
A CBF 
(Confederação 
Brasileira de 
Futebol) o�icializou 
as indicações de 
árbitros e árbitros 
assistentes, tanto 
homens quanto 
mulheres, aptos 
a participar 
do quadro da 
temporada 2020 
da Fifa (Federação 
Internacional de 
Futebol). 
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“Casa do 
Alumínio” 
chega à cidade

Você já parou para pensar 
como o alumínio está 
presente no seu dia a dia? 
É com a missão de mostrar 
a importância desse metal 
na vida das pessoas que o 
projeto “Casa do Alumínio 
– uma experiência de 
arquitetura, arte e design” 
chega a Pindamonhangaba. 

Divulgação

Divulgação

Mais de 2.800 
pessoas participaram 
da votação que elegeu 
10 conselheiros 
tutelares para atuarem 
em Pindamonhangaba 
durante o mandato 
de 2020 a 2024. A 
eleição foi realizada 
no domingo (6) em 
todas as unidades 
do Cras (Centro 
de Referência da 
assistência social) do 
município e integrou a 
eleição uni�icada, que 
aconteceu em todo o 
País.

Obra deve 
atrair novos 
investimentos 
para região 
leste

 Com oito torres e 448 
apartamentos, edi�ício, 
que está em construção 
no bairro Feital, deve 
deve receber mais de 
400 famílias, que preci-
sarão consumir serviços 
e produtos, movimen-
tando a economia local 
e, consequentemente,  
da cidade. A previsão de 
entrega do empreendi-
mento é agosto de 2021.

Divulgação

Creche Yolanda Imediato recebeu equipe que realizou a apuração dos votos



Shopping oferece atividades gratuitas 
voltadas ao “Outubro Rosa”
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O autor é jornalista, membro 
da APL-Academia Pindamonhan-

gabense de Letras e da UBT-União 
Brasileira de Trovadores – seção 

Pindamonhangaba. No jornal Tribu-
na do Norte desde 1986
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Homenageando Athayde Marcondes (1863-1924) 

O espaço do Registro Cultural de hoje é de-
dicado ao ilustre José Athayde Marcondes! 
Historiador, escritor, poeta, professor, mú-

sico, compositor, farmacêutico, político, jornalista e 
um dos diretores do jornal Tribuna do Norte, 2º mais 
antigo órgão de imprensa do Estado de São Paulo do 
qual ele também foi proprietário das o�icinas e res-
ponsável pela publicação. 

Nascido a 11 de outubro de 1863 (nesta sexta-
feira se completarão 156 anos), este incomparável 
pindamonhangabense �ilho de Taubaté, encerrou sua 
missão neste plano no dia 13 de setembro de 1924 
e, conforme sua vontade, aqui se encontra sepultado.

Entre as diversas homenagens recebidas nesta 
terra que considerava �ilho, e era �ilho devotado e 
atuante,  sua memória é também cultuada pela APL
-Academia Pindamonhangabense de Letras, na qual é 
patrono da cadeira nº 13.

Entre os inúmeros cantos de Athayde Marcondes 
à “Princesa do Norte”, publicamos a seguir, para apre-
ciação do leitor, o soneto no qual ele revela e expressa 
o desejo de aqui deixar como lembrança também os 
seus restos carnais:

 Sergio Ribeiro PortalR3 
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Ao longo deste mês, dentro 
da campanha “Outubro Rosa”, o 
Shopping Pátio Pinda promove-
rá ações destinadas à saúde fe-
minina. Gratuitas, as interações 
serão abertas aos visitantes in-
teressados em aderir testes e 
práticas ligadas à qualidade de 
vida.

A primeira atividade foi um 
“Mutirão da Saúde”, realizado 
em parceria com o Centro Uni-
versitário UniFunvic. O evento 
aconteceu no fim de semana, 
no sábado (5) e no domingo 
(6). Além de orientações gerais, 
teve aferição de pressão e teste 
de glicemia para as mulheres.

Outra atividade que já tem 

Pindamonhangaba

Vejo-te sempre encantadora e altiva
Altiva, encantadora e prasenteira.
Cerca-te além cerulea Mantiqueira
Como se fosse dela uma cativa!

Ó Princesa gentil, ó hospitaleira
Terra querida, esplêndia e atrativa.
- Mimo do norte, cidade feiticeira,
Vejo-te sempre encantadora e altiva.

Foi aqui que eu, em toda plenitude,
Passei cantando a minha juventude,
Gozando dos amores e conforto...

Dá-me por isso em teu regaço amigo
O meu último leito � o meu jazigo
Recebe-me também depois de morto!

Diretor, redator e proprietário do jornal 
Tribuna do Norte, Athayde também 
atuou em outros periódicos locais e foi 
jornalista correspondente do O Estado 
de São Paulo e membro da Associação 
Brasileira de Imprensa

data é o “Aulão Urban Mix”. O 
exercício ocorrerá no dia 18 de 
outubro, a partir das 19h30. A 
modalidade consiste em uma 
mistura de ritmos dançantes 
para perda de calorias. Os par-

ticipantes devem estar vesti-
dos com pelo menos uma peça 
de roupa rosa, de preferência 
confortável  para que se sintam 
à vontade para se jogar na ati-
vidade física.

Fatec Pinda alcança 
nota máxima no Enade

O Enade (Exame Na-
cional de Desempenho 
dos Estudantes) visa ava-
liar o rendimento das di-
retrizes curriculares de 
cursos de graduação. O 
processo de avaliação faz 
parte do Sinaes (Sistema 
Nacional de Avaliação da 

Educação Superior) e é 
aplicado no território na-
cional. A Fatec Pindamo-
nhangaba teve destaque 
no exame com seu curso 
de Gestão Empresarial 
EaD. A capacitação con-
quistou nota 5, a máxi-
ma, na avaliação.

Divulgação

Prefeitura decreta luto o�icial pelas 
sete vítimas do acidente na Sapucaia

Grande comoção tomou 
conta de toda a cidade de Pin-
damonhangaba, que recebeu 
a triste notícia do acidente 
que fez sete vítimas fatais. 

Segundo informações da 
polícia, a família havia saído 
para um passeio na região do 
Ribeirão Grande, zona rural 
da cidade, no domingo (6), e 
até o �im do dia não havia re-
tornado. Inclusive, familiares 
estavam solicitando informa-
ções sobre a família, nas redes 
sociais, considerando-os ‘de-
saparecidos’.

Por volta das 5 horas dessa 
segunda-feira (7), o carro em 
que a família estava – um gol 
branco – foi encontrado em 
um rio, às margens da estra-
da da Sapucaia (adjacências 

Novos empreendimentos      

Já falamos aqui sobre Pindamonhangaba 
estar liderando o ranking da geração de 

empregos na região. Aliás, reforçamos: excelente 
notícia! 

Um dos setores que tem impulsionado este sal-
do positivo é o da construção civil, que teve 303 
novos postos de trabalho, entre janeiro e agosto 
de 2019. 

Também pudera, há uma grande expansão 
imobiliária na cidade: de casas, de condomínios 
e de empreendimentos de grande porte, como 
um que o bairro Feital está recebendo. Trata-
se de um edi�ício com oito torres e mais de 400 
apartamentos e que, segundo informações da 
empresa, dezenas de unidades já foram vendidas 
na planta. 

Todo esse avanço é re�lexo da prospecção de 
novos empreendimentos para a cidade e também 
dos investimentos em infraestrutura nos bairros, 
além de programas da prefeitura como o ‘Meu 
Bairro é Legal’ – que atua na regularização fun-
diária.

Quando há construções em andamento, há em-
pregos diretos e indiretos, e a previsão é que os 
moradores desses espaços consumam nos bairros 
próximos e na cidade, aumentando o número de 
pessoas circulando, o número de oportunidades e 
fazendo a economia girar. 

do bairro Taipas), no distrito de 
Moreira César.

Ainda segundo a Polícia Mili-
tar, as sete vítimas, sendo cinco 
adultos e duas crianças, foram 
levadas ao posto do IML, e a 

previsão é que o sepultamento 
aconteça nesta terça-feira (8). 

 O prefeito Isael Domingues de-
cretou luto o�icial de três dias no 
município e se solidarizou com os 
familiares e amigos das vítimas.
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Com centros urbanos cada vez 
mais superlotados morar em bair-
ros mais afastados passou a ser 
uma atração de moradia das famí-
lias que buscam   melhor qualida-
de de vida. A facilidade de locomo-
ção,  a melhoria das vias públicas, 
o aumento e variedade de comér-
cios nesses bairros acabam sendo 
diferenciais na hora da escolha.

Este novo cenário se tornou um 
atrativo para empresas do setor da 

construção civil, que passou nos 
últimos anos a criar empreendi-
mentos imobiliários mais afasta-
do, porém em bairros com infraes-
trutura e em crescente expansão. 

No bairro do Feital, em Pin-
damonhangaba, atualmente 
existe um empreendimento em 
construção e com promessa de 
entrega para agosto de 2021. Ao 
todo, serão oito torres, com 448 
apartamentos, e que já conta 

com mais de 50 unidades vendi-
das ainda na planta. Serão 448 
novas famílias. Se levarmos em 
consideração a média de pes-
soas por família, divulgada pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas), serão 
mais de 1.500 novos moradores 
nesse bairro, nos próximos anos. 
“O bairro do Feital irá receber um 
grande empreendimento imo-
biliário, o que é excelente para 

a região e para quem tem visão 
empreendedora. Afinal, essas fa-
mílias precisarão consumir pro-
dutos e serviços. Haverá um au-
mento de pessoas circulando e 
um aumento de oportunidades. 
O bairro já tem recebidos diver-
sas melhorias, as vias facilitam o 
acesso rápido aos principais pon-
tos da cidade e, inclusive, recen-
temente entrou em programas 
de regularização fundiária, ‘Meu 

Bairro é Legal’, da prefeitura e o 
“Cidade Legal” do Estado de São 
Paulo. É um ótimo momento para 
quem deseja investir em comércio 
no bairro”, diz Willeneve Santoro, 
engenheiro e diretor da cons-
trutora responsável pela obra 
do empreendimento no bairro.  
Além dessa obra no Feital, em 
breve a construtora iniciará ou-
tra, no bairro do Crispim, com 
300 apartamentos. 

A CCR NovaDutra inicia sua 
campanha de segurança e orien-
tação a peregrinos e motoristas 
que trafegam pela via Dutra so-
bre a época de romarias a pé pelo 
acostamento da rodovia. A cam-
panha, realizada todos os anos 
a partir da segunda quinzena de 
setembro, com o foco na seguran-
ça de trânsito e reforço nas orien-
tações e dicas de segurança aos 
grupos de romeiros e usuários da 
rodovia, reforça sobre os riscos 
de romarias a pé pelo acostamen-
to e orienta sobre a utilização de 
um caminho mais seguro planeja-
do para esta manifestação de fé: a 
Rota da Luz SP.

A cada ano a concessionária 
contabiliza o aumento no núme-
ro de romeiros caminhando pelos 
acostamentos da Dutra em dire-
ção à Basílica de Aparecida. Em 
2018, foram contabilizados mais 

cidade

Começa campanha de orientação sobre a presença de romarias a pé na via Dutra
de 20 mil romeiros caminhado 
pela rodovia com destino à Apare-
cida, entre a segunda quinzena de 
setembro até a segunda quinzena 
de novembro, período de maior 
movimento de romarias a pé. 
A CCR NovaDutra não recomen-
da este tipo de manifestação de 
fé, em função do risco que re-
presenta para os peregrinos que 
utilizam o acostamento para ca-
minhar. Dados da Concessioná-
ria revelam que, no ano passa-
do, entre os meses de janeiro e 
dezembro foram contabilizados 
13 atropelamentos, um aumento 
de 200% no número de atrope-
lamentos em comparação com 
o mesmo período de 2017. So-
mente no período da campanha 
de orientação que ocorre entre 
setembro e novembro 10 pessoas 
foram atropeladas em 2018. Em 
2019, a concessionária registrou 

duas mortes de romeiros.
A campanha de orientação 

para romeiros é realizada pelas 
equipes de operação da CCR No-
vaDutra. Todos os colaboradores 
da concessionária estão treina-
dos para a abordar os grupos de 
romeiros que estão caminhando, 
principalmente no mesmo sentido 
do tráfego, e orientar sobre a for-
ma mais segura de realizar sua pe-
regrinação. O material traz dicas 
de segurança para esses grupos 
de pessoas que insistem em cami-
nhar pelo acostamento da rodovia.  
Os motoristas também serão 
orientados com folhetos que se-
rão entregues nas praças de pedá-
gio informando sobre a época de 
romarias na via Dutra. Também 
serão instaladas faixas e alertas 
nos Painéis de mensagens vari-
áveis da rodovia, alertando so-
bre romeiros pelo acostamento. 

A campanha ganha reforço tam-
bém na programação da CCRFM 
107,5, com plantões ao vivo, dicas 

de segurança e informação dos 
trechos da rodovia com peregri-
nos a pé. 

Obra deve atrair novos investimentos para região leste

Ao todo, serão oito torres, com 448 apartamentos, e que já conta com mais de 50 unidades vendidas ainda na planta

Divulgação

O programa “Meu Bairro é Le-
gal”, realizado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio da 
Secretaria de Habitação, realizou 
ação no Feital nesse sábado (5), 
durante a manhã, no Centro Edu-
cacional Municipal Joana Alves 
dos Santos de Campos.

O evento contou com a parti-
cipação de diversas secretarias 
da prefeitura, realizando atendi-
mento, como Ouvidoria, Secre-
taria de Obras e Planejamento e 
Secretaria de Saúde, entre outras. 
A equipe da Habitação esteve 
presente com a conferência de 
cadastro e identificação dos imó-
veis do bairro, para o processo de 
regularização fundiária, e terá, 
ainda, apoio da Secretaria de Ne-
gócios Jurídicos, para orientações 
à população.

O prefeito Isael Domingues 
esteve presente no evento e falou 
aos presentes, destacando a im-
portância da regularização fundi-
ária para o município e, principal-
mente, para os proprietários dos 
imóveis.

“Nossa administração tem 
como uma das prioridades a regu-
larização fundiária. Atualmente, 

temos em Pindamonhangaba 40 
núcleos urbanos que necessitam 
desta regularização. Nossa Secre-
taria de Habitação, junto com as 
secretarias parceiras e também 
com o Itesp, não tem medido es-
forços para concretizar essa re-
gularização”, afirmou o prefeito. 
“É muito triste saber de famílias 
antigas que não tinham a posse 
de seus imóveis, e passaram uma 
vida sem ter esses documentos. 
Agora será diferente, as famílias 
terão posse de seus imóveis, se-
gurança jurídica, a consequente 
valorização destes imóveis, além 
de condições de deixar para as 
próximas gerações”, destacou Dr. 
Isael.

“’O Meu Bairro é Legal’ realiza 
medidas para difundir os Projetos 
Habitacionais e principalmente a 
Regularização Fundiária em nos-
so município mostrando a popu-
lação o conjunto de medidas jurí-
dicas, 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 mora-
dia”, afirmou o secretário de habi-
tação, Marcelo Martuscelli. 

Feital recebe 
“Meu Bairro é Legal”

Divulgação

Divulgação
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Conselho Tutelar

População vota e elege conselheiros 
tutelares para 2020/2024

Conheça os vencedores
1º lugar – 327 votos – Maria Helena dos Santos Vila Nova
2º lugar – 305 votos – Juliana Bertolino
3º lugar – 280 votos – Cris Oliveira
4º lugar – 258 votos – Karol Honorato Silva
5º lugar – 209 votos – Desirée
6º lugar – 162 votos – Patricia Garcez
7º lugar – 152 votos – Rodolfo Rocha
8º lugar – 148 votos – Tatiana Derrico
9º lugar – 117 votos – Luciana Ferreira
10º lugar – 117 votos – Regina Faria
 
Suplentes:

Mauro da Silva Lopes Júnior (108 votos),  Edson Wal-
mir Pinto (104 votos), Marlene Pereira da Silva (84 votos), 
Ana Luiza Guedes Cesário (62 votos), Sara Meira de Souza 
(61 votos),  Edvania Maria de Moraes (61 votos), Maria 
Aparecida Monteiro Barbosa (60 votos), Telma Aparecida 
Benco (49 votos), Raquel Dias Lomeu (49 votos), Rosan-
gela Ferreira e Ferreira (49 votos), Marcella Cristina da 
Silva (23 votos), Isabel de Cássia Ramos (14 votos), Edna 
Martins da Silva (13 votos).

Secretaria de Assistência Social faz agradecimento

Mais de 2.800 pessoas partici-
param da votação que elegeu 10 
conselheiros tutelares para atu-
arem em Pindamonhangaba du-
rante o mandato de 2020 a 2024. 
A eleição foi realizada no domingo 
(6) em todas as unidades do Cras 
(Centro de Referência da assistên-
cia social) do município e integrou 
a eleição uni�icada, que aconteceu 
em todo o País.

Em Pindamonhangaba, foram 
eleitos 10 conselheiros tutelares 
titulares e 10 suplentes, que serão 
distribuídos nos dois conselhos 
tutelares, no centro e em Moreira 
César – que está em fase �inal de 
implantação.

Mesmo com o voto não sendo 
obrigatório, o total de 2.866 vo-
tantes surpreendeu os organiza-
dores do pleito, pela grande parti-
cipação da população.

A secretária de assistência ao-
cial  Ana Paula Miranda informou 
que a eleição ocorreu de forma 
tranquila. “Ficamos muito satisfei-
tos com a participação da popula-
ção de Pinda. Foi uma votação com 
participação inédita, que mostra 
de verdade o quanto a população 
de Pinda é participativa e quanto 
entende a importância deste ór-
gão, que é o Conselho Tutelar”, co-
mentou, lembrando que a votação 
foi toda realizada manualmente, o 
que justi�ica a �ila em alguns locais 
de votação, que foram: Cras Arare-
tama, Cras Castolira, Cras Centro, 
Cras Cidade Nova e Cras Moreira 
César.

De acordo com a secretária 
Ana Paula, “a Prefeitura assumiu 
seu compromisso de organizar e 
dar todo o suporte ao CMDCA para 
que a eleição ocorresse de forma 
tranquila”, a�irmou. Ela agradeceu, 
ainda, a todos que �izeram sua 
parte para o sucesso da eleição 
em Pindamonhangaba. “Quero 
agradecer o Conselho Municipal 
da Criança e do Adolescente, um 
conselho atuante, que esteve até 
o último instante realizando seu 
trabalho. Gostaria de agradecer 
a todos os funcionários da Secre-
taria de Assistência Social que 
trabalharam incansavelmente no 
domingo, bem como voluntários e 
funcionários de outras secretarias 
que também colaboraram com a 
gente”, destacou Ana Paula. “Foi 
um conjunto de esforços que fez 
com que tudo transcorresse mui-
to bem. Não poderíamos deixar de 
agradecer ao Ministério Público, 
nas pessoas do Dr. Jaime Meira do 
Nascimento e a Dra. Daniela Ran-
gel Cunha Amadei, Promotora de 
Justiça de Tremembé, que esteve 
conosco no período da manhã, e o 
Dr. Jaime que esteve com a gente 
no período da tarde, percorrendo 
todos os locais de votação, acom-
panhado de perto toda essa vo-
tação e, inclusive, permanecendo 
no local até as 5 horas da manhã, 
até o momento �inal da apuração”, 
agradeceu a secretária.

Os dez conselheiros eleitos fa-
rão um trabalho na proteção e na 
defesa da garantia de direitos das 
crianças e adolescentes do muni-
cípio. “Quero parabenizar todos 
os conselheiros que foram eleitos, 
que eles façam de fato a diferença 
e cumpram seu papel com muita 
responsabilidade e comprometi-
mento, tratando-se de um órgão de 
suma importância que é o Conselho 
Tutelar para o município”, declarou 
a secretária de assistência social.

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria 
de Assistência Social, 
agradece a toda população 
que esteve presente 
exercendo a sua cidadania 
na escolha dos seus 
representantes para o 
Conselho Tutelar mandado 
de 2020-2024 entendendo 
a importância deste órgão, 
que atua diretamente na 
proteção e garantia de 

direitos das crianças e 
adolescentes do município.
Destacamos o Ministério 
Público que, se fez presente 
desde o início ao término 
deste processo, em especial 
aos promotores de justiça, 
Dra. Daniela Rangel Cunha 
Amadei do município de 
Tremembé e Dr. Jaime 
Meira do Nascimento, o 
qual acompanhou todo o 
processo até a apuração do 
último voto, �iscalizando, 

apoiando e garantindo 
assim a lisura de toda a 
eleição.
Agradecemos ao CMDCA 
( Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e 
Adolescente), na pessoa 
dos presidentes e todos 
os conselheiros de direito 
que foram responsáveis 
por todo o processo 
eleitoral juntamente com 
a prefeitura e realizou 
a apuração dos votos, 

efetivando assim, a 
garantia dos direitos da 
criança e do adolescente.
Fizeram parte desse 
trabalho muitos 
servidores das diversas 
secretarias municipais, 
sendo fundamentais para 
realização do processo 
eleitoral. Contamos 
ainda com o apoio da 
Polícia Militar, Guarda 
Municipal, Secretaria de 
Educação.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Apuração dos 
votos ocorreu 
logo após o 
encerramento 
das eleições, na 
creche Yolanda 
Imediato Fryling



Colaborou com o texto: 
Dayane Gomes

A CBF (Confederação Brasi-
leira de Futebol) o�icializou as 
indicações de árbitros e árbitros 
assistentes, tanto homens quan-
to mulheres, aptos a participa-
rem do quadro da temporada 
2020 da Fifa (Federação Interna-
cional de Futebol).  Na lista, um 
dos nomes femininos é de Fabri-
ni Bevilaqua Costa, mineira de 
uma cidade chamada Carangola, 
que deu início a sua trajetória no 
esporte em Pindamonhangaba 
e hoje ocupa o cargo de direto-
ra de arbitragem da LPMF (Liga 
Pindamonhangabense Munici-
pal de Futebol) desde 2013.

A árbitra assistente, de 33 
anos, conseguiu a nomeação de-
vido ao seu bom desempenho 
em campeonatos internos, no 
território brasileiro. O critério 
de avaliação qualitativo e técni-
co serve para todos os indica-
dos e tem como fundamento os 
eventos organizados pela CBF 
nos últimos anos.  A con�irmação 
dos selecionados pela Fifa tem 
previsão de ser divulgada no ano 
que vem.

Fabrini conta com reconheci-
mento há alguns anos. A pro�is-
sional formada pela FPF (Fede-
ração Paulista de Futebol ) atua 
na CBF desde 2015. Sendo que, 
foi escolhida uma das melhores 
componentes da arbitragem fe-

Pinda Rugby vence e vai 
disputar final do Paulista

O time de rugby masculino 
de Pindamonhangaba – Leões 
do Vale – garantiu o acesso à 
série C do Campeonato Paulista 
de Rugby de 2020. A sonhada 
classi�icação ocorreu após uma 
vitória épica sobre os Leões 
de Paraisópolis por 13 a 9, no 
Centro Esportivo João do Pulo, 
dia 5 de outubro (sábado), pela 
partida de volta da semi�inal do 
Paulista. No jogo de ida, Pinda 
Rugby havia perdido por 14 a 
13, em São Paulo.

A soma dos dois resultados 
garantiu o acesso do Pinda Ru-
gby pelo saldo.

“O primeiro jogo foi muito 
di�ícil. Estávamos ganhamos 
até os minutos �inais, mas eles 
viraram o jogo e saíram vitorio-

sos. Hoje foi diferente. Jogamos 
muito bem e pressionamos, 
mas estava di�ícil pontuar. No 
entanto, nos muitos �inais �i-
zemos um try e vencemos”, ex-
plicou o full Back Thalles, que 
dedicou à vitória à torcida do 
Pinda Rugby, que lotou a arqui-
bancada do estádio.

Além de subir da série D 
para a série C, o Pinda Rugby se 
classi�icou para a �inal do Cam-
peonato Paulista, que será dis-
putada no próximo sábado (dia 
12), às 12 horas, em São Paulo 
(Spac Rugby, avenida Atlântica, 
1.448, Socorro), contra o Pira-
cicaba. A partida terá transmis-
são ao vivo pelo canal @tvns-
ports (TVN Sports).

“É um sonho que se realiza. 

Uma grande conquista para 
todos os jogadores, comissão 
e torcedores do rugby de Pin-
da. Foram vários anos de mui-
to trabalho, muita dedicação e 
agora conseguimos esse aces-
so à série C”, afirmou Yago. 
Ele lembrou que o clube está 
embalado nos últimos anos. 
“Iniciamos no Paulista há três 
anos na modalidade ‘Desen-
volvimento’, que é para aper-
feiçoar os jogadores e clubes. 
Depois chegamos à série D. 
Agora vamos para a série C, 
onde os adversários são mais 
estruturados e possuem gran-
des investimentos. Estamos 
felizes, orgulhosos e vamos 
defender nossas cores. Vamos 
Leões”, finalizou.

Luis Cláudio/Portal R3

Os Leões do Vale têm o apoio da Secretaria de Esportes da Prefeitura de 
Pindamonhangaba

Árbitra de Pinda pode fazer parte da equipe da Fifa

minina da instituição nacional 
em seu primeiro ano de atuação, 
ganhando medalha de bronze e 
se �irmando no trio destaque da 
época.

Seu começo de carreira en-
volveu jogos de categorias de 
base em Pindamonhangaba e na 
região. Sua habilidade e boa prá-
tica �izeram sua atividade pro�is-

sional ir crescendo e atingindo 
patamares maiores. Em 2018, a 
árbitra assistente fez sua estreia 
nas séries D, C e B do “Campeo-
nato Brasileiro de Futebol”. In-
clusive, apitou a �inal de 2019 da 
série C entre Náutico e Sampaio 
Corrêa, no último domingo (6), 
na partida realizada no Mara-
nhão.

Atualmente, Fabrini trabalha 
em jogos do “Brasileirão” e do 
“Paulista”, entre outras competi-
ções menores. Em relação a indi-
cação para a Fifa, ela se mostra 
muito agradecida a todos que a 
ajudaram a ingressar na pro�is-
são. “Agradeço muito ao doutor 
Otávio Ribeiro que me recebeu 
sempre de braços abertos, orien-

tando e cuidando para que fosse 
possível seguir em frente. Ao meu 
irmão Rodrigo por todo incenti-
vo e acompanhamento ao espor-
te. Ao senhor Mário Balarin, que 
acreditou em mim, patrocinando 
meu curso de arbitragem na Fe-
deração Paulista, dando início 
a  realização da minha carreira 
pro�issional”, destacou a árbitra.

 Divulgação
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Isabela Nogueira 
conquista nova 
medalha no jiu-jitsu

Colaborou com o texto:  Dayane Gomes
A atleta de pindamonhangaba Isabela Nogueira  partici-

pou do “Abu Dhabi International Pro Jiu-Jitsu Championshp”, 
no último domingo (6), em Barueri, e foi vice-campeã na ca-
tegoria infanto-juvenil.

A faixa amarela encarou uma luta di�ícil no Ginásio José 
Corrêa. A competidora acabou �icando com a medalha de 
prata e está satisfeita com o resultado. “Estou feliz por po-
der estar num campeonato desse nível”, a�irmou Isabela. A 
jovem agradeceu o apoio e os ensinamentos de seus senseis, 
inclusive do mestre Luis Dagmar da equipe “Careca JJ”, que a 
acompanhou no evento deste �im de semana.



geral
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Município de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a Ata de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 098/2019 de “contratação de empresa especializada 
de locação de multifuncionais e impressoras, também denominado de outsourcing de impressão, 
com fornecimento de suprimentos (exceto papel), peças e assistência técnica especializada, pelo 
período de 12 meses”, com validade de 12 meses, assinada em 09/09/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 340/2019 Empresa: MAQUIM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO 
ELETRÔNICOS LTDA

***

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 143/2019 de “aquisição de roçadeiras”, com validade de 12 meses, 
assinadas em 16/08/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 331/2019 Empresa: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Apresentação de Proposta para Adoção de Área Verde

Processo n.° 012/2019
Permissionário: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba. Permitente: Tecnopackaging 
Importação e Exportação LTDA, CNPJ n.º 17.442.793/0001-00 nome fantasia Tecnopackaging 
Objeto: áreas verdes, (rotatória e canteiro central em frente ao Hipermercado Spani), localizado 
a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, pelo período de 60 (sessenta) meses contados a 
partir da assinatura do Termo de Adoção, de acordo com o Projeto Cidade Florida, Lei Municipal nº 
3.358, de 24 de setembro de 1997 e Decreto nº 5.546, de 06 de julho de 2018. Data da assinatura 
do termo: 16/09/2019.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO

==============================================================

O Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba – FPMP, nos termos da Resolução FPMP 
nº 01, de 28/08/2014, homologada pelo Decreto Municipal nº 5.117, de 03 de outubro de 2014, 
visando à atualização das informações cadastrais, CONVOCA a todos os servidores públicos 
estatutários inativos e pensionistas para realizar junto ao Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura de Pindamonhangaba o RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO.
O recadastramento será realizado no período de 01 de novembro a 27 de dezembro de 2019.
O recadastramento é obrigatório e caso o segurado não o efetue dentro deste prazo, terá suspenso 
seus pagamentos até a efetiva regularização.
As devidas orientações e a fi cha cadastral poderão ser obtidas no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.
Pindamonhangaba, 08 de outubro de 2019.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

Começou nessa segunda-
feira (7) a “Semana Caixa de 
Conciliação”, evento promo-
vido pelo banco para clientes 
pessoas físicas e jurídicas re-
negociarem, com condições 
especiais, contratos comer-
ciais ajuizados. 

Cerca de 120 mil clientes de 

todo o país poderão regularizar 
seus débitos, com descontos de 
até 90% para liquidação à vista, 
além de outras condições que va-
riam de acordo com a situação do 
contrato e o tipo de operação de 
crédito.

A ação abrange cerca de 71 
mil clientes pessoas �ísicas, dos 

quais um quarto poderá quitar 
suas dívidas à vista por valores 
inferiores a R$ 1 mil, e 50 mil pes-
soas jurídicas, dos quais mais de 
44% tem possibilidade de quitar 
à vista com valores inferiores a 
R$ 10 mil.

A iniciativa tem como obje-
tivo finalizar os processos judi-

ciais de maneira conciliatória, 
extinguindo a ação e possibi-
litando o resgate do poder de 
compra, pagamento e crédito do 
cliente no mercado, com a reti-
rada das restrições dos cadas-
tros externos.

A “Semana Caixa de Conci-
liação” vai até sexta-feira (11), 

em todo o país. Os clientes que 
receberam carta-convite da 
Caixa poderão ser atendidos 
nas agências do banco ou em 
determinadas varas da Justiça 
Federal. A lista completa com os 
locais de atendimento pode ser 
conferida em: www.caixa.gov.
br/vocenoazul.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 142/19 – LIMPEZA  DE TERRENO
 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Compromissário) Sr. OSVALDO YOSHIHIRO 
IWAMOTO, responsável pelo imóvel situado a RUA BALTAZAR DE GODOY MOREIRA, Bairro 
LESSA, QUADRA 13  LOTE 15  inscrito nesse município sob a sigla: SO.11.14.08.016.000, 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: OSVALDO YOSHIHIRO IWAMOTO.
Notifi cação: 6283-19.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

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:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019 
(PMP 29720/2019) 
Para “contratação de empresa especializada 
para a modernização da iluminação pública, 
de acordo com um conjunto de discriminações 
e especifi cações técnicas, critérios, condições 
e procedimentos estabelecidos para a 
‘Modernização de 2.598 Pontos de Iluminação 
Pública com Tecnologia LED’, em postes e 
redes secundárias existentes, atualmente 
providas de iluminação convencional, no 
município de Pindamonhangaba”, com 
entrega dos envelopes até dia 08/11/19 às 
14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 229/2019 (PMP 29160/2019) 
Para “aquisição de projetor multimídia (data 
show), fragmentadora de papel, microfone 
sem fi o duplo, caixas de som e tela de 
projeção”, com entrega dos envelopes até dia 
04/11/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 230/2019 (PMP 29179/2019) 
Para “aquisição de ventilador de parede, 
forno micro-ondas, forno industrial, fritadeira 
elétrica industrial, geladeira industrial e 
descascador de tubérculos industrial”, com 
entrega dos envelopes até dia 04/11/19 às 
14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 231/2019 (PMP 29190/2019) 
Para “contratação de empresa especializada 
na realização de serviços de sessões de 
câmara hiperbárica, pelo período de 12 
meses”, com entrega dos envelopes até dia 
24/10/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
232/2019 (PMP 29224/2019) 
Para “aquisição de insumos para o programa 
de diabetes do município (tiras reagentes)”, 
com entrega dos envelopes até dia 29/10/19 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
233/2019 (PMP 29227/2019) 
Para “aquisição de fogões industriais”, com 
entrega dos envelopes até dia 05/11/19 às 
08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 234/2019 (PMP 29233/2019) 
Para “aquisição de enfeites natalinos”, com 
entrega dos envelopes até dia 23/10/19 às 
14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 235/2019 (PMP 29242/2019) 
Para “aquisição de materiais elétricos”, com 
entrega dos envelopes até dia 25/10/19 às 
08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 236/2019 (PMP 29329/2019) 
Para “aquisição de trator para corte de 
grama”, com entrega dos envelopes até dia 
25/10/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
237/2019 (PMP 29330/2019) 
Para “aquisição de eletrodomésticos”, com 
entrega dos envelopes até dia 05/11/19 às 
14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
238/2019 (PMP 29331/2019) 
Para “contratação de empresa especializada 
em locação de motoniveladora, com 
operador”, com entrega dos envelopes até dia 
29/10/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
239/2019 (PMP 29332/2019) 
Para “aquisição de colchão de solteiro”, com 
entrega dos envelopes até dia 01/11/19 às 
14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
240/2019 (PMP 29337/2019) 
Para “aquisição de cama beliche tubular”, 
com entrega dos envelopes até dia 30/10/19 
às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
241/2019 (PMP 29340/2019) 
Para “aquisição de gêneros alimentícios 
estocáveis especiais”, com entrega dos 
envelopes até dia 23/10/19 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
242/2019 (PMP 29343/2019) 
Para “aquisição de materiais hidráulicos”, 
com entrega dos envelopes até dia 01/11/19 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 243/2019 (PMP 29345/2019) 
Para “aquisição de órteses e cadeiras de 
rodas”, com entrega dos envelopes até dia 
30/10/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 244/2019 (PMP 29349/2019) 
Para “aquisição de livros”, com entrega dos 
envelopes até dia 24/10/19 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 
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.  

*** ABERTURA DE ENVELOPE DE 
TERCEIRO COLOCADO ***

PREGÃO Nº 169/2019 (PMP 23349/2019) 
A autoridade superior, com base na análise 
da documentação do envelope de habilitação, 
desclassifi cou, em 27/09/2019, a empresa 
Noemia Silva dos Santos de Assis ME. Diante 
de tal desclassifi cação, determinou que fosse 
marcada a sessão para abertura do envelope 
dizendo conter documentos de habilitação 
das demais classifi cadas na licitação supra, 
que cuida de “aquisição de liquidifi cadores 
industriais para o preparo da alimentação 
escolar”. A referida sessão fi ca marcada para 
o dia 16/10/2019, às 09h30, no mesmo local 
do evento anterior. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
045/2019 (PMP 10325/2019) 
A autoridade superior, com base no 
parecer da Secretaria Municipal de Obras e 
Planejamento e da Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos, negou provimento aos 
recursos interpostos em ata pelas empresas, 
HSX Comércio e Serviços Eireli EPP, e Tecnyl 
Indústria e Comércio de Telas Ltda EPP, e 
homologou, em 27/09/2019, e adjudicou a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de 
telas de alambrado para serem 

Banco promove 
semana de 

negociação de dívidas

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico do 
Estado de São Paulo, em par-
ceria com a Aliança, realiza o 
processo seletivo “Time de 
Valor” para a contratação 
de 16 diretores regionais de 
trabalho e empreendedoris-
mo, que vão atuar no con-
trole operacional dos Pats 
(Postos de Atendimento ao 
Trabalhador) do Estado de 
São Paulo.

As inscrições são gra-
tuitas e vão até sexta-feira 
(11). Na primeira etapa, 
os interessados devem 
fazer o cadastro pelo site 
www.timedevalor.sp.gov.
br. O profissional terá a 
missão de propagar e ge-
rir os programas e políti-
cas públicas de apoio ao 
trabalho e empreendedo-
rismo, em uma das 16 re-

Processo seletivo abre vagas para diretores 
regionais de trabalho e empreendedorismo

Reprodução / internet

Reprodução / internet

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.

Dispõe sobre a decretação de LUTO no Município

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, conferida pelo inciso IX do art. 65 da Lei Orgânica do Município, 

Considerando o trágico acidente ocorrido no domingo 06 de outubro de 2019, na Estrada da 
Sapucaia, o qual vitimou cinco adultos e duas crianças, sendo seis da mesma família,

D E C R E T A:

Art. 1º É declarado LUTO em todo território do Município de Pindamonhangaba, por 03 (três) dias, 
em sinal de pesar pelo falecimento das vítimas.

Pindamonhangaba, 07 de outubro de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 07 de outubro de 2019.

Anderson Plinio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

utilizadas em diversos locais do Município 
de Pindamonhangaba, conforme solicitação 
da Secretaria Municipal de Obras e 
Planejamento”, em favor da empresa Santos 
Gouvêa Comercial Ltda EPP, os itens (item-vl 
unit em R$): 01-37,00; 02-68,00. 

PREGÃO Nº 127/2019 (PMP 16717/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
02/10/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa 
especializada no fornecimento de óculos de 
grau (armação e lentes), com capa protetora”, 
em favor das empresas: Optica Brille Eireli, os 
itens 01 e 09, no valor total de R$ 35.240,00; 
Ultralicit Comércio de Equipamentos Eireli 
ME, os itens 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08, no 
valor total de R$ 34.739,00. 

PREGÃO Nº 185/2019 (PMP 24058/2019) 
A autoridade superior, com base no parecer 
técnico emitido pela Secretaria Municipal 
de Educação, homologou, em 27/09/2019, 
e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de eletrodomésticos”, em favor 
da empresa Antonholi & Garcia Máquinas e 
Equipamentos Ltda, o item 01, no valor total 
de R$ 477.000,00. 

PREGÃO Nº 195/2019 (PMP 24794/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
01/10/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de aparelhos de 
ar condicionado”, em favor da empresa 
Temperclima Refrigeração Eireli EPP, o item 
01, no valor total de R$ 22.800,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
201/2019 (PMP 25628/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
01/10/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “contratação de serviços 
de arbitragem de futebol, para atender 
campeonatos organizados ou apoiados pela 
Semelp”, em favor das empresas, os itens 
(item-vl unit em R$): FB Costa Esportes ME: 
01-172,61; Liga Pindamonhangabense de 
Futebol LPMF: 02-184,00; 03-222,00; 04-
315,00; 05-412,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
215/2019 (PMP 27389/2019) 
A autoridade superior, com base na análise 
técnica da Secretaria Municipal de Governo, 
homologou, em 01/10/2019, e adjudicou a 
licitação supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em serviços 
de eventos e responsabilidade técnica 
em locação, montagem, desmontagem 
e operação de equipamentos de som, 
iluminação e gerador para eventos do 
Município”, em favor das empresas, os 
itens (item-vl  unit em R$): Fabio Machado 
Gonçalves: 04-1360,00; 05-2350,00; 09-
730,00; 10-1250,00; SBS Eventos Ltda ME: 
01-7900,00; 11-5000,00; 12-1240,00; 13-
2000,00; Walter Leme ME: 02-599,00; 03-
820,00; 06-445,00; 07-565,00; 08-595,00. 

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 180/2019 (PMP 23432/2019) 
Foi fi rmado o contrato 124/2019, de 
26/09/2019, para “contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de 
limpeza e desinfecção química de caixas 
d’água e reservatórios, com troca de refi l 
de fi ltro a serem executados nos prédios e 
unidades escolares da Secretaria Municipal 
de Educação pelo período de 12 meses”, no 
valor de R$ 294.020,10, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestor do 
contrato o Sr Júlio César Augusto do Valle, e 
pela contratada, empresa Procontrol serviço 
de Controle de Vetores e Pragas Urbanas 
Ltda EPP, o Sr Guilherme Ardito Teixeira. 

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 167/2015 (PMP 18266/2015) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2019, de 
20/08/2019, ao contrato 199/2015, que cuida 
de “contratação de empresa especializada 
em cobertura securitária para seguro veicular 
pertencentes à frota da Secretaria de Saúde 
(Vigilância Sanitária)”, para prorrogação até 
23/08/2020, assinando pela contratante a 
Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, 
empresa Mapfre Seguros Gerais S/A, o Sr 
Alexandre Ponciano Serra.

giões administrativas do 
Estado de São Paulo.

Os 16 diretores re-
gionais devem assegurar 
o pleno funcionamento 
operacional dos Postos 
de Atendimento ao Tra-
balhador que compõem 
sua região, bem como, 
atuar na ligação entre es-
tes agentes locais e a Cert 
(Coordenadoria de Em-
preendedorismo, Renda e 
Trabalho).

Processo seletivo 
e requisitos

Para participar do pro-
cesso seletivo, é necessá-
rio ter o ensino superior 
completo, quatro anos de 
experiência em assuntos 
relacionados ao cargo e 
dois anos em posições de 
liderança. Para o melhor 

desempenho deste cargo, 
o conhecimento e a vivên-
cia das principais caracte-
rísticas das regiões esco-
lhidas são considerados 
importantes.

Aos candidatos que se 
inscreveram na etapa ini-
cial, divulgada em janeiro, 
também é preciso preen-
cher o cadastro na plata-
forma online para prosse-
guir nas próximas fases do 
processo seletivo.

A remuneração mensal 
inicial é de R$ 4.562,00 
para 40 horas semanais. 
O funcionário contará 
com veículo oficial para 
desempenho de suas fun-
ções, além de vale-refei-
ção de R$ 26,00 por dia e 
cartão combustível.

O cargo de diretor 
regional de trabalho e 
empreendedorismo, en-
quadrado como diretor 
técnico II, é um cargo em 
comissão estatutário de li-
vre provimento do Gover-
no do Estado de São Paulo.
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O local recebeu, ainda, ações 
como: aferição de pressão; gli-
cemia capilar; orientações nu-
tricionais; avaliação postural; 
orientações para sair do seden-
tarismo; massoterapeutas, além 
de orientações de saúde bucal. 
O dia também contou com cabe-
leireira para cortar cabelo das 
pessoas interessadas em fazer 
doações.  Os  fios  capilares  foram 
encaminhados à confecção de pe-
rucas ao GAPC (Grupo de Apoio a 
Pessoas Com Câncer).

O evento foi realizado pela 
parceria entre a Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Saúde, o 
Fundo Social de Solidariedade e 
a UniFunivc. Além da programa-
ção de abertura, serão realizadas, 
ainda as seguintes atividades: 
Caminhada Rosa, no centro co-
munitário do Cidade Nova, dia 20 
(domingo); 2° Treinão Rosa, no 
Parque da Cidade, dia 27 (domin-
go); Encerramento da Caminha-
da Rosa, na Vila dos Afetos, dia 
29 (terça-feira).

As ações de prevenção à saúde 
da mulher “Previna-se, Supere e 
Surpreenda”, têm como objetivo 
gerar consciência na Campanha 
Outubro Rosa.

Caminhada abre 
“Outubro Rosa” no município

O escritor pindamonhanga-
bense Victor Narezi, o “tio Vic-
tor”, lança, no dia 12 de outubro, 
seu segundo livro infantil “Eu não 
gosto de princesas”, pela Editora 
Editorial 25. O lançamento será 
no Museu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leopoldina, 
às 15 horas, com tarde de autógra-
fos e contação de histórias: uma 
ótima pedida para comemorar o 
Dia da Criança.

Seu novo livro é uma história 
cheia de verdades e de muita deli-
cadeza. “Uma história sobre crian-
ças com todas as suas singularida-
des e também com o menino Iago, 
um príncipe corajoso, que vem 
nos chamar a atenção para sua 
história”, contou Tio Victor.

A inspiração para a segunda 
obra veio, de acordo com o au-
tor, para deixar uma mensagem 
sobre tolerância. “Em meio a tan-
tas alegrias com o primeiro livro, 
eu fiquei pensando em como era 
sério e importante publicar uma 
história com a mensagem que eu 
queria deixar pro mundo, onde 
meninos e meninas convivam 
com suas diferenças”, explicou. 
“Eu escrevo para crianças sem-
pre, mas essa obra em especial, 
é importante que adultos, pais, 
professores, leiam. Eu acredito 
que algumas histórias merecem 
uma boa mediação e essa é uma 
delas”, destacou.

O “Outubro Rosa”- mês de prevenção ao câncer nas mulheres - foi oficialmente aberto em 
Pindamonhangaba no sábado (5), com a “Caminhada Rosa”, realizada com saída e chegada na 
praça Monsenhor Marcondes.

Segundo o assessor de Even-
tos da Prefeitura, Ricardo Flores, 
o evento foi um sucesso. “Tive-
mos grande participação das 
entidades parceiras, adesão de 
muitas instituições que enten-
dem a importância do ‘Outubro 
Rosa’ e da conscientização que 
este mês traz. Outros eventos 
serão realizados durante o mês, 

com destaque para o Treinão 
Rosa, que terá suas inscrições 
revertidas  para  mamografias 
aumentando o atendimento no 
SUS”, explicou.

“Além da conscientização, é 
importante termos disponíveis os 
exames, por isso, neste mês de ou-
tubro, vamos aumentar o número 
de exames de mamografia ofereci-

dos no município, além de contar-
mos com as vagas angariadas no 
Treinão Rosa”, informou a secre-
taria de Saúde, Valéria dos Santos.

“O Outubro Rosa é uma campa-
nha muito importante que mostra 
para a mulher que ela tem que se 
cuidar, ter um momento de aten-
ção para si mesma, e não somente 
para seus familiares. A prevenção 

ainda é o melhor remédio, por 
isso, convidamos a todas as mu-
lheres a fazerem o autoexame e 
procurarem a unidade de saúde 
mais próxima. E, também, a par-
ticipar de nossos eventos que são 
também uma prestação de servi-
ços e conscientização”, convidou a 
presidente do Fundo Social de So-
lidariedade, Cláudia Domingues.

Autor pindamonhangabense lança segundo 
livro infantil
Tarde de autógrafos será no 
dia 12 de outubro, no Museu 
de Pinda, e terá contação de 
histórias

Victor Narezi sempre foi en-
volvido com as histórias, desde 
o início de sua carreira artística. 
“Sempre criei personagens que 
contaram histórias, principal-
mente para crianças. Ao mes-
mo tempo, a escrita sempre me 
acompanhou. Um belo dia, resol-
vi experimentar e nasceu meu 
primeiro livro, ‘A Menina que 
Gostava de Chapéus’, que brinca-
va com a história da Chapeuzinho 
Vermelho, lançado em novembro 
de 2017, dedicado para minha 
sobrinha Ana Laura, trazendo seu 
nome na personagem principal”, 
revelou o autor.  

Com seu primeiro livro, par-
ticipou de importantes feiras li-
terárias, como a FLIP de Paraty e 
da Bienal do livro de São Paulo, e 
visitou muitas escolas e crianças. 
Já está na 2ª edição com mais de 
1500 exemplares vendidos. Uma 
de suas maiores alegrias é a Rede 
Municipal de Ensino Pindamo-
nhangaba ter adotado o livro. “É 
emocionante saber que ele está 
em todas as escolas”, confessou.

“A leitura é fundamental para a 
formação da criança, com os livros 
ela se diverte, viaja no mundo da 
imaginação, vive aventuras, pas-
sa a conhecer o mundo, ser críti-
ca, aprende muitas coisas. Vamos 
ler para e com as crianças. Dêem 
livros de presente”, sugeriu Tio 
Victor. “Queria só agradecer a to-

dos e a todas que me ajudaram na 
realização desse sonho, vocês são 
minhas forças também!”, concluiu.

O Fundo Social de Solidarie-
dade está com vagas abertas 
para dois cursos gratuitos do 
‘Reinvente’: Elétrica Básica e 
Marcenaria.

As inscrições para Elétri-
ca Básica serão realizadas na 
quinta-feira, dia 10 de outubro, 
na sede do Fundo Social de So-
lidariedade. Inscrições e curso 
são gratuitos.

As turmas de Marcena-

ria já começaram, mas ain-
da contam com vagas para 
as turmas da manhã (8h 
às 10h30) e tarde (13h às 
15h30). As aulas são realiza-
das de segunda a sexta-feira, 
no Parque da Cidade, mas as 
inscrições e mais informa-
ções devem ser obtidas na 
sede do Fundo Social de So-
lidariedade.

O Fundo Social de Solida-

riedade  fica  na  rua  Deputado 
Claro César, 53, centro, com o 
horário de funcionamento das 
8 às 12h e das 13 às 17 ho-
ras. Informações pelo telefone 
3643-2223.

Os cursos do ‘Reinvente’ 
são uma realização do Fundo 
Social de Solidariedade como 
uma forma de capacitação e 
opção de geração de renda 
para a população. 

Fundo Social abre inscrições para oficina 
“Reinvente” de Elétrica Básica
Turmas de Marcenaria ainda estão com vagas abertas

Para saber mais sobre a 
carreira e os livros de Victor 
Narezi, basta acessar www.

facebook.com/historiast io-
victor/ ou instagram.com/
historiasdotiovictor. 
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O Shopping Pátio Pinda pre-
parou uma programação espe-
cial para o �im de semana em que 
se comemora o “Dia das Crian-
ças”, que reunirá teatro infantil, 
pintura de rosto, mágica, pre-
sença de personagens infantis, 
o�icina de leitura e arte e o tão 
animado “caça ao tesouro”.

No sábado (12) haverá distri-
buição de pipoca e algodão doce 
das 14 às 18 horas; o�icinas de 
leitura e arte às 15 horas; teatro 
Infantil “Os três porquinhos” às 
16 horas; pintura facial das 13 às 
16 horas; apresentação do Mági-
co Deck Harry das 14 às 19 ho-
ras; e a caça ao tesouro com duas 
turmas, às 17 e às 18 horas.

No domingo (13), a programa-
ção começa  com interação com 
o personagem “Homem Aranha”, 
das 13 às 15 horas; distribuição 
de pipoca e algodão-doce das 14 
às 18 horas; o�icinas de leitura e 
arte às 15 horas; teatro infantil 
“Emília e Rabico – Perdidos na 
Floresta” às 16 horas; pintura fa-
cial das 13 às 16 horas; e caça ao 
tesouro com duas turmas, às 17 
e  às 18 horas.

Nos dois dias, a atividade 
Caça ao Tesouro terá inscrições 
limitadas, que precisam ser fei-
tas pelo WhatsApp o�icial do 
Shopping Pátio Pinda até 10 de 
outubro: (12) 99129-4979. 

“Dia das Crianças” terá caça ao tesouro no “Pátio Pinda”
Programação do centro de compras e lazer para 
marcar a data terá ainda muitas atrações culturais e 
distribuição de pipoca e algodão-doce Peças teatrais

“Os Três Porquinhos” 
(dia 12, às 16h)

Hoje é dia de festa no chiqueiro! 
Nasceram três lindos e fo�inhos por-
quinhos: “Prática”, “Heitor” e “Cícera”. Os três viviam 
muito felizes, até que um Lobo que andava pelas re-
dondezas decidiu perseguir o trio. Irão eles conseguir 
fugir do terrível Lobo Mau? O clássico infantil, que 
promete divertir e emocionar a todos, tem música ao 
vivo com a cantora Herédia Toledo.

“Emília e Rabicó: Perdidos na Floresta!” 
(dia 13, às 16 horas)

Uma bondosa senhora pede abrigo para 
se proteger da chuva no Sítio do Pica-
pau Amarelo. Mas ela não é tão bo-
azinha como parece... Depois de 
ouvir a clássica história “João e Ma-
ria”, ela tem planos para a boneca “Emília” e o por-
quinho de estimação do Sítio, “Rabicó”. Irão eles �icar 
perdidos na �loresta nas mãos desta terrível bruxa? A 
divertida comédia infantil é baseada na obra “João e 
Maria”.

Hoje é dia de festa no chiqueiro! 
Nasceram três lindos e fo�inhos por-

Uma bondosa senhora pede abrigo para 
se proteger da chuva no Sítio do Pica-

ouvir a clássica história “João e Ma-

Outubro é o mês da gastro-
nomia alemã em diversos hotéis 
operados pela Accor no Brasil no 
Vale do Paraíba. Na onda de uma 
das festas mais famosas do mun-
do, a segunda edição do Oktober-
fest by Accor ocorre até o dia 7 de 
novembro em hotéis do Vale do 
Paraíba. 

Durante o festival, os hotéis 
Novotel, Mercure Colinas, de São 
José dos Campos; e Ibis, de São 
José dos Campos e Taubaté, ofe-
recem pratos clássicos da cultura 
alemã como Verschiedene Würs-
te (seleção de salsichas Berna 
com mix de mostardas), Eisbein 

Hotéis da região 
promovem “Festival 
Gastrônomico 
Oktoberfest” 

Um dos destaques do festival é o Eisbein, joelho de porco 
servido com chucrute e salada de batatas

(joelho de porco Berna servido 
com chucrute e salada de bata-
tas), Wiener Schnitzel (empana-
do de �ilé mignon suíno acompa-
nhado de salada de batata ) entre 
outros além das sobremesas: Ap-
felstrudel (folhado de maçã com 
sorvete de creme) e Schwarzwäl-
der Kirschtorte (bolo de �lores-
ta negra). No Novotel, o festival 
acontece até o dia 27 de outubro.

Os preços variam de R$ 14 a 
R$ 49. O Festival acontece nos 
restaurantes dos hoteís, sempre 
no horário do almoço e jantar e 
tem apoio da Berna e da Dama 
Bier Delivery.

“Semana da Criança”: EDP reforça 
sobre cuidados com a energia elétrica

Confira algumas dicas de cuidados com crianças

• Instale protetores plásticos nas tomadas (para evitar que se-
jam introduzidos objetos metálicos);

• Nunca deixe aparelhos elétricos em locais com água ou umi-
dade e oriente as crianças sobre nunca os manusear com mãos ou pés 
molhados. O risco de choque é grande, e pode levar à morte;

• Equipamentos eletrônicos como videogames e computadores 
somente devem ser ligados ou desligados da tomada por um adulto, 
sempre utilizando o plugue e jamais puxando diretamente o �io;

• Mantenha as instalações elétricas internas da residência em 
bom estado. Não use �ios emendados, velhos ou dani�icados;

• Evite sempre ligar muitos equipamentos na mesma tomada, 
principalmente quando a casa não tem ninguém, pois tal procedi-
mento pode causar sobrecarga e curto-circuito;

• Não permita que as crianças brinquem por perto enquanto 
passa roupas nem deixe o ferro elétrico ligado sem vigilância. Cuida-
do com os �ios dos eletrodomésticos também é necessário. Sempre que 
possível, mantenha-os no alto, longe do alcance dos pequenos;

• Caso algum aparelho esteja dando choque, por mais que seja 
de baixa intensidade, pode ser por defeito no equipamento ou na rede 
elétrica interna da residência. Nesse caso, a dica é não pôr a segu-
rança em risco e recorrer a um eletricista capacitado para fazer uma 
avaliação da �iação elétrica de sua residência e/ou levar o aparelho 
para o conserto;

• Fora de casa, oriente a criança sobre os cuidados ao empinar 
pipas. Sempre longe da rede elétrica e jamais utilizar cerol ou linha 
chilena. Estas linhas são cortantes e condutoras de energia;

A “Semana da Criança” está 
começando e a EDP, distribui-
dora de energia do Alto Tietê, 
Vale do Paraíba e Litoral Norte 
de São Paulo, aproveita o perí-
odo para alertar os pais sobre 
cuidados com a segurança da 
garotada quando se trata de 
energia elétrica. 

 
No ambiente doméstico é 

preciso estar atento, pois as 
crianças pedem se envolver 
em ocorrências com quedas, 
envenenamento, afogamento, 
brinquedos engolidos, intoxi-
cação, queimaduras, choques 
elétricos, etc. Com relação a 
energia elétrica, é preciso re-
dobrar a atenção ao ambiente 
com ações simples de preven-
ção.

 
A energia elétrica propor-

ciona bene�ícios como bem
-estar e conforto para toda a 
família, desde que utilizada 
corretamente, e é preciso que 
a população esteja atenta às 
consequências que o uso in-
devido pode acarretar. O uso 
seguro e e�iciente deve ser 
uma constante no convívio fa-
miliar para prevenir acidentes 
e combater o desperdício.

É importante ressaltar que, 
em caso de qualquer inciden-
te na rede elétrica, a Distri-
buidora deve ser comunicada 
por meio dos canais de aten-
dimento:  www.edponline.
com.br; Aplicativo EDP On-
line (compatível com tablets 
e smartphones; Central de 
Atendimento: 0800 721 0123.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Você já parou para pensar 
como o alumínio está presente 
no seu dia a dia? É com a missão 
de mostrar a importância desse 
metal na vida das pessoas que o 
projeto “Casa do Alumínio – uma 
experiência de arquitetura, arte e 
design” chega a Pindamonhanga-
ba. A exposição permanece aber-
ta à visitação pública e gratuita 
de 9 a 15 de outubro no Shopping 
Pátio Pinda.

Com uma área de 150 m2, a 
“Casa” é composta por espaços 
como quarto, copa, living, banho, 
varanda e garagem, que são pre-
enchidos com o maior número de 
objetos que tenham o alumínio 
em sua composição, em mais de 
50 aplicações distintas. A expo-
sição tem entrada gratuita e os 
visitantes podem ampliar sua ex-
periência por meio de conteúdos 
digitais disponibilizados em ta-
blets. Assim, é possível conhecer 
mais sobre a história do alumínio 
e sua aplicação em segmentos 
estratégicos como transportes, 
embalagens, construção civil, uti-
lidades domésticas, bem como na 
arte, arquitetura e design. 

Sustentabilidade
O projeto é uma realização 

Cidade  recebe “Casa do Alumínio”
Exposição gratuita e aberta ao público tem como objeti vo mostrar como o metal está presente no coti diano

do Ministério da Cidadania, via 
Lei de Incentivo à Cultura e Usi-
na Projetos, com produção da 
Quattro Projetos e Instituto Cul-
tural Quattro, curadoria do CCAL 
(Centro Cultural do Alumínio) e 
chancela da ABAL (Associação 
Brasileira do Alumínio). “A ‘Casa 
do Alumínio’ mostra como o me-
tal está presente na nossa vida e 
é indispensável à sociedade con-
temporânea, seja pela versatili-
dade seja pelo caráter sustentá-
vel. O alumínio é 100% reciclável 
e pode ser in�initamente reutili-
zado sem jamais perder as suas 
características”, diz o presidente 
executivo da ABAL, Milton Rego. 
“Sustentabilidade, aliás, que está 
presente em toda a cadeia pro-
dutiva do metal. A começar pela 
mineração responsável da bauxita 
e sua transformação em alumínio, 
processo que segue práticas inter-
nacionais de preservação ambien-
tal e de respeito ao homem”, reforça.

O lançamento da “Casa’ acon-
teceu em 2018 durante a “Expo-
Alumínio’, em São Paulo, sendo 
montada logo em seguida na ci-
dade de Alumínio (SP). Em 2019, 
Brasília (DF), São Luís (MA) e Be-
lém (PA) já receberam a exposição. 

Após a passagem por Pindamo-
nhangaba (SP), o projeto totalizará 
6.750 km de viagem ao seu �inal. 

“O alumínio é versátil e tem 

características únicas. A exposi-
ção traz à capital paraense toda 
a vanguarda das in�initas pos-
sibilidades do metal e chama a 

atenção para a presença dele no 
nosso dia a dia”, ressalta o diretor 
cultural da Casa do Alumínio, Fla-
vio Enninger.

Mostra Nexus – Container4you 
coloca o Vale do Paraíba na 
rota dos projetos sustentáveis 

A Unicesumar, instituição de 
ensino superior que está dentre 
os dez maiores grupos educacio-
nais privados do Brasil, de acordo 
com o IGC (Índice Geral de Cur-
sos) do mec (Ministério da Edu-
cação), acaba de inaugurar um 
novo polo de educação a distân-
cia em Pindamonhangaba.

A unidade oferece mais de 50 
cursos de graduação e 90 cursos 
de pós-graduação nas áreas de 
Gestão, Tecnologia e Educação, 
além de diversos cursos livres. 
Entre as opções estão os cursos 
mais procurados na instituição, 
que são Gastronomia, Design de 
Moda, Design de Interiores, Pe-
dagogia, Administração, Ciências 
Contábeis, Educação Física e En-
genharia de Software.

O relacionamento mantido 
com cada aluno faz com que a 
educação a distância esteja pró-
xima e presente em todo o pro-
cesso de aprendizagem. “Nosso 
aluno nunca está sozinho. Ofe-
recemos um sistema de suporte, 
acompanhamento e atendimen-

to que aproximam nossos alu-
nos dos nossos professores e de 
toda a equipe pedagógica”, destaca 
William de Matos Silva, pró-reitor 
executivo de Educação a Distância.

“Produzimos todo o material 
didático colocado à disposição 
dos nossos alunos, em diferentes 
mídias e plataformas, a partir da 
mais avançada tecnologia dispo-
nível no mercado, como realida-
de aumentada, realidade virtual e 
gami�icação. Isso assegura atuali-
zação permanente de conteúdo 
e maior dinâmica na aprendiza-
gem”, a�irma Silva.

Um dos grandes diferenciais 
desta modalidade é a �lexibilida-
de com que o aluno pode estudar, 
sendo possível assistir às aulas 
de sua casa, por meio da internet, 
no horário que lhe for mais con-
veniente. 

As inscrições para todos os 
cursos estão abertas. Mais infor-
mações: 0800 600 63 60 / www.
unicesumar.edu.br/ead. A unida-
de está localizada na rua Doutor 
Alfredo Valentini nº 125 – Tabau.

Opção sustentável dentro 
da construção civil, as  resi-
dências feitas com containers 
já são uma realidade no merca-
do. Prática, rápida e limpa, esse 
tipo de obra oferece ainda uma 
enorme variedade de soluções 
para decoração e design. 

A partir do dia 25 de ou-
tubro, será possível conferir 
um panorama completo dessa 
nova tendência. A data marca 
o início da 1ª Mostra Nexus 
– Container4you, evento que 
será realizado em Jacareí, no 
Vale do Paraíba, e conta com 
28 ambientes assinados pelos 
principais escritórios de arqui-
tetura e designer de interiores 
da Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Grande São 
Paulo.

Com 1.870 metros quadra-
dos de área construída e 4.000 
metros quadrados de área to-
tal, a mostra é a maior do gêne-
ro na América Latina. No am-
biente, será possível conferir 
de perto os detalhes desse tipo 
de construção, que é mais rá-

pida, produz menos lixo e cus-
ta até metade do valor de uma 
obra similar de alvenaria.

A exposição, que deve re-
ceber 10 mil pessoas, ainda 
abordará questões como con-
forto térmico, aproveitamento 
de espaço e particularidades 
do design de interiores para 
esses projetos. 

Curadora da mostra, a ar-
quiteta Adriana Marin ressalta 
que o evento partiu do desa�io 
de conceber um projeto so-
�isticado para uma residência 
construída com containers. 
O projeto, recebido primeira-
mente para o seu escritório, 
transformou-se em oportuni-
dade para ampliar o reconhe-
cimento aos arquitetos, deco-
radores e paisagistas da região.

“Quando recebi essa de-
manda e vi o tamanho do pro-
jeto, logo pensei: ‘por que não 
fazer uma mostra de container 
com isso?’. No início, as pesso-
as não acreditaram muito, mas 
agora a mostra já é uma reali-
dade”, diz.

De acordo com a arquiteta, 
a grande diferença da Mostra 
Nexus para outras do setor é 
justamente o fato de se tratar 
de um projeto real, que servirá 
de lar para uma família.

Especialista nesse tipo de 
construção, Adriana a�irma que 
as casas de container são uma 
tendência mundial, alinhada às 
necessidades do mundo con-
temporâneo. Ela aponta ques-
tões como sustentabilidade, 
economia e praticidade como 
alguns dos bene�ícios.

A 1ª Mostra Nexus – Contai-
ner4You será realizada de 25 
de outubro a 30 de novembro, 
às sextas, sábados e domingos 
(sextas e sábados, das 12h às 
20h, e domingos, das 12 às 
18 horas), na Estrada dos Re-
medinhos, 1.912, Jacareí.  Os 
ingressos custam R$ 40 (in-
teira) e R$ 20 (meia-entrada) 
e podem ser comprados no 
site  www.nexuso�icial.com.
br/mostra. Parte da renda será 
destinada ao GACC (Grupo de 
Apoio à Criança com Câncer).

Com 4.000 metros quadrados, exposição com 28 ambientes assinados 
por arquitetos e designers de interiores da RMVale é a maior realizada 
em containers na América Latina
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Festa das Crianças

Festa  antecipa “Dia das Crianças” no ‘Zito’
O Centro Esportivo José Ely Miranda “Zito” rece-

beu, no domingo (6), a festa do “Dia das Crianças”, 
com diversas atividades recreativas para o público 
infantil. O evento foi realizado das 13h30 às 17h30, 
pela Semelp (Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer de Pindamonhangaba).

O dia contou com atividades como: minivôlei, fu-
tebol, tênis de mesa, perna de pau, o�icina de pipas, 
jogos de mesa, modelagem de balão, maquiagem 
de rosto, além de piscina, o�icina de vivência sono-
ra, brinquedoteca, futebol de sabão, tobogã, entre 
outras.

De acordo com a gestora regional de Lazer, 
Marilda de Oliveira Barros, a festa do “Dia das 
Crianças” tem o intuito de levar para as crianças e 
também para a família momentos de lazer, descon-
tração, cultura e muita alegria”.

A comemoração do “Dia das Crianças” também 
acontecerá no dia 12 de outubro (sábado), no Cen-
tro Esportivo “João do Pulo”, também das 13h30 às 
17h30. Neste dia não haverá atividade na piscina, 
porque ela está em reforma.
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