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A GAzetA dos Municípios

Ginástica Artística de Pinda
encerra competições do 

ano com vitórias
Ministro Kassab

anuncia programa
Internet para Todos

Saúde realiza treinamento 
em Pneumologia para

profissionais da atenção 
básica em Pinda

Linhas de ônibus em 
Taubaté ganham

horários especiais

Encerrando as competi-
ções de 2017, as equipes 
da Semelp (Secretaria Mu-
nicipal de Esporte s e La-
zer) de Pindamonhangaba 
participaram, nesse fim de 
semana, da IV Etapa do 
Troféu Destaque de Gi-
nástica Artística, em Hor-
tolândia.
Com essa etapa, também 
foi realizada a premiação 
das melhores equipes e gi-
nastas do ano.
No sábado (2), a equi-
pe feminina conquistou 
uma medalha de prata 

O ministro da Ciência, 
Tecnologia e Comunica-
ções, Gilberto Kassab, 
anunciou nesta sexta-fei-
ra, dia 1º de dezembro, em 
Taubaté, o lançamento do 
programa “Internet para 
Todos”. O lançamento do 
programa ocorreu durante 
reunião de trabalho do Co-
divap (Consórcio de De-
senvolvimento Integrado 
do Vale do Paraíba, Serra 
da Mantiqueira e Litoral 
Norte).

Na última sexta-feira (1), 
a Secretaria de Saúde da 
Prefeitura promoveu um 
treinamento em Pneumo-
logia para os profissionais 
da saúde da atenção bá-
sica. O município acolhe 
um matriciamento na es-
pecialidade, com o apoio 
internacional do GINA no 
Brasil (Iniciativa Global 

Entre os dias 06 e 24 de 
dezembro, as linhas ur-
banas e rurais de Taubaté 
irão operar em horário es-
tendido. A ampliação será 
em uma hora a mais, in-

no salto sobre a mesa e 
bronze nas paralelas, com  
Maria Julia Basílio. Maria 
Julia também conquistou 
o Troféu Destaque 2017. A 
equipe feminina ficou em 
terceiro lugar na competi-
ção.
No domingo (4), foi a vez 
dos meninos. Na IV Etapa 
Troféu Destaque, os ginas-
tas conquistaram individu-
almente 4 ouros, 4 pratas e 
2 bronzes.
Alowany Tsubota ganhou 
ouro nas argolas, paralelas, 
barra fixa e individual ge-

A expectativa é que 
a portaria federal 
com as diretrizes do  
programa seja divulgada 
a partir da próxima terça-
feira, dia 5 de dezembro, 
em território nacional. 
Com o lançamento da por-
taria, municípios da região 
interessados em aderir ao 
programa podem se pre-
parar.
De acordo com o ministro, 
entre as exigências estão a 
cessão de uma área para a 

contra a Asma), e objeti-
va aumentar o número de 
diagnósticos e melhorar o 
controle das doenças res-
piratórias crônicas na po-
pulação.
O evento foi realizado na 
faculdade Anhanguera e 
contou com a participação 
de cerca de 80 profissio-
nais entre médicos, en-

cluindo os dias úteis, sába-
dos e domingos, rodando 
com frota total.
A ação tem objetivo de 
atender aos munícipes du-
rante suas compras de Na-

ral , além da prata no solo 
e salto sobre a mesa. Ket-
sury Tsubota conquistou 
prata nas argolas e bron-
ze nas paralelas. Rodrigo 
Bordão ficou em segundo 
no cavalo com alças e em 
terceiro nas paralelas. Por 
equipes, Pinda terminou a 
competição em primeiro 
lugar.
Na premiação das me-
lhores equipes do ano, os 
meninos também conquis-
taram o ouro. O destaque 
individual de 2017 foi para 
Alowany Tsubota.

instalação de antena, assi-
natura de termos de com-
promisso para a garantia 
de segurança do equipa-
mento e o pagamento do 
consumo de energia pelo 
seu uso.
A conexão vai permitir o 
acesso a internet em áre-
as com restrição ou insta-
bilidade de sinal, além de 
favorecer o tráfego de da-
dos entre órgãos públicos 
como unidades de saúde  e 
escolas.

fermeiros, farmacêuticas 
e fisiotetapeutas, com a 
finalidade de montar uma 
equipe multiprofissional 
para trabalhar o assunto.
Os palestrantes do evento 
foram os médicos William 
Salibe filho e Sônia Maria 
Martins. A próxima etapa 
do programa ocorrerá em 
janeiro de 2018.

tal, durante o período em 
que também o comércio 
funciona até mais tarde.
Mais informações: www.
taubate.sp.gov.br ou www.
emtu.sp.gov.br.
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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.

Miscelânea
Curiosidades

O que se pode chamar de atividade industrial mais antiga da história huma-
na diz respeito à produção de talhadeiras e machados de pedra. Na Etiópia, 
foram encontrados exemplares fabricados, seguramente, há mais de dois mi-
lhões e quinhentos mil anos. Mas o comércio de pedra é mais recente. Es-
tima-se em vinte e oito mil anos a idade dos indícios da compra e venda de 
âmbar na Europa.

***

A águia é membro de uma família de rapina e que também se inclui o falcão, 
o gavião e o abutre. As águias têm aproximadamente um metro de compri-
mento, chegando as suas asas abertas a medir mais de um metro e oitenta 
centímetros. Os machos são maiores que as fêmeas. Alimentam-se de galos 
do campo, lebres, coelhos e até mesmo de pequenas ovelhas. O ninho é feito 
na copa das árvores e preferencialmente em penhascos. Quase sempre as 
águias regressam aos velhos ninhos.

Humor

O sujeito entra em casa completamente louco, agarra a mulher pelos braços 
e bem furioso, grita:

- Você vai ter que me explicar o que a sua fotografia está fazendo no painel 
da agência matrimonial, diz?

- Sabe querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você se 
lembra?

***

Corrigindo velhos ditados populares
A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vem a enchente.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia inteiro.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica com o saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele se mudou pra praia.

Mensagens

Quando as crianças de atrapalham com os deveres da escola é o momento em 
que os pais devem apoiá-los, principalmente escolhendo um bom lugar para 
o trabalho escolar. Um lugar fixo, limpo e bem iluminado, mesmo que seja 
um cantinho na mesa da cozinha. Os pais podem ajudar, separando as lições 
em ordem de importância. Estejam sempre ao lado de seus filhos, explicando 
as dúvidas e só assim o dever da escola se transformará em uma verdadeira 
lição de vida.

***

Cinco passos para melhorar a auto-estima
1 – Afaste os invejosos, afaste-se das pessoas invejosas.
2 – Coragem para mudar, nunca tenha medo de mudar.
3 – Celebre as pequenas vitórias, por menos que sejam.
4 – Olhe para o futuro, pense que amanhã será bem melhor.
5 – Fique atento consigo mesmo, sempre ouça a sua consciência.

Pensamentos, provérbios e citações

A saudade é a maior prova de que o passado valeu a pena.
Mais perdido do que minhoca no galinheiro.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia é uma vida.
Viver nos corações que deixamos para trás é morrer.
A noite todas as pardas são gatas.
Vencer é o que importa o resto é conseqüência.
Sua tarefa é descobrir o seu serviço e com amor dedicar-se a ele.
A felicidade dos outros é o tormento dos invejosos.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
Saber o que é possível é o começo da sabedoria.
Aquele que promete e faz o bem cultua o seu próprio êxito.
Uma idéia sem execução é um sonho.
Não adianta chorar sobre o leite derramado.
Não conte com o ovo no “fiofó” da galinha.
Não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 212, Termo nº 6692
Faço saber que pretendem se casar WELLINGTON APARECIDO SANTOS 
PINTO e RAYANE SANTOS DE MORAIS, aprensentando os documentos ne-
cessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 16 de dezembro de 1995, de profissão 
auxiliar de balcão, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo 
endereço da contraente, filho de PAULO CELSO PINTO, de 43 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascido na data de 12 de março de 1974 e de NOÁDIA PEREIRA 
SANTOS, de 49 anos, natural de Utinga/BA, nascida na data de 20 de novem-
bro de 1968, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural 
de Taubaté - SP, nascida em 13 de março de 1995, de profissão enfermeira, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Antenor Vargas, nº 391, 
Jardim dos Eucaliptos, nesta cidade, filha de JOSÉ CARLOS RAIMUNDO DE 
MORAIS, falecido em Taubaté/SP na data de 18 de outubro de 2017 e de IONE 
SANTOS DE MORAIS, de 53 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 
27 de novembro de 1964, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 212, Termo nº 6693
Faço saber que pretendem se casar ELIAS FERREIRA SAMPAIO JUNIOR e 
CRISTIANE EUGENIA DE OLIVEIRA, aprensentando os documentos neces-
sário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Taubaté - SP, nascido em 24 de janeiro de 1976, de profissão gerente 
de TI, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua José Milliet Filho, 
nº 401, Jardim Ana Emilia, Taubaté/SP, filho de ELIAS FERREIRA SAMPAIO, 
natural de Tremembé/SP e de NILZA APARECIDA DOS SANTOS SAMPAIO, 
natural de Taubaté/SP, ambos residentes e domiciliados Taubaté/SP. Ela é natu-
ral de Taubaté - SP, nascida em 14 de janeiro de 1980, de profissão assistente 
financeiro, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Avenida Audra, nº 
629, Centro, nesta cidade, filha de LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, falecido 
em Taubaté/SP na data de 25 de novembro de 2002 e de VILMA EUGENIA DE 
OLIVEIRA, de 64 anos, natural de Caraguatatuba/SP, nascida na data de 3 de 
agosto de 1953, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

VAGAS DISPONÍVEIS NO
BALCÃO DE EMPREGOS

DE TAUBATÉ
BORDADEIRA – COM EXP. COM ROUPAS FINAS – UR-
GENTE
FONOAUDIÓLOGA – URGENTE
REPRESENTANTE COMERCIAL – COM MOTO – URGENTE
GERENTE DE COMÉRCIO – COM PERFIL DE LIDERANÇA 
– URGENTE
VENDEDOR DE AUTOMÓVEIS – COM EXP. NA FUNÇÃO 
– URGENTE –
AJUDANTE DE COZINHA – COM EXP. NO RAMO DE SUPER-
MERCADO – URGENTE
MENOR APRENDIZ
PASSADEIRA – COM EXPERIÊNCIA EM LAVANDERIA
AUXILIAR DE LIMPEZA – QUE MORE PRÓXIMO DO BAR-
REIRO
BABÁ – COM REFERÊNCIA – QUE MORE PRÓXIMO AO 
QUIRIRIM – URGENTE –
OPERADOR DE EXTRUSORA DE PLÁSTICO
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA
MECÂNICO DE CAMINHÃO – COM EXPERIÊNCIA
MECÂNICO DE AUTOS – COM EXPERIÊNCIA
DEPILADORA
MANICURE
COZINHEIRO – ÁREA COMERCIAL
COZINHEIRO – COM EXP. EM REDE HOTELEIRA
AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL – COM EXPERIÊNCIA
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO I – (PARA ES-
TAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA)- URGENTE
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
SUPORTE EM MECÂNICA – EXP. EM MECÂNICA PREVEN-
TIVA E CORRETIVA DE AUTOS
FARMACÊUTICO – URGENTE
AUXILIAR CONTÁBIL
VENDEDOR EXTERNO
ALINHADOR DE AUTOS
LAVADOR DE AUTOS
ASSISTENTE DE MERCHANDISING – COM EXP. EM CAM-
PANHA DE COMUNICAÇÃO VISUAL
OPERADORA DE TELEMARKETING – COM EXP. EM VEN-
DAS
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO – COM EXPERIÊNCIA
OPERADORA DE TELEMARKETING
ACABADOR DE MÁRMORE – COM URGÊNCIA
COSTUREIRA – MODISTA – URGENTE
ELETRICISTA – COM NR-10
CONFEITEIRO – URGENTE
JARDINEIRO – COM EXP. EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO

* RG E CPF (OU CNH)
* COMPROVANTE DE ENDEREÇO
* CARTEIRA DE TRABALHO

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: segunda a sexta-feira, das 8h 
às 15h
Horário para emissão de Carteira de Trabalho: segunda a sexta-
feira, das 8h às 12h
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@gmail.com

Caraguatatuba Empreendedora 
encerra com palestra sobre

liderança

O programa Caraguata-
tuba Empreendedora en-
cerrou ontem (04/12) os 
encontros avançados e ofi-
cinas gratuitas de finanças, 
marketing, vendas, plane-
jamento e gestão de pes-
soas com a palestra “Os 
Aprendizados em Lideran-
ça”, ministrada pelo ge-
rente regional do Sebrae, 
Rodrigo Matos do Carmo.
O evento foi realizado no 
auditório da Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba (Fundacc), 
no Centro, e contou com a 
presença do prefeito Agui-
lar Junior e do secretário 
de Turismo, Cristian Bota.
Cerca de 60 empresários 
participaram das capaci-

tações entre os meses de 
agosto e dezembro. Estu-
dantes e potenciais empre-
endedores fizeram cursos 
a distância.
Na abertura do evento, o 
prefeito falou sobre sua sa-
tisfação em ter conseguido 
trazer as oficinas gratui-
tas para a cidade. “Acre-
dito muito nessa parceria 
entre Prefeitura, Sebrae e 
Associação Comercial. É 
a oportunidade que ofe-
recemos ao empresário de 
crescer como empreende-
dor”.
Os empresários tiveram 
oficinas e encontros avan-
çados com os seguintes 
temas: “Ganhe o Merca-
do”, “Tecnologia e Inova-

ção”, “Motive Sua Equipe”, 
“Indicadores e Metas”, 
“Controle de Estoque”, 
“Pesquisa e Satisfação”, 
“Atendimento ao Cliente”, 
“Construa Seu Equilíbrio 
Financeiro”, “Capital de 
Giro” e “Canvas” (ferra-
menta de modelo de negó-
cios).

Estudantes e potenciais 
empreendedores fizeram 
15 horas dos cursos à dis-
tância de “Empreende-
dorismo como opção de 
Carreira”, “Criatividade”, 
“Invista no Planejamento” 
e “Viabilidade de Negó-
cios”, além do Workshop 
“Liderança e Empreende-
dorismo”.
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Mudanças no trânsito do 
centro histórico em

São Luiz do Paraitinga

Pensando na melhoria do 
trânsito, como a mobili-
dade e acessibilidade dos 
pedestres, assim como a 
valorização do patrimô-
nio histórico, o Comtur 
(Conselho Municipal de 
Turismo) e a Prefeitura 
Municipal apresentaram 
mudanças que, após con-
sulta e pesquisa de opinião 
junto à comerciantes e 

moradores das respectivas 
ruas chegaram a um acor-
do e definiram as mudan-
ças a seguir:
O estacionamento de 
veículos serão limi-
tados a apenas UMA 
(01) FAIXA nas ruas  
MONSENHOR IGNÁ-
CIO GIÓIA e RUA BA-
RÃO DO PARAITINGA 
- (conforme indicação no 

mapa ilustrado)
A proibição de estaciona-
mento de carros em AM-
BOS OS SENTIDOS no 
trecho da RUA DO CAR-
VALHO - (conforme indi-
cação no mapa ilustrado)
Esta medida passa a valer 
a partir do DIA 18 DE DE-
ZEMBRO DE 2017 
Pedimos a compreensão e 
a colaboração de todos!

Aulão de Zumba deste 
mês será solidário

em Pindamonhangaba

Em dezembro, a aula de 
Zumba realizada nos últi-
mos meses gratuitamente 
no CE “João do Pulo” será 

solidária! A aula ministra-
da pela professora Vivian 
Puppio será nesta quarta-
feira (6), às 19 horas, na 

quadra externa do centro 
esportivo. Haverá arreca-
dação de 1kg de alimento 
não perecível que será des-
tinado ao Fundo Social de 
Solidariedade.
Pessoas de todas as idades 
podem fazer parte desta 
ação, que busca unir a prá-
tica de exercícios físicos e 
bem-estar pessoal com a 
iniciativa solidária de aju-
dar ao próximo.
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Domingo no Parque é 
atração do dia 10 em 

Pinda

Resultados de exames do 
laboratório municipal podem 

ser retirados pela Internet

Finais do Campeonato 
de Futebol Amador de 
Caraguatatuba serão 

disputadas no domingo

Linha 199 da Defesa
Civil encontra-se

indisponível
temporariamente

em Caraguatatuba

A Prefeitura convida a po-
pulação para  a segunda 
edição do “Domingo no 
Parque”, que será realiza-
da neste dia 10, no Parque 
da Cidade, das 12 às 19 
horas. A tarde será reple-
ta de atividades de lazer 
para a família com músi-
cas, danças e brincadeiras, 
tudo gratuitamente.
A programação reserva va-
riedade de estilos musicais 
com apresentações de dan-
ça, oficina de pipas e Rua 
de Lazer com a Semelp.
O Parque da Cidade ofe-
rece pista de caminhada e 

Visando a melhoria con-
tínua nos serviços presta-
dos, a equipe do laborató-
rio municipal informa que 
a partir de agora, os resul-
tados dos exames realiza-
dos no local já podem ser 
retirados pela Internet.
Para imprimir o resultado 
do exame, o paciente de-
verá acessar o site www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br e clicar no botão “Re-
sultados Laboratório”, ou 
diretamente no www.pin-
da.buscalaudos.com.br.
Quando o paciente faz o 

Os vencedores do Cam-
peonato Municipal de Fu-
tebol Amador das 1ª, 2ª e 
3ª Divisões serão defini-
dos no próximo domingo 
(10/12), a partir das 11h, 
no Centro Esportivo Mu-
nicipal Ubaldo Gonçalves 
(Cemug), no Jardim Britâ-
nia, em Caraguatatuba. As 
finais ocorreriam no últi-
mo domingo (03/12), mas 

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba informa 
que, por problemas  
técnicos, o telefo-
ne 199 da Defesa  

corrida, bicicletas gratui-
tas, trilhas em contato com 
a natureza, exposição de 
artes no Portal de Entrada, 
mesas para piqueniques, 
bebedouros inclusive para 
cães, playgrounds para as 
crianças, mesas de jogos, 
área de estacionamento, 
sendo uma opção para pas-
seio durante todos os dias 
da semana. 
Atrações - A programa-
ção começa às 12 horas 
e terá apresentações de: 
Urban Mix com o profes-
sor Trajano e convidados; 
Zumba com Karina Sil-

exame, na recepção do 
laboratório é entregue o 
protocolo para retirada no 
local e a senha para reti-
rada online, caso a pessoa 
prefira. Se a opção esco-
lhida for fazer a retirada 
no próprio laboratório, o 
horário para retiradas é de 
segunda a sexta-feira, das 
13h às 17h. Importante 
apresentar o RG ou certi-
dão de nascimento e o car-
tão SUS.
O laboratório municipal 
central está com seu fun-
cionamento regularizado e 

foram adiadas em função 
do clima chuvoso. s equi-
pes do AE Porto Novo e 
Corinthians competem 
pelo título da 3ª Divisão 
às 11h.  Os times do Bar-
raco Alto e CA Fortaleza 
fazem a partida de volta da 
final da 2ª Divisão às 13h. 
O campeão da 2ª Divisão 
começou a ser definido na 
quarta-feira (29/11), no 

Civil está temporaria-
mente fora de serviço.  
As providências de re-
paro já foram realizadas.  
Assim que  

va, Projeto Dancemix e 
Vivian Puppio; Dança de 
Rua, B´Boys, Grafiti, Stre-
et Dance, Professor Carlos 
Magno, Projeto Saindo 
das Ruas; Hip-Hop com 
a professora Beatriz No-
gueira e o Projeto Social 
Rayane; Dj Marcelo Rat-
to; e Bellator Rock, com 
um repertório diferenciado 
que celebra o rock n´roll.
O Domingo no Parque é 
promovido pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Coordenadoria de 
Eventos, e Fundo Social 
de Solidariedade.

agora não é mais necessá-
rio fazer agendamento an-
tes da coleta, no centro. O 
horário da coleta é de se-
gunda a sexta-feira, das 7h 
às 11h e o paciente deve se 
orientar no postinho mais 
perto de sua casa a respei-
to das horas necessárias 
de jejum para cada tipo de 
exame. Além do posto de 
coleta no centro, o labora-
tório municipal conta com 
duas unidades de coleta 
descentralizadas: uma no 
Cisas, em Moreira César, 
e outra no Araretama. 

Centro Esportivo.  Forta-
leza venceu o jogo de ida 
por 1 a 0. Às 15h, o Brasí-
lia enfrenta o AE Gaivotas 
no segundo confronto da 
decisão da 1ª Divisão. O 
Campeonato Municipal de 
Futebol Amador das 1ª, 2ª 
e 3ª Divisões é organizado 
pela Prefeitura de Cara-
guatatuba, por meio da Se-
cretaria de Esportes.

voltar a operar, será comu-
nicado pelos meios oficiais.  
O número de telefo-
ne (12) 3886-6080  
permanece disponível.

2° Mostra de Trabalhos dos
alunos do Ensino Fundamental

e EJA acontece na Praça da
Matriz no sábado em Caçapava

No próximo sábado (9), 
a Prefeitura de Caça-
pava através da Secre-
taria de Educação re-
alizará a 2° Mostra de  
Trabalhos dos alunos do 
Ensino Fundamental I, II e 
EJA (Educação de Jovens 

e Adultos) na praça da 
Igreja Matriz de São João 
Batista, das 9h às 12h. 
Com o tema  “O Conheci-
mento Além dos Muros da 
Escola”, a exposição apre-
sentará o que foi desenvol-
vido pelos alunos e pro-

fessores da rede municipal 
durante o ano de 2017.  
As escolas farão exposi-
ção de seus trabalhos em 
tendas, haverá oficinas 
com atividades interativas, 
apresentações de dança 
dos alunos, da BAMAC 

(Banda Marcial de Caça-
pava) e cantata de Natal.
A Igreja Matriz de São João  
Batista fica na Rua Co-
ronel João Dias Gui-
marães, no Centro.  
Venha prestigiar nossos 
alunos!


