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A GAzetA dos Municípios

CMAS realiza conferência 
para consolidar e ampliar os 
direitos socioassistenciais

em Pindamonhangaba
O CMAS (Conselho 
Municipal de Assistên-
cia Social) realiza a VIII 
Conferência Municipal 
de Assistência Social, em 
Pindamonhangaba. As 
conferências consistem 
em espaços de caráter de-
liberativo em que é deba-
tida e avaliada a Política e 
Assistência Social.
A conferência está com 
programação para até o 
mês que vem, e serão re-
alizados debates coletivos 
com participação social, 
mais representativa, ofe-
recendo momentos para 
discussão, avaliação e 
eleição de prioridades po-
líticas que representem os 
usuários, trabalhadores e 
as entidades de assistência 
social do município.
Na manhã desta quarta-

feira (14), ás 9h, no CRAS 
Moreira César, localiza-
do no CEU das Artes, no 
bairro Vale das Acácias, 
acontecerá à terceira Pré-
Conferência. E ainda neste 
mês, nos dias 22 e 27 vão 
ser realizadas também Pré-
Conferências nos CRAS 
dos bairros Cidade Nova e 
Castolira.
No CRAS Cidade Nova 
(Casa São Francisco de 
Assis), a Pré-Conferência 
está marcada para iniciar 
às 9h. E no CRAS Cas-
tolira, na Rua Regina Cé-
lia Pestana Cesar, será às 
8h30. Já no próximo mês, 
nos dias 14 e 15 de julho, 
no auditório do Salesiano, 
acontecerá as Conferên-
cias Municipais de Assis-
tência Social. Com leitura 
e aprovação do Regimento 

Interno, Palestras, debates 
e eleição dos Delegados, a 
programação está marcada 
para ser realizada das 19h 
às 22h, no dia 14, e das 8h 
às 17h, no dia 15.
O CMAS (Conselho Mu-
nicipal de Assistência So-
cial) foi criado como órgão 
deliberativo e consultivo 
do Sistema Municipal de 
Assistência Social, e con-
siste em subsidiar, aprovar 
e acompanhar a execução 
do Plano Municipal de 
Assistência Social além 
de fixar diretrizes, metas e 
prioridades de atuação do 
município. E nesta con-
ferência busca oferecer 
propostas com novas dire-
trizes, no sentido de con-
solidar e ampliar os direi-
tos socioassistenciais dos 
seus usuários.

Aplicativo auxilia no
tratamento de HIV e DSTs

Aplicativo iFood abre 
vaga de emprego no Vale 

do Paraíba

Gerdau reúne estudantes 
na conscientização sobre 

Meio Ambiente
em Pindamonhangaba

A Secretaria de Saúde e 
Assistência Social da Pre-
feitura, em conjunto com 
o Departamento de Prote-
ção aos Riscos e Agravos 
à Saúde, estão incentivan-
do a população de Pin-
damonhangaba a usar o 
aplicativo “Cuide-se Bem 
Saúde”. Ele foi criado 
pelo Programa Estadual 
de DST e Aids do Estado 
de São Paulo e o objetivo é 
que pacientes com o vírus 
HIV e hepatites virais si-
gam corretamente o trata-
mento, obtendo melhores 
resultados.

O iFood – plataforma de 
delivery de comida on-li-
ne – está com vaga de em-
prego aberta para Vendas e 
Pós-Vendas no Vale do Pa-
raíba. O profissional será 
responsável por acom-
panhar a evolução das 
vendas dos restaurantes, 
identificar oportunidades 
de crescimento, definir e 
coordenar as prioridades e 
atividades de atendimento, 
atuar na captação de novos 

A Gerdau, unidade de 
Pindamonhangaba, rea-
lizou diversas iniciativas 
voltadas a colaboradores 
e a estudantes do muni-
cípio, com o objetivo de 
conscientizá-los sobre a 
importância da adoção de 
práticas sustentáveis. O 
evento foi alusivo à Se-
mana do Meio Ambiente, 
que encerrou na última 
sexta-feira (9). Convidado 

A ferramenta possui alar-
mes para lembrar os pa-
cientes sobre os horários 
corretos de tomar os re-
médios, sobre as con-
sultas agendadas, além 
de avisar quando os  
medicamentos estão aca-
bando para que seja pro-
videnciada a reposição. 
O serviço tem a funcio-
nalidade de registro dos 
exames, para que os usu-
ários possam acompanhar 
a evolução do tratamento. 
Também é possível acessar 
uma “bula eletrônica” com 
informações importantes 

clientes, fazer relaciona-
mento com os restauran-
tes, propor ações para au-
mento das vendas on-line 
e definir estratégias.
Os candidatos precisam ter 
ensino superior completo, 
boa comunicação verbal 
e escrita, boa capacidade 
analítica, habilidade para 
negociar e conhecimento 
intermediário em infor-
mática, principalmente 
em excel. A contratação é 

a ministrar dois dias de pa-
lestras, o analista de Meio 
Ambiente da Companhia 
Devani Junior falou para 
estudantes na Faculdade 
de Tecnologia (FATEC) 
de Pindamonhangaba. Na 
ocasião, o colaborador 
contou para cerca de 80 
universitários como é rea-
lizada a gestão de resíduos 
e coprodutos pela Gerdau 
durante o processo produ-

sobre os medicamentos, 
como contraindicações 
e sintomas adversos, en-
tre outras funcionalida-
des para que os pacientes 
deem continuidade no tra-
tamento. 
É necessário que as pes-
soas cumpram correta-
mente a rotina de cui-
dados, com os exames e  
consultas para que o trata-
mento seja bem-sucedido. 
O aplicativo é gratuito e 
está disponível no App 
Store e Google Play, basta 
apenas digitar o nome no 
campo de busca e instalar.

por regime CLT, com be-
nefícios e bônus anual. O 
iFood proporciona auto-
nomia de processo e ritmo 
de trabalho, ambiente alta-
mente colaborativo e desa-
fiador, com oportunidades 
reais de crescimento.
Para se candidatar à vaga 
de Vendas e Pós-Vendas 
no Vale do Paraíba, os in-
teressados devem enviar o 
currículo para pedroglo-
ck@pagepersonel.com.br

tivo do aço. Outros 40 alu-
nos da Escola Regina Cé-
lia foram recebidos para 
uma visita na usina de Pin-
damonhangaba e para uma 
palestra sobre coleta sele-
tiva. As crianças participa-
ram ainda de uma gincana 
de perguntas sobre o meio 
ambiente, além de cruza-
dinhas e jogo dos sete er-
ros para reforçar o que foi 
aprendido ao longo do dia.  
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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

O louro originário do Mediterrâneo é bastante conhecido por ser usado no preparo 
do feijão e da feijoada, além de muitos outros pratos da culinária nacional e interna-
cional. As folhas são usadas normalmente secas, já que têm um forte aroma e sabor, 
podendo ser usadas em carnes, caldos, sopas e ensopados, mas o que muita gente não 
sabe é que são ricas em propriedades medicinais. Os primeiros nutrientes da folha de 
louro são potássio, fibras, hidrato de carbono, vitaminas B6 e C, magnésio e ácido 
fólico, entre muitos outros. Com propriedades antiinflamatórias, diuréticas, antirreu-
máticas, digestivas, hepáticas, expectorantes e estimulantes, a folha de louro é uma 
excelente opção para quem sofre de problemas digestivos como gastrite, úlcera, gases 
e inflamação no fígado. Serve ainda para aliviar cólicas, pois regula o fluxo e o ciclo 
menstrual, dores de cabeça, reumatismo, infecções de ouvido e na pele. Suas proprie-
dades expectorantes o tornam remédios poderosos contra a gripe e resfriados, pois 
limpam as vias respiratórias. Também é uma planta relaxante, reduzindo o estresse e 
a ansiedade.

Humor

No tribunal o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e o Juiz per-
gunta:
- E então, qual é a razão?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o que encon-
trar pela frente e atira ma minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa...
***
Ontem à noite eu estava sentado no sofá, assistindo TV, quando ouvi a voz da minha 
mulher, vindo da cozinha:
- O que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, frango, carne ou pernil?
Eu então respondi:
- Querida, vou querer carne... Obrigado.
E ela respondeu:
- Você vai tomar aquela sopa que sobrou do almoço. Eu estava falando com o nosso 
cachorrinho...
***
A professora pergunta ao aluno:
- Que nome se dá a uma pessoa que continua falando, falando, mesmo quando os 
outros não estão interessados:
- Professora...
***
Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Tão magra! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curto muito 
fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?

Mensagens

Quem não te procura, não sente a sua falta. Quem não sente a sua falta, não te ama. O 
destino determina quem entra na sua vida. Mas você decide quem fica nela. A verdade 
dói só uma vez, mas a mentira dói cada vez que você se lembra dela. Então, valorize 
quem valoriza você e não trate com prioridade quem te trará como opção.
***
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.
***
Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados 
pelas rotinas da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou insegurança. 
Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração tornou-se uma reação comum 
e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e não a velocidade. 
Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, en-
contra-se na direção certa e encontrará 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 quei-
ramos parar de vez em quando. Isso não significa que estejamos regredindo, estamos 
consolidando e descansando. O progresso não é linear. Podemos ter avançado muito 
no que diz respeito à caridade e a compreensão, mas somos principiantes em relação 
à raiva e à paciência. É importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando 
e nem permitindo que outros nos julguem, não nos sentimos frustrados.

Pensamentos, provérbios e citações

Não queira ser audacioso, basta ser inteligente.
Faz o que for justo, o resto virá por si só.
Permita que a justiça seja feita mesmo que os céus caiam.
Em economia a maioria está sempre enganada.
Bondade em balde sempre será devolvida em barril. 
Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se.
Sou tão misterioso que não me entendo mais.
A bondade é a delicadeza das almas generosas.
Feliz é aquele que não sabe o que significa saudade.
Todo atleta deve bater a cada dia o próprio recorde.
As maiores tristezas são as que causamos a nós mesmos.
A alma move todas as matérias do mundo.
Tudo que e bom dura o tempo necessário para ser inesquecível.
A sabedoria nasce menos da inteligência e mais do coração.
O que os outros chamam de pecado para mim é experiência.
Ninguém é tão grande que nunca precisa de ajuda.
Grandeza e honestidade não são meios, mas são fins.
Seja o centro de apoio para os fracos, estimulando-os à fé.
Uma pessoa para compreender tem que se transformar.
Um aposento sem livros é como um corpo sem alma.
Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.

20 músicas são classificadas 
para o 1º Festival Nacional de 

MPB “Celly Campello”

Foram classificadas 20 
músicas, das 143 inscritas 
para o 1º Festival Nacional 
de MPB de Taubaté “Celly 
Campello”, que acontece 
de 23 a 25 de junho em 
Taubaté. Estas 20 músi-
cas participarão das elimi-
natórias que acontecerão 
na sexta e no sábado e as 
campeãs serão escolhidas 
no domingo, dia 25, na 
grande final.
As 20 músicas foram pré-
selecionadas por uma 
comissão de triagem, 
composta por músicos e 
compositores. A Secretaria 
de Turismo e Cultura re-
cebeu 58 composições de 

Taubaté e região e 85 de 
outros municípios e esta-
dos do país.
As localidades com maior 
número de inscritos foram: 
Taubaté, Tremembé, São 
José dos Campos, Jacareí, 
São Luiz do Paraitinga, 
Ubatuba Pindamonhan-
gaba, Gonçalves (MG), 
São Paulo e representantes 
de outros estados, como: 
Minas Gerais, Ceará, Rio 
de Janeiro, Pernambuco, 
Bahia, Goiás e Rio Grande 
do Sul.
A comissão de triagem le-
vou em conta avaliação de 
quatro quesitos: letra, me-
lodia, arranjo e harmonia 

que receberam pontuação 
de 5 (cinco) a 10 (dez) 
pontos e a soma das notas 
resultaram na classificação 
dos inscritos.
O 1º Festival Nacional de 
MPB “Celly Campello” 
vai acontecer na Praça 
Santa Terezinha e tem 
como objetivo incentivar 
o aprimoramento e desen-
volvimento da criação mu-
sical, valorizar o gênero da 
MPB, estimular e abrir es-
paço para novos talentos, 
contemplar os amantes da 
música, promover o inter-
câmbio artístico cultural 
entre diferentes regiões 
do Brasil, além de ofere-
cer ao público de Taubaté 
e região um evento de alto 
nível e qualidade musical.
Como cachê de participa-
ção e ajuda de custos, o 
Festival irá agraciar os 10 
selecionados de Taubaté 
e região (raio de até 100 
km de distância) com um 
cachê de R$ 1.500,00 e os 
10 escolhidos das demais 
regiões do país com R$ 
2.000,00.
Mais informações: www.
taubate.sp.gov.br

CRAS abre inscrições para
atividades – Artesanato e 

Exercícios Físicos
em São Bento do Sapucaí

O CRAS – Centro de Re-
ferência de Assistência 
Social de São Bento do 
Sapucaí abre inscrições 
para novas atividades a 
serem oferecidas gratuita-
mente para a população. 
Serão ofertadas oficinas de 
artesanato e também gru-
pos para exercícios físicos.
As Oficinas de Artesanato 
tem o propósito de ofere-
cer um ambiente agradável 
para a população, no qual 
poderão descobrir novas 
habilidades, estimulando 
e valorizando o potencial 
criativo do nosso público. 
O artesanato é uma prática 
que traz bem-estar, forta-
lece os vínculos da comu-
nidade quando produzido 
em grupo, além de repre-
sentar uma possibilidade 

de fonte de renda.
As Atividades Físicas re-
presentam o cuidado com 
a saúde física e mental da 
população. Os exercícios 
serão planejados para tra-
zer mais disposição aos 
praticantes, favorecer a in-
teração do público e o cui-
dado com o corpo, visando 
uma população mais feliz 
e saudável. As oficinas de 
artesanato serão aplicadas 
quinzenalmente às sextas-
feiras, das 14h às 16h30. 
Serão trabalhadas técnicas 
diversas, sendo que em 
cada encontro os alunos 
produzirão uma peça dife-
rente. Os exercícios serão 
oferecidos para todos os 
públicos, desde jovens a 
idosos, portanto serão for-
madas duas turmas, com 

intensidades diferentes de 
atividades. Os encontros 
serão semanais, com uma 
turma às terças-feiras e 
outra às quintas-feiras, das 
17h às 18h.
As inscrições para as ati-
vidades físicas vão até o 
dia 05/06, segunda-feira, 
enquanto que as inscrições 
para as aulas de artesanato 
irão até o dia 08/06.
Para se inscrever, bas-
ta comparecer ao CRAS 
munido de seus documen-
tos pessoais. O Centro 
fica localizado ao lado do 
Mercado Municipal, com 
horário de funcionamento 
das 8h às 17h.
Todas as atividades ofere-
cidas pelo CRAS são gra-
tuitas para a população. 
Esperamos por você!
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Ilhabelenses participam 
da 2ª etapa do Brasileiro 
de Canoagem Oceânica 

em Angra dos Reis

Os canoístas de Ilhabela 
mais uma vez se desta-
caram no cenário nacio-
nal da modalidade e con-
quistaram importantes 
resultados na 2ª Etapa do 
Brasileiro de Canoagem 
Oceânica, realizada em 
Angra dos Reis (RJ), no 
último domingo (11).
Victor Levy conquistou a 
primeira colocação pela 
categoria Master F, Ivan 
Salinas, segundo coloca-
do na Classe Master A; 
Eduardo Salinas, terceiro 
colocado na Master B; Ari 
Carvalho segundo coloca-
do na máster G e os par-
ticipantes ainda obtiveram 
a primeira colocação por 
equipe, com a Associação 
do Litoral Norte, que é 

constituída por atletas de 
Caraguatatuba e Ilhabela. 
Dennis Simões, técnico 
da dos atletas de Ilhabela, 
destacou que o excelente 
desempenho é consequên-
cia de treinos constantes. 
“Pelas condições adver-
sas de mar a equipe vem 
muito forte no cenário na-
cional conquistando uma 
vaga para o mundial e, 
confiante, outras convoca-
ções podem vir ainda este 
ano para o mundial em 
Hong Kong, na China, em 
novembro”, disse.
Ari Carvalho, o “Zulu da 
Prainha”, atleta Ilhabelen-
se convocado pela Sele-
ção Brasileira na primeira 
etapa do campeonato para 
disputar o mundial, teve 

um imprevisto mas, mes-
mo assim, teve um exce-
lente resultado. “O meu 
leme quebrou, mas con-
tinuei firme na disputa e 
conquistei a segunda colo-
cação”, disse o atleta que, 
dos seus 40 anos de idade, 
26 estão na canoagem, o 
que já lhe rendeu mais de 
50 troféus.
Os atletas seguem confian-
tes com o apoio da Prefei-
tura de Ilhabela, por meio 
da Secretaria de Esportes, 
Lazer e Recreação e se 
preparam para a final do 
campeonato brasileiro que 
acontece em setembro, em 
Ilhabela, esta válida como 
o primeiro campeonato 
Sul-americano da modali-
dade.

Atletas paraibunenses são 
homenageados pelo Governo 
Municipal pelas conquistas 

em importantes competições 
de artes marciais

No último sábado (10/06), 
aconteceu na Praça da Ma-
triz, a entrega de certifica-
dos de honra ao mérito aos 
atletas que representaram 
o Município no Campeo-
nato Brasileiro de Jiu-jitsu 
(2017), realizado no giná-
sio do Ibirapuera, em São 
Paulo, nos dias 26, 27 e 28 
de maio; e no Campeonato 
de MMA Amador, em São 
Caetano do Sul/SP, no dia 
03 de junho.
   Receberam os certifica-
dos, os atletas de três equi-
pes de Paraibuna: os alunos 
do IDHEM – Instituto de 
Desenvolvimento Huma-
no Emílio Marello (Projeto 
Atleta de Ouro), do Bairro do  
São Germano, que tem 
como professora respon-
sável a campeã mundial 
de Jiu-jitsu, Adaulete Ma-
rello; atletas da Equipe 
Nação Jiu-jitsu (Projeto 
Jiu-jitsu para todos), do 

Bairro do Cedro, coorde-
nado pelo mestre Edmil-
son Alves (Carioca) e o 
professor voluntário, San-
dro Oliveira.
     O atleta Luis Felipe 
Dias também fez por me-
recer o certificado por ter 
conquistado o 1º lugar no 
Campeonato de MMA 
Amador, realizado em São 
Caetano do Sul/SP. Luis 
Felipe é aluno da Acade-
mia Vietnã - Liga Jiu-jitsu 
Paraibuna, do centro da 
cidade, sob o comando do 
professor Dudu Simão – 
faixa preta de Jiu-jitsu.
    O prefeito de Parai-
buna, Victor Miranda, 
fez questão de partici-
par da solenidade e pa-
rabenizar os esportis-
tas paraibunenses pela  
brilhante participação 
nas competições, sobre-
tudo, porque vários atle-
tas obtiveram ótimos 

resultados nos campe-
onatos que disputaram.  
“Temos apoiado esses 
atletas e iremos continuar 
ajudando dentro daquilo 
que for possível”, enfatiza.
     Segundo Sandro Oli-
veira, professor de Jiu-
jitsu do Bairro do Ce-
dro, a prática do esporte, 
assim como de outras  
modalidades é uma ma-
neira eficaz de ajudar as 
crianças e jovens a se-
guirem o bom caminho.  
“Sempre procuro ensinar 
meus alunos a ficarem lon-
ge das coisas erradas, como 
às drogas, por exemplo. 
Um dos objetivos é usar o 
esporte como ferramenta 
estratégica para mostrar 
aos atletas a importância  
deles terem disciplina e 
evitarem os maus cami-
nhos para que possam se 
tornar cidadãos de bem”, 
afirma.
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Prefeitura de Campos do 
Jordão inaugura reforma 

do Centro de
Especialidades Médicas

4º Etapa do Campeonato
Valeparaibano de Ciclismo 2017 

tem pódio taubateano

Handebol Taubaté
vence mais uma partida 
no Campeonato Paulista

Na manhã do dia 14 de Ju-
nho, a Prefeitura de Cam-
pos do Jordão inaugurou 
a reforma do Centro de 
Especialidades Médicas, 
localizado no Complexo 
Municipal de Saúde.
Inaugurado em 29 de Abril 
de 2016, as novas instala-
ções trouxeram para os pa-
cientes do SUS, de Cam-
pos do Jordão, um grande 
avanço.
“Hoje temos um Hospital 
Municipal, equipado para 
atender a clínica médica, 
maternidade e o Pronto 
Socorro, com qualidade 
eficiência. Mas sempre 
é possível avançar mais. 
Com a reforma, o Cen-
tro de Especialidades vai 
atender com mais confor-
to aos pacientes”, afirma o 
prefeito Fred Guidoni.
No início de 2013, quando 
a nova gestão assumiu, a 
cidade contava com ape-
nas 8 especialidades. Hoje 
são 22 Especialidades Mé-
dicas que atendem, em 
média,  mais de dois mil 
pacientes ao mês.
“O dia 14 de Junho é mais 
um marco nesta história 
de sucesso. O novo Cen-
tro de Especialidades vai 
abrigar, também, a Clíni-
ca Cirúrgica, atendendo 
também as cidades de São 

Os atletas da ECT – Equi-
pe de Ciclismo de Tauba-
té/Tarumã foram destaque 
na 4ª Etapa do Campe-
onato Valeparaibano de 
Ciclismo 2017, realizada 
pela Líder (Liga de Rendi-
mento de Base da Capital 
e Litoral Norte), em par-
ceria com a Prefeitura de 
Taubaté, no último domin-
go, dia 11, na cidade.
Na categoria Elite Mascu-
lino A, o atleta Breno Si-
doti conquistou a 2° colo-
cação e segue na liderança 

No último sábado, 10 de 
junho, a equipe do Han-
debol Taubaté jogou em 
casa e venceu o time de 
São Carlos, por 30 X 12. 
O time da cidade segue in-

Bento do Sapucaí e Santo 
Antônio do Pinhal. Com 
isso vamos diminuir a fila 
de cirurgias gerais e gine-
cológicas, desafogando o 
Hospital Regional e abrin-
do novas vagas para que 
cirurgias mais complexas, 
aconteçam lá”, disse o 
Prefeito.
A clínica cirúrgica e a 
ala de cirurgia devem ser 
inauguradas no final do 
mês de Junho. A previsão 
é que em Julho, estas ci-
rurgias possam já aconte-
cer na cidade.
Participaram da cerimônia 
de Inauguração o vice-pre-
feito Caê, os vereadores Fi-
lipe Cintra, Cláudio Adão, 
Márcio Toledo, Tostão e 
Arthur. Também funcioná-
rios da saúde, secretários 
e membros do Conselho 
Municipal de Saúde e pre-
sidentes de Associações de 
Bairro, também estavam 
no local.
Como funciona o Centro 
de Especialidades Mé-
dicas: o Centro de Espe-
cialidades Médicas são 
atendidos os pacientes que 
passaram pelas unidades 
de saúde dos bairros e que 
contam com problemas es-
pecíficos que precisam da 
avaliação de um especia-
lista. Desde o ano passado, 

do campeonato. Márcio 
Bigai conquistou a 4° co-
locação e ocupa a vice-li-
derança na classificação 
geral.
Com os resultados, 
a ECT garantiu pon-
tos importantes para o  
campeonato e Sidoti apro-
veitou a oportunidade para 
agradecer o apoio recebi-
do e reforçou na ocasião 
que “o trabalho da Equipe 
foi fundamental para nos-
sa vitória”.
Os representantes da Ca-

victo depois de 09 partidas 
no Campeonato Paulista.
O Taubaté, que já 
foi campeão Paulista  
em 2015, briga por mais 
esse título e enfrentará o 

as consultas são agenda-
das nos próprios postos do 
bairro. Assim, o paciente 
que precisa de um acom-
panhamento específico 
sai da consulta médica no 
postinho, já com a data da 
consulta agendada.
Além disso, para diminuir 
a espera, os especialistas 
também atendem nos pos-
tos dos bairros, em con-
junto com o médico do 
Posto, sempre que há mais 
demanda. O atendimento 
visa capacitar o médico 
do bairro e a equipe multi-
disciplinar, porque alguns 
dos problemas podem ser 
resolvidos no local.
Maior eficiência e eficácia
A Prefeitura também vem 
investindo em equipamen-
tos de diagnóstico, não 
apenas no hospital, mas 
também descentralizando. 
Hoje, todos os 9 Postos de 
Saúde  da Família contam 
com equipamento de ele-
trocardiograma. Também 
nos postos são feitas as co-
letas de exame de sangue 
e laboratoriais. No Com-
plexo, o sistema de saúde 
oferece aos pacientes do 
SUS,  Eletrocardiogra-
ma,  Eletroencefalograma; 
Raio-X;          Ultrassom;  
Teste da Orelhinha;  Teste 
Ergométrico e Holter.

tegoria Master A tam-
bém obtiveram ótimas 
colocações, conquis-
tando um pódio triplo.  
A 3° colocação ficou com 
Vanderlei da Silva, a 4° 
posição com João Carlos 
Motta  e o 5°lugar com 
Valmir de Jesus.
O atleta José Diógenes, 
da categoria Sênior B 
conquistou a 6° coloca-
ção e somou pontos va-
liosos para reconquistar a 
liderança da categoria no 
Campeonato 2017.

Ribeirão Preto, no próxi-
mo dia 24  de junho (sába-
do), no ginásio do Emecal, 
que fica à rua Comandante 
Gastão Firmino de Azeve-
do, 535.

XI Festipoema está com 
inscrições abertas

em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
do Departamento de Cul-
tura, realiza o XI Fes-
tipoema – Festival de 
Poemas de Pindamonhan-
gaba, em conjunto com a  
Academia Pindamonhan-
gabense de Letras, nos 
dias 30 de setembro e 1º 
de outubro. As inscrições 
já estão abertas.
O Festipoema compõe-se 
de um concurso de autoria 
de poemas e um concurso 
de interpretação. Do con-
curso de autoria podem 
participar todos os poetas 
do país.
São três as categorias de 
participantes: Adulto (aci-
ma de 18 anos), Juvenil 
(de 12 a 17 anos), Infan-
til (menos de 12 anos). O 
concurso de interpretação 

é aberto a todos.
As inscrições deverão ser 
feitas até o dia 18 de agosto, 
e a ficha de inscrição deve  
ser enviada pelo e-mail: 
cultura.pindamonhanga-
ba@hotmail.com, assunto: 
Inscrição para o XI Festi-
poema.
Ficha de inscrição e regu-
lamento completos já es-
tão disponíveis no site ofi-
cial da Prefeitura, o www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br.
A divulgação dos selecio-
nados será feita no dia 1º 
de setembro e as oficinas 
de interpretação aos sele-
cionados serão dias 16, 17, 
23 e 24 de setembro. As 
apresentações do XI Festi-
poema será nos dias 30 de 
setembro e 1º de outubro, 
quando também ocorrerá a 

premiação.
Aos premiados, serão 
entregues os seguintes 
troféus: Troféu Balta-
zar de Godoy Morei-
ra, categoria Adulto,  
para primeiro, segundo e 
terceiro lugar; Troféu Juó 
Bananéri, categoria juve-
nil, para primeiro, segundo 
e terceiro lugar; e Troféu 
Bertha Celeste Homem de 
Mello, categoria infantil, 
também para primeiro, se-
gundo e terceiro lugar.
Os melhores intérpretes 
receberão o Troféu Augus-
to César Ribeiro, para pri-
meiro, segundo e terceiro 
lugar. Haverá, ainda, um 
Prêmio Revelação, o Tro-
féu Athayde Marcondes. 
Mais informações pelos 
telefones 3642-1080 e 
3643-2690.

Futsal Masculino de
Pinda disputa semifinal 

do Metropolitano

As equipes de futsal mas-
culino de Pindamonhanga-
ba vão até São Paulo neste 
sábado (17), para disputa 
pelas semifinais do Cam-
peonato Metropolitano da 
Federação Paulista de Fut-
sal.
As equipes das Catego-

rias Sub 16 e Sub 18, co-
mandadas pelo Professor 
Lucas Torão, disputam as 
semifinais da Chave Ouro 
contra as equipes do A.D. 
Mogi das Cruzes/Vila 
Santista, em jogo único, 
valendo vaga para a final 
da Chave Ouro. 

Já a equipe Sub 14, coman-
dada pelo Professor Pedro 
Vittorazo, do Projeto So-
cial Grêmio União, dis-
puta contra a equipe AEC 
100ZALA a semifinal da 
Chave Prata, também em 
jogo único, valendo vaga 
na final.


