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A GAzetA dos Municípios

Mês da Mulher: Faça já 
seu exame preventivo e 

teste rápido de sífilis
em Tremembé

São José e Audax
empatam no primeiro 

jogo da final da
Copa do Brasil Feminina

Alckmin libera R$ 620 
mil extras para
Santa Casa de

Pindamonhangaba

Audiência Pública
Balancete Financeiro do 
2º Quadrimestre de 2016 
sobre recursos aplicados 
na Saúde em Tremembé

O Centro de Saúde e as 
ESFs estarão realizando 
coleta de exame de pre-
ventivo e Teste Rápido de 

O São José empatou com o 
Audax em 2 a 2 na primei-
ra partida da final da Copa 
do Brasil Feminina, rea-
lizada na noite de quarta-
feira (19), no Estádio Mar-
tins Pereira. O resultado 
deixa o título aberto para a 
partida de volta, que acon-
tecerá na próxima quinta 
(27), em Osasco.
Jogando em casa, São José 
começou a partida um 
pouco mais tenso que as 
adversárias, que abriram 
o placar aos 21 minutos 
na primeira etapa. A late-
ral-direita Paulinha rece-
beu de Daiana na frente e 
tocou na saída da goleira 
Vivi para balançar a rede. 

A Santa Casa de Miseri-
córdia de Pindamonhan-
gaba foi contemplada pelo 
governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, que au-
torizou na última terça-
feira (18) a liberação de 
recursos extras para o hos-
pital. O investimento tem 
como objetivo fortalecer 
ações e serviços de assis-
tência à saúde prestada aos 
usuários do SUS (Sistema 
Único de Saúde) na região.
A Santa Casa receberá 
R$ 620 mil por meio da 
Secretaria de Estado da 
Saúde para a aquisição de 
novos equipamentos: arco 

O Gestor do Sistema Úni-
co de Saúde do Municí-
pio convida para audi-
ência pública onde será 
apresentado o Balancete 
Financeiro do  2º Quadri-
mestre de 2016 sobre as 
despesas e fontes de re-

Sífilis, do dia 03/10/2016 à 
31/10/2016 No Centro de 
Saúde para sua comodida-
de também estaremos rea-

Porém, a resposta das jose-
enses não demorou e, sete 
minutos depois, a também 
lateral-direita Raquelzinha 
aproveitou a bola levanta-
da na área em cobrança de 
escanteio e, com leve um 
desvio, deixou tudo igual.
Na etapa final, o ritmo da 
partida continuou intenso. 
Logo aos dois minutos, a 
bem posicionada Pardal 
aproveitou cruzamento 
para a área e, no meio da 
defesa do São José, des-
viou para deixar o Audax 
em vantagem novamente.
O time da casa não se aba-
teu e buscou o empate. 
Aos 27, Alana fez boni-
ta jogada individual e foi 

cirúrgico; desfibrilador e 
cardioversor (centro de 
imagens); desfibrilador e 
cardioversor (UTI); siste-
ma de ar comprimido com 
pistola para preparação e 
esterilização de materiais; 
e sistema de climatização 
com controle de pressão 
positiva e negativa de am-
bientes.
Desde 2015, a entidade já 
recebeu por meio de con-
vênio repasses que somam 
mais de R$ 2,5 milhões, 
sendo o último pagamento 
neste mês de outubro.
“A disponibilização destes 
recursos extras reforça o 

cursos aplicados na Saú-
de, bem como a oferta e 
produção de serviços na 
rede assistencial própria e  
contratada, que acontecerá 
na Câmara Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, neste município, 

lizando alguns dias à noi-
te:  24, 25 e 26  de outubro 
das 18h às 21h Sábado dia 
22/10 das 8h às 16h.

derrubada na área: pênal-
ti. Na cobrança, Rosana 
deslocou a goleira Tainá 
e garantiu a igualdade no 
placar.
Para a técnica de São José, 
Emily Lima, enfrentar o 
Audax não é tarefa fácil, e 
que acredita no potencial 
da equipe, que chegou de-
sacreditada na final, para 
vencer a partida de volta 
e conquista o título. Se for 
campeão, São José con-
quista uma vaga na Liber-
tadores Feminina.
O jogo da volta acontecerá 
no Estádio José Liberatti, 
em Osasco, na próxima 
quinta-feira (27), às 19h30 
(de Brasília).

compromisso do Governo 
do Estado de São Paulo 
com a entidade e comple-
menta todos os esforços 
que a Secretaria tem tido 
para manter a qualidade 
no atendimento médico, 
hospitalar e ambulatorial 
prestado à população”, 
afirma David Uip, secretá-
rio de Estado da Saúde de 
São Paulo.
 De acordo com o gover-
no, ainda estão em vigên-
cia convênios que preve-
em o repasse de mais de 
R$ 3,1 milhões até o ano 
que vem. Fonte: Governo 
do Estado 

no dia 27 de outubro de 
2016, às 10h, em cumpri-
mento à Lei Complemen-
tar nº 141/2012.
Contando com sua 
valiosa presença,  
agradecemos antecipada-
mente.
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Curiosidades

Todo mundo sabe que os sujeitos mais comuns nas piadas contadas por todo o Bra-
sil são os portugueses, mas poucas pessoas sabem o por quê! As origens estão na 
nossa história e na de 300 anos. Eles chegaram ao Brasil, levaram todas as nossas 
riquezas e ignoraram os nossos interesses. Que imagem nós poderíamos ter deles? 
O que poderíamos falar deles hoje em dia? Será que poderíamos dizer: Oh! Eles 
descobriram o Brasil! Eles são nossos heróis? Claro que não! Depois de tudo o que 
eles fizeram, só podem ser heróis nas nossas piadas. Não resta chamá-los de tolos 
e estúpidos. Mas de idiotas, eles não têm nada. Por um grande período da história, 
o Império Português, foi tão forte quanto fora o Império Romano e o quanto é atu-
almente o Império Americano.
***
Elas não têm cor interessante, textura atraente, nem sabor agradável, mas há quem 
não resista mordicá-las e roê-las, santas unhas! Apesar do hábito ser prazeroso para 
várias pessoas, os seus efeitos no seu organismo são nada positivos. Afinal, muitos 
micro-organismos são ingeridos e também há risco para a saúde dos dentes. O ato 
pode estar relacionado a origens de auto-estima e ansiedade. Por isso, estratégias 
devem ser tomadas para dar fim a essa mania, progressivamente. Confira algumas, 
mantendo-as sempre curtas e lixadas para evitar que apareça algum pedaço lasca-
do e você fique tentado em arrancá-lo, busque fazer a unhas semanalmente, a boa 
aparência diminui a tentação de roê-las. No entanto, é importante ficar uma semana 
por mês sem esmalte e amenizar o uso de acetona, pois ela facilita a descamação 
das unhas. Alivie as crises mascando chiclete, esse ato substitui o movimento re-
petitivo e inconsciente de mordiscar as unhas. Como esse hábito é, geralmente, 
reflexo de ansiedade vale a pena investir em atividades em que ela possa ser extra-
vasada como praticar exercícios físicos, ler livros ou escrever.

Humor

Um menino de dez anos apaixonou-se perdidamente pela vizinha que tinha cerca 
de 30 anos. Meiga e gentil, ela lhe disse que não seria possível nenhum relaciona-
mento entre eles. Triste, o menino quis saber o porquê e ela lhe disse:
-Eu não gosto de crianças!
E ele rapidamente respondeu:
- Não tem problemas, a gente evita!
***
Tremendo bajulador diz ao chefe:
- O senhor sabia que eu só adoro duas pessoas no mundo?
- Claro, com certeza são sua esposa e seu filho.
- Errou... A primeira pessoa é o senhor!
- Obrigado! E quem é a segunda?
- A segunda é quem o senhor indicar!
***
Venha para os nossos salões de beleza e corte o seu cabelo igualzinho ao que usava 
o Fenômeno. Temos cabeleireiros especializados nesse tipo de corte que vão fazer 
você bater um bolão com as mulheres, mas em caso de falhas ou erros dos nossos 
profissionais, você ganhará, totalmente grátis, um corte igualzinho ao do ex-joga-
dor Roberto Carlos.
***
Num teatro, onde se apresentava um drama de mistério, cheio de suspense, uma 
pessoa na platéia, de repente, se levanta e grita:
- Onde está o assassino?
Uma voz ameaçadora atrás dele responde:
- Bem atrás de você, se você não se sentar rapidinho.

Mensagens

Quem ama não exige, perdoa sem traçar condições, sabe sacrificar-se pela felici-
dade alheia, renuncia com alegria ao que mais deseja, não espera reconhecimento, 
serve sem cansaço, apaga-se para que outros brilhem, silencia as aflições, ocultan-
do as próprias lágrimas, retribui o mal com o bem, é sempre o mesmo em qualquer 
situação, vive para ser útil aos semelhantes, agradece a cruz que leva sobre os om-
bros, fala esclarecendo e ouve compreendendo, crê na verdade e procura ser justo. 
Quem ama, tal qual o samaritano anônimo da parábola do Mestre, levanta os caí-
dos da estrada, balsamiza-lhes as chagas, abraça-os fraternalmente e segue adiante.
***
Nunca é demais lembrar que entre os cuidados para se ter uma boa convivência 
está na atenção com as palavras. Mal colocadas, são capazes de desvirtuar com-
pletamente um simples comentário. Mesmo quando você está com a razão, pode 
colocar tudo a perder, com uma expressão mal usada. O conteúdo da conversa é 
imediatamente posto de lado porque aquele que se sente ofendido quer se defender 
e assim acabamos metidos em uma briga sem razão.
***
Cara ou coroa, são os dois lados de uma moeda. Não se esqueça de que, qualquer 
que seja sua posição na vida, há sempre dois níveis a se observar, os que estão 
acima e os que estão abaixo de você. Procure colocar-se algumas vezes na posição 
de seus chefes e outras vezes na posição de seus subordinados. Assim, você poderá 
compreender ao vivo os problemas que surgem dos dois lados. E dessa maneira 
poderá ajudar melhor uns e a outros.

Pensamentos, provérbios e citações

Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.

Aquele que pensa pequeno sofre das faltas de imaginação.

O homem é mortal por seus temores e imortal por seus dizeres.

Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.

Uma pessoa para compreender tem que se transformar.

A coragem não admite falsificações.

O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a acalmar os nervos.
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Mostra sobre Rui Barbosa
comemora Dia da Cultura no 
Museu em Pindamonhangaba

Em 5 de novembro, co-
memora-se o Dia Nacio-
nal da Cultura Brasileira, 
mas o Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina 
já está em comemoração! 
Para homenagear a data, 
foi lançada na terça-feira 
(18), a exposição sobre 
Rui Barbosa, patrono do 
Dia Nacional da Cultura.
Além dessa exposição, 
o dia 5 de novembro terá 
diversas atividades come-
morativas à data, como 
uma visita guiada especial 
ao Museu, a partir das 14 
horas. Na ocasião, estará 
sendo realizada uma ocu-

pação cultural no prédio, 
com diversas manifesta-
ções artísticas. Tudo com 
entrada gratuita.
As atividades comemora-
tivas estão sendo realiza-
das pelo Museu, em par-
ceria com o Departamento 
de Patrimônio Histórico 
e Conselho Municipal de 
Cultura.
As visitas à exposição, 
que permanecerá até o fi-
nal deste ano, podem ser 
realizadas de terça a sexta-
feira, das 9 às 18 horas.
Data e homenageado
O Dia Nacional da Cultu-
ra Brasileira foi instituído 
por meio da Lei Federal 

nº 5579, de 19 de maio 
de 1970, e celebra o nas-
cimento de um dos mais 
importantes personagens 
da História do Brasil: Rui 
Barbosa. Intelectual, juris-
ta, político e jornalista, ele 
nasceu em 5 de novembro 
de 1849.
Liberal nato, orador e es-
tudioso da língua portu-
guesa, Rui Barbosa foi 
presidente da Academia 
Brasileira de Letras. Sua 
produção intelectual é 
vastíssima, representou o 
Brasil com brilhantismo 
na Segunda Conferência 
Internacional da Paz, em 
Haia. 

Festival Valeparaibano
de Capoeira acontece

neste sábado em
Pindamonhangaba

O Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira (João 
do Pulo), em Pindamo-
nhangaba, receberá neste 
próximo sábado (22) um 
importante evento cultural 
de âmbito regional. É o 1º 

Gingamonhangaba- Festi-
val Valeparaibano de Ca-
poeira, que terá início às 
14h.
De acordo com Ewerton 
Carvalho, um dos organi-
zadores do evento, confir-

maram presença grupos de 
várias cidades da região 
como Taubaté, São José 
dos Campos, Guaratingue-
tá e Ubatuba, entre outros.  
A programação consta de 
teatro, Jongo, Batizados, 
Troca de Graduações e ro-
das para todas as idades.
“Vamos iniciar com a roda 
das crianças, e depois te-
remos a presença de gru-
pos de capoeira angolana 
e, para encerrar, capoeira 
regional. Será uma festa 
para congregar os irmãos, 
adeptos ou simpatizantes 
da arte cultural e fortale-
cer a prática e difusão da 
capoeira em todo o Vale.”, 
disse Carvalho.
O 1º Gingamonhangaba 
terá entrada franca. 
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Atletas de Pinda se
destacam em Campeonato 

Sudeste de Natação

Atletas de Pinda se destacam 
em Campeonato Brasileiro

Na última semana, a equi-
pe de natação de Pinda-
monhangaba participou 
do Campeonato Sudeste 
de Clubes Mirim e Petiz 
de Natação – 2º Semes-
tre, Troféu Ivo da Silveira 
Lourenço, que aconteceu 
no Parque Aquático do 
Fluminense Football Club, 
no Rio de Janeiro.

No último fim de semana, 
a equipe de Atletismo de 
Pindamonhangaba partici-
pou do Campeonato Brasi-
leiro de Atletismo Sub-18, 
realizado pela Confedera-
ção Brasileira de Atletis-
mo, em São Bernardo do 
Campo.
 Nesse campeonato parti-
cipam somente os 10 pri-
meiros colocados de cada 

A competição aconteceu 
entre os dias 13 e 16 de 
outubro e contou com a 
participação de clubes do 
Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Minas Gerais e Espíri-
to Santo. Pinda participou 
com três atletas e foi muito 
bem representada por eles.
José Guilherme Claro de 
Santana, da categoria mi-

prova no ranking brasilei-
ro da categoria, para re-
presentar seus respectivos 
estados. Pinda teve três 
atletas convocadas: Keti-
ley Batista, Danielle Sal-
vador Ribeiro e Thamires 
Evelin da Silva, que repre-
sentaram muito bem o Es-
tado de São Paulo.
 Ketiley Batisa conquistou 
a medalha de bronze nos 

rim 1, conquistou o 7º 
lugar no 50m nado pei-
to, prova contou com 22 
competidores. Obteve o 
7º lugar no 50m borbole-
ta, com 11 nadadores e 15ª 
colocação nos 200m livre, 
com 36 participantes. Com 
apenas 9 anos, ele é o mais 
novo do grupo de Pinda e 
afirma que gostou do re-
sultado, mas que vai se 
empenhar para estar sem-
pre melhor.
“Eu dei o meu melhor e 
acho que eu também po-
deria ter nadado ainda 
melhor, mas eu gostei do 
resultado, foi bom. Eu es-
pero melhorar o meu tem-
po para as próximas com-
petições”, declarou.
Tarcísio Augusto de Alen-
car, categoria petiz 2, fina-
lizou a prova de 100m cos-
tas em 11º colocado entre 
55 competidores. Obteve 
a 12ª colocação no 100m 
livre, com 41 participantes 
e ficou em 21º lugar nos 
400m livre com 66 nada-
dores.
 “A competição é muito 
forte, eu gostei dos meus 
resultados. E eu estou me 
empenhando nos treinos e 
melhorando para as próxi-
mas competições”, contou 
Tarcísio.
Diego Kauê dos Santos 
Nascimento, petiz 2, obte-
ve a 6ª colocação no 100m 
nado peito, prova contou 
com 41 participantes, fi-
cou em 21º lugar no 50m 
livre, entre 58 participan-
tes e 24º lugar nos 200m 
livre entre 61 nadadores. 

100 metros com barreira. 
Danielle obteve a quinta 
colocação nos 100 metros 
rasos, mesma colocação 
de Thamires no salto em 
altura.
 Na classificação geral por 
estado, São Paulo ficou 
com o primeiro lugar, com 
40 medalhas, sendo 14 de 
ouro, 11 de prata e outras 
15 de bronze.

Centro recebe mutirão 
de combate ao Aedes 
aegypti em Taubaté

Agentes do CAS (Con-
trole de Animais Sinan-
trópicos) promovem 
no próximo sábado,   
22 de outubro, em parceria 
com bolsistas do programa 
Escola da Família, um mu-
tirão de conscientização 
de combate ao mosquito 
Aedes aegypti na região 
central de Taubaté.
O grupo de 22 bolsistas 
passou por uma capacita-
ção no último sábado e vai 
atuar como agentes mul-
tiplicadores em ações de 
prevenção.
A atividade deste sábado 

será realizada na praça 
Dom Epaminondas e no 
Mercado Municipal das 
9h às 13h por meio da 
distribuição de folhetos 
com informações sobre 
o mosquito e as doenças 
transmitidas por ele: den-
gue, zika e chikungunya. 
Uma tenda será montada 
na praça com exempla-
res de larvas e criadou-
ros para esclarecimento  
de dúvidas e orientação da 
população. A ação deste 
sábado servirá como pré-
via para uma ofensiva em 
nível nacional que aconte-

ce todos os anos no mês de 
novembro, conforme a lei 
12.235/2010 que instituiu 
o Dia Nacional de Comba-
te à Dengue.
Os mutirões de visita casa 
a casa também continuam 
neste sábado. O local a re-
ceber a visita dos agentes 
será definido até sexta-fei-
ra.
Taubaté completou a mar-
ca histórica de 10 sema-
nas sem o registro de ca-
sos positivos de dengue.  
Entre janeiro e o dia 17 de 
outubro são 3.298 casos 
confirmados da doença.

ADL de outubro mostra
redução histórica de

larvas do Aedes aegypti 
em Taubaté

A ADL (Análise de Den-
sidade Larvária) realizada 
pela Prefeitura de Tauba-
té em outubro deste ano 
mostra uma queda histó-
rica nos indicadores de in-
festação de larvas do mos-
quito Aedes aegypti, com 
0,3 pontos no IB (Índice 
Breteau). Este é o melhor 
resultado para uma ADL 
desde 2010, quando come-
çou a ser feito o monitora-
mento em Taubaté. Para se 
ter uma ideia, em outubro 
do ano passado o IB tinha 
sido de 1,7.
Na amostragem de outu-
bro, o destaque fica para as 
regiões 1, 4 e 5, que apre-
sentaram índice de 0,1. 
Com IB de 0,9, a região 6 
é a que apresenta o maior 

indicador.
De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, o índice de 
tranquilidade é 1,0 ou me-
nos. Acima do nível de 1,5 
há risco de epidemia. Os 
resultados indicam que to-
das as regiões de Taubaté 
estão fora do risco de epi-
demia, mas mesmo com os 
bons resultados obtidos, a 
Secretaria de Saúde refor-
ça a necessidade de cons-
cientização da população, 
já que cabe às famílias o 
combate aos criadouros do 
mosquito responsável pela 
transmissão da dengue, 
zika e chikungunya.
Durante a ADL foram 
coletadas amostras em 
imóveis escolhidos ale-
atoriamente em todas as 

regiões da cidade. Foram 
vistoriados cerca de 3.600 
imóveis, média de 600 por 
área. Os resultados obtidos 
geram o IB, um valor nu-
mérico que define a quan-
tidade de insetos em fase 
de desenvolvimento en-
contrados nos locais visto-
riados e permite saber em 
quais regiões da cidade há 
maior risco de transmissão 
da dengue.
O trabalho de contro-
le é realizado nos me-
ses de janeiro, julho 
e outubro. A cidade é  
dividida em seis áreas, 
onde são verificadas a 
existência de larvas do 
mosquito e os tipos de re-
cipientes em que foram 
encontradas.
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Bairros de Taubaté
recebem operação

cata-treco

Ligação entre Bairro das Campinas 
e Borba recebe pavimentação

em Pindamonhangaba

Taubaté Basquete
mantém série invicta

no Campeonato Paulista

ESF Goiabal recebe
reforma e ampliação

em Pindamonhangaba

Cia São Paulo de Dança realiza 
oficinas gratuitas em Pinda

A operação cata-treco 
acontece esta semana en-
tre quarta e sexta-feira em 
Taubaté.  Serão visitados 
os bairros Esplanada San-
ta Terezinha, Residencial 
Santa Inês, Comerciários 
II, Esplanada Santa Hele-
na e Conjunto Milton Al-
varenga Peixoto.
Agentes das unidades de 
ESF (Estratégia de Saúde 

As ruas que ligam o Bairro 
das Campinas e a Estrada 
do Borba estão recebendo 
nova pavimentação esta 
semana.
 A colocação de asfalto 
está sendo feita pela em-
presa FBF Engenharia, 
contratada pela Prefeitura, 

O Taubaté Basquete 
manteve a sequência de 
oito vitórias consecuti-
vas pela série Prata do  
Campeonato Paulista sub 
17 nesta segunda-feira, dia 

A unidade de Estratégia 
de Saúde da Família do 
Goiabal está recebendo 
obras de reforma completa 
e ampliação, que irão or-
ganizar o atendimento dos 
pacientes e dar melhores 
condições de trabalho para 
os profissionais.
 Com a reforma, diversos 
ambientes estão sendo re-
adequados. A ampliação 
realizada soma cerca de 
160 m², onde estão sendo 
construídos: sala de pro-
cedimentos e inalação, re-
cepção, farmácia, sala de 
reuniões, sanitários mas-

Para fomentar ainda mais 
a cultura da cidade, Pinda-
monhangaba recebe duas 
atividades educativas da 
São Paulo Companhia de 
Dança (SPDC), no dia 27 
de outubro, no Teatro Gal-
pão.
O evento começa às 19 
horas, com um Bate-Pa-
po sobre os bastidores da 
SPCD, com a coordena-
dora de Comunicação e 
Educativo da Companhia, 

da Família) vão ajudar na 
divulgação da passagem 
do caminhão pelos bairros.
A operação cata-treco tem 
o objetivo de recolher ma-
teriais inutilizados pela 
população. Sofás, armá-
rios, utensílios domésti-
cos, entre outros são po-
tenciais abrigos para focos 
do mosquito Aedes aegyp-
ti, transmissor da dengue, 

que também realiza a exe-
cução de guias e sarjetas 
nos 16.402,55 m² entre a 
Avenida Jataí e a Estrada 
Municipal Francisco Bar-
ros Abreu.
 A técnica usada é a CBUQ 
(massa quente) com um 
custo de R$1.392.460,37. 

17, ao vencer o Barretos 
por 62 a 57, no ginásio da 
CTI.
Com 11 pontos e 18 re-
botes, o lateral Jonas Bu-
ffat “Bahia”, terminou o 

culino, feminino e para 
pessoas com necessidades 
especiais, além de salas de 
curativo e de expurgo.
 Na parte antiga do prédio, 
estão sendo readequados 
dois consultórios médicos, 
uma sala de coleta, consul-
tório odontológico e sala 
de vacina. As obras estão 
sendo realizadas também 
no andar de cima.
 A reforma geral conta 
ainda com revisão da par-
te elétrica e hidráulica do 
prédio, instalação de azu-
lejos, troca de piso e refor-
ma do telhado. Na rua, foi 

Marcela Benvegnu.  Após 
a conversa será exibido o 
documentário Canteiro de 
Obras 2014, produzido 
pela São Paulo Compa-
nhia de Dança.
E, a partir das 20h30, 
o professor e ensaiador 
Alfredo Ligabue mi-
nistrará uma oficina de  
Balé Clássico, onde será 
possível conhecer mais 
sobre uma aula de dança 
clássica.

zika e chikungunya. Os 
moradores devem cola-
borar colocando esses ob-
jetos na calçada, quando 
houver a ação no bairro.
É importante ressaltar que 
o caminhão não recolhe 
entulho de construção ci-
vil ou restos de poda de 
árvores. A continuidade da 
operação vai estar vincula-
da às condições do tempo.

Antes da realização da 
pavimentação foram fei-
tos serviços de galerias de 
águas pluviais pela equipe 
da Prefeitura para preve-
nir inundações nos pontos 
baixos da via. A previsão 
de finalização dessa obra é 
para as próximas semanas.

jogo como destaque da 
partida. O próximo jogo  
da equipe acontece nes-
ta sexta-feira, 21, contra 
o Jundiaí, no ginásio do 
CTI, às 18h.

feita a ligação com a rede 
de esgoto, aposentando a 
antiga fossa que atendia o 
prédio.
 Atualmente, as obras es-
tão em fase de conclusão 
do acabamento.
 De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Obras, o investimento total 
da Prefeitura nessas me-
lhorias é de R$386.583,68. 
A previsão de término dos 
serviços é até o final de 
novembro deste ano.
 A unidade de ESF está lo-
calizada na Rua Jataí, 162, 
Goiabal.

Para participar, é preciso 
ter mais de 12 anos e se 
inscrever pelo emailedu-
cativo@spcd.com.br. As 
inscrições já estão abertas.
O Teatro Galpão fica loca-
lizado na rua Luiza Mar-
condes de Oliveira, 2750 
– Parque das Nações.
Mais informações poderão 
ser obtidas no Departa-
mento de Cultura da Pre-
feitura, pelos telefones: 
3643-2690 e 3642-1080. 


