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A GAzetA dos Municípios

Projeto Comida Conversada rende
música em escola municipal

O Projeto Comida Con-
versada, uma parceria 
entre a equipe gestora da 
EMEF Cel. José Benedito 
Marcondes de Matos, no 
Bosque da Saúde, e o De-
partamento de Nutrição da 

Universidade de Taubaté, 
rendeu a composição de 
uma música e a produção 
de um vídeo clipe.
Os 100 alunos, do 1º ao 5º 
ano atendidos em período 
integral, desenvolveram 

atividades e discussões 
sobre os fatores que in-
fluenciam suas práticas 
alimentares diárias.
O professor de música 
Leonardo de Plaza Lima 
compôs a música “Sem 

Cobrança de novas ruas 
da zona azul começa no 

dia 2 de dezembro

Município sedia
“Empreenda Rápido Taubaté”

Ao contrário do que foi 
divulgado anteriormente, 
a cobrança nas novas ruas 
que passam a integrar o 
sistema de estacionamen-
to rotativo de Taubaté pas-
sam a valer a partir do dia 
2 de dezembro.  Desde do 
dia 18 de novembro, acon-
tece a fase de orientação 
aos usuários dessa região 
por agentes da empresa 
concessionária.
As novas vias do sistema 
rotativo são: rua David 
M. Monteiro; rua Joa-
quim Tavares; praça Oito 
de Maio; av. Professor 

Taubaté recebe hoje, o 
Empreenda Rápido Tauba-
té, um projeto da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Econômico, do Governo 
do Estado de São Paulo, 
em parceria com o Sebrae 
SP e a Secretaria de De-
senvolvimento e Inovação 
da Prefeitura de Taubaté. 
As atividades acontecerão 
das 10h às 18h no estacio-
namento do Taubaté Sho-
pping.
O evento gratuito conta-
rá com mutirão de servi-
ços ao empreendedor e 
linhas de crédito, com as 
menores taxas de juros 

Walter Thaumaturgo; rua 
do Colégio; rua Ubatuba; 
rua Marechal Arthur da 
Costa e Silva; rua Volun-
tário Pena Ramos; praça 
Santa Terezinha; rua Dr. 
Emílio Winther; rua Quin-
tino Bocaiuva; rua Floria-
no Peixoto; rua Dr. Jorge 
Winther; rua Humaitá e 
av. Desembargador Paulo 
de Oliveira Costa. Nesta 
segunda fase, são 1298 va-
gas para carros, 229 vagas 
para motos, 70 vagas para 
idosos e 28 vagas para 
Pessoas com Deficiência 
(PCD). As vagas de idosos 

do mercado, pelo Ban-
co do Povo em até 12h,                           
oferecendo tudo o que 
o empreendedor precisa 
para abrir ou ampliar o seu 
negócio.
Em um único lugar o inte-
ressado terá informações 
sobre qualificação técnica, 
qualificação empreende-
dora, formalização e regu-
larização, inovação, tec-
nologia e produtividade, 
acesso a crédito e acesso 
ao mercado.
A programação conta com 
as seguintes palestras:
11h às 11h30: 10 coisas 
que você precisa saber an-

e PCD são isentas. Além 
disso, a área da Zona Azul 
passa a contar com as va-
gas chamadas de Zona 
Verde. Nessas Localida-
des houve a ampliação do 
tempo máximo de estacio-
namento para até 4 horas. 
Os locais estão próximos 
a ruas de uso exclusivo de 
serviços de saúde, univer-
sidades e prédios públi-
cos. Na primeira etapa de 
implantação foram 1131 
vagas para carros, 489 
para motocicletas, 47 para 
carga e descarga, 62 para 
idosos e 32 para PCD.

tes de abrir seu negócio
13h às 13h30: Dicas para 
uso consciente de crédito
14h às 15h: Direitos e de-
veres do MEI
15h às 16h: 10 dicas para 
seu negócio bombar nas 
redes sociais
15h às 16h: Cadastro po-
sitivo e LGPD (Lei Geral 
de Proteção de Dados re-
alizada pelo Boa Vista em 
parceria com Acit)
16h às 16h30: Dicas para 
uso consciente do crédito
O Taubaté Shopping fica 
à Av. Charles Schnneider, 
1700, na Vila Edmundo 
em Taubaté.

Desperdício” e os alunos 
produziram um vídeo cli-
pe que pode ser visuali-
zado no Youtube (https://
youtu.be/updqOubFdZk).
Essas atividades ajudaram 
os jovens a entender e pra-

ticar no dia-a-dia ações 
que estimulem os fatores 
condicionantes e determi-
nantes de práticas alimen-
tares adequadas e susten-
táveis. 
Além disso, aspectos so-

ciais, econômicos e cul-
turais, fatores associados 
a produção e acesso aos 
alimentos; cuidados   no 
preparo e conservação de 
alimentos foram debati-
dos.
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Bairros recebem Lazer na 
Rua e Domingo no Parque

Neste final de semana, 
dias 23 e 24 de novembro, 
a Secretaria de Esportes e 
Lazer de Taubaté promo-
ve os programas Lazer na 
Rua e Domingo no Par-
que, com atividades espe-
ciais para a população da 
região do Barranco e Jar-
dim das Nações.
No sábado (23) o Lazer 
na Rua será na Rua Arthur 
Eugênio Lopes, 30, no 
bairro do Barranco, próxi-
mo a EMEI José Ezequiel 
da Silva, das 13h às 17h.
No domingo (24) aconte-
ce o Domingo no Parque 
no parque municipal Engº 
Cesar Augusto Costalonga 
Varejão, no bairro Jardim 

das Nações, das 9h às 13h.
A população vai poder se 
divertir com a cama elás-
tica, futebol de botão, 
xadrez gigante, jogos de 
mesa, pebolim, taco, dan-
ça e gincanas.
Os eventos têm como ob-
jetivo atrair as famílias, 
através de opções diversi-
ficadas de entretenimento, 
para frequentarem os par-
ques e áreas públicas da 
cidade. As atividades pro-
postas proporcionam mo-
mentos de lazer aos finais 
de semana.
As atividades são desen-
volvidas com base em 
brincadeiras recreativas e 
atividades lúdicas, de for-

ma gratuita e que permite 
o envolvimento do públi-
co de todas as idades.
Serviço:
Lazer na Rua
Dia: 23 de novembro (sá-
bado)
Horário: das 13h às 17h
Local: Rua Arthur Eugê-
nio Lopes, 30, bairro do 
Barranco
Domingo no Parque
Dia: 24 de novembro (do-
mingo)
Horário: das 9h às 13h
Local: Parque Municipal 
Engº Cesar Augusto Cos-
talonga Varejão
Endereço: Rua Espanha, 
180, bairro Jardim das Na-
ções

Miscelânea
Curiosidades

A inflamação da garganta, que geralmente aparece junto com gripes e res-
friados é causada por vírus e, em alguns casos, por bactérias que não tem 
nada a ver com um delicioso sorvete, pelo contrário. Se a irritação da 
garganta estiver incomodando muito, um sorvetinho bem gelado até que 
ajuda a aliviar a dor.
*** 
Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das ver-
sões é que o sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo 
tem uma crença a respeito do assunto. Segundo uma antiga superstição 
norueguesa, a pessoa estaria condenada a derramar quantas lágrimas que 
fossem necessárias para dispersar o sal derramado, já os antigos alemães, 
franceses e americanos acreditavam que o ato de derramar sal estava as-
sociado a manifestação do demônio. Estes últimos criaram um costume 
de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingindo o 
diabo nos olhos.

Humor

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente as cartas e fala:
- Vejo que o senhor é casado e pai de dois filhos.
- Não, a senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
- Bem, isso é o que o senhor pensa...
***  
O que são sonhos e pesadelos para um brasileiro que quer se divertir:

Sonho:
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
 
Pesadelo:
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animado por paulistas.
***
Uma loira ficou sabendo que uma amiga dela ficou grávida com apenas 
uma oração que fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, ela foi 
a essa Igreja e disse ao padre.
- Bom dia padre.
- Bom dia, minha filha. E que posso ajudar?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há um mês e ficou 
grávida só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria não, foi com um padre 
nosso, mas ele já foi transferido desta Igreja.
***
Uma loira entra numa loja de cortinas e diz ao vendedor:
- Por favor, quero uma cortina para o monitor do meu computador.
- Mas minha senhora, os monitores não necessitam de cortinas.
E a loira com ar de espertalhona, retruca:
- Helôôôô! Eu tenho um Windows!

Mensagens

Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para apren-
der. Uma vida com relacionamentos difíceis, repletos de desafios e perdas 
oferece maiores oportunidades para o crescimento da alma. Se for isso o 
que acontece com você, pode ser que você tenha escolhido uma vida mais 
difícil, de modo a acelerar o seu processo espiritual. Às vezes um relacio-
namento negativo, tal como a perda de um emprego pode ser a mão que 
abre uma porta para uma oportunidade melhor. Tenha paciência, pois o 
destino pode necessitar de um pouco mais de tempo para tecer sua tapeça-
ria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há também amor, alegria 
e êxtase nesta vida onde participamos de uma comunidade em que todos 
estão empenhados as mesmas lições.

Pensamentos, provérbios e citações

Mais vale compreender pouco do que compreender mal.
Contenta-se com seu estado quem vive sossegado.
Para compreender os pais é preciso ter filhos.
Nós adquirimos a força que suportamos.
A melhor forma de lidar com uma mudança é ajudar a criá-la.
De todas as partes há a mesma distância para o inferno.
Seja otimista, ilumine seus pensamentos com belas palavras.
Manter o caráter é bem mais fácil do que tentar recuperá-lo.
A vida não é uma questão de janeiros, mas sim de momentos.
Não peça emprestado e nem empreste.
Para o amor não existem distâncias e nem fronteiras.
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EXPEDIENTE

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 127, Termo nº 7122
Faço saber que pretendem se casar MICHAEL DOS SANTOS MADONA e FRANCINE LUIZA DOS SANTOS, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 23 de dezembro de 1998, de profissão repositor - em supermercados, de estado civil solteiro, residente 
e domiciliado na Estrada dos Remedios, nº 10495, Remédios, Taubaté/SP, CEP 12000-000, filho de CLODOALDO MADO-
NA, de 46 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 02 de julho de 1973 e de GILMARA DOS SANTOS MONTEIRO, 
de 43 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 06 de outubro de 1976, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/
SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 25 de maio de 2001, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e do-
miciliada na Rua Ismael Lazarini, nº 37, Chacara das Rosas, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de GELSEANDRO DOS 
SANTOS, de 40 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 16 de março de 1979, residente e domiciliado em Taubaté/SP 
e de PATRICIA MARIA DA SILVA, de 36 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 23 de janeiro de 1983, 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.
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Polícia Militar reúne-se com tutores do
Programa Vizinhança Solidária em Pinda

Campo de futebol society 
é inaugurado no

E.C. Estrela em Pinda

A Polícia Militar de Pin-
damonhangaba reuniu-se 
no último dia 13 com os 
tutores do Programa Vi-
zinhança Solidária (PVS) 
para novas orientações e 
avaliação da ação dos par-
ticipantes do programa. 
Atualmente o programa 
está implantado em 13 
bairros da cidade e aguar-
da a adesão dos moradores 
de três bairros para con-
cluir a implantação.
O encontro foi conduzi-
do pela Comandante PM 
Cap. Lucimeire Jerônymo 
que orientou os tutores so-
bre novos procedimentos e 
relatou exemplos de boas 
ações que evitaram a prá-
tica de crime por elemen-
tos suspeitos nos bairros 
onde o programa funcio-
na. “A vizinhança unida é 
uma barreira grande para 
evitar ação do bandido. 
Qualquer atitude suspeita 
não devemos hesitar em 

O Esporte Clube Estre-
la ganhou, na sexta-feira 
(15), um Campo de Fute-
bol Society. O evento con-
tou com a presença do pre-
feito Dr. Isael Domingues, 
o presidente do EC Estrela 
Carlos Cesar de Souza, o 
vice-presidente Marce-
lo Bernardes da Fonseca, 
além do secretário adjunto 
de Esportes e Lazer João 
Roberto de Castro e o as-
sessor da vereadora Gisle-
ne Cardoso, Durival dos 
Santos Júnior, entre outras 
autoridades.
O homenageado do dia foi 

acionar o grupo de wha-
tasap, relatar a ocorrência 
para todos os moradores 
do bairro, acionar 190 e 
comunicar no grupo dos 
tutores, relatar caracte-
rísticas, enviar imagens e 
informações para que os 
policiais possam traba-
lhar na identificação do 
criminoso” afirmou Cap. 
Lucimeire. Em casos mais 
avançado, a orientação da 
PM é para que a vizinhan-
ça mostre-se atenta, acen-
da as luzes, utilize apitaço. 
“Tudo isso faz com que os 
maus elementos percebam 
que a população e a polí-
cia estão unidas”.
Os tutores do programa 
esclareceram as dúvidas e 
demonstraram satisfação 
com o resultado do pro-
grama. Jorge Luiz Santos 
Bento, morador do Campo 
Belo, veio do Rio de Ja-
neiro e está ha pouco tem-
po na cidade. “Achei mui-

o Amauri de Souza, que já 
foi presidente do EC Es-
trela e, atualmente, cuida 
do campo e atua no bar 
do clube. A cerimônia foi 
realizada durante a come-
moração dos 46 anos de 
história do Estrela, repleta 
de superação e vitórias.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba participa desta 
história e, no novo campo 
colaborou com a terrapla-
nagem e o plantio de gra-
ma, além da mão de obra 
para o fechamento com 
tela de nylon (cedida pelo 
clube) e também as traves 

to interessante e já percebi 
que realmente o programa 
inibe a criminalidade”.
“Nós do Santa Luzia es-
tamos implantando agora 
o programa mas já per-
cebemos que o compor-
tamento dos moradores 
mudou. Tem vizinho que 
nem conhecia o morador 
do lado da sua casa, isso 
não é bom. Agora com o 
programa a comunicação 
e a vigilância dos mora-
dores melhoraram muito”, 
afirmou Daniel Alexandre 
Montano.
O bairro Jardim Yassuda 
aderiu o programa há três 
anos e desde então nenhu-
ma ocorrência de maior 
gravidade foi registrada. 
“Nosso bairro não é tão 
grande, mas sofreu mui-
to com furtos à residên-
cia mas agora o índice de 
ocorrência é praticamente 
zero. Os moradores sen-
tem-se seguros mesmo 

dos gols. Na ocasião, o 
prefeito sugeriu ainda no-
vas parcerias para melho-
rar a acessibilidade e im-
plantação de iluminação 
no novo campo.
As autoridades presentes 
realizaram o descerramen-
to da placa que marca a 
inauguração do novo cam-
po e o prefeito Dr. Isael 
Domingues deu o chute 
inicial abrindo oficialmen-
te as atividades no campo.
Além da cerimônia de 
inauguração, o dia contou 
ainda com missa, almoço 
e bingo.

quando estão ausentes de 
sua casa”, afirmou o tutor 
Alexandre Costa.
“Realmente está compro-
vado que os bairros do 
PVS tiveram uma redução 
significativa de ocorrên-
cia. Essa vigilância é o 
sucesso. Agora época de 
final de ano pedimos aten-
ção redobrada, quem via-
jar converse com seu vizi-
nho. Em dezembro nossos 
policiais farão a visita 
solidária alinhando ainda 
mais a ação para uma boa 
vigilância”, finalizou Cap. 
Lucimeire.
O que é o PVS e como 
participar?
O PVS tem o intuito de 
resgatar a percepção de 
segurança na sua região, 
vizinhos (dentre eles um 
tutor) aproximam-se  um 
dos outros, afastando a in-
diferença para com o pró-
ximo. Tutor é o cidadão 
local, líder comunitário na 

vizinhança solidária, que 
será instruído pela PM 
acerca de prevenção pri-
mária entre outras ações. 
O tutor participará das 
reuniões do CONSEG.
Visita Comunitária: Pe-
riodicamente PM do PVS 
e integrantes da comuni-
dade farão contato estrei-
tando relações permitindo 
que a Instituição conheça 
os reais problemas de se-
gurança pública para pro-
vidências e soluções.
Como Participar: O pro-
grama é de adesão volun-
tária; comunidade deve 
procurar a Cia PM mais 
próxima, por meio de 
CONSEG ou de outra as-
sociação.
Materialização do PVS: A 
placa do PVS será custea-
da integralmente pela ini-
ciativa privada, refletindo 
a parceria entre a PM local 
e entidades comunitárias.
Benefícios do Programa

* Redução de índices cri-
minais
* Aumento das sensações 
de segurança
* Sentimento de pertença 
à comunidade em que re-
side
* Mudança no compor-
tamento humano da co-
munidade, melhorando a 
qualidade de vida e bem 
estar social por meio do 
vivenciamento da cultura 
de paz.
Bairros participantes em 
Pindamonhangaba
Jardim Yassuda, Mom-
baça, Campo Belo, Pa-
sin, Vila São Paulo, Lago 
Azul, Ribeirão Grande, 
Residencial Lessa, Terra 
dos Ipês, Pinhão do Borba 
e Parque das Palmeiras.
Em implantação: Santa 
Luzia e Jardim Mariana.
Aguardando adesão da co-
munidade: Cidade Jardim, 
Cidade Nova e núcleos do 
Araretama.
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Iniciadas obras de
implantação do sistema de 

esgotos do Jardim Califórnia

Prefeitura de Caraguatatuba  pagará
adicional de insalubridade aos agentes

comunitários de saúde a partir de dezembro

Cartório Eleitoral de Caraguatatuba 
faz plantão da biometria hoje

A partir desta terça-feira 
(19), a concessionária Sa-
besp inicia as obras para 
implantação de sistema 
de esgotos no bairro Jar-
dim Califórnia, na região 
central, que com a inter-
venção passa a ser atendi-
do em sua totalidade com 
coleta e tratamento de es-
gotos.
O empreendimento é uma 
reivindicação antiga da 
comunidade que começa 
a tornar-se realidade nesta 
semana, após pedido feito 
pelo prefeito Aguilar Ju-
nior diretamente à direção 
da empresa.
A obra será composta por 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba inicia neste mês de 
dezembro o pagamento do 
adicional de insalubridade 
para mais de 180 agentes 
comunitários de saúde. 
A determinação foi dada 
pelo prefeito Aguilar Ju-
nior após a decisão do 
Tribunal Superior do Tra-
balho (TST), em Brasília, 
garantindo o direito do 
benefício aos servidores. 
A ação que foi distribuída 
em 2014 teve o seu último 
recurso analisado no mês 
de outubro.
Pela decisão, os agentes 
comunitários de saúde de-

A Justiça Eleitoral de Ca-
raguatatuba irá promoveu 
mais um plantão da bio-
metria nesta quarta-feira 
(20), feriado da Consci-
ência Negra. Quem ainda 
não fez o cadastramento 
biométrico terá a chance 
de cadastrá-la nessa data, 
das 8h às 14h, no Cartório 
Eleitoral, no bairro Suma-
ré.
Os moradores precisam 
comparecer ao local, mu-
nidos do documento de 
identidade original, título 
de eleitor (se tiver) e um 
comprovante de residên-
cia (emitido, no máximo, 
há três meses). O procedi-
mento é fundamental para 
exercer a cidadania já que, 
quem não realizar o cadas-
tramento não poderá votar 
nas próximas eleições.
É necessário realizar a 
biometria obrigatória para 
evitar além do cancela-
mento do título de eleitor, 
a perda de uma série de di-

1,4 km de redes coletoras 
e uma estação elevatória 
de esgotos em benefício 
de 100 famílias que ainda 
não tinham seus imóveis 
contemplados com siste-
ma de esgotamento sani-
tário.
Com investimento na or-
dem de R$ 1 milhão, o em-
preendimento tem prazo 
de duração de três meses 
e será executado na Aveni-
da Alcides Alves Pereira, 
Travessa José Arildo, Rua 
Derval Teixeira e Rua Ma-
noel Amaral, sequencial-
mente.
Durante a execução 
dos trabalhos tais ruas 

verão receber o valor equi-
valente a 20% do valor do 
salário mínimo, referente 
ao adicional de insalubri-
dade. Os valores retroati-
vos serão pagos através de 
precatórios.
Vale ressaltar que através 
da Lei Municipal 2.450, 
o prefeito Aguilar Junior 
já havia concedido a pos-
sibilidade do pagamento, 
que aguardava a decisão 
judicial para implementar 
o benefício.
A lei foi sancionada em 26 
de novembro do ano pas-
sado e desde o início deste 
ano, os técnicos de segu-

reitos e benefícios como: 
tomar posse em concurso 
público, obter passaporte 
ou CPF, renovar matrícula 
em estabelecimento de en-
sino oficial, obter emprés-
timos em estabelecimen-
tos de crédito mantidos 
pelo governo, participar de 
concorrência pública (lici-
tações) e praticar qualquer 
ato que exija quitação do 
serviço militar ou imposto 
de renda.
Atualmente, Caraguatatu-
ba possui 95.525 eleitores 
aptos e até o momento, 
75.761 pessoas, cerca de 
79,31% do eleitorado, já 
estão regularizadas com a 
Justiça Eleitoral.
Dias úteis e data limite
Para os eleitores do mu-
nicípio que ainda não 
puderam realizar a iden-
tificação biométrica, o ser-
viço continua de segunda 
a sexta-feira, das 11h às 
18h, no Cartório Eleitoral, 
até o dia 19 de dezembro.

serão interditadas e                                   
sinalizadas pela Secretaria 
de Mobilidade Urbana e 
Proteção ao Cidadão, por 
meio do Setor de Enge-
nharia e Sinalização Viá-
ria.
Vale ressaltar que trata-se 
de um trabalho temporá-
rio com benefícios a longo 
prazo, pois esgoto tratado 
é saúde, qualidade de vida 
e cuidado com o meio am-
biente.
Para informações, dúvidas 
ou reclamações entre em 
contato com a Central de 
Atendimento Sabesp que 
funciona 24 horas pelo te-
lefone 0800 055 0195.

rança do trabalho acom-
panharam o trabalho do 
agente de saúde.
Segundo o prefeito Agui-
lar Junior, desde o início 
da gestão são implemen-
tados e oferecidos bene-
fícios ao servidor público 
municipal.
“Sabemos o quanto os 
agentes de saúde se de-
dicam em prol dos nos-
sos munícipes. Por isso 
sempre foi uma vontade 
minha realizar esse paga-
mento e agora, com o pro-
cesso finalizado, podemos 
proporcionar esse acrésci-
mo”, destacou.

Biometria
O procedimento envolve a 
coleta das impressões di-
gitais dos dez dedos, foto-
grafia e assinatura digitali-
zada de cada pessoa, além 
da atualização dos dados 
constantes no cadastro.
A coleta dos dados biomé-
tricos teve início no dia 4 
de fevereiro desse ano. 
Os cidadãos que se ins-
creveram a partir do ano 
de 2015 devem verificar 
se no título de eleitor há a 
identificação biométrica. 
Caso haja, não precisam 
realizar novo cadastra-
mento.
Serviço – Plantão da Bio-
metria
Local: Cartório Eleitoral – 
Avenida Brasil 775 – Su-
maré (próximo ao Fórum 
de Caraguatatuba)
Data: 20 de novembro 
(quarta-feira)
Hora: Das 08h às 14h
Mais informações: (12) 
3882-1398.


