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Jiu-Jitsu de Taubaté é prata
em competição internacional 

no Rio de Janeiro

Taubaté briga pelas
primeiras colocações na 
Liga Paulista de Futsal

Handebol Taubaté vence
o Guarulhos e segue

invicto em 2018

O atleta de jiu-jitsu de 
Taubaté Klaus Meine con-
quistou medalha de prata 
em evento esportivo orga-
nizado pela International 
Brazillian Jiu Jitsu Federa-
tion (IBJJF) na cidade do 
Rio de Janeiro, disputado 
entre os dias 8 e 10 de ju-
nho.
Meine representou a equi-
pe taubateana e disputou 
o Rio Fall International 

O Taubaté Futsal garantiu, 
na última sexta-feira, dia 8 
de junho, mais três pontos 
na Liga Paulista após ven-
cer a equipe do FIB Bau-
ru por 5 a 1 no ginásio da 
Vila Aparecida. Com esse 
resultado, após cinco vitó-
rias consecutivas, o time 
soma 15 pontos e está na 
briga pelas primeiras colo-
cações no estadual.

O Handebol Taubaté/FAB/
Unitau venceu por 32 a 20, 
no último sábado, dia 9 de 
junho, a equipe VEGUS/
ACISEG/Guarulhos. O 
jogo valeu pela primeira 
rodada da Taça Estado de 
São Paulo (2° fase do Su-
per Paulistão). A equipe 
taubateana segue invicta 
na temporada 2018.
Taubaté foi campeão da 
Taça Paulista (1° fase do 
Super Paulistão) e recen-

Open Championship, na 
categoria adulto. O torneio 
contou com 1.630 ins-
critos. Em sua atuação, o 
atleta foi vice-campeão na 
categoria faixa marrom até 
62 quilos. O evento é parte 
do circuito internacional 
da federação Jiu-Jitsu e 
vale pontos no ranking da 
federação.
O próximo compromisso 
do atleta é o São Paulo BJJ 

Na etapa inicial, os do-
nos da casa começaram 
pressionando e não deram 
muito espaço para o ad-
versário. Aos 11 minutos, 
o beque Jojô abriu o pla-
car para a equipe do Vale 
do Paraíba. Três minutos 
depois, Dasaiev ampliou 
para os taubateanos.
Na etapa complementar, 
os visitantes diminuíram 

temente do Pan-America-
no de Clubes.
Na partida de sábado, 
O técnico Marcus Tatá        
colocou em quadra a for-
mação inicial com Rick, 
Cleber, Guila, Thiago, 
Dedé, Pará e Vinícius. No 
primeiro tempo, os tauba-
teanos se mantiveram à 
frente na pontuação com 
a imposição do seu ritmo 
de jogo, terminando a pri-
meira etapa com seis gols 

Pro IBJJF Championship 
nos dias 30 de junho e 1 de 
julho.
Em fevereiro deste ano, 
Klaus Meine foi medalhis-
ta de ouro no South Conti-
nental Pro Jiu-Jitsu Cham-
pionship na cidade de São 
Paulo. Em março também 
conquistou o ouro na 1ª 
etapa do Circuito Paulista 
de Jiu-Jitsu, que aconteceu 
em Barueri.

com Borges aos 4 minu-
tos, porém o pivô Vitinho 
marcou o terceiro para os 
anfitriões. Antes do apito 
final, Vitinho e Fabinho 
decretaram a vitória.
O Taubaté volta 
à                quadra no dia 14 
de junho, às 19h30, contra 
AABB no ginásio da Vila                
Aparecida com entrada 
gratuita.

de vantagem (Taubaté 15 
X 09 Guarulhos). No se-
gundo tempo, o Hande-
bol Taubaté/FAB/Unitau 
ampliou o resultado, che-
gando a 32 gols. O melhor 
jogador em quadra foi o 
argentino Tomás Cañete, 
do Taubaté, com oito gols 
marcados.
 Na 2ª rodada o time de 
Taubaté enfrentará o time 
de São Carlos no próximo 
sábado, dia 16 de junho.

Greve dos caminhoneiros
custará R$ 15 bilhões

para a economia

Os dez dias de greve dos 
caminhoneiros custarão 
R$ 15 bilhões para a eco-
nomia, o equivalente a 
0,2% do Produto Inter-
no Bruto (PIB, soma das 
riquezas produzidas no 
país), informou hoje (12) 
o Ministério da Fazenda. 
De acordo com a pasta, o 
ministro Eduardo Guardia 
repassou a estimativa on-
tem (11) em reunião com 
investidores em São Pau-
lo. Por causa da paralisa-
ção, a previsão oficial de 
2,5% de crescimento do 
PIB para este ano pode-

rá ser revista para baixo. 
O número só será divul-
gado no fim de julho, e 
o ministro não informou 
mais detalhes. Na última 
edição do boletim Focus, 
pesquisa com instituições 
financeiras divulgada to-
das as semanas pelo Ban-
co Central, os analistas de 
mercado estimavam que a 
economia crescerá apenas 
1,94% em 2018. Essa foi 
a sexta semana consecuti-
va de queda nas projeções. 
Há um mês, a projeção es-
tava em 2,51%.
O ministro não informou 

o impacto que a greve dos 
caminhoneiros terá so-
bre a inflação, por causa 
da escassez de alimentos 
e da alta temporária do 
preço dos combustíveis 
provocadas pela paralisa-
ção. Segundo o boletim 
Focus, a previsão das ins-
tituições financeiras para 
o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) passou de 3,65% 
para 3,82% em 2018. As 
projeções do Ministério 
da Fazenda para a inflação 
também só serão divulga-
das no fim de julho.
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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

A ação dos ambientalistas e protetores dos animais fez com que o comér-
cio de peles diminuísse drasticamente nos últimos anos. A maioria dos 
estilistas, atualmente, não emprega peles em suas criações e há modelos 
profissionais que não aceitam atuar em desfiles onde estejam exibidas 
roupas feitas ou ornamentadas com peles. Assim mesmo, os negócios des-
ta área ainda movimentam milhões de dólares, significando os sacrifícios 
de animais.
***
Pesquisadores chegaram à conclusão de que o abacate não aumenta o 
colesterol. Ele tem propriedades de aumentar o HDL (o bom colesterol) 
e diminuir o LDL (o mau colesterol). A ingestão de um abacate por dia, 
durante três semanas, diminuiu em 12% o colesterol aos voluntários da 
pesquisa. Outro estudo, por pesquisadores australianos chegou à mesma 
conclusão. Um abacate diário é mais saudável do que uma dieta pobre em 
gorduras.

Humor

Um sueco, um nigeriano e um argentino estão esperando o nascimento de 
seus filhos. Eis que surge a enfermeira e diz:
- Senhores, houve uma tremenda confusão. Os bebês foram trocados e não 
sabemos mais quem é quem. Só sei que temos dois brancos e um negro.
- Não tem problema. Sugeriu o nigeriano. Cada um escolhe um bebê e 
vamos fazer um sorteio para determinar a ordem da escolha.
Feito o sorteio, a primeira escolha coube ao sueco. Ele entrou no berçário, 
olhou os bebês e saiu com o negro no colo.
- Mas que é isso! Gritou o nigeriano. Você pegou o negro. Esse obviamen-
te é o meu bebê. Eu sou negro, minha esposa é negra. Me dá esse bebê. 
Volta e escolha um dos brancos!
E o sueco, já indo embora, diz:
- Você ta maluco? E se eu pego o argentino?
***
Numa cidade do interior, o padre e o prefeito não tinham boas relações, 
mas o padre é obrigado a pedir um favor ao prefeito:
- Senhor prefeito, tem um burro morto em frente à Igreja Matriz!
- Mas não é o senhor que deveria cuidar disso? Afinal, não é o senhor que 
cuida dos mortos?
- Sim, mas também tenho a obrigação de avisar os parentes do falecido.
***
Qual é a importância do Vale do Paraíba?

Esta foi a pergunta feita a um vestibulando em uma Universidade particu-
lar e a resposta foi esta: “O vale do paraíba é de uma suma importância, 
pois não podemos descriminar esses importantes cidadãos, já que existe 
o vale transporte e o vale refeição, por que não existir também o vale do 
paraíba? Sabemos que os paraíbas (???) trabalham em obras ou portarias 
de edifícios e ganham pouco. Então, o vale do paraíba é muito importante 
para equilibrar sua economia doméstica”. 

Mensagens

Se ouvisse a voz do vento e soubesse cantar com ele, sua vida assumiria 
a dimensão do infinito... Quando a gente ama é capaz de sentir as coisas 
que não sentimos e dar a vida ao que não tem sinal de vida... Quando o 
infinito começa a crescer dentro de nós, é hora de acreditar que o amor 
existe... Por esse amor! Faça de sua vida uma partida de futebol, chute a 
tristeza, drible as alegrias e marque um gol e eu da arquibancada estarei 
torcendo por você.
***
Sábio é aquele que permite descobrir que reconhece a importância de 
aprender de novo, que abre seu coração para sentir e ouvir. Sábio é aquele 
que permanece em silêncio, observando os passos da mente, nas fragrân-
cias das flores, os lugares escondidos dentro de seu ser. Sábio é aquele que 
ouve antes de falar, que sorri antes de chorar, que permanece quieto para 
sentir o frescor da noite em seu interior. Sábio é aquele que diz sim para a 
vida, que desperta o amor em si e em seu semelhante, na intenção de criar 
um mundo melhor para todos. Sábio é aquele que ama seu semelhante que 
vê, como Deus que não vê. Sábio é aquele sabe viver.

Pensamentos, provérbios e citações

É na necessidade que se conhece um verdadeiro amigo.
De todas as baixas, o medo é a mais amaldiçoada.
A arte de viver consiste em fazer da vida uma obra de arte.
Sabemos quem somos, mas não sabemos o que poderíamos ser.
A vida é enfadonha como uma história contada duas vezes.
A melhor caridade é procurar a causa e sanar os males.
Quem pensa não casa e quem casa não pensa.
O amor não pede licença para entrar, ele já surge instalado.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora a sua força.
Os olhos são as janelas da alma.
Uma vida não questionada não merece ser vivida.
 

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-24, FLS. nº 258, Termo nº 6785
Faço saber que pretendem se casar ROMILDO DA SILVA COSTA e ANA PAU-
LA EVANGELISTA VIEIRA, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Caculé-BA, nascido em 14 de janeiro de 1985, de profissão autônomo, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rodovia Amador Bueno da Vei-
ga, Km 140, una, Tremembé/SP, filho de LUZIA NERY DA SILVA COSTA. Ela 
é natural de Ferraz de Vasconcelos-SP, nascida em 24 de novembro de 1982, de 
profissão manicure, de estado civil solteira, residente e domiciliada Rua Cum-
bica, nº 169, Jardim Revista, Suzano/SP, filha de SAMUEL PAULO VIEIRA e 
de MARCIA SANTANA EVANGELISTA. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório 
e cópia para a imprensa local desta cidade. 

A Prefeitura Municipal de Potim/SP torna público que a licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 005/2018, realizada no dia 
13/06/2018, às 10h00min, que objetiva a Aquisição de Veículos 
Zero Quilômetro para o Setor de Saúde, foi declarada FRACASSA-
DA. As razões que motivaram a decisão encontram-se a disposição 
dos interessados no Setor de Licitação. Potim, 13 de junho de 2018.
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Festividades dos 313 anos
de Pinda começam

no final do mês

Córrego da região de
Pinda no Lessa recebe
limpeza e manutenção

Festival Junino de Pinda 
terá shows, manifestações
culturais e comidas típicas

Vacinação contra a Influenza 
H1N1 termina nesta semana

em Pindamonhangaba

Pindamonhangaba come-
mora 313 anos de eman-
cipação político-adminis-
trativa e quem ganha o 
presente é a população. As 
festividades terão início 
no dia 29 de junho, com 
o 5º Festival Junino, até o 
dia 1º de julho, com comi-
das típicas, trem do forró, 
artesanato, shows e parti-
cipação dos comerciantes 
dos núcleos turísticos do 
Ribeirão Grande e do Pi-
racuama.
Na sequência, de 6 a 10 de 

Desde a última semana, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, realiza 
ação de limpeza no córre-
go do Lessa, próximo ao 
shopping.
Segundo o  coordenador 
de serviços, Thiago Gon-
çalves, a SMSP está sen-
do efetuado um trabalho 
intenso de desobstrução e 
remoção do material vege-
tal acumulado, do córrego 

O 5º Festival Junino dos 
núcleos turísticos do Ri-
beirão Grande e do Piracu-
ama será realizado, mais 
uma vez, na estrada de 
acesso à Pedreira Anhan-
guera, no Bonsucesso. Se-
rão três dias de festa com 
muita diversão para as 
famílias, e ainda, entrada 

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba encerra 
neste sábado (16) a vaci-
nação contra a influenza 
(gripe).
De acordo com dados di-
vulgados nesta terça-feira 
(12), a vacinação em Pin-
damonhangaba alcançou 
até o momento 73,11% do 
público-alvo, aproximada-
mente 24 mil pessoas.
Segundo o diretor do De-
partamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos à 
Saúde, da Prefeitura, Ra-
fael Lamana, a campanha 
vem para fomentar a co-
bertura vacinal, em espe-
cial para as crianças de 6 

julho, haverá a tradicional 
festa de aniversário da ci-
dade, no Parque da Cida-
de, com shows, barracas 
de alimentação em prol 
das instituições assisten-
ciais, feira de orquídeas e 
outras atrações. Ainda no 
Parque, no dia 15, haverá a 
largada e chegada da Cor-
rida Pinda, com almoço, 
telão com transmissão da 
final da Copa do Mundo 
e shows. Além das festas, 
estão programadas ainda 
a passagem pelo Bosque e 

e valas de drenagem, con-
templando todo o poten-
cial de drenagem do mes-
mo.
Ainda de acordo com a Se-
cretaria Municipal de Ser-
viços Públicos, esta obra 
já está em fase de aca-
bamento e irá beneficiar 
a drenagem dos bairros: 
Jardim Princesa, Cidade 
Jardim, Araretama, Real 
Ville, Village Paineiras, 
Lessa e Vila Rica.
Ao realizar estas obras, 

gratuita. Todos os dias ha-
verá trem do forró (parce-
ria com a Estrada de Ferro 
Campos do Jordão, por 
isso, o ingresso é pago), 
barracas com comidas e 
bebidas típicas, feira de 
artesanato Arte Encanto, 
manifestações culturais de 
Pinda e cidades da região, 

meses a menores de 5 anos 
de idade, gestantes, mu-
lheres que deram à luz re-
centemente,  professores, 
Idosos, indígenas, traba-
lhadores da área da saúde 
e pacientes com comorbi-
dades.
A vacina está disponibili-
zada em seis pontos: Ciaf, 
Araretama II, Crispim, Ci-
sas, Cidade Nova e Terra 
dos Ipês, dentro do horário 
de atendimento: das 8 às 
11 e das 13 às 16 horas.
Segundo a Vigilância Epi-
demiológica, Pindamo-
nhangaba imunizou até o 
momento mais de 70% do 
público-alvo da meta esta-

por Moreira César da 29ª 
Romaria Fluvial de Cano-
as e Barcos, no dia 1º de 
julho; solenidade de has-
teamento das bandeiras, 
no dia 10 de Julho e, na 
mesma data, inauguração 
da praça ao lado da Rua 7 
de Setembro, no centro da 
cidade; entre outras inau-
gurações, apresentações 
teatrais, oficinas, exposi-
ções, todos durante o mês 
de julho. Nos próximos 
dias, divulgaremos a pro-
gramação completa.

são evitados desastres na-
turais como enchentes e 
alagamentos. A população 
possui papel fundamental 
para a boa conservação e 
eficácia dos córregos, evi-
tando o descarte de entu-
lhos, garrafas pet, pneus, 
sofás ou lixo no leito e nas 
margens. 
Todas as ações realizadas 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba possuem au-
torização dos órgãos am-
bientais.

além de shows encerran-
do cada noite de festa. 
Na sexta-feira (29), será a 
Banda Rastapé; no sábado 
(30), as duplas Gérson e 
Daniel e, em seguida, Ta-
les e Wellington; e, no do-
mingo (1º), César Barbosa 
e, encerrando com chave 
de ouro Sérgio Reis.

belecida para a cidade, que 
é de 32 mil pessoas vaci-
nadas.
 “O que nos chama aten-
ção é a baixa adesão das 
crianças, gestantes e pro-
fessores da rede pública 
e privada. Cabe destacar 
que a vacinação é a úni-
ca maneira de se manter 
imune frente à influenza, 
para tanto, é importante 
fazer o uso da vacina pois 
trata-se de saúde pública”, 
alerta Lamana. Vacinação 
continua no sábado (16), 
último dia da campanha, 
a vacinação estará na Pra-
ça Monsenhor Marcondes 
das 7 às 17 horas.
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