BANDAS E
CARNAVAL
DE SALÃO
NOS CLUBES
DA CIDADE

Crianças participam do Concurso de Fantasias
Maicon Douglas/Portal R3

Dezenas de crianças participaram do Concurso de Fantasias
na terça-feira (4), no Largo do Quartel, durante o último dia de
matinê do carnaval. Foram diversas categorias e as crianças com
as melhores fantasias receberam troféus. Teve monstro, palhaço,
bailarina, joaninha, Chaves e muitas outras fantasias premiadas.
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Milhares de pessoas festejam carnaval

O Carnaval ‘Caia na Folia’ levou milhares de
pessoas às ruas de Pindamonhangaba de sexta-feira (28) a terça-feira (4). A folia começou
com a apresentação da Mangueira, na sexta-

feira, e só terminou com o desﬁle do bloco do
Cupim, na terça-feira. Dentre os destaques do
evento estavam os blocos Juca Teles e Barbosa, que arrastaram milhares de pessoas do

Largo do Quartel até a Avenida do Samba. Outro grande sucesso foi o Socó da Madrugada,
que surpreendeu os organizadores pela quantidade de pessoas em seu primeiro desﬁle.
NESTA EDIÇÃO ESPECIAL

Tradicional, Dondocas garantem diversão
Fernando Noronha/Portal R3

Centenas de homens se
fantasiaram de mulher e
foram às ruas para se divertir em um dos eventos
mais tradicionais do carnaval de Pinda, o Desﬁle
das Dondocas, no sábado
(1º/3). Aberto a todos,
mulheres também usaram
roupas masculinas. Este
ano, até cães e gatos ganharam roupas.

Blocos desﬁlam pelas
ruas da cidade
O Carnaval ‘Caia na
Folia’ contou com diversos blocos, que espalharam alegria e cores
pelas ruas da cidade.
Socó da Madrugada,
Los Beudo, Império
da Banana Ouro, Nego
Loko, Bom à Beça com

Jesus, Esquenta, H’lera, Chique Chitas, dos
Independentes, Amigos
do Chacrinha e Cupim
ﬁzeram parte da programação oﬁcial, porém
além deles, outros grupos se destacaram.
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Homens travestidos de mulher animaram as ruas do centro da cidade

Bateria da Mangueira abriu evento
A bateria da Estação Primeira de Mangueira, do Rio de Janeiro, foi a primeira
atração no Carnaval ‘Caia na Folia’ na sexta-feira (28), na Avenida do Samba.
Milhares de pessoas acompanharam os batuques da verde e rosa e o gingado
das madrinhas e rainhas da bateria na escola ﬂuminense. Além da agremiação
tocar sambas-enredo e músicas carnavalescas, a noite também teve o grupo
Frente de Varanda.
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Baile de salão na Ferroviária Cooperativas
João Paulo Ouverney

Ufa! Passou...

Fôlego não pode acabar
Chegou ao fim. Já é quinta-feira e a vida
continua. Como de costume, o carnaval foi
marcado por muitas festas em todo o Brasil.
De Norte a Sul, o que se viu foram ruas, clubes,
praças, bares e varandas ou quintais lotados de
gente. Todos com um só propósito: diversão.
Em Pindamonhangaba, eventos se multiplicaram em todos os bairros: das Oliveiras
ao Tetequera, passando pelo Azeredo e Cidade Nova, ninguém ficou de fora. Sejam festas
oficiais ou pequenos grupos de amigos, todos
arrumaram alguma coisa para fazer, até os que
não gostam de carnaval, tinham agenda repleta
de compromissos.
Mas como não gostar? Por mais que você
não seja adepto do estilo musical repleto de
samba e marchinha, o que predomina no carnaval é a alegria, a festa. Nisso, o brasileiro é
igual. Muitos dias de descontração e harmonia,
dias sem ter que ir trabalhar, dias em que as
roupas ficam mais confortáveis, mais coloridas
e as pessoas menos formais. Folia demais para
pouco tempo.
Mas acabou, veio a Quarta-Feira de Cinzas e
estamos na quinta. Amanhã já é sexta-feira (ê
semana para passar rápido, para voar. Duvidamos agora, alguém reclamar que não gosta de
carnaval).
Na sexta-feira, à tarde, ou à noite haverá,
sabemos que sim, um pouco de energia guardada para o pós-carnaval. Nem que seja um
vestígio de uma fantasia, de cerveja, de drinques, daquela caixa de eps (popularmente
chamada de isopor) e de animação. Só não se
esqueça, que já estamos em março e o ano já
começou, faz tempo.

O carnaval da Ferroviária foi
fechado na terça-feira (4), com a
presença de grande público que
se divertiu ao som da Banda Folia
(participação da Banda Arena). Os
festejos ainda tiveram shows com
intérpretes do carnaval carioca –
Nego Martins (1º/3) e Luiz Camilo,
ex-Estácio de Sá (3/3), acompanhados da Banda Bateria.
Na noite de terça-feira a diretoria do clube premiou os destaques em animação e fantasias: Tio
Sam (Carlos e Fernanda), Abelhas
da Colmeia (Rosângela e amigas),
Casal de Noivos (Agnaldo e Arle-

te), Mexicano (Felipe), Carmem
Miranda (Boy), Bailarina (Wesley
Ceará), Fred e Wilma (Ulisses e esposa), (Leandro Ver-Valen), Diabinha (Ilka), Lídia Japonesa e Victor
Hugo (Animação).
No infantil, os destaques foram:
Maria Fernanda (Bailarina), Thamiê (Princesa), Vinicius (Batman),
Matheus (Patati), Sabriele (Havaiana), Marcela (Líder de torcida),
Nicolas (Minion), Fábio (Chaves),
Matheus (Palhaço) e Larissa Jasmim Gabriele (Colombina).
Mais informações no link www.
aaferroviaria.com.br.

O Rebanhão no Centro Esportivo João do Pulo reuniu cerca de 5
mil pessoas nos quatro dias do retiro
de carnaval que começou no dia 1º
de março com missa presidida pelo
Pe. Vitor Hugo, seguindo no dia 2
de março com pregação de Pitter da
Comunidade Canção Nova e missa
celebrada pelo Pe. Celso. No dia 3 de
março pregação de Jorjão, de Tauba-

Divulgação

COMUNICADO DE ADIAMENTO
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 032/2014
A Prefeitura comunica que o PPRP 032/2014, que cuida da
“Contratação de empresa especializada em manutenção de
2º e/ou 3º níveis de extintores contra incêndio de utilização
predial, portáteis e sobre rodas, com eventual reposição e
substituição de peças defeituosas necessárias.”, fica adiado
SINE-DIE.
Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2014.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2014

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle SEOB-011/2014
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr
Manoel Eugenio Junior, responsável pelo imóvel localizado
na Estrada Municipal Jesus Antonio de Miranda, nº 5910,
para que tome ciência do Termo de Embargo nº 018/2014,
em função de obra sendo executada em desacordo com
o projeto aprovado junto à Prefeitura Municipal (planta
nº 23835), infringindo assim o Código de Edificações de
Pindamonhangaba.
SANDRA NOGUEIRA MATHIAS
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

Carnaval do Paineiras é sucesso

Fundação Dr. João Romeiro

Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba

A Prefeitura comunica que o PP 033/2014, que cuida da
“Aquisição de cadeira de rodas, cadeira de rodas para banho,
órtese, calçados anatômicos e muletas canadenses em
hastes leves de alumínio.”, fica adiado SINE-DIE.
Pindamonhangaba, 05 de março de 2014.

Fã ou não de futebol, ao menos, haverá mais
motivo para festejar, o próprio slogan do evento já diz tudo: “Juntos num só rítmo”.

Valeflash

Marcos Cuba

té, e celebração da missa pelo Frei
Diego e no domingo, dia de encerramento, pregação com Vitor Hugo,
da Missão Tropa de Resgate, e missa
celebrada pelo Pe. Silvio César - Salesianos de São José dos Campos.
Em todos os dias do Rebanhão
aconteceram adoração ao santíssimo, momentos de louvor, cura e
libertação.

Voltando agora, ao carnaval, aos que não
acreditam que já passou ou aos que não viram
a hora de acabar, ou mesmo aos que não ‘viram
nada’, estão acordando agora, e nem sabem
que o Carnaval 2014 já se foi, esta Tribuna dá a
dica. Reserve fôlego. Em menos de 100 dias, o
evento mais importante do mundo. A Copa.

de uma equipe para recreação. A festança foi
um sucesso e muita gente
esteve no clube durante
os três dias de comemoração.
A banda Charles Anjo
45 abriu o festejo na sex-

As cooperativas de reciclagem
Moreira César Recicla e Recicla
Vida atuaram no ‘Caia na Folia’. As
cooperadas trabalharam na Avenida do Samba e também no Largo
do Quartel durante a programação
da folia.
Os interessados em contribuir
com o trabalho puderam colocar
os materiais que podem ser reciclados nas gaiolas disponíveis nos
locais onde ocorreram a festa ou
entregá-los às trabalhadoras.
As cooperadas contaram com o
apoio do Departamento de Assistência Social para atuar no carnaval e no dia 13 de março as cooperadas estão convidadas a participar
de um almoço, no Recinto São Vito,
em Moreira César, às 11 horas, para
lembrar do Dia Mundial dos Catadores, celebrado dia 1º de março.
A ação conta com o apoio do IA3,
SOS, Prefeitura de Pindamonhangaba e Conselho Municipal dos Direitos das Mulher.

Adoração e louvor
marcam Rebanhão

Aos mais dedicados à religiosidade, especialmente os católicos, iniciou a quaresma,
período de quarenta dias longe das tentações.
Aí, já será Sábado de Aleluia. Dia de malhar o
Judas.

A folia do Paineiras
Country Club começou
com um grito de carnaval
na sexta-feira (28) e no
domingo (2) e terça-feira
(4) aconteceu a famosa
matinê para as crianças,
com acompanhamento

de reciclagem
atuam no
evento

ta-feira com muita música e animação. “São
vários anos que abrimos
o carnaval do Paineiras
e é muito bom poder estar aqui novamente. Nós
agradecemos o apoio do
clube”, enfatiza o Dinho
Som, da banda Charles
Anjo 45.
As matinês de domingo e terça-feira agitaram
a todos. Na terça-feira
também teve concurso
de melhor fantasia e folião, os vencedores da
categoria melhor fantasia foram: Agostinho,
Lorenzo, Maria Eduarda
e Carlos Eduardo, fantasiados de Pierrô e Colombina. E o melhor folião
foi Miguel, fantasiado de
Mário Bros. As crianças
levaram para a casa troféus pela criatividade e
diversão.

Com festa, Apae caiu na folia
Comemorar o carnaval na Apae Pindamonhangaba já se tornou tradição entre os alunos, professores e funcionários
e, em 2014, não foi diferente.
Durante toda a semana da festividade,
foram promovidas atividades que culminaram em um animado baile realizado
em dois períodos na sexta-feira (28).
Foram trabalhados com alunos conteúdos como história do carnaval, além
da confecção de adereços e fantasias. Um

EXPEDIENTE

exemplo foram as camisetas decoradas
com chita feitas pelos alunos da professora Renata Camargo.
Em um ambiente bastante enfeitado,
muitos se divertiram ao som de vários ritmos, demonstrando desenvoltura com as
coreografias.
De acordo com a professora Ana Nóbrega, essas atividades contribuem para a socialização, coordenação e equilíbrio dos alunos,
além de ser algo de que eles gostam muito.
Ana Camila Campos
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‘Caia na Folia’ é grande sucesso
realizados na Avenida
do Samba e no Largo
do Quartel.
As atividades
programadas pela
Prefeitura divertiram
foliões de todas as
idades, nos bailes,
matinês e desfile de
blocos, com muita

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
A programação
oficial do Carnaval
2014 ‘Caia na Folia’
foi um sucesso em
Pindamonhangaba.
Milhares de pessoas se
divertiram em todos os
eventos carnavalescos,

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2014
Prefeitura comunica que no PPRP nº 004/2014 de “Aquisição de peito de frango,
sem osso, congelado, corte tipo sassame / ﬁlezinho, para atendimento a
alimentação escolar”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com
validade de 12 meses, assinada em 19/02/2014:
ATA nº 045

PERFIL JD COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA ME

Empresa:

ITEM

UNID.
DE MEDIDA

DESCRIÇÃO

MARCA

01

Kg

Peito de frango sem osso
congelado corte tipo
sassame / ﬁlezinho

BIG
FRANGO

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

VALOR
UNITÁRIO (R$)
8,50

40.000

Pindamonhangaba, 5 de março de 2014.

segurança e toda a
infraestrutura.
Sanitários químicos
– somando mais de
80 por dia de evento –
foram estrategicamente
instalados em todos
os locais de folia da
programação oficial.
Além das polícias

Militar e Civil, a
segurança dos foliões
foi garantida pela
parceria entre a
Prefeitura e o Corpo
de Bombeiros, que
vistoriou e emitiu
laudo aprovando toda
a estrutura de palcos,
tendas, palanques

e arquibancadas
utilizadas para o
evento. O carnaval
teve, também, a
participação de
segurança terceirizada,
Guarda Municipal
e Brigada, além
de ambulâncias de
plantão.

Paralelamente
à programação
oficial da Prefeitura,
Pindamonhangaba
teve diversos eventos
carnavalescos
realizados por clubes e
instituições da cidade,
também com grande
sucesso.

Mangueira dá o tom
na abertura do carnaval

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013
Fernando Noronha/Portal R3

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 005/2014 de “Aquisição de gêneros
alimentícios congelados para atendimento a alimentação escolar”, foi elaborada
a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinada em
19/02/2014:

Empresa: CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA.

ATA nº 044
UNID.
ITEM
DE
MEDIDA

01

02

03

04

VALOR
CONSUMO
MARCA UNITÁRIO ESTIMADO
ANUAL
(R$)

DESCRIÇÃO

Kg

Brócolis congelado
Brócolis congelado – preparado
a partir de vegetal fresco e
selecionado, passando por
um processo de higienização,
branqueamento, pré resfriamento
e congelamento ultra rápido.
Validade mínima: 30 dias a
partir da data de fabricação.
Embalagem primária: saco
de polietileno transparente,
resistente, incolor e atóxico de
aproximadamente 1 kg.

Kg

Couve-ﬂor congelada
Couve-Flor congelada –
preparada a partir de vegetal
fresco e selecionado, passando
por um processo de higienização,
branqueamento, pré resfriamento
DE
e congelamento ultra rápido.
MARCHI 7,3
Validade mínima: 30 dias a
partir da data de fabricação.
Embalagem primária: saco
de polietileno transparente,
resistente, incolor e atóxico de
aproximadamente 1 kg.

10.000

Kg

Mandioca congelada
Mandioca congelada – preparada
a partir de vegetal fresco e
selecionado, passando por
um processo de higienização,
branqueamento, pré resfriamento
DE
e congelamento ultra rápido.
MARCHI 6,85
Validade mínima: 30 dias a
partir da data de fabricação.
Embalagem primária: saco
de polietileno transparente,
resistente, incolor e atóxico de
aproximadamente 1 kg.

10.000

Kg

Mandioquinha salsa congelada
Mandioquinha salsa congelada
– preparada a partir de vegetal
fresco e selecionado, passando
por um processo de higienização,
branqueamento, pré resfriamento
DE
e congelamento ultra rápido.
MARCHI 9,10
Validade mínima: 30 dias a
partir da data de fabricação.
Embalagem primária: saco
de polietileno transparente,
resistente, incolor e atóxico de
aproximadamente 1 kg.

10.000

DE
MARCHI 7,30

10.000

Bateria da escola ﬂuminense contagiou uma multidão de pessoas na abertura do evento

Pindamonhangaba, 05 de março de 2014.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2014
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 012/2013 de “Aquisição de bloco de
concreto simples para ser utilizado em diversas obras no município de
Pindamonhangaba”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com
validade de 12 meses, assinada em 19/02/2014:
ATA nº 46
ITEM

01

02

03

Empresa:

TOTIS-X LTDA ME

UNID.
DE
MEDIDA

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

PC

Bloco de concreto
simples para alvenaria
de vedação com 3 furos,
nas dimensões em mm:
90 (largura) X 190 (altura)
X 390

MARC

1,19

20.000

PC

Bloco de concreto
simples para alvenaria de
vedação com 3 furos, nas
dimensões em mm: 140
(largura) X 190 (altura)
X 390

MARC

1,18

30.000

PC

Bloco de concreto
simples para alvenaria de
vedação com 3 furos, nas
dimensões em mm: 190
(largura) X 190 (altura)
X 390

MARC

1,80

10.000

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 291/2013
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 291/2013 de “Aquisição de material de
expediente para uso na Administração Geral e aquisição de material para
compor o Kit escolar, para atendimento aos alunos da rede Municipal de
Ensino”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de
12 meses, assinadas em 27/01/2014:

ATA nº 18

Empresa:

MANU FORM PAPELARIA E
INFORMÁTICA LTDA

ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO (R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

1

CX

Lápis de cor jumbo
com 12 cores,
formato triangular,
superfícies com
tintas atóxicas

LABRA

R$ 8,44

15.000

ATA nº 19

Empresa:

MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME

ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO (R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

6

CX

Massa de modelar
com 12 cores
sortidas, 180gr

ACRILEX

R$ 1,88

25.000

9

CX

Cola colorida – para
relavo – estojo com
6 cores

PIRATININGA

R$ 2,46

25.000

ATA nº 20

Empresa:

ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

UNID.
DE
MEDIDA

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO (R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

5

CX

Giz de cera grosso,
com 06 cores
sortidas, formato
anatômico, pesando
aproximadamente
170gr

Acrilex

R$ 3,30

21.000

15

CX

Pintura a dedo, com
06 cores

Acrilex

R$ 3,00

50.000

CX

Giz de cera, formato
triangular, com 12
cores sortidas

Acrilex

R$ 1,49

25.000

ITEM

18

ATA nº 21

Empresa:

REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA
E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.

ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO (R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

10

UN

Lápis preto, graﬁte,
jumbo, formato
triangular

FABER
CASTEL

R$ 0,50

50.000

AIANDRA ALVES MARIANO
***
A Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira abriu oﬁcialmente o
Carnaval 2014 ‘Caia na Folia’ de Pindamonhangaba,
na sexta-feira (28), na Avenida do Samba e levantou
o público com seu batuque.
Ao subir ao palco, a primeira música que a agremiação apresentou foi o samba
enredo que embalou o desﬁle na Sapucaí no domingo
(2), no Rio de Janeiro.
O samba empolgou o
público ao citar das celebrações tradicionais como
a cavalhada e o congo, festas que nasceram do sincretismo religioso, grandes
festanças locais, como o
São João nordestino, a Festa do Boi de Parintins, etc.
O puxador Leandro
acompanhou o ritmo forte
imposto pela bateria verde e
rosa e a plateia caiu no samba. Nem mesmo a chuva
atrapalhou a festa dos foliões.
Depois que a bateria

Fernando Noronha/Portal R3

Casal exibe bandeira da Mangueira, na Avenida do Samba
verde rosa tocou grandes sambas enredos da
Mangueira, o segundo
casal de porta bandeira
e mestre sala da escola,
Mateus e Débora, deu
um verdadeiro show de
rodopios e samba no pé.
Com muito carisma, o
casal apresentou o es-

tandarte da escola para
o público.
Outro destaque foram
as passistas, que mostraram toda a beleza e ginga
carioca no palco. As musas da escola, Rafaela, Carolina, Glaucia e Vanessa
provaram que têm samba
no pé e até deram uma

canja sambando com três
felizardos escolhidos na
plateia.
A bateria nervosa encerrou a apresentação
com uma pequena amostra de sua força, batucando com fúria e direito até
a famosa “paradinha”, que
enlouqueceu os foliões.

Operação Carnaval da PM revela
queda no índice de ocorrências
Durante o feriado, a
Polícia Militar de Pindamonhangaba realizou a
Operação Carnaval, com
início às 18 horas de sexta-feira (18) e término na
manhã de ontem (5).
Com a intensiﬁcação
de patrulhamento em diversos bairros do muni-

cípio e, principalmente,
nos locais onde ocorreram
eventos
carnavalescos,
a operação culminou na
prisão de quatro indivíduos, apreensão de quatro
adolescentes, apreensão
de entorpecentes e localização de três veículos produtos de roubo.

O saldo foi positivo se
comparado ao mesmo período de 2013. Neste ano,
foi registrado um decréscimo de 50% no número
de roubos, 12% no número de furtos e 85% no número de furto de veículos.
A população pode ajudar a Polícia Militar no

combate à criminalidade
fornecendo informações a
respeito de irregularidades
por meio do telefone 190,
do disque denúncia PM
0800 555 190 ou do disque
denúncia – 181, além do
serviço Fale Conosco disponibilizado no site: www.
policiamilitar.sp.gov.br.
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Criatividade e
animação marcaram
as matinês

Célia Lima/Portal R3

Aiandra Alves Mariano
***
Muita criatividade e
animação dos pequenos
foliões marcaram as matinês que aconteceram no
Largo o Quartel, no Carnaval 2014 ‘Caia na Folia’
de Pindamonhangaba.
Super-heróis, zumbis,
bailarinas, animaizinhos,
pierrôs e colombinas se
misturaram para dançar
ao som das tradicionais
marchinhas brasileiras
e alguns sucessos do axé
music.
A Banda Vale Som animou todos os dias e não
deixou o público parado.
Diversas
famílias
brincaram o
carnaval nas
matinês

Monstro, palhaço, bailarina, joaninha e
muito mais no Concurso de Fantasia
Dezenas de crianças participaram do Concurso de Fantasia na matinê do
‘Caia na Folia’, no Largo do Quartel, na terça-feira (4). Após a premiação,
a banda voltou ao palco para animar o público com famosas marchinhas de carnaval.
Confira os vencedores das categorias

Monstro. Isabel - Tiago Antonio

CAPITÃO AMÉRICA foi um
dos destaques

FOTOS: Célia Lima/Portal R3

Bailarina.
Aurora - Isabel - Isabele

Premiação de família.
Família Pirata: Murilo - Erica - Lucio

Melhor dupla.
Borboleta: Aline e Paloma

MELHOR DUPLA. Mulher
MELHOR DUPLA. Havaiana e
Maravilha: Ana Luiza e Anairan Princesa: Lara e Beatriz

MELHOR DUPLA.
Palhaço: Isabel e Bernardo

Individual.
Carmem Miranda: Beatriz

INDIVIDUAL.
Chaves: Cauã

INDIVIDUAL.
Joaninha: Iasmim

INDIVIDUAL.
Bailarina: Ana Luiza
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COM MARCHINHAS
Fernando Noronha/Portal R3

Mais uma vez, o bloco Juca Teles foi um grande sucesso em Pinda

Fernando Noronha/Portal R3

Foliões se fantasiaram e seguiram o bloco pelas ruas da cidade

Juca Teles arrasta multidão
Fernando Noronha/Portal R3

Marcos Vinício Cuba
***
Após os foliões acompanharem o bloco Barbosa no pré-carnaval, em Moreira César, eles
aproveitaram a tarde de sábado
(1º/3) para brincar a folia com
o Juca Teles. A concentração
ocorreu no Largo do Quartel e
reuniu pessoas de todas as idades. A banda Os Estrambelhados animou o desfile mais uma
vez.
O fundador do Juca Teles,
Benito Campos, diz que vir a
Pindamonhangaba é uma questão de honra, porque foi a primeira cidade que abriu as portas ao Juca no Vale do Paraíba.
“Pinda nos socorreu de imediato. O povo pindense nos deu
um grande apoio. É sempre um
grande prazer retornar ao município. O Juca traz a mensagem
de comemorar a vida. Convidamos o povo a festejar a vida, é
bacana levar a alegria e trocar a
energia”.
Campos conta que lembra
do bloco dos Bruxos e na época

Público aprova a
vinda do bloco

Momento do bloco passando pela praça Monsenhor Marcondes
o inspirou e fica muito feliz com
o carnaval da cidade. Em relação ao público ele garante que

é uma grande surpresa, porque
na concentração sempre tem
um grande número de foliões

e quando chega ao ponto final
ver um mar de pessoas é gratificante.

A assistente social e pedagoga Alessandra Beraldo conta que desde o primeiro ano
que o Juca Teles esteve em
Pindamonhangaba ela gostou
bastante, porque é uma opção
a mais para os pindenses, até
porque muitas pessoas iam
para São Luis do Paraitinga
só para acompanhar o bloco.
O público embarcou na
festa com as ‘Cotias do Sertão’. Muitos amigos utilizaram as redes sociais para
combinar e marcar presença
nas ruas com o Juca Teles,
como foi o caso do educador
físico Hélio Lopes, que reuniu os amigos Sérgio, Lucas,
Paula, Natali e Márcia.
Os casais também combinaram de curtir o carnaval
juntos e com trajes idênticos.
Wesley, Amanda, Everton e
Ana Paula se organizaram
e mandaram fazer os seus
figurinos carnavalescos um
mês antes.

Barbosa ‘dirige’ a alegria
Fernando Noronha/Portal R3

Daniela Gonçalves
***
One, two, three, four...
Não foram somente quatro, milhares de foliões,
dentre eles jovens, crianças e idosos percorreram
as ruas da cidade, seguindo o bloco do Barbosa.
A foliã Isabel Cristina
da Silva, do Parque São
Domingos, curtiu o bloco
junto das amigas e afirmou
que este foi o melhor carnaval. “Poder brincar e pu-

lar de forma saudável não
tem preço. Amei poder pular no Barbosa, muito animado”, completou.
Já as irmãs Talita e
Carolina Silva seguiram o
bloco em família. “É muito bom poder aproveitar
o carnaval junto dos amigos e da família, foi muito
animado e saudável, sem
falar na agitação do bloco
do Barbosa. Espetacular a
festa em Pinda”, afirmou
Talita.

Fernando Noronha/Portal R3

Muita alegria no desfile do Barbosa

Fernando Noronha/Portal R3

O motorista Barbosa quer voltar a Pinda

Barbosa na avenida do samba
Ao desembarcar na
Avenida do Samba, o
motorista mais famoso
da região, feliz em ver
a maciça participação
do público, agradeceu
a todos por acompanhar o ônibus mais
animado do carnaval
pelas ruas de Pindamonhangaba.
No palco da Avenida
do Samba, junto do

grupo Frente de Varanda, o motorista afirmou
seu desejo em voltar
mais vezes na cidade e
parabenizou os foliões
pela festa. No final, ele
deu uma palhinha da
famosa marchinha: “Ô
Ô Barbosa, Essa curva
é perigosa, Siga em
frente nessa linha, Que
eu vou contar pra Tia
Rosa...”

O bloco do Barbosa estreou nas ruas do centro da cidade arrastando milhares de foliões
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Tradição do bloco das Dondocas
conquista centenas de foliões

Fernando Noronha/Portal R3

MARCOS VINÍCIO CUBA
***
O bloco das Dondocas
desﬁlou pelas ruas da região central com marchinha própria e também
canções carnavalescas
conhecidas pelo público. Centenas de homens
vestiram-se de mulher e
se divertiram na manhã
do sábado (1º/3). Muitas
famílias também aproveitaram para brincar ao

lado das Dondocas.
A ﬁsioterapeuta Juliana dos Santos Lemes vestiu-se como homem, com
direito a bigode, e revelou
que este ano sentiu vontade de desﬁlar porque o
bloco é muito divertido e a
energia contagia.
Os foliões também levaram alegria a todos os lugares por onde passaram,
e os moradores da região
central se divertiram.

Corrida das Dondocas atrai
atletas da cidade e região
Marcos Vinício Cuba

Organizadores do bloco abriram desﬁle que reuniu centenas de pessoas no centro da cidade

CARNAVAL EM FAMÍLIA

P

Atletas se posicionam para largada da Corrida
A 16ª Corrida das Dondocas atraiu atletas da cidade e região na manhã
de sábado (1º/3). O organizador Maurício Cortez
ﬁcou muito contente com
a prova, porque a cada ano
participam mais atletas
não só de Pindamonhangaba, mas de toda a região
e também de São Paulo. “É
uma alegria muito grande ver todas estas pessoas
aqui. Fiz os 60 troféus com
muito carinho”.
Atelmo F. de Assis, o

Zebra, tem 66 anos e participa da prova há mais de
dez anos. Ele aﬁrma que
gosta porque é um grande momento de distração
e curtição entre amigos.
Zebra parabeniza a organização por ser um evento gratuito e que ajuda as
instituições assistenciais.
A prova foi promovida
pela Associação Evolução
e contou com o apoio da
Prefeitura de Pindamonhangaba e patrocínio do
depósito Bom Jesus.

“Los Beudo” comemora
21 anos com marchinhas
ANA CAMILA CAMPOS
***
Completando 21 anos
de carnaval, o bloco “Los
Beudo” veio com tudo
pelas ruas de Pinda.
O presidente Carlos
Alberto das Fontes, o Batavo, classiﬁcou o carnaval 2014 como ótimo para
o bloco, que está fazendo
aniversário. Segundo ele,
entre diretoria, integrantes e banda, juntamente
com o povo que se juntou
ao bloco, havia cerca de
400 pessoas.

Uma banda agitou os
foliões ao som de marchinhas antigas e envolveu pessoas de todas
as idades na brincadeira. Batavo agradeceu a
participação de todos,
inclusive, dos que se
juntaram ao bloco durante o desfile e destacou a importância do
apoio da Prefeitura e
da Polícia Militar, que
ofereceram infraestrutura e segurança para
que o evento tivesse total sucesso.
Fernando Noronha/Portal R3

ela primeira vez João Carlos Chinaqui acompanhou os ﬁlhos Lucas e Mateus Chinaqui no
bloco. Todos foram para as ruas trajados a caráter
e o pai diz que é muito gratiﬁcante brincar o carnaval ao lado dos ﬁlhos. “Acho muito bacana trazer a
alegria para o carnaval, sem bebida, sem violência
e este ano tem bastante família e trouxe o meu pai
para curtir”, revela o educador físico Lucas Chinaqui.
O presidente do bloco, Hélcio César, diz que é
uma emoção muito grande ser intérprete das Don-

docas e levar a alegria pelas ruas da região central,
porque se prepara bastante para que dê tudo certo.
Ele manifestou a felicidade ao ver a imensidão de
foliões acompanhando o bloco, principalmente
muitas famílias. A cabeleireira Ana Beatriz Gonçalves, moradora do Parque São Domingos, conta que
resolveu acompanhar o bloco das Dondocas pela
primeira vez, porque os foliões são tranquilos e há
segurança. Ela levou o irmão Thiago e a ﬁlha Haylleen Giulia, de um ano.

Socó da Madrugada é sucesso de público

Fernando Noronha/Portal R3

NOTA DE FALECIMENTO
www.portal r3.com.br

Durante o desﬁle do
bloco, o irmão do organizador Rogério Socó, Antônio Domingos Sávio de
Azevedo, conhecido como
Toninho (foto), passou mal
nas proximidades do Largo
do Quartel. Ele foi socorrido pela viatura da Polícia
Militar, mas não resistiu e
acabou falecendo.
De acordo com seu irmão, Rogério Socó, ele faleceu no próprio local. “Ele
teve um infarto fulminante
e morreu. Tenho certeza
que ele morreu de alegria
ao ver a multidão junto com
o bloco, que era um de seus
grandes sonhos”.
Apesar do fato, Rogério
Socó decidiu continuar com
o desﬁle do bloco. “Meu irmão se foi fazendo uma das
coisas que mais gostava,
que era curtir o carnaval.
Tenho certeza que a continuação do bloco, mesmo
após sua morte foi o melhor
a ser feito. Meu irmão ﬁcaria
muito feliz com isso e se fosse comigo, também gostaria
que ele continuasse com o
bloco”.

Ruas de Pinda ﬁcaram lotadas com a passagem do Socó da Madrugada
MARIA FERNANDA MUNHOZ
***
Estreando no carnaval
de Pindamonhangaba, o
bloco Socó da Madrugada saiu às ruas do centro
da cidade à meia-noite de
sexta-feira. Mais de 250
foliões de abadá marcaram

presença e centenas de
pessoas seguiram o bloco
pelo percurso que iniciou
no Largo São José, passou
pelo Largo do Quartel, retornando ao local de saída.
O organizador do bloco,
Rogério Socó, ﬁcou muito satisfeito com o grande

número de pessoas presentes na estreia do Socó
da Madrugada. É a primeira vez que se tem notícia
que um bloco com saída a
meia-noite de sexta-feira
faz parte da programação
oﬁcial do carnaval de Pindamonhangaba.

“Pé na Cova” estreia com animação

Fernando Noronha/Portal R3

SEPULTAMENTO
Toninho foi sepultado no sábado (1º/3),
no setor do Santíssimo,
dentro do Cemitério Municipal, em um caixão
personalizado do São
Paulo, ao som do hino
do clube de coração.

MISSA DE 7º DIA

Tradicional bloco completou 21 anos

A missa em intenção da alma de Toninho será celebrada
na igreja Matriz, na
sexta-feira (7), às 19
horas.

Pela primeira vez no carnaval, bloco contagiou centenas de foliões
ANA CAMILA CAMPOS
***
O bloco ‘Pé na Cova’,
que surgiu da ideia dos
amigos: Sergio Rezende,
Osvalter Batista (Valtão)
e Marcos Vinicius, culminou em uma grande festa
no carnaval. O bloco estreou no pré-carnaval em
Moreira César e agitou a
galera pelas ruas do centro

da cidade no domingo (2),
quando o bloco saiu com
sua matinê do Largo do
Quartel. De acordo com o
presidente Sérgio Rezende, a prévia no domingo foi
um desﬁle “muito bonito e
exemplar”.
Na terça-feira (4), os pénacovenses, como são chamados, repetiram o sucesso na Avenida do Samba.

Com 200 componentes, o
“esquenta” começou com
muita marchinha com a
Banda Furiosa do Marquinhos, e mil litros de cerveja.
“Tantas emoções, tantas histórias pra contar.
Gente diferente e de outras
cidades, todas com um
sorriso estampado no rosto”, disse Cidinha Quintão,
membro da diretoria.

Pindamonhangaba
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“Lepo Lepo” foi o hit mais
cantado na Avenida do Samba
Fernando Noronha/Portal R3

Aiandra Alves Mariano
***
O sucesso do verão
“Lepo Lepo”, da banda
baiana Psirico, foi o hit
mais cantado no Espaço
Folia da Avenida do Samba, no carnaval.
Todas as bandas que
se apresentaram no local
cantaram a música, algumas mais de uma vez na
apresentação.
Quando ouvia os primeiros acordes da can-

ção-chiclete, a plateia
aplaudia, gritava e caía na
coreografia marcada e nos
versos fáceis.
Primeira a se apresentar, a Frente de Varanda animou o público no
“esquenta” de sexta-feira
(28), antes do show da
Mangueira.
Com todo o gás, elevou
a temperatura, abrindo o
show com o sucesso “Quebrae” do Asa de Águia.
Outros sucessos como

Amor de Chocolate, Show
das Poderosas e Aceleraê
também estavam no repertório das duas apresentações da banda e fizeram o público tirar o pé do
chão.
A Banda Bala também
“estrondou” na avenida,
com uma apresentação
cheia de energia. Além do
“Lepo Lepo”, os rapazes
apresentaram “Vai Cavalinho”, outro hit deste ano,
mas também lembraram

Maicon Douglas/Portal R3

de sucessos antigos, foi
axé music, como “Pequena Eva” e “Poeira”. Muito
reggae e um momento de
balada country americano também marcaram os
shows.
Durante o primeiro
show, o vocalista afirmou:
“Nós fazemos shows em
várias cidades do Vale do
Paraíba, mas nenhuma
tem um público assim.
Vocês são os melhores da
região!”, garantiu.
Os Garotos do Vale
empolgaram os foliões
no ritmo do arrocha. Na
apresentaçã, a Avenida
do Samba se transformou
em um grande arrasta-pé.
Aos pares ou sozinhos, os
foliões esqueceram o samba e se jogaram no sertanejo universitário, mas
não faltou o toque do axé.
O grupo Nota Samba
levou o samba de roda
para o público. Um dos
destaques foi uma homenagem ao grupo Molejo.
Já a banda Multiband
Show, além do samba e
do axé, empolgou a plateia dando um ar lúdico
e relembrando a infância, com sucessos como
Balão Mágico, Ilariê e
Robocop Gay.

Fernando Noronha/Portal R3
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‘Caia na Folia’ deixa saudade nos foliões
Frente de Varanda, Clave de Sol, Multiband Show e Charles Anjo 45
animaram foliões no Largo do Quartel
Cintia Camargo
e Daniela Gonçalves
***
Os foliões que levaram
seus filhos para as matinês no Largo do Quartel
aproveitaram e curtiram
a folia. A cada noite, duas
bandas agitaram o local, intitulado por muitos
como “espaço família”.
Todas as idades se encontraram por lá, e dançaram
e curtiram desde marchinhas tradicionais de carnaval a hits do Carnaval
2014.

De forma saudável todos interagiram e, ao final
dos cinco dias de folia, o
público resistiu e muitos
não queriam deixar o Largo do Quartel.
O espaço agradou a família Silva, que juntos agitaram a praça durante o
‘Caia na Folia’. “Curtimos
todos os dias aqui. Gostamos e aprovamos esta
alternativa, local animado
e muito ‘família’, não vejo
a hora de chegar o próximo carnaval”, afirmou
Bruna Silva, moradora

do bairro São Benedito.
Já a foliã Mery Jane
de Castro relembrou os
tempos de carnaval no
extinto clube Literário.
“Agitamos, brincamos de
‘trenzinho’, curtimos muito me trazendo à memória
os carnavais do Literário”.
Para Lúcio Eduardo
Marcelino, sua esposa
Erika, a sogra Marilene e
o pequeno Murilo, a tarde
foi muito divertida. Fantasiados de piratas, além
de dançarem muito, ainda
ficaram em primeiro lugar

Maicon Douglas/Portal R3

como melhor trio fantasiado. “O ambiente aqui
ficou muito familiar e acabou sendo uma boa opção
para pessoas de várias
idades. Está aprovado”,
disse.
O casal Renato e Eva
Marcondes se divertiu
muito nessa noite. Vestidos a caráter, dançaram
muito e aprovaram a festa
nesse espaço. “Na avenida, a garotada pode se divertir também, mas aqui
as famílias têm lugar garantido”, comparou.

Liga da Justiça
Maicon Douglas/Portal R3

Pelo segundo ano
consecutivo, o grupo de
amigos trouxe para a
matinê a “Liga da Justiça”. Lanterna Verde
(Rafael), Mulher Maravilha (Raquel), Capitão
América (Fernando), Bat
Girl (Luana), Homem de
Ferro (Anderson), Homem Aranha (Ederson) e
outra Mulher Maravilha
(Amanda), brincaram os

cinco dias no local.
O Capitão América
disse que a ideia de trazer
novamente a “Liga da Justiça” foi pela alegria que
o grupo causa nas crianças. “Já no ano passado
fizemos muito sucesso e os
pequenos nos procuravam
como se fôssemos heróis.
Isso foi muito bom. Por
isso, a Liga voltou neste
ano”, disse.
Celia Lima/Portal R3
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Blocos animam
último dia do
‘Caia na Folia’
Nem a chuva desanimou o povo nas arquibancadas, que se
reuniu a partir das 19 horas de terça-feira (4) para acompanhar os
desﬁles dos blocos de enredo. Conﬁra um pouquinho do que cada
agremiação trouxe para a Avenida do Samba.

Com o enredo “Explode Coração”, os 300 componentes do H’LERA, que reuniu desde
crianças até adultos, demonstraram toda a tradição do bloco na história do carnaval pindamonhangabense. Com oito anos de existência, a animação foi garantida e abrilhantada pelo
casal de mestre e sala e porta bandeira.

O bloco IMPÉRIO DA BANANA OURO foi o primeiro a pisar na avenida. Com uma
bateria coreografada e harmoniosa, 400 componentes entoaram o samba enredo que teve
como tema o cantor Raul Seixas. A avenida se transformou em um mar verde, representando a comunidade dos bairros Jardim Imperial, Ouro Verde e Jardim Cristina.

Em seu terceiro ano de existência, o bloco do NEGO LOKO coloriu a avenida com
seus abadás ﬂuorescentes e garantiu animação com o enredo “Saia do sufoco, vem dançar com o Nego Loko”, que explica um pouquinho da agitação do carnaval.

Com o objetivo de passar a mensagem de salvação, o bloco BOM À BEÇA COM JESUS
trouxe uma mensagem cristã no carnaval. O bloco evangélico é a junção de três igrejas: Petra, Refúgio e Bola de Neve e fez bonito em seu segundo ano consecutivo na avenida.

O sétimo bloco a desﬁlar deu um tom luisense a Pindamonhangaba.
O “CHIQUE CHITAS” esbanjou elegância e animou a multidão com um enredo pra
lá de atual: a Copa do Mundo. Desde 2009 na Avenida do Samba, o bloco traz, em sua
maioria, moradores do Jardim Imperial em fantasias e alegorias feitas de chita.

Em uma mistura de futebol e samba, o bloco dos INDEPENDENTES desﬁlou com
250 integrantes em seu segundo ano de avenida, sacudindo o público. De acordo com
Paulo David, integrante da diretoria, o Independente era um time de futebol que decidiu
participar da festa, aﬁnal, “tudo é cultura”.

Com muita alegria e irreverência, o bloco AMIGOS DO CHACRINHA comemorou em
grande estilo seus 10 anos de existência. Com o enredo ‘Chacrinha e seu bebê’, o bloco
contou com 250 componentes que, usando camisas verde e amarela, deram um tom
especial à Avenida do Samba, que já entrou no clima da Copa do Mundo.

Jorge Alexandre da Silva, o presidente do ESQUENTA, anunciou que o bloco iria
Para encerrar a noite de desﬁles, o bloco do CUPIM chegou com tudo e arrastou a
arrebentar e alegrar o carnaval de Pinda. Mesmo com todas as diﬁculdades ao longo da
multidão pela Avenida do Samba. Com muita animação, os 400 componentes ﬁzeram um
organização, o bloco ferveu a avenida com muita música, novidade e mais gente, buscancoro que ecoou o enredo-marchinha, sacudindo os espectadores. Esse é o primeiro ano
do melhorar a cada ano que passa.
do bloco, que teve sua estreia no pré-carnaval de Moreira César.

