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Funcionários da Estrada de Ferro se 
unem para realizar sonho de vovôs

Um grupo de funcionários 
da Estrada de Ferro Campos do 
Jordão de Pindamonhangaba 
se uniu para realizar o sonho 
de idosos que queriam andar de 
trem. Os vovôs tiveram o desejo 
divulgado na rede social da Fun-
dação José Carlos da Rocha, por 
meio do projeto “Eu ainda que-
ro...” e foram atendidos.

Na segunda-feira (10), cerca 
de 20 vovôs e vovós do Lar Irmã 
Terezinha, de Pinda, participa-
ram do passeio até o balneário 
Reino das Águas Claras.

A ideia partiu da funcionária 
Flavia Correia, depois que ela 
viu a foto do vovô Ray pedindo 
o passeio de bondinho.
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Projeto da Fundação José Carlos da Rocha sensibilizou funcionários da Estradinha

Recorde mundial de João do Pulo é comemorado com selo
O recorde mundial de João 

do Pulo no salto triplo, com um 
salto de 17,89, nos Jogos Pan-A-
mericanos da Cidade do México, 
em 1975, terá seu aniversário de 
41 anos celebrado neste sábado 
(15), com o lançamento de um 
selo.

A iniciativa dos Correios, 
em parceria com a Confede-
ração Brasileira de Atletismo, 
também  homenageia as con-
quistas das duas medalhas 
olímpicas de bronze: em Mon-
treal, no Canadá, em 1976, e 
em Moscou, na então União 
Soviética, em 1980.
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Festival de Teatro Estudantil 
continua no fi nal de semana

1ª DIVISÃO – SEMIFINAIS

Castolira enfrenta 
Araretama; A Mil 
Por Hora pega 
Cantareira

Bikers de Pinda 
disputam 
maior desafio 
nas Américas

João Carlos de Oliveira “João do Pulo” durante Olimpíada de Moscou, em 1980

Pindamonhangaba realiza o 19º Festil – Fes-
tival de Teatro Estudantil, com espetáculos no 
Teatro Galpão, até dia 22 deste mês. Neste fi m de 
semana, haverá diversas apresentações de peças 

infantis e adultas. Os ingressos devem ser troca-
dos por 1 litro de óleo ou 1 pacote de macarrão, 
na bilheteria do teatro.
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Um morre e 
cinco ficam 
feridos após 
discussão em 
casa noturna
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CERÂMICA 
REALIZA FESTA DE 
SÃO GERALDO
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Coroação da Mãe 
Rainha acontece 
na terça-feira

Divulgação

Divulgação
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“...VOCÊ MARCOU demais, como marcou, me deu amor e paz, depois levou... tento 
fi ngir que foi um sonho e que tudo acabou, mas é impossivel sim, você marcou pra 

mim...” - Ataíde & Alexandre
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Pelo terceiro mês consecutivo, houve aumento na 
proporção de famílias paulistanas endividadas, 
o que demonstra que o consumidor ainda en-

contra difi culdades para manter o orçamento equilibra-
do, em função do cenário econômico atual, com aumento 
do desemprego, manutenção dos juros em alta e infl ação 
que permanece em patamares elevados, principalmente 
dos alimentos. Em setembro, a parcela de famílias endi-
vidadas apresentou alta de 0,2 ponto porcentual (p.p.) 
na comparação com agosto, visto que 51,7% das famílias 
paulistanas apontaram ter algum tipo de dívida.

Na comparação anual, quando 54,7% das famílias es-
tavam endividadas, nota-se uma queda de 3 p.p.. Em nú-
meros absolutos, o total de famílias endividadas passou 
de 1,980 milhão em agosto para 1,988 milhão em setem-
bro, sendo que em setembro de 2015, esse número era de 
1,961 milhão.

Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Ina-
dimplência do Consumidor (PEIC), realizada mensal-
mente pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio/SP).

Ao consumidor, vale ressaltarmos sempre que, se de 
um lado o cartão é uma ótima ferramenta para compra 
com segurança e obtenção de parcelamento sem juros; 
de outro, ele é uma grande ameaça à saúde fi nanceira das 
famílias.

Com isso, o endividamento continua maior entre as 
famílias com renda inferior a dez salários mínimos, onde 
55,8% disseram ter algum tipo de dívida em setembro 
- alta de 0,9 ponto porcentual em relação a agosto. Por 
outro lado, entre as famílias que ganham mais de dez 
salários mínimos, a proporção de endividados foi de 
39,8%, retração de 1,6 p.p. na comparação com o mês 
anterior. Segundo a assessoria econômica da Federação, 
as famílias de renda mais baixa sentem mais fortemente 
o impacto do aumento dos preços dos produtos de neces-
sidades básicas, como do grupo de alimentos.

Entre os consumidores endividados, 35,9% deles 
comprometem sua renda por mais de um ano com as dí-
vidas; 24,7% até três meses; 19,9% de três a seis meses; 
e 17,2% comprometem sua renda entre seis meses e um 
ano.

Em setembro, 19,9% das famílias paulistanas afi rma-
ram estar com as contas em atraso, demonstrando esta-
bilidade em relação ao mês anterior e mantendo-se no 
maior patamar desde maio de 2012 quando 21,5% das 
famílias estavam nessa situação. No comparativo com 
o mesmo período do ano passado, houve uma alta de 3 
p.p.. Em números absolutos, o total de famílias com con-
tas atrasadas passou de 766 mil em agosto para 765 mil 
em setembro, sendo que no mesmo mês de 2015, esse 
número era de 605 mil, apresentando alta, ano a ano, de 
160 mil famílias.

Entre as famílias com contas em atraso, 49,6% delas 
tem contas vencidas a mais de 90 dias; 25,1% têm con-
tas atrasadas entre 30 e 90 dias; enquanto que 24,7% do 
total de famílias estão com dívidas atrasadas por até 30 
dias.

A inadimplência também segue mais elevada nas fa-
mílias com menor renda. Entre as que ganham até dez 
salários mínimos, 25,2% estão com contas atrasadas - 
aumento de 0,8 p.p. na comparação com agosto de 2015. 
Já entre as famílias com renda superior a dez salários, 
7,6% disseram estar com débitos atrasados, queda de 1,7 
p.p..

Segundo a entidade, o alto nível das famílias com 
contas em atraso, na comparação com setembro de 2015, 
demonstra que o agravamento da crise econômica atual, 
com a manutenção dos índices infl acionários em alta e 
com o aumento do desemprego, pressionou fortemente o 
orçamento das famílias, que não conseguiram arcar com 
o pagamento das dívidas contraídas anteriormente, au-
mentando a inadimplência em relação ao mesmo perío-
do do ano passado.

O cartão de crédito continua o maior protagonista 
do cenário de endividamento e foi utilizado por 72,6% 
dos devedores em setembro, alta de 1,3 p.p. em relação 
a agosto. De acordo com a assessoria econômica da En-
tidade, a justifi cativa da elevação deve-se a um conjunto 
de fatores que contribuem para a sua maior utilização. 
Com a alta da infl ação corroendo o poder de compra das 
famílias, pesando principalmente sobre alimentos e itens 
não fi nanciáveis, a renda disponível no mês fi ca cada vez 
mais comprometida. Com isso as famílias buscam no 
parcelamento do cartão uma via de fi nanciamento para 
compra de itens adicionais.

Na sequência dos tipos de dívidas mais recorrentes 
estão o fi nanciamento de carro (14,2%), carnês (13,4%), 
crédito pessoal (11,9%), fi nanciamento de casa (10,9%) 
e cheque especial (8,6%). O destaque do mês fi cou por 
conta do item Carnês, que apresentou queda acentuada 
de 2,9 p.p. em relação ao mês de agosto.

Cartão é vilão do 
endividamento das famílias e 

proporção chega a 72,6%

Faculdade Bíblica realiza vestibular e 
disponibiliza prova por agendamento 

 O programa Em-
prega São Paulo/Mais 
Emprego oferece nes-
ta semana 250 vagas 
de trabalho divididas 
entre as áreas de servi-
ços, comércio, indús-
tria, entre outras, para 
o Vale do Paraíba.

As vagas estão dis-
tribuídas entre os mu-
nicípios de Caçapava, 

Cachoeira Paulista, 
Campos do Jordão, 
Caraguatatuba, Cru-
zeiro, Guaratinguetá, 
Ilhabela, Jacareí, Lo-
rena, Pindamonhan-
gaba, Potim, São José 
dos Campos e Tauba-
té. Os itens “escolari-
dade” e “experiência” 
variam de acordo com 
as oportunidades. 

Como se cadastrar
Para ter acesso às 

vagas, basta acessar 
o site: www.empre-
gasaopaulo.sp.gov.
br  criar login, senha e 
informar os dados so-
licitados. Outra opção 
é comparecer a um 
Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) 
com RG, CPF, PIS e 

Carteira de Trabalho.
O cadastramento do 

empregador também 
poderá ser feito no 
site do Emprega São 
Paulo ou PAT. Para 
disponibilizar vagas 
no sistema, é necessá-
ria a apresentação do 
CNPJ da empresa, ra-
zão social, endereço e 
o nome do solicitante.

A Fabad - Faculdade 
Bíblica das Assembleias 
de Deus realiza neste do-
mingo (16), a primeira 
edição do vestibular aber-
to para a comunidade. 
Para se inscrever é preciso 
acessar o site www.fabad.
edu.br e preencher os da-
dos solicitados, até esta 
sexta-feira (14). No dia 
da prova, o candidato de-
verá apresentar a fi cha de 
inscrição, um documento 
com foto e um quilo de ali-
mento não perecível, que 
será doado para o Lar da 
Criança “Irmã Júlia”, em 
Pindamonhangaba. Quem 
não puder participar do 
processo seletivo em ou-
tubro, poderá optar pelo 

“agendamento” da prova. 
As datas serão disponibili-
zadas no próprio site. 

Quem deseja iniciar ou 
retomar os estudos ain-
da este ano, pode conferir 
também os valores promo-
cionais por tempo limitado. 
O público poderá encontrar 
mensalidades para gradua-
ção a partir de R$ 150 e para 
pós-graduação a partir de 
R$ 188. Todas as disciplinas 
são presenciais. 

A instituição que ga-
rantiu junto ao MEC a 
nota 4 (na escala de 0 a 5) 
no quesito “Conceito Ins-
titucional”, oferece cursos 
na área de Negócios, como 
o Tecnólogo em Processos 
Gerenciais, e pós-gradu-

ação em Gestão de Negó-
cios, Gestão de Pessoas, 
Controladoria, Marketing 
Empresarial e Comunica-
ção Empresarial. A Fabad 

tem ainda graduação em 
Teologia e cursos de pós-
graduação em Educação 
Cristã, Liderança Pastoral e 
Aconselhamento Pastoral.

Emprega São Paulo oferece 250 vagas no Vale

ARENA 101 Pinda:  29/10 (sá-
bado) - Victor & Léo. 5/11 (sábado) 
– Munhoz & Mariano. 9/12 (sábado) 
– Pedro Paulo e Alex.

BAR DO CAMPO do Santa Lu-
zia Pinda: 14/10 (sexta 20h) - Flá-
via Borges acompanhada de Miltino 
Barbosa. Reinauguração do som ao 
vivo no local. 

BAR DO SANTISTA Pinda:  
Som ao vivo  quarta e fi ns de se-
mana com ótimos artistas da cidade 
e região.

BOTECO VINIL Pinda: 14/10 
(sexta 17h) - Diego Sobral. 15/10 
(sábado 17h) - Dj Matheus Nyery. 
16/10 (domingo 17h) - Júnior & 
Marquinho. Av. N. Sra. do Bom Su-
cesso, 1.075.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
do Idoso (CCI) Pinda: Baile com 
banda ao vivo todo sábado início 
18h30. Tel 3645-2361. Bairro Vila 
Rica.

CERVEJARIA DO GORDO Lo-
rena: 15/10 (sábado) – Matheus Mi-
nas & Leandro.  Chope é em dobro 
noite toda. Elas são free até 1h30 
da manhã com 1kg de alimento. Via 
Dutra, divisa Guará-Lorena. 

CHICK NA ROÇA Taubaté: 
14/10 (sexta) – Fernando & Fabiano. 
Elas vip até 23h. Estrada do Barrero.

CLUBE DA VILA SÃO BE-
NEDITO Pinda: Realiza  bailes no 
Recinto São Vito de Moreira César, 
domingo às 20h:  16/10 – Banda 
Gold. 23/10 – Residência Nova (de 
Guará). 30/10 – Bruno & Hyago. Tel 
(12) 3642-2087.

CLUBE DO VAQUEIRO Rosei-
ra: 15/10 (sábado 23h) - Halloween. 
João Pedro & Fabiano. Elas vip até 
meia noite.  Dj Toni Balada. Mulher 
free até meia noite. Tel (12) 3641-
2424.

CLUBE DO LAZER Taubaté: 
Domingo –  16/10 - Sabor de Verão. 
23/10 - Coco Mambo. Quarta-feira – 
19/10 - Alexandre Vilela. 

ESPORTE CLUBE Taubaté:  
14/10 (sexta 22h ) - Anjinho do 
Vale. Baile Chuva de Prata. 15/10 
(sábado 22h) - Baile da Primavera. 

Marcus Fran e Banda. Equipe de 
free dancers de Evandro Nascimen-
to. Reservas mesas: 99128-5164 e 
99139-0663.

ESTÂNCIA SERTANEJA Caça-
pava:  15/10 (sábado) – Mc Catra e 
Pixote. 22/10 (sábado) - Os Marva-
dos. Via Dutra, Aparecida.

FERROVIÁRIA Pinda: Som ao 
vivo no deck da piscina SEXTA-FEI-
RA: OUTUBRO: 14/10 - Henrique 
Toledo. 21 - Marrom Sertanejo. 28 
- Bruno & Hyago. Associado não 
paga, não associado R$ 10 (mulher 
vip até 23h, depois desse horário 
R$ 5).

FERROVIÁRIA Pinda: 19/11 
(sábado 22h) – Retrô na Ferrô. Va-
lério Cazuza e Banda Imortais. Djs 
Adriano K e Serginho. Grandes su-
cessos dos anos 80 e 90. Os ingres-
sos, que serão limitados, estarão 
a venda na segunda quinzena de 
outubro para venda promocional e 
antecipada. Idade mínima 18 anos.

FORRÓ DO LÚCIO PAQUI-
NHA “Creix” de Tremembé “Creix: 
15/10 (sábado) - Banda Alpha Valle. 
Tel. (12) 99602-9554 e 99110-0521.

MANGUERÃO Pinda: 14/10 
(sexta 20h) – Banda Gold. Ingresso 
R$ 10. Estacionamento gratuito. 

ÓPERA MIX Pinda: 13/10 
(quinta) - Double Night. Banda Are-
na. Mulher e triados vip até meia 
noite. Rua Luíza Marcondes de Oli-
veira, 298, Alto do Cardoso. 

PEDRÃO DRINK’S BAR Pinda: 
14/10 (sexta) - Forró com banda ao 
vivo.  Av. Sra. do Bom Sucesso.

PESQUEIRO SANTO ANTO-
NIO Taubaté:  14/10 (sexta) - Pedro 
Galvão e mais dois shows. Estacio-
namento grátis. Av. Dr. José Ortiz 
Patto, 3.201.

PINDABAR Pindamonhanga-
ba: Segunda Sertaneja com banda 
ao vivo. Quarta Sertaneja: Banda 
ao vivo. 14/10 - Sexta - Ressaca de 
Aniversário. Grupos Bom Talento e 
Aperte o Play. Domingo -  Fabiano 
Magalhães convida. 

POINT DA FAMÍLIA Pinda: 
18/10 (quinta 19h) - Adriano Lobão. 

Porções, petiscaria e choperia. Toda 
quinta - Videokê. 14/10 (sexta 19h) 
– Gu Ferreira. 15/10 (sábado 19h) 
–  Deivinho. 16/10 (domingo 19h) - 
Videokê. Rua Cônego João Antonio 
da Costa Bueno, 375, bairro Santana 
(antigo Takô Makisushi).

RANCHO SANTA FÉ Apareci-
da: 14/10 (sexta) - Alex & Adriano.  
21/10 - Pedro Paulo e Alex. 28/10 
- Pedro Henrique & Matheus. Via 
Dutra.

RECANTO CAIPIRA Pinda, no 
Sindicato Rural:  15/10 (sábado) - 
Cleiton & Adriano. 20/10 (quinta) 
- Bruno & Hyago. 22/10 (sábado) 
- Marcos Henrique. 27/10 (quinta) 
- Whashington dos Teclados. 29/10 
(sábado) - Marrom Sertanejo.Tel. 

(12) 99775-0389.
RESTAURANTE COLMÉIA 

Pinda: Almoço com música da me-
lhor qualidade ao vivo todo domin-
go. Estrada do Ribeirão Grande.

RESTAURANTE E PESQUEI-
RO GABRIEL Pinda: Almoço todo 
sábado e domingo cardápio varia-
do. Pesqueiro de terça-feira a do-
mingo a partir das 8h. R$ 12 por 
quilo pescado. Bairro das Campi-
nas, após o viaduto do bairro Cida-
de Nova.

VILA DOS OFICIAIS Pinda: 
8/12 (sábado 21h) - De Volta para o 
Futuro. Djs José Luiz, Marcelo Ratto 
e Gu. Equié Dinossaurus. O melhor 
dos anos 70/80/90. Ingressos R$ 25 
só antecipados.

O imortal Cazuza e as 
músicas que o consa-

graram serão o grande des-
taque da próxima Balada na 
Ferrô, que acontece no pró-
ximo dia 19 de novembro na 
Associação Atlética Ferroviá-
ria, a partir das 22h.

A balada desta noite será 
animada por Valério Cazuza e 
a Banda Os imortais.  Presen-
ça também dos Djs Adriano K 
(domingueiras da Ferroviá-
ria) e Serginho (Clube Literá-
rio) em uma maravilhosa via-
gem ao passado musical dos 
anos 80/90. Ingressos ante-
cipados com desconto a par-

DESTAQUE DA SEMANA

VALÉRIO CAZUZA SERÁ DESTAQUE 
NA RETRÔ NA FERRÔ  DIA 

19 DE NOVEMBRO 

tir da segunda quinzena de 
outubro. Na pista rolarão os 
melhores sucessos do dance, 
rock nacional e internacional.
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“Eu ainda quero... an-
dar de bondinho”. Esse era 
o sonho do senhor Ray, um 
simpático vovô que mora 
no Lar Irmã Terezinha, 
uma das 12 instituições 
assistidas pela Fundação 
José Carlos Rocha, que 
atende uma média de 500 
idosos, em lares de Jacareí, 
Lagoinha, Pindamonhan-
gaba, São Luiz do Parai-
tinga, Taubaté, Tremem-
bé, Diadema e São Paulo, 
oferecendo orientação e 
apoio no desenvolvimento 
de programas de proteção 
e qualidade de vida.

Sensibilizado com esse 
singelo desejo, um grupo 
de funcionários da Estrada 
de Ferro Campos do Jor-
dão se uniu e arrecadou 
dinheiro suficiente para le-
var vinte vovozinhos para 
passear de bondinho, na 
última segunda-feira (10), 

promovendo uma tarde 
de alegria e descontração. 
Eles estavam em compa-
nhia de cuidadoras do Lar 
e da professora de educa-
ção física prestadora de 
serviço da Fundação, Na-
dialici da Silva Melo, que 
mediou a organização do 
passeio junto a uma repre-
sentante dos funcionários 
da EFCJ.

Antes do passeio, a con-
vite do diretor ferroviário, 
Ayrton Camargo e Silva, 
senhor Ray e sua turma 
foram recepcionados pelo 
diretor do Centro de Ope-
rações Regionais, Joselito 
Costa Barbosa, que lhes 
apresentou o Memorial da 
EFCJ, museu que conta 
a história de mais de 100 
anos da ferrovia.

Em seguida, foi servi-
do, no refeitório da EFCJ, 
um lanche, com pão, bolo, 

doce de abóbora, biscoiti-
nhos, café com leite e suco, 
também cortesia dos fun-
cionários participantes da 
“vaquinha”. 

“Através do projeto dos 
sonhos, tivemos a inten-
ção de mostrar à sociedade 
que o idoso não é alguém 
que está largado numa 
instituição, esperando a 
morte”, afirmou  Renata 
Linhares, administradora 
da Fundação. “Ao contrá-
rio, eles têm muita vida e, 
assim como nós, sonhos e 
expectativas”, completou.

Renata disse que esse 
projeto está mobilizando 
muitas pessoas, como foi 
o caso dos funcionários da 
Estrada de Ferro. “Agrade-
cemos e esperamos poder 
contar com cada vez mais 
pessoas como essas para 
aumentar nossa corrente 
do bem!”.

O projeto Semeando 
Valores, realizado pela 
equipe da ESF do Casto-
lira, irá participar do VIII 
Fórum de Promoção da 
Saúde e V Seminário de 
Alimentação Saudável, no 
Centro de Convenções Re-
bouças, em São Paulo. O 
projeto será apresentado 
em forma de banner junto 
a outros diversos proje-
tos que são realizados em 
todo o estado.

O Semeando Valores 
tem a proposta de ensinar 
a sociedade sobre consci-
ência ambiental por meio 
de palestras e reuniões. 
Além das reuniões reali-
zadas na ESF, são feitas 
palestras nas escolas do 
bairro. Esse projeto tem 
participação da comuni-
dade do Castolira que hoje 
faz limpeza de calçadas e 
áreas verdes onde o lixo 
era descartado e revitali-

Pindamonhangaba 
realiza, nos dias 29 
e 30 de outubro, as 
apresentações do X 
Festipoema – Festi-
val de Poemas – cujas 
inscrições foram en-
cerradas no dia 14 
de agosto. Como o 
evento premia tanto 
os trabalhos como as 
encenações, haverá 
oficinas gratuitas de 
interpretação para 
que os classificados 
possam se preparar, 
tendo a orientação de 
profissionais.

As oficinas serão 
realizadas nos dias 
14, 15, 21 e 22 de ou-
tubro, a partir das 

19 horas, no Espaço 
Juventude (avenida 
Fortunato Moreira, 
355, centro).

As apresentações 
das obras e premia-
ção serão nos dias 
29 e 30 de outubro, a 
partir das 20 horas, 
no Teatro Galpão.

Festipoema
O tradicional Fes-

tival de Poemas de 
P i n d a m o n h a n g a b a 
premia poetas e in-
térpretes da poesia, 
estimulando a criação 
poética e a arte da in-
terpretação. Aberto à 
participação de poe-
tas de todos os esta-
dos brasileiros, o Fes-

tipoema se divide em 
três categorias: Adul-
to – autores acima de 
18 anos; Juvenil – de 
12 a 17 anos; Infantil 
– menos de 12 anos.

Serão premiados os 
autores dos três me-
lhores trabalhos (1º, 
2º e 3º lugares) das 
três categorias e três 
melhores intérpretes, 
além do vencedor do 
Prêmio Revelação.

O evento é realiza-
do pela parceria entre 
a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por 
meio do Departamen-
to de Cultura e a Aca-
demia Pindamonhan-
gabense de Letras. 

A Pastoral Voca-
cional da Paróquia 
Nossa Senhora do 
Bom Sucesso realiza 
neste sábado (15), o 
evento “Pizza com 
Bingo”, no Centro de 
Pastoral. A partir das 
17 horas as pizzas, 
nos sabores muçare-
la ou calabresa, po-
derão ser retiradas 
e após às 19 horas 
quem optar em co-
mer no local poderá 
saborear os produtos 
à vontade por apenas 
R$ 15, além de jogar 

bingo com bons prê-
mios.

Toda arrecadação 
será revertida para 
cobrir as despesas da 
Solenidade de Orde-
nação Sacerdotal do 
diácono Flávio.

Aqueles que de-
sejarem adquirir o 
convite para a pizza 
ou colaborar doando 
prendas para o bingo 
poderão procurar a 
Secretaria de Pastoral 
da Paróquia (atrás do 
antigo Fórum) ou ligar 
para3642-2605.

FUNCIONÁRIOS DA EFCJ REALIZAM SONHO 
DE VOVÔS DO LAR IRMÃ TEREZINHA

equipe de saúde do Castolira 
apresenta projeto em São Paulo

zação de áreas com plantio 
de árvores e fiscalização 
de locais nos quais não se 
pode jogar lixo. Até o mo-
mento já foram plantadas 
cerca de 260 árvores.

Para a equipe que rea-

liza Semeando Valores, é 
muito importante a parti-
cipação no Fórum, porque 
isso divulga o projeto para 
todo o estado e mostra 
como a interação de se-
tores como o de Saúde e 

Educação podem ajudar o 
meio ambiente.

Essa é a primeira vez 
que a ESF Castolira apre-
senta um projeto no Fó-
rum, que acontece no pró-
ximo dia 20.

Pastoral 
Vocacional 
realiza pizza 
com bingo

X Festipoema terá oficinas de interpretação
Divulgação

Divulgação

Divulgação

As apresentações das obras e premiação serão nos dias 29 e 
30 de outubro

Semeando Valores tem a proposta de ensinar a sociedade sobre 
consciência ambiental por meio de palestras e reuniões

Grupo de funcionários da Estrada de Ferro Campos do Jordão arrecadou 
dinheiro para levar vinte vovozinhos para passear de bondinho
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba                                  
Secretaria de Saúde e Promoção Social                                       

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Frederico Machado,179 – São Benedito- Pindamonhangaba – SP - Dengue Mata

Faça Sua Parte
Não Deixe Água Parada

CEP: 12410-040 – Tel.: (0XX12) 3644-5995
E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 204/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 015289 DATA PROTOCOLO: 25/05/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000420-1-3 DATA VALIDADE: 27/09/2017
CNAE: 8630-05/04 PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS A SAÚDE
RAZÃO SOCIAL: SIMONE SANCHES KOIDE CNPJ/CPF: 01430844612
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA  N°: 
881
COMPLEMENTO: SALA 01 BAIRRO:    PARQUE IPÊ
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: SIMONE SANCHES KOIDE CPF: 01430844612
RESP. TÉCNICO: SIMONE SANCHES KOIDE CPF: 01430844612
CBO: CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 78.858 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 27/09/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento 
deste documento.

Pindamonhangaba, 27 de Setembro 2016.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 205/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 015289 DATA PROTOCOLO: 25/05/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000421-1-0 DATA VALIDADE: 27/09/2017
CNAE: 8630-5/04 PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS A SAÚDE, EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL: SIMONE SANCHES KOIDE CNPJ/CPF: 01430844612
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 881
COMPLEMENTO: SALA 01 BAIRRO:    PARQUE IPÊ
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL:  SIMONE SANCHES KOIDE CPF: 01430844612
RESP. TÉCNICO: SIMONE SANCHES KOIDE CPF: 01430844612
CBO: CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 78.858 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 27/09/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento 
deste documento.

Pindamonhangaba, 27 de Setembro 2016.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 206/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 015291 DATA PROTOCOLO: 25/05/2016
Nº CEVS: 353800601-851- 000467-1-0 DATA VALIDADE: 27/09/2017
CNAE: 8630-5/04 PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS A SAUDE, EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL: VIVIANE SANCHES KOIDE  CNPJ/CPF: 03825300633
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA          N°: 881
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    PARQUE IPÊ
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL:  VIVIANE SANCHES KOIDE  CPF: 03825300633
RESP. TÉCNICO: VIVIANE SANCHES KOIDE  CPF: 03825300633
CBO: CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 62161 - SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 27/09/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento 
deste documento.

Pindamonhangaba, 27 de Setembro 2016.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba                                  
Secretaria de Saúde e Promoção Social                                       

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Frederico Machado,179 – São Benedito- Pindamonhangaba – SP - Dengue Mata

Faça Sua Parte
Não Deixe Água Parada

CEP: 12410-040 – Tel.: (0XX12) 3644-5995
E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 201/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 023627 DATA PROTOCOLO: 24/08/2016
Nº CEVS: 353800601- 863-000256-1-5 DATA VALIDADE 02/09/2017
CNAE: 8630-5/03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
RAZÃO SOCIAL: JOSÉ RENATO COUPPE SCHMIDT
CNPJ/CPF: 83105140859
ENDEREÇO: RUA FREDERICO MACHADO N°: 75
COMPLEMENTO: SALA 02 BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-040 UF: SP
RESP. LEGAL: JOSÉ RENATO COUPPE SCHMIDT CPF: 
83105140859
RESP. TÉCNICO: JOSÉ RENATO COUPPE SCHMIDT CPF: 
83105140859
CBO: CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 46784- SP 
 

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 02/09/2016, O ACIMA DISCRIMINADO. O (s) responsável (s) 
assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 
tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 02 de Setembro 2016.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 202/16

Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 025542 DATA PROTOCOLO: 16/09/2016
Nº CEVS: 353800601-477-000030-1-8 DATA VALIDADE: 26/09/2017
CNAE: 4771-7/01    COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS
RAZÃO SOCIAL: J.P. ALVES DROGARIA-ME
CNPJ/CPF: 03.098.805/0001-08
ENDEREÇO: AV. JÓSE AUGUSTO DE MESQUITA N°: 390
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    MOREIRA CÉSAR
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.440-010 UF: SP
RESP. LEGAL: JORGE PEREIRA ALVES CPF: 45461503691
RESP. TÉCNICO: JORGE PEREIRA ALVES CPF: 45461503691
CBO: CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 55.442- SP 
 
       
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 26/09/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento 
deste documento.

Pindamonhangaba, 26 de Setembro 2016.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 203/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 022435 DATA PROTOCOLO: 09/08/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000340-1-0 DATA VALIDADE: 16/09/2017
CNAE: 8630-5/03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
RAZÃO SOCIAL: JOSÉ RAIMUNDO ASSIS NUNES
CNPJ/CPF: 44978049687
ENDEREÇO: RUA JOÃO GAMA  N°: 116
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    VILLA BOURGHESE
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-000 UF: SP
RESP. LEGAL: JOSÉ RAIMUNDO ASSIS NUNES CPF: 44978049687
RESP. TÉCNICO: JOSÉ RAIMUNDO ASSIS NUNES CPF: 44978049687
CBO: CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 56328 - SP 
 

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 16/09/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento 
deste documento.

Pindamonhangaba, 16 de Setembro 2016.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 207/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 023628 DATA PROTOCOLO: 24/08/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000075-1-0 DATA VALIDADE: 02/09/2017
CNAE: 8630-5/03 PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS A SAÚDE
RAZÃO SOCIAL: WILSON VALENTINI JUNIOR 
CNPJ/CPF: 01936234807
ENDEREÇO: RUA FREDERICO MACHADO   N°: 75
COMPLEMENTO: SALA 01 BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-040 UF: SP
RESP. LEGAL:  WILSON VALENTINI JUNIOR CPF: 01936234807
RESP. TÉCNICO: WILSON VALENTINI JUNIOR CPF: 01936234807
CBO: CONS. PROF.: CRM N º INSCR.:  69.382.0-SP 
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 02/09/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento 
deste documento.

Pindamonhangaba, 02 de Setembro 2016.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 208/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 015291 DATA PROTOCOLO: 25/05/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000144-1-9       DATA VALIDADE: 27/09/2017
CNAE: 8630-5/04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SAÚDE
RAZÃO SOCIAL: VIVIANE SANCHES KOIDE
CNPJ/CPF: 03825300633
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 881
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    PARQUE IPÊ
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL:  VIVIANE SANCHES KOIDE CPF:   03825300633
RESP. TÉCNICO: VIVIANE SANCHES KOIDE CPF: 03825300633
CBO:  CONS. PROF.                CRO N º INSCR.: 
62161 - SP  
       
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 27/09/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento 
deste documento.

Pindamonhangaba, 27 de Setembro 2016.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 209/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 022011 DATA PROTOCOLO: 03/08/2016
Nº CEVS: 353800601-862-000002-1-3 DATA VALIDADE:                               
21/09/2017
CNAE: 8621-6/01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SAÚDE
RAZÃO SOCIAL: UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO
CNPJ/CPF: 47.565.155/0009-96
ENDEREÇO: AV ARISTIDES JOAQUIM DE OLIVEIRA  N°: 115
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    NOSSA SRA DO PERPETUO 
SOCORRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.421-090 UF: SP
RESP. LEGAL:  JOSÉ RENATO COUPPÊ SCHMIDT CPF: 
83105140859
RESP. TÉCNICO: DEBORAH DAVIES  CPF: 49082930749
CBO: CONS.PROF. CRM N º INSCR.: 52023  - SP 
 

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 21/09/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento 
deste documento.

Pindamonhangaba 21 de Setembro 2016.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba                                  
Secretaria de Saúde e Promoção Social                                       

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Frederico Machado,179 – São Benedito- Pindamonhangaba – SP - Dengue Mata

Faça Sua Parte
Não Deixe Água Parada

CEP: 12410-040 – Tel.: (0XX12) 3644-5995
E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br

Acontecerá nesta terça-
feira (18), na Igreja Matriz 
– Santuário Mariano Nos-
sa Senhora do Bom Suces-
so, durante a missa das 19 
horas, a celebração da Co-
roação da Mãe Rainha Pe-
regrina de Shoenstatt.

Nesta data, todas as 134 
missionárias das 10 paró-

quias de Pindamonhanga-
ba participarão do ato de 
coroação, bem como toda 
comunidade católica que 
recebe a visita da Mãe Rai-
nha em suas residências.

Peregrinação
Em novembro, dia 5 

(sábado), acontecerá a 
Romaria da Campanha 

da Mãe Peregrina no 
Santuário Nacional de 
Aparecida. A partir das 
9 horas será celebrada a 
Santa Missa, em segui-
da, haverá a recitação do 
Santo Terço. Informe-se 
com a coordenação do 
movimento da sua paró-
quia.

O primeiro Parque 
aquático de Pindamo-
nhangaba, que seria inau-
gurado no feriado do dia 
12, tem data adiada. De 
acordo com o comple-
xo, isso ocorreu devido 
a trâmites burocráticos. 
Segundo informações do 
parque, a nova data não 
está definida, mas até o 
final do mês será anuncia-
da. O ingresso adquirido 

para a inauguração conti-
nuará válido para a próxi-
ma data. Ao apresentá-lo 
à secretaria do parque o 
comprador ganha o do ou-
tro dia.

O complexo compor-
ta 3.500 pessoas e conta 
com cinco piscinas, qua-
tro tobogãs de 11 metros, 
rio lento, playground, 
saunas, espaço para fi-
sioterapia, restaurante, 

lanchonete, choperia, 
sorveteria, espaço para 
eventos, estacionamento 
gratuito, vestiários e sa-
nitários espalhados por 
todo o parque.

Informações pelo site 
www.happykidsc lube.
com.br ou pelo telefone 
(12) 3642-7009. O parque 
está localizado na Estra-
da Municipal do Goiabal, 
300, KM 94 da Via Dutra. 

Coroação da Mãe 
Rainha acontece 
na terça-feira

happy Kids não é inaugurado 
por falta de liberação pelos 
órgãos públicos 

Divulgação

Divulgação

Todas as 134 missionárias das 10 paróquias de Pindamonhangaba 
participarão do ato de coroação

Nova data não está definida, mas até o final do mês será anunciada
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cidade
14 de outubro de 2016

CerâmiCa faZ festa em 
louvor a são Geraldo 

Como ocorre tradicional-
mente todos os anos, a capela 
que leva o nome do santo, no 
bairro Cerâmica celebrará a 
data religiosa. O tríduo come-
çou nessa quinta (13) e termi-
na no sábado (15), sempre às 
19h30. No domingo (16), dia 
da festa,  a comemoração inicia 
com procissão,  às 10h30, segui-
da da missa. 

A abertura do tríduo contou 
com a presença do padre Luis 
Paulo de Aquino – Vigário Pa-
roquial e teve músicas com o 
Mistério Hosana. O evento teve 
como tema: “Senhor, afastai de 
nós a prepotência e ajudai-nos 
a reconhecer o direito dos hu-
mildes”. Também  participa-
ram as comunidades Imaculada 
Conceição (Mandu), Sagrada 
Família II (Trabiju), São Pedro 
(Beira Rio) e São Joaquim (Boa 
Vista)

Programação

Sexta-feira (14) -  às 
19h30, missa, celebrante:  pa-
dre Frei Diego Martins Bas-
tos; tema: “Senhor, ajudai-nos 
a ser fermento do amor e da 
justiça para transformar este 

Segurança de casa noturna é morto após briga

Após receber informações, a 
Polícia Militar de Pindamonhan-
gaba abordou dois suspeitos e 
encontrou uma pistola 380 com 
numeração suprimida e 14 mu-
nições na madrugada de quarta- 
feira (12).

Ao serem abordados no esta-
cionamento do Arena 101, nada 
foi encontrado, porém, no bolso 
de um dos rapazes,  de 36 anos, 
havia a chave de um carro. Ao ser 
questionado ele respondeu que o 
veículo estava em um posto de ga-
solina.  Se deslocando até o local, 
os agentes encontraram a arma e 
munições, mais R$ 475.

Foi dado a voz de prisão em 

flagrante, delito por posse ilegal 
de arma de fogo e apresentada 
a ocorrência no Distrito Policial, 
onde o indiciado permaneceu à 
disposição da Justiça.

Menor é apreendido 
com drogas no Castolira

O evento teve como tema: “Senhor, afastai de nós a prepotência e ajudai-nos a 
reconhecer o direito dos humildes”

mundo”; animação: Grupo 
Anúncia; comunidades convi-
dadas: Sagrada Família I (Ma-
çaim), São Vicente de Paulo 

(Balneário), São João Batista 
(Piracuama), Santa Rita de 
Cássia (Bonsucesso) e Santa 
Cruz (Martins).

Sábado (15) - 19h30, mis-
sa, celebrante: diácono Flávio 
Aparecido Alves; tema: “Se-
nhor, dai-nos a perseverança na 

busca da santidade”; animação: 
Ministério Relicário; comunida-
des convidadas: Santo Antônio 
(Bosque), São Lourenço (Mom-
baça), São João Bosco (Olivei-
ras) e Santa Rita (Piracuama).

Domingo (16), dia da fes-
ta – 10 horas,-procissão; 10h30, 
santa missa, celebrante: cônego 
Luiz Carlos de Souza – pároco 
reitor ; animação: grupo Mariá. 
Após a missa será servido almo-
ço a R$ 8 cada.

O santo

São Gerardo Magela nas-
ceu em 1.726 na Itália, e após 
a morte do pai, ele e a mãe 
começaram a passar dificul-
dades. Aos 19 anos, abriu uma 
alfaiataria, já que seu pai tra-
balhava com isso. Começou 
a ganhar dinheiro, auxiliava 
com o necessário à sua família, 
o restante doava aos mais po-
bres e pedia oração em sufrá-
gio das almas do purgatório.

O santo também foi acusado 
de engravidar uma mulher, que 
depois de uma oração a mulher, 
ela confessou a mentira. Por 
isso, São Geraldo está ligado a 
proteção às mulheres grávidas. 

polícia

Um segurança morreu e cin-
co pessoas ficaram feridas na 
madrugada de quarta-feira (12) 
na casa de shows Arena 101. O 
fato ocorreu depois que os evol-
vidos foram para o estaciona-
mento e disparos acertaram o 
vigilante da casa.

O infrator fugiu pela rodovia 
Presidente Dutra e foi abordado 
pela Polícia Militar em Tremem-

bé, na rodovia Amador Bueno da 
Veiga, acompanhado de quatro 
pessoas em um automóvel. No 
veículo os policiais localizaram 
uma pistola calibre 380 com nu-
meração raspada. Por meio das 
imagens, testemunhas reconhe-
ceram o autor dos disparos.

O autor confessou o delito, 
responderá por homicídio e está 
à disposição da Justiça. 

A Força Tática (Polícia Mili-
tar) recebeu  denúncia de tráfico 
de drogas, por volta da 1 hora de 
quinta-feira (13), no bairro Cas-
tolira. 

No local os policiais percebe-
ram quando um  indivíduo, após 
deixar uma sacola na calçada, 
tentou fugir em uma bicicleta. 

Na abordagem, com ele foi en-
contrada a quantia de R$ 126,  
um celular, um pino de cocaína 
e na sacola 101 porções de ma-
conha.

A ocorrência foi apresentada 
ao Distrito Policial, onde o ado-
lescente infrator, de 16 anos, fi-
cará à disposição da Justiça.

Drogas estavam com adolescente de 16 anos

Ocorrências no local têm sido frequentes

ArmA e muniçõeS SãO 
ApreenDiDAS em AutOmóvel 
nO pOStO De gASOlinA

Objetos apreendidos

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

idosa de 91 anos 
é encontrada 
morta com sinais 
de agressão 

Uma idosa de 91 anos foi 
encontrada morta na quar-
ta-feira (12) no bairro Vila 
Borguese. O corpo da víti-
ma, que morava sozinha, 
foi encontrado dentro de 
casa por familiares e tinha 
sinais de agressão. Os pa-
rentes deram falta de R$ 
2,5 mil que ela guardava 
dentro de uma bolsa. 

A polícia trabalha com a 
hipótese de latrocínio (rou-
bo seguido por morte). De 
acordo com o delegado res-
ponsável pelo caso, Vicente 
Lagioto, há indícios de que 
o crime tenha sido come-
tido por alguém próximo 
à vítima, pois não havia si-
nais de arrombamento, o 
que leva a polícia a crer que 
seja alguém do convívio da 
idosa.

O delegado afirmou que 
a polícia já tem um suspeito 
e que espera encontrar nas 
próximas horas elementos 
que confirmem essa iden-
tificação para pedir a pri-
são do criminoso. O corpo 
da idosa foi enviado para 
o Instituto Médico Legal 
(IML) de Taubaté.
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LICENÇA DA CETESB

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 
E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU: Torna 
público que requereu na CETESB a Licença de Operação 
para o Conjunto Habitacional Roseira E, situado na Av. 
Dona Sinhana de Barros, Gleba 04-A Vila Pirapitanguy, no 
município de Roseira - SP.

 

 
Palacete Dez de Julho 

Rua Deputado Claro César, 33, Centro 

 
                                   

 
COMUNICADO 

 
  
 O Conselho Municipal de Cultura – CMC, instituído pela Lei nº4966, de 23 
de setembro de 2009 e alterado pela Lei nº5118 de 20 de outubro de 2010 é 
órgão deliberativo, consultivo e de caráter permanente, que tem por objetivo 
contribuir para a elevação, incentivo e a difusão da Cultura no Município de 
Pindamonhangaba, com base no artigo 216 da Lei Orgânica Municipal. 
 
 O Conselho Municipal de Cultura comunica que o livro ata do biênio 2015-
2017 encontra-se extraviado.  
 
 Informamos que as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias desse 
biênio tem cópia digital e que novo livro, com todas as atas do biênio 2015-2017 
será instituído na próxima reunião ordinária a ser realizada em 25 de Outubro de 
2016. 
 
 
 Sem mais. 
 
 

Karina Lacorte Cesar 
Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Pindamonhangaba 

Biênio 2015-2017 

 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social 
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 

Rua Dr Frederico Machado s/n - Pindamonhangaba  
cep: 12410-040 – fone/fax: (12)3644-5995 

 
 
AUTO DE INFRAÇÃO E AUTO DE IMPOSIÇÃO DE 

PENALIDADE DE MULTA 
 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Assistência Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
 
Faz saber que: 
 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº  215 
  
Em: 27/01/2012 
 
Processo nº: 1581/12 
 
Atividade: Hospital  
 
Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba 
 
 CNPJ: 541222130001-15 
 
Endereço Rua Major Jose dos Santos Moreira, 466 
  
Município: Pindamonhangaba. 
 
Responsável Legal: José Alberto Monteclaro César 
 
CPF: 15027880804 
 
Auto de Infração  nº: 1954 
 
Defesa: indeferido 
 
Auto de Imposição de Penalidade de MULTA: 3514 
 
Recurso: indeferido 
 
 

 

 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social 
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 

Rua Dr Frederico Machado s/n - Pindamonhangaba  
cep: 12410-040 – fone/fax: (12)3644-5995 

 
 
AUTO DE INFRAÇÃO E AUTO DE IMPOSIÇÃO DE 

PENALIDADE DE MULTA 
 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Assistência Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
 
Faz saber que: 
 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº  212 
  
Em: 18/08/16 
 
Processo nº: 23216/16 
 
Atividade: atividade médica 
 
Razão Social: Clinica de Anestesia Pindamonhangaba LTDA EPP 
 
 CNPJ:  533268720001-00 
 
Endereço Rua João Gama 116 
  
Município: Pindamonhangaba. 
 
Responsável Legal: Lino J. G. Xavier 
 
CPF: 833359517-00 
 
Auto de Infração  nº: 3508 
 
Defesa: indeferido 
 
Auto de Imposição de Penalidade de MULTA: 3726 
 
Recurso: não apresentou 
 
 

 

 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social 
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 

Rua Dr Frederico Machado s/n - Pindamonhangaba  
cep: 12410-040 – fone/fax: (12)3644-5995 

 
 
AUTO DE INFRAÇÃO E AUTO DE IMPOSIÇÃO DE 

PENALIDADE DE MULTA 
 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Assistência Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
 
Faz saber que: 
 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº  214 
  
Em: 12/03/2015 
 
Processo nº: 0371/15 
 
Atividade: Hospital  
 
Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba 
 
 CNPJ: 541222130001-15 
 
Endereço Rua Major Jose dos Santos Moreira, 466 
  
Município: Pindamonhangaba. 
 
Responsável Legal: José Alberto Monteclaro César 
 
CPF: 15027880804 
 
Auto de Infração  nº: 1740 
 
Defesa: indeferido 
 
Auto de Imposição de Penalidade de MULTA: 3513 
 
Recurso: indeferido 
 
 

 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Assistência Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde Dengue Mata 
Faça Sua Parte 

Não Deixe Água Parada 
 

 

 
Rua Doutor Frederico Machado, n.º 179 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP 

CEP: 12410-040 – Tel: (12) 3644-5995 
 

NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA 
 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Secretaria de Saúde e Assistência Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 

 
Faz saber que: 
 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº210 /16 
 
Em: 05/10/2016 
 
Processo nº: 12160/2016 
 
Atividade: Comercial 
 
Av. Celio Todashi Kobayashi, 991 – Distrito Industrial Dutra 
 
Município: Pindamonhangaba 
 
Responsável Legal: Humberto Durante 
  
NRM:  nº 003251 
 
Valor: R$ 247,62 (Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos) 
 
 
O Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, TORNA 
PUBLICO em 05/10/2016, O ACIMA DISCRIMINADO. 

O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências. 
 

Pindamonhangaba, 05/10/ 2016 

Rafael Lamana 
Diretor 

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde 

 

 

LICENÇA DA CETESB

TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA. torna público que requereu 
na CETESB a Licença Prévia para Derivados de petróleo, produção de, 
sito à Avenida Tobias Salgado, 45 – Dist. Ind. Dutra Pindamonhangaba/SP.

ORDEM DO DIA

37ª Sessão Ordinária do ano de 2016, a realizar-se no

Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,

no próximo dia 17 de outubro de 2016, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Veto  n°  02/2016 ,  do  Poder Executivo,  que  “Comunica  VETO ao  Autógrafo

n°  90/2016  que  Altera  a  denominação  da  antiga  Rua  60  do  bairro  Araretama

para  Rua  NILO  HENRIQUE  FERNANDES  (Presbítero)  –  (Projeto  de  Lei  n°

82/2016)”.

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2016.

Vereador FELIPE CÉSAR

Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos

Senhores Vereadores no livro próprio.

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 – Mombaça – 12400-900 – Tel.: (12) 3644-2250
Pindamonhangaba – SP  |  Portal: www.pindamonhangaba.sp.leg.br

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** EDITAL ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do 
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 237/2016 (PMP 26286/2016) 
Para “aquisição de medicamentos”, com entrega dos envelopes até dia 28/10/16 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. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO ***

PREGÃO Nº 217/2016 (PMP 23488/2016) 
Foi emitida a autorização 1559/2016, de 05/10/2016, no valor de R$ 12.900,00, em 
favor de Noemia Silva dos Santos de Assis ME, para “aquisição de guilhotinas para 
atender aos alunos e funcionários da Rede Municipal de Ensino”. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 169/2012 (PMP 18036/2012) 
Foi firmado o aditamento 01/2016, de 20/09/2016, ao contrato 218/2012, que cuida 
de “contratação de empresa especializada nos serviços de consultoria, controle, 
operação, manutenção e análise de sistemas para atuar na gestão das praças de 
pedágio do município de Pindamonhangaba (Atanásio e SP 62) utilizando-se dos 
hardwares, softwares e câmeras de monitoramento fornecidas pela concessionária 
da Rodovia Presidente Dutra S/A – Novadutra, conforme anexo I do termo de 
convênio nº 113/2008”, para prorrogação até 25/09/2017 e para reajuste de 9,1461%, 
conforme variação do IPC FIPE, passando o valor total para R$ 1.746.337,60. Assina 
pela contratante o Sr José Antonio Rodrigues Alves, e pela contratada, empresa Optu 
Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda, o Sr Jefferson Fontes Fernandes. 

PREGÃO Nº 056/2015 (PMP 9006/2015) 
Foi firmado o aditamento 01/2016, de 01/06/2016, ao contrato 123/2015, que cuida 
de “contratação de empresa especializada na realização de exames de colonoscopia 
pelo período de 12 meses”, para prorrogação até 02/12/2016. Assina pela contratante 
a Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, empresa Irmandade Santa 
Casa de Misericórdia de São José dos Campos, o Sr Ivã Molina. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba                                  
Secretaria de Saúde e Promoção Social                                       

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Frederico Machado,179 – São Benedito- Pindamonhangaba – SP - Dengue Mata

Faça Sua Parte
Não Deixe Água Parada

CEP: 12410-040 – Tel.: (0XX12) 3644-5995
E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 207/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 023628 DATA PROTOCOLO: 24/08/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000075-1-0 DATA VALIDADE: 02/09/2017
CNAE: 8630-5/03 PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS A SAÚDE
RAZÃO SOCIAL: WILSON VALENTINI JUNIOR 
CNPJ/CPF: 01936234807
ENDEREÇO: RUA FREDERICO MACHADO   N°: 75
COMPLEMENTO: SALA 01 BAIRRO:    CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-040 UF: SP
RESP. LEGAL:  WILSON VALENTINI JUNIOR CPF: 01936234807
RESP. TÉCNICO: WILSON VALENTINI JUNIOR CPF: 01936234807
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR.:  
69.382.0-SP  
       
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 02/09/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento 
deste documento.

Pindamonhangaba, 02 de Setembro 2016.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 208/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 015291 DATA PROTOCOLO: 25/05/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000144-1-9       DATA VALIDADE: 27/09/2017
CNAE: 8630-5/04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SAÚDE
RAZÃO SOCIAL: VIVIANE SANCHES KOIDE
CNPJ/CPF: 03825300633
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 881
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    PARQUE IPÊ
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.410-050 UF: SP
RESP. LEGAL:  VIVIANE SANCHES KOIDE CPF:   03825300633
RESP. TÉCNICO: VIVIANE SANCHES KOIDE CPF: 03825300633
CBO:  CONS. PROF.                CRO N º INSCR.: 
62161 - SP  
       
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 27/09/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento 
deste documento.

Pindamonhangaba, 27 de Setembro 2016.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 209/16
Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 022011 DATA PROTOCOLO: 03/08/2016
Nº CEVS: 353800601-862-000002-1-3 DATA VALIDADE:                               
21/09/2017
CNAE: 8621-6/01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SAÚDE
RAZÃO SOCIAL: UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO
CNPJ/CPF: 47.565.155/0009-96
ENDEREÇO: AV ARISTIDES JOAQUIM DE OLIVEIRA  N°: 115
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    NOSSA SRA DO PERPETUO 
SOCORRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.421-090 UF: SP
RESP. LEGAL:  JOSÉ RENATO COUPPÊ SCHMIDT CPF: 
83105140859
RESP. TÉCNICO: DEBORAH DAVIES  CPF: 49082930749
CBO:  CONS.PROF. CRM N º INSCR.: 
52023  - SP  
       

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em 21/09/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas 
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo 
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento 
deste documento.

Pindamonhangaba 21 de Setembro 2016.

Rafael Lamana
Diretor

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde
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CULTURA

Divulgação

Festival de Teatro 
Estudantil continua 
no final de semana

Pindamonhangaba re-
ceberá nesta segunda-fei-
ra (17), o Teatro Portátil, 
uma estrutura infl ável 
da companhia teatral Pia 
Fraus, que traz o espetá-
culo ”A Última Árvore”. O 
espetáculo acontecerá no 
CEU das Artes, localizado 
avenida das Orquídeas, nº 
355, no Vale das Acácias.

A Companhia Pia Fraus 
realizará um único dia de 
apresentações na cidade, 
com sessões às 9h, 10h, 
14h e às 15h, com entrada 
franca. Cada sessão tem 
capacidade de 100 pesso-
as, as reservas podem ser 
realizadas pelo telefone 
do CEU das Artes (3637-
1715).

O Teatro Portátil traz 
a proposta de apresentar 
de forma lúdica um mun-
do paralelo e mágico. Ao 
entrar na estrutura, o pú-
blico já tem um contato 
direto com o espetáculo e 
mergulha na história de 
uma árvore na fl oresta, 
onde bonecos e objetos 
são manipulados por dois 
atores que despertam a 
imaginação do público.

O projeto é fi nanciado 
pelo ProAC- ICMS (Pro-
grama de Ação Cultural), 
lei de incentivo à cultu-
ra do Governo do Estado 
de São Paulo, com apoio 
da Gerdau. O espetáculo 

ESPETÁCULOS INFANTIS
10h
Dia 14 - O Corcunda de Notre Dame- Grupo Ivone Nogueira- 
Pindamonhangaba- SP
Dia 18- Chapéuzinho Vermelho- Família Teatro Dom Bosco- 
Pindamonhangaba- SP
Dia 21- Sonho de uma Noite de Verão-Grupo de Teatro do 
CIL- São Paulo
 
15h
Dia 14 - Luar do Sertão – Cia Salete de Teatro- Novo Horizonte-SP
Dia 18 - Meu Pé de Laranja Lima-Teatro JN- São Vicente-SP
Dia 19 - Santa Joana do Samba - Cia Teatral 04 Cantos Quadra-SP
Dia 20 - Malévola em Oz – Grupo Estrelas da Imaginação - 
São José dos Campos-SP
Dia 21 - Pom Pom Pom - O Mistério do Reino Encantado- Cen-
tro Cultural Sobrilá-- Sabará-MG
 
ESPETÁCULOS ADULTOS
20h
Dia 14 - [ENTRE] - Teatro Laboratório Fêgo Camargo- Taubaté
Dia 15 - Sintoma Social - O Esquecimento do Massacre Faz 
Parte do Massacre- Teatro Singular- Santo André-SP
Dia 16 - Uno Minhas Mãos às Suas- Grupo Arte em Cena - 
São Paulo-SP
Dia 17 - Carfax - Grupo Tapanaraca Mutatis Mutandis- Itape-
tininga- SP
Dia 18 - Eu Matei Minha Mãe -Teatro JN - São Vicente- SP
Dia 19 - Um Apelo á Você, Ser Humano - Grupo Luz, Câmera, 
Ações - São José do Barreiro- SP
Dia 20 - A Tempestade – Grupo de Teatro do CIL - S. Paulo-SP
Dia 21 - Bestialógicos Humanos” Um Espetáculo Histórico 
Histérico - Cia Teatral Êxodos Art’s- Tietê-SP
 
ESPETÁCULOS CONVIDADOS
Dia 17 - 14h Nosso Oz é Mágico Grupo Tapanaraca Mutatis 
Mutandis - Itapetininga - SP
Dia 21 - 23h Sonia- Teatro JN - São Vicente- SP
Dia 22 - 19h - Alice no Subterrâneo - Cia Tesperiana – IA3 - 
Pindamonhangaba-SP
 
SINOPSES DOS ESPETÁCULOS DESTE FINAL DE SEMANA:
 
DIA 14 - 10h - O CORCUNDA DE NOTRE DAME
Grupo Ivone Nogueira- PINDAMONHANGABA
Recomendada maiores de 5 anos.
Paris, século XV. A bela cigana Esmeralda dança pelas ruas 
da cidade e desperta variados sentimentos nos homens. No 
arquidiácono Frolho, o sentimento o transtorna e o leva a ati-
tudes extremas. Quasímodo, o sineiro misterioso da catedral, 
é acometido pelo amor puro pela cigana, enquanto o capitão 
Phebo é conduzido pelo desejo por Esmeralda. Três homens, 
três formas de amor. Além de discutir a natureza dos senti-
mentos e o que podemos fazer dele, questões como bullying 
e xenofobia, relevantes no ambiente escolar, ditam a dinâmica 
do espetáculo.
 
Dia 14 - 14h - LUAR DO SERTÃO
Cia Salete de Teatro- Novo Horizonte- SP
Recomendação: Livre
Quatro crianças quatro histórias , quatro vidas que se unem 
pela música, sendo ela a única protagonista deste espetáculo 
cantado e contado na versão desses pequenos poetas sertane-
jos, que tem a lua como única testemunha.
 
Dia 14- 20h - [ENTRE]
Teatro Laboratório Fêgo Camargo- Taubaté- SP
Recomendada para maiores de 16 anos
“Entre¨ não é lá, nem cá, não é antes, nem depois; não é isto 
ou aquilo, não sou, você e nem outro. Estar entre, sugiro, é a 
própria condição do corpo Vivo.
Estamos vibrando entre nascimento e morte. Dois atores 
vivenciam um experimento performático e põem se de frente 
com suas duras realidades. Então, há alguma semelhança 
entre você e tais realidades?
 
Dia 15 - 20h - Sintoma Social- O Esquecimento do Mas-
sacre Faz Parte do Massacre
Teatro Singular- Santo André- SP
Recomendada para maiores de 12 anos
Sintoma Social é uma banda adolescente supostamente poli-
tizada. Nos bastidores do show da banda, assistimos à crise 
de seus integrantes depois que a primeira sessão do show 
foi interrompida pela reação de uma mulher, vítima da dita-
dura militar brasileira.Ela se sentiu agredida pela ignorância 
/ insensibilidade histórica da banda, a respeito dos traumas 
deixados pelo período ditatorial. Pressionados pela produção 
do show, precisam decidir se devem ou não fazer a segunda 
sessão. Esta fi cção é interrompida em diversos momentos da 
peça pela turma de atrizes e atores que dividem com o público 
dúvidas e pensamentos de seu processo de estudo. Conse-
guimos realmente imaginar a situação das vítimas de nossos 
privilégios? Ou as tornamos apenas uma temática emocionante 
para nossa arte?
 
Dia 16 - 20h - Uno Minhas Mãos às Suas
Grupo Arte em Cena- São Paulo- SP
Recomendada para maiores de 10 anos
A paixão pelo teatro fez com que caminhos distintos se unis-
sem e se tornassem um só, com orações, galharufas, tradi-
ções, brigas, choro, alegria, carinho e comunhão. O espetáculo 
narra a história de um grupo de teatro amador que, por meio 
de suas montagens ao longo de dez anos, enfrenta grandes 
desafi os. Walquiria, a professora, em meio aos ensaios, aulas e 
um processo de criação importante para o amadurecimento da 
companhia, é diagnosticada com sério problema de saúde,O 
fato faz todos questionarem se tudo aquilo continuaria ou não. 
O espetáculo reveza encenações dos momentos mais impor-
tantes vividos pelo grupo, com diversos trechos dos espetácu-
los já montados, depois de lutar tanto tempo juntos. Esta peça 
foi a maneira encontrada para celebrar a vida e um grande 
encontro também com o público.
 
Dia 17- CARFAX 
Grupo Tapanaraca Mutatis Mutandis- Itapetininga- SP
Recomendada para maiores de 10 anos
De forma audaciosa e muito louca, o espetáculo é uma adap-
tação livre da obra de Bram Stoker e conta a história de Vlad 
Tepes (Drácula) que constata a morte de sua amada Elisabeth 
após ter sido enganada por uma carta. 

PROGRAMAÇÃO 19º FESTIL- FESTIVAL 
DE TEATRO ESTUDANTIL 
DE 12 A 22 DE OUTUBRO

Até o dia 22 de outu-
bro, Pindamonhangaba 
realiza o 19º Festil – Fes-
tival de Teatro Estudantil, 
com espetáculos no Tea-
tro Galpão. Neste fi nal de 
semana, haverá diversas 
apresentações de peças 
infantis e adultas.

Os ingressos devem ser 
trocados por 1 litro de óleo 
ou 1 pacote de macarrão, 
na bilheteria do Teatro.

O Festil é uma realiza-
ção da Escultural Escola 
de Teatro, com apoio da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultu-
ra, e diversos parceiros.

Mais informações po-
dem ser obtidas direta-
mente na bilheteria do 
Teatro, ou pelo telefone 
3645-9090, ou ainda no 
Facebook Festil - Festival 
de Teatro Estudantil de 
Pindamonhangaba.

CEU das Artes recebe Teatro 
Portátil com atrações gratuitas

está com apresentações 
até o fi nal de novembro 
e passará por 20 cidades 

em todo o estado de São 
Paulo. O teatro itinerante 
é montado rapidamente 

em parques, praças, feiras 
e escolas.

A PEÇA
“A Última Árvore” traz um olhar refl exivo sobre um assunto pertinente que é a 

preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade, propondo ideias e integração 
entre o verde e o urbano.

O conto apresenta a natureza, animais, camponeses e a evolução chegando até a 
sociedade moderna e o crescimento da cidade, onde “A Última Árvore” assiste a fl ores-
ta sendo engolida pelo cinza da cidade.

O espetáculo é fruto de uma pesquisa que atua há 32 anos com teatro de bonecos, 
circulando pelo Brasil e mundo, apresentando manifestações artísticas e culturais. 

Divulgação

‘Luar do Sertão será apresentada 
hoje às 15 horas

O Teatro Portátil traz a proposta de apresentar de forma lúdica um 
mundo paralelo e mágico
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Divulgação

Selo comemora 41 anos do 
recorde mundial de João do Pulo

Araretama precisa vencer 
Castolira para ir à fi nal  

1ª DIVISÃO SEMIFINAIS (JOGOS DE VOLTA)
DOMINGO 16 DE OUTUBRO

A MIL POR HORA X CANTAREIRA -  JARDIM REGINA 10H30
CASTOLIRA X ARARETAMA  - SANTA CECÍLIA 10H30

CAMPEONATO SUB 13  - FINAL
SÁBADO 15 DE OUTUBRO - 8H30

ETNA X GRÊMIO UNIÃO - BOA VISTA -  FERROVIÁRIA

CAMPEONATO SUB 17 - FINAL   - 10H
SÁBADO  15 DE OUTUBRO BOA VISTA –   FERROVIÁRIA
FLUMINENSE X ETNA

CAMPEONATO SÊNIOR 50 SEMIFINAIS  
(JOGOS DE IDA) - DOMINGO  16 DE OUTURO  

CASTOLIRA X ESTRELA - SANTA CECILIA - 8H30 
AFIZP X FLUMINENSE - AFIZP - 8H30 

COPA INDEPENDÊNCIA - SEMIFINAIS 
(JOGOS DE VOLTA)  DOMINGO 16 DE OUTUBRO 
SANTA CECILIA X ANDRADA - BOSQUE - 9H45
JARDIM ELOYNA X BELA VISTA - JARDIM ELOYNA - 9H45

CAMPEONATO SÊNIOR 35 - 6ª RODADA
DOMINGO  - 16 DE OUTURO

CIDADE NOVA X PINDENSE - AFIZP  - 10H15 
SANTA LUZIA X IMPERIAL - SANTA LUZIA -  10H 
VILA SÃO JOSÉ X  TERRA DOS IPÊS  - VILA SÃO JOSÉ - 10H
RAMOS X FERROVIARIA - RAMOS - 10H
CORINTHIANS X SABATINÃO - CARDOSÃO - 10H15

Os bikers Daniel Souza 
e Luciano Souza, de Pinda-
monhangaba, vão disputar 
o maior desafi o de mountain 
bike das Américas, a Brasil 
Ride, entre os dias 15 e 22 
de outubro. Eles largarão 
da região litorânea, mais co-
nhecida como Costa do Des-
cobrimento, local onde os 
primeiros portugueses apor-
taram no Brasil, em 1500, 
seguirão em direção ao inte-
rior, percorrendo as monta-
nhas que dividem os estados 
da Bahia e Minas Gerais, e 
voltarão ao litoral para rece-
berem a desejada bandeira 
de fi nisher.

Os pindenses vão dis-
putar a categoira open de 
duplas e Daniel ainda par-
ticipará da open individual. 
Segundo Mario Roma, orga-
nizador do Brasil Ride, serão 
cerca de 500 competidores.

A estrutura, comparada 
apenas às maiores ultrama-
ratonas do mundo, fornecerá 

aos competidores tudo o que 
é necessário – água, comida, 
alojamento, suporte técnico 
–, enquanto eles se preo-
cupam somente com o que 
mais gostam de fazer, peda-
lar. Cada dia de prova terá 
em média 80 a 100 quilôme-
tros do mais puro mountain 
bike.

O verdadeiro desafi o 
desta prova não está só em 
vencer, mas no autoconheci-
mento, viver o esporte, supe-
rar os limites e chegar o mais 
próximo da natureza que se 
pode estar. Lado a lado, os 
amantes do esporte e as es-
trelas do MTB nacional e 
mundial realizarão esta jor-
nada pelo coração do Brasil. 
Na trilha, na mesa do jantar, 
no acampamento, a confra-
ternização e troca de expe-
riência entre os atletas será 
um dos pilares do evento.

Disputada sempre em du-
plas, a Brasil Ride abrirá as 
categorias feminino, mista, 

O mundo do atletismo 
celebrará, no sábado (15), 
um importante feito da 
história do esporte-base: 
o recorde mundial do sal-
to triplo estabelecido pelo 
Pindamonhangabense, 
João Carlos de Oliveira. 
Neste dia, no ano de 1975, 
na Cidade do México, 
João do Pulo, como o atle-
ta fi cou conhecido, saltou 
17,89m, estabelecendo 
novo recorde mundial da 
prova, superando em 45 
cm o anterior, que per-
tencia desde 1972 ao so-
viético da Geórgia, Viktor 
Saneyev.

O lançamento do selo 
pelos Correios do Bra-
sil acontecerá no dia em 
que o recorde do triplista 
brasileiro completará 41 

anos. O evento foi mar-
cado pelos Correios, em 
conjunto com a Confede-
ração Brasileira de Atle-
tismo (CBAt), para o dia 
da abertura do Campeo-
nato Brasileiro Caixa Sub 
18 Interseleções, às 14 ho-
ras do próximo dia 15.

A marca de João, no 
México, se constituiu em 
recorde mundial por qua-
se 10 anos, até que em 
1985 o norte-america-
no Willie Banks saltasse 
17,97 m, em Indianápolis, 
nos Estados Unidos. O 
atual recorde é do britâni-
co Jonathan Edwards, que 
no Campeonato Mundial 
de Gotemburgo, em 1995, 
na Suécia, saltou 18,29 m.

No âmbito sul-ameri-
cano, porém, o salto de 

João Carlos vigorou como 
recorde continental por 
32 anos, até 20 de maio 
de 2007, quando o para-
naense de Jandaia do Sul, 
Jadel Gregório, marcou 
17,90 m, no Mangueirão, 
em Belém do Pará.

Depois do feito na ci-
dade do México, um co-
lega de João Carlos de 
Oliveira, Benedito Rosa 
Preta, o apelidou de João 
do Pulo, e assim o atleta 
ficou conhecido em todo 
o País. Em 1987, no Ju-
bileu da IAAF, que come-
morava 75 anos durante 
o Campeonato Mundial 
de Roma, João foi home-
nageado como o autor de 
um dos 100 grandes mo-
mentos do Atletismo no 
período.

Em eleição realizada 
pela IAAF com especia-
listas de todo o mundo, 
na época, João foi eleito 
o quarto melhor triplista 
da história. Outros dois 
brasileiros entraram en-
tre os top 10, na lista que 
tinha em primeiro lugar 
Saneyev: Adhemar Ferrei-
ra da Silva, em terceiro lu-
gar, e Nelson Prudêncio, 
em oitavo.

Depois do recorde no 
PAN, ganhou duas meda-
lhas olímpicas de bronze: 
em Montreal, no Canadá, 
em 1976, e em Moscou, na 
então União Soviética, em 
1980. João Carlos de Oli-
veira morreu a 29 de maio 
de 1999, em São Paulo, 
um dia após completar 45 
anos.

Com os dois jogos de 
ida das semifi nais da 1ª 
Divisão terminando em-
patados a decisão fi cou 
para o domingo (16). 
Apesar do Unidos do 
Castolira ter a vantagem 
do empate, por ter ter-
minado a fase de classi-
fi cação com mais pontos 
que seu adversário, a 
vaga para a fi nal está em 
aberto, já que com uma 
simples vitória o Ara-
retama avança. Para o 

presidente da equipe, Zé 
do Café, o time só pensa 
na vitória. “Jogar pelo 
empate é arriscado, en-
tão estamos cientes de 
que precisamos ganhar. 
O time está bem focado 
e preparado para essa de-
cisão”, garantiu. Quanto 
ao mando de campo, o 
presidente disse que é 
importante ter a torcida 
apoiando e que a recep-
ção ao adversário será a 
mesma que tiveram no 

jogo de ida. “A equipe do 
Araretama nos recebeu 
muito bem e queremos 
fazer o mesmo, sem bri-
gas entre as torcidas, com 
o foco apenas em fazer um 
bom jogo”, afi rmou Zé.

O ‘Arara’ mesmo jo-
gando fora de casa está 
muito confi ante para a 
conquista da vaga na 
decisão. Baby, técni-
co da equipe, disse que 
mesmo no campo do 
adversário a determi-

nação será a mesma e o 
apoio também. “A nossa 
torcida vai nos apoiar, 
como sempre, e por ter-
mos empatado em casa 
vamos entrar com mais 
vontade ainda para ven-
cermos esse jogo”.

O jogo é as 10h30, no 
Santa Cecilia. No mes-
mo horário, mas no Jar-
dim Regina o A Mil Por 
Hora vai receber o Can-
tareira para o outro jogo 
da semifi nal. 

Pindenses disputam maior 
desafio de bike das Américas

open, master, grand master, 
nelore (acima de 90kg) e ca-

tegoria corporativa (3 inte-
grantes). 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
16/10/2016: Arraial d’Ajuda
17/10/2016: Arraial d’Ajuda - Região de Eunápolis
18/10/2016: Região de Eunápolis - Região de Eunápolis
19/10/2016: Região de Eunápolis - Região de Eunápolis
20/10/2016: Região de Eunápolis - Arraial d’Ajuda
21/10/2016: Arraial d’Ajuda - Arraial d’Ajuda
22/10/2016: Arraial d’Ajuda - Arraial d’Ajuda

PROGRAMAÇÃO DA 
SECRETARIA DE ESPORTES

Divulgação

EXTERNO

INTERNO

Lançamento acontecerá no dia em que o recorde 
do triplista brasileiro completará 41 anos

 Luciano Souza e Daniel Souza
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