
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVII 19 DE ABRIL DE 2017 EDIÇÃO 1955 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Startup Weekend 
Taubaté recebe

16 projetos

Pinda promove audiência 
pública do transporte no 

Cidade Nova

Escola do Trabalho do Santa 
Tereza abre inscrições para 

o curso de Digitação

Prefeitura de Pinda
realiza melhorias na

sinalização de trânsito

Uma maratona de ativida-
des com 54 horas de dura-
ção e o desenvolvimento 
de 16 projetos. Este foi o 
saldo do Startup Weeke-
nd Taubaté, maior evento 
de empreendedorismo do 
mundo realizado entre os 
dias 7 e 9 de abril na Fa-
culdade Dehoniana.
O evento contou com 125 
participantes e o apoio de 
19 mentores de São Pau-
lo, Taubaté, São José dos 
Campos e Itajubá (MG), 
entre demais cidades da 
região.
O projeto vencedor do 
Startup Weekend Taubaté 
é o “Raízes”, uma plata-
forma (marketplace) com 
o objetivo de conectar 
pequenos produtores lo-
cais com um mercado de 
consumidores. O proje-
to nasceu com a missão 

Nesta semana, a Prefeitu-
ra de Pinda vai promover 
mais uma audiência públi-
ca oficial de elaboração do 
edital de concorrência da 
concessão do transporte 
coletivo. Será no Centro 
Comunitário do Cidade 
Nova, a partir das 18 ho-
ras. Outras audiências já 
foram realizadas desde o 
início de março, na Câma-
ra Municipal, Araretama 
e Moreira César, visando 
ampliar a oportunidade de 
participação da população.
De acordo com o secretário 
de Infraestrutura e Plane-
jamento, Urbano Patto, o 
objetivo é coletar informa-

A unidade da Escola do 
Trabalho do Santa Tereza 
está com inscrições aber-
tas para o curso gratuito 
de Digitação. São cinco 
vagas disponíveis por pe-
ríodo. O início do curso 

Nas últimas semanas, o 
Departamento de Trânsito 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou diver-
sas melhorias para deixar 
o tráfego mais seguro e 
fluido na cidade.
A equipe de ações educa-
tivas esteve na Rua 07 de 
Setembro, visando iden-
tificar a demanda de es-
tacionamento irregular 
operada por guardadores 
de carros clandestinos, en-
quanto a equipe de sinali-

de levar até os consumi-
dores de todo o Brasil, 
produtos e sabores regio-
nais. A equipe responsá-
vel ganhou três meses de  
participação no coworking 
do Parque Tecnológico 
de São José dos Cam-
pos, para aprimoramento. 
Coworking é um modelo 
de trabalho que se baseia 
no compartilhamento de 
espaço e recursos de escri-
tório.
Do total de participantes, 
25% se inscreveu como 
desenvolvedor; 25% como 
designer e 50% como ne-
gócios. Outros Startup 
Weekends ocorreram si-
multaneamente em Paris, 
na França; Katmandu, no 
Nepal; em quatro cida-
des dos Estados Unidos; 
Roma, na Itália; e em ou-
tras cidades ao redor do 

ções com a população para 
que possam ser analisadas 
e debatidas pela Comissão 
do Processo de Concorrên-
cia para possível inclusão 
no edital. “Cada pessoa 
interessada em participar 
deverá se registrar na hora 
e terá três minutos para 
apresentar suas propostas 
para o transporte. As au-
toridades também poderão 
incluir solicitações, para 
que tudo seja estudado 
pela Comissão”, explicou. 
“A participação popular 
é fundamental para que 
possamos preparar um 
amplo edital, com exigên-
cias técnicas que atendam 

está previsto para o dia 3 
de maio, e as aulas aconte-
cerão as segundas e quar-
tas-feiras, das 8h às 10h e 
das 13h às 15h.
Esse curso aceita candi-
datos a partir dos 14 anos. 

zação horizontal realizou 
a revitalização da faixa 
de pedestre próximo ao 
Mercado Municipal e pin-
tou uma faixa nova na rua  
Treze de Maio, no Cris-
pim, para melhor traves-
sia dos alunos da Escola 
Municipal Manoel César 
Ribeiro. Ainda naquele lo-
cal, a equipe fez a pintura 
da faixa de embarque e de-
sembarque de alunos, be-
neficiando também aque-
les que vão de condução à 

planeta.
O objetivo principal de um 
Startup Weekend é colocar 
os aprendizes em contato 
com situações reais pelas 
quais passa um empreen-
dedor de startups, objetivo 
cumprido na íntegra, de 
acordo com a organização 
do evento.
O Startup Weekend teve 
o apoio da Prefeitura de 
Taubaté, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento e Inovação. Tam-
bém apoiaram o evento 
a Fatec de Taubaté,  
Faculdade Dehoniana, 
CIESP de Taubaté, Unitau, 
Etep, Parque Tecnológi-
co de São José dos Cam-
pos, Vale Empreender,  
Anhanguera, Anjos do 
Brasil, Quero Educação e 
ainda diversos patrocina-
dores.

os anseios da população. 
É uma grande oportuni-
dade para que os usuários 
do sistema de transporte 
público façam suas ob-
servações, sugestões e 
contribuições”, comple-
tou. O secretário explicou 
ainda que a Comissão do 
Processo de Concorrência 
foi formada no início de 
2017, com membros de 
diversas secretarias muni-
cipais, para que o proces-
so de elaboração do edital 
atenda todos os requisitos 
legais, respeitando prazos, 
exigências, e garantindo a 
ampla participação da co-
munidade.

Na inscrição é necessário 
apresentar cópia do RG e 
comprovante de endereço.
A unidade fica na rua An-
tônio da Silva Lobo, 1360. 
Mais informações pelo te-
lefone 3622- 1170.

escola.
Outra ação no centro da 
cidade foi a implantação 
de placa informativa e re-
adequação do semáforo 
no cruzamento da Av. Jor-
ge Tibiriçá com a Rua Dr. 
Fontes Junior.
A área rural também rece-
be atenção das equipes do 
Departamento de Trânsito 
da Prefeitura. Na última 
semana, foi feita a manu-
tenção de placas na Estra-
da do Pinhão do Borba.
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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

Qual é a diferença entre verduras, legumes e hortaliças?

Se você é do tipo de pessoa que acha que verduras, legumes e hortaliças são a mes-
ma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas diferenças entre estes 
tipos de alimentos. 
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar alimentos 
verdes, como folhas, entre elas: coentro, alface, couve, etc. Também fazem parte 
deste grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicória, a escarola, o espinafre, o re-
polho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos outros alimentos nutritivos. As verduras 
são muito utilizadas em saladas ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Tratam-se de alimentos 
salgados dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e as lentilhas. Outros frutos que fazem parte deste grupo são o 
pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as verduras e 
os legumes, Tratam-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser chamados 
de hortaliças, todos os alimentos produzidos para consumo familiar ou em larga 
escala. Os legumes e verduras são extremamente importantes para uma alimenta-
ção saudável. Eles são ricos em vitaminas e sais minerais. Além disso, apresentam 
poucas calorias e muita água. Estima-se que cerca de 90% das hortaliças sejam 
formadas de água. Estes alimentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo 
B, potássio, cálcio, ferro e magnésio. Alguns exemplos de hortaliças são: aspargos, 
tomates, couve-flor, brócolis, etc.
***
As propriedades medicinais da jabuticaba estão sendo indicadas para combater o 
processo de envelhecimento da pele. Essa fruta atua como antioxidante, reforça os 
vasos sanguíneos e estabiliza o colágeno, responsáveis pela toxina e pelo aspecto 
jovial da pele. Uma porção de 180 gramas diárias de jabuticaba é a dose ideal. Você 
também pode ingerir sua geléia ou extrair seu açúcar.

Humor

O cidadão que costumava falar enquanto dormia, passou da conta naquela noite. 
A mulher, só de “butuca”, ouve-o repetir várias vezes o nome da outra. Na manhã 
seguinte, vai com tudo tirar satisfação, mas ele se sai bem:
- Que é isso benzinho! É o nome de uma égua que estou botando a maior fé na 
corrida de domingo!
E fica por isso mesmo. Mas à noite, porém, encontra a mulher com a cara mais 
fechada do mundo e pergunta:
- O que foi benzinho?
- Nada não, apenas que a sua égua ligou duas vezes, hoje, querendo falar com 
você...
***
Conselhos inteligentes

Beba moderadamente (mesmo que seja em grande quantidade).
Se não abrir na primeira vez (desista de pular de pára-quedas).
Se você se acha horrível pela manhã (levante depois do meio-dia).
Evite a vida sedentária (beba muita água).
Evite acidentes (faça-os de propósito).
Não brinque com fogo (ele é chato e não sabe brincar).
Se não vencer o inimigo (então corra).
Não furte e não roube (os políticos detestam concorrência).
Nunca bata em uma pessoa caída no chão (a não ser que você tenha a certeza de 
que ela não vá se levantar).
***
Sorria agora, pois ma velhice não terás dente!
Não ligue pra vida, pois ela não tem telefone!
Não pare pra pensar, pense andando!
E se o sonho acabou, não desanime, na padaria da esquina tem muito mais sonhos!

Mensagens

Aqueles companheiros que nos partilham as experiências do cotidiano são os me-
lhores que a Divina Sabedoria nos concede a favor dos mesmos. Se você encon-
tra uma pessoa difícil em sua comunidade, essa é a criatura exata que as Leis da 
Reencarnação lhe traz ao trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos 
compreendem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar, entretanto, 
aquelas outras que não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, 
afim de que aprendemos a compreender. Recordemos: Nos campos da convivência 
é preciso saber suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge 
como sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um 
enigma para esse alguém. Nunca diga que a amizade não existe, qual nos acontece, 
cada amigo nosso tem as suas limitações e se algo conseguimos fazer em auxílio 
do próximo, nem sempre logramos fazer o máximo, de vez que somente Deus 
consegue tudo em todos. Se você acredita que fraqueza rude pode ajudar a alguém, 
observe o que ocorre com a planta a que você atira água fervente. Abençoamos, 
pois, se quisermos ser abençoados.
***
Podemos passar a vida inteira presos a uma história infeliz, lamentando a própria 
sorte, no entanto, também é possível nos libertar e viver a nossa vida podendo es-
colher. Os pensamentos e as emoções só permanecem se os escolhemos. Eles não 
têm vida própria, entretanto, o controle da mente e do coração precisa ser apren-
dido. Não tem nada a ver com repreensão do sentimento ou lembranças. Isso está 
relacionado à sensação de acontecimentos como parte da vida, lembrando que até 
Jesus, aqui na Terra, teve seu calvário para depois, ressuscitar.

Pensamentos, provérbios e citações

Há ministros que não pedem nada ao governo, nem sua demissão.
No maior perigo é que está a maior glória.
O melhor meio de fugir da responsabilidade é dizer: Eu a tenho.
Nada é bastante para quem considera pouco o suficiente.
É na necessidade que se conhece um verdadeiro amigo.
De todas as baixas, o medo é a mais amaldiçoada.

Prefeitura de Taubaté
divulga lista de escolas 
que oferecem vagas em 

período integral
A Secretaria de Educação 
de Taubaté divulgou no dia 
11 de abril de 2017, uma 
lista de unidades escolares 
que dispõem de vagas para 
atendimento em período 
integral. A lista está dispo-
nível no link:
http://bit.ly/vagasintegral.
Trinta e duas escolas de 
Ensino Fundamental es-
tão com vagas disponíveis 
para crianças e jovens do 
1º ao 9º ano.
As unidades de período 
integral ofertam aos alu-

nos atividades esportivas 
e culturais, no contratur-
no do período regular de 
aulas, com jornada de 7 
horas e 3 atendimentos de 
alimentação diárias.
O objetivo é auxiliar o 
desenvolvimento do alu-
no em sua totalidade com 
vantagens como: melhora 
o rendimento da criança, 
supre a necessidade da 
prática esportiva, propor-
ciona melhor aproveita-
mento do tempo ocioso, 
reduz o risco social de 

envolvimento com drogas 
e casos de violência, pos-
sibilita orientação dos es-
tudos, acompanhamento 
nutricional, supre a neces-
sidade de lazer, cultura e 
tecnologia.
Os interessados devem 
comparecer na Secretaria 
de Educação, localiza-
da à rua Itanhaém, 37, no 
bairro Jardim Russi, as se-
gundas, quartas e sextas-
feiras, das 8h às 11h e as 
terças e quintas-feiras, das 
14h às 17h.
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Música, grupos folclóricos
e culinária italiana marcam 
28ª Festa do Quiririm em 

Taubaté

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté divul-
ga a programação comple-
ta da 28ª Festa da Colônia 

Italiana do Quiririm, que 
acontece de 26 de abril a 
1º de maio. Apresentações 
musicais, grupos folclóri-

cos, atrações nas ruas do 
distrito, exposições e co-
mida italiana marcam os 
cinco dias de festa.

Programação:

DIA 26/04 – QUARTA-FEIRA
PALCO PRINCIPAL
19h00 – Banda Regimental de Música da Polí-
cia Militar da Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba
20h00 – Abertura Oficial, seguida de homena-
gem para as rainhas da festa
21h30 – Grupo Folclórico Italiano Santa Lucia
22h30 – BANDA MISTURA ITÁLIA
DIA 27/04 – QUINTA-FEIRA
PALCO PRINCIPAL
19h00 – Orquestra Sinfônica de Taubaté
20h00 – Grupo de Dança Mazzolin di Fiori
20h30 – Grupo Folclórico Italiano Santa Lucia 
Mirim
21h00 – Grupo Folclórico Italiano Santa Lucia
22h30 – ORQUESTRA SINFÔNICA

APRESENTAÇÕES PELAS RUAS
Teatro Família Itália Taubaté

DIA 28/04 – SEXTA-FEIRA
PALCO PRINCIPAL
19h00 – Escola de Dança Dilma Gama
20h00 – Grupo de Dança Mazzolin di Fiori
20h30 – Grupo de Dança Italiana La Prima Ta-
rantella
21h00 – Grupo Folclórico Italiano Santa Lucia
22h30 – FRED ROVELLA
PALCO DA RUA
Grupo de Seresta Mensageiros da Amizade

APRESENTAÇÕES PELAS RUAS
Família Nostra Porpeta
Teatro Família Itália Taubaté
Intervenções Artísticas

DIA 29/04 – SÁBADO
PALCO PRINCIPAL
12h00 – Escola de Dança Dilma Gama
13h00 – Orquestra Sinfônica Jovem de Taubaté 
– OSITA
14h30 – Grupo de Dança Italiana La Prima Ta-
rantela
16h30 – Grupo Folclórico Italiano Santa Lucia 
Mirim
17h30 – Jeff Street Dance/ Impact H2
18h30 – Grupo de Dançaa Mazzolin di Fiori
20h00 – Grupo de Dança Italiana Picola Taran-
tela
21h00 – Grupo Folclórico Italiano Santa Lucia
22h30 – OS TRÊS TENORES

APRESENTAÇÕES PELAS RUAS
Família Nostra Porpeta
João Canavezi
Luiza Monteiro
Rolando Sterzi – Os Mazzolin di Fiori
Teatro Mambembe – As Aventuras de Pinóquio
Intervenções Artísticas

DIA 30/04 – DOMINGO
08h00 – Passeio ciclístico e caminhada – saída 

do Museu da Imigração Italiana
16h00 – Santa Missa – Praça da Igreja Matriz 
(Mirante)
PALCO PRINCIPAL
15h00 – Grupo Folclórico Italiano Santa Lucia 
Mirim
16h00 – Grupo Olharte Projeto Social Eliane 
Humberg para dança
17h00 – Grupo di DanÇa Mazzolin di Fiori
18h00 – Orquestra Livre Juvenil da Fundação 
Lia Maria Aguiar
19h00 – Grupo de Dança Italiana La Prima Ta-
rantela
20h00 – Grupo Folclórico Italiano Santa Lucia
21h00 – Grupo de Dança Italiana Piccola Taran-
tela
22h30 – IVANO  ITALIANÍSSIMO

APRESENTAÇÕES PELAS RUAS
Família Nostra Porpeta
Grupo Olharte Projeto Social Eliane Humberg 
para dança – Intervenção artística
João Canavezi
Luiza Monteiro
Rolando Sterzi – Os Mazzolin di Fiori
Intervenções Artísticas

DIA 01/05 – SEGUNDA-FEIRA (FERIADO)
11h – Desfile da Imigração
PALCO PRINCIPAL
14h00 – Apresentação da Oficina da Música 
Quiririm
16h00 – Grupo dE Dança Mazzolin di Fiori, 
2005
17h00 – Grupo Folclórico Italiano Santa Lucia 
Mirim
18h00 – Grupo de Dança Italiana Piccola Taran-
tella
19h00 – Integrarte Dança
19h30 – Jeff Street Dance / Impact H2
20h00 – Bamuq
21h00 – Grupo Folclórico Italiano Santa Lucia, 
1989
22h30 – FINESTRA DEL CUORE

APRESENTAÇÕES PELAS RUAS
Família Nostra Porpeta
João Canavezi
Luiza Monteiro
Rolando Sterzi – Os Mazzolin di Fiori
Intervenções Artísticas

MUSEU DA IMIGRAÇÃO  ITALIANA
Exposição de Fotografia: “Encontros”
Viagem pelo tempo, por meio da perspectiva dos 
fotógrafos Daiana Crisostomo e Junior Macha-
do, que utilizaram técnicas fotográficas manuais 
para reunir as relíquias do Museu da Imigração 
Italiana com o charme do Distrito de Quiririm, 
criando uma dinâmica mágica entre o passado e 
o presente, objeto e paisagem, memoria e fato.
E de forma singela, “Dizer o indizível” sobre a 
história da Imigração Italiana no loca de 25/04 
a 05/05, de terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e 
sábado e domingo, das 11h às 16h.

Equipes de Pinda se 
destacam em amistoso 
de voleibol adaptado

Pindamonhangaba rece-
beu, no sábado, um amis-
toso de voleibol adaptado, 
com os atletas da melhor 
idade que representarão a 
cidade nos Jogos Regio-
nais do Idoso. As partidas 
foram realizadas no GE 
Juca Moreira e, das qua-
tro partidas contra equipes 
de Cruzeiro, Pinda venceu 
três.

No feminino, categoria A 
(atletas de 60 a 69 anos), 
Pinda venceu por 3 a 0. Na 
categoria B (atletas aci-
ma de 70 anos), a única 
derrota do dia: 1 a 2 para 
Cruzeiro. Já no masculino, 
foram duas vitórias que 
mostraram a superiorida-
de dos atletas de Pinda em 
quadra, sendo placar final 
de 2 a 1 para os pindenses, 

na categoria A e na catego-
ria B. Esse foi o segundo 
amistoso realizado na ci-
dade neste ano, sendo que 
o primeiro foi em feverei-
ro, com equipes de Lorena. 
As partidas integram, jun-
to com os treinamentos, a 
preparação dos atletas da 
casa para os JORI, que se-
rão realizados de 9 a 13 de 
agosto, em São Sebastião. 

Prefeitura de Taubaté
faz lançamento da Feira 

Literária Infanti
A Prefeitura fará o lança-
mento da Feira Literária 
Infantil de Taubaté (FLIT) 
na próxima terça-feira, 
dia 18 de abril, durante a 
abertura da 65ª Semana 
Monteiro Lobato, que será 
realizada no Teatro Metró-
pole, às 19h30.
Na ocasião, Taubaté vai 
assinar uma Celebração 
de Parceria com a cidade 
de Monteiro Lobato, já 

que pela primeira vez as 
cidades realizarão juntas 
o evento, com o apoio do 
Governo do Estado.
Será uma quinzena li-
terária no mês de se-
tembro, com a primei-
ra semana de atividades  
na cidade de Monteiro Lo-
bato, e a segunda semana, 
de 11 a 17 de setembro, 
em Taubaté.
O objetivo é realizar uma 

grande feira envolvendo 
as cidades ligadas a Mon-
teiro Lobato, com atrações 
para o público infantil e 
infanto-juvenil.
Serviço
Lançamento da FLIT 2017
Dia 18 de abril (terça-fei-
ra)
Local: Teatro Metrópole – 
Rua Duque de Caxias, 312 
– Centro
Horário: 19h30
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Pinda Rugby vence 
Iguanas na estréia no 
Campeonato Paulista

O time rugby masculino 
de Pindamonhangaba – 
Leões do Vale – venceu 
o Iguanas, por 25 a 15, 
na estréia do Campeonato 
Paulista de Desenvolvi-
mento, no domingo (9 de 
abril), na casa do adversá-
rio. A equipe tem o apoio 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
melp - Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer.
A partida começou com 
muitos erros, principal-
mente do Pinda Rugby, 
que fazia sua estréia na 
competição, após sete 
anos de clube. Apesar do 
nervosismo inicial, não 
demorou muito para os 
Leões do Vale ‘encaixa-
rem’ o padrão de jogo.
“Demos duro e consegui-
mos fazer o que temos 
treinado, por isso domina-
mos e viramos a a partida. 
Todos estão de parabéns 
pelo empenho e pela gar-
ra”, avaliou o asa aberto e 

capitão Tonho.
Eleito melhor em campo, 
o pilar Vinicião valorizou 
a vitória sobre a equipe 
joseense. “Este foi nosso 
primeiro jogo pelo Cam-
peonato Paulista e enfren-
tamos um grupo forte e 
experiente na competição, 
com praticamente todo o 
elenco que já disputou o 
Paulista do ano passado. O 
triunfo sobre os Iguanas, 
especialmente na casa do 
adversário, que teve gran-
de apoio de sua torcida, 
mostra o quanto o Pinda 
Rugby vem evoluindo e 
está pronto para a tempo-
rada”.
Outros jogadores do Pin-
da Rugby também elogia-
ram o Iguanas e afirmaram 
que farão um bom cam-
peonato. A pesar da riva-
lidade dentro de campo, 
onde o Iguanas acumula 
duas derrota consecuti-
vas para os Leões do Vale 
(em dezembro de 2016, na 

‘Taça Final Vale Rugby’, 
Pinda foi campeã por 15 
a 9), os dois clubes são 
parceiros. No ano passa-
do, o Pinda Rugby cedeu 
quatro jogadores para o  
Iguanas: o half Eduardo, o 
full back Thales, o centro 
Diegão - maior número de 
tries para da equipe jose-
ense no torneio, e o aber-
tura Yago - maior pontua-
dor do time.
O próximo jogo dos Leões 
do Vale acontece dia 7 de 
maio, em casa, contra o 
Taubaté - outro clube que 
vem crescendo muito nos 
últimos anos. 
O Pinda Rugby conta com 
apoio da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Esportes;  
Marcondes Lima Enge-
nharia; Maira Sales Fi-
sioterapia; Christian San-
tos Fotografia; VipClin 
Odontologia; Academia 
BS; Donaire Suplementos; 
dentre outros.

Equipe de Taubaté
conquista Jogos Abertos 

e Copa Escolar de
Tênis de Mesa

Taubaté foi destaque nos 
Jogos Abertos da Juven-
tude (fase sub regional) e 
na Copa Escolar de Tênis 
de Mesa neste sábado, dia 
8 de abril, na EMEF Mon-
senhor Evaristo Campista 
Cesar.
A cidade foi campeã nos 
Jogos da Juventude, ven-
cendo as equipes de Cam-
pos do Jordão, Caçapa-
va e Pindamonhangaba.  
O destaque do torneio 
foi o atleta Thiago Ro-
drigues da Luz, que ven-
ceu todas as disputas  
nas categorias Equipe, 
Duplas e Simples. Os 
alunos da escola Sedes 
ainda venceram a maio-
ria das categorias na  
Copa Escolar.
Classificação dos Jogos da 
Juventude

Por Equipe
1º – Taubaté
2º – Pinda
3º – Campos do Jordão
Duplas
1º – Taubaté
2º – Pinda
3º – Caçapava
Simples
1º – Thiago Çuz – Taubaté
2º – Kennedy Ryan – 
Taubaté
3º – Eduardo Couto – Pin-
da
Classificação da Copa Es-
colar
Pré-Mirim Feminino
1º – Manuela Nunes – SE-
DES
2º – Caroline Santos – SE-
DES
Mirim Feminino
1º – Giovana Quintaninha 
– SEDES
2º – Catarina Landini – 

Jardim das Nações
Infantil Feminino
1º – Debora Bueno – Eze-
quiel
2º – Tainá Camilo – Wal-
demar – São José
Pré-Mirim Masculino
1º – Enzo Santos – Areão
2º – Italo Henrique – SE-
DES
Mirim Masculino
1º – Victor Avelar – SE-
DES
2º – Mikael Wallace – SE-
DES
Infantil Masculino
1º – Kennedy Ryan – SE-
DES
2º – Felipe Bertoldo – SE-
DES
Juvenil Masculino
1º – Douglas Gouvea – 
SEDES
2º – Nycolas Leite – Es-
planada 1

Vacinação contra
influenza começa dia

18 em Taubaté

A 19ª Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra 
a Influenza tem início na 
próxima terça-feira, dia 
18 de abril, em Taubaté. 
As vacinas estarão dispo-
níveis nas UBS (Unidade 
Básica de Saúde) Mais In-
dependência, Fazendinha, 
Aeroporto, Gurilândia e 
no Pamo (Posto de Aten-
dimento Médico e Odon-
tológico) do Mourisco.
Vacinadores devem refor-
çar as equipes nestas uni-
dades para garantir mais 
agilidade no atendimento 
à população. A vacinação 
nestes postos ocorrerá das 
8h às 15h30.
De acordo com recomen-
dação do CVE-SP (Centro 
de Vigilância Epidemioló-
gica), a vacinação ocorre-
rá em diferentes etapas. A 
partir de terça serão imu-
nizados os trabalhadores  
de saúde dos serviços pú-

blicos e privados e as pes-
soas com 60 anos ou mais 
de idade. A partir do dia 24 
de abril serão as gestantes, 
puérperas, crianças (6 me-
ses e menores de 5anos 
anos de idade) e indígenas. 
Já a partir de 2 de maio a 
campanha vai atender as 
pessoas portadoras de do-
enças crônicas. Professo-
res devem receber as doses 
da vacina a partir do dia 8 
de maio. O Dia D da cam-
panha de vacinação ficou 
definido para 13 de maio.
A campanha está previs-
ta para terminar em 26 de 
maio. A vacina contra a 
gripe não é capaz de eli-
minar a doença ou impe-
dir a circulação do vírus. 
Por isso, as medidas de 
prevenção são tão impor-
tantes, particularmente du-
rante o período de maior 
circulação viral.
Taubaté atingiu 101,95% 

de cobertura vacinal de 
seu público-alvo na cam-
panha do ano passado.
Mais informações podem 
ser obtidas junto à Vigi-
lância Epidemiológica 
de Taubaté pelo telefone 
3629-6232.
Serviço
19ª Campanha Nacional 
de Vacinação contra In-
fluenza
Data: de 18 de abril a 26 
de maio
Unidades de Saúde
UBS Mais  Independên-
cia: avenida Independên-
cia, 1.640, Independência
UBS Mais Fazendinha: 
rua Armando de Moura, 
50, Parque Três Marias
UBS Mais Aeroporto: rua 
Dinorah Pereira Ramos, nº 
363 UBS Mais Gurilândia: 
Rua Tico-Tico, nº 61
Pamo Mourisco: Rua 
Francisco Escobar, s/n, 
Jardim Mourisco

Vacinação contra
Influenza começa em Pinda

Prevenção e diagnóstico 
precoce de câncer bucal 
serão atrelados à campa-
nha, em todos os postos do 
município
As campanhas nacional 
de vacinação contra a In-
fluenza e de prevenção e 
diagnóstico precoce do 
câncer bucal terão início 
em Pindamonhangaba a 
partir de terça-feira (18), 
devido ao feriado muni-
cipal de São Benedito - a 
campanha nacional come-
ça dia 17.
A vacinação se estende até 
o dia 26 de maio, sendo o 
Dia “D” de mobilização 
nacional, o dia 13 de maio.
De acordo com informa-
ções do diretor do Depar-
tamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saú-
de da Prefeitura, Rafael 
Lamana, no ano passado, 
cerca de 30 mil pessoas fo-
ram imunizadas em Pinda. 
Para este ano, a quantida-
de de vacinas disponibili-
zadas pelo Ministério da 
Saúde deve ser um pouco 
maior que este número.
Podem receber as doses, 
as pessoas dos chama-
dos “grupos prioritários”, 
definidos pelo Programa 
Nacional de Imunização 
do Ministério da Saúde. 
São elas: crianças de seis 
meses a menores de cinco 
anos; gestantes; puérperas 

(mulheres que deram à 
luz há menos de 45 dias); 
trabalhadores de saúde 
públicos e privados, nos 
diferentes níveis de com-
plexidade; povos indíge-
nas; indivíduos com 60 
anos ou mais de idade; 
adolescentes e jovens de 
12 a 21 anos de idade sob 
medidas socioeducativas; 
população privada de li-
berdade e funcionários do 
sistema prisional; pessoas 
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; e professores das 
escolas públicas e priva-
das. De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, a vacina 
é contraindicada a pessoas 
com histórico de reação 
anafilática em doses ante-
riores e a quem tem algum 
tipo de alergia grave à pro-
teína do ovo.
Para se vacinar, a pessoa 
do grupo prioritário deve 
comparecer ao posto de 
saúde mais próximo de 
casa, levando o RG. É re-
comendável levar o cartão 
de vacinação, se tiver.

Prevenção ao câncer bucal
Atrelada à campanha de 
vacinação contra a Influen-
za, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba vai realizar 
a campanha de prevenção 
e diagnóstico precoce do 
câncer bucal. O público 
principal é o de idosos 
com fatores de risco, como 
dentes quebrados, próteses 
mal adaptadas, e ou que 
sejam alcoólatras, tabagis-
tas e trabalhem diretamen-
te no sol.
O diagnóstico será fei-
to em todos os postos, de 
acordo com o fluxo de 
cada local. No momento 
da vacinação, 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 coorde-
nador de Saúde Bucal da 
Prefeitura, o dr. José Al-
berto H. Beneton, no ano 
passado, 1895 idosos fize-
ram o exame e apenas 98 
apresentaram alguma le-
são suspeita de alteração. 
Felizmente, nenhum caso 
de câncer bucal foi encon-
trado.


