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Atos oficiais pag 5

Vão ser 10 dias de muitas 
atrações na praça de Eventos 
da rua da Praia. Estão marcados 
shows com artistas renomados 
no cenário nacional, como 
Restart, NX Zero, Zé Geraldo, Os 
Galegos, Rastapé e RPM. E claro,  
o tradicional Festival Sertanejo, 
além de muita comida da melhor 
qualidade.

Quem gosta de esportes náuticos deve ficar  atento.
O projeto Ventos & Velas  já está com as inscrições 
abertas para as turmas do segundo semestre deste ano.

Vem aí  o Arraiá Caiçara

pags 2 e 3

Uma das mais deliciosas festas do Litoral Norte de São Paulo

pag 8

Ventos & Velas

Já estão abertas as inscrições para a IV Copa 
Sebastianense de Futebol, categorias Sub-15 e 
Principal Masculino. Vão até o dia 13 de agosto.

Futsal

pag 6
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CULTURA

O público poderá assistir diversas atrações e até participar das danças tradicionais

Arraiá Caiçara 2012 promete 
agitar São Sebastião durante 10 

dias de festa
A cidade de São Sebastião já está 

preparada para uma das festas mais 
tradicionais do mês de julho no Litoral 
Norte: o Arraiá Caiçara. A partir desta 
sexta-feira (20), moradores e turistas 
poderão se divertir com uma programação 
extensa e muito animada.

Serão 10 dias de diversas atrações na 
praça de Eventos da rua da Praia, região 
central da cidade. Haverá shows com 
artistas renomados no cenário nacional, 
como Restart, NX Zero, Zé Geraldo, Os 
Galegos, Rastapé e RPM.

O público poderá assistir ainda ao tra-
dicional Festival Sertanejo, onde calouros 
da região dedicarão todo seu potencial 
musical durante as apresentações. Tam-
bém haverá concurso de quadrilhas juli-
nas, apresentações culturais e eventos à 
parte no Rancho Caiçara.

O Rancho é um espaço dedicado 
especialmente à cultura caiçara e de 
valorização dos artistas locais, que 
funcionará sempre a partir das 20h e terá 
comidas típicas e apresentações. Os shows 
principais estão previstos para às 22h30.

Outro ponto forte da festa é a 
gastronomia. Este ano, 57 entidades do 
município participam do evento com 
seus saborosos quitutes típicos, além 
de jogos infantis, como a pescaria. Vale 
destacar que o diferencial desta edição é 
a preocupação com a sustentabilidade. A 
Cáritas de São Sebastião, uma instituição 
da Igreja Católica, recolherá o óleo 
utilizado nas barracas e transformará 
em sabão, que será vendido para 
ajudar pessoas carentes atendidas pela 
instituição.

Dia 20 
Rancho: Prato do dia: Canjiquinha; Quadrilha da APAE (concurso de quadrilhas); Qua-
drilha “Vai quem qué” (participação especial); Apresentação da Folia de Reis Morro do 
Abrigo
Palco: Show com a banda RESTART 

Dia 21
Rancho Prato do dia: Caldo de peixe; Quadrilha do Centro de Convivência da 3ª Idade 
“Polvo” de São Sebastião (concurso de quadrilhas); Quadrilha Capoeiragem Baiana de 
Camburi (concurso de quadrilhas); Apresentação do grupo Detecta Metais
Palco: Show com ZÉ GERALDO 

Dia 22 
Rancho: Prato do dia: Caldo verde; Quadrilha da Paróquia São José (concurso de qua-
drilhas); Quadrilha Flor de Maracujá - Adulto (concurso de quadrilhas); Quadrilha Flor 
de Maracujá - Infantil (concurso de quadrilhas)
Palco: Show com a banda NX ZERO 

Dia 23 
Rancho: Prato do dia: Bolinho de chuva; Apresentação de dança com Marlon e convida-
dos
Palco: Show com a BANDA D2

Dia 24 
Rancho: Prato do dia: Canjiquinha; Apresentação de dança com o grupo Independance
Palco: Show com GIGI MARQUES E BANDA 

Dia 25 
Rancho: Prato do dia: Caldo de peixe; Peça teatral “Casamento de Maria feia” (Direção 
de Márcia Fernanda)
Palco: Fase classificatória do Festival Sertanejo 2012; Show com a banda OS GALEGOS  

Dia 26 
Rancho: Prato do dia: Milho, canjica e quentão; Peça teatral “A Megera Domada” (Frag-
mento. Direção de Didi Moraes)
Palco: Fase classificatória do Festival Sertanejo 2012; Show com RONEY E ALAN 

Dia 27 
Rancho: Prato do dia: Bolinho de chuva; Orquestra de Violão (Alexandre Nunes)
Palco: Fase Final do Festival Sertanejo 2012; Show com a banda OS TRAIADOS  

Dia 28
Rancho: Prato do dia: Angu com banana; Peça teatral “As lavadeiras do Rio e seus amo-
res”
Palco: Show com a banda RASTAPÉ 

Dia 29
Rancho: Prato do dia: Milho, canjica e quentão; Apresentação da Folia de Reis do Pon-
tal do Cruz
Palco: Show com a banda RPM

Programação

Bandas, festival sertanejo e deliciosa cozinha típica

Atividades para todas as idades e gostos farão parte da edição 2012 do Arraiá Caiçara
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 02/2012
Pelo presente, em conformidade com o art. 40 da Lei Municipal 1476/2001, ficam notificados:

01 – Processo 9965/2010 – MARILDA FARIA DOS SANTOS – RESTAURANTE TEMPERO CAIÇARA, inscrito(a) 
no CPF sob nº 225.028.138-67, situado na AV. MAGNO DOS PASSOAS BITENCOURT, 1369 – BARRA DO UNA com 
atividade de RESTAURANTE, de que na data de 12/05/2011 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 425 
série D em decorrência do inadimplemento de MULTA por infração sanitária GRAVE de 40 UFESP’s dentro do prazo 
legal.

02 – Processo 5728/2010 – PAULO DA SILVA PAZ BAR ME - SITIO BAR, inscrito(a) no CNPJ sob nº 11.065.765/0001-
26, situado na AV. DARIO LEITE CARRIJO, 4055 – JARAGUÁ com atividade de BAR, LANCHONETE E MERCEARIA, 
de que na data de 15/08/2011 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 428 série D em decorrência do 
inadimplemento de MULTA por infração sanitária GRAVE de 40 UFESP’s dentro do prazo legal.

03 – Processo 3298/2011 – VIVIANE APARECIDA MORAES LIMA – BELLA FISIO, inscrito(a) no CPF sob nº 
258.031.188-26, situado na RUA DUQUE DE CAXIAS, 188 LOJA 14 – CENTRO com atividade de ESTETICISTA, 
de que na data de 23/10/2011 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 454 série D em decorrência do 
inadimplemento de MULTA por infração sanitária GRAVE de 40 UFESP’s dentro do prazo legal.

04 – Processo 718/2011 – MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA – BAR DA NEYDE, inscrito(a) no CPF sob nº 
124.728.118-37, situado na RUA TANCREDO NEVES, 110 – ITATINGA com atividade de BAR E MERCEARIA, de 
que na data de 11/05/2012 foi lavrada a Notificação de Recolhimento de Multa nº 490 série D em decorrência do 
inadimplemento de MULTA por infração sanitária GRAVE de 80 UFESP’s dentro do prazo legal.

Ficam também notificados de que terão 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste Edital, para efetuar o 
pagamento da multa através de guia de recolhimento fornecida pela Divisão de Vigilância Sanitária, localizada na Rua 
Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – 1º andar, Centro, São Sebastião/SP, sob pena de cobrança judicial.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 06/2012
Pelo presente, de acordo com o parágrafo único do art. 39 da Lei Municipal 1476/2001, ficam notificados:

01 – Processo 10707/2011 - VALDENIR GOMES, inscrito(a) no CPF sob nº 114.692.218-37, situado na RUA 
JOSEFA SANTANA NEVES, 349 - ITATINGA com atividade de BAR, de que na data de 16/11/2011 foi julgado proce-
dente o Auto de Infração Sanitária nº 711 série BC e aplicada a penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de 
Imposição de Penalidade nº 409 série BC.

02 – Processo 5194/2011 - ALMEIDA E OLIVIERI RESTAURANTE LTDA, inscrito(a) no CNPJ sob nº 
03499682/0001-17, situado na AV. WALKIR VERGANI,214 - BOIÇUCANGA com atividade de RESTAURANTE, de 
que na data de 26/10/2011 foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 490 série BC e aplicada a penalidade 
de MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 558 série BC.

03 – Processo 2149/2011 - MARIA LUIZA PEREIRA DE CARVALHO, inscrito(a) no CNPJ sob nº 12078041/0001-
80, situado na AV. ODISSEU, 101 – CANTO DO MAR com atividade de SORVETERIA, de que na data de 16/05/2011 
foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 531 série BC e aplicada a penalidade de ADVERTENCIA através 
da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 222 série BC.

04 – Processo 9968/2010 - FRANCISCO GEORGE ALVES MATIAS - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº 
05.997.209/0001-95, situado na AV. ADELINO TAVARES,332 – BARRA DO SAHY com atividade de PADARIA, de 
que na data de 01/03/2011 foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 156 série BC e aplicada a penalidade 
de ADVERTENCIA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 318 série BC.

05 – Processo 13072/2010 - PEDRO MONTEIRO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ME, inscrito(a) no CNPJ sob 
nº 10.768.209/0001-53, situado na RUA DOS NAVEGANTES, 36 LOJA 6 – MARESIAS com atividade de LANCHO-
NETE, de que na data de 21/06/2011 foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 187 série BC e aplicada 
a penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 914 série BC. Ficam também 
notificados de que terão 10 (dez) dias a contar da data de publicação deste para, querendo, interpor recurso previsto 
no art. 44 da Lei Municipal 1476/2001 junto à Divisão de Vigilância Sanitária, localizada na Rua Pref. Mansueto Pierotti 
nº 381 – 1º andar, Centro, São Sebastião/SP.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 07/2012
Pelo presente, de acordo com o parágrafo único do art. 39 da Lei Municipal 1476/2001, ficam notificados:

01 – Processo 6636/2011 - VILANY OLIVEIRA CRUZ, inscrito(a) no CPF sob nº 375.543.168-85, situado na RUA 
BOM SOSSEGO, 16 A - MARESIAS com atividade de BAR, de que na data de 14/07/2011 foi julgado procedente o 
Auto de Infração Sanitária nº 633 série BC e aplicada a penalidade de MULTA através da lavratura de Auto de Impo-
sição de Penalidade nº 328 série BC.

02 – Processo 5432/2011 - PANIFICADORA RODRIGUES & SOUZA LTDA ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº 
11.998.527/0001-73, situado na AV. MANOEL HIPOLITO DO REGO, 876 – SÃO FRANCISCO com atividade de 
PADARIA/RESTAURANTE, de que na data de 24/10/2011 foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 
410 série BC e aplicada a penalidade de ADVERTENCIA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade 
nº 979 série BC.

03 – Processo 4345/2011 - PATRICIA DOS SANTOS CURCINO ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº 12.026.642/0001-
49, situado na RUA BERNARDO CARDIM NETO. 231 – MORRO DO ABRIGO com atividade de AÇOUGUE, de que 
na data de 21/10/2011 foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 200 série BC e aplicada a penalidade de 
ADVERTENCIA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 403 série BC.

04 – Processo 563/2011 - PATRICIA DOS SANTOS CURCINO ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº 12.026.642/0001-
49, situado na RUA BERNARDO CARDIM NETO, 231 – MORRO DO ABRIGO com atividade de AÇOUGUE, de que 
na data de 21/10/2011 foi julgado procedente o Auto de Infração Sanitária nº 381 série BC e aplicada a penalidade de 
ADVERTENCIA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 402 série BC.

05 – Processo 3750/2011 – RAQUEL MACENA COSTA, inscrito(a) no CPF sob nº 034.567.174-07, situado na AV. 
MANOEL HIPÓLITO DO REGO, 1319 – PONTAL DA CRUZ com atividade de SALÃO DE BELEZA, de que na data 
de 06/12/2012 foi julgado procedente o recurso apresentado em face do AIP nº 404 série BC e aplicada a penalidade 
de ADVERTÊNCIA através da lavratura de Auto de Imposição de Penalidade nº 389 série BC.

Ficam também notificados de que terão 10 (dez) dias a contar da data de publicação deste para, querendo, interpor 
recurso previsto no art. 44 da Lei Municipal 1476/2001 junto à Divisão de Vigilância Sanitária, localizada na Rua Pref. 
Mansueto Pierotti nº 381 – 1º andar, Centro, São Sebastião/SP.

ERRAMOS
Boletim Oficial do Município edições 6 e 7.

Nos cabeçalho destas edições, onde se lê “junho de 
2012”

O correto é ler “julho de 2012”.

A equipe de taekwondo da secretaria de Esportes de 
São Sebastião tem se preparado nas últimas semanas com 
maior afinco para a disputa dos Jogos Regionais iniciado na 
quarta-feira 18, em Caraguatatuba.

Cinco taekwondistas, sob o comando do mestre quarto 
dan Márcio Santos, disputarão a modalidade no sábado 21, 
com pesagem e congresso técnico na sexta-feira 20, na 
quadra da Faculdade Módulo, no centro da cidade.

Formada pelo faixa preta Uesclei Ramos, pelos ponta-
preta Thiago Justiniano e Aniely Ramos, além do faixa 
vermelha Luís Henrique de Souza e da faixa azul, Bruna 
Mariano, a equipe alterna os treinos entre os dojos do 
Tebar Praia Clube e da Aspem, em busca de um bom 
condicionamento físico e melhor desempenho tático tendo 
em vista uma boa classificação.

Taekwondo de São Sebastião 
se prepara para os Jogos 

Regionais com treinos diários
Cinco atletas representarão a cidade nas disputas de sábado sob o comando do mestre Márcio Santos

Mestre Márcio junto com dois de seus taekwondistas, Luís e Thiago

ESPORTE
Curso profissionalizante de 
preparo de café da manhã 

acontece em Maresias
O CIP (Centro Integrado Profissionalizante) promove esta 

semana um curso sobre “Pré-preparo de café da manhã”. Foram 
dois dias de treinamento sobre o tema, realizado no Maresias 
Beach Hotel, em Maresias, na Costa Sul de São Sebastião.

O curso conta com aulas teóricas e práticas, e é ministrado 
pelo bacharel em Hotelaria, Roberto Meflics, professor da Etec 
do município.

Nesta etapa participaram 16 pessoas, cuja inscrição foi 
realizada em parceria com o Somar (Sociedade Amigos de 
Maresias). O público alvo são os funcionários de hotéis e pousadas 
do município.

Garçom

Já o curso de garçom e garçonete terá início na próxima 
segunda-feira 23. As inscrições estão abertas no CIP, com o 
mesmo número de vagas.

O curso, com aulas teóricas e praticas, terá carga horária de 
80 horas e será realizado na sede da Somar e no Maresias Beach 
Hotel.

Outros cursos profissionalizantes são ministrados no CIP, nas 
áreas de construção civil, de manutenção de computadores, 
manicure e pedicure, costura, sopas, caldinhos e cremes, 
pizzaiolo e de gestão administrativa. Os cursos são frutos da 
parceria entre a secretaria da Educação e o Senai.

Serviço
Os interessados em participar do curso de garçom podem 
comparecer no CIP ou ligar no telefone (12) 3892-5535, até 
sexta-feira 20.
O CIP fica na rua Antonio Pereira da Silva, 56, na Topolândia, 
em São Sebastião.
O horário de atendimento é das 8h às 17h.
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É a segunda edição do torneio neste ano

Inscrições para a 4ª Copa 
Sebastianense de Futebol seguem 

até o dia 13

As inscrições para a IV Copa 
Sebastianense de Futebol já estão abertas 
para as categorias Sub-15 e Principal 
Masculino, e podem ser realizadas até 
o dia 13 de agosto. Para inscrever-se, 
basta escrever para o e-mail seesp@
saosebastiao.sp.gov.br e solicitar a 
participação à secretaria de Esportes de 
São Sebastião.

De acordo com o regulamento da copa, 
podem participar equipes representativas 
dos clubes, associações esportivas e 
sociais, de indústrias, estabelecimentos 
bancários e comerciais, estabelecimentos 
de ensino, sociedade amigos de bairros e 
outras entidades sebastianenses.

É importante frisar que, além do regis-
tro on-line, os representantes dos times 
devem apresentar uma ficha assinada na 
sede da secretaria. As equipes ainda de-
verão entregar 30 Kg de alimentos como 
taxa de inscrição, sendo 10 kg de arroz, 10 
kg de feijão e 10 kg de macarrão, além de 
dois litros de óleo de cozinha.

Uma novidade é a mudança no sistema 
de disputa da copa. “No ano que vem, 
será adotado o sistema de campeonato. 
A partir de agora, as 10 equipes melhores 
classificadas disputarão a primeira 

divisão em 2013. Essa mudança veio para 
melhorar a qualidade da Copa, além de 
responder a um desejo das equipes”, 
declarou o organizador Eduardo Teixeira.

Esta é a segunda edição da competição 
em 2012. No primeiro semestre do ano, 

ESPORTE ESPORTE

Primeira competição da II Copa 
Fiéis em Cristo atrai torcedores ao 

Gringão

Ao todo, seis igrejas foram represen-
tadas por equipes do futsal masculino no 
primeiro dia de competição da II Copa Fi-
éis em Cristo, que aconteceu no sábado 
(14). Os jogos foram no gnásio de esportes 
José de Souza, no Topovaradouro, na re-
gião central de São Sebastião.

O primeiro jogo, que começou fiel-
mente às 17h, ficou por conta das igrejas 
Nosso Senhor Jesus Cristo versus II igreja 
Batista. Na sequência, às 18h, foi a vez do 
confronto entre as igrejas Bola de Neve e 
Assembleia de Deus Ministério de Santos 
Setor II A e a última disputa da noite foi 
entre as igrejas Evangelho Quadrangular 
e o time da igreja Jesus Nazareno.

De acordo com a organização, o 
segundo jogo da noite, que seria entre a 
Igreja Assembleia de Deus Ministério de 
Santos Enseada e Metodista Wesleyana, 
não ocorreu devido à desistência da 
Assembleia de Deus Ministério de Santos 
Enseada em relação ao campeonato.

Ainda segundo os organizadores, no 
primeiro dia de confronto a 2ª Igreja Ba-
tista derrotou o time  do Nosso Senhor Je-
sus Cristo por 8x5; a Assembleia de Deus 
Ministério de Santos Setor II A venceu o 

Bola de Neve por  4x1 e o Evangelho Qua-
drangular ganhou do time da igreja Jesus 
Nazareno por 5x4. 

Para os cartões vermelho e amarelo fo-
ram cobradas multas em doações. Ao todo 
foram  cinco cartões amarelos que resul-
taram na arrecadação de cinco caixas de 
leite e um vermelho, contabilizando ou-
tras duas caixas.

Ao final do campeonato, a torcida mais 
disciplinada, animada e numerosa será 
premiada com uma televisão 32” LCD. As-
sim, a disputa já começa acirrada porque, 
mesmo com o frio, houve torcida que não 
abriu mão de participar.

O secretário Eneddy Elifaz, 19, 
membro da 2ª Igreja Batista de São 
Sebastião, chegou logo cedo para torcer 
por sua equipe e avalia a importância 
da competição. “Está tudo bem legal. O 
objetivo da Copa é engrandecer a Deus 
e não podemos nos esquecer disto. Deus 
é o Centro de tudo, e vai muito além 
do futebol e da rivalidade”, destacou 
torcedor.

Além dele, a assistente fiscal, também 
membro 2ª Batista, Ketherine Sousa, 23, 
afirmou estar satisfeita com a organiza-

ção do campeonato. “A Copa tem sido um 
bom incentivo para a união das pessoas e 
das famílias. Isto porque quando o pai vai 
jogar, a família vem  acompanhar”, obser-
vou Ketherine.

Não foram só as igrejas participantes 
que atraíram seus membros. Vindo da 
Congregação Cristã do Brasil, entidade que 
não participa da competição, o auxiliar 
geral Erivan da Silva, 40, também esteve 
atento aos primeiros confrontos. “Esta 
ideia do campeonato foi uma excelente 
iniciativa para motivar a inteiração entre 
as igrejas, pois promove a chance de 
novas amizades e de estreitar os laços 
entre os já conhecidos. Eu virei assistir 
todos os dias, até o final”, afirmou.

A competição também atraiu os 
católicos. Organizador do campeonato 
de futebol de campo do Guaecá, o 
empresário Pedro Gonçalves dos Anjos, 
45, católico, também foi prestigiar. “Tudo 
que realizamos no esporte, vindo de igreja 
ou não, é válido; porque, no esporte, 
as pessoas fazem amizades, são tiradas 
das drogas, da marginalidade. Iniciativas 
como esta são sempre válidas”, destacou 
Anjos.

a disputa contemplou as seguintes 
categorias: Sub-18, Veteranos-35 e 
Veteranos-40, tendo como campões 
os times Caiçara, Aliança e Grêmio 
Barequeçaba, respectivamente.

Com novo regulamento, as 10 melhores equipes disputarão primeira divisão em 2013

Copa que incentiva a união de pessoas e famílias vai até setembro

Solenidade de abertura da II Copa Fiéis em Cristo foi realizada no último final de semana no Topovaradouro
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Ventos & Velas encerra atividades 
do primeiro semestre com festa e se 

prepara para os Regionais
Inscrições para as turmas do segundo semestre já estão abertas;
interessados devem comparecer ao Balneário dos Trabalhadores

A Escola Ventos & Velas, de São 
Sebastião, está encerrando as atividades 
do primeiro semestre do curso básico 
de vela e já prepara novidades. Está 
confirmada a listagem de alunos que 
passam a integrar o curso intermediário 
e a equipe de competição da cidade. Os 
atletas seguem agora, as regras de conduta 
da competição do grupo sebastianense, e 
devem participar de eventos, regatas e 
cursos representando a cidade.

Os alunos da escola de vela participarão 
pela primeira vez dos Jogos Regionais. 
Representando São Sebastião, esta equipe 
participou dos Jogos Abertos, em Santos, 
para adquirir a experiência em grandes 
competições.

Segundo Rodrigo Ventura, chefe de 
divisão de Esportes Náuticos, a equipe 
está bem treinada e todos os atletas 
preparados para competir e brigar pelas 
primeiras colocações.

O projeto Ventos & Velas lembra aos 
interessados que já está com as inscrições 
abertas para as turmas do segundo 
semestre de 2012. Para se inscrever, o 
interessado deve ir até a escola preencher 
uma ficha. 

Os requisitos para ser aluno, é que o 
futuro atleta tenha idade entre 10 e 15 
anos e more e estude no município. O 
projeto oferece um kit alimentação e vale 
transporte aos atletas.

Serviço
A escola do projeto Ventos & Velas 
fica na rua Vereador Antonio Borges, 
1905, na Praia Grande, região central 
da cidade, onde fica o Balneário dos 
Trabalhadores. Para mais informações: 
(12) 3862-6803, das 9h às 12h e das 
14h às 17h, atendimentos de segunda 
a sexta.
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