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A GAzetA dos Municípios

Pinda conquista 14
medalhas no Estadual
de Ginástica Artística

Taubaté ganha 41ª
loja da Leroy Merlin

Vacinação contra gripe 
será fracionada por
períodos e grupos

em Pindamonhangaba

A equipe de ginástica artís-
tica da Semelp - Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer de Pindamonhanga-
ba, trouxe muitas vitórias 
para casa, no final de se-
mana. Os atletas represen-
tantes da cidade participa-
ram da I Etapa Estadual do 
Troféu Liga de Ginástica 
Artística, no dia 8 de abril, 
em Bragança Paulista e 
conquistaram 14 medalhas 
na competição.
Sob o comando dos téc-
nicos Marcelo Ronco-

Taubaté ganha, a partir da 
próxima quinta-feira, dia 
20 de abril, uma unidade 
da Leroy Merlin. A 41ª 
loja da empresa no país é 

Ministério da Saúde fra-
cionou a vacinação con-
tra a Influenza em gru-
pos dentre os prioritários. 
Campanha em Pinda co-
meça dia 18 e será atrelada 
à prevenção e detecção do 
câncer bucal
O Ministério da Saúde 
determinou, nesta quinta-
feira (13), que a vacina-
ção contra a Influenza será 
fracionada em todo o país. 
A etapa 1 já foi realizada, 
com a imunização dos tra-
balhadores de saúde dos 
hospitais. A partir de 18 de 
abril, começa a campanha 
nacional, quando deverão 
ser vacinados os trabalha-
dores de saúde dos servi-
ços públicos e privados e 
as pessoas com 60 anos ou 
mais de idade.
A etapa 3 será a partir de 
24 de abril, para gestantes, 
puérperas (mulheres que 
deram à luz há menos de 
45 dias), crianças (maiores 
de 6 meses e menores de 5 
anos de idade) e indígenas.
A etapa 4 começa no dia 2 
de maio, para as pessoas 

ni e Monique Ellen,  
os ginastas da cidade reali-
zaram provas de salto, pa-
ralelas assimétricas, trave 
de equilíbrio e solo. Cerca 
de 230 atletas participa-
ram desta etapa. 
“Esse evento foi impor-
tante para avaliar o nível 
técnico e postural dos gi-
nastas de Pinda para as 
próximas competições. O 
resultados foram muito 
bons”, explicou o profes-
sor Marcelo Ronconi.
No Feminino, as gi-

responsável pela geração 
de mais de 200 empregos 
diretos e 500 indiretos no 
município.
A instalação da unidade 

portadoras de doenças crô-
nicas não transmissíveis e 
outras condições clínicas 
especiais independente-
mente da idade (conforme 
indicação do Ministério da 
Saúde) apresentando pres-
crição médica especifican-
do o motivo da indicação 
da vacina, que deverá ser 
apresentada no ato da va-
cinação.
A etapa final será a eta-
pa 5, a partir do dia 8 de 
maio, voltada para profes-
sores das redes pública e 
particular, e para todos os 
outros grupos anteriores.
O dia 13 de maio será o 
Dia “D”, quando have-
rá um horário especial de 
atendimento em 11 postos 
pela cidade, além da Praça 
Monsenhor Marcondes.
Fora do Dia D, até o dia 26 
de maio, serão 25 locais 
de vacinação. Para tomar 
a vacina, além de ser do 
grupo prioritário, a pessoa 
deve levar o RG e a cartei-
ra de vacinação, se tiver.
Para a campanha deste 
ano, o Ministério da Saúde 

nastas Annita de Ma-
cedo,  Eduarda Vitor,   
Gabriela Abdo e Maria Ju-
lia Basílio conquistaram 
medalha de ouro. Maria 
Clara Barbosa ganhou pra-
ta.  Ana Clara Usier, Ca-
rolina Marcondes e Julia 
Freitas foram bronze.
No Masculino, os gi-
nastas Marcos Soa-
res,  Kauan Oliveira,   
Kaiky Lopes,  Kayc Oli-
veira,  Paulo Soares e 
Kaue da Silva conquista-
ram o bronze.

contou com o apoio da 
Prefeitura de Taubaté, por 
meio da Secretaria de De-
senvolvimento e Inova-
ção. A administração tem 
apoiado a vinda de em-
preendimentos como este 
com o objetivo de estimu-
lar a geração de empregos 
e o desenvolvimento do 
município.
A cerimônia de inaugura-
ção está prevista para as 
10h30. A Leroy Merlin de 
Taubaté está instalada na 
avenida Dom Pedro, na 
altura da saída 107 da via 
Dutra, sentido Rio de Ja-
neiro.

vai enviar 44 mil doses da 
vacina, sendo 14 mil doses 
a mais do que no ano pas-
sado.
Prevenção ao câncer bucal
Além da campanha de va-
cinação contra a Influenza, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai realizar a 
campanha de prevenção 
e diagnóstico precoce do 
câncer bucal, ao mesmo 
tempo. O público princi-
pal é o de idosos com fato-
res de risco, como dentes 
quebrados, próteses mal 
adaptadas, e ou que sejam 
alcoólatras, tabagistas e 
trabalhem diretamente no 
sol.
O diagnóstico será fei-
to em todos os postos, de 
acordo com o fluxo de 
cada local. No momen-
to da vacinação contra a 
gripe, o idoso deve passar 
por avaliação do dentista. 
O procedimento é rápido e 
indolor.
Se diagnosticado precoce-
mente, o câncer bucal tem 
alto índice de cura, mas se 
estiver em estágio avança-
do, pode levar a óbito. Por 
isso, é importante a cons-
cientização e participação 
de todos. De acordo com o 
coordenador de Saúde Bu-
cal da Prefeitura, o dr. José 
Alberto H. Beneton, no 
ano passado, 1895 idosos 
fizeram o exame e apenas 
98 apresentaram alguma 
lesão suspeita de altera-
ção. Felizmente, nenhum 
caso de câncer bucal foi 
encontrado. 

Vacinação contra
Gripe começa dia 17

em Tremembé

A Secretaria Estadual da 
Saúde oficializou o ca-
lendário da Campanha de 
Vacinação Contra a Gripe 
2017 que, neste ano, acon-
tecerá entre os dias 17 de 
abril e 26 de maio, com 
Dia D marcado para o dia 
13 de maio (sábado). Esse 
novo método de imuniza-
ção foi determinado pelo 
Ministério da Saúde e ire-
mos cumpri-lo de acordo 
com CADA ETAPA, que 

são elas:
– ETAPA 1: (A partir de 
17 de abril): trabalhadores 
de saúde dos serviços pú-
blicos e privados e pessoas 
com 60 anos ou mais de 
idade. – ETAPA 2: (A par-
tir de 24 de abril): gestan-
tes, puérperas (mulheres 
que tiveram filhos até 45 
dias), crianças (de 6 meses 
a menores de 5 anos).
– ETAPA 3: (A partir de 2 
de maio): comorbidades 

(problemas de saúde me-
diante indicação médica).
– ETAPA 4: (A partir de 
8 de maio): professores e 
todos os outros grupos an-
teriores.
– DIA D (13 de maio – 
sábado – das 8h às 17h) 
todos os grupos relaciona-
dos acima.
A vacinação será realizada 
em todos ESFs e Centro de 
Saúde de segunda à sexta-
feira das 7h30 às 15h.
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Miscelânea
Curiosidades

A ganância desenfreada do homem tem matado milhares de espécies e mudando 
o planeta de forma irreversível, mas não é só a natureza que sofre com isso. O 
homem também corre sério risco de deixar de existir. Sabe-se que o aquecimento 
global está acontecendo em ritmo muito acelerado, por causa das atitudes tomadas 
pelo homem. Antes mesmo da metade do Século 21, será impossível viver nos 
continentes que atualmente são habitados e a população migrará para os pólos. 
Porem, os pólos também estão sendo afetados pelo aquecimento global e poderá 
deixar de existir. O habitat, porém, não é o único problema que o ser humano deve 
enfrentar. Com o aquecimento, a agricultura e a pecuária serão cada vez mais 
escassas, matando muitos humanos de fome antes que o final do Século chegue. 
Apesar de catastrófica, muitos cientistas confirmam essas hipóteses e pedem pela 
mudança imediata de hábitos dos homens.
***
Uma das principais causas do desaparecimento de animais é o desmatamento. 
Quando eliminamos as árvores, estamos também eliminando o habitat natural dos 
pássaros, insetos e pequenos mamíferos. Sem ter lugar para viver, essas espécies 
entram em extinção prejudicando também outros animais maiores que se alimen-
tam deles e causando um grande desequilíbrio ecológico. Os cientistas acreditam 
que cerca de cem espécies de animais desaparecem todos os anos por causa do 
desmatamento das florestas. O principal motivo para que o desmatamento ocor-
ra é a falta de planejamento urbano e a busca incontrolável de riqueza que o ser 
humano tem. Só na América do Sul, cerca de quatro milhões de hectares são des-
matados todos os anos. Isso além da extinção de milhares de espécies de animais, 
também causa a extinção de árvores, frutos e flores e aumenta a força de desastres 
ambientais, como tsunami e aquecimento global, prejudicando irreversivelmente 
a natureza e, conseqüentemente, o ser humano. 

Humor

Quando o chefe te pegar dormindo, diga:

1 – Eles me disseram no banco de sangue que isso poderia acontece comigo.
2 – Isso é só um cochilo de quinze minutos pra recuperara as energias, como foi 
ensinado naquele curso de gerenciamento do tempo em que vocês me mandaram 
fazer.
3 – Eu estava imaginando como é a vida de um cego.
4 – Eu não estava dormindo! Eu estava meditando sobre a missão da empresa e 
tentando descobrir um novo paradigma.
5 – Eu estava verificando se meu teclado é resistente à baba.
6 – Eu estava fazendo um exercício altamente especifico de Yoga para aliviar o 
stress do trabalho... Vocês descriminam pessoas que pratica Yoga?
7 – Por que você me interrompeu? Eu estava quase chegando numa solução para 
o nosso maior problema.
8 – A máquina de café está quebrada.
9 – Alguém deve ter posto café descafeinado no pote errado.
10 - ... em nome o Pai, do Filho e do Espírito Santo... Amém!
***
Após saber que o marido havia sofrido um grave acidente, a mulher entra correndo 
no hospital e grita:
- Meu marido! Onde está o meu marido?
O médico logo aparece e diz:
- Não se preocupe minha senhora, da cintura pra baixo, seu marido não sofreu 
nenhum arranhão...
- Que ótimo doutor! E da cintura pra cima?
- Bem minha senhora, essa parte ainda não chegou...

Mensagens

Nos momentos mais graves, use a calma. A vida não pode ser um bom estado de 
luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressada-
mente. As circunstâncias, filhas dos Desígnios Superiores, modificam-nos a expe-
riência minuto a minuto. Evite as lágrimas importunas. O pranto pode complicar 
os enigmas ao invés de resolvê-los. Se você errou desastrosamente, não se pre-
cipite no desespero. O erguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha 
paciência. Se você não chegar a dominar-se, debalde buscará o entendimento de 
quem não o compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere 
mais um dia ou uma semana a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A 
pretexto de defender alguém, não penetre no circulo barulhento. Há pessoas que 
fazem muito ruídos por simples questão de gosto. Seja cometido nas resoluções e 
atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qual-
quer apreciação, abusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras 
ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora 
alguma proclamar seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excedente 
é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude 
não é uma voz que fala e sim um poder que irradia.
***
 Ninguém é ruim por completo e as decepções também não são exclusividade de 
algumas pessoas, o melhor é ponderar, relaxar e deixar as mágoas do lado. Perdoar 
ajuda a recuperar o equilíbrio e traz paz interior. Perdoar não significa necessa-
riamente se reconciliar. Significa, antes de tudo, se reconciliar consigo mesmo. 
Se o que vale é recuperar o equilíbrio interior, o perdão pode ser um simples ato 
simbólico, mas fingir que perdoou só para fugir do problema não adianta nada e 
se o orgulho pesar? Lembre-se de que o maior beneficiado pelo perdão será você.

Pensamentos, provérbios e citações

Pesquisas apontam que acordar cedo é sacanagem.
A democracia não é algo que acontece uma vez só na vida.
Não há marcas que o tempo não apaga.
Nem tudo que reluz é ouro.
É fácil ditar regras, difícil é segui-las.
Afligir-se antes do tempo é afligir-se duas vezes.
Quem não tem cão caça com gato.
O amor não se define, apenas sente-se.
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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.

Paraibuna dá um passo importante 
para conseguir a construção de um 

Portal Turístico na entrada da cidade

O Governo Municipal está 
prestes a realizar o sonho 
de construir um portal tu-
rístico no principal acesso 
a Paraibuna (no trevo do 
Bairro Bela Vista), ligando 
à Rodovia dos Tamoios, 
pelo km 32, ao Centro da 
cidade.
     Para concretizar esse 
sonho, o prefeito de Pa-
raibuna, Victor de Cássio 
Miranda, reuniu-se na tar-
de desta sexta-feira, para 
receber um documento do 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (D.E.R.), no 
qual autoriza o município 
a construir o portal tu-

rístico. O documento foi 
entregue em uma reunião 
em São José dos Campos 
e contou com a presença 
do engenheiro Antonio 
Moreira Júnior – diretor 
da 6ª Divisão Regional 
de Taubaté do D.E.R., e 
do deputado estadual do 
PSDB, Hélio Nishimoto, 
que apoia a implantação 
do portal na cidade.
     Agora, com a autori-
zação em mãos, caberá ao 
município enviar o projeto 
mais detalhado – que será 
elaborado pela equipe de 
Planejamento da Prefeitu-
ra – para a Anuência (con-

sentimento) da Agência 
de Transporte do Estado 
de São Paulo (ARTESP), 
e da Concessionária Ta-
moios, visando dar início a 
uma possível parceria com 
empresas privadas para a 
construção do portal.
     Segundo o Governo 
Municipal, com a implan-
tação do empreendimento, 
a tendência é que a cidade 
consiga atrair um número 
maior de visitantes, uma 
vez que o Portal Turístico 
será visto como um grande 
cartão postal de Paraibu-
na, chamando a atenção de 
quem passa pela Rodovia 
dos Tamoios.
     Outra medida estraté-
gica será a parceria que a 
Prefeitura de Paraibuna 
fará com os artesãos do 
município, que poderão 
expor seus trabalhos no 
portal. A Administração 
Municipal também im-
plantará um receptivo para 
orientar os visitantes sobre 
os atrativos turísticos de 
Paraibuna, dentre outras 
informações importantes.

Profissionais da saúde participam 
de treinamento sobre saúde

mental em Caçapava

Na quarta-feira, profissio-
nais da área da saúde da 
Prefeitura de Caçapava, 
participaram do treina-
mento médico para imple-
mentar a RAPS (Rede de 
Atenção Psicossocial) no 
município.
O Treinamento aconteceu 
no Complexo Educacional 
“Prof. Edison de Freitas 
Ramalho”, e contou com 
a participação de médi-
cos, enfermeiros, psicólo-
gos e assistentes sociais. 
A ministrante Dra. Débora 
Leiko, abordou diversos 

temas como a questão de 
acolhimento nos PSFs, 
transtorno e dependência 
química, manejo de me-
dicamentos, critérios de 
encaminhamento, entre 
outros. “A importância é 
capacitar ainda mais esses 
profissionais para aten-
dimento aos pacientes, 
avaliação, diagnóstico. 
Pretendemos fazer sem-
pre essa reciclagem com 
nossos profissionais”, ex-
plicou a coordenadora de 
Saúde Mental Luciana 
Nogueira.

A RAPS trata-se de 
um programa que tem 
como objetivos gerais 
a ampliação do acesso 
à atenção psicossocial 
da população em geral,  
a promoção de vínculos 
das pessoas com transtor-
nos mentais e com neces-
sidades decorrentes do uso 
de crack, álcool e outras 
drogas e de suas famílias. 
Qualificando o cuidado 
por meio do acolhimento, 
do acompanhamento con-
tínuo e da atenção às ur-
gências.
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Prefeitura realiza 2º mutirão
“IlhaMaisBela” no bairro da Cocaia

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria de 
Serviços Municipais rea-
lizou nesta sexta-feira, 7, 
o 2º mutirão do projeto 
“IlhaMaisBela” no bairro 
da Cocaia.
O projeto, visa oferecer 
benefícios de limpeza e 
de conservação nas vias 
públicas nos bairros da ci-
dade, proporcionando ser-
viços de manutenção de 
ruas (tapagem de buracos, 
mantimento de guias e 
sarjetas), serviços de ma-
nutenção da rede elétrica, 

poda de árvores em vias 
públicas (em parceria com 
a Defesa Civil) e limpeza 
das ruas (capina, roçada e 
raspagem de terra e areia).
Segundo o secretário de 
Serviços Municipais, Pau-
lo César Mathias, o tra-
balho foi realizado com 
sucesso. “O bairro estava 
precisando de muitas ma-
nutenções, como os ser-
viços de limpeza e repa-
ro das vias que fizemos, 
além das podas e barrei-
ras que retiramos”, com-
pleta Mathias. O prefeito 

Márcio Tenório acompa-
nhou de perto os servi-
ços prestados pelos 110  
funcionários da Secretaria 
de Serviços Municipais, 
que ficaram até as 16h30 
finalizando as manuten-
ções necessárias.
Também estiveram pre-
sentes no mutirão os ve-
readores Anísio Oliveira, 
Gabriel Rocha, Luiz Pala-
dino e Thiago Corrêa.
Em breve, a Prefeitura di-
vulgará qual será o próxi-
mo bairro a receber o mu-
tirão.

Jogadores do Vôlei 
Taubaté visitam cerca
700 alunos em escola

O elenco da Funvic Tauba-
té visitou nesta segun-
da-feira, dia 10 de abril, 
os alunos do Sedes, onde 
também é desenvolvido o 
EAFI (Escola de Atleta e 
Formação Integral). Os jo-
gadores, que estão dispu-
tando uma vaga na final da 

Superliga Nacional de Vô-
lei, conheceram a escola, 
conversaram com os alu-
nos sobre a carreira profis-
sional, deram autógrafos 
e tiraram fotos. Cerca de 
700 jovens participaram 
do encontro e desejaram 
boa sorte aos atletas nos 

próximos confrontos das 
semifinais contra o Sesi de 
São Paulo. No sábado, dia 
15, os comandados pelo 
treinador César Douglas 
vão São Caetano, tentar 
a segunda vitória na série 
melhor de cinco jogos, 
contra a equipe paulistana.

Relação de Vagas – Balcão de 
Empregos de Taubaté

AJUDANTE DE MARCENEIRO
CONFEITEIRO
CAMAREIRA
MAITRE
CARPINTEIRO
COPEIRA
COZINHEIRO – EXP. EM REDE 
HOTELEIRA
ESTAMPADOR – COM EXPERI-
ÊNCIA
GARÇON
GERENTE DE RESTAURANTE
MECÂNICO DE EMPILHADEIRA
MEIO OFICIAL DE COZINHA
PIZZAIOLO
TÉCNICO DE AR CONDICIONA-
DO AUTOMOTIVO
SERRALHEIRO DE ALUMINIO
TÉCNICO EM ELETRÔNICA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TÉCNICO DE P.A.B.X.
TÉCNICO ÓTICO
TUTOR – CURSO DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA
TUTOR – CURSO DE ESTÉTICA E 
EMBELEZAMENTO PESSOAL
PROMOTORA DE VENDAS
MARCENEIRO
MECÂNICO DE AUTOS
SERRALHEIRO INDUSTRIAL
OVERLOQUISTA

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO:

* RG E CPF (OU CNH);

* COMPROVANTE DE ENDERE-
ÇO;

* CARTEIRA DE TRABALHO.

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EM-
PREGOS

Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: 
segunda a sexta-feira, das 8h às 15h

– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321

– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.
gov.br

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT

DE TAUBATÉ

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 
(PARA PESSOA COM DEFICI-
ÊNCIA)
AUXILIAR DE COZINHA 
(PARA PESSOA COM DEFICI-
ÊNCIA)
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
(PARA PESSOA COM DEFICI-
ÊNCIA)
BORDADEIRA
AUXILIAR DE MECÂNICO DE 
MOTOCICLETA
MENSAGEIRO (PARA ONG)

DOCUMENTOS NECESSÁ-
RIOS PARA CADASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE TRA-
BALHO -NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Ve-
lha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONA-
MENTO: 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: taubate-
patvagas@gmail.com
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Projeto quer transferir
Canil Municipal de

Tremembé para Presídio

Tremembé possui atual-
mente um Centro de Ob-
servação Animal (COA) 
onde se abrigam em tor-
no de 120 cães abando-
nados. O projeto, prevê 
a construção de um novo 
canil totalmente adapta-
do dentro de uma unidade 
prisional do município,  
utilizando mão de obra 
dos próprios detentos, e 
capacitação para cuidado 

com os animais abandona-
dos, aliada a uma política 
de incentivo à adoção dos 
animais.
Na tarde da última ter-
ça feira (04), o Secretá-
rio Municipal de Saúde,  
Dr. José Marcio Araujo 
Guimarães, reuniu-se com 
a Dra. Sueli Zeraik de Oli-
veira Armani, Juiza de Di-
reito Corregedora das Uni-
dades Prisionais e da 1ª. 

Vara de Execuções Crimi-
nais de Taubaté, para ana-
lisar e discutir o projeto de 
Ressocialização, Humani-
zação e Políticas Públicas,  
desenvolvido pela Magis-
trada e que objetiva pro-
teção e cuidado para com 
animais domésticos em 
estado de abandono, como 
meio de ressocialização e 
construção social de de-
tentos.

Futsal Feminino de Pinda
segue invicto na
Copa Mantiqueira

Após mais uma vitória no 
ultimo domingo, em Cam-
pos do Jordão, as atletas 
do Futsal Feminino de 
Pindamonhangaba estão 
classificadas para a semi-
final, invictas, com quatro 
vitórias e um empate. A 
partida contra Volta Re-
donda terminou em um a 
zero para Pinda.
De acordo com o técnico, 
prof. Márcio Silva, “nossa 
equipe está em processo 

de formação mas este ano 
estamos invictos. A base 
da nossa equipe é compos-
ta por atletas bem jovens, 
entre 16 e 18 anos, que 
contam com a experiên-
cia de algumas já adultas”, 
comentou. Representam 
Pindamonhangaba, as go-
leiras: Rayssa, Paulinha, 
Samy, Jaqueline e Shirle-
ne; fixas: Thayla, Thawa-
ne, Carol, Karen e Luana; 
alas: Jane, Tati, Michelle, 

Liandra, Emilly,  Duda, 
Bruna Caxu, Mari, Debo-
rah e Ana Luz; e pivôs: 
Edilayne, Waleska e Sa-
mantha. O próximo con-
fronto das representantes 
de Pinda pela Copa Man-
tiqueira  será no dia 26 de 
abril, valendo vaga para as 
semifinais da competição. 
Será em Campos do Jor-
dão, às 20 horas, contra e 
boa equipe de São Bento 
do Sapucaí.


