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A Gazeta dos Municípios
Secretaria de Cultura divulga finalistas 

do Festival de Música da Juventude
de Pindamonhangaba

Dia dos Pais é celebrado 
na Canção Nova

Startup coleta 1 milhão de quilos de
vidro e encaminha para reciclagem

Pindamonhangaba divul-
gou, hoje (5), quem são 
os finalistas Festival de 
Música da Juventude. Na 
categoria composição iné-
dita foram selecionados 
10 finalistas e seus vídeos 
serão exibidos dia 14 de 
agosto, às 20 horas, no ca-
nal do youtube da Prefei-
tura.
No dia 14 de agosto, às 
20h, serão lançados os 
vídeos da Categoria In-
terpretação. No dia 15 de 
agosto, às 20h, os vídeos 
da Categoria Composição 

Neste domingo (9), a Can-
ção Nova em Cachoeira 
Paulista, realizará o “Kai-
rós Canção Nova Sertane-
ja”, em celebração ao dia 
dos pais, que neste ano 
acontece sem a presença 
de fiéis para evitar o con-
tágio da Covid-19.
 A programação tem início 
às 8h, e contará com Ado-
ração ao Santíssimo, com 
os missionários Adriano 
Moraes, padre Elenildo 

A Green Mining, startup 
participante da primeira 
edição do programa Ace-
leradora 100 da Ambev, 
alcançou nesse mês de ju-
lho a marca de 1 milhão de 
quilos de vidro coletados e 
enviados para reciclagem.
Com atuação em logística 
reversa inteligente, ela faz 
coletas de garrafas e ou-
tras embalagens de vidro 
em bares, restaurantes, ho-
téis e condomínios desde o 
final de 2018. A operação 
começou em São Paulo, 
cidade onde atualmente há 
pontos de armazenagem - 
os HUBs -  em 15 bairros, 
e foi expandida para Bra-
sília e Rio de Janeiro, che-
gando ao Flamengo, La-
ranjeiras, Leblon e Centro. 
Como funciona
Os coletores da Green 

e no dia 16 de agosto, às 
20h, os 5 melhores víde-
os de cada categoria e, às 
21h, o vídeo dos premia-
dos.
Sobre o processo de se-
leção ele explicou que os 
inscritos foram submeti-
dos a uma comissão téc-
nica para avaliação e defi-
nição. “Este ano quem fez 
a análise foram os artistas 
Celso Pan, Meire D’Ori-
gem e Wagner Muzak. O 
material recebido passou 
por uma criteriosa análise 
até a definição dos finalis-

Pereira e com o músico 
e pregador Eugênio Jor-
ge, da Missão Mensagem 
Brasil.
Em seguida, às 9h20, pre-
gação com os missionários 
Geraldo Galvão e Paulo 
Sérgio Eleutério sobre o 
tema: “A natureza procla-
ma: Deus nos ama!” (Dn 
3,66-86), e o testemunho 
de Elias Junior, missioná-
rio e músico da comunida-
de.

Mining, utilizando trici-
clos, percorrem os esta-
belecimentos cadastrados 
em cada bairro e retor-
nam com o material para 
o HUB. Quando o HUB 
atinge sua capacidade, o 
vidro é enviado direta-
mente para a fábrica da 
Ambev para reciclagem.
Todo o material é pesado 
em cada etapa do proces-
so e tudo é registrado no 
sistema da startup, que 
garante que tudo que foi 
coletado seja corretamen-
to destinado. Desta forma, 
é feito o rastreamento total 
de origem, trajeto e desti-
no, com segurança de tec-
nologia blockchain opera-
da com smart contract. 
Para que o público em 
geral possa destinar suas 
garrafas e embalagens de 

tas”, explicou.
O prêmio para os três pri-
meiros classificados de 
cada categoria, será, além 
de troféu, um valor em 
dinheiro. Também have-
rá troféus para os vídeos 
mais curtidos de cada ca-
tegoria.
“Nos anos anteriores fa-
zíamos as apresentações 
presenciais no Teatro Gal-
pão, este ano, em virtude 
da pandemia, faremos de 
modo virtual”, concluiu o 
secretário de Cultura e Tu-
rismo, Alcemir Palma.

Diácono Nelsinho Corrêa 
também faz pregação às 
11h15, com tema: Meu Pai 
é o agricultor! (Jo 15,1) 
e testemunho de Fagner 
Mendonça. A missa de 
encerramento, às 15h, no 
Santuário do Pai das Mi-
sericórdias, será presidida 
por padre Elenildo Pereira.
Confira a programação 
completa no site da TV 
Canção Nova ou pelo ca-
nal do YouTube.

vidro, a Green Mining 
também conta com pon-
tos de entrega de vidro 
em São Paulo, nos bairros 
do Brooklin, Bela Vista, 
Pinheiros, Perdizes, Vila 
Olímpia e Butantã; e re-
centemente o Rio de Ja-
neiro também ganhou essa 
opção, com caçambas in-
teligentes localizadas no 
Flamengo, Laranjeiras e 
Leblon. “Tem sido uma 
jornada de muito apren-
dizado, com patentes de-
positadas e mais sistemas 
desenvolvidos. São mil 
toneladas coletadas e ras-
treadas de verdade, com 
monitoramento e, princi-
palmente, respeito à mão 
de obra do início ao fim da 
cadeia”, concluiu Rodrigo 
Oliveira, sócio fundador 
da Green Mining. 
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Miscelânea
Curiosidades

Reconhecido no mundo todo como um alimento que faz bem à saúde, o 
azeite virgem e o extra-virgem são alvos de fraude, devido à adulteração 
em seu composto. Este é misturado com outros óleos não tão nobres as-
sim. Um jornalista americano publicou um livro no final de 2011, em que 
é descrito um esquema ilegal na Itália, que conta como a falsificação de 
documentos e venda de óleos estrangeiros à Europa como se fossem au-
tênticos italianos. Dada a credibilidade internacional do produto italiano. 
Essa corrupção terminou atravessando fronteiras, por grandes empresas 
alimentares, inclusive brasileiras, importam iguaria impura como legíti-
ma. O mais curioso é que o problema não é de agora, ele vem se estenden-
do desde 1990. Possivelmente lucre mais do que o tráfico de cocaína, mas 
sem os riscos de prisão e morte que envolve o comércio de drogas.

Humor

O garçom pergunta ao sujeito que entra no bar:
- O que o senhor toma?
- Eu? Eu tomo uma boa vitamina pela manhã, remédios para combater a 
minha dor nas costas e nos fins de semana umas cervejinhas com meus 
amigos.
- Acho que o senhor não me entendeu. O que eu perguntei é o que o senhor 
gostaria?
- Ah! Bom! Eu gostaria de ser rico, ter uma bela casa na praia e poder 
viajar muito.
- O que eu quero saber é o que o senhor quer para beber?
- Ah! Bom! Vamos ver... O que o senhor tem?
- Eu? Nada não... Eu só estou chateado porque o meu time perdeu nova-
mente, o salário aqui é muito baixo e estou me sentindo muito sozinho.
***
Um belo dia, o caboclo estava sentado na varanda, ao lado da esposa, con-
templando a plantação e fala:
- Mulher, há quanto tempo nós estamos juntos?
- Faz um tempão, homem!
- Quando deu àquela praga na plantação, você estava do meu lado, não 
tava?
- Tava homem!
- Quando o paiol pegou fogo e acabou com a nossa colheita de um ano, 
você estava do meu lado, não tava?
- Claro que tava, homem!
- Quando a nossa filha ficou grávida com aquele pião, você tava do meu 
lado, não tava?
- Tava sim, homem!
- Quando o nosso gado começou a morrer de aftosa, você tava do meu 
lado, não tava?
- Como sempre, homem!
- Sabe de uma coisa, mulher?
- O que foi homem?
- É que você me dá um azar dos diabos!

Mensagens

Aqueles companheiros que nos partilham as experiências do cotidiano são 
os melhores que a Divina Sabedoria nos concede a favor dos mesmos. Se 
você encontra uma pessoa difícil em sua comunidade, essa é a criatura 
exata que as Leis da Reencarnação lhe traz ao trabalho de burilamento 
próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimen-
tam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras que não nos entendem 
são testes que a vida igualmente nos oferece, afim de que aprendemos a 
compreender. Recordamos. Nos campos da convivência é preciso saber 
suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como 
sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmen-
te um enigma para esse alguém. Nunca diga  que a amizade não existe, 
qual nos acontece, cada amigo nosso tem as suas limitações e se algo 
conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre lograremos fazer 
o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você 
acredita que fraqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com 
a planta a que você atira água fervente. Abençoamos, pois, se quisermos 
ser abençoados.

Pensamentos, provérbios e citações

Conservemos pela sabedoria o que adquirimos pelo entusiasmo.
Ser feliz e ter razão, geralmente são incompatíveis.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce pra todos e a Lua para os enamorados.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
O entendimento é limitado, só as tolices não têm limites.
Um contrato verbal vale mais que a tinta que é assinado.
Ensinar é aprender duas vezes.
Nossa liberdade consiste em sermos cativos da verdade.
Quem ama a rosa suporta os espinhos.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 175, Termo nº 7219
Faço saber que pretendem se casar LUIZ RICARDO DOS SANTOS e ALINE CRISTINA DA SILVA BENEDITO, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é 
natural de Taubaté-SP, nascido no dia 08 de setembro de 1998, de estado civil solteiro, de profissão montador de movéis, 
residente e domiciliado na Rua Aparecida, nº 26, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de 
LUIZ CARLOS DOS SANTOS, falecido em Taubaté/SP na data de 19 de agosto de 2013 e de BENEDITA CRISTINA PRE-
SOTTO DOS SANTOS, de 41 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 02 de agosto de 1979, residente e domiciliada 
em Taubaté/SP. A  habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 24 de setembro de 1995, de estado civil solteira, de 
profissão autônoma, residente e domiciliada na Rua Aparecida, nº 26, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, CEP 
12120-000, filha de ARISTIDES MOLICA BENEDITO, de 57 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 20 de agosto 
de 1962 e de ROSALINA DA SILVA MOLICA BENEDITO, de 53 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 10 de 
maio de 1967, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL 
- A Prefeitura Municipal de Potim torna público o resultado de aber-
tura dos envelopes de Proposta Comercial referente à Tomada de 
Preços Nº 013/2020 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINA-
LIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS JOSÉ T CORRÊA (TRECHO 1), PA-
RANÁ, BAHIA E SANTA CATARINA, CONFORME AS ESPECIFICA-
ÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na data de 
04/08/2020 no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se 
a Comissão nomeada através Portaria Nº 079/2020 para julgamen-
to dos preços apresentados. Após aberto os envelopes chegou-se 
ao seguinte resultado classificatório: 1º COLOCADO: EDE TERRA-
PLANAGEM PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES EIRELI, com valor to-
tal de R$ 796.892,12; 2º COLOCADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE 
CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com valor total de R$ 
821.026,66. Fica aberto o prazo recursal. André L. S. Oliveira – Pre-
sidente da Comissão de Licitações.

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso – Pregão Eletrônico 
Nº 024/2020 - Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Conjunto Escolar - Carteiras com Cadeiras. Tendo em vista des-
pacho da Sra. Prefeita Municipal, Erica Soler Santos de Oliveira, fica 
determinado: O DEFERIMENTO do recurso interposto pela empresa 
EQUISCOLA EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA, e via de conse-
quência, a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empresa LOJA DA 
ESCOLA LTDA, tendo em vista a apresentação de certificação diver-
sa do produto ofertado. CONVOCA-SE a empresa recorrente, para 
negociação em sessão a realizar-se em 11/08/2020 ás 14h00min, 
horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no 
link - licitações”. Potim, 05 de agosto de 2020 – André L. S. Oliveira 
– Pregoeiro.
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Coronavírus: Região do Vale do Paraíba 
atinge 20Mil casos totais de Covid-19

desde o início da pandemia

Com cenas inéditas, clipe de 
“In My Defence” traz mais

histórias de Freddie Mercury

Sábado é dia de teatro com a 
Temporada CET Virtual

Entre o total de confir-
mações, 637 pessoas já 
morreram e 12.319 estão 
plenamente curadas. No 
último dia, 468 pacientes 
tiveram alta da doença.
Das 40 cidades da região, 
as que apresentam os 
maiores índices de conta-
minados pelo Sars-Cov-2, 
vírus causador da Co-
vid-19, são consecutiva-
mente São José dos Cam-

O vocalista da banda Que-
en, Freddie Mercury, fale-
ceu em 1991, mas sua voz 
continua sendo um marco 
na história da música. No 
instagram, a conta @fre-
ddiemercuryclub, é uma 
das responsáveis por tra-
zer sempre conteúdos que 
nos façam lembrar desse 
ícone.
Em uma das publicações 
recentes, o perfil divulgou 
um vídeo com imagens 
inéditas do cantor usando 
de fundo a canção “In My 
Defense”. A publicação re-
velou a verdadeira história 
por trás do clipe lançado 
após a morte do músico. 
Logo no lançamento, em 
1986, a música não teve 
grande repercução. Mas 
após ser relançada, em 
1992, atingiu o top 10 das 
paradas do Reino Unido.

Toda noite de sábado é 
noite de CET Virtual. E a 
apresentação deste sábado 
(8) é da Cia de Teatro da 
Cidade, que fará a leitura 
dramática do texto “Cas-
siano Ricardo - O Martim 
Cererê do Brasil”, de Adé-
lia Nicolete.
Essa é quinta apresentação 
da temporada do Centro 
de Estudos Teatrais (CET) 
e ela vai até o dia 26 de se-
tembro. Com classificação 
etária para 12 anos, a lei-
tura acontece a partir das 
19h, pela plataforma gra-
tuita Zoom.
O grupo Cia de Teatro da 
Cidade
Há 30 anos se dedicando 
ao teatro, o grupo joseense 
reúne uma busca de lingua-
gem, rigor técnico, pesqui-
sa continuada e montagem 
de peças que contribuem 
com a formação do públi-
co. A Companhia, que já 
se apresentou em diversas 
cidades, inclusive fora do 
país, já produziu mais de 
20 espetáculos e conquis-
tou mais de 100 prêmios 
em festivais e mostras de 
teatro.
Programação
08 de agosto, 19h
Grupo: Cia Teatro da Ci-

pos, Taubaté, Jacareí e 
São Sebastião. Todas com 
mais de mil casos acumu-
lados desde o início da 
disseminação da doença 
no país. Além delas, Ilha-
bela e Pindamonhangaba 
também atingiram, hoje, a 
marca de mil casos totais 
no município.
Brasil
Os dados apresentados 
pelo Ministério da Saú-

A legenda da publicação 
dizia:
“In My Defence” foi escri-
ta por Dave Clark, David 
Soames e Jeff Daniels para 
o musical ÂTime. O clipe 
foi gravado em outubro 
de 1985 no Abbey Road 
Studios, em Londres e no 
Musicland Studios, em 
Munique, seis meses após 
o lançamento de Mr Bad 
Guy e foi originalmente 
lançado em maio de 1986 
na trilha sonora do álbum 
Time. 
O belo piano da música 
foi tocado por Mike Mo-
ran (que conheceu Freddie 
pela primeira vez durante 
o registro desta música e 
mais tarde trabalhou no 
álbum de Barcelona), com 
Graham Jarvis na bateria, 
Paul Vincent na guitarra, 
Andy Pask no baixo, e te-

dade
Texto: Cassiano Ricardo - 
O Martim Cererê do Brasil
Autor: Adélia Nicolete
Edição: VI Antologia de 
Dramaturgia Vladimir 
Maiakóvski (2006)
Classificação: 12 anos
15 de agosto, 19h
Grupo: Cia Titerritório
Texto: A Sereia e o Pesca-
dor
Autor: Antonia Kleser Pi-
nheiro
Edição: I Antologia de 
Dramaturgia Vladimir 
Maiakóvski (1993)
Classificação: Livre
22 de agosto, 19h
Grupo: Teatro D’Aldeia
Texto: Só Se Vê Com o 
Coração
Autor: Nelson Albissú
Edição: I Antologia de 
Dramaturgia Vladimir 
Maiakóvski (1993)
Classificação: Livre
29 de agosto, 19h
Grupo: Grupo Teatro do 
Imprevisto
Texto: Nós Realizamos o 
Seu Sonho!!!
Autor: Adélia Nicolete
Edição: V Antologia de 
Dramaturgia Vladimir 
Maiakóvski (2001)
Classificação: 12 anos
05 de setembro, 19h

de apontam 2.859.073 
de confirmações para o 
novo coronavírus no Bra-
sil. Dessas, 97.256 pes-
soas já faleceram. Outras 
741.180 estão se recupe-
rando da doença. E ainda 
há 2.020.637 que estão re-
cuperadas. A taxa de letali-
dade  está em 3,4%.
Confira os dados comple-
tos do boletim epidemio-
lógico nas imagens.

clado e sintetizadores por 
Peter Banks e também pe-
ças feitas pelo próprio Fre-
ddie.
Acredite ou não, os vocais 
hipnotizantes e arrepiantes 
de Freddie na música fo-
ram cantados e gravados 
na primeira tomada. Em 
1992, um remix de Ron 
Nevison foi lançado pos-
tumamente e alcançou o 
número oito no UK Sin-
gles Chart. In My Defen-
ce foi lançado mais tarde 
no The Freddie Mercury 
Album e também no The 
Solo Collection. O vide-
oclipe, feito após a morte 
de Freddie em 1991, foi 
dirigido por Rudi Dolezal 
como uma montagem de 
cenas de vídeos musicais 
passados, cenas privadas, 
bem como destaques da 
carreira de Freddie”.

Grupo: Teatro do Rinoce-
ronte
Texto: Morcegos Huma-
nos
Autor: Marcelo Ricardo 
D’Almeida
Edição: I Antologia de 
Dramaturgia Vladimir 
Maiakóvski (1993)
Classificação: 14 anos
12 de setembro, 19h
Grupo: Cia de Teatro A 
Blau Quer Falar
Texto: O Agridoce Sabor 
da Crueldade
Autor: Leda Sylvia Szo-
chalevicz
Edição: III Antologia de 
Dramaturgia Vladimir 
Maiakóvski (1996)
Classificação: 14 anos
19 de setembro, 19h
Grupo: Caixa de Histórias
Texto: Lilavati
Autor: Atílio Bari
Edição: II Antologia de 
Dramaturgia Vladimir 
Maiakóvski (1994)
Classificação: Livre
26 de setembro, 19h
Grupo: Cia do Farol
Texto: A Oitava Praga
Autor: Dilan Deibal D’Or-
nellas Camargo
Edição: III Antologia de 
Dramaturgia Vladimir 
Maiakóvski (1996)
Classificação: 14 anos
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ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108


