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Des�iles em Moreira César e no centro de
Pinda comemoram Independência do Brasil
Divulgação

Escoteiros Itapeva
participaram da
programação

Grande público marcou presença no evento comemorativo, realizado na sexta-feira (6), em Moreira César
e no sábado (7), no centro de Pindamonhangaba. Iniciando as cerimônias, nos dois locais, foi realizado o
hasteamento das bandeiras, ao som dos hinos Nacional e da Independência, apresentados pela quase
PÁG. 10
bicentenária Corporação Musical Euterpe.

Seletiva escolhe finalistas do
“Concurso Rainha dos Tropeiros”
Saulo Fernandes/ Vale News

Prefeitura e Itesp
se unem para
regularização
fundiária no
município
A Secretaria de Habitação realizará, na próxima quarta-feira (11), às
10 horas, no auditório
da Prefeitura, mais uma
etapa do programa “Meu
Bairro É Legal”, com a
cerimônia de assinatura
do contrato de prestação
de serviços.
PÁG.

PÁG.

Uma seletiva realizada no último domingo (8), no Teatro Galpão, de�iniu as doze candidatas
que concorrerão ao título de “Rainha dos Tropeiros do Vale do Paraíba”
PÁG. 4
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‘Guerreiras
Pinda’ estão na
final da “Copa
Paulista”
Divulgação

Obra do Ceap Público agita
Castolira
Fazenda
Nova
Gokula
segue a todo
durante “Holi Kirtan”
vapor
PÁG.
PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
17º
PREDOMÍNIO DE SOL

33º
UV 9

Fonte: CPTEC/INPE
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Quem passou pelo local participou de uma extensa
programação desde aulas de yoga, cântico de mantras
no templo, caminhadas ecológicas, tirolesa, gastronomia
vegana e lacto-vegetariana e muitos shows musicais, que
foram do rock religioso e secular ao reggae, passando
por blues e soul, entre outros ritmos.
PÁG.
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Apae celebra Independência do Brasil

Editorial

Divulgação

Valorizando tradições

C

om a proposta de valorizar a tradição e a
cultura tropeira, além de exaltar a beleza da
mulher vale-paraibana, o concurso “Rainha dos
Tropeiros” segue a todo vapor.
A seletiva foi realizada no último �im de semana, e
o concurso premiará as candidatas que convencerem
o júri sobre suas belezas e a�inidades com a temática
do festival – que está em sua terceira edição e
promete ser, novamente, um sucesso.

Colaborou com o texto:
Dayane Gomes
No clima do festejo da Independência do Brasil, a Apae
(Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais) de Pindamonhangaba realizou uma atividade especial na sexta-feira (6). Os
membros da instituição des�ilaram pelas ruas do bairro Crispim,
onde está localizada a sede da entidade. Além da recordação histórica, a ação ostentou diversão,
criatividade e integração social.

Alunos, professores e funcionários
desﬁlaram pelas ruas do bairro

Divulgação

Com entrada franca, a festividade começa na
próxima sexta-feira (13), no Parque da Cidade
em Pindamonhangaba, levando shows musicais,
comidas típicas da culinária tropeira, artesanato,
espaço kids, café caipira e apresentações culturais,
entre outros atrativos.
Trazemos nesta edição do jornal quem são as doze
�inalistas que concorrerão ao título e que contam
com a torcida de familiares e do público em geral.
O evento é organizado pelo Departamento
Municipal de Turismo e �irma-se como mais uma
oportunidade de lazer, de entretenimento e de
valorização da cultura e da atividade tropeirista,
fundamental para fomentar o desenvolvimento
do interior, promovendo a interligação dos pólos
econômicos da época. Não �ique de fora desta festa!

Nota Fiscal Paulista:
Bilhetes para o sorteio
deste mês estão disponíveis
para consulta
Os usuários cadastrados na
Nota Fiscal Paulista já podem
consultar no site portal.fazenda.
sp.gov.br/servicos/nfp os bilhetes com que irão concorrer ao
sorteio do mês de setembro. A
130ª extração do programa, no
próximo dia 13, distribuirá R$ 6,7
milhões em 655 prêmios.
Participam do sorteio os
8.945.513 consumidores cadastrados que efetuaram compras no
mês de maio e solicitaram notas
�iscais com CPF e 4.758 condomínios que indicaram seus CNPJs
nos cupons �iscais. No total, foram gerados 78.297.910 bilhetes

eletrônicos que concorrerão aos
600 prêmios no valor total de R$
5,7 milhões.
Para participar dos sorteios, o
consumidor que pede a Nota Fiscal Paulista deve se cadastrar no
site do programa (portal.fazenda.
sp.gov.br/servicos/nfp/) e aderir
ao regulamento. As adesões até o
dia 25 de cada mês permitem a
participação já no mês seguinte.
Uma vez feito o processo, não é
preciso repeti-lo - a inclusão nos
sorteios seguintes é automática.
Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para
concorrer.
Divulgação

Justiça Eleitoral realiza leilão eletrônico
A Justiça Eleitoral de Taubaté em conjunto com o leiloeiro
o�icial Gilson Inumaru, realizam
leilão eletrônico no dia 18 de
setembro de 2019, com encerramento às 16 horas, pelo site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp.

No evento, serão leiloados
instalações para indústria com
galpões, refeitório, telheiros,
guarita, sobrado e edícula com
1.354m² de área construída, localizado em Taubaté; e apartamento e vaga de garagem com

Registro
Cultural

117m², localizado em Ubatuba;
entre outros bens.
Interessados podem obter
informações mais detalhadas
pelo site www.leiloesjudiciais.
com.br/sp ou então pelo 0800707-9272.

Altair Fernandes Carvalho

O autor é jornalista, membro
da APL-Academia Pindamonhangabense de Letras e da UBT-União
Brasileira de Trovadores – seção
Pindamonhangaba. No jornal Tribuna do Norte desde 1986

Soneto à pátria amada

Há 50 anos, em comemoração as festividades da Semana da Pátria, o Instituto
de educação João Gomes de Araújo, atual Etec (Escola Técnica) realizou entre seus
alunos o concurso “Melhor soneto sobre o Tema Pátria”. A vencedora foi a aluna
Nancy Viana Arantes e o soneto vencedor Registro Cultural recorda abaixo:

Soneto à pátria amada

Larutadelsorigens.cat

Minha Pátria
Minha pátria é o gigante que ai vês
com alma de cabolo e voz do prado,
onde canta um Catulo apaixonado
e pulsa o coração de um “Urupês”.
Minha pátria é a que viu, mais de uma vez,
tremular o pendão abençoado
nas páginas gloriosoas de um passado
de bravura sem trégua e sem revés.
Minha pátria é este chão verde-amarelo
onde se escuta em coro de sabiás
Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu...
E olhando agora este torrão tão belo,
diz-me onde, em que terras acharás
outro Brasil assim igual ao meu?
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Prêmio CEPE Nacional
de Literatura
Poderão participar brasileiros,
residentes no país ou no exterior,
bem como estrangeiros naturalizados brasileiros, com livros
inéditos: Conto, Poesia, Romance, Infantil e Juvenil. A inscrição
é pela internet (conforme o regulamento). Haverá prêmios em
dinheiro e publicação das obras.
O prazo vai até 20 de setembro.
O concurso é organizado pela
CEPE (Companhia Editora de
Pernambuco). Contato para mais
informações e dúvidas: duvidaspremio@cepe.com.br.

Regulamento:
https://www.cepe.com.br/
concursos/premio-cepe-nacional-de-literatura-e-premio-cepenacional-de-literatura-infantojuvenil-2019.

Concurso Francisco
Beltrão de Literatura

Vai até o dia 30 deste mês o
prazo de inscrição no 12º Concurso Francisco Beltrão de Literatura – Contos e Poesia – do município de Francisco Beltrão no
estado do Paraná.
Para este certame não foram
identi�icadas restrições por na-

cionalidade ou país de residência no regulamento. A premiação
é em dinehiro. A organização é
do Departamento de Cultura de
Francisco Beltrão – PR.
Para mais informações ou dúvidas o contato é culturamunicipal�b@gmail.com.
Regulamento:
http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br/secretarias/cultura/12o-concurso-francisco-beltrao-de-literatura/
https://i1.wp.com/www.
franciscobeltrao.pr.gov.br/wpcontent/uploads/2019/07/12C o n c u r s o - L i t e ra t u ra - � i c h a de-inscri%C3%A7%C3%A3o.
jpeg?w=1024.
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cidade
Prefeitura e Itesp se unem para
regularização fundiária no município
Colaborou com o texto: Bruna Silva
A Secretaria de Habitação realizará, nesta quarta-feira (11), às
10 horas, no auditório da prefeitura, mais uma etapa do programa
“Meu Bairro É Legal”, com a cerimônia de assinatura do contrato
de prestação de serviços �irmado entre município e Fundação Itesp
para regularização fundiária da Vila São Benedito e do Goiabal.

De acordo com informações da Secretaria de Habitação,
aproximadamente 900 unidades mobiliárias serão regularizadas por meio da parceria. Após a assinatura, a previsão é que até na segunda quinzena deste mês tenham
início os trabalhos de regularização, começando pela Vila
São Benedito.

Obra do Ceap Castolira segue a todo vapor
Divulgação

Colaborou com o texto:
Bruna Silva
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Obras, dá continuidade às obras do Ceap (Centro de
Estudos Avançados de Pindamonhangaba) – do Castolira. O
espaço está sendo construído
por meio da ampliação da Escola Municipal Julieta Reale,
desde junho e possui previsão
de conclusão das obras em
oito meses.
No total, são investidos R$
1.949.128,97, com recursos
próprios da Prefeitura. A ampliação contempla: cobertu-

ra da quadra poliesportiva já
existente, construção de nova
ala com salas de aula, palco
coberto, refeitório, cozinha e
área de recreação. Além disso,
serão construídos: sala de recursos multifuncionais, sala de
vídeo, brinquedoteca, salas de
leitura e novos sanitários acessíveis.
Após o término das obras, a
área total �inal da escola será
de 1.684 m². Há também no
cronograma Ceap “Bem-Viver”
por meio de uma ampliação da
Escola Municipal João Kolenda
Lemos. O total de investimento é de R$1.499.103,90 e a previsão é de oito meses de obras.

“Meu Bairro é Legal”
chega ao Nova Esperança Meio Ambiente realiza
No sábado (14), a partir das 9 horas, a Secretaria de Habitação em conjunto com diversas secretarias dará
sequência ao projeto “Meu Bairro é Legal” com a entrega de diversos títulos
de propriedades para os moradores do
Bairro Nova Esperança/Jd. Araretama.
O evento será realizado na rua José
Alves Pereira Sobrinho, s/nº, esquina
da área verde do Araretama, na rua do
Cras (de frente com a academia da melhor idade, residencial Nova Esperança/Jd. Araretama.
O projeto “Meu Bairro é Legal” realiza eventos mensais em que a Secretaria de Habitação, por meio dos departamentos de Habitação e de Regularização
Fundiária, em conjunto com as demais
secretarias, entregará título de propriedade em diversos bairros e núcleos de

interesses sociais e especí�icos nos termos da Lei Federal no 13.465/17.
No projeto, os bairros atendidos receberão atividades sociais e de lazer e
principalmente poderão além de receber título de propriedade fazer cadastramento habitacional, dar entrada em
sua regularização e tirar dúvidas jurídicas.
“São medidas para difundir os projetos habitacionais e principalmente a
Regularização Fundiária em nosso município mostrando a população o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à
regularização de núcleos/bairros irregulares e à titulação de seus ocupantes
de modo a garantir o direito à moradia”, a�irmou o secretário de Habitação,
Marcelo Martuscelli.

NOMES DOS CONTEMPLADOS

ADENIL DONIZETTI DE SOUZA
ANA APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA
ADRIANA CARDOSO SILVA
ALESSANDRA CRISTINA CHAVES NOGUEIRA
ANA LUCIA MOREIRA DE SOUZA
ANTONIO GONÇALVES PEREIRA
ANTONIO SIMAO DA SILVA
APARECIDA CECILIA CARDOSO
APARECIDA ROSA
BENEDITA CRISTINA ALCIDES
BENEDITO FLORENTINO DA SILVA
CARMEN LUCIA AGOSTINHO
CÉLIA MARIA DA SILVA MOREIRA
CELIA REGINA BUANI
CREUSA MARIA PEREIRA LIMA
DALVA FRANCISCA DO NASCIMENTO CASTILHO
DEOCRECIO PEDRO DA SILVA
ELIAS PRADO DOS SANTOS
FABIANA DOS SANTOS TIRIBA
FILOMENA PINTO VIEIRA
GONÇALO TEOFILO
ILDA NUNES DA SILVA
IVAN EPAMINONDAS XISTO
JEOVANE CELSO ANASTACIO
JOSE APARECIDO DA SILVA
JOSE DA SILVA GABRIEL
JOSE DE OLIVEIRA

JOSE GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS
JOSE ROGERIO ALVARENGA
LAERTE ALVES
LAZARA RODRIGUES MARTINS
LILIAN SILVA SANTOS MARTINS
LURDES MARIA DE NAZARE
MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA
MARIA ANGELA DE OLIVEIRA
MARIA FATIMA DE FREITAS
MARIA INES DOS SANTOS MELLO
MARIA JOSÉ SOUZA DE MOURA
MARIA LUIZA MORAIS LEITE
MARLENE AMELIA DA CONCEIÇÃO
MOACIR DE OLIVEIRA
NEIDE DE FATIMA SILVA BERNARDO
PAULO CÉSAR DA SILVA
RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
RODRIGO GARCIA DE MORAIS
ROSALINA BATISTA
ROSANE DE SOUZA RABELO
ROSANGELA DE OLIVEIRA
ROSELI ANTONI SOARES DA COSTA
SOFIA ROCHA DA SILVA BARBOSA
TEREZINHA DE JESUS GOMES
TIAGO DE JESUS
VANDERLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA
WILSON SAMPAIO SANT´ANA

ações no Castolira

Na última semana, a Secretaria
de Meio Ambiente da Prefeitura
realizou, no bairro Castolira,
reunião com a comunidade por
conta do retorno do projeto
“Semeando Valores”. O projeto é
uma parceria entre os moradores
e a prefeitura. Participaram
da reunião, representantes das
secretarias de Meio Ambiente,
de Educação, e de Obras e
Planejamento, além do prefeito Dr.
Isael Domingues.

“A partir desta terça-feira (10), a
Secretaria de Meio Ambiente iniciará
a limpeza da área verde do bairro
para posterior intervenção pela
Secretaria de Obras e Planejamento
com a topogra�ia e demarcação das
áreas para a construção de uma
pista de caminhada, além de plantios
de árvores e outras ações ambientais
e para melhoria de qualidade de
vida no bairro”, disse a secretária de
Meio Ambiente, Maria Eduarda San
Martin.
Divulgação

Moradores e prefeitura retomam atividades do projeto “Semeando Valores”
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especial
Seletiva escolhe
finalistas do
Concurso “Rainha
dos Tropeiros”
Uma seletiva realizada no último domingo (8), no Teatro Galpão,
escolheu as doze candidatas que
concorrerão ao título de “Rainha
dos Tropeiros do Vale do Paraíba”.
Promovida pelo Departamento
de Turismo da Prefeitura, a seletiva
teve a coordenação dos promotores
de eventos Allan Fernandes e Eli Estevam. “Foi uma etapa importante.
Além de conhecermos as candida-

tas, essa classificatória é fundamental para que elas se soltem na passarela e tirem suas dúvidas, no caso
das iniciantes. Fizemos um bom
trabalho e temos meninas muito
bonitas. A final será bem disputada”,
afirmou Allan Fernandes.
Eli Estevam também aprovou o resultado da seletiva. “Um
evento nota dez em organização,
cuidado, dedicação e respeito de

“Rainha dos
Tropeiros”

Fotos: Saulo Fernandes/Vale News

As candidatas selecionadas para a final posam ao lado dos organizadores do evento
toda a equipe da Prefeitura para
com cada uma das participantes.
Nossas expectativas para a final
são as melhores”, destacou ele.
A secretária adjunta de Cultura e Turismo, Ana Lúcia Gomes de
Araújo, explica que o festival é um
grande evento para a cidade, que
une diversão e tradição. “Nossa
expectativa para esta edição é de
50 mil pessoas, por conta de toda

a ampliação que a festa está tendo
e por ser o maior evento de resgate
cultural do Vale do Paraíba. A festa
conta com uma gastronomia típica
muito boa e estrutura familiar com
segurança”.
A final do concurso acontece
dentro da programação do “3º
Festival Tropeiro do Vale do Paraíba”, na próxima sexta-feira (13),
no Parque da Cidade, às 19 ho-

ras. Após a escolha da Rainha da
festa, a dupla Tallis e Wellington
anima o público que comparecer
ao local.
O festival será realizado de
sexta a domingo (15) e contará
com gastronomia tradicional mineira, shows e apresentações culturais. A entrada é franca.
Confira abaixo as 12 finalistas
do concurso.

Alene Souza

Cinthia Paiva

Daniela Morgado

Gabriela Silva

Julian Rego

Larissa Silva

Marceli Geraldo

Mirele Luiza

Mônica Sampaio

Pauline Silva

Rafaela Nascimento

Sthefany Rodrigues
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cultura & lazer

Laura Alves Mariano

Público agita
Fazenda Nova
Gokula durante
“Holi Kirtan”
Um público de mais de quatro mil pessoas lotou e agitou a
Fazenda Nova Gokula durante o
“Holi Kirtan – Festival das Cores”,
no último fim de semana.
Quem passou pelo local participou de uma extensa programação desde aulas de yoga, cântico
de mantras no templo, caminhadas ecológicas, tirolesa, gastronomia vegana e lacto-vegetariana e muitos shows musicais, que
foram do rock religioso e secular
ao reggae, passando por blues e
soul, entre outros ritmos.

Mas o momento mais esperado foi quando o locutor anunciou
a “explosão de cores”. Crianças,
jovens, adultos e famílias inteiras
se reuniram em frente ao palco
para, após a contagem regressiva,
jogar seus pós coloridos para o
alto. Sob a poeira colorida, todos
dançavam e as cores formavam
desenhos únicos em cada rosto
encantado pela beleza do momento.
A festa original, com raízes há
cinco milênios, segundo a comunidade hare krishna, celebra o
Aiandra Alves Mariano

A “explosão de cores” fez a festa do público presente
Aiandra Alves Mariano

Mais de quatro mil pessoas participaram do festival que atrai visitantes de diversos locais
triunfo do bem contra o mal, a redução da desigualdade social entre ricos e pobres, idosos e crianças, homens e mulheres.
Uma das principais atrações
do evento, o rockeiro californiano Thommas Kind, elogiou o público. “Eu participo de festivais na
Índia, Europa, América do Norte
e diversos países da América do
Sul, mas meu lugar preferido é
Nova Gokula. A alegria de vocês
é inigualável!”, destacou ele, do
palco.
Outra visita ilustre foi o cônsul
da Índia no Brasil, Amit Mishra,
que veio especialmente a Pindamonhangaba para conhecer
o festival. Ele foi recebido pelo
prefeito Isael Domingues. “É uma
honra para nossa cidade sediar
esse festival tão aclamado em
todo o mundo. Me sinto feliz por
participar de uma festa que prega
a alegria, o amor e a paz entre os
povos”, enfatizou o prefeito, durante o encontro.
A fazenda Nova Gokula fica em
uma área de proteção ambiental,
na Serra da Mantiqueira, com
120 hectares e abriga o maior
templo Hare Krishna da América

do Sul. No local não é permitida a
entrada e o consumo de bebidas
alcoólicas, cigarro, drogas, carne,
peixe e ovos.
O local recebe turistas e devotos de todo o mundo. A entrada

aos fins de semana é gratuita. É
cobrado estacionamento (R$ 25
- automóvel; R$ 15 – motos). A
Fazenda Nova Gokula fica na estrada Abílio José de Almeida s/n,
bairro do Ribeirão Grande.
Aiandra Alves Mariano

A equipe da Apoena Ecoturismo promoveu trilhas pela Serra
da Mantiqueira, visitando cachoeiras inabitadas

O cônsul geral da Índia, Amit Kumar Mishra, e organizadores do festival, Murari e Vaikuntha,
receberam o prefeito Isael Domingues e representantes da administração municipal, Rodrigo Lossio,
Ricardo Flores, Ana Lúcia Gomes e Gislene Cardoso

Divulgação

O roqueiro californiano T. K. foi uma
das principais atrações da festa
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geral

Intercambistas de programa musical
vêm para o Vale do Paraíba
A “Amigos do Guri” acaba de receber seis novos
intercambistas do “Move”
(Musicians and Organizers
Volunteer Exchange), programa criado pela organização parceira JM Norway.
Os jovens são de Moçambique, Malawi e Noruega.
Metade deles ficará em São
José dos Campos e a outra
parte em Marília (SP).
Os selecionados participarão das atividades do
“Projeto Guri” durante 10
meses. Com a parceria, os
estrangeiros poderão ensinar ritmos musicais típicos, bem como a história
de seus países de origem,
agregando seus conhecimentos e vivências às aulas.
São José dos Campos
recebe Chisomo Chimoto,
que tem 24 anos, nasceu
no vilarejo de Thanga, em
Nkhotakota, mas vivia em

Lilongwe. Formada em jornalismo desde 2016, trabalha com fotografia, edição
de imagens e vídeos. Trabalhou na comunicação de
organizações como a Rech
out to Girls, grupo que busca a equidade entre as pessoas e o empoderamento
das meninas. Destacou-se
com um trabalho musical
contra o ataque de albinos
no país e, antes de vir ao
Brasil, dedicava-se ao single Mundiperekeze.
Outra participante é
Khalusa Bandaleao, de
Maputo, Moçambique, que
tem 25 anos e participou
de diversos concursos musicais. Logo que conheceu o Music Crossroads
Academy, Khalusa se empenhou em participar do
move e compartilhar conhecimentos culturais com
pessoas de outros países.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

“Ainda pequena, eu cantava na rua para comprar
comida e caderno para ir
à escola. Depois passei a
fazer coro para artistas de
Moçambique. Estar aqui é
uma emoção. Vou aproveitar bastante”, disse Khalusa, cantora que conquistou
vários prêmios em seu país
de origem.
O caçula da turma é
Oskar Skorge, que tem 19
anos, nasceu em Londres,
mas cresceu em uma cidade costeira ao sul de Oslo,
na Noruega. Formou-se no
programa Internacional de
Bacharelado, em Sanderfjord, também na Noruega.
Toca bateria há 10 anos e
pesquisa músicas de influência afro-cubana e jazz.
“Quero conhecer a cultura
brasileira e contribuir no
que for possível”, contou o
jovem.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Divulgação/Amigos do Guri

Estrangeiros receberam instruções na sede da “Amigos do Guri”, em São Paulo

Grupo da USP cria aplicativo para prevenir a depressão materna

ESTADO DE SÃO PAULO

CONVITE : “MEU BAIRRO É LEGAL”

Ferramenta indica intervenções para evitar riscos e incentiva procura por ajuda
“MEU BAIRRO É LEGAL”, para a entrega do CONTRATO DE DOAÇÃO paraprofissional, segundo o quadro apresentado
CONVITE : “MEU BAIRRO É LEGAL”

A Secretaria de Habitação de Pindamonhangaba estará promovendo o evento:
A Secretaria de Habitação de Pindamonhangaba estará promovendo o evento:

“MEU BAIRRO do
É LEGAL”,
para a entrega
do CONTRATO
DE DOAÇÃO
para
ESCRITURA
seu imóvel,
localizado
no Loteamento
Municipal
NOVA
ESCRITURA do seu imóvel, localizado no Loteamento Municipal NOVA
ESPERANÇA.
ESPERANÇA.

DIA: 14/09/2019 – SÁBADO – às 09h
DIA: 14/09/2019 – SÁBADO – às 09h

Local: esquina da ÁREA VERDE DO ARARETAMA – RUA JOSÉ ALVES
Local: esquina da ÁREA VERDE DO ARARETAMA – RUA JOSÉ ALVES
PEREIRA
SOBRINHO, S/Nº.
PEREIRA SOBRINHO, S/Nº.
(De
frente
paraaaAcademia
Academia
da Melhor
Rua
do Araretama)
CRAS Araretama)
(De frente para
da Melhor
IdadeIdade
– Rua–do
CRAS
evento também
com
a presença
de outras
Secretarias
para atendimentos
e
OO evento
tambémcontara
contara
com
a presença
de outras
Secretarias
para atendimentos
esclarecimentos aos
moradores
do Bairro.
esclarecimentos
aos
moradores
do Bairro.
Nesta data estaremos entregando a DOCUMENTAÇÃO PARA ESCRITURA DOS

Nesta data estaremos entregando
a DOCUMENTAÇÃO
PARA ESCRITURA DOS
MORADORES
ABAIXO:
MORADORES ABAIXO:

LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA

LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA
NOME

ENDEREÇO

1
2
13
24
35
46
57
8
6
9
7
10
8
11
9
12
13
10
14
11
15

ADENIL DONIZETTI DE SOUZA
RUA CASSIO PIRES SALGADO, 107
NOME
ENDEREÇO
ANA APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA
RUA ANGELICA SAMAHA DE FARIA, 64
ADENIL
DE SOUZA
RUA CASSIO
PIRES SALGADO,
107
ADRIANADONIZETTI
CARDOSO SILVA
RUA CASSIO
PIRES SALGADO,
137
ANA
APARECIDA
DOSCHAVES
SANTOS
MOREIRA RUA CASSIO
RUA ANGELICA
SAMAHA
ALESSANDRA
CRISTINA
NOGUEIRA
PIRES SALGADO,
254 DE FARIA, 64
ANA LUCIACARDOSO
MOREIRA DE
SOUZA
RUA PADRE
WALTER PIRES
DONATI,
63
ADRIANA
SILVA
RUA CASSIO
SALGADO,
137
ANTONIO GONÇALVES
PEREIRA
PEREIRA
SOBRINHO,
241254
ALESSANDRA
CRISTINA
CHAVES NOGUEIRARUA JOSE
RUAALVES
CASSIO
PIRES
SALGADO,
ANTONIO
SIMAO
DA SILVA
RUA ANGELICA
SAMAHA
FARIA,DONATI,
324
ANA
LUCIA
MOREIRA
DE SOUZA
RUA PADRE
WALTER
63
APARECIDA CECILIA CARDOSO
RUA JOSE ALVES PEREIRA SOBRINHO, 49
ANTONIO GONÇALVES PEREIRA
RUA JOSE ALVES PEREIRA SOBRINHO, 241
APARECIDA ROSA
RUA PADRE WALTER DONATI, 155
ANTONIO
SIMAO DA SILVA
RUA ANGELICA SAMAHA FARIA, 324
BENEDITA CRISTINA ALCIDES
RUA CASSIO PIRES SALGADO, 113
APARECIDA
CECILIA
CARDOSO
RUA JOSE
ALVESFARIA,
PEREIRA
BENEDITO FLORENTINO DA SILVA
RUA ANGELICA
SAMAHA
31 SOBRINHO, 49
APARECIDA
ROSA
RUA PADRE
WALTER
155
CARMEN LUCIA
AGOSTINHO
RUA ANGELICA
SAMAHA
FARIA,DONATI,
117
CÉLIA MARIA
DA SILVAALCIDES
MOREIRA
RUA JOSE
PEREIRA
SOBRINHO,
255113
BENEDITA
CRISTINA
RUAALVES
CASSIO
PIRES
SALGADO,
CELIA REGINA
BUANI
RUA BENEDITO
PIRES CESAR,
351 FARIA, 31
BENEDITO
FLORENTINO
DA SILVA
RUA ANGELICA
SAMAHA
CREUSA MARIA PEREIRA LIMA
RUA PADRE WALTER DONATI, 281
12 CARMEN
LUCIA AGOSTINHO
RUA ANGELICA SAMAHA FARIA, 117
DALVA FRANCISCA DO NASCIMENTO
13
MARIA DA SILVA MOREIRA
RUA JOSE ALVES
PEREIRA
SOBRINHO,
255
16 CÉLIA
CASTILHO
RUA MONSENHOR
RODRIGO
DE ARAUJO,
40
14
REGINA
BUANI
RUA BENEDITO
PIRES
17 CELIA
DEOCRECIO
PEDRO
DA SILVA
RUA MONSENHOR
RODRIGO
DECESAR,
ARAUJO,351
300

1
15 CREUSA MARIA PREFEITURA
PEREIRA LIMA
RUA PADRE WALTER
DONATI, 281
MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
DALVA FRANCISCA DO NASCIMENTO
ESTADO
DE SÃO PAULO
16 CASTILHO
RUA MONSENHOR
RODRIGO DE ARAUJO, 40
17 DEOCRECIO PEDRO DA SILVA
RUA MONSENHOR RODRIGO DE ARAUJO, 300
18 ELIAS PRADO DOS SANTOS
RUA MIRABEAU ANTONIO PINI, 296
19 FABIANA DOS SANTOS TIRIBA
RUA MIRABEAU ANTONIO PINI, 74
20 FILOMENA PINTO VIEIRA
RUA BENEDITO PIRES CESAR, 33
21 GONÇALO TEÓFILO
RUA ALCEU CARVALHO DE FARIA, 296
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
22 ILDA NUNES DA SILVA
RUA PADRE WALTER DONATI, 35
ESTADO DE SÃO PAULO
23 IVAN EPAMINONDAS XISTO
RUA CASSIO PIRES SALGADO, 161
24 JEOVANE CELSO ANASTACIO
RUA MONSENHOR RODRIGO DE ARAUJO, 148
18 ELIAS PRADO DOS SANTOS
RUA MIRABEAU ANTONIO PINI, 296
25 JOSE
APARECIDO
DA SILVA
RUA MIRABEAU
19 FABIANA
DOS SANTOS
TIRIBA
RUA MIRABEAU
ANTONIOANTONIO
PINI, 74 PINI, 137
26 JOSE
DA SILVAPINTO
GABRIEL
RUA MIRABEAU
ANTONIO
PINI, 252
20 FILOMENA
VIEIRA
RUA BENEDITO
PIRES CESAR,
33
21 GONÇALO
TEÓFILO
RUA ALCEU
CARVALHO
DE FARIA,
296
27 JOSE
DE OLIVEIRA
RUA JOANA
GUEDES
PEREIRA,
29
22 ILDA NUNES DA SILVA
RUA PADRE WALTER DONATI, 35
28 JOSE
GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS
RUA MIRABEAU ANTONIO PINI, 294
23 IVAN EPAMINONDAS XISTO
RUA CASSIO PIRES SALGADO, 161
29 JOSE
ROGERIO ALVARENGA
RUA MIRABEAU ANTONIO PINI, 295
24 JEOVANE CELSO ANASTACIO
RUA MONSENHOR RODRIGO DE ARAUJO, 148
30 LAERTE
ALVES
RUA BENEDITO
PIRES
285
25 JOSE APARECIDO DA SILVA
RUA MIRABEAU
ANTONIO
PINI,CESAR,
137
31 LAZARA
RODRIGUES
MARTINS
RUA ANGELICA
SAMAHA
26 JOSE DA
SILVA GABRIEL
RUA MIRABEAU
ANTONIO
PINI, 252FARIA, 311
27 JOSESILVA
DE OLIVEIRA
RUA JOANA
GUEDES
PEREIRA,
29 SOBRINHO, 67
32 LILIAN
SANTOS MARTINS
RUA JOSE
ALVES
PEREIRA
28 JOSE GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS
RUA MIRABEAU ANTONIO PINI, 294
33 LURDES
MARIA DE NAZARE
RUA MARIO NOGUEIRA DA SILVA, 66
29 JOSE ROGERIO ALVARENGA
RUA MIRABEAU ANTONIO PINI, 295
34 MANOEL
RAIMUNDO DE SOUZA
RUA ANGELICA SAMAHA FARIA, 76
30 LAERTE ALVES
RUA BENEDITO PIRES CESAR, 285
35 MARIA
ANGELA
DE OLIVEIRA
RUA CASSIO
PIRES
SALGADO,
75
31 LAZARA
RODRIGUES
MARTINS
RUA ANGELICA
SAMAHA
FARIA,
311
32 LILIAN
SILVA SANTOS
MARTINS
RUA JOSE
PEREIRA
36 MARIA
FATIMA
DE FREITAS
RUAALVES
RODRIGO
DESOBRINHO,
ARAÚJO,67
293
33 LURDES
NAZAREMELLO
RUA MARIO
NOGUEIRA
DA SILVA,
66
37 MARIA
INESMARIA
DOSDE
SANTOS
RUA PADRE
WALTER
DONATI,
48
34 MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA
RUA ANGELICA SAMAHA FARIA, 76
38 MARIA
JOSÉ SOUZA DE MOURA
RUA JOSE ALVES PEREIRA SOBRINHO, 249
35 MARIA ANGELA DE OLIVEIRA
RUA CASSIO PIRES SALGADO, 75
39 MARIA
LUIZA MORAIS LEITE
RUA PADRE WALTER DONATI, 95
36 MARIA FATIMA DE FREITAS
RUA RODRIGO DE ARAÚJO, 293
40 MARLENE
AMELIA
DA CONCEIÇÃO
RUA JOSE
ALVES
PEREIRA
37 MARIA INES
DOS SANTOS
MELLO
RUA PADRE
WALTER
DONATI,
48 SOBRINHO, 319
38 MARIADE
JOSÉ
SOUZA DE MOURA
RUA JOSE
PEREIRA
SOBRINHO,
249
41 MOACIR
OLIVEIRA
RUAALVES
ALCEU
CARVALHO
DE FARIA,
241
39 MARIA
LUIZA MORAIS
LEITE
RUA PADRE
WALTERWALTER
DONATI, 95
42 NEIDE
DE FATIMA
SILVA
BERNARDO
RUA PADRE
DONATI, 275
40 MARLENE AMELIA DA CONCEIÇÃO
RUA JOSE ALVES PEREIRA SOBRINHO, 319
43 PAULO
CÉSAR DA SILVA
RUA ALCEU CARVALHO DE FARIA, 51
41 MOACIR DE OLIVEIRA
RUA ALCEU CARVALHO DE FARIA, 241
44 RAIMUNDO
RIBEIRO
DA
SILVA
RUA EMERSON REINALDO, 308
42 NEIDE DE FATIMA SILVA BERNARDO
RUA PADRE WALTER DONATI, 275
45 RODRIGO
GARCIA
MORAIS
RUA EMERSON
REINALDO,
43 PAULO CÉSAR
DA DE
SILVA
RUA ALCEU
CARVALHO DE
FARIA, 51 284
44 RAIMUNDO
RIBEIRO DA SILVA
RUA EMERSON
REINALDO,
308DONATI, 227
46 ROSALINA
BATISTA
RUA PADRE
WALTER
45 RODRIGO
GARCIA DE
MORAIS
RUA EMERSON
REINALDO, 284
47 ROSANE
DE SOUZA
RABELO
RUA MONSENHOR
RODRIGO DE ARAUJO, 112
46 ROSALINA BATISTA
RUA PADRE WALTER DONATI, 227
48 ROSANGELA DE OLIVEIRA
RUA ALCEU CARVALHO DE FARIA, 122
47 ROSANE DE SOUZA RABELO
RUA MONSENHOR RODRIGO DE ARAUJO, 112
49 ROSELI
ANTONIDESOARES
RUA MONSENHOR
RODRIGO
48 ROSANGELA
OLIVEIRADA COSTA
RUA ALCEU
CARVALHO DE FARIA,
122 DE ARAUJO, 130
50 SOFIA
ROCHA
DA
SILVA
BARBOSA
RUA ANGELICA
SAMAHA
FARIA,130
96
49 ROSELI ANTONI SOARES DA COSTA
RUA MONSENHOR
RODRIGO
DE ARAUJO,
50 SOFIA ROCHA
DA SILVA
BARBOSA
RUA ANGELICA
96 SOBRINHO, 85
51 TEREZINHA
DE JESUS
GOMES
RUA JOSESAMAHA
ALVES FARIA,
PEREIRA
51 TEREZINHA
DE JESUS GOMES
RUA JOSE
PEREIRA SOBRINHO,
85 DE ARAUJO, 124
52 TIAGO
DE JESUS
RUAALVES
MONSENHOR
RODRIGO
52 TIAGO DE JESUS
RUA MONSENHOR RODRIGO DE ARAUJO, 124
53 VANDERLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA
RUA PADRE WALTER DONATI, 29
53 VANDERLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA
RUA PADRE WALTER DONATI, 29
54 WILSON
SAMPAIO
RUA MARIO
NOGUEIRA
54 WILSON
SAMPAIOSANT´ANA
SANT´ANA
RUA MARIO
NOGUEIRA
DA SILVA, DA
316 SILVA, 316

Para auxiliar a
combater a depressão
entre as gestantes, um
grupo de pesquisadores da Faculdade de
Medicina da Univeresidade de São Paulo
(FMUSP) elaborou um
aplicativo capaz de
identificar sintomas
depressivos
nesse
grupo e em mães. Denominada Motherly, a
ferramenta indica intervenções para evitar
riscos maiores e também incentiva a procura por ajuda profissional de acordo com
o quadro apresentado.
O projeto está em
processo de desenvolvimento. Uma versão
preliminar será lança1

da em breve para mulheres que se candidataram
para participar do período de testes, ainda como
parte da pesquisa. Além
da saúde mental, o aplicativo também monitora
aspectos como peso, qualidade do sono, nutrição e
atividades físicas.
No Motherly, o passo
inicial é a gestante responder algumas perguntas que ajudarão a montar
o perfil. Dessa forma, já é
possível identificar sinais
que merecem atenção. O
aplicativo percebe indícios de alguma questão
que pode se tornar clínica e promove ações. Para
prevenir a depressão, a
ferramenta utiliza a chamada “ativação compor-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO Nº 108/2019 (PMP 14236/2019) – REABERTURA
Para “contratação de empresa especializada em atividades de práticas integrativas e
complementares (cursos) pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia
20/09/19 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 138/2019 (PMP 17283/2019) – REABERTURA
Para “aquisição de materiais elétricos”, com entrega dos envelopes até dia 04/10/19 às 08h e
início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 164/2019 (PMP 21739/2019) – REABERTURA
Para “aquisição de equipamento hospitalar para o Pronto Socorro Municipal”, com entrega dos
envelopes até dia 04/10/19 às 14h e início da sessão às 14h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações
no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
*** ADIAMENTO ***
PREGÃO Nº 183/2019 (PMP 23436/2019)
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “aquisição de um microônibus”, para análise das impugnações interpostas pelas empresas Transrio Caminhões,
Ônibus, Máquinas e motores Ltda (processo 26763/2019); e Mascarello Carrocerias e Ônibus
Ltda (processo 26828/2019).
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 159/2015 (PMP 18257/2015)
Foi firmado o aditamento 02/2019, de 26/07/2019, 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 prorrogação até 12/08/2020, 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.

PREGÃO Nº 153/2016 (PMP 15994/2016)
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 19/07/2019, ao contrato 172/2016, que cuida de
“contratação de empresa especializada na prestação de serviços em apoio à operacionalização
Apresentar
apenas o
o seu
original.
Apresentar
apenas
seuRG
RGe eCPF
CPF
original.
e fortalecimento do programa de educação, monitoramento e controle de pacientes
portadores de diabetes tipo 1, tipo 2 e gestacional insulino dependentes”, para prorrogação
Sua presença
é muitoéimportante!
até 21/07/2020, e reajuste de 3,8647%, conforme variação do IPC FIPE, passando o valor
Sua presença
muito importante!
para R$ 206.322,59, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada,
empresa Cedlab Centro de Diagnóstico Laboratorial Ltda EPP, a Sra Alexandra Manfredini
Marcelo Martuscelli
Ferreira dos Santos.
Secretário de Habitação e Regularização Fundiária

Marcelo Martuscelli

tamental”. Como explica o
pesquisador Daniel Fatori, ela é usada há décadas
na clínica psicológica, e
incentiva o paciente a fazer atividades das quais
gosta ou que lhe são importantes. A técnica parte
do pressuposto de que,
ao fazer essas ações, os
sintomas depressivos são
naturalmente atenuados.
Ao usar o Motherly, as
mães e gestantes também
monitoram a qualidade do
sono e da alimentação, bem
como a prática de exercícios físicos, e recebem
dicas de como melhorar
cada um desses aspectos
da saúde. O aplicativo é
personalizado, de modo
que as recomendações que
cada usuária recebe são di-

ferentes de acordo com
seu perfil: a gestante só
entrará no módulo de
ativação comportamental, por exemplo, caso
apresente sintomas depressivos.
A princípio, o Motherly serve de auxílio
para todo o período da
gestação e até três meses após o nascimento. Em longo prazo, os
pesquisadores querem
desenvolver o aplicativo o suficiente para
que ele possa ser utilizado até que a criança
complete cerca de quatro anos. Os interessados podem obter mais
informações sobre a
ferramenta pelo site
www.motherly.com.br.

Conselho de Defesa do Meio Ambiente
Conselho de Defesa do Meio Ambiente

CONVOCAÇÃO - 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019
CONVOCAÇÃO - 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019
Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a
Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho
comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “8ª Reunião
Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a
Ordinária de 2019”, cuja pauta vem a seguir:
Conselho
de Defesa
do Meio
Ambiente
comparecer, na data e local
abaixo,
para
a realização
da “8ª Reunião
Ordinária de 2019”, cuja pauta vem a seguir:

CONVOCAÇÃO - 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019

01 – Aprovação da Ata anterior e assinatura;
Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho
02 – Informes;
01 – AprovaçãoMunicipal
da Ata de
anterior
Defesa edoassinatura;
Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a
03 – Analise decomparecer,
projeto de
de novos
município em
na arborização
data e local abaixo,
para a condomínios
realização da “8ª no
Reunião
02 – Informes;
Ordinária de 2019”, cuja pauta vem a seguir:
atendimento a Lei
5.462 de 2012;
03 – Analise de projeto de arborização de novos condomínios no município em
04 – Coleta Seletiva no Bairro Araretama e Município de Pindamonhangaba;
atendimento a Lei
deda2012;
01 – 5.462
Aprovação
Ata anterior e assinatura;
05 - Saldo do Fundema
e a aplicação do recurso dentro deste ano.
02 – Informes;
04 – Coleta Seletiva
no Bairro Araretama e Município de Pindamonhangaba;
03 – Analise de projeto de arborização de novos condomínios no município em

05 - Saldo do Fundema
a aplicação
atendimento e
a Lei
5.462 de 2012;do recurso dentro deste ano.

04 – Coleta Seletiva no Bairro Araretama e Município de Pindamonhangaba;
Data: 17/09/2019
(terça-feira)
05 - Saldo do Fundema e a aplicação do recurso dentro deste ano.

Data: 17/09/2019 (terça-feira)
Data: 17/09/2019 (terça-feira)
Horário:
Horário:
Horário:
Primeira chamada: 14:00
Primeira14:15
chamada: 14:00
Segunda chamada:
Segunda chamada: 14:15
Primeira chamada: 14:00
Segunda chamada: 14:15

Local: Rua Martin Cabral s/no. - Sabesp - Entrada pela portaria

Local: Rua Martin Cabral s/no. - Sabesp - Entrada pela portaria
Local: Rua Martin Cabral s/no. - Sabesp - Entrada pela portaria
Frederico L. A. Gama
Presidente

Frederico L. A. Gama
Presidente
Frederico L. A. Gama
Presidente

1
Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos, se estamos envolvidos e
inseridos nos processos de elaboração dos mesmos.

Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2019
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Tribuna do Norte

Saúde

“Setembro Amarelo”: Encontro em prol
da vida acontece nesta terça-feira
No mês em que se dá a mobilização para transtornos mentais, especialmente depressão,
a Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba, por meio do Caps,
promove o encontro em prol da
vida. O encontro acontecerá às
18 horas, no auditório do Senai e
será aberto ao público.
Segundo os organizadores, o
evento contará com a presença
de líderes religiosos de diferentes segmentos como: budista,
espírita, católico, evangélico, umbanda, candomblé, entre outros.
A intenção primordial é unir esforços da população e criar redes
de proteção.
O Senai fica na avenida Abel
Corrêa Guimaraes, 971 – Jardim
Resende.

Divulgação

Divulgação

Colaborou com o texto:
Bruna Silva

Iniciativa do Senai integra a campanha voltada para a prevenção de danos causados pelos transtornos mentais

Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba
realiza oficina para cuidados da hanseníase
Divulgação

A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba promoveu, na última semana, uma
oficina sobre cuidados durante o tratamento
de hanseníase, no auditório da UPA de Moreira César. O evento buscou discutir medidas
humanizadas para o tratamento de pacientes
da rede pública de saúde.
Nos dois dias de evento, médicos e enfermeiros da rede pública de saúde puderam
debater sobre a importância de um tratamento adequado e humanizado da hanseníase.
Participaram ainda da discussão algumas
cidades da região, como Lagoinha, Natividade da Serra, Campos do Jordão, Tremembé e
Taubaté, além de estudantes de enfermagem
e medicina.
De acordo com informações da Secretaria
de Saúde, a oficina foi necessária para a determinação de diretrizes para o cuidado dos
pacientes do SUS. Além disso, os resultados do
encontro serão enviados para o Ministério da
Saúde, e as medidas discutidas possuem previsão para entrar em vigor em janeiro de 2020.

Alimentação balanceada pode
ajudar a combater a gastrite
Inflamação ou infecção do
revestimento do estômago é
responsável por provocar
queimação e outros problemas
Quem tem gastrite sabe como
comidas apimentadas, alimentos
que contém cafeína, chocolates,
refrigerantes e bebidas alcoólicas
podem ser um grande problema.
A doença é a inflamação ou infecção do revestimento do estômago. Ela pode durar por pouco
tempo, se for aguda, ou pode durar meses e até mesmo anos se
for crônica.
A seleção de alimentos que
devem ser evitados é grande.
Contudo, isso não quer dizer que
quem tem a doença come mal. Os
alimentos gordurosos também

Colaborou com o texto:
Bruna Silva

são vilões. Como a digestão destes alimentos é mais demorada,
prejudica mais ainda o órgão inflamado.
A nutricionista Karin Klack explica que os alimentos gordurosos não são apenas frituras. “Há
muita gordura presente em bolachas recheadas ou amanteigadas,
cortes de carnes com muita gordura, assim como os embutidos e
até mesmo as aves. Não é porque
o frango é uma carne branca que
está ausente de gordura. Partes
como a coxa e a asinha são exemplos a serem evitados”, afirma.

Receitas antigas
podem não ajudar
Quem nunca ouviu a avó ou
até mesmo a mãe dizer que tomar um copo de leite frio para
melhorar a queimação? Porém,
não é bom tomar sozinho e muito
menos gelado. O leite pode melhorar a sensação, mas o quadro
pode piorar a partir do momento
que ele começa a fermentar dentro do estômago.
“Outro ponto é que as pessoas
com problemas gástricos devem
consumir os alimentos sempre
em temperatura morna, nunca
muito quente, nem muito gelado.
O melhor jeito de tratar e prevenir a gastrite ainda é manter um
peso adequado e uma vida saudável”, diz Karin.
Uma série de
cuidados são
úteis para evitor o
desconforto causado
pela gastrite

Confira algumas dicas:
– Mantenha uma
alimentação balanceada,
com o máximo de alimentos
em sua forma natural;
– Coma devagar,
mastigando bem;
– Não fique muito tempo
em jejum. O recomendando
é fazer de cinco a seis

refeições ao dia, sempre em
porções reduzidas e em um
intervalo de três horas;
– Evite tomar líquido junto
com as refeições;
– Pratique atividades
físicas, sempre com
acompanhamento médico.
Divulgação
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São Paulo oferece vagas para o Novotec
Integrado nas escolas estaduais
O Governo do Estado de São
Paulo oferece 5 mil vagas do
Programa Novotec Integrado de
2.020 para alunos do Ensino Médio da Rede Estadual. Os pais dos
estudantes do 9º ano do ensino
fundamental que hoje estão matriculados na rede pública têm
até o dia 23 de setembro para
manifestar interesse para o próximo ano letivo.O objetivo é atender mais de 100 mil estudantes
até 2022.
O Novotec Integrado oferece oportunidade aos alunos de
cursarem os três anos do ensino
médio ao mesmo tempo em que
cursam um ensino técnico pro�issionalizante de alta qualidade.
Eles recebem o certi�icado de
conclusão do ensino médio com a
habilitação técnica.
No Novotec, os cursos são
oferecidos de acordo com a alta
demanda dos jovens por pro�issionalização mais rápida e do
mercado de trabalho por mão de
obra quali�icada para as necessidades atuais.
São 7 opções de cursos para
o Novotec Integrado: Desenvol-

vimento de Sistemas, Informática para Internet (Programação
Web), Administração, Recursos
Humanos, Marketing, Contabilidade e Logística.As turmas de
Novotec Integrado não substituem turmas do 1º ano regular.
Elas serão adicionadas ao que já
é oferecido nas escolas, aproveitando salas livres.
A iniciativa é realizada pela
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, em parceria com o
Centro Paula Souza – instituição
referência em excelência educacional no Brasil – e a Secretaria
Estadual da Educação.
A manifestação de interesse
dos alunos do 9° ano do ensino
fundamental na rede estadual
para o ano letivo de 2020 pode
ser feita pelo aplicativo Minha Escola SP ou através do site Secretaria Escolar Digital (sed.educacao.
sp.gov.br) escolhendo a opção
Ensino Técnico Pro�issionalizante.
No mês de novembro há a
con�irmação da matrícula. Os estudantes mais próximos das escolas.
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Pais dos alunos do 9º ano têm até o dia 23 de setembro para manifestar interesse para as
turmas que começam em 2020

“Ônibus da Fé” conecta Santuários de Nossa Senhora Aparecida
e Frei Galvão
Viajar pela história de dois
importantes ícones da fé católica
nacional, localizados no circuito
religioso do Vale do Paraíba, �icou
mais dinâmico. O “Ônibus da Fé”,
desde a sexta-feira (6), passou a
fazer o roteiro entre os Santuários de Nossa Senhora Aparecida,
em Aparecida, e Frei Galvão, em
Guaratinguetá.
Com capacidade para 30 passageiros, o veículo passa por 16
pontos de visitação nas duas cidades, apresentando importantes locais e fatos da história da
Padroeira do Brasil e de Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro.
Um sistema interno de áudio e vídeo completa a experiência, fornecendo detalhes e curiosidades
sobre os locais visitados.
Com valor promocional de início, a passagem individual custa
R$20 e o embarque ocorre inicialmente em frente ao CineMuseu - Memorial da Devoção
Nossa Senhora Aparecida, localizado no estacionamento do
Santuário Nacional. Ao todo o
trajeto terá duração de 3 horas
até o dia 29 de setembro. Nesse período, a operação ocorre
às 9h30, 13h30 e 16h30, em
todos os dias, incluindo feriados e vésperas de feriado. Após
essa data, o bilhete passará a ser
de R$ 25 e o percurso será de 2
horas.
O projeto é uma iniciativa da
agência Accetur Turismo, com
apoio da prefeitura de Guaratinguetá, Valetur - Empresa de
Transportes, Memorial da Devoção Nossa Senhora Aparecida e a
agência Turismo da Fé. “Com foco
na pro�issionalização do turismo, o projeto visa fornecer uma
experiência igualada as maiores
cidades turísticas do mundo”, explicou Thiago Theodoro, coordenador do projeto.

“Expo Ciee” reúne oportunidades e serviços para estudantes
Após reunir 8 mil visitantes
na edição passada, a 2ª Expo
Ciee contará com novidades no
Vale do Paraíba. Além da tradicional oferta de vagas - nesta
edição serão 350 de estágio e
150 de aprendizagem - também
será possível emitir a primeira
via da carteira de trabalho gratuitamente.

Durante os dias 27 e 28 de
setembro os estudantes que
visitarem o Parque da Cidade
de São José dos Campos terão
a chance de realizar o cadastro no banco de dados do Ciee
(Centro de Integração Empresa-Escola) e buscar vagas dentro de seu per�il. Aqueles que já
estão cadastrados poderão sair

do evento encaminhados para
um encontro com as empresas
parceiras.
De acordo com Alexandre Altenfelder, supervisor de Feiras
do Ciee, a feira é um facilitador
para quem está começando sua
jornada pro�issional. “O grande
objetivo da Expo é reunir serviços, atrações e oportunida-

Feira gratuita conta com 500 vagas entre estágio e aprendizagem

de para os jovens que desejam
entrar no mundo do trabalho e
dar início a sua carreira”, conta.
A Expo Ciee será realizada
das 10 às 18 horas, nos dias 27
e 28 de setembro, no Parque da
Cidade de São José dos Campos.
A inscrição é gratuita e pode ser
realizada no site: www.expociee.com.br.

Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2019
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“Guerreiras Pinda” estão
na final da “Copa Paulista”
Colaborou com o texto:
Bruna Silva
No domingo (9), as
“Guerreiras Pinda”, equipe
feminina de futsal da Secretaria de Esportes, venceu a equipe de Franca e se
classificou para a final da
“Copa Paulista”, no ginásio
do Tabaú.
Anteriormente, o primeiro confronto ficou em
2x2, na casa das adversárias. A equipe de Pindamonhangaba precisava da vitória no segundo jogo para
garantir a vaga na final.
E com muito empenho, a
classificação foi conquistada. Numa virada espetacular, as guerreiras venceram
pelo placar de 4x2, com

Divulgação

gols de Gabi, Ludmila, Júlia
e Larissa.
E a agenda não para
Na última quinta-feira
(5), as Guerreiras Pinda
Futsal empataram com o
Tiger Corinthians, por 2x2,
em São Bernardo. Desta
forma, as meninas estão a
uma vitória de se classificarem para as semifinais do
“Campeonato Paulista da
Federação Sub 20”. O próximo jogo acontece nesta
terça-feira (10), às 19h30,
no ginásio do Tabaú contra
a equipe Guarulhense.
Meninas foram pra
final após vencer
equipe de Franca

Reprodução/Internet

“Meeting Esportivo”
Três pugilistas
da região vencem reúne especialistas
na “Batalha Boxe no Vale do Paraíba
Profissional”
Colaborou com o texto:
Dayane Gomes
A competição esportiva “Batalha Boxe Profissional” aconteceu o último sábado (7), na quadra da
Gaviões da Fiel, em São Paulo. O evento contou com
a participação de representantes do Vale do Paraíba.
Erick Washington Resedá, o “Sorriso”, Daniel Araújo,
o “Eddie Murphy”, e José Conceição Nascimento, de
São de São José dos Campos, ganharam suas lutas na
capital paulista.
A arena estava cheia e o público, de cerca de 700
pessoas, se mostrou empolgado. A programação
envolveu 15 lutas. Na abertura do torneio, o “Card
Amador” teve como vencedor “Sorriso”, que venceu
Alexssandro Batista por nocaute técnico, aos 2min36seg do primeiro round.
A outra vitória regional veio na disputa do “Card
Preliminar Profissional”. “Eddie Murphy” se saiu
melhor do que Juliano Wagner Silva, o “El Lobo”, e
conquistou a decisão unânime dos juízes, vencendo
por pontos. Já pelo “Card Principal Profissional”, na
categoria “Médio”, José Conceição fechou a noite de
conquistas vale-paraibanas. O atleta também ganhou por pontos, depois de seis rounds de embate
com Ademir de Jesus Machado.
A noite de boxe do “Batalha” teve participantes
de 10 estados brasileiros: Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Pará, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe.
Além do mais, houve uma homenagem ao bicampeão mundial Éder Jofre.

Edu Rocha / Cruel Fight

José Nascimento (esq.) venceu Ademir
Machado

Evento terá
palestras, bate-papos
exclusivos e food
trucks

A primeira edição do “Meeting Esportivo” acontecerá
no próximo fim de semana,
no sábado (14), das 8h30
às 13h30. Com o objetivo de
transmitir conhecimento, o
evento reunirá especialistas
renomados do segmento em
palestras abordando assuntos relevantes para Trail Running, modalidade de corrida
em montanhas. As atividades
serão realizadas no Fashion
Vale, em Taubaté.

Os palestrantes serão:
Daniele Squarcini, nutricionista do Vôlei Taubaté; Ruy
Araújo, educador físico; os
atletas Tatiana Sooz e Iaza
Feitoza. O encontro será
voltado para praticantes do
esporte, que desejam fazer

a transição da corrida de
rua para a corrida em montanha. Ao final do circuito
de palestras, será realizado
um bate-papo para discutir os temas abordados de
forma ampla e abrangente.
Além disso, o evento conta-

rá com stands de produtos
esportivos e food trucks.
Para participar é necessário fazer inscrição no
seguinte endereço eletrônico: https://www.sympla.
com.br/1-meeting-esportivo-de-taubate__611917

den Shopping, em Taubaté,
e em todos os percursos os
corredores passarão em
frente à Milclean, onde
acontecerá uma ativação
especial. “Somos uma empresa preocupada com a
responsabilidade
social
e já atuamos fortemente
como uma das mantenedoras da ‘Casa Irmãos de

Francisco’, que passará a
atender também pacientes oncológicos”, afirma a
CEO da Milclean, Carolina
Mello.
A instituição beneficiada tem a missão de atender familiares e crianças
da pediatria dos hospitais
de Taubaté, fornecendo assistências, como: hospeda-

gem, alimentação, banho,
lavanderia e acompanhamento psicossocial. A inscrição para a prova deve
ser feita na plataforma
www.minhasinscricoes.
com.br.
Até o dia 1º do mês que
vem, o cadastro custa R$
70, fora a taxa cobrada pelo
site. Depois desta data, o
segundo lote vai
até 23 de outubro
e o valor passará
para R$ 80. Para
a categoria PCD ,
as inscrições são
gratuitas. O kit
corredor é composto por: camiseta, mochila,
chip de cronometragem, número
de peito, seguro
de vida e barrinha de cereal
com água. Além
da medalha de
participação.

“Corrida Solidária” recebe inscrições
O Grupo Milclean completa 21 anos em 2019 e
celebra a data com a primeira edição da “Corrida
Solidária Grupo Milclean
21 anos – Casa Irmãos de
Francisco”. O evento acontecerá no dia 3 de novembro (domingo), a partir das
7 horas. A expectativa é
receber aproximadamente
mil corredores,
nas modalidades de 5km,
10km e 3km
(caminhada).
Toda a renda
arrecada com
as inscrições
será revertida
para a “Casa Irmãos de Francisco”.
A concentração, largada e
chegada acontecerão no estacionamento
do Via Vale Gar-
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‘Independência do Brasil’
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Desfiles em Moreira
César e no centro de
Pinda comemoram
independência do Brasil

Grande público marcou presença no evento comemorativo,
realizado na sexta-feira (6), em
Moreira César e no sábado (7),
no centro de Pindamonhangaba. Iniciando as cerimônias, nos
dois locais, foi realizado o hasteamento das bandeiras, ao som
dos hinos Nacional e da Independência, apresentados pela quase
bicentenária Corporação Musical
Euterpe.
No dia 7 de setembro, a cerimônia foi no obelisco da Praça
Monsenhor Marcondes, com homenagem aos pindamonhangabenses da Guarda de Honra de

Dom Pedro I que participaram
do grito do Ipiranga. A cerimônia contou com hasteamento das
bandeiras, ao som da Corporação
Musical Euterpe, sendo: a Bandeira Nacional pelo comandante
do 2º Batalhão de Engenharia de
Combate, Batalhão Borba Gato,
tenente-coronel Conrado José
Sales Mororó, Bandeira de São
Paulo pelo presidente da OAB de
Pindamonhangaba, Antonio Aziz
Boulos, e Bandeira de Pindamonhangaba, prefeito Isael Domingues. Os escoteiros Itapeva abrilhantaram o evento com seu grito
de guerra.

O desfile do dia 6 foi realizado
na avenida das Margaridas, Vale
das Acácias, e no centro de Pinda,
mais uma vez na avenida Albuquerque Lins, com concentração
na Praça Sete de Setembro. Participaram entidades civis, como
escolas municipais e estaduais, e
militares, como a Polícia Militar,
Corpo de Bombeiros e Exército.
No dia 7, um dos destaques foi
a participação da Famutre – Fanfarra Municipal de Tremembé,
junto com a Escola Estadual Dr.
João Pedro Cardoso. A exibição da
fanfarra próximo ao palanque das
autoridades encantou a todos.

Autoridades participaram do hasteamento das Bandeiras
Divulgação

Desfile em Moreira
teve participação
de idosos da
“Vila dos Afetos”
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Projeto Jataí participou do desfile
no centro de Pindamonhangaba
Divulgação
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