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Curso de formação para cabos inicia com 25 alunos
São Miguel do Oeste
niciou na segunda-feira,
dia 5, de mais uma turma do Curso de Formação
de Cabos da Polícia Militar.
Esta turma, composta por
vinte e cinco alunos, tem
por objetivo propiciar as
condições de ascensão proﬁssional ao quadro de
cabos combatentes da Polícia Militar habilitando os
soldados ao exercício da
função de comando de
pequenas frações de tropa

I

através do aprimoramento
dos conhecimentos técnicos.
Este curso faz parte de
um modelo de curso inédito na Polícia Militar, onde
os alunos ao invés de realizarem o curso no Centro de
Ensino da Corporação em
Florianópolis, participam
das aulas através de um
ambiente on line através
da internet nas sedes de
Região Policial Militar.
Nas aulas on-line, cada dis-

ciplina possuí um coordenador que interage com os
alunos no ambiente virtual
prestando todo apoio
necessário.

Existem ainda disciplinas com carga horária presencial, onde os alunos participam em sala de aula das
atividades.
Foto: PM-SMO

CURSO DE MASSAGEM TERAPÊUTICA COM
PEDRAS QUENTES
Duração: 2 módulos (COM CERTIFICADO)
INICIO DIA 3 E 4 DE AGOSTO, AS 8:30
MODULO 1: INTRODUÇÃO E FISIOLOGIA
MODULO 2: PRATICAS
CONTATO: CLÍNICA PLENITUDE- São Miguel
do Oeste - Telefone: 36228821 - 99932731

Campeonato Municipal terá participação de 9 times
Guaraciaba
niciou no ﬁm de semana, dia 3, o Campeonato
Municipal de futebol de
campo de Guaraciaba, categorias aspirante e principal.
Neste são nove equipes
na 1ª Divisão, enquanto
que outras 11 tentarão uma
vaga Primeirona do ano

I

que vem. Na 1ª Divisão disputam as equipes do Cruzeiro de Guataparema, atual campeão; Universal de
linha Indiozinho, Itapajé
de linha Índio, Palmeiras e
Floresta de linha Olímpio,
Ouro Verde de Caravaggio,
Botafogo do Ouro Verde,
Operário de linha São
Vicente e Tupy de linha Tra-

íra. As nove equipes jogarão todas contra todas em
turno único, sendo que as
quatro melhores avançam
às semiﬁnais.
O mesmo ocorrerá na
Segundona, onde das 11
equipes, quatro avançam
às semiﬁnais. Jogam a 2ª
Divisão as equipes do São
Cristóvão, São Tiago do

Daltro Filho, Solano de
linha Aparecida, Tricolor
da Welter, Juventude de
Sede Flores, Flamengo de
Sanga Bonita, União de
São Domingos, Cruzeiro
do Sul de linha Liso Baixo,
Ipiranga de linha São
Roque, Oriental do São
Luiz e São José de linha
Tigre.

VENDO MOINHO COMPLETO
Com dois jogos de pedra, um
desgerminador de milho 4 motores (tira o
miolo), Um descascador de arroz, Duas
forrageiras.
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