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“Vila dos Afetos” será inaugurada nesta sexta-feira
Divulgação

Pensando no bem-estar dos idosos de Pindamonhangaba, o
Fundo Social de Solidariedade vai inaugurar, nesta sexta-feira
(23), às 9 horas, a “Vila dos Afetos”, um local idealizado
para o lazer das pessoas da melhor idade.
PÁGINA 3

Reprodução/Internet

Pindamonhangaba tem primeira
edição da “Cavalgada Apae”
Divulgação

Museu recebe
“Noite de Rock
Acústico “

Para agitar a noite desta sexta-feira (23), o Museu Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leopoldina apresenta o projeto “Música no Museu”, às
19h30.
PÁG.
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Reunião aborda
descarte de
resíduos inertes

Com apoio do Fundo Social de Solidariedade, da Prefeitura de Pindamonhangaba e de outros
apoiadores, a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Pindamonhangaba
realizará uma ação de entretenimento neste �im de semana. A “1ª Cavalgada Apae Pinda”
acontecerá no sábado (24) e também no domingo (25).
PÁG.
5

Vem aí o “9º Miss
Plus Size Vale do
Paraíba”
A 9ª edição do “Miss Plus Size Vale do Paraíba” ocorrerá no dia 31 de agosto, a partir das
18 horas. O concurso reunirá 22 mulheres com
manequim acima do número 46 em busca do
título regional. A cerimônia será no teatro do
Seminário Santo Afonso, em Aparecida. A entrada custa R$ 40.
PÁG. 5

Divulgação

Um encontro com caçambeiros da cidade foi
realizado pela Prefeitura
de Pindamonhangaba por
meio da Secretaria do Meio
Ambiente, com o objetivo
de informar e promover o
descarte correto de resíduos inertes.
PÁG. 3

Polícia Militar
realiza 21ª edição
da “Operação
Rodovia Mais
Segura” PÁG. 2

PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
13º
NUBLADO COM POSSIBILIDADE
DE CHUVA

21º
UV 7
Fonte: CPTEC/INPE
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Instituições culturais de Campos do
Jordão abrem agenda para escolas

Editorial
Integração e aprendizado

Reprodução/Internet

É

notável que, cada vez mais, ter mais de 50 anos deixou de ser sinônimo de inatividade. Com o aumento
da expectativa de vida, a maioria das pessoas busca envelhecer com saúde e com qualidade de vida.
Para isso, escolhem programações esportivas e culturais
que proporcionem bem-estar e integração. Se essas atividades forem gratuitas então, aumentam as oportunidades
para essa faixa etária que tanto já contribuiu pela sociedade.
Atento a essa demanda crescente, o Fundo Social de
Solidariedade de Pindamonhangaba idealizou a “Vila dos
Afetos” – um espaço pensado para atender pessoas a partir
dos 50 anos, com atividades �ísicas, ações sociais e de lazer.
Totalmente administrada pelo Fundo Social, a vila ofertará atividades como: pilates, pani�icação, inclusão digital,
culinária saudável, artesanato, coral, xadrez, tênis de mesa,
dama, alongamento, dança sênior, dança de salão, ginástica, capoeira e maquiagem.
A inauguração do espaço – que funcionará no antigo
prédio do P.A., em Moreira César – ocorrerá nesta sextafeira (23), e os interessados em frequentar a vila deverão
procurar a secretária local para realizarem seus cadastros.
Este será mais um equipamento público de socialização
e acolhimento para os idosos. Bela iniciativa. Desejamos
sucesso!

Eu indico
A indicação desta semana é a
série “Professor Iglesias”
Reprodução/Internet

Auditório Claudio Santoro é o principal palco do maior
evento da música erudita da América Latina
O Museu Felícia Leirner e o
Auditório Claudio Santoro, promovem o “Escola Vem ao Museu”,
em Campos do Jordão, para incentivar a participação dos gru-

pos escolares nos equipamentos
culturais. As escolas interessadas
em frequentar os espaços devem
realizar agendamento.
Neste mês, as edições ocorrem

entre 20 e 23 de agosto, às 9h30
e às 14h30. O professor pode escolher entre três atividades com
temáticas voltadas para o folclore
brasileiro: “Contação de Lendas”,
“Você conhece essa parlenda?”
e “Brincadeiras Folclóricas”. As
atrações serão conduzidas pela
equipe de educadores durante a
visita.
O projeto “Escola Vem ao Museu” busca aproximar museu e
escola. Além de visitas ao acervo, estão previstas palestras para
professores e atividades especí�icas para estudantes, que combinam o currículo escolar com as
ações propostas pelos educadores do museu.
Os interessados devem agendar a visita previamente pelo telefone (12) 3662-6000.

Polícia Militar realiza 21ª edição da
“Operação Rodovia Mais Segura”

Iniciativa teve equipes distribuídas em mais de 2,4 mil locais no Estado
Nessa terça-feira (20), a Polícia
Militar, em conjunto com a Polícia
Rodoviária Federal, promoveu as
atividades da 21ª edição da “Operação Rodovia Mais Segura” em todo o
Estado. A ação foi de�lagrada à meianoite com o objetivo de combater a
criminalidade e garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais no território paulista.
Durante a operação, 30.688
pessoas foram abordadas, sendo
162 pessoas presas e/ou apreendidas e 119 foragidos capturados.

Mais de 23 mil veículos foram vistoriados, com 92 motoristas autuados por consumo de álcool ou
pela recusa a fazer o teste do bafômetro. A PM também apreendeu
20 armas e 87,6 quilos de drogas,
além recuperar 45 veículos produtos de roubo ou furto.
Ao todo, foram mobilizados
mais de 20 mil policiais militares,
com o apoio de 8.407 viaturas e
nove helicópteros. O efetivo teve
distribuição em mais de 2,4 mil locais, sendo mais de 300 pontos de

Nossa Terra
Nossa gente

bloqueio nas rodovias. Participam
da iniciativa várias divisões da Polícia Militar, como o Comando do
Policiamento Rodoviário, as unidades especializadas, Forças Táticas,
Baeps e o policiamento territorial.
Nas vias urbanas da capital, a
�iscalização tem realização Comando de Policiamento de Trânsito. As
equipes permanecerão em locais
estratégicos, apontados pelo serviço de inteligência da PM, de modo
a sufocar possíveis ações de criminosos.
Juraci de Faria

A autora é escritora,
poetisa e membro
da APL - Academia
Pindamonhangabense de
Letras. Professora com
doutorado em História
e Filosofia da Educação
Matemática.

O VALE DO PARAÍBA EM FESTA:
NASCE O INSTITUTO RUTH GUIMARÃES!
“Professor Iglesias” é uma série
de televisão de comédia que estreou
na Net�lix no dia 21 de junho de 2019.
A série é estrelada por Gabriel Iglesias
produtor executivo ao lado de Kevin
Hench, Joe Meloche e Ron DeBlasio.
A história se baseia em Gabe Iglesias,
um professor do Ensino Médio que decide lecionar para estudantes desajustados, na tentativa de evitar que eles
sejam mal aconselhados pela direção
do colégio e de ajudá-los a desbloquear todo o seu potencial.

“Eu indico esta série por haver
um grande índice de crítica social,
sem perder o tom de humor, há
mais do que apenas piadas com risos enlatados. É claro que o intuito
principal é fazer rir (tanto, que alguns atores se excedem em alguns
momentos), mas além disso podemos perceber mensagens importantes em cada um dos episódios.”
Aline Beatriz — Estudante de
engenharia de produção

Este espaço é destinado a indicações de livros, �ilmes
e séries. Quer participar? Envie sua sugestão para o
email: tribunapinda@gmail.com
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O quintal da “bruxa”, como era
carinhosamente chamada Ruth Guimarães por seu �ilho de número 4,
Joaquim Maria Guimarães Botelho,
estava diferente das vezes em que lá
estive para prosear com minha professora: a mangueira centenária estava carregada de �lor; o pé de mamão,
mais alto do que a cumeeira do telhado, farto de frutos; o terreno ao lado
da casa, varrido; as cadeiras branquinhas de paz aguardavam a chegada dos convidados (mais de 100!);
a mesa decorada com toalha de chita
ofertava café coado na hora, bolinhos
de chuva, bolo de fubá e outros quitutes... A festa? A criação do Instituto
Ruth Guimarães!
A an�itriã também estava presente, mas de um modo diferente. É sabido que Ruth foi dar um passeio no céu
no dia 21 de maio de 2014 e não voltou mais para sua chacrinha em Cachoeira Paulista. Entretanto, em seus
escritos, “viaja a voz que sem a boca
continua”, e, a atriz Mara Céli, sabendo dessa verdade dita por Eduardo
Galeano, emprestou os textos de Ruth
para trazer de volta, nesta memorável celebração, a alma de Ruth. Ruth
professora de Língua Portuguesa.
Ruth esposa enamorada do primo Zizinho, o fotógrafo José Botelho Neto.
Ruth mãe de Marta, Rubem, Antônio
José, Joaquim Maria, Judá, Marcos,
Rovana, Olavo e Júnia. Ruth autora de
51 livros e outras obras inéditas...
A menina que nasceu em Cachoeira Paulista, aos 13 de junho de 1920,
e estudou Letras Clássicas na USP, foi
a primeira escritora brasileira negra
do século 20 que conseguiu projetarse nacionalmente desde o lançamento
do seu primeiro livro, o romance Água

Divulgação

Cerimônia de Posse
de Ruth Guimarães na
Academia Paulista de
Letras/2008

Funda (1946), obra que até hoje tem
sido reeditada graças ao sucesso de
público e de crítica.
De suas histórias de professora,
romancista, contista, cronista, poetisa, teatróloga, tradutora, jornalista,
e, mais do que tudo, uma pesquisadora apaixonada pela cultura valeparaibana, muito temos para contar!
Estudiosa da cultura popular,
Ruth Guimarães escreveu sobre o
folclore, lendas e fábulas brasileiras,
além de livros sobre medicina popular. O gosto pelo folclore brasileiro e
regional pode ser considerado uma
das mais expressivas contribuições
dessa escritora valeparaibana à Literatura Brasileira. As histórias que
só ela soube pesquisar e registrar em
livros, contar e recontar em suas aulas e conferências, entrevistas e colunas em jornais (Folha de São Paulo,
O Estado de São Paulo, Jornal O Valeparaibano e outros) merecem lugar
de honra nas universidades e escolas
brasileiras e estrangeiras!
Aos 88 anos, a “menina grisalha de
Cachoeira Paulista” ganhou projeção
nacional ao ser eleita para a cadeira
22 da Academia Paulista de Letras.

Toda semana, Ruth se deslocava até
o Largo do Arouche, em São Paulo,
para prestigiar o famoso “chá das cinco” da Academia. Caipira do Vale do
Paraíba (assim como eu), retomou a
pesquisa dos causos de nossa cultura
popular. Em sua máquina datilográ�ica, virava as noites trabalhando. Ao
partir, sua tão sonhada obra �icou à
deriva, aguardando o porvir...
Para que o legado dessa tão nossa,
tão brasileira e ainda tão desconhecida escritora valeparaibana viaje na
voz das crianças, dos jovens, dos homens e mulheres de nosso país, criouse, na tarde do dia 18 de agosto de
2019, o Instituto Ruth Guimarães, na
rua Carlos Pinto, 130, em Cachoeira
Paulista. A proteção e divulgação, edição e reedição, promoção e fortalecimento do seu incansável trabalho em
prol do folclore e da cultura regional
ganham o apoio de outras mãos (dos
�ilhos, amigos, ex-alunos, pesquisadores e escritores), na tessitura ininterrupta dos sonhos desta guardiã da
cultura valeparaibana e, por isso, tão
querida de nossa terra, de nossa gente e de todos os municípios do nosso
tão caipira Vale do Paraíba!
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cidade
“Vila dos Afetos” será inaugurada nesta sexta-feira
Divulgação

Colaborou com o texto:
Bruna Silva
Pensando no bem estar dos
idosos de Pindamonhangaba, o
Fundo Social de Solidariedade de
Pindamonhangaba vai inaugurar,
nesta sexta-feira (23), às 9 horas,
a “Vila dos Afetos”, um local idealizado para o lazer das pessoas da
melhor idade.
De acordo com informações
do Fundo Social, a “Vila dos Afetos” será um local em que os idosos poderão desfrutar de atividades �ísicas, além de ter ações
sociais e de lazer. Totalmente
administrado pelo Fundo Social
de Solidariedade, a vila atenderá
pessoas a partir dos 50 anos.
Na “Vila dos Afetos”, os futuros
frequentadores poderão fazer as
atividades conforme a grade de
horário e disponibilidade de vagas das o�icinas que serão ofertadas para o público. O espaço terá
atividades como: pilates, panificação, inclusão digital, culinária
saudável, artesanato, coral, xadrez, tênis de mesa, dama, alongamento, dança sênior, dança
de salão, ginástica, capoeira e
maquiagem. Para participar das
atividades oferecidas pela “Vila
dos Afetos”, o interessado deverá procurar a secretária local.
A presidente do Fundo Social
e primeira dama, Claudia Domingues, destaca que a vila é para
todos os idosos e que não será
como uma creche do idoso – com
cuidadores e alimentação – e sim,
um espaço para que as pessoas
possam socializar e ter novos conhecimentos.
A “Vila dos Afetos” está localizada na avenida Senador Teotônio Vilela, s/n, Moreira César
– antigo PA.

Local oferecerá atividades especíﬁcas para idosos

Prefeitura convoca reunião para tratar de descarte de resíduos
Colaborou com o texto:
Victor Gobbo
Um encontro com caçambeiros da cidade foi realizado pela
Prefeitura de Pindamonhangaba por meio da Secretaria
do Meio Ambiente, com o objetivo de informar e promover
o descarte correto de resíduos
inertes.
O município de Pinda, conta
com um aterro para material
inerte (classe A) – resíduos de

construção civil. Materiais da
Classe A são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: de construção,
demolição, reformas e reparos
de edi�icações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas,
placas de revestimento etc.), argamassa e concreto.
Porém, segundo a legislação
vigente, grandes geradores têm
que dar um destino próprio
para os descartes de seus materiais.

Para a secretaria de Meio
Ambiente, Maria Eduarda San
Martin, o que ocorre hoje no
município é que muitas pessoas e até empresas descartam de
forma incorreta os resíduos que
geram. “Cada tipo de resíduos
tem características e seu destino adequado. É preciso separar
resíduos de construção civil e
podas de árvores, por exemplo.
E isso é responsabilidade de
cada um de nós, pessoas �ísicas,
jurídicas, como previsto em lei e

sujeito a autuações”, disse a secretária.
A Prefeitura de Pindamonhangaba está desenvolvendo
uma lei para a criação do cadastro para os grandes geradores
e transportadores de resíduos
inertes, conforme consta no plano municipal de gerenciamento
integrado de resíduos sólidos.
Dessa forma, disciplinando as
ações necessárias de forma a
minimizar os impactos ambientais.

Museu recebe “Noite Escola Odete Correa Madureira
de Rock Acústico”
recebe visita de escritor
Divulgação

Colaborou com o texto: Bruna Silva
Ler é dar asas à imaginação
e descobrir um novo mundo. E
é por isso, que a última sextafeira (16) foi um dia especial
para a Escola Municipal Odete
Corrêa Madureira, no Jardim
Morumbi. A unidade recebeu o
autor Victor Narezi para a contação de histórias e também
um bate-papo.
O autor pindamonhanga-

bense pôde estar em contato
direto com os alunos e conversou sobre a sua obra infantil
“A menina que gostava de chapéus”, que é trabalhada com os
alunos da unidade.
Carinhosamente chamado
de “Tio Victor”, o escritor foi
convidado pela escola para um
bate-papo com os estudantes, e
data escolhida não poderia ser
mais especial: seu aniversário.
“É tanta emoção, né? Aproveitei meu aniversário e fui come-

morar em lugar especial e com
pessoas especiais”, ele comentou.
Ele relata, ainda, que contou
histórias, conversou e respondeu um monte de perguntas de
seus pequenos leitores, além
de receber diversos chapéus
de papel feitos pelos alunos.
“Chorei de alegria e de emoção! Eu só quero agradecer à
gestora Sol e toda equipe da
escola por tanto carinho”, concluiu Victor.

Sexta-feira haverá noite musical no museu
Colaborou com o texto:
Victor Gobbo

Para agitar a noite desta sexta-feira (23), o Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina apresenta o projeto
“Música no Museu”, às 19h30. O
tema deste mês é “Rock Brasil”
e contará com músicas dos anos
80 e 90.
Para o gestor do Museu, Mauro Celso Barbosa, a música é história, patrimônio e o museu é o
lugar onde as pessoas podem
respirar arte de variados gêneros. “O objetivo é tornar o museu

um espaço onde as pessoas possam estar sempre e dialogar por
meio das mais diversas maneiras
artísticas”, disse Mauro.
A partir de setembro, o “Música no Museu” acontecerá na terceira sexta-feira de cada mês,
com duração até novembro. O
evento é gratuito e é uma realização da Prefeitura de Pindamonhangaba, em parceria
com a Fasc – Faculdade Santa
Cecília e Jaqueline Estúdios e
Criações.
O museu �ica na rua Marechal Deodoro da Fonseca, 260 –
centro.

Autor Victor Narezi conversou e contou histórias para os alunos

Divulgação
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geral
Curso online promove intercâmbio virtual para professores
Iniciativa é gratuita e inscrições terminam em 23 de agosto
Reprodução/Internet

Qualiﬁcação pela internet faz parte das ações do programa
“Brazilian Virtual Exchange”

Permanecem abertas
até 23 de agosto as inscrições de docentes para o
curso online “COIL Essentials”, ministrado virtualmente pelo COIL Center,
da State University of New
York (SUNY), dentro das
atividades do programa
BraVE (Brazilian Virtual Exchange), da Universidade Estadual Paulista
(Unesp).
O curso terá duração
de duas semanas, com início no dia 26 de agosto. Os
professores interessados
em participar deverão preencher o formulário de inscrição, disponível pela internet. Vale destacar que a
iniciativa gratuita da Unesp
busca promover o contato

Cédulas de dinheiro podem ser
transmissoras de doenças

Quem está o tempo todo em contato com dinheiro, por exemplo, no
comércio, fica ainda mais exposto às contaminações
Você sabia que ao passar de mão em mão, as
notas de dinheiro acabam
sendo contaminadas por
microrganismos que podem ser prejudiciais à saúde? De acordo com o infectologista Ralcyon Teixeira,
as cédulas de papel têm
inúmeras bactérias. “Elas
podem causar diarreia e infecções na pele. As moedas,
por outro lado, conseguem
carregar doenças virais
que geram também diarreia, chegando até gripes e
resfriados”, explica.
Quem está o tempo todo
em contato com dinheiro
�ica ainda mais exposto às
contaminações. Ronald de
Carvalho é gerente de uma
loja de doces e já sabe os
problemas que o dinheiro
sujo pode causar. “Meus
olhos �icaram muito vermelhos e pensei que fosse
conjuntivite. Fui ao oftalmologista e ele perguntou
se eu tinha contato direto
com dinheiro, porque exis-

Reprodução/Internet

intercultural e o intercâmbio de ideias entre alunos
da universidade e estudantes de diversas instituições
de Ensino Superior do exterior.
O diálogo estabelecido entre as turmas pode
ser totalmente online,
com o intuito de criar um
contexto que enfatize a
aprendizagem colaborativa, por meio de experiência e construção con-

junta do conhecimento.
Os interessados em obter mais informações sobre
a iniciativa podem entrar
em contato com a coordenadora do BraVE na Unesp,
a docente Ana Cristina
Biondo Salomão, professora do Departamento de
Letras Modernas da Faculdade de Ciências e Letras
da Unesp em Araraquara,
pelo e-mail ana.salomao@
unesp.br.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Registro
de Preços referentes ao PPRP nº 035/2019 de “aquisição de uniformes (camisetas e calças) para
serem utilizadas pelos funcionários lotados no depto municipal de logística, pelo período de 12
meses”, com validade de 12 meses, assinadas em 30/04/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 152/2019
ATA nº 153/2019
ATA nº 154/2019
ATA nº 155/2019

Empresa:
Empresa:
Empresa:
Empresa:

CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA EPP
D.C.N. UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI
EVANDRO FARINE ZELIOLI ME
UNIFORMES VOTUPORANGA LTDA - ME

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de
Registro de Preços referentes ao PPRP nº 055/2019 de “aquisição de gerador de energia a gasolina
e compactador de percussão para serem utilizados em serviços de tapa-buraco e manutenção de
vias e ruas”, com validade de 12 meses, assinadas em 06/06/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 229/2019
Empresa:
FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
ATA nº 230/2019
Empresa:
MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
***
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de
Preços referente ao PPRP nº 086/2019 de “contratação de empresa especializada na prestação
de serviço de transporte coletivo de passageiros na modalidade de fretamento contínuo, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal De Esportes E Lazer De Pindamonhangaba”,
com validade de 12 meses, assinada em 02/07/2019.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 256/2019
Empresa:
PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP
***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de
Registro de Preços referentes ao PPRP nº 087/2019 de “aquisição de tintas”, com validade de 12
meses, assinadas em 27/06/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 251/2019
Empresa:
CHISPIN PINTOR TINTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA ME
ATA nº 252/2019
Empresa:
PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI EPP
ATA nº 253/2019
Empresa:
RAUL RABELLO NETO EPP
ATA nº 254/2019
Empresa:
UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI ME
***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de
Registro de Preços referentes ao PPRP nº 088/2019 de “locação de máquinas e equipamentos,
visando a complementação da frota produtiva da prefeitura do município de Pindamonhangaba
para a execução de obras e serviços de pavimentação em vias urbanas, rurais e logradouros
públicos”, com validade de 12 meses, assinadas em 27/06/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 251/2019
Empresa:
A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA
ATA nº 252/2019
Empresa:
ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA
ATA nº 253/2019
Empresa:
LAND VALE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
ATA nº 254/2019
Empresa:
OXIPAR LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP
ATA nº 254/2019
Empresa:
VIA 80 TRANSPORTES EIRELI EPP
***
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro
de Preços referente ao PPRP nº 090/2019 de “aquisição de polpa de fruta congelada para a
alimentação escolar”, com validade de 12 meses, assinada em 17/07/2019.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 279/2019
Empresa:
CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA

Higienização das mãos após manuseio de dinheiro deve ser um hábito
tiam indícios dessas bactérias”, revela.
Riscos
O risco de quem trabalha com o dinheiro é maior,
mas todos que manipulam
as notas devem �icar atentos. Um hábito simples de
higienizar as mãos pode
evitar problemas mais sé-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 137/19 – LIMPEZA DE TERRENO

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. MULTIPLA IMOVEIS LTDA, proprietário/
responsável pelo imóvel situado a RUA ARISTIDES DE JESUS, S/NR, PROX .AO TUNEL Bairro
CAMPO BELO, QUADRA A LOTE 04 inscrito nesse município sob a sigla: SO110726008000, para
que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo
de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Compromissário: Edson Aparecido Turci.
Notiﬁcação: 2430-19.
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por EMBRACON
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – CNPJ: 58.113.812/0001-23, venderá em
1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas
alterações, o IMÓVEL: Apartamento nº 20 localizado no 1º andar do “Edifício Parque das Nações” na Rua
Caraguatatuba nº 970, em Pindamonhangaba, composto de sala de estar/jantar com sacada, 02
dormitórios, sendo um suíte, banheiro social, cozinha, área de serviço, e a respectiva vaga de
estacionamento de nº 20 (simples e descoberta); com área privativa coberta padrão de 71,510m²; área
privativa descoberta (vaga de estacionamento) de 10,350m²; área de uso comum coberta padrão de
9,623m², encerrando a área total da unidade 91,480m², correspondendo à fração ideal de 11,117% no
terreno. Cadastro SO-21-07-05-009-03. Matrícula nº 57.068 – Registro de Imóveis da Comarca de
Pindamonhangaba. 1º LEILÃO 04/09/2019 às 10h00 - VALOR: R$ 240.000,00. 2º LEILÃO 05/09/2019 às
10h00 - VALOR: R$ 192.000,00. Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de
comissão da leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da
escritura; ITBI e despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação
do imóvel. Venda ad corpus. O Fiduciante - LUCAS FINOTI SCIOTTA CPF 107.686.017-62 – comunicado
das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados
deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Sato Leilões www.satoleiloes.com.br | (11) 4223-4343.

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de CARMEM DOS SANTOS, em virtude da mesma não ter
sido encontrada no endereço indicado, e atendendo ao requerimento do credor fiduciário – BANCO
DO BRASIL S.A., deverá Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para
efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia de R$ 17.438,82 em
19/08/2019, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e emolumentos das
quais é devedora em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas ao contrato de
financiamento imobiliário firmado em 05 de outubro de 2015, garantido por alienação fiduciária,
registrada sob nº 04, na matrícula nº 61.748, tendo por objeto o imóvel situado na AVENIDA PADRE
JOSÉ MARIA GUIMARÃES ALVES Nº 150, APTO 106, BLOCO 02, ED. PARQUE PRINCESA
DO VALE, ALTO DO CARDOSO, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.420-015. O prazo para
pagamento da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena
de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa do credor/requerente.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2019..
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

rios, usando produtos como
álcool em gel.
E muita gente se esquece disso, explica o infectologista Alexandre Portelinha.
“É um ato simples, seguro e
econômico, que pode combater a disseminação de
bactérias, vírus e fungos no
ambiente hospitalar”, diz.

Tânia Yuba trabalha na
rua e é bastante preocupada com essas contaminações. “Antes de cada refeição eu tento higienizar as
mãos, porque imagino que
tenham muitas bactérias
pela alta circulação do dinheiro entre as pessoas”,
�inaliza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 138/19 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o (Compromissário) Sr. EDSON APARECIDO
TURCI, responsável pelo imóvel situado a RUA ARISTIDES DE JESUS, S/NR, PROX .AO TUNEL
Bairro CAMPO BELO, QUADRA A LOTE 04 inscrito nesse município sob a sigla: SO110726008000,
para que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Proprietário: Multipla Imoveis Ltda.
Notiﬁcação: 2407-19.
André Marcos Pereira - Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** NOTIFICAÇÃO ***
PREGÃO Nº 043/2019 (PMP 09906/2019)
A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Secretário de Educação, Sr Júlio César Augusto
do Valle, notiﬁcou, em 12/08/2019, a empresa detentora da ata de registro de preço nº 180/2019,
Terra brasil Indústria e Comércio Eireli EPP (CNPJ 11.991.420/0001-01), ﬁrmada para “aquisição
de uniformes para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino”, com base na cláusula VII da
referida ata, pelo motivo de “não execução de serviços dentro do prazo estabelecido”. Salientou
ainda que “ocorrendo novamente tal situação (...) poderá o Município de Pindamonhangaba
rescindir os contratos decorrentes da ata de registro de preço nº 180/2019, e cancelar o registro do
fornecedor, sem prejuízo das demais sanções”.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 159/2015 (PMP 18257/2015)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2019, de 05/07/2019, ao contrato 178/2015, que cuida de “contratação
de empresa especializada em prestação de serviços automotivos em geral, para manutenção
preventiva e corretiva (elétrica e mecânica), com reposição, sem exclusividade, de peças e/ou
componentes genuínos ou originais de fábrica, para as máquinas rodoviárias de diversas linhas,
modelos e tipos, pertencentes à frota operacional da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba”,
para acréscimo de 7,48195858412919%, passando o valor do contrato para R$ 422.007,64,
assinando pela contratante o Sr José Sodário Viana, e pela contratada, empresa Tamel Tratores e
Máquinas de Terraplenagem Ltda, o Sr Jean Carlos dos Santos.

FUNDO DE APOIO ESPORTIVO DE PINDAMONHANGABA
CONVOCAÇÃO – 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DIRETOR DO FAEP
Senhores Membros do FAEP,
Venho por meio deste, informar que a 7ª reunião do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba
está agendada para o dia 27/08/2019 (terça-feira) às 15h30. (Quinze horas e trinta minutos), no
Centro Esportivo “João do Pulo”. Segue a pauta:
Pauta:
• Leitura e aprovação da ata anterior;
• Aprovação e assinatura da planilha de pagamentos dos atletas e comissão técnica das
modalidades beneﬁciadas.
Dia: 27/08/2019 – (terça – feira)
Horário: 15h30 (quinze horas e trinta minutos)
Local: Centro Esportivo “João do Pulo”
Professor Antônio Carlos Macedo Giudice
Presidente do FAEP

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de
Registro de Preços referentes ao PPRP nº 099/2019 de “aquisição de ferragem e ferramentas”,
com validade de 12 meses, assinadas em 12/07/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 260/2019
Empresa:
ELETRIFICAR
COMERCIO
DE
FERRAGENS,
FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO LTDA ME
ATA nº 261/2019
Empresa:
FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP
ATA nº 262/2019
Empresa:
GAMA COMÉRCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA EPP
ATA nº 263/2019
Empresa:
UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI ME
***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de
Registro de Preços referentes ao PPRP nº 100/2019 de “aquisição de ferragem e ferramentas”,
com validade de 12 meses, assinadas em 12/07/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 265/2019
Empresa:
A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP
ATA nº 266/2019
Empresa:
ELETRIFICAR
COMERCIO
DE
FERRAGENS,
FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO LTDA ME
ATA nº 267/2019
Empresa:
FER-MAX FERRAMENTAS LTDA EPP
ATA nº 268/2019
Empresa:
GAMA COMÉRCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA EPP
ATA nº 269/2019
Empresa:
J C B MATERIAIS LTDA - ME
ATA nº 270/2019
Empresa:
RAUL RABELLO NETO EPP
ATA nº 271/2019
Empresa:
UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI ME
***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Registro
de Preços referentes ao PPRP nº 113/2019 de “aquisição de ﬁltros automotivos para utilização em
manutenções corretivas e preventivas para os veículos, caminhões, máquinas e equipamentos
pertencentes a frota municipal”, com validade de 12 meses, assinadas em 17/07/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 276/2019
Empresa:
AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME
ATA nº 277/2019
Empresa:
ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP
ATA nº 278/2019
Empresa:
J.
MARANGONI
COMERCIAL IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO EIRELI EPP
***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de
Registro de Preços referentes ao PPRP nº 115/2019 de “aquisição de material esportivo”, com
validade de 12 meses, assinadas em 22/07/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 290/2019
Empresa:
ALCIDES BARBOSA JUNIOR & CIA LTDA ME
ATA nº 291/2019
Empresa:
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
ATA nº 292/2019
Empresa:
COMERCIAL GAGI EIRELI ME
ATA nº 293/2019
Empresa:
ESPORTE
VALE
COMERCIAL
DE
ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA ME
ATA nº 294/2019
Empresa:
JACKS B. G. RODRIGUES ME
ATA nº 295/2019
Empresa:
RODRIGO DE M. MELO COMÉRCIO DE MATERIAIS
ESPORTIVOS EPP
ATA nº 296/2019
Empresa:
RODRIGO TOLOSA RICO ME
ATA nº 297/2019
Empresa:
RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI
***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Registro
de Preços referentes ao PPRP nº 116/2019 de “aquisição de agregados (pedra britada tipo rachão,
bica corrida e pedra britada no. 03) para serem utilizados em diversas obras de pavimentação do
município”, com validade de 12 meses, assinadas em 16/07/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 274/2019
Empresa:
SANTA CORNÉLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MINERAIS LTDA
ATA nº 275/2019
Empresa:
VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de
Registro de Preços referentes ao PPRP nº 118/2019 de “aquisição de material esportivo especíﬁcos
para musculação e ginástica”, com validade de 12 meses, assinadas em 22/07/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 307/2019
Empresa:
ALCIDES BARBOSA JUNIOR & CIA LTDA ME
ATA nº 308/2019
Empresa:
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
ATA nº 309/2019
Empresa:
COMERCIAL GAGI EIRELI ME
ATA nº 310/2019
Empresa:
JACKS B. G. RODRIGUES ME
ATA nº 311/2019
Empresa:
JULIO CÉSAR GASPARINI JÚNIOR ME
ATA nº 312/2019
Empresa:
MAXIMUS ESPORTES COMÉRCIO LTDA EPP
ATA nº 313/2019
Empresa:
RODRIGO TOLOSA RICO ME
ATA nº 314/2019
Empresa:
RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI
***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de
Registro de Preços referentes ao PPRP nº 119/2019 de “aquisição de kits lanches”, com validade
de 12 meses, assinadas em 16/07/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 272/2019
Empresa:
E. E. MARTUSCELLI PADARIA E RESTAURANTE LTDA
ME
ATA nº 273/2019
Empresa:
MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE ME
***
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro
de Preços referente ao PPRP nº 131/2019 de “aquisição de anéis de concreto para PV (poço de
visita)”, com validade de 12 meses, assinada em 01/08/2019.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 324/2019
Empresa:
RAUL RABELLO NETO EPP
***
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de
Preços referente ao PPRP nº 132/2019 de “aquisição de brinquedo (gira-gira)”, com validade de 12
meses, assinada em 01/08/2019.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 325/2019
Empresa:
VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO
LTDA EPP

Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2019
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Pindamonhangaba tem primeira
edição da “Cavalgada Apae”
Entidade organiza evento para arrecadação de fundos visando aquisição de equipamentos
Colaborou com o texto:
Dayane Gomes
Com apoio do Fundo
Social de Solidariedade,
da Prefeitura de Pindamonhangaba e de outros
apoiadores, a Apae (Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais) de Pindamonhangaba realizará uma
ação de entretenimento no
próximo fim de semana. A
“1ª Cavalgada Apae Pinda” acontecerá no sábado
(24) e também no domingo (25). A programação
terá shows, apresentação
de alunos, venda de comidas e, conforme o nome do
evento, passeio de cavalo.
No primeiro dia, haverá
prova dos três tambores
e exibição dos alunos da
Hípica Vigilato. Já as atrações musicais serão Ander
Viola e Grupo Amigos da
Dança. No dia seguinte, a
concentração da cavalgada

Cidade já teve outras
cavalgadas, como a
do “Festival Tropeiro do
Vale do Paraíba”
Reprodução/Internet

Canção vencedora será gravada em
estúdio profissional

Em sua 4ª edição,
concurso musical
recebe inscrições
Iniciativa é aberta para alunos do Ensino
Médio das escolas estaduais
A Secretaria Estadual da Educação lançou
o concurso de música
“Vozes pela Igualdade de
Gênero” que visa estimular o debate sobre a violência e respeito à diversidade de gêneros entre
os jovens e adolescentes.
A quarta edição do
concurso tem como
tema “A cor da minha
pele dá poder à minha
voz!” Podem participar
alunos e alunas das escolas estaduais matriculadas no Ensino Médio
ou nos cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Serão aceitas
letras e músicas inéditas em qualquer estilo
musical, compostas em
língua portuguesa e respeitando o tema. As inscrições poderão ser individuais ou em grupos
de até cinco pessoas.
A música vencedora
será gravada em estúdio profissional. As dez
composições finalistas,
na fase estadual, receberão certificados de

Luis Claudio Antunes/PortalR3

ocorrerá às 10 horas, para
saída da rotatória da Hípica
Vigilato. A chegada será no
bairro Crispim, na sede da
Apae.
Após a caminhada, o almoço antecipado contará
com barracas de bebidas,
doces, churrasco e salgados. Ainda terá a apresentação de Sr. Nilzo e seu cavalo dançarino. Os shows
ao vivo serão de Bruno e
Hiago, Cesar Barbosa e Jorge Santos.
A Hípica Vigilato fica na
avenida Antônio Pinheiro
Junior, 1.300 – Jardim Imperial. E a Apae Pindamonhangaba está localizada
na rua José Oliveira, 55 –
Crispim. Mais informações
pelo telefone 3642-1900.

finalistas. Para participar, cada escola deverá
formar uma comissão
multidisciplinar
que
será responsável pela
avaliação e seleção de
até cinco músicas inscritas. A escola deverá
organizar uma votação
para escolher a melhor
canção, que será encaminhada à Diretoria de
Ensino correspondente.
Na segunda fase, haverá a escolha da Diretoria de Ensino, que faz
a avaliação e seleção das
músicas recebidas das
escolas. Na última etapa,
ocorrerá a escolha das
dez melhores composições musicais feitas pela
comissão julgadora formada por representantes
do Ministério Público, da
Secretaria da Educação e
da área musical.
No mês de novembro,
as dez canções finalistas
ficarão disponíveis para
votação popular online.
A música com o maior
número de votos será a
vencedora.

Vem aí o “9º Miss
Plus Size Vale
do Paraíba”

Divulgação

Candidatas mostrarão que beleza não está
ligada ao tamanho do manequim
Colaborou com o texto:
Dayane Gomes
A 9ª edição do “Miss
Plus Size Vale do Paraíba” ocorrerá no dia 31 de
agosto, a partir das 18 horas. O concurso reunirá 22
mulheres com manequim
acima do número 46 em
busca do título regional. A
cerimônia será no teatro
do Seminário Santo Afonso, em Aparecida. A entrada custa R$ 40.
A competição visa enaltecer a autoestima e o poder feminino. “A beleza
não é o único requisito que
conta para este concurso.
Trata-se de um evento que

rompe com os padrões e
leva em consideração toda
a simpatia, elegância e desenvoltura das concorrentes”, afirmou a organizadora Renatha Silva. Em 2018,
a pindense Samantha Ramos foi a campeã na categoria tradicional e Priscila
Fernanda, de Taubaté, ganhou na categoria sênior.
Neste ano, o público esperado é de 450 pessoas,
entre familiares e amigos
das candidatas, lojistas e
agentes do ramo. Portanto,
além da coroação, as participantes ainda têm a chance de encontrar oportunidades de trabalho na área

Reprodução/Ebop

Noite da decisão terá desfile das concorrentes
plus size. Além do mais, a
vencedora representará a
região na etapa nacional do
“Miss Plus Size”, prevista
para acontecer no Rio de
Janeiro, em novembro.
O local do evento fica na

rua Padre Claro Monteiro,
152 - Aparecida (em frente
ao posto de saúde, ao lado
da Editora Santuário). Mais
informações com a organizadora Renatha Silva, pelo
telefone (12) 99647-0232.

Fim de semana
tem eventos
evangélicos

“Ebop Vale do Paraíba” ocupará
o auditório da Funvic
Colaborou com o texto:
Dayane Gomes
Como de costume, missas e cultos atraem maior
públicos no fim de semana.
Entretanto, nos próximos
dias, Pindamonhangaba terá
algumas celebrações especiais. A Ebop (“Escola Bíblica

de Obreiros e Pregadores)
do Vale do Paraíba” acontecerá neste sábado (24). Já a
Primeira Igreja Evangélica
Batista em Pindamonhangaba (Pieb Pinda) realizará
uma cerimônia e formatura
em Libras no domingo (25).
A “Ebop 2019” será de-

senvolvida das 9 às 18 horas, na Funvic (Fundação
Universitária Vida Cristã).
A conferência religiosa terá
venda de livros e palestras
com os pastores: Eduardo Reis, Tiago David, Neil
Barreto, Alex Cardoso e Arthrur Bittencourt.

Desde 2017, uma classe
de ensino de Libras é desenvolvida na Igreja Batista.
Assim, às 9 horas, haverá um
culto em Libras com palestra
relacionada ao tema. A partir das 19h30, acontecerá a
entrega de certificados para
os participantes da oficina.

Pindamonhangaba, 22 de agosto de 2019
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Pindamonhangaba tem primeira
edição da “Cavalgada Apae”
Entidade organiza evento para arrecadação de fundos visando aquisição de equipamentos
Colaborou com o texto:
Dayane Gomes
Com apoio do Fundo
Social de Solidariedade,
da Prefeitura de Pindamonhangaba e de outros
apoiadores, a Apae (Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais) de Pindamonhangaba realizará uma
ação de entretenimento no
próximo fim de semana. A
“1ª Cavalgada Apae Pinda” acontecerá no sábado
(24) e também no domingo (25). A programação
terá shows, apresentação
de alunos, venda de comidas e, conforme o nome do
evento, passeio de cavalo.
No primeiro dia, haverá
prova dos três tambores
e exibição dos alunos da
Hípica Vigilato. Já as atrações musicais serão Ander
Viola e Grupo Amigos da
Dança. No dia seguinte, a
concentração da cavalgada

Cidade já teve outras
cavalgadas, como a
do “Festival Tropeiro do
Vale do Paraíba”
Reprodução/Internet

Canção vencedora será gravada em
estúdio profissional

Em sua 4ª edição,
concurso musical
recebe inscrições
Iniciativa é aberta para alunos do Ensino
Médio das escolas estaduais
A Secretaria Estadual da Educação lançou
o concurso de música
“Vozes pela Igualdade de
Gênero” que visa estimular o debate sobre a violência e respeito à diversidade de gêneros entre
os jovens e adolescentes.
A quarta edição do
concurso tem como
tema “A cor da minha
pele dá poder à minha
voz!” Podem participar
alunos e alunas das escolas estaduais matriculadas no Ensino Médio
ou nos cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Serão aceitas
letras e músicas inéditas em qualquer estilo
musical, compostas em
língua portuguesa e respeitando o tema. As inscrições poderão ser individuais ou em grupos
de até cinco pessoas.
A música vencedora
será gravada em estúdio profissional. As dez
composições finalistas,
na fase estadual, receberão certificados de

Luis Claudio Antunes/PortalR3

ocorrerá às 10 horas, para
saída da rotatória da Hípica
Vigilato. A chegada será no
bairro Crispim, na sede da
Apae.
Após a caminhada, o almoço antecipado contará
com barracas de bebidas,
doces, churrasco e salgados. Ainda terá a apresentação de Sr. Nilzo e seu cavalo dançarino. Os shows
ao vivo serão de Bruno e
Hiago, Cesar Barbosa e Jorge Santos.
A Hípica Vigilato fica na
avenida Antônio Pinheiro
Junior, 1.300 – Jardim Imperial. E a Apae Pindamonhangaba está localizada
na rua José Oliveira, 55 –
Crispim. Mais informações
pelo telefone 3642-1900.

finalistas. Para participar, cada escola deverá
formar uma comissão
multidisciplinar
que
será responsável pela
avaliação e seleção de
até cinco músicas inscritas. A escola deverá
organizar uma votação
para escolher a melhor
canção, que será encaminhada à Diretoria de
Ensino correspondente.
Na segunda fase, haverá a escolha da Diretoria de Ensino, que faz
a avaliação e seleção das
músicas recebidas das
escolas. Na última etapa,
ocorrerá a escolha das
dez melhores composições musicais feitas pela
comissão julgadora formada por representantes
do Ministério Público, da
Secretaria da Educação e
da área musical.
No mês de novembro,
as dez canções finalistas
ficarão disponíveis para
votação popular online.
A música com o maior
número de votos será a
vencedora.

Vem aí o “9º Miss
Plus Size Vale
do Paraíba”

Divulgação

Candidatas mostrarão que beleza não está
ligada ao tamanho do manequim
Colaborou com o texto:
Dayane Gomes
A 9ª edição do “Miss
Plus Size Vale do Paraíba” ocorrerá no dia 31 de
agosto, a partir das 18 horas. O concurso reunirá 22
mulheres com manequim
acima do número 46 em
busca do título regional. A
cerimônia será no teatro
do Seminário Santo Afonso, em Aparecida. A entrada custa R$ 40.
A competição visa enaltecer a autoestima e o poder feminino. “A beleza
não é o único requisito que
conta para este concurso.
Trata-se de um evento que

rompe com os padrões e
leva em consideração toda
a simpatia, elegância e desenvoltura das concorrentes”, afirmou a organizadora Renatha Silva. Em 2018,
a pindense Samantha Ramos foi a campeã na categoria tradicional e Priscila
Fernanda, de Taubaté, ganhou na categoria sênior.
Neste ano, o público esperado é de 450 pessoas,
entre familiares e amigos
das candidatas, lojistas e
agentes do ramo. Portanto,
além da coroação, as participantes ainda têm a chance de encontrar oportunidades de trabalho na área

Reprodução/Ebop

Noite da decisão terá desfile das concorrentes
plus size. Além do mais, a
vencedora representará a
região na etapa nacional do
“Miss Plus Size”, prevista
para acontecer no Rio de
Janeiro, em novembro.
O local do evento fica na

rua Padre Claro Monteiro,
152 - Aparecida (em frente
ao posto de saúde, ao lado
da Editora Santuário). Mais
informações com a organizadora Renatha Silva, pelo
telefone (12) 99647-0232.

Fim de semana
tem eventos
evangélicos

“Ebop Vale do Paraíba” ocupará
o auditório da Funvic
Colaborou com o texto:
Dayane Gomes
Como de costume, missas e cultos atraem maior
públicos no fim de semana.
Entretanto, nos próximos
dias, Pindamonhangaba terá
algumas celebrações especiais. A Ebop (“Escola Bíblica

de Obreiros e Pregadores)
do Vale do Paraíba” acontecerá neste sábado (24). Já a
Primeira Igreja Evangélica
Batista em Pindamonhangaba (Pieb Pinda) realizará
uma cerimônia e formatura
em Libras no domingo (25).
A “Ebop 2019” será de-

senvolvida das 9 às 18 horas, na Funvic (Fundação
Universitária Vida Cristã).
A conferência religiosa terá
venda de livros e palestras
com os pastores: Eduardo Reis, Tiago David, Neil
Barreto, Alex Cardoso e Arthrur Bittencourt.

Desde 2017, uma classe
de ensino de Libras é desenvolvida na Igreja Batista.
Assim, às 9 horas, haverá um
culto em Libras com palestra
relacionada ao tema. A partir das 19h30, acontecerá a
entrega de certificados para
os participantes da oficina.

