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Pacientes podem usar a internet
para imprimir resultados de

exames em Pindamonhangaba
A internet é uma gran-
de parceira das pessoas 
que vivem na correria do 
dia a dia e por este mo-
tivo a Prefeitura de Pin-
damonhangaba oferece 
mais um serviço à popu-
lação. Os pacientes que 
realizam exames labora-
toriais podem imprimir 
os resultados via on line. 
Quando o paciente che-

ga ao laboratório ele 
passa pela triagem e an-
tes de fazer a coleta é 
entregue ao cidadão o 
protocolo de resultados. 
Neste material disponi-
bilizado há a senha de 
internet e no prazo esti-
pulado é possível aces-
sar o site www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br, clicar 
no banner Laboratório 

– Resultados de Exames.
Este serviço está dispo-
nível desde o dia 29 de 
outubro e para utilizá-lo 
basta digitar os números 
do código de barras que 
está no protocolo, com dez 
dígitos, no espaço solicita-
ção, e a senha de internet. 
Ao imprimir o resul-
tado, a ação ficará re-
gistrada no sistema.

IV Festival Dia do Sol
Ubatuba Solstício de verão

Acontece nos dias 21 e 
22 de dezembro o IV Fes-
tival Dia do Sol Ubatu-
ba – Solstício de verão.
O evento marca o Sols-
tício de Verão no hemis-
fério sul, data em que é 
oficialmente iniciada a 
estação verão, entre os 
dias 21 e 22 de dezem-
bro na cidade de Ubatuba.
A Estação começa no 
instante em que o sol, ao 
meio-dia de 22 de dezem-
bro, cruza -se sob a linha 
imaginária do Trópico 
de Capricórnio e passa 
sobre a cidade à frente 
do aeroporto. Acontece 
neste momento o zêni-
te Solar, o momento em 
que o sol fica a pino e é 
o dia mais longo do ano.
Acreditando nessa impor-
tante ferramenta cultural 
a AM Produções, Yesk8 e 
AUSK (Associação Uba-
tuba de Skate) junto à pre-
feitura municipal de Uba-
tuba preparam uma grande 
festa para toda a população 
e turistas que estiverem 
curtindo o verão na cidade.
No dia 21 (sábado) acon-
tece a etapa final do 
1º Circuito Municipal 
AUSK de Skate, com ati-

vidades ligadas a “Cul-
tura Urbana” e diversas 
ações sócio – educativas.
Já no dia 22 (Domingo), 
inúmeras atividades acon-
tecerão durante todo o dia, 
boas vindas aos primei-
ros raios de sol do verão. 
Ações culturais, circense 
e teatral, exposições artís-
ticas, atuações de ONGs 
parceiras, Limpeza de 
Praia (Blitz Ambiental), 
diversas atividades espor-
tivas, com foco nos es-
portes radicais, aquáticos, 
Desafio Feminino, Corri-
da ciclística, oficinas de 
artes marciais, atrações 
musicais (Bandas locais), 
modalidades de danças e 
expressão corporal e um 
grande show com a re-
nomada “Banda Palace”.
O IV Festival Dia do Sol 
Ubatuba – Solstício de 
Verão tem a realização da 
AM Produções , Yesk8 e 
AUSK (Associação Uba-
tuba de Skate) e conta com 
apoio da Prefeitura Muni-
cipal através da secretaria 
de turismo e COMTUR.
Mais Informações :
www.fest ivaldiadoso-
lubatuba.blogspot.com
w w w . d i a d o s o l u b a -

t u b a . b l o g s p o t . c o m
https://www.facebook.
com/d iadoso luba tuba
Solstício de Verão
“Solstício de Verão é um 
fenômeno da astrono-
mia que marca o início 
do Verão. É o instante 
em que o hemisfério Sul 
está inclinado cerca de 
23,5º na direção do Sol.
O termo solstício tem a 
sua origem no latim sols-
titius que significa "ponto 
onde a trajetória do sol 
aparenta não se deslocar". 
Consiste em sol + siste-
re que significa "parado".
No solstício de Verão 
ocorre o dia mais longo do 
ano e consequentemente 
a noite mais curta do ano, 
em termos de iluminação 
por parte do Sol. O sols-
tício de Verão pode acon-
tecer no dia 21 ou 22 de 
Dezembro, dias em que 
a radiação solar incide 
de forma vertical sobre o 
Trópico de Capricórnio.”
P r o g r a m a ç ã o :
Datas: 21 e 22 de dezem-
bro (Sábado e Domingo)
Horário: das 09h às 00h
Local: Praça Capricór-
nio – Pista de Skate
Entrada Franca

11ª Cia de Engenharia 
de Combate Leve

de Pindamonhangaba
comemora 28 anos

Militares da 11ª Cia de 
Engenharia de Combate 
Leve comemoraram na 
manhã desta quarta-fei-
ra o 28º aniversário da 
unidade militar sediada 
em Pindamonhangaba. 
Diante de várias autori-
dades civis e militares, o 
efetivo se reuniu no pá-
tio de eventos onde ocor-
reu a cerimônia militar.
A solenidade contou com 
a presença dos comandan-
tes, Ten Cel Maurício Má-
ximo de Andrade, do 2º 
Batalhão de Engenharia de 

Combate e Major Pedrosa 
da 12ª Cia Aeromóvel, que 
foram prestigiar a cerimô-
nia dirigida pelo coman-
dante da 11ª Cia, Major Or-
lando de Oliveira Marin.
Amigo da CiaVale desta-
car a presença do empre-
sário Edmilson Chiconini, 
presidente do Clube de 
Campo Piracuama, que 
foi homenageado pela 
unidade, com o diploma 
de “Amigo da Cia Barão 
de Pindamonhangaba”.
H i s t ó r i a
Denominada como "Com-

panhia Barão de Pinda-
monhangaba", a 11ª Com-
panhia de Engenharia de 
Combate teve início em 19 
de dezembro de 1985, com 
o nome de 11ª Companhia 
de Engenharia de Com-
bate Blindada. Em 2005, 
mudou sua natureza opera-
cional, mas seus militares 
ainda são conhecidos pela 
população como “Blinda-
dos” ou “boinas pretas”.
O quartel da 11ª Cia está 
localizado na Avenida Dr. 
Antonio Pinheiro Junior, 
bairro do Campo Alegre.

Foi um ano de muitas 
conquistas e aprendizado 
para os alunos da EMEIEF 
Edna Regina de Oliveira e 
Silva (Infantil). Terça-fei-
ra, aconteceu no prédio da 
escola, a formatura de 45 
alunos. A emoção tomou 
conta de todos que esta-
vam presentes, a felicidade 
estava estampada no sorri-
so de cada criança. Os pais 
também estavam muito 
emocionados e felizes em 
ver a primeira formatura 
dos filhos, pois, nesse dia 
teve início uma nova fase 
na vida de todos. Uma fase 
longa e, que exigirá gran-
de dedicação, tanto dos 
alunos como dos profes-
sores e dos próprios pais.

A solenidade começou às 
10h, todos os formandos 
vestidos de beca, cantaram 
o Hino Nacional e em se-
guida o Hino de Redenção 
da Serra. Antes de a galeri-
nha ir buscar os diplomas, 
as professoras do ensino 
infantil, organizaram apre-
sentações lindas para o pú-
blico que estava presente. 
“Está uma data muito im-
portante na vida dos alu-
nos, dos professores e dos 
pais. É a primeira formatu-
ra de muitas que ainda vi-
rão. Emocionei-me com as 
apresentações. Parabéns a 
toda equipe que trabalhou 
para que essa formatu-
ra acontecesse, aos pais 
que incentivam os filhos 

a irem para escola, as pro-
fessoras que se dedicam a 
todo o momento para en-
sinar, a todos os funcio-
nários da escola que estão 
no dia-a-dia com essa ga-
rotada, e sem dúvida aos 
pequenos formandos que 
foram à peça fundamen-
tal desse evento” disse 
o prefeito do município. 
Todas as fotos estão dis-
poníveis no site www.
redencaodaserra.sp.gov.
br . Curta a nossa pági-
na no facebook www.
facebook.com/munici-
pioredencao . Envie sua 
sugestão ou solicitação 
para o e-mail contato@re-
dencaodaserra.sp.gov.br .
Parabéns aos formandos.

Emocionante Formatura 
escola municipal de
Redenção da Serra
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CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
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CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
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 
Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de 
Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 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 
setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TREMEMBÉ: 
Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.
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Governo convoca
reunião para discutir 

segurança nos estádios
As cenas de violência 
registradas entre torce-
dores durante o jogo en-
tre o Vasco da Gama e 
o Atlético Paranaense, 
domingo dia 8, à tarde, 
em Joinville, Santa Ca-
tarina, ofuscaram o bri-
lho da última rodada do 
Campeonato Brasileiro 
deste ano e levaram os 
ministérios do Esporte e 

da Justiça a retomar a dis-
cussão sobre a segurança 
nos estádios brasileiros. 
Depois de uma conversa 
sobre o assunto, os mi-
nistros do Esporte, Aldo 
Rebelo, e da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, 
decidiram convidar repre-
sentantes do Superior Tri-
bunal de Justiça Desporti-
va, Conselho Nacional do 

Ministério Público, Con-
selho Nacional de Justiça e 
da Confederação Brasilei-
ra de Futebol para discutir 
a aplicação do Estatuto do 
Torcedor em casos de vio-
lência durante os jogos. 
Representantes das fede-
rações e dos clubes de fu-
tebol também estão sendo 
convidados para participar 
da reunião em Brasília.

Ciclismo de Taubaté 
encerra 2013 com mais 

conquistas
A Equipe de Ciclismo de 
Taubaté - ECT encerrou 
as atividades de 2013 ao 
participar no último do-
mingo (8) da última Eta-
pa do Campeonato Va-
leparaibano de Ciclismo 
2013. A competição é re-
alizada pela Líder (Liga 
de Rendimento de Base da 
Capital e Litoral Norte).
Os ciclistas taubatea-
nos se destacaram em 
todas as categorias, 
ao obter vitórias expres-
sivas e muitos pódios. O 
resultado foi muito co-
memorado pelos ciclistas 
e também pelo diretor da 
equipe,  Marcos Alexandre 
Rodrigues. “Com muito 
esforço, determinação e se-
riedade, obtivemos ótimos 
resultados e conseguimos 
finalizar o ano com mais 
essas conquistas.”, disse.
Os diretores da Equipe 
de Ciclismo de Taubaté 
comemoram a tempora-
da de 2013 que rendeu 
166 medalhas conquis-

tas pela ECT, sendo 36% 
na primeira colocação, 
22% na segunda colo-
cação, o que represen-
ta que mais de 50% das 
conquistas foram de pri-
meiro e segundo lugar 
no pódio de premiação. 
“Visualizamos dessa forma 
que o trabalho foi positivo, 
mas sabemos e monitora-
mos os pontos que preci-
samos melhorar em 2014. 
Isso se traduz em um ci-
clo de melhorias contínu-
as onde iremos trabalhar 
ainda mais (com planeja-
mento, desempenho, con-
trole) em busca de uma 
melhoria constante e deste 
modo alcançarmos mais 
conquistas, mais visibi-
lidade e retorno para os 
nossos parceiros e para 
Taubaté”, disse o diretor.
A ECT tem o apoio da 
Prefeitura Municipal de 
Taubaté por intermédio 
da Secretaria de Esporte.
Confira os resultados 
da etapa de Caçapava:

Campeão na Eli-
te Masculino: Rena-
to Leme de Oliveira
Vice Campeão na Elite 
Masculino: Márcio Vicente
Campeã na Elite Femini-
no: Adriana Azuma Lobo
Campeão na Máster 
A: Ricardo Venturelli
Campeão na Junior Mas-
culino: Mateus Azere-
do Saenz de Zumarán
Campeã na Junior Fe-
minino: Carolina Al-
varenga de Oliveira
Campeão na Infan-
til Masculino: Malcom 
Vinicius R. dos Santos
Vice Campeão na In-
fantil Masculino: Nico-
las Henrique de Oliveira
Vice Campeão na In-
fanto Juvenil Femi-
nino: Beatriz Borga
Campeã na Dente de 
Leite Feminino: Gio-
vanna Rodrigues
Campeão na Fraldinha 
Feminino: Laura Borga
3° Colocado na Máster B: 
Renato Martins Franco

Vôlei masculino de
Pindamonhangaba é

campeão do 
Pré-Olímpico

A equipe de voleibol 
masculino de Pindamo-
nhangaba, categoria in-
fantil, enfrentou o time de 
Guarulhos pela final do 
Pré-Olímpico e sa-
grou-se campeã. 
A partida ocorreu na noi-
te de sexta-feira no giná-
sio Juca Moreira, os pin-
denses também puderam 
mostrar aos torcedores o 

trabalho de treinamento 
que realizam, para con-
quistar bons resultados.
Os ponteiros de Pindamo-
nhangaba e as táticas dos 
defensores da casa coloca-
ram os jogadores adversá-
rios em dificuldades, eles 
bem que tentaram resistir 
até o final, mas os “donos” 
da quadra Juca Morei-
ra fecharam os sets das 

seguintes formas: 25 
x 23, 25 x 21 e 25 x 16.
Além deste resultado o 
voleibol de Pinda tam-
bém conquistou outras 
boas colocações nas 
competições promovi-
das pela Associação Pré
-Olímpica de Voleibol. 
Os times das catego-
rias infanto e pré-mi-
rim ficaram em 3º lugar.


