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A GAzetA dos Municípios

Pinda realiza seletiva 
de Ciclismo Speed para 

definir equipes

Neste sábado (8), a Semelp 
- Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer - da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba realiza a Seletiva de 
Ciclismo Speed. A com-
petição será na Estrada da 
Pedreira Anhanguera, com 
concentração a partir das 8 
horas e início da prova às 

9 horas.Para participar, é 
necessário apresentar RG 
original e, para menores de 
idade (a partir de 16 anos), 
é necessária a presença de 
um responsável para assi-
natura de autorização. Os 
equipamentos obrigatórios 
serão capacete, luva e ócu-
los. Inscrição e participa-

ção são gratuitas. 
A prova terá o tempo de 
1h30 + 1 volta, e a parti-
cipação é aberta a todos os 
interessados em compor a 
equipe de Ciclismo Speed 
de Pinda, que representa-
rá a cidade nas competi-
ções dos Jogos Regionais, 
Abertos e outras na região.

Prefeitura de Tremembé 
abre concorrência

pública para Box do 
Mercado Municipal

CONCORRÊNCIA PÚ-
BLICA N° 02/2017
PROCESSO INTERNO 
Nº 1.254/2017
EDITAL
A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, com sede na Rua 
Sete de Setembro, 701 
– Centro – CEP: 12.120-
000 – Tremembé–SP, 
inscrita no CNPJ sob nº 
46.638.714/0001-20, por 
intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação, 
constituída através da Por-
taria nº 6.779 de 15 de fe-
vereiro de 2017, torna pú-
blico aos interessados que  
fará realizar, licitação 
sob a modalidade CON-
CORRÊNCIA, do tipo 
MAIOR OFERTA, sobre 
a taxa mensal de ocupa-
ção que tem como objeto 
a outorga de permissão 
de uso onerosa de espa-
ço físico (Box) do Mer-

cado Municipal Vergílio 
Tirelli Neto (Giló), con-
forme especificações e  
condições constantes deste 
edital e seus anexos, a ser 
regida pela Lei Orgânica 
Municipal, Lei Municipal 
nº 4.061 de 20 de junho 
de 2014, Lei nº. 8.666/93 
de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, e 
demais normas legais fe-
derais, estaduais e munici-
pais vigentes.
1. DAS DATAS, LOCAIS 
E HORÁRIOS.
1.1. – Os envelopes com 
a documentação para ha-
bilitação e proposta co-
mercial deverão ser en-
tregues até as 09h15min 
do dia 10/04/2017, na 
sala da Diretoria de  
Licitações e Contratos, 
localizada no piso supe-
rior do Paço Municipal. 
A abertura dos envelopes 
dar-se-á no mesmo dia, às 

09h30min na sala da Dire-
toria de Licitações e Con-
tratos, localizada no piso 
superior do Paço Munici-
pal, no endereço descrito 
no preâmbulo deste edital.
2. Cópia deste Edital e 
seu(s) Anexo(s) ficarão à 
disposição no site www.
tremembe.sp.gov.br/lici-
tacoes, bem como infor-
mações e esclarecimentos 
sobre a presente licitação 
serão prestadas pela Prefei-
tura Municipal da Estância 
Turística de Tremembé,  
Rua Sete de Setembro, 
701 – Centro – Tremem-
bé – São Paulo, de segun-
da a sexta-feira, durante 
o horário de expediente, 
das 08:00 às 11:30 ho-
ras e das 13:30 às 17:00 
horas, ou pelo telefone 
(0xx12) 3607-1000, ra-
mal 1013 ou pelo e-mail  
licitacoes@tremembe.sp.
gov.br.

MPB e Sertanejo embalam
Show na Praça de
abril em Taubaté

Museus de Taubaté
oferecem programação 

variada para os amantes 
da cultura em abril

Show na Praça apresen-
ta destaques regionais da 
música popular brasileira, 
em Taubaté, no mês de 

Os museus de Taubaté re-
cebem exposições perma-
nentes durante o mês de 
abril e oferecem atrações 
variadas para os apaixo-
nados por história e cul-
tura. No Museu Histórico 
Professor Paulo Camilher 
Florençano, os visitantes 
podem apreciar as mos-
tras “Taubaté na História 
do Brasil” na Pinacoteca 
Anderson Fabiano (1º a 
30 de abril), “História de 
Taubaté” no Museu His-
tórico (1º a 30 de abril), 
“A Questão Indígena no 
Brasil” no Hall de Entra-
da (1º a 30 de abril),“Ta-
bateanas” – 2ª Edição (1º 
a 30 de abril) e “Paisagens 
Cósmicas: Da Terra ao Big 
Bang” – Catavento Cultu-
ral e Educacional (18 de 

abril.
No próximo sábado, dia 8, 
Andreia e Vinicius cantam 
o melhor da MPB, das 9h 

abril a 12 de maio). O lo-
cal fica na avenida Thomé 
Portes Del Rey, 761, no 
Jardim Ana Emilia e fun-
ciona de terça a domingo 
das 8h às 12h e das 13h 
às 17h. Mais informações 
pelo telefone: (12) 3621-
6044. No Quiririm, o Mu-
seu da Imigração Italiana 
oferece a “Visita Monito-
rada no Casarão Indiani” 
(1º a 30 de abril) e a expo-
sição “Sombras de Loba-
to” – Fabio Scarenzi (21 a 
30 de abril).  O museu fica 
na avenida Libero Indiani, 
550, e funciona de terça a 
sexta das 8h às 17h e sá-
bado e domingo das 11h às 
16h. Já no Museu da Ima-
gem e do Som de Tauba-
té (Mistau) acontecem as 
exposições: “Taubaté de 

às 13h, no Mercatau.
No dia 16, Claudio Hen-
rique embala a praça Vila 
Rica, na Estiva, com su-
cessos da música sertane-
ja. A praça fica na avenida 
Vila Rica, s/n.
Já no dia 22 é a vez da du-
pla Silvio e Serginho mos-
trar o que há de melhor na 
música popular, das 9h às 
13h, também no Mercatau, 
que fica na rua Professora 
Escolástica Maria de Je-
sus, s/n, no Jardim Baro-
nesa.

Outrora” (prioriza aspec-
tos da cidade, o palacete 
Félix Guisard que já não 
existe mais, o Convento 
Santa Clara e a Bica do 
Bugre, entre outros); “Sala 
do Radioamadorismo” 
(Uma Parceira do MIS-
TAU com a ATRA – As-
sociação Taubateana de 
Radioamadorismo); “Sala 
do Rádio” (contém exem-
plares de época do próprio 
acervo local, bem como a 
história do rádio no Bra-
sil e no mundo); “Espaço 
Cesídio Ambrogi e Lygia 
Fumagalli” (reversado aos 
escritores, jornalistas e po-
etas, Cesídio Ambrogi e 
Lygia Fumagalli Ambro-
gi); “Leda Monteiro – Essa 
Grande Mulher” (homena-
gem à cantora lírica e pro-
fessora de técnica vocal, 
contando toda sua traje-
tória artística por meio de 
fotos, medalhas, livros e 
certificados).O Mistau fica 
na avenida Thomé Portes 
Del Rey, 761, no Jardim 
Ana Emilia e funciona de 
terça a domingo das 8h às 
12h e das 13h às 17h. Mais 
informações pelo telefone: 
(12) 3631-3955.
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Miscelânea
Curiosidades

No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O primeiro 
estágio é o sonho mais leve. Logo que nos deitamos ou quando acordamos e vol-
tamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo das batidas do coração diminui. Aí 
temos o sonho em “pedaços” ou com imagens isoladas. No segundo estágio, já 
estamos dormindo mais profundamente. Nessa etapa é que algumas pessoas cos-
tumam falar ou em caso de sonambulismo, andam dormindo. De qualquer modo 
é muito raro que a gente sonha nessa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos 
mais nítidos e mais ricos em detalhes acontecem. A essa altura nossa respiração 
fica mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os batimentos cardíacos 
diminuem e é raro acordar. No quarto estágio, o sonho se assemelha ao estado de 
coma. Aí geralmente é que temos os sonhos com situações de pouca ação e mais 
ligados a reflexão sobre nossos problemas.
***
Você sabia que a grafologia também é uma ferramenta de segurança pública? Isso 
porque ela ajuda a descobrir personalidade de risco. É chamada “grafologia crimi-
nal”, capaz de desenvolver crimes quando há pistas escritas. A técnica serve ainda 
para promover o autoconhecimento e descobrir a compatibilidade entre casais ou 
grupo de pessoas. Há também a chamada “grafologia doméstica”, que segundo a 
grafologia é muito útil na contratação de cuidadores. Nas investigações históricas, 
o estudo grafológico também pode ser aplicado ao método e que auxilia ainda na 
superação de conflitos pessoais. O estudo da letra diagnostica os reais problemas e 
adversidades que a pessoa enfrenta e ainda a planejar e implementar soluções mais 
eficazes. E o que os especialistas chamam de “grafoterapia”.

Humor

Depois de dar a luz o bebê, a loira começa a andar pelos corredores do hospital. 
Preocupada uma das enfermeiras pergunta à paciente:
- O que você está fazendo aqui? O certo é você estar em seu quarto descansando.
- Eu queria uma lista telefônica. Diz a loira aflita.
- Mas pra que você quer uma lista telefônica agora?
- Estou tentando escolher o nome do meu bebê.
- Mas você não precisa usar uma lista telefônica para fazer essa escolha. Nós va-
mos lhe dar um livrinho com os significados de todos os nomes.
- Eu já recebi esse livrinho, mas ele só tem sugestões para o primeiro nome. Eu 
quero arranjar um sobrenome...
***
Um bêbado entra no bar e pergunta:
- Alguém perdeu um maço de dinheiro amarrado com elástico?
Todos gritaram:
- Eu! Eu! Eu!
Então ele respondeu:
- Pois aqui está o elástico...
***
Na aula de ciências, o professor pergunta ao aluno:
- O que se deve fazer quando alguém está sentindo dores no coração?
E o aluno responde:
- Apagar a luz...
E o professor retruca? 
- Apagar a luz? Por que apagar a luz?
- Ora professor! O senhor nunca ouviu dizer que o que os olhos não vê o coração 
não sente?

Mensagens

Numa escola pública, estava acontecendo uma situação inusitada: as meninas que 
usavam batom, todos os dias, beijavam o espelho para remover o excesso de ba-
tom. O diretor andava aborrecido, porque o zelador tinha um trabalho enorme 
para limpar o espelho ao final do dia. Mas, como sempre, a tarde seguinte, lá 
estava as mesmas marcas de batom. Um dia, o diretor juntou o bando de meninas 
no banheiro e explicou pacientemente que era muito trabalhoso limpar o espelho 
com todas aquelas marcas que elas faziam. Fez uma palestra de uma hora. No dia 
seguinte, as marcas de batom no banheiro reapareceram. No outro dia, o diretor 
juntou novamente o bando de meninas e o zelador no banheiro e pediu ao zelador 
para demonstrar a dificuldade do trabalho. O zelador, imediatamente, pegou um 
pano, molhou no vaso sanitário e passou no espelho. Depois disso, nunca mais 
apareceram marcas de batom no espelho. 
Moral da história: Comunicar é sempre um desafio. Às vezes, precisamos usar 
métodos diferentes para alcançar resultados. Por quê? Porque bondade que nunca 
repreende não é bondade. Porque a paciência que nunca se esgota não é paciência, 
é sobrevivência. Porque a serenidade que nunca se desmancha não é serenidade, 
é indiferença. Porque a tolerância que nunca replica não é tolerância. O conheci-
mento a gente adquire com os mestres e os livros. A sabedoria com a vida e com 
os humildes.

Pensamentos, provérbios e citações

É melhor não cutucar a onça com vara curta.
O bom humor não custa nada e agrada a todos.
Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossos corações.
A filosofia de um século é o senso comum do próximo.
Permita que eu escute a mim e não os outros.
Somente o amor pode juntar duas a almas em um só coração.
A felicidade é a harmonia entre o pensar, o dizer e o fazer.
Não é dignidade que falta ao nosso mundo, o que falta é amor.
Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
É admirável quanto pode ser feito se não pararmos de fazer.
Os que mais falam, pouco fazem de bom.
Saber o que é possível é o começo da felicidade.
Aquele que promete e faz o bem cultua o seu próprio êxito.
A ausência aumenta o amor e a presença o fortalece.
Os erros são mais proveitosos quando nos educam.
Sempre mire os objetivos e esqueça o sucesso.
Nunca pare de sonhar, pois o sonho pode se tornar realidade.
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.
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Exposição gratuita em São Luiz do Paraitinga
Atletas do vale, atletas que valem

São Luiz do Paraitinga recebe a exposição de caricaturas “Atletas do Vale – Atletas 
que Valem”, organizada pelo Sesc São José para homenagear os atletas nascidos na 
região e que representaram o país em olimpíadas.

De 03 à 17 de abril, no Centro Turístico e Cultural Nelsinho Rodrigues – Rua Coro-
nel Domingues de Castro 33 – de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00 e pode 
ser visitada gratuitamente.

Programação Semana Santa 2017
de São Luiz do Paraitinga

Calendário das manifestações religiosas 
– De 7 a 16 de Abril de 2017

Dia 7 – Sexta das Dores de Maria
20h – Saindo do Rosário, procissão da 
Virgem Dolorosa

Dia 8 – Sábado do Depósito
15h – Via Sacra da Catequese, Igreja 
Matriz
17h – Santa Missa
20h – Procissão da Prisão

Dia 9 – Domingo de Ramos
9h – Concentração no Largo do Rosário 
– Bênção dos Ramos
16h – Procissão do Encontro Senhor dos 
Passos saindo do Rosário e às 16h30 
Nossa Senhora das Dores da Igreja Ma-
triz.
18h30 – Santa Missa

Dia 10 – Segunda-feira Santa
6h30 – Santa Missa
22h – Via-Sacra nas Ruas, iniciando na 
Igreja do Rosário encerrando no Alto do 
Cruzeiro (Trazer Velas).

Dia 11 – Terça-feira Santa
6h30 – Santa Missa
19h30 – Terço dos Homens – Matriz

Dia 12 – Quarta-feira Santa
6h30 – Santa Missa
20h – Cerimônia do Descimento da 
Cruz – Matriz

Dia 13 – Ceia do Senhor
19h30 – Santa Missa

Dia 14 – Sexta da Paixão
5h – Caminhada Penitencial até a Igreja 
de São Benedito – Bênção do Pão e da 
Água

15h – Solene Celebração da Paixão do 
Senhor
21h – Procissão do Enterro

Dia 15 – Sábado de Aleluia
18h – Santa Missa

Dia 16 – Domingo de Páscoa
8h – Missa na Igreja Matriz.
10h30 – Missa na Igreja Matriz
18h – Coroação de N. Senhora, em se-
guida Santa Missa. Após a missa segui-
remos em procissão para a Igreja de São 
Benedito para o início das festividades. 
(Irmandade deve-se fazer presente com 
as opas).

Dia 17 – Segunda-feira – Dia de São Be-
nedito
10h – Santa Missa na Igreja de São Be-
nedito
16h30 – Solene procissão e Santa Missa 
de encerramento das festividades de São 
Benedito.

Programação Cultural

Dia 15 – Sábado de Aleluia
15h – Espetáculo de rua “Romeu e Julie-
ta” com a Cia. Talagadá
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz
16h30 – Show Tânia Moradei, Kabé Pi-
nheiro e Ricardo Borna
Local: Coreto Antônio Nicolau de Tole-
do (Calçadão)
21h30 – Malhação do Judas com o Blo-
co Pé Na Cova
Saída: Largo do Rosário 23h00
Show Banda Dona Zaíra
Local: Coreto Elpídio dos Santos (Praça 
Oswaldo Cruz)

Dia 16 – Domingo de Páscoa
16h – Retreta de Páscoa com a Corpora-
ção Musical São Luiz de Tolosa
Local: Coreto Elpídio dos Santos (Praça 
Oswaldo Cruz)

Festa do Pinhão acontece em 
dois feriados prolongados 

em Campos do Jordão

De 20 de Abril a 1 de Maio 
se realiza em Campos do 
Jordão a 56ª Festa do Pi-
nhão na Praça de Capivari. 
A Festa, criada em 1961, 
foi organizada e incenti-
vada durante muitos anos 
pelo Lions Clube, e nesta 
56ª edição tem à frente da 
organização a Associação 
Comercial e Empresarial 
de Campos do Jordão.
Serão 15 Tendas de Res-
taurantes tradicionais da 
cidade e Entidades, todas 
servindo pratos dos mais 
variados com o Pinhão 
como ingrediente princi-
pal da receita. Porções de 
Pinhão cozidos também 
serão parte do cardápio da 
Festa. O Pinhão é um ali-
mento nutritivo, rico em 
fibras, amido, vitaminas A, 
B e C e alguns minerais.
A abertura da Festa será no 

dia 20 de Abril as 19h00 
com a presença de autori-
dades e abrilhantada pela 
Fanfarra da SEA DRUM 
CORPS . Em seguida 
Naluh e Rodrigo fazem 
um show de Voz e Violão 
para esquentar a noite.
Durante todos os outros 
dias a Festa irá valorizar 
os artistas locais e contará 
com diversas atrações mu-
sicais. “Artistas da cida-
de carregam consigo uma 
essência dela, e para uma 
Festa do Pinhão – com 
essa carga cultural que 
ela carrega, não poderia 
ser diferente. Temos que 
prestigiar o que é nosso.” 
– comenta o Presidente 
da Associação Comercial 
e Empresarial de Campos 
do Jordão Wagner Cardo-
so da Silva.
O Tarundu terá um Escor-

rega Boia dentro do even-
to, garantindo a diversão 
e a emoção da Festa do 
Pinhão. A Festa contará 
ainda com um Espaço do 
SENAC que trará  Progra-
mações Gastronômicas.
A Festa do Pinhão tem o 
apoio da Associação dos 
Catadores de Pinhão de 
Campos do Jordão, COM-
TUR, Prefeitura Munici-
pal de Campos do Jordão 
e Baden Baden.
Horário de Funcionamen-
to:
Dia 20: das 19h00 as 
22h00
Dias 21,22 e 23 das 12h00 
as 22h00
Dia 24 – Fechado
Dias 25,26 e 27 das 18h00 
as 22h00
Dias 28,29, 30 e 1 de Maio 
das 12h00 as 22h00
Local: Praça de Capivari

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 128, Termo nº 6525
Faço saber que pretendem se casar ANDRÉ AZIMOVAS MOREIRA ALONGE 
e CAMILA CRISTIANE CANFORA CAMPOS, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasilei-
ro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 29 de abril de 1992, de profissão 
auxiliar de produção, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo 
endereço da contraente, filho de MARCO ANTONIO ALONGE, residente e do-
miciliado em São José do Rio Preto/SP e de MARCIA AZIMOVAS MOREIRA, 
de 45 anos, nascida na data de 11 de outubro de 1971, residente e domiciliada 
em Taubaté/SP, natural de São Paulo/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida 
em 17 de fevereiro de 1995, de profissão empresária, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada na Rua Inocêncio Lazarin, nº 310, Centro, filha de ALE-
XANDRE CAMPOS, de 45 anos, nascido na data de 6 de outubro de 1971, 
residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de MARIA 
TERESA CAMPOS, de 45 anos, nascida na data de 7 de julho de 1971, residente 
e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Se alguem souber de al-
gum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado 
em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.
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Prefeitura e tendeiros 
definem Comissão do 
Festival Gastronômico 

e Cultural
“Festa do Arroz”

Metrópole recebe do 
infantil a comédia esta 

semana em Taubaté

Aconteceu na noite des-
ta segunda-feira (03) no 
Paço Municipal, a pri-
meira reunião entre os 
tendeiros e a prefeitura  
para definir a comissão or-
ganizadora do ‘’Festival 
Gastronômico e Cultural – 
Festa do Arroz’’, que ocor-
rerá entre os dias 18 e 21 
de Maio de 2017 na Praça 
da Estação.
Estiveram presentes: Ma-
risa Amaral (Maribella), 
João Campiollo (Mangia-

O teatro Metrópole rece-
be uma série de atrações 
esta semana em Taubaté. 
As peças são para diversos 
gostos e idades.
Nesta quinta-feira, dia 6 
de março, às 10h, o local 
recebe a peça “O Assassi-
nato do Português”, com 
direção de Natália Amaral, 
e elenco com Juan Ortega, 
Clau Pereira, Wellington 
Firmino, Patrick Aguiar e 
Tainan Porcel. Os ingres-
sos custam R$ 40 (inteira) 
R$ 20 (meia). A classifi-
cação etária é de 10 anos. 
Mais informações pelo te-
lefone: (11) 2996-2938.
Já no domingo, o local re-
cebe duas apresentações. 
Às 16h, as crianças pode-
rão curtir o infantil “A Bela 
e a Fera”, com direção de 
Helô Marques, e elenco 
com Carol Venturini, Wan-
der Moliane, Gustavo Na-
val, Bruna Marcusso, Mac 
Miller, Adrieli Barbosa, 
Bia Santoli, Bruna Do-
mingos, e Júnior Souza. 
As entradas custam R$ 40 
(inteira), R$ 20 (meia) e 
R$ 30 (promocional ante-
cipado). Os ingressos po-
dem ser adquiridos na AT 

re), Valdinei Consentino 
do Amaral (Hashi 8 Te-
makeria), Alessandra Gon-
çalves de Sousa, Eduardo 
de Souza (Dona Tina), 
Célia Regina Migotto,  
Francine Migotto (Mi-
gottos), Simone Lazarini, 
Orlando (Simone Lazari-
ni), Juliana Turci Marcilio 
(A dona da casa), Márcio 
Frederico Santos, Lúcia 
M. Manfredini Santos 
(Via Francisco), Alfredo 
R. G. Peixoto (Basílica 

Presentes Personalizados. 
Mais informações pelo te-
lefone: (12) 3432-1028.
Às 19h, será a vez do co-
mediante Rafael Cortez 
apresentar seu stand up: 
“O Problema não é você, 
sou eu”, com direção dele 
e de Afonso Padilha. Os 
convites custam R$ 50 (in-
teira) R$ 25 (meia) e R$ 
35 (promocional). A ven-
da de ingressos também 
acontece ba A recomenda-
ção etária é de 16 anos. AT 
Presentes Personalizados. 
Mais informações pelo te-
lefone: (12) 3432-1028.
Serviço:
TEATRO: O ASSASSI-
NATO DO PORTUGUÊS
Dia: 06 (Quinta – Feira)
Horário: 10h
Direção: Natalia Amaral
Elenco: Juan Ortega, Clau 
pereira, Wellington Firmi-
no, Patrick Aguiar e Tai-
nan Porcel
Ingressos: R$40,00 (intei-
ra) R$20,00 (meia)
INFORMAÇÕES: 11 
2996-2938 ou email: na-
taliaamaral72@gmail.com
Recomendação Etária: 10 
anos
INFANTIL: A BELA E A 

do Senhor Bom Jesus), 
Marco Antônio Nogaro-
to (Santa Figueira), Jean 
Mancastroppi, Fernando 
Figueiredo (Rio Verde e 
Pier 8), José Francisco  
Ruzene (Rizicultor), Odair 
Ribeiro Neves, Ricardo 
Alexandre de Toledo, Ro-
drigo Cardoso, Marcela 
Pereira Tupinambá (Re-
presentantes da prefeitu-
ra), Adriana Almeida e 
Paulinho Fotógrafo (Vere-
adores).

FERA
Dia: 09 (Domingo)
Horário: 16h
Direção: HeLô Marques
Elenco: Carol Venturini, 
Wander Moliane, Gustavo 
Naval, Bruna Marcusso, 
Mac Miller, Adrieli Bar-
bosa, Bia Santoli, Bruna 
Domingos, e Júnior Souza.
Ingressos: R$40,00 (intei-
ra) e R$ 20,00 (meia) e R$ 
30,00 (Promocional ante-
cipada) Pontos de venda: 
AT PRESENTES PERSO-
NALIZADOS
Informações 12 3432-
1028
STAND UP: O PROBLE-
MA NÃO É VOCÊ, SOU 
EU
Dia: 09 (Domingo)
Horário: 19h
Direção: Rafael Cortez e 
Afonso Padilha
Elenco: Rafael Cortez
Ingressos: R$50,00 (intei-
ra) R$25,00 (meia) e R$ 
35,00 (promocional)
Pontos de venda: AT PRE-
SENTES PERSONALI-
ZADOS
Informações 12 3432-
1028
Recomendação Etária: 16 
anos.


