-
nio Histórico do município 
e visa valorizar a história 
de Pindamonhangaba.

Semana do Meio Ambiente 
realiza atividades com

estudantes

A Semana do Meio Am-
biente continua em Pin-
damonhangaba até sábado 
(10). Na terça-feira (6), 
diversas atividades foram 
realizadas, como troca de 
mudas de árvores por óleo 
usado e pilhas e baterias 
inservíveis, além de trilha 
interpretativa e dinâmi-
ca com alunos de escolas 
municipais, no Parque da 
Cidade.
Por meio de atividades 
educativas, a intenção da 
Semana do Meio Ambien-
te é de conscientização da 

população sobre a impor-
tância da ação de cada um 
na preservação ambiental.
Nesta quarta-feira (7), a 
partir das 14 horas, será 
realizada uma Roda de 
Conversa com especialis-
tas, aberto ao público. Será 
no auditório da Prefeitura, 
com o tema “Ideias e so-
luções sobre loteamentos 
clandestinos e a ameaça 
que representam à biodi-
versidade e recursos hí-
dricos, direitos de posse 
incertos”.
Na quinta-feira (8), será 

realizada uma Caminhada 
no Parque Natural Muni-
cipal do Trabiju, a partir 
das 13 horas, pela Trilha 
Ecológica da Cachoeira. A 
participação é gratuita.  
A Semana do Meio Am-
biente é realizada graças 
a uma série de parceiros, 
como Prefeitura de Pinda-
monhangaba (Secretaria 
de Meio Ambiente, Depar-
tamento de Meio Ambien-
te, Secretaria de Educação, 
Casa Verde), Ibama, ongs, 
Instituto Florestal, APTA, 
entre outros.
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 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 Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, além de 
bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Listamos algumas 
razões para você incluir a batata doce na sua alimentação sem culpas e com muita 
saúde. A batata doce possui substâncias antioxidantes que ajudam a combater os 
radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce e ajudando a ficar com uma 
pele maravilhosa. Por conter muitas fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. 
Previne a constipação intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre 
algumas porções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua 
saúde. A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias receitas 
gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, frango, em so-
pas, etc. Escolha a sua receita preferida e aproveite. Além de possuir baixo índice 
de glicêmico, a batata doce ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue impe-
dindo a elevação dos níveis de insulina. Diferente da sua parente (batata inglesa), 
a batata doce possui um tipo de carboidrato de menor índice glicêmico. Fornece 
energia durante todo dia, pois libera energia aos poucos no organismo. Ótimo 
também para o pós-treino nas academias. Fortalece o sistema imunológico. Além 
de vários nutrientes, a batata doce é rica em vitaminas A e C, portanto um pode-
roso aliado na hora de proteger o corpo contra doenças. Pode ainda te ajudar na 
prevenção contra o câncer. Ajuda a diminuir o estresse. Hoje em dia, todos temos 
nossos momentos de estresse em nossas vidas. Por conter uma boa quantidade de 
potássio, essa raiz te ajuda a relaxar e se manter calmo. Mas do que o necessário 
incluir essa raiz na correria do dia a dia. Alto teor de fibras, carboidratos do bem, 
poucas calorias, substâncias antioxidantes e sensação de saciedade. Combinação 
perfeita para quem quer uma ajuda a mais na hora de perder uns quilinhos. Não 
deixe de incluir essa delícia na sua dieta, vale a pena!

Humor 

A professora, após a lição, solicita para três alunos criarem uma frase que tenha as 
seguintes palavras: com certeza.
A riquinha da classe, faz a seguinte frase: Hoje, nosso motorista me trouxe à esco-
la de BMW, com certeza a nossa Mercedes está na revisão.
A aluna que pertence à classe média, faz a seguinte frase: Mamãe, hoje preparou o 
nosso café da manhã, com certeza a nossa empregada está de folga.
O aluno pobrezinho da classe, faz a seguinte frase: Ontem à noite, vovô pegou o 
jornal e foi ao banheiro, com certeza ele foi fazer outra coisa porque ele não sabe 
ler.
***
O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que tinha 
sido indicada por um dos diretores da empresa como sendo muito prendada. Ao 
encontrar a moça, ele ficou extasiado. Era uma loira estonteante, siliconada corpo 
cultural, olhos verdes, bronzeada ou seja toda prendada. Refeito do susto e come-
çando a dar instruções, ele fala:
- Suponho que a senhorita saiba o que é uma fatura e o que é uma duplicata... 
Estou certo?
E ela, toda garbosa, responde:
- Mas é claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma das 
pernas e duplicata é quando a gente quebra as duas...

Mensagens

Passamos a vida em busca da felicidade. Procurando o tesouro escondido. Corre-
mos de um lado para o outro esperando descobrir a chave da felicidade. E achamos 
que a vida seria diferente, se pelo menos fôssemos felizes. E, assim, uns fogem de 
casa para serem felizes e outros voltam pra casa para serem felizes. Uns se casam 
para serem felizes e outros se divorciam para serem felizes. Uns fazem viagens 
para serem felizes e outros trabalham além do normal para serem felizes. Anos 
desperdiçados, uma busca infinita. Nunca a Lua está ao alcance das mãos, nunca 
o fruto está maduro, nunca o vinho está no ponto. Nunca estamos satisfeitos. Mas 
há uma forma melhor de viver. A partir do momento em que decidimos ser feliz, 
nossa busca da felicidade chega ao fim. É que percebemos que a felicidade não 
está na riqueza material, na casa nova, no carro novo, naquela carreira, naquela 
pessoa e jamais está à venda. Quando não conseguimos achar a satisfação dentro 
de nós para ter alegria, estamos fechados à decepção. A felicidade não tem nada 
a ver como conseguir. Ela consiste em satisfazer-nos com o que temos e com o 
que não temos. Poucas coisas são necessárias para fazer feliz uma pessoa sábia, 
ao mesmo tempo tem que nenhuma forma satisfará a um inconformado. As neces-
sidades de cada um de nós são poucas. Enquanto nós não tivermos alguma coisa 
a fazer, alguém para amar, alguma coisa a esperar, não seremos felizes. Saiba que 
a única forma de felicidade está dentro de nós e deve ser repartida. Repartir suas 
alegrias é compartilhar gotas de perfume sobre os outros e, sempre algumas gotas 
acabarão caindo sobre nós mesmos. 

Pensamentos, provérbios e citações

Bem pago está quem por satisfeito se dá.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
A amizade é um amor que nunca morre.
A vida é o que se inspira no amor e é guiada pela sabedoria.
Quem inventou a distância não sabia da do da saudade.
O mundo é redondo para que sofram os quadrados.
Um hoje vale por dois amanhãs.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
O grande segredo dos negócios em segredo é o grande segredo.
Se você quer um bom serviço, faça-o sozinho.
Com uma boa sopa as dificuldades descem melhor.
A verdadeira viagem se faz na memória.
O homem é aquilo que ele mesmo faz.
Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência trás mais frutos do que a força.

Caraguá avança nas
tratativas para reabertura 

do Pronto Socorro e
aumento de 50 novos leitos

Revisão de IPTU nos bairros 
do Paiol Grande, Sítio e Dias

em São Bento do Sapucaí

A Prefeitura de Caragua-
tatuba pretende reabrir o 
Pronto Socorro Municipal 
ao lado do prédio onde 
funciona a Casa de Saúde 
Stella Maris.
O anúncio foi feito durante 
a cerimônia de assinatura 
do novo contrato entre a 
administração e o Institu-
to das Pequenas Missio-
nárias, evento realizado 
na tarde desta terça-feira 
(06/06) na sede da Secre-
taria de Saúde.
As tratativas estão avan-
çadas e estão sendo feitas 
entre o prefeito Aguilar 
Junior e a direção da Casa 
de Saúde Stella Maris.
“Um dos meus grandes 
sonhos como prefeito é 
ver o Pronto Socorro rea-
berto na Santa Casa. Com 
isso vamos conquistar no-
vos leitos para melhorar o 
atendimento a nossa popu-
lação”, afirmou o prefeito.
Prefeitura garante reaber-
tura do Pronto Socorro e 
aumento de 50 novos lei-
tos
Prefeitura garante reaber-

A Prefeitura Municipal de 
São Bento do Sapucaí en-
caminhou à Câmara Mu-
nicipal emenda ao Projeto 
de Lei nº 33/2017, com o 
objetivo de revisão dos 

tura do Pronto Socorro 
e aumento de 50 novos 
leitos (Fotos: Luis Gava/
PMC)
Para viabilizar a parceria 
entre Stella Maris e Prefei-
tura de Caraguatatuba, o 
prefeito anunciou a busca 
por recursos para o térmi-
no da obra e a ampliação 
dos leitos.
“Já conseguimos verbas 
de emendas parlamenta-
res, sendo R$ 1,2 milhão 
do deputado estadual Car-
los Sampaio e mais R$ 3 
milhões dos deputados es-
tadual e federal, Jorge Ca-
ruso e Baleia Rossi”.
Ainda de acordo com o 
prefeito, são verbas que 
serão destinadas para as 
obras, equipamentos e au-
mento de leitos. “A obra 
vai propiciar um acrésci-
mo de pelo menos 50 leitos 
para atendimento geral”, 
explica Aguilar Junior.
Atualmente, a Santa Casa 
conta com 157 leitos, sen-
do 116 para pacientes do 
SUS (Sistema Único de 
Saúde) e 41 para convê-

cálculos de IPTU lançados 
nos exercícios de 2015, 
2016 e 2017, por conta da 
Lei n° 1687/2014 (Lei da 
Expansão Urbana) e De-
creto (n° 2646/2014). A 

nios particulares, além de 
10 leitos de UTI neonatal e 
sete para UTI adulta.
De acordo com a Irmã 
Sandra Maciel Notolo-
ni, presidente do Instituto 
das Pequenas Missioná-
rias de Maria Imaculada, 
é importante a direção do 
Stella Maris e a Prefeitura 
estarem imbuídas no bem 
estar da população. “O 
nosso compromisso com a 
comunidade é levar o me-
lhor atendimento”.
Ala do CAPS
A Prefeitura de Caragua-
tatuba também firmou 
parceria com o Governo 
do Estado, através de um 
financiamento pelo Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento (BID), para a 
construção de uma ala de 
internação para pacientes 
do Centro de Apoio Psi-
cossocial (CAPS).
Serão 10 leitos e inves-
timento de R$ 3 milhões 
em estrutura e equipamen-
tos. O prédio funcionará 
em uma ala do Complexo 
Hospitalar do Stella Maris.

análise e revisão do IPTU 
serão feitas por número 
da Inscrição Imobiliária 
(CCM), nos imóveis per-
tencentes aos bairros do 
Paiol Grande, Sítio e Dias.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 147, Termo nº 6562
Faço saber que pretendem se casar MARCIO JOSÉ DOS SANTOS e JOICE 
FERNANDA ALVES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tauba-
té - SP, nascido em 26 de abril de 1978, de profissão ajudante geral, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho de 
JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS, de 67 anos, nascido na data de 7 de maio de 
1950 e de MATILDE DA SILVA SANTOS, de 64 anos, nascida na data de 1 de 
março de 1953, residentes e domiciliados em Taubaté/SP, naturais de Taubaté/
SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 30 de agosto de 1986, de pro-
fissão garçonete, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Seis, nº 
13, Jardim Maracaibo, filha de LUCIA ALVES PIRES, de 54 anos, nascida na 
data de 26 de abril de 1963, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural 
de Tremembé/SP. 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. 

Livro D- 24, FLS. nº 147, Termo nº 6563
Faço saber que pretendem se casar NEANDER MEDEIROS RIOS e IDALA 
CAROLINA CARVALHO ALVES, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Taubaté - SP, nascido em 12 de agosto de 1987, de profissão professor, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Itapagipe, nº 75, Parque 
Senhor do Bonfim, filho de THIAGO ALMEIDA RIOS, de 71 anos, nascido na 
data de 20 de março de 1946, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de 
Monte Alegre da Baia/BA e de MARIA FRANCISCA DE MEDEIROS RIOS, 
de 61 anos, nascida na data de 28 de janeiro de 1956, residente e domiciliada 
em Taubaté/SP, natural de Campina Grande/PB. Ela é natural de Taubaté - SP, 
nascida em 9 de dezembro de 1994, de profissão economista, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada na Rua Cambuquira, nº 227, Parque das Fontes, 
filha de ABEL RIBEIRO ALVES, de 45 anos, nascido na data de 9 de dezembro 
de 1971, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Cristais/MG e de 
LUCIANA CARVALHO RIBEIRO, de 44 anos, nascida na data de 19 de junho 
de 1972, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. 
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. 

Relação de Vagas
PAT de Taubaté

Auxiliar de Cozinha
Auxiliar de Logística
Auxiliar de Pizzaiolo
Chefe de Serviço (Irá coordenar equi-
pe de limpeza externa)
Coordenador de Restaurante
Mecânico de suspensão
Serralheiro (deve ter curso do SE-
NAI)
Técnico Em Manutenção de Equipa-
mentos de Informática

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO
-RG -CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984

HORÁRIO DE FUNCIONAMEN-
TO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 
08H ÀS 17H

Cadastro para Empresas 

As empresas que têm o interesse em 
cadastrar vagas abertas  entrar em 
contato pelo e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com
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Convite: VII Conferência 
Municipal de Assistência 

Social em Tremembé

Taubaté mantém vacinação 
contra influenza para

grupos prioritários

Taubaté conquista
nove medalhas no
Valeparaibano de

Tênis de Mesa

Entidades de Pinda
recebem capacitação 

para adequação à
nova Lei

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé e o Conse-
lho de Assistência So-
cial convidam para o VII 
Conferência Municipal 
de Assistência Social que 
acontecerá no dia 30 de 

A Vigilância epidemioló-
gica de Taubaté esclarece 
que, conforme orientação 
da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo, vai 
manter a vacinação contra 
influenza para os grupos 
prioritários até a próxima 
sexta-feira, dia 9 de junho.
Crianças e gestantes ainda 
estão abaixo da meta de 
vacinação. A campanha 
segue em 24 unidades de 
saúde do município.
Até a última quinta-feira, 
dia 1 de junho, a cobertura 
vacinal de crianças estava 
em 85,10% e a de gestan-
tes em 76,61%. Todos os 
demais grupos prioritários 
superaram a meta de 90% 
de cobertura determinada 
pelo Ministério da Saúde. 
A cobertura geral está em 
97,15%, com 59.485 doses 
aplicadas.
A partir de agora, as uni-
dades da Vila Marli, Bon-
fim, Quiririm, São João, 
Novo Horizonte, Chácaras 
Reunidas, São Pedro, Es-

Taubaté conquistou nes-
te domingo, dia 4 de ju-
nho, quatro medalhas de 
ouro, três de prata e duas 
de bronze no Campeonato 
Valeparaibano de Tênis de 
Mesa por equipes, em Lo-
rena.
Os taubateanos se desta-
caram na categoria Adulto 
Masculino, com os atletas 
Jonas Moradei, Jonas Izu-
mi, Lucas Espirito, Ever-
ton Silva e Thiago Luz.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, através 
do Departamento de  
Assistência Social, ofe-
receu na última quinta-
feira (01) e sexta-feira 
(02), um curso de capa-
citação sobre o marco  
regulatório da nova lei 
13.019/14 para as todas as 
entidades carentes de Pin-
da, além de departamentos 
da Prefeitura.
Todas as instituições 
que têm desejo de firmar 

Junho de 2017, na Secre-
taria de Ação Social, das 
8h às 13h.
Programação:
8h – Credenciamento
8h30 – Abertura Oficial
9h – Leitura do Regimento
9h30 – Palestra com Prof. 

panada Santa Terezinha, 
Estiva e Planalto passarão 
a aplicar somente o refor-
ço para as crianças entre 6 
meses e 8 anos que rece-
beram a primeira dose da 
vacina este ano. Conforme 
determinação do Ministé-
rio da Saúde, nestes casos, 
a dose complementar deve 
ser aplicada 30 dias após a 
primeira. A restrição ocor-
re em função dos estoques 
disponíveis, que devem 
ser priorizados para este 
grupo. A relação dos de-
mais postos de saúde do 
município que dispõem de 
salas de vacina está dispo-
nível no portal da prefei-
tura (http://www.taubate.
sp.gov.br/pamos-e-esfs/)
Mais informações podem 
ser obtidas junto à Vigi-
lância Epidemiológica 
de Taubaté pelo telefone 
3629-6232.
Saiba mais
Grupos prioritários defi-
nidos pelo Ministério da 
Saúde: gestantes, crianças 

Classificação Geral
Campeão no Adulto Mas-
culino: Jonas Moradei, Jo-
nas Izumi e Lucas Espirito
Campeã no Infantil Femi-
nino NF: Debora Bueno e 
Ana Julia Freitas
Campeão no Pré-Senior 
NF: Julio Amaral e Agnal-
do Tavares
Campeão no Infantil Mas-
culino NF: Kennedy Ryan 
e Douglas Gouvea
Vice no Adulto Masculino 

parceria com a Prefeitu-
ra através de convênio 
terão que se adequar à 
nova lei, que é de 2014,  
porém o prazo limite dela 
é de até 2017 para a regu-
larização de todos. Estive-
ram presentes representan-
tes de 24 entidades, além 
dos departamentos de 
Saúde, Assistência Social 
e Financeiro da Prefeitura 
de Pinda.
O objetivo desta capaci-
tação é oferecer as enti-

Marcos Valdir
10h – Coffee Break
10h30 – Discussão dos Ei-
xos
11h30 – Plenária
12h30 – Eleição dos Dele-
gados
13h – Encerramento

até 5 anos, trabalhadores 
da saúde, idosos acima de 
60 anos, puérperas, pro-
fessores, portadores de do-
enças crônicas, indígenas, 
detentos e funcionários do 
sistema prisional.
Grupos autorizados pelo 
governo do Estado (lis-
ta atualizada em 1º de 
junho): polícias Militar, 
Civil e Científica, Corpo 
de Bombeiros, carteiros, 
profissionais do Poupa-
tempo, judiciário, Minis-
tério Público e Defensoria 
Pública, Polícia Federal, 
Guarda Municipal, doado-
res de sangue e de medula, 
trabalhadores de tribunais 
de Justiça e fóruns, pro-
fissionais que trabalham 
com pessoas em situação 
de rua, cuidadores de ido-
sos, auxiliares de classe 
e demais funcionários de 
escolas do ensino básico 
e superior, funcionários de 
creches, trabalhadores da 
limpeza urbana e coletores 
de resíduos.

NF: Ailton Gouvêa e Re-
nato Freitas
Vice no Juventude NF: 
Erick SIlva e Diego Santos
Vice no Infan-
til Feminino NF:  
Amanda Gomes e Giovan-
na Quintanilha
Terceiro Lugar Adulto 
Masculino: Everton Silva 
e Thiago Luz
Terceiro Lugar Adul-
to Masculino NF: João 
Gobbo e Leonardo Pousa

dades e departamentos 
da Prefeitura a oportu-
nidade de qualificação  
para que todos trabalhem 
de maneira correta, con-
forme a nova regulamen-
tação, além de também de-
senvolverem um trabalho 
de acordo com as normas 
da Prefeitura. 
Na quinta-feira, o curso se 
iniciou às 9 horas e seguiu 
até as 17 horas. Já na sex-
ta-feira, aconteceu das 8h 
às 15h. 

Atleta de Taubaté vence 
Paulista de Jiu Jitsu em 

Barueri
O atleta Carlos Júnior, de 
Taubaté, venceu a 2ª Etapa 
do Circuito Paulista de Jiu 
Jitsu, neste final de sema-
na, em Barueri.

J ú n i o r  
finalizou seus três adver-
sários na categoria até 83 
kg e ficou com a medalha 
de ouro.

Agora o atleta se 
prepara para três  
competições: Open do Rio 
de Janeiro, Open de São 
Paulo e o Mundial.

Pinda é prata na II etapa da liga
intermunicipal de Ginástica Artística

Pindamonhangaba foi vi-
ce-campeã na II etapa da 
liga intermunicipal de Gi-
nástica Artística, categoria 
pré-infantil e infantil. A 
competição foi realizada 
no sábado (3), em Hor-
tolândia, e teve a participa-
ção das equipes de Pinda-
monhangaba, Hortolândia, 
Boituva, Jundiaí, Barueri, 
Bragança Paulista, Osas-
co, Clube Pinheiros, São 
José dos Campos, Indaia-
tuba e Campinas.

Além do segundo lugar 
geral, as atletas represen-
tantes da cidade conquis-
taram bons resultados in-
dividuais. Gabriela Abdo 
foi campeã no solo, na 
trave de equilíbrio e no in-
dividual geral. Maria Julia 
Basílio ficou com o tercei-
ro lugar na trave de equi-
líbrio, no solo, paralelas e 
quarto no individual geral.
Annita Pain foi terceira 
colocada no salto sobre a 
mesa e quarta colocada na 

trave de equilíbrio.
Eduarda Vitor ficou com o 
quarto lugar no solo e em 
quinto lugar nas paralelas.   
A equipe da Semelp (Se-
cretaria Municipal de Es-
porte e Lazer) é formada 
pelo técnicos e assistentes: 
Marcelo Ronconi, Moni-
que Ellen e Suelen Teixei-
ra, e ginastas: Ana Clara 
Usier, Annita Pain, Edu-
arda Vitor, Gabriela Abdo, 
Maria Clara Barbosa e 
Maria Julia Basilio.


