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ATLETAS DA NBA TREINAM EM 
PINDA PELA SELEÇÃO BRASILEIRA

A Seleção Brasileira Adul-
ta Masculina de Basquete já 
está em Pindamonhangaba, 
em treinamento para disputar 
a ‘Copa América – 2017 (FIBA 
AmeriCup – 2017)’. Os trei-
namentos serão realizados no 
Centro Esportivo ‘João do Pulo’, 
que também sediará dois jogos 
amistosos, contra a equipe de 
Camarões.

O armador George Lucas Alves de Paula, o “Georginho” do Houston Rockets (EUA) é um dos atletas que treina na cidade

Abrigo noturno emergencial inicia atividades
A Prefeitura de Pindamonhanga-

ba deu início, na última semana, às 
atividades do Abrigo Noturno Emer-

gencial. O local oferece acomodações 
para que as pessoas em situação de 
rua passem a noite, com alimenta-

ção, higiene, alojamento e, principal-
mente, acolhimento.

PÁGINA 3

Pinda é campeã 
do Estadual de 
Ginástica Rítmica

Bullying e suas 
consequências são 
abordados na peça

Gerdau contrata 
estagiários para 
usina no município
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MAIS DE 100 
ATLETAS 
DA CIDADE 
DISPUTARÃO 
O JORI
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PÁGINA 3

Peça teatral 
debate dilemas 
entre o mundo 
real e o virtual

O Instituto CCR apresen-
ta, na quinta-feira (10), em 
Pindamonhangaba, o tea-
tro infanto-juvenil “A Cul-
pa É de Quem?”, da Ciavip 
Produções Culturais.  Serão 
duas apresentações fecha-
das, na Escola Municipal 
Prof. Moacyr de Almeida, no 
bairro Bela Vista.



Receita abre consulta ao 
3º lote do Imposto de Renda
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Cacaio
Agosto é o mês em que a APL-Academia Pindamo-

nhangabense de Letras relembra a perda de dois de 
seus acadêmicos, cuja partida para o plano espiritual 
signifi cou uma sensível perda para a entidade. Em 
2013, logo no primeiro dia de agosto, fi cou desfalcada 
de seu, na época vice-presidente, Luiz Carlos Loberto, 
carinhosamente por todos tratado por Cacaio.

O sempre bem humorado acadêmico animava as 
plenárias e reuniões ordinárias da APL encontrando 
sempre um motivo para descontrair o ambiente com 
suas inteligentes tiradas. Cacaio  só não presidiu a 
APL porque acreditava que estando à frente da Santa 
Casa (foi provedor daquela casa hospitalar no período 
de 2005 até 2013, ano de sua morte) não poderia de-
dicar à academia o tempo que deveria dedicar. Mero 
engano, com o caráter que possuía, saberia conduzir 
com sucesso toda missão a ele atribuída.  

CACAIO E AURORA, ACADÊMICOS QUE PARTIRAM EM AGOSTO

Dona Aurora 
Nesta quarta-feira, 9 de agosto, completam-se nove 

anos da partida da acadêmica Aurora Teixeira Mendes, 
a inesquecível Dona Aurora, Ocupante da cadeira de 
nº 14H – patrono Dr. Caio Gomes Figueiredo. Assim 
como nas Letras, outra das ciências que apreciava era a 
política, não a mesquinha, estreita e sem escrúpulo, mas 
aquela ideológica, doutrinária, estruturada na nobreza 
de caráter. Sua atuação na política vinha de longa 
data, desde sua participação em favor dos combatentes 
paulistas da Revolução Constitucionalista de 1932.

Aurora era, acima de tudo, uma pessoa preocupada 
em ajudar os menos favorecidos e se destacava por suas 
atuações na política local e no exercício da cidadania. 
Enquanto esteve no plano terreno Aurora foi fi gura de 
serena grandeza. Perante a sociedade fi que a lembrança 
de sua conduta patriótica, sua incansável atuação em 
favor da democracia e justiça.    

Fique ainda a gratidão à Aurora enfermeira, por 
aptidão e amor ao próximo. Aquela que foi anjo terreno 
diante dos enfermos, amparando não somente os debili-
tados do corpo, mas também os doentes da alma. Mesmo 
em crepúsculo terreno, ela continuava sendo aurora 
espiritual àqueles que necessitavam visualizar os novos 
horizontes da verdadeira vida.   

Luiz Carlos Loberto ‘Cacaio’ honrou a cadeira nº 3 
de membros titulares, que tinha como titular o Dr. 
Antonio Dino da Costa Bueno

Nas lides literárias Aurora também foi membro da 
UBT - União Brasileira de Trovadores – Seção de 
Pindamonhangaba

Arquivo TNArquivo TN

Shopping inaugura espaço de 
diversão com promoção solidária

No último sábado (5) 
o Shopping Pátio Pinda 
inaugurou o seu novo es-
paço voltado às famílias, 
em especial às crianças: 
o Pátio da Diversão, que 

reúne atrações gratuitas e 
pagas. 

Entre as novidades, 
destacam-se o Super-
Jump, o Planetário, a 
Mini- Pista e o Trenzinho.

“Esse novo espaço che-
ga para reforçar o nosso 
mix de lazer dentro do 
Pátio Pinda”, destaca a 
Analista de Marketing, 
Amanda Moreira. “Com 

atividades voltadas prin-
cipalmente para as crian-
ças, o Pátio da Diversão 
acaba por ser também 
um ambiente que envolve 
toda a família”, completa.

A partir desta terça-
feira (8), a Receita Fe-
deral vai liberar a con-
sulta ao terceiro lote de 
restituição do Imposto 
de Renda Pessoa Físi-
ca (IRPF) de 2017.   O 
lote multiexercício de 
restituição contempla 
também restituições 
residuais dos exercí-
cios de 2008 a 2016. 
Para saber se teve a 
declaração liberada, 
o contribuinte deve-
rá acessar a página da 
Receita, ou ligar para 
o Receitafone 146. O 
crédito bancário será 
realizado no dia 15 de 
agosto. 

Na consulta à pá-
gina da Receita, ser-
viço e-CAC, é possível 
acessar o extrato da 
declaração e ver se há 
inconsistências de da-
dos identifi cadas pelo 
processamento. Nes-
sa hipótese, o contri-
buinte pode avaliar as 
inconsistências e fazer 
a autorregularização, 

mediante entrega de de-
claração retifi cadora. 

A Receita disponibi-
liza, ainda, aplicativo, 
para tablets e smar-
tphones, que facilita 
consulta às declarações 
do IRPF e à situação 
cadastral no CPF. Com 
ele será possível con-
sultar diretamente nas 

bases da Receita Fede-
ral informações sobre 
liberação das restitui-
ções do IRPF e a situ-
ação cadastral de uma 
inscrição no CPF. 

A restituição fi cará 
disponível no banco du-
rante um ano. Caso o 
valor não seja creditado, 
o contribuinte poderá 

contatar pessoalmen-
te qualquer agência do 
BB ou ligar para a Cen-
tral de Atendimento por 
meio do telefone 0800-
729-0001 (demais loca-
lidades) para agendar 
o crédito em conta-cor-
rente ou poupança, em 
seu nome, em qualquer 
banco. 

Festa de Nossa Senhora 
da Assunção começa 
nesta sexta-feira

COLABOROU COM O TEXTO: 
VÍCTOR BELMONTE

***
O mês de agosto é mar-

cado pela Festa de Nossa 
Senhora da Assunção, que 
neste ano acontecerá en-
tre os dias 11 e 20, na Igre-
ja de São Benedito. 

A programação da no-
vena conta com a Santa 
Missa todos os dias às 
19 horas, com diferentes 
celebrantes, temas e co-
rais. O tema da missa de 
abertura, nesta sexta-feira 
(11), será “Nossa Senhora, 
modelo de quem renun-
cia a si mesmo”, tendo 

como celebrante o padre 
Valtenes Santana Nunes 
(vigário paroquial) e par-
ticipação do coral Santa 
Terezinha. 

A festa de 2017 tem 
como tema “Nossa Senho-
ra Assunta ao céu herdeira 
das bem-aventuranças”. 
No dia da festa haverá pro-
gramação especial: missas 
pela manhã (às 7 e às 9 ho-
ras), à tarde (às 17 horas), 
seguida da procissão e, na 
parte da noite, missa de 
encerramento (às 19h30), 
presidida pelo novo páro-
co, monsenhor José Eugê-
nio de Faria Santos.

NBA em Pinda         

Pindamonhangaba recebe 
mais uma equipe da Seleção 
Brasileira. Desta vez será o 

time masculino de basquete – que 
fi cará no município até o dia 17 de 
agosto, em treinamento no Centro 
Esportivo ‘João do Pulo’. A passagem 
pela cidade inclui dois jogos amistosos, 
contra a equipe de Camarões, válidos 
para a Copa América – 2017 (FIBA 
AmeriCup – 2017). 

Entre os 20 convocados estão dois 
jogadores da NBA (National Basketball 
Association), liga profi ssional norte-
americana: o armador George Lucas 
Alves de Paula, conhecido como 
Georginho, recém-contratado pelo 
Houston Rockets; e Bruno Fernandes 
Correa Caboclo, que defende o Toronto 
Raptors.

Comandada pelo técnico César 
Guidetti, a equipe brasileira está 
no Grupo A na Copa América, e 
participará de jogos em Medellín, na 
Colômbia, entre os dias 25 e 27 de 
agosto. Os demais integrantes desta 
chave são: a Colômbia, México e Porto 
Rico.

Os dois jogos amistosos acontecerão 
no CE ‘João do Pulo’, nos dias 15 e 16 de 
agosto. 
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Abrigo Noturno Emergencial inicia atividades

Gerdau contrata estagiários 
para usina em Pinda

Fatec recebe inscrições de trabalhos para Encontro de Soldagem

Dois novos aplicativos para celular e para tablet já 
estão disponíveis no SP Serviços: Diário Oficial e Perfil 
dos Municípios Paulistas, desenvolvidos em parcerias 
da Prodesp com a Imprensa Oficial do Estado de São 
Paulo e a Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise 
de Dados), respectivamente.

O app Diário Oficial dá acesso a leis, atos normati-
vos e resoluções legais das empresas do Governo do Es-
tado de São Paulo, além de conteúdos legais pertinentes 
às empresas privadas, publicados no Diário Oficial do 
Estado desde 1º de maio de 1891. A pesquisa pode ser 
realizada por palavra chave, por caderno ou período, 
e o aplicativo também permite que o usuário salve as 
pesquisas, marque as páginas favoritas ou salve no 
formato PDF.

Já com o app Perfil dos Municípios Paulistas, é 
possível consultar informações de todos os 645 muni-
cípios do Estado relacionadas a território e população, 
estatísticas vitais e saúde, condições de vida, habitação 
e infraestrutura urbana, educação, emprego e rendi-
mento, economia, além do histórico de cada cidade. Os 
indicadores vêm acompanhados das respectivas defini-
ções, contendo ainda notas explicativas e fontes.

SP Serviços
Disponível para download na App Store e no Google 

Play, o SP Serviços reúne, além dos apps recém-lan-
çados, outros 40 aplicativos gratuitos do Governo do 
Estado de São Paulo, incluindo os do Detran.SP, Pou-
patempo, Secretaria da Fazenda, Cetesb e Procon.SP, 
entre outros.

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba deu iní-
cio, na última semana, 
às atividades do Abrigo 
Noturno Emergencial. O 
local oferece acomoda-
ções adequadas para que 
as pessoas em situação de 
rua passem a noite, com 
alimentação, higiene, alo-
jamento e, principalmen-
te, acolhimento.

O primeiro passo é a 
realização da abordagem 
social, pela equipe do De-
partamento de Assistên-
cia Social - que coordena 
o Abrigo  quando é feito 
o convite para os mora-
dores de rua conhecerem 
o local. Lá, essas pessoas 
são acolhidas, escutadas, 
orientadas e encaminha-
das. Existe ainda o auxí-
lio para que eles tenham 
acesso a documentação 
pessoal, como CPF, RG, 
Carteira de Ttrabalho e 
outras. Quando necessá-
rio, é feito o encaminha-
mento para tratamento 
de saúde e dependência 
química.

O responsável pelo 
Abrigo, o assistente social 
Maurício Faria, informou 
também que é feita a in-
clusão desses moradores 
de rua no Cadastro Único 
e em programas sociais 

(Bolsa Família), e feita a 
busca de alternativas de 
intermediação dos víncu-
los familiares, entre vá-
rios outros serviços.

As pessoas que utili-
zam o Abrigo podem fa-
zer sua higiene pessoal 
e recebem jantar e café 
da manhã, além de uma 
cama limpa com cober-
tor para dormirem. Atu-
almente, o Abrigo conta 
com 20 camas, e recebe 
cerca de 15 moradores de 
rua que se alimentam e 
pernoitam no local.

Os interessados em 
doar agasalhos, cobertas, 
alimentos, produtos de 
higiene pessoal, produtos 
de limpeza e utensílios 
domésticos podem entre-
gar no Departamento da 
Assistência Social, na rua 
Euclides Figueiredo, 92 – 
Alto Cardoso (ao lado da 
Prefeitura). Os voluntá-
rios que tiverem interesse 
em ajudar no abrigo, po-
derão entrar em contato 
com o assistente social 
Maurício, pelo telefone 
3643-1607, no período da 
tarde.

O Abrigo Noturno 
Emergencial fica na rua 
Cônego José Luiz Pereira 
Ribeiro, 157 – São Bene-
dito. 

SP ServiçoS lança doiS 
novoS aPPS Para o cidadão

Inscrições seguem até 18 de agosto com vagas para 
estudantes do ensino técnico e universitário

Jovens talentos in-
teressados em atuar em 
uma multinacional te-
rão a chance de dar os 
primeiros passos na car-
reira com o processo se-
letivo da Gerdau voltado 
a estudantes do ensino 
técnico e universitário. 

Considerado uma das 
principais portas de en-
trada da empresa, o pro-
grama de estágio está 

com inscrições abertas 
para a Gerdau Summit, 
joint venture entre a 
Gerdau e as companhias 
japonesas Sumitomo 
Corporation e The Ja-
pan Steel Works (JSW), 
em Pindamonhangaba.  
A produção da Gerdau 
Summit é voltada ao 
atendimento do setor 
de energia eólica e das 
indústrias de açúcar e 

álcool, óleo e gás, assim 
como o segmento de mi-
neração.  

 A empresa busca 
estudantes de nível téc-
nico, com formação pre-
vista de janeiro de 2019 
a julho de 2019, das áre-
as de Mecânica, Meca-
trônica e Metalurgia, e 
universitários, com for-
mação prevista de julho 
de 2019 a dezembro de 

2019, dos cursos de Ad-
ministração, Comércio 
Exterior, e Engenharias 
Ambiental, de Materiais, 
de Produção, Mecânica, 
e Química. Os interes-
sados devem enviar cur-
rículo até 18 de agosto 
para  vagas.estagio@
maiorh.com.br, com o 
assunto Programa de es-
tágio - Gerdau Summit 
2º semestre 2017.

Está aberto até o dia 
13 de agosto o período 
para submissão de tra-
balhos técnico-científicos 
de pesquisadores e estu-
dantes interessados em 
participar do 4º Encontro 
de Soldagem – Vale do 
Paraíba, promovido pela 
Faculdade de Tecnologia 
do Estado (Fatec) Pinda-
monhangaba. 

Os trabalhos devem 
abordar os seguintes 
temas: processos de sol-
dagem, ensaios não des-
trutivos, metalurgia da 
soldagem, técnicas de 
análise de tensão resi-
dual, caracterização de 
juntas soldadas e solda-
gem de materiais espe-
ciais. A submissão deve 
ser feita no site da Fatec 

Pindamonhangaba. 
Integração
O encontro ocorre no 

dia 23 de outubro, com 
o objetivo de integrar 
empresas da região e 
instituições de pesqui-
sa que atuam na área de 
soldagem e processos 
relacionados em diver-
sas aplicações.

Além da exposição 

dos trabalhos, a progra-
mação inclui palestras. 
Um dos destaques é a 
apresentação de Milton 
de Lima, pesquisador 
do Instituto de Estudos 
Avançados do Depar-
tamento de Ciência e 
Tecnologia Aeroespa-
cial (IEAv/DCTA), vin-
culado ao Ministério da 
Defesa, e professor do 

Programa de Pós-Gra-
duação em Ciências e 
Tecnologias Espaciais 
do Instituto Tecnoló-
gico de Aeronáutica 
(ITA), que apresentará 
as tendências da solda-
gem a laser no Brasil e 
no mundo.

Para participar gra-
tuitamente das ativida-
des é necessário se ins-

crever pelo site http://
www.fatecpindamo-
nhangaba.edu.br até 15 
de outubro.

O 4º Encontro de Sol-
dagem – Vale do Paraí-
ba conta com apoio da 
Anton Paar, Associação 
Brasileira de Metalur-
gia, Materiais e Minei-
ração (ABM), Fronius, 
Infosolda e VTech.

Para o nível médio, há  vagas 
nas áreas de Mecânica, 

Mecatrônica e Metalurgia 

Divulgação

Local realiza acolhimento e oferece abrigo. Casa possui 20 camas (destaque da foto)
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CHAMADA PÚBLICA
Encontra-se aberto nesta Penitenciária Feminina “Santa Maria Eufrásia Pelletier” de 
Tremembé, situada na Rua Major Zanani, nº 04 - Centro - Tremembé - SP, Chamada 
Pública nº 02/2017, destinada à Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, 
que serão utilizados para fornecimento de alimentação às reeducandas e servidores 
desta Unidade Prisional, durante o período de 01 de setembro a 31 de dezembro de 
2017. A sessão será realizada no dia 21/08/2017 às 09:00h, no endereço acima. O 
edital na íntegra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente através do site www.
sap.sp.gov.br, www.cati.sp.gov.br e www.itesp.sp.gov.br. Informações: fone: (12) 
3672-3200 ramal: 213.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO Nº 105/2017 (PMP 24060/2017)
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transportes 
de pacientes, pela modalidade de fretamento contínuo, exclusivamente em âmbito 
municipal (inclusive o Distrito de Moreira Cesar), incluindo as despesas com 
motorista, combustível”, com entrega dos envelopes até dia 18/08/17 às 14h e início 
da sessão às 14h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

COLABOROU COM O TEXTO: 
JOYCE DIAS

Dois adolescentes fo-
ram  apreendidos na úl-
tima sexta-feira (5), por 
roubarem uma bicicleta, 
avaliada no valor de três 
mil reais, e celulares. Se-
gundo a Polícia Militar, 
após uma das vítimas avi-
sar a equipe da Atividade 
Delegada que tinha aca-

bado de ser roubada, foi 
realizado patrulhamento 
pelo bairro Mombaça. Os 
adolescentes foram encon-
trados e apreendidos com 
dois simulacros de pistola 
e entorpecentes. Eles ain-
da tentaram fugir abando-
nando a bicicleta da vítima, 
mas com apoio de outras 
equipes da PM, foram en-
contrados em um matagal 

próximo à área do roubo.
Os dois jovens, ambos de 

17 anos, segundo a PM, ti-
nham roubado celulares de 
duas pessoas pela manhã do 
mesmo dia. No Distrito Po-
licial,  as vítimas do roubo 
dos celulares reconheceram 
os suspeitos como autores 
dos roubos. Eles permane-
cem à disposição da Jus-
tiça.

COLABOROU COM O TEX-
TO: JOYCE DIAS

Um homem de 28 
anos foi preso em Pin-
damonhangaba após a 
equipe da Força Tática 
da Polícia Militar encon-
trar grande quantidade 

de drogas dentro de sua 
casa. Segundo informa-
ções da PM, atendendo 
a uma denúncia, os po-
liciais foram até a resi-
dência, no bairro Vitória 
Park, e encontraram no 
quarto do suspeito 35 
tijolos de maconha (21 

quilos), uma balança de 
precisão, um caderno 
com anotações de tráfi co 
e um celular. O homem 
ainda tentou fugir, mas 
foi detido e conduzido 
ao Distrito Policial, onde  
permanece à disposição 
da Justiça.

Adolescentes de 17 anos são apreendidos  
após roubarem três pessoas, no Mombaça

idadeC
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Com os  adolescentes infratores foram encontrados 
simulacro de pistola e entorpecentes

Homem é preso com grande 
quantidade de drogas

Equipe da Força Tática da PM encontra 21 quilos de maconha, 
balança de precisão, celular e caderno com anotações

Divulgação

INSS amplia prazo 
para agendamento 
de perícia 

O Ministério do De-
senvolvimento Social 
(MDS) ampliou para 21 
de agosto o prazo para 
que os benefi ciários do 
auxílio-doença, convo-
cados pelo Diário Ofi -
cial da União, agendem 
nova perícia junto ao 
Instituto Nacional de 
Seguro Social (INSS).

Na edição de 1º de 
agosto, o Diário Ofi cial 
publicou uma lista de 
segurados que deve-
riam entrar em contato 
com o INSS “no prazo 
de cinco dias corridos”, 
a partir da publicação, 
para saber a data da pe-
rícia, por meio da qual 
terão seu benefício rea-
valiado.

No entanto, o INSS 
dará 15 dias a mais para 
que os interessados se-
jam considerados noti-
fi cados. Somente após 
esse período, começa-
rão a contar os cinco 
dias corridos para que 
os benefi ciários entrem 
em contato com o ór-
gão. Somando-se todos 

os prazos, a nova data 
limite ficou estabeleci-
da para 21 de agosto.

A convocação tem 
como alvo benefici-
ários com os quais o 
INSS não conseguiu 
entrar em contato via 
Correios, devido a al-
guma inconsistência 
nos dados que resul-
tou no retorno da cor-
respondência.

Os beneficiários 
que recebem o segu-
ro por incapacidade, 
mas até o momento 
não receberam a cor-
respondência em casa, 
devem conferir se seu 
nome consta na lista 
publicada.

DOCUMENTAÇÃO

Caso tenha sido 
convocado, o benefi-
ciário deve entrar em 
contato com a central 
de atendimento, li-
gando para o número 
135, para saber a data 
agendada para a re-
avaliação do benefí-

cio por incapacidade. 
O não atendimento à 
convocação ou o não 
comparecimento na 
data agendada pode 
levar à suspensão ou 
cancelamento do au-
xílio.

No momento da pe-
rícia, o segurado deve 
apresentar toda a docu-
mentação médica que 
justifi que o recebimen-
to do benefício, como 
atestados, laudos, re-
ceitas e exames.

Caso o segurado se 
encontre internado ou 
enfermo e não puder 
comparecer à perícia, 
deverá pedir a uma 
pessoa de sua confi an-
ça que informe, em 
uma agência do INSS, 
sobre o impedimento. 
É necessário que esse 
representante apresen-
te a identidade do segu-
rado e um documento 
que comprove o impe-
dimento. Com isso, ele 
poderá solicitar uma 
perícia hospitalar ou 
domiciliar.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SANTA 
HELENA

 Fundada em 18 de outubro  de 1969
 Fazenda Santa Helena
Pindamonhangaba-SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O  Presidente em exercício  da  
Associação  Atlética  Santa Helena   
,atendendo ao  Capitulo
IV, que consta o artigo 8 do Estatuto  
desta entidade,convoca todos os seus 
associados para
a assembléia geral,a se realizar  no dia   
30  de agôsto   de 2017 na sede deste 
clube  na Fazenda  Santa Helena, às 
19:00 Horas em primeira convocação e 
19:30 Horas em segunda convocação, 
com a seguinte ordem  do dia :     
-Alteração do Estatuto  para atender 
as normas do  artigo 2.031 do Código 
Civil  .
-  Eleição e posse da nova diretoria 
para o triênio  2017-2020
  Pindamonhangaba,  06 de  agôsto   de 
2017
  _____________________________

João do Carmo
R.G. 9.256.968-7

Presidente

Polícia



Instituto CCR apresenta peça 
infantil em Escola Municipal 
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Banda de rock lança lyric video

COLABOROU COM O 
TEXTO: JENNIFER 

GONÇALVES
*** 

A exposição “Valo-
res do Vale”, que faz 
parte do acervo do 
Sesc de São José dos 
Campos, conta com 
fotografi as de Jarbas 
Moura Rosa, que fi ca-
rão expostas até o dia 
31 de agosto, no Sa-
guão da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

As 14 fotografi as 
expostas buscam 
retratar a importância 
dos mercados como 
espaço de preser-
vação da memória 

vale-paraibana. O 
comércio faz parte da 
história da região já 
que, antigamente, o 
povo era caracteri-
zado como simples e 
ingênuo, e todas as 
relações eram feitas 
nos mercados, os 
trabalhadores ru-
rais se reuniam para 
vender seus produ-
tos e toda a negocia-
ção era feita na base 
da confiança.

Para prestigiar a 
exposição basta com-
parecer ao saguão da 
Prefeitura, de segun-
da a sexta-feira, das 8 
às 17 horas.

O Instituto CCR apre-
senta, na quinta-feira 
(10), em Pindamonhan-
gaba, o teatro infantil “A 
Culpa É de Quem?”, da 
Ciavip Produções Cul-
turais. A peça, que tem 
o patrocínio da CCR 
NovaDutra, é realizada 
por meio do Ministério 
da Cultura, via Lei Rou-
anet.

Serão duas apresenta-
ções fechadas, na Escola 
Municipal Prof. Moacyr 
de Almeida, localizada 
no bairro Bela Vista. Es-
tudantes de escolas mu-
nicipais da região irão 
até o local para assis-
tir o espetáculo, além 
dos alunos da própria 
unidade.  

“A Culpa É de Quem?” 
é um espetáculo teatral 
infanto-juvenil que pro-
põe o diálogo entre o 
mundo real e o virtual 
equilibrando o uso da 
tecnologia com as rela-
ções interpessoais sem 
prejuízos para nenhum 
deles. 

Aguardando a nova 
professora para apresen-
tá-la à classe, um inspe-
tor de alunos vê-se dian-
te de um caso de bullying 
virtual em sala de aula. 
Diante do acontecimen-
to sugere uma atividade 
diferente na sala de in-
formática: uma viagem 
virtual para resgate dos 
valores perdidos naque-
le dia.

Sugados pelo compu-
tador, os alunos deixam 
de ser usuários externos 
e se tornam personagens 
de uma aventura ciber-
nética em que o grupo 
deve trabalhar unido 
para desvendar enigmas 
relacionados a valores 
humanos.

COLABOROU COM O TEXTO: 
JOYCE DIAS

***
A  Faces Of Death 

lançou nas redes sociais 
o Lyric Video para a mú-
sica  “Killer in the name 
of God”, na semana pas-
sada. A banda de rock 
que foi criada em Pinda-
monhangaba em 1990, 
retornou com uma nova 
equipe após alguns anos 
de ausência, e terminou 
recentemente a grava-
ção do novo EP - Con-
summatum Est.

O lançamento é da 
música que faz parte do 

EP, que foi gravado em 
maio deste ano. Ele 
está disponível na pá-
gina do Facebook da 
banda (facebook.com/
facesofdeathband), no 
canal do youtude (Fa-
ces Of Death) e tam-
bém no site www.bla-
cklegionprod.com. O 
Lyric Video foi produ-
zido em Pinda pela Alt 
Desing Studio.

Laurence Miranda é 
o guitarrista e vocalista 
do grupo e conta que o 
objetivo do Lyric Video 
é “divulgar a música 
para o maior número 

de pessoas que curtem 
o estilo Thrash Metal”.  
Faces Of Death é uma 
banda que dissemina 

o rock in roll no estilo 
thrash metal, com in-
fluência da Sepultura, 
Slayer e Kreator. Nas 

redes sociais da banda é 
possível encontrar mais 
músicas e as datas dos 
próximos shows.

Prefeitura recebe exposição “Valores do Vale”

A exposição retrata a vida simples do povo da região do Vale do Paraíba

Jennifer Gonçalves

A banda é formada por Laurence (vocalista e guitarrista), Sylvio (baixo), 
Talles (guitarra) e Sidney (bateria)

Divulgação

Espetáculo aborda diálogo entre o mundo real e o virtual
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Pindamonhangaba é campeã 
Estadual de Ginástica Rítmica

Mais de 100 atletas da 
cidade disputarão o Jori

O time de malha da Fer-
roviária garantiu vaga ante-
cipada para segunda fase do 
Campeonato Paulista após 
vencer no último domingo (6) 
o time do União, de Taubaté, 
pelo placar de 5x1. Com este 
resultado, Pinda alcançou 22 
pontos assumindo a liderança 
do grupo na competição.

No próximo domingo (13), 
o time de Pindamonhanga-
ba viaja para Ilhabela para 
fechar a fase de grupos. Caso 
vença uma partida, terminará 
em primeiro lugar.

Na próxima fase, a Ferro-
viária poderá enfrentar, nova-

mente numa fase de grupos, 
dois times que se classifica-
rão, das cidades de Mogi das 
Cruzes, Jacareí, Caucaia do 
Alto, Santo André, Cerquilho, 
Mauá ou Cruzeiro.

Time da Ferroviária: Lucas 
Ouverney, Dhu, Luizão, Odair, 
Ari, Serginho, Du Soares, 
Ramirez, Ribamar, Vinicius, 
Cristian, Oreinha, Gabriel, 
Bruninho, Paulo, Breno, Gam-
bi, Guilherme (árbitro) e Ico 
(técnico).

O time de malha da Ferro-
viária conta com o total apoio 
da Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Esportes.

A equipe de 
Ginástica Rítmica de 
Pindamonhangaba 
continua se destacando 
nas competições deste 
ano. No sábado (5), as 
meninas do pré-infantil 
e do juvenil sagraram-se 
campeãs estaduais, em 
São Caetano do Sul.

Lavínia Karen foi o 
destaque da categoria 
juvenil, com o título de 
campeã no individual 
Geral, campeã no Arco, 
vice-campeã na Maça 
e vice-campeã na Fita. 
Larissa Skupien também 
subiu ao pódio, ficando 
em terceiro lugar no 
Geral nível 1.

Na categoria pré-
infantil, Maria Eduarda 
Silva ficou com o 
primeiro lugar no Geral, 
primeiro no Arco e 
segundo lugar na Bola e 
no Mãos Livres.

Julia Santos foi vice-
campeã Geral, campeã 
na Bola e no Mãos 
Livres, e segundo lugar 
no Arco.

Os 101 atletas que irão dis-
putar os Jogos Regionais do 
Idoso (Jori), de 9 a 13 de agosto, 
em São Sebastião, participaram 
de uma reunião técnica na últi-
ma quinta-feira (3), no CE João 
do Pulo. O evento foi uma apre-
sentação oficial dos atletas para 
os patrocinadores, autoridades 
e imprensa, e uma reunião entre 
atletas e comissão técnica.

A reunião técnica do Jori 
acontece todo ano, nas véspe-
ras dos Jogos. Nesta reunião, 
o prefeito Isael Domingues e a 
presidente do Fundo Social de 
Solidariedade, Cláudia Domin-
gues, conheceram os atletas e a 
comissão técnica que represen-

tarão a cidade na competição. 
Este ano, o Fundo Social foi 
apoiador para o uniforme das 
equipes, além de alguns patro-
cinadores, nas modalidades de 
voleibol adaptado, atletismo fe-
minino e tênis de mesa.

Entre os patrocinadores, 
participaram do evento Adria-
na e Rainer, da Alebra confec-
ções, que confeccionaram todos 
os uniformes e patrocinaram o 
tênis de mesa. Participaram 
atletas, comissão técnica, pre-
feito, presidente do Fundo So-
cial,  presidente do Conselho do 
Idoso Adilson Lima, secretário 
de Esportes Everton Chinaqui e 
Diretor de Lazer João Roberto 

de Castro Corrêa, diretor de Es-
porte Macedo. Além dos gesto-
res do Departamento de Lazer 
que  também fazem parte da 
Comissão Técnica.

Essa reunião é importante 
para a integração de todas as 
modalidades e atletas, eles re-
ceberam orientações técnicas 
como horários de embarque, 
itens importantes para a viagem, 
congresso técnico, entre outras.

Pindamonhangaba dispu-
tará nesta edição dos Jogos: 
atletismo, bocha, buraco, co-
reografia, damas, dança de sa-
lão, dominó, natação, tênis de 
mesa, truco, vôlei adaptado e 
xadrez.

Lavínia Karen (no centro) foi o destaque da categoria Juvenil, com o título de campeã 
no individual Geral, campeã no Arco, vice-campeã na Maça e vice-campeã na Fita 

Malha vence e 
garante vaga 
na segunda 
fase do Paulista

Divulgação

A apresentação oficial e a reunião técnica aconteceram no “João do Pulo”

Equipe assume liderança do grupo
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ATLETAS DA NBA TREINAM EM 
PINDA PELA SELEÇÃO BRASILEIRA
Treinamento inclui dois jogos amistosos contra a equipe de Camarões

Campeão Olímpico Dante 
participa de encontro no Paineiras Quartas de fi nal da 

Segunda Divisão teve 
primeira rodada no 
fi nal de semana

7 de agosto, das 16 às 17 horas, houve apresentação e entrevista 
coletiva no hotel Intercity

7 a 17 de agosto: treinamentos

18 de agosto: viagem para Salta, na Argentina

25 a 30 de agosto: primeira fase da Copa América – 2017 (FIBA 
AmeriCup – 2017)’

2 e 3 de setembro: fase fi nal da Copa América – 2017 (FIBA 
AmeriCup – 2017)’

4 de setembro: retorno ao Brasil

PROGRAMAÇÃO

A comissão técnica defi niu o 
período de treinamento da Se-
leção Brasileira Adulta Mascu-
lina, visando à disputa da ‘Copa 
América – 2017 (FIBA Ameri-
Cup – 2017)’. Os treinamentos 
serão realizados no Centro Es-
portivo João Carlos de Oliveira, 
‘João do Pulo’, em Pindamo-
nhangaba, de 7 a 17 de agosto.

Neste período haverá dois jo-
gos no CE ‘João do Pulo’ contra 
a equipe de Camarões: um dia 
15 às 21 horas e outro dia 16, às 
15 horas.

Entre os 20 convocados, es-
tão dois jogadores da NBA - a 
liga profi ssional norte- ameri-
cana: o armador George Lucas 
Alves de Paula, conhecido como 
Georginho - recém-contratado 
pelo Houston Rockets - e Bruno 
Fernandes Correa Caboclo - que 
defende o Toronto Raptors.

“Teremos um tempo curto 
de treinamento, por isso, pre-
cisamos otimizar o trabalho, 
usando bastante a conversa e 
até o recurso do vídeo. Temos 
que agradecer à Prefeitura de 
Pindamonhangaba e à Funda-
ção Universitária Vida Cristã, 
pelo apoio ao basquete nacio-
nal neste momento importante 
de refortalecimento”, comentou 
Renato Lamas, gerente do de-
partamento masculino. 

Na ‘Copa América – 2017 
(FIBA AmeriCup – 2017)’, o 
Brasil está no Grupo A, que será 
disputado em Medellín, Colôm-
bia, com os jogos acontecendo 
de 25 a 27 de agosto. Os demais 
integrantes desta chave são: 

a anfi triã Colômbia, México e 
Porto Rico.

O time comandado pelo téc-
nico César Guidetti abre a sua 
participação enfrentando a Co-
lômbia, time da casa, no dia 25 
de agosto (sexta-feira). No dia 
26, o adversário será o México. 
O selecionado nacional conclui 

participação na etapa inicial 
contra Porto Rico, no dia 27 de 
agosto (domingo). 

De acordo com o regulamen-
to, os primeiros colocados em 
cada um dos três grupos se qua-
lifi cam à semifi nal. A Argentina, 
por sediar as etapas decisivas, já 
este garantida na semifi nal.

Bruno Caboclo em partida contra o New York Knicks 
no Madson Square Garden

Nesta quinta-feira 
(10), o Paineiras Country 
Clube  promove um ver-
dadeiro encontro de cam-
peões, com a realização 
de duas palestras com o 
paratleta  André Rocha, 
campeão e recordista  
mundial  em arremesso 
de peso e o triatleta Ales-
sandro Pimentel, que já 
foi  campeão e recordista  
mundial de triatlon.  O 
jogador de vôlei Dante, 
campeão olímpico e jo-
gador da equipe Funvic/
Taubaté também estará 
presente.

A programação esta 
prevista para começar 
às 19 horas, com entra-
da franca. Interessados 
devem confi rmar presença 
na secretaria do clube.

 A expectativa é de uma 
grande noite de apren-
dizado com atletas que 
possuem grande experi-
ência e são verdadeiros 
exemplos de vitória e 
superação.

Dante, atleta da 
equipe Funvic/
Taubaté, estará 

presente

COLABOROU COM O 
TEXTO: VÍCTOR BELMONTE

 Pelos campeonatos da 
Liga Pindamonhangabense 
de Futebol,  neste fi nal de 
semana aconteceram 11 
jogos em três categorias 
diferentes. O destaque foi a 
Segunda Divisão do   Ama-
dor, que teve  dois dos pri-
meiros jogos das quartas de 
fi nal terminados em empa-
te. Fora de casa, o Arare-
tama empatou em 1x1 com 
o Santa Helena. Também 
em 1x1 empatou a equipe 
do Ipê II em casa com o 
Brasil.  O União perdeu em 
casa para o 100 Nome pelo 
placar de 4x2. E no último 

jogo, o visitante Jardim 
Cristina conseguiu uma lar-
ga vantagem contra a Afi zp 
por 3x0.

Pela categoria sub 15 
aconteceram três jogos. O 
confronto entre São Paulo 
e Terra dos Ipês foi o único 
empate da rodada, com o 
placar em 1x1. O Fluminen-
se goleou o Gerezim por 5x1 
em seu mando de campo, 
enquanto o Castolira ven-
ceu a Ferroviária fora de 
casa por 1x0.

Na categoria Sênior 40, 
o resultado mais alarman-
te foi entre Ferroviária 
e Imperial, onde o time 
da casa venceu por 19x0. 
Em contrapartida, o jogo 
entre Bela Vista e Terra 
dos Ipês não saiu do 0x0. 
O Comercial venceu o Es-
trela, fora de casa, 1x0, e 
a Afizp também fez bonito 
na rodada, goleou o Santa 
Luzia por 9x2.

Divulgação

Divulgação
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TERÇA-FEIRA

Ele é Músico. Instrumen-
tista. Compositor. Ator. 
Produtor Audiovisual. 
Roteirista. Pintor de 

paredes (mas também seria qui-
tandeiro). Humorista e uma da-
quelas pessoas que você conver-
sa durante horas sem perceber o 
tempo passar. 

De nascimento é taubatea-
no, mas tem fixado residência 
em Pindamonhangaba, e a cada 
semana percorre todo o Vale do 
Paraíba – pelo menos em seus 
posts – para satirizar “de leve” 
o povo vale-paraibano. Estamos 
falando do Júnior Guimarães, 
do “Tapa Olho Experimental”. 

“Meu humor é muito suave, 
é meio ‘café-com-leite’, sabe? 
Não tem palavrão ou apelação. 
É aquela ‘pegada’ tranquila”, 
afirma o artista. 

Sua página de entretenimen-
to na internet tem mais de 32 
mil seguidores. Seus vídeos al-
cançam cinco mil visualizações 
na primeira hora de postagem 
e em 2016, sua página ultra-
passou a marca de 1 milhão de 
views. Isso se deve ao talento, à 

O bom humor é de família, garante Júnior Guimarães, do “Tapa Olho Experimental”

As mil faces de 
um humorista

técnica e muito estudo sobre “os 
maiores comedores de içá 
do mundo, os criadores do 
bolinho caipira e os maio-
res tomadores de cachaça 
do planeta”, os moradores do 
Vale do Paraíba (interior de São 
Paulo). 

O sotaque peculiar, as festas, 
os costumes, as tradições, a reli-
gião, as “mazelas” e as polêmicas 
são ingredientes fundamentais 
para os vídeos “Reações Valepa-
raibanas” – que têm sido com-
partilhados na internet há cerca 
de cinco anos (desde 2012). 

Rir é sempre o 
melhor remédio

Com um humor inteli-
gente e perspicaz, ele vem 
conquistando um grande públi-
co a cada novo trabalho. Para 
suas produções, Júnior conta 
com a parceria de outro profis-
sional, o jornalista João Justi: 
“O João é meu grande par-
ceiro e um excelente profis-
sional. Estamos juntos des-
de o comecinho”, disse. 

Antes de se aventurar no 
“Tapa Olho Experimental”, Jú-
nior chegou a participar de pod 
cast (programa de áudio ou de 
vídeo, que permite a distribui-
ção ou o download automático 
do conteúdo) no “Senhor Trom-
peteiro”. 

Uma das perguntas que ele 
mais ouve é de onde tirou o 
nome “Tapa Olho”. Sem ceri-
mônias ele revela que teve toxo-
plasmose aos 18 anos, perdendo 
a visão do olho direito e apro-
veitou a situação para “zoar” 
com ele próprio. “Acho que a 
gente tem que começar por 
‘zoar’ a nós mesmos, né? 
Se é pra satirizar podemos 
começar por nós. Ter essa 
postura de encarar a vida 
com bom humor é essen-
cial”, ressaltou.

Durante a entrevista Júnior 
se mostrou “sem cerimônias”. 
Simples. Calmo. Falando tudo 
de bate e pronto. Uma pessoa 
“tranquila” e “sem definição”, 
características sugeridas por 
ele. Mas dá para tentar definir, 
sim: um humorista nato. Um 
pai de família que entende que 
viver de humor no Brasil não dá 
para pagar as contas, por isso, 
ele também trabalha como pin-
tor de paredes (segunda profis-
são) e é músico – arte que tem 
desde o início da adolescência, 
quando começou a compor e a 
tocar instrumentos, sozinho. 

“Na verdade, eu come-
cei a trabalhar como músi-
co, a tocar em eventos por 
volta dos 20/ 22 anos. Mas 
já arriscava umas compo-
sições e alguns instrumen-
tos com 14 anos. Depois, fiz 
aulas para me aperfeiçoar 
e entrar no mercado”, co-
menta. “A desvalorização da 
arte no Brasil faz com que 
nós, humoristas, tenha-
mos duas ou três profissões 
para agregar ao salário 
principal. Mas indepen-
dentemente disso, eu gosto 
muito de fazer humor.” 

Sobre o humor politicamente 
correto, Júnior foi enfático: “Eu 
acho que tudo é um proces-
so evolutivo. É necessário 

evoluir, mudar e refletir 
sobre o que ofende ou des-
respeita. O humor do ‘Tapa 
Olho’ é suave, então não so-
mos atingidos diretamente. 
Eu, particularmente, gosto 
de uma boa sátira. Mas não 
vamos trabalhar com aqui-
lo que o público não quer 
ver”, completou.

E o público tem crescido e 
ganhado outros formatos. Isso 
porque junto com os amigos 
Anderson Gago e Romarinho, 
Júnior vem fazendo stand-up 
(gênero da comédia geralmen-
te apresentado como monólo-
go, onde o comediante não usa 
acessórios, cenários ou caracte-
rização, como no teatro).

“O stand-up é desafiador 
porque tem lá 200 pessoas 
te esperando falar e você ali 
sem nada. Sem um violão, 
uma guitarra ou bateria. É 
você e o público, apenas.”, 
argumenta Júnior. “Quando 
a gente percebe que a risa-

da não vem, tacamos logo 
a melhor piada e pronto, a 
partir da primeira garga-
lhada, começamos a nos 
sentir seguros e confiantes. 
Mas fácil não é.” 

Se há um humorista para se 
inspirar, Júnior dispara: “eu 
admiro muito o Mazzaropi pelo 
todo. E não é ‘puxasaquismo’ do 
Vale não, é pelo artista mesmo. 
O cara que ele era: roteirista, 
ator, cineasta, cinegrafista. En-
fim, um cara genial”.

Em 2016, na vida real, Júnior 
deixa o papel de filho para tam-
bém tornar-se pai. Se algum dia 
sua filha (hoje com apenas um 
ano), quiser seguir seus passos 
ele até incentiva: “acho a pro-
fissão de humorista muito 
bonita. Uma profissão que 
faz com que as pessoas pos-
sam rir, refletir, superar e, 
sobretudo, aliviar seus pro-
blemas. Seria bom demais 
ver minha filha nesse ramo 
também”. 

O sotaque, os costumes, as tradições e as polêmicas são 
ingredientes dos vídeos “Reações Valeparaibanas”

Júnior Guimarães fala sobre os desafios e as alegrias da profissão Seu sucesso rendeu até um boneco customizado

Jucélia Batista

Arquivo pessoal

Jucélia Batista Arquivo pessoal
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