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Associação comercial sorteia
seis motocicletas no sábado
Divulgação

CIDADE RECEBE
CURSO DE PREVENÇÃO
E COMBATE A
INCÊNDIO NO CAMPO
Os agricultores e pessoas que possuem atividades ligadas à zona rural podem participar
do curso de Prevenção e Combate a Incêndio
no Campo, que será realizado nos dias 21 e 22
de janeiro, na Fazenda Top Coﬀee, no bairro do
Mandu.
O evento promovido pelo Senar, em parceria
com o Sindicato Rural, visa formar brigada de incêndio, com técnicas de prevenção de acidentes.
As vagas são limitadas e as inscrições podem ser
feitas até o dia 19, no Sindicato Rural.
PÁGINA 2

Público poderá acompanhar
sorteio na praça

As pessoas que tiverem cupons da Campanha de Natal ‘Você feliz ande for’, da Acip – Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba – devem preencher e depositar nas urnas do comércio da cidade até
às 18 horas desta sexta-feira (15). No sábado (16), às 12 horas, na praça Monsenhor Marcondes, a Acip vai
sortear seis motocicletas Honda CG 125 Fan KS.
PÁGINA 3

Noivas podem conferir produtos
e serviços para casamento
Duke Photography/www.dukeimages.com

Os casais de Pindamonhangaba que pretendem se casar
podem visitar o Expo Noivas e
Festas, que será realizado neste ﬁnal de semana no Shopping
Pátio Pinda.
No local, o público poderá conferir produtos e serviços
para casamentos, como vestido,
maquiagem, cabelo, buquê, trajes de padrinhos e madrinhas,
desﬁle de noivas, bandas, bufê,
decoração, dentre outros.

CHUVAS ISOLADAS, MUITAS NUVENS,
COM CURTOS PERÍODOS DE SOL

26º
UV 14
Fonte CPTEC/INPE

FESTA EM LOUVOR
A SÃO PAULO
APÓSTOLO NO FEITAL
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UBT DIVULGA
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CONCURSO DE TROVAS

Pinda sedia treinos
de judô com foco
nas Olimpíadas

PREVISÃO DO TEMPO
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PÁGINA 6
QUINTA-FEIRA

PROJETO GERIZIM,
DE MOREIRA CÉSAR,
FAZ AMISTOSO
INTERNACIONAL

Desﬁle para exibição de
vestidos é uma das principais
atrações da Feira

Atletas de judô da Seleção Brasileira, da Rússia, Azerbaijão, Colômbia e Líbano estão treinando em Pindamonhangaba como preparação para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Os
judocas buscam o desenvolvimento adequado
para os jogos e para as competições prévias e
classiﬁcatórias.
PÁGINA 3
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PINDA RECEBE CURSO DE
PREVENÇÃO E COMBATE
A INCÊNDIO NO CAMPO

É hoje

PIS/Pasep será liberado nesta quinta

O

trabalhador
brasileiro tem que comemorar
cada vitória. Toda vez
que algum benefício é acrescido à
Lei Trabalhista deve haver comemoração, contudo, a simples manutenção de um direito também
deve ser enaltecida.
É assim com o PIS – Programa
de Integração Social – que é pago
ao trabalhador que tem cinco anos
de cadastro no PIS/Pasep, recebeu
uma média mensal de dois salários
mínimos e trabalhou pelo menos
30 dias no ano anterior.
Deste modo, os trabalhadores
nascidos nos meses de janeiro e
fevereiro podem sacar o abono salarial Programa de Integração Sociala partir desta quinta-feira (14).
O saque do benefício pode ser feito
nas agências da Caixa Econômica
Federal ou por meio do Cartão do
Cidadão nos canais de autoatendimento do banco, casas lotéricas e
correspondentes.
Para quem tem conta na Caixa, o dinheiro já foi depositado
na terça-feira (12). Também serão
pagos os rendimentos do saldo de
quotas do PIS para os trabalhadores cadastrados no programa até
4/10/1988.
Este ano, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, mais
de 23 milhões de trabalhadores e
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trabalhadoras foram identiﬁcados para o recebimento do Abono
Salarial. Deste total, 8,9 milhões,
ou 38%, já receberam o benefício,
considerando o período de julho a
novembro de 2015. Ainda há 14,5
milhões de trabalhadores aptos ao
recebimento que não solicitaram o
benefício.
Para saber se tem direito a receber o benefício de um salário
mínimo, o trabalhador pode ligar
no 0800 726 0207, opção 1, ou
consultar o site www.caixa.gov.br.
No próximo mês, os pagamentos
serão realizados a partir do dia 11
para trabalhadores nascidos em
março e abril, conforme calendário abaixo.
O calendário deste exercício vai
até o dia 17 de março, mas o benefício ﬁcará disponível para saque até
30 de junho de 2016. Os benefícios
não retirados retornam ao FAT –
Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Aí mora um detalhe interessante. Se o cidadão analisar o que
acontece ano a ano, vai perceber
que o Governo não divulga de maneira adequada o ‘resgate’ do PIS.
Ele informa, mas não com a veemência que deveria. Ou seja, para
ele é melhor que o cidadão esqueça
e perca o prazo para que ele possa enviar o valor ao FAT. Fiquem
atentos.

Pindamonhangaba
vai receber a 2ª edição
do curso de Prevenção e
Combate a Incêndio no
Campo, nos dias 21 e 22
de janeiro, na Fazenda
Top Coﬀee, no bairro do
Mandu.
O curso é um treinamento para formação de

brigada de incêndio na zona
rural, com técnicas de prevenção de acidentes, uso de
equipamentos, organização
de grupo com métodos de
extinção do fogo.
O evento é promovido pelo Senar – Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural, em parceria

com o Sindicato Rural
de Pindamonhangaba.
As vagas são limitadas
e as inscrições podem
ser feitas até o dia 19,
no Sindicato Rural (rua
Dr. Frederico Machado,
65, centro). Mais informações pelo telefone (12)
3643-2144.

Projeto Gerizim, de Moreira
César, faz amistoso internacional
Os atletas de futebol Projeto Gerizim,
de Moreira César, vão
disputar um amistoso
contra o time de Assunção, do Paraguai, neste

sábado (16), a partir
das 9 horas, no Campo
de Futebol do Paturi,
no Jardim Azeredo.
Serão três partidas
entre as equipes: o

primeiro jogo será da
categoria sub 13, na
sequência, Sub 15, e o
confronto ﬁnal, com o
Sub 17. A entrada é gratuita.
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Bete Guimarães – cadeira nº 34 de membros titulares da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras

Recordações do ‘Pujol'
Em novembro de 2002
a APL – Academia Pindamonhangabense de Letras
fez uma homenagem à Escola estadual “Dr. Alfredo
Pujol”, que havia completado 100 anos de existência.
Independentemente de
sua história, que naquela
sessão plenária foi contada pela querida e estimada professora e acadêmica
Júlia San Martin Boaventura, gostaria de relembrar o tempo bom que lá
passei dos 7 aos 10 anos
quando ﬁz meus primeiros contatos com as letras.
Tenho uma foto que relembra a nossa formatura
no ano de 1965 (tempo
bom) de boas lembranças. Nossa primeira professora, Lídia Amadei,
era rígida na disciplina,
mas tinha uma paciência
conosco, principalmente
quando voltávamos do recreio para a sala de aula,
suados de tanto pularmos
corda e jogarmos queima-

da com a bola de meia que
fazíamos.
E os jataís, então...
eram disputados quase
que no tapa quando caíam
das árvores sobre nossas
cabeças, maduros e moles, e que depois de saboreados nos deixavam com
bigodes amarelos. Tudo
era muito bom e nos deixou muita saudade. Mas
existe uma pessoa muito
especial que destaco em
minhas lembranças... minha professora do 4° ano,
Terezinha Leiróz. Uma
das grandes prestigiadoras de todos os eventos ligados à arte daqui.
Doce recordação... foi
uma das que mais marcaram a minha vida,
pela sua amizade e o
carinho para com os
alunos quando nos ensinava ... ganhei um livro dela na formatura...
nunca mais me esqueci
disso. Talvez ela seja
uma das que me incentivaram a amar os li-

Fundação Dr. João Romeiro

Arquivo pessoal

Formandos da 4ª série do Grupo Escolar “Dr. Alfredo Pujol” (dezembro de 1965). No destaque, Bete
Guimarães ao lado da coleguinha predileta, Gigi (ambas com 10 anos de idade)
vros assim...e escrever
assim...com o coração.
Saudade daqueles tempos e da colegas de classe

queridas... a Gigi, a Catari,
a Carminha Del Mônaco,
a Sheila, a Cidinha Abreu,
a Evirose Muassab, a Ma-

risa Guimarães, a Maria
Aparecida, a Eliana, e as
outras todas que estão na
foto, das quais não me

EXPEDIENTE

lembro mais o nome...e
aos ex-professores do meu
querido Grupo Escolar Alfredo Pujol.
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Cupons da ‘Campanha de natal’
devem ser depositados até sexta-feira
A Acip – Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba – vai sortear seis
motocicletas Honda CG 125 Fan
KS, neste sábado (16), às 12 horas, na praça Monsenhor Marcondes. Cada motocicleta está
avaliada em R$ 6.250, sendo
o valor total da premiação R$
37.500.
A ação faz parte da Campanha de Natal “Você feliz aonde
for”, que dá direito a um cupom
a cada R$ 40 gastos no comércio da cidade.
As pessoas que tiverem cupons
devem preenchê-los e depositá-los
nas urnas do comércio até às 18
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horas de sexta-feira (15).
De acordo com a diretoria da
Acip, as campanhas promocionais são realizadas com o objetivo de movimentar as vendas,
aquecendo o comércio local nas
datas comemorativas.
O associado pode contribuir
alertando seus clientes para que
preencham o cupom no momento da compra e já o depositem na
urna. Assim fica garantida a participação de todos que recebem
os cupons. Ao longo das campanhas realizadas, percebe-se que
muitos cupons não participam
do sorteio porque se esqueceram
de colocá-los nas urnas .

Feital recebe festa em
louvor a São Paulo Apóstolo
A Paróquia São Cristóvão, do
bairro Cidade Nova, vai promover
a Novena e Festa em Louvor a São
Paulo Apóstolo neste sábado (16).
O evento será realizado na
igreja que leva o nome do santo, na avenida João Francisco da
Silva, 2.325, Feital.
Nos dias 17, 18 e 19 haverá
shows e barracas. No domingo

(17), passeio ciclístico, com saída
da igreja de São Paulo Apóstolo,
no valor de R$ 2 por participante. Já no dia 24, o tradicional almoço após a missa, concurso de
bolos e prêmios.
As comemorações vão até dia 25
de janeiro. Informações pelo telefone (12) 3648-1336 ou pelo email:
contato@psaocristovao.com.br.

Cada moto que será sorteada na promoção da Acip vale R$ 6.250

Pinda sedia treinamento internacional de judô
Os atletas de judô da Seleção Brasileira, da Rússia,
Azerbaijão, Colômbia e Líbano
estão treinando no Hotel Colonial Plaza, em Pindamonhangaba. Os judocas brasileiros e
russos chegaram à cidade na
segunda-feira (11), e seguem
até o encerramento do evento,
no sábado (16).
Os treinos foram marcados para o início do ano, pois
até as Olimpíadas, serão mais
de 15 torneios válidos para o
ranking mundial. No dia 22,
23 e 24 de janeiro, o Brasil
disputa o forte Grand Prix de
Havana, em Cuba. Os europeus também aproveitam para
se adaptar ao clima e os judocas brasileiros para estudar
mais os russos – sempre entre
os favoritos na modalidade.
Estão na cidade 62 atletas
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Judocas durante treinamento em Pindamonhangaba
do Brasil, 27 judocas da Rússia, 25 do Azerbaijão, dois da
Colômbia, um do Líbano e um

da Austrália, além de 16 jovens
talentos do Sub 18 e do Sub 21,
classificados na Seletiva Nacio-

nal das Equipes de Base. As atividades estão sendo realizadas
de 8h30 às 10 horas e de 15h30
às 17h30 para as mulheres, e de
10h30 às 12 e de 18 às 20 horas
para os homens.
A primeira ação foi uma palestra com o medalhista olímpico Luiz Onmura, bronze nos
Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984, junto com Walter Carmona e Douglas Vieira,
treinador da seleção Sub 21
que também esteve presente ao
evento.
Na segunda-feira (11), o
presidente da Confederação
Brasileira de Judô visitou o
local de treinamento, acompanhou algumas atividades e se
encontrou com brasileiros que
estão se preparando para as
Olimpíadas deste ano, no Rio
de Janeiro.

As primeiras a pisarem nos
tatames foram: Thays Marinho,
Gabriela Clemente, Jéssica Lima,
Giovana Pernoncini, YankaPascoalino, Aine Schmidt, Gabriela
Paliano e Ellen Furtado. Elas tiveram a oportunidade de treinar
com a campeã olímpica Sarah
Menezes, as campeãs mundiais
Rafaela e Mayra Aguiar e a duas
vezes vice-campeã mundial Maria Suelen Altheman, durante
duas horas.
Em seguida foi a vez de Daniel Silva, Kainan Pires, Nykson
Carneiro, David Lima, Guilherme
Guimarães, Euller Pereira, Tiago
Souza e Hugo Praxedesdividirem o tatame com os medalhistas
olímpicos Tiago Camilo, Leandro
Guilheiro, Felipe Kitadai e Rafael
Silva e mundiais como Luciano
Correa e Victor Penalber, além de
atletas de renome do Azerbaijão.

União Brasileira de Trovadores – UBT
Seção de Pindamonhangaba – SP

XXVI ConCurso naCIonal e InternaCIonal de troVas 2016
o concurso destina-se a todos os que queiram
participar, independentemente de sexo, idade, nacionalidade, grau de instrução ou condição social.
entende-se por TroVa “a composição de quatro setessilábicos, rimando o 1° com o 3° e o 2°
com o 4°, tendo sentido completo”.
REGULAMENTO
1– Dos trabalhos
1.1 as trovas devem ser inéditas, de autoria
do remetente e, cada uma delas deve ser datilografada na face externa de um envelope branco,
que deve ser remetido fechado. dentro de cada
envelope, colocar um papel com a identificação:
nome completo, endereço completo e assinatura.
1.2 os envelopes com as trovas devem ser colocados em outro maior, para a remessa e, este não
pode ter a identificação externa do remetente.
1.3 Máximo de 3 trovas (líricas/filosóficas)
por concorrente, datilografando acima da trova, o
tema a que concorre.
1.4 Serão consideradas as trovas recebidas
até 30 abril de 2016.
1.5 As trovas devem ser remetidas para:

MUNICIPAIS: FÁTima SiQUeira.
– PRESIDENTE DA UBT - SEÇÃO DE PINDAMONHANGABA: ProF.dr.joSÉ VaLdeZ de
CaSTro moUra
– SECRETARIA EXECUTIVA DA UBT - SEÇÃO DE PINDAMONHANGABA: ProFeSSora
heLena groh de CaSTro moUra –
–
JORNALISTA-TROVADOR:
ALTAIR
3– Da Comissão Julgadora
FERNANDES DE CARVALHO: FUndaÇÃo dr.
a Comissão julgadora será formada por trova- joÃo romeiro.
dores de reconhecido mérito, ficando estabelecido
que as trovas com o tema Chegada serão julgadas por trovadores residentes em outras regiões e
4.1 a Comissão organizadora resolverá os caestados (São Paulo, rio de janeiro, minas gerais, sos e suas decisões serão definitivas e irrecorríetc), e as trovas com o tema PARTIDA serão julga- veis.
das por trovadores residentes em outras regiões
4.2 as trovas remetidas em desacordo com
que não as mencionadas.
qualquer item, serão eliminadas automaticamente
– a Comissão organizadora está assim cons- do concurso
tituída:
4.3 A simples remessa das trovas significa to- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU- tal conhecimento e completa aceitação deste reRA: ProFeSSora maria aPareCida PedroSo gulamento.
roCha Pena.
- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CUL2– Da Premiação
Dia: 2 de julho de 2016 (data prevista a ser TURA: PSiC. aFonSo CeLSo barone.
MAIS INFORMAÇÕES:
confirmada).
- COORDENADORA DAS BIBLIOTECAS
(12) 3642-3724 (José Valdez) até 21 horas.
XXVi Concurso nacional e internacional de
Trovas de Pindamonhangaba. biblioteca Pública
municipal “Ver. rômulo Campos d’arace”. Ladeira barão de Pindamonhangaba, s/n – bosque da
Princesa. CEP: 12401-320 – Pindamonhangaba
1.6 Temas:
1.6.1 Nível Regional: para trovadores domiciliados na cidade de Pindamonhangaba, demais
cidades do Vale do Paraíba, Litoral norte e região
Serrana (Mantiqueira, no Estado de São Paulo).Chegada.
1.6.2 Nível Nacional/Internacional: para
os trovadores domiciliados nas demais cidades do
brasil e exterior – ParTida.
Nesse tema teremos duas categorias: os
VeTeranoS e noVoS TroVadoreS. no envelope o trovador deve colocar acima da Trova a categoria a que pertence.
1.6.3 XXII Juventrova (para estudantes) –
reSPeiTo.

Horário: 20 horas
Local: a ser confirmado
Prêmios: Serão concedidos para cada um dos
TemaS – Troféus e diplomas para os cincos primeiros colocados, cinco menções honrosas e cinco menções especiais.
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Em 2015, mandato do Dr. Marcos Aurélio vê luta
vereador Roderley
antiga se tornar realidade:
Miotto teve ação,
Creche do Idoso será implantada
Junto com o saudoso amigo ‘seu andrade’,
trabalho e empenho
Vereador lembra que esta é uma reiVindicação
do seu primeiro ano do segundo mandato

terão tranquilidade e carinho
para que seu dia seja especial e
proveitoso”, explica o vereador
Dr. Marcos Aurélio.
Na Creche do Idoso, o município oferecerá instalações
seguras e profissionais altamente qualificados e preparados. O
vereador enfatiza que a creche
deverá contar com médicos,
enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e demais pessoas
preparadas para atendimento,
convívio e higienização do
ambiente. “O local também
contará com salas de jogos e de
estar, lugar para banho de sol,
internet, refeitório e um amplo
espaço para algumas atividades
físicas e recreativas”, explica o
vereador. “Assim, as pessoas
podem trabalhar tranquilas e
sabendo que seus idosos queridos terão um dia agradável e
seguro e, no final da tarde, eles
estarão de volta ao conforto do
lar, com amor da família. Por
isso é importante a implantação
da Creche do Idoso”, concluiu
Dr. Marcos Aurélio Villardi.
C o m u n i C a ç ã o /CvP

Atuante na área da saúde,
o vereador Dr. Marcos Aurélio
Villardi (PR) demonstra estar
muito satisfeito com a implantação da Creche do Idoso em
2016. Isso porque, conforme foi
divulgado na edição do Jornal
Tribuna do Norte nesta quarta-feira, dia 07 de janeiro, foi
aberta a concorrência pública
nº 006/2015 para a construção
da Creche do Idoso, cujo valor
estimado é de R$ 972 mil.
A luta do vereador para esta
benfeitoria começou no início
de seu mandato e prossegue,
ainda mais forte, até os dias
atuais. Dr. Marcos Aurélio alega
“que é importante termos um
lugar adequado e confortável
para estadia de nossos entes
queridos”. Segundo ele, a Creche do Idoso é um lugar apropriado e especial para que pessoas experientes e que servem
de exemplo de vida para nós,
possam ter um ambiente seguro
e saudável. Muitas pessoas da
melhor idade se encontram hoje
em estado de dependência e a
Creche do Idoso é
o local ideal para
possam exercer
várias atividades
de forma criativa
ao longo de sua
estadia. “Essas
pessoas atendidas

De

Novas conquistas
a serem alcançadas
em 2016:
O vereador Roderley
Miotto vem trabalhando
constantemente para que
estas obras sejam iniciadas o mais breve possível:
- Recuperação e reforma da Igreja São José da
Vila Real;
- Construção de um
Posto de Saúde nos bairros: Vila R ica , Ja rdi m
Morumbi e Crispim;
- Implantação de um
semáforo entre os bairros
Carangola e Andrade;
- Implantação de coleta
de sangue no distrito de
Moreira César;
- Implantação de um
centro de distribuição
dos Correios no distrito
de Moreira César;
- Implantação de uma
passarela entre os bairros:
Parque das Palmeiras e
Jardim Morumbi;
- Implantação do Restaurante Bom Prato, em
Pindamonhangaba;
- Melhorias na estrutura física do Pronto Socorro Municipal e de algumas
Unidades de Saúde;
- Gratuidade da Zona
Azul para idosos, entre
várias outras propostas.
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Atento às necessidades
da população, o vereador
Roderley Miotto (PSDB)
apresentou ao longo de
2015, diversas Indicações, Requerimentos e
Projetos de Lei. Participou de Sessões Solenes
e Audiências Públicas,
além de caminhadas na
comunidade e vistorias
em várias obras.
Algumas de suas
principais conquistas:
* Viabilização junto
ao Governo do Estado de
São Paulo da instalação
do complexo Poupatempo
X Ciretran.
* Verba para aquisição
de um caminhão-pipa e um
caminhão para coleta seletiva junto ao ex-Secretário de Meio Ambiente
do Estado de São Paulo,
Deputado Bruno Covas.
* Melhorias nas rodovias que cortam a cidade.
* Implantação do
CAPS-AD em Pindamonhangaba para atendimento
aos usuários de drogas e seus
familiares.
* Como membro da Comissão de Saúde da Câmara ajudou na formalização
do novo contrato com a
Santa Casa, que vinha se
arrastando por anos.

Recuperação e asfaltamento
da Estrada Municipal Romeu
Ronconi são requeridos pelo
vereador Martim Cesar

Vereador
dr. Marcos
aurélio Villardi

Fale com o vereador:

O vereador Martim Cesar (DEM) enviou solicitação ao Prefeito para que
sejam realizados estudos
visando o asfaltamento da
Estrada Municipal Romeu
Ronconi (antiga Estrada
do Ipiranga), que liga a
Rodovia Manoel César
Ribeiro à avenida Gastão
Vidigal.
De acordo com o vereador, é um pequeno trecho
que necessita de recuperação e a colocação de guias,
sarjetas e o asfaltamento
da via propriamente dita.
Estrada
Pinda – Lagoinha
Outro pedido do vereador Martim Cesar ao Executivo é para que estudem
a possibilidade de realizar
o alargamento da cabeceira
da ponte na Estrada Municipal José Marcondes
Vieira – Estrada Pinda –
Lagoinha, nas imediações
da bica d’água.
Segundo o vereador
Martim César, este local
tem um trânsito intenso
e a ponte é estreita, até
por ser construção antiga.
Com o fluxo de veículos e
as residências próximas, o
alargamento da ponte dará
mais segurança aos que por
ali transitam.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Roderley.RMR

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

Vereadores Professor Ricardo Piorino visita
moradores dos bairros
Osvaldo e Magrão
fiscalizam Postos de Saúde Cidade Jardim e Araretama
“a s reiVindicações serão
do Castolira e Villa Verde

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

abra

o Portal da

câMara:

www.caMaraPinda.sP.goV.br

eM seguida , na aba

encaminhadas aos órgãos competentes ”

do lado esquerdo ,

Materias
legislatiVas

C o m u n i C a ç ã o /CvP

clique eM

De

Considerando que uma das funções primordiais do vereador é
fiscalizar, no dia 8 de dezembro, os vereadores Professor Osvaldo
Macedo Negrão (PMDB) e Carlos Eduardo de Moura – Magrão (PPS)
deram continuidade ao trabalho de fiscalização nas UBS - Unidades
Básicas de Saúde da cidade. Desta vez, eles visitaram as Unidades
dos bairros Castolira e Villa Verde.
Após a visita “in loco”, Professor Osvaldo e Magrão vão encaminhar à Secretaria da Saúde e ao Executivo, requerimento com
relatório e fotos, pleiteando providências no sentido de sanar os
problemas existentes visando garantir à população um atendimento
digno e humanizado.
Na UBS do Castolira, os vereadores constataram a falta de médico pediatra. Segundo informações, a UBS possui um cadastro de
crianças e não pode ficar sem pediatra. O prédio encontra-se bastante
deteriorado devido as intempéries e ação do tempo e para agravar
está sem manutenção há algum tempo. Foram detectados diversos
problemas como: paredes úmidas e com mofo devido a infiltração
d’água; sala de recepção improvisada do lado de fora do prédio sem
piso; sala de preventivo e curativo sem ventilação, dificultando o
trabalho das enfermeiras; sala de vacina com falta de espaço e mobiliários excedentes; consultório do dentista com paredes com mofo
e mau cheiro; portas dos banheiros podres; todas as cadeiras estão
danificadas e rasgadas; arquivos de aço enferrujados e a UBS fecha
no horário do almoço as terças-feiras, no horário das 13 às 16 horas
e a população fica esse período sem atendimento médico.
No Villa Verde, os vereadores detectaram diversos problemas
como: infiltrações no prédio; telhado comprometido, que vem
ocasionando goteiras e alagamentos dentro da UBS; banheiro para
deficiente com paredes com infiltração; falta de cubas nos lavatórios
dos banheiros; consultório sem iluminação devido a curto circuito;
infiltração na sala de preventivo; fiação exposta no corredor; sala
dos agentes comunitários e marquise do prédio com infiltração
d’água; porta com defeito; infiltração no piso do banheiro feminino;
mobiliários de aço danificados e enferrujados; trincas na fachada
do prédio e a UBS não possui funcionário para realizar a limpeza,
pois o encarregado deste serviço saiu de licença há três meses e não
foi substituído. De acordo com os parlamentares, o local precisa
urgentemente de um profissional para manusear materiais que são
considerados de alta contaminação para garantir a saúde dos funcionários e dos pacientes.
Os vereadores Professor Osvaldo e Magrão solicitam, também, que
a Administração dê um prazo para sanar todos os problemas encontrados
nessas UBSs e informam que outras unidades serão visitadas, dando
continuidade ao trabalho de fiscalização, que visa garantir melhorias
na área da Saúde para a população pindamonhangabense.

Como consultar Materias
Legislativas no Portal da Câmara

Divisão

“após diVersas reclamações de munícipes por falta de médico,
medicamentos e estruturas das ubss em estado de precariedade,
Vereadores continuam trabalho de fiscalização”

Mercado
Municipal
Também reivindicada
pelo vereador Martim Cesar é o término das obras
do mercado municipal, no
espaço onde é realizada a
feira livre diariamente.
Após várias reuniões,
o vereador Martim Cesar
alega que a Administração
informou que realizaria o
fechamento lateral, porém,
ainda não foi feito. Como
está chegando o período
das chuvas, o vereador pede
agilidade no término das
obras de reforma do local,
com o fechamento destas
laterais para melhor atender
os feirantes e a população
consumidora da feira livre,
minimizando os efeitos do
sol e da chuva.
Parque das Palmeiras
O vereador Martim Cesar também pede para que
a Administração envie o
“cata treco”, ou instale de
uma caçamba no bairro
Parque das Palmeiras.
De acordo com vereador, os moradores estão
utilizando um matagal para
descartar o entulho, o que
vem provocando a proliferação de animais peçonhentos que coloca em risco as
residências próximas.
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Vereador ricardo Piorino

Durante esta semana, o
vereador Ricardo Piorino
(PDT) esteve reunido com
as comunidades dos bairros
Cidade Jardim e Araretama,
ocasião em que várias reivindicações foram apresentadas
ao parlamentar.
Os moradores dos bairros em questão solicitaram
melhorias com relação à
segurança, tendo em vista o
aumento de pequenos delitos
na região. Outra questão que
chamou a atenção do vereador foi o pedido de reformas
e manutenção das áreas de
lazer dos bairros (campo
de futebol, playground e

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Chefe

A.M.I. - Academia da Melhor Idade).
“A reunião foi produtiva e
todas as reivindicações serão
encaminhadas aos órgãos
competentes”, esclareceu o
vereador.
Praças e
Logradouros Públicos
Devido ao período de
chuvas, o vereador Piorino
tem insistido no pedido de
podas constantes do mato
alto de praças e logradouros
públicos, junto à Administração Municipal, a fim de
evitar transtornos no trânsito
e também na saúde pública
do município.
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Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÕES
PREGÃO Nº. 333/2015 (PMP 35622/2015)
A Prefeitura comunica que no PP nº. 333/15, que cuida de “contratação
de empresa especializada no serviço de processamento de infrações
de trânsito, por 12 meses”, a Autoridade Superior, ante a manifestação
do Departamento Municipal de Trânsito e Departamento de Informática,
HOMOLOGA e adjudica o procedimento licitatório supra, em favor da
empresa (itens/lotes): DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA (01).
Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2016.
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PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
PESSOAS INCLUÍDAS OU REÍNCLUIDAS NO PROGRAMA EM JANEIRO/2016
VERIFIQUE SEU NOME AQUI
o ÚLTimo dia Para rECEbimEnTo da ParCELa dE janEiro/2016 É dia 27/04/2016
aTUaLiZado Em 11/01/2016

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 010/16
Em: 11/01/2016
Processo nº: 35597/2015
Atividade: Clínica Odontológica
Razão Social: Odontocap Serviços Odontológicos S/C LTDA
CNPJ / CPF: 01088281/0003-00
Avenida Coronel Fernandes Prestes, 87 - Centro
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Adir da Silva Rossi Junior
CPF: 087865398-84
TERMO DE LIBERAÇÃO DE ESTABELECIMENTO: 1897
DATA: 11/01/2016

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 011
Em: 11/01/2016
Processo nº: 35600/2015
Atividade: Clínica Odontológica
Razão Social: Odontocap Serviços Odontológicos S/C LTDA
CNPJ / CPF: 01088281/0003-00
Avenida Coronel Fernandes Prestes, 87 - Centro
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Adir da Silva Rossi Junior
CPF: 087865398-84
TERMO DE LIBERAÇÃO DE ESTABELECIMENTO: 1899
DATA: 11/01/2016

Edital de Convocação
Roberto Teodoro presidente em exercício do INDEPENDENTE FUTEBOL
CLUBE convoca todos os associados para participarem da assembleia
geral, a realizar se em 23 de Janeiro de 2016, das 09 hs às 11 hs, na
Estrada Municipal João Avelino nº151 – Centro Rural da Cruz Grande ,
Pindamonhangaba – SP para deliberar a seguinte ordem do dia;
1º - 09 hs . Leitura, apreciação, votação e aprovação de nova redação do
artigo 9º do Estatuto do Independente Futebol Clube ;
2º - 09:30 hs Eleição da nova diretoria para o triênio 2016/2019
3º 10:30 Abertura da urna, contagem dos Votos e posse da Diretoria eleita.
Roberto Teodoro
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 311/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 311/2015 de “aquisição de café em
pó e açúcar refinado pelo período de 12 meses”, foram elaboradas as Atas
para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas
em 07/01/2016:
ATA nº 005/2016
ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

01

PC

02

PCT

ATA nº 005/2016

Nutricionale Comércio de Alimentos LTDA
DESCRIÇÃO
açúcar, obtido da cana de açúcar,
refinado (1kg)
Café em pó torrado/moído e homogêneo
em embalagem do tipo vácuo

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

guarani

2,32

16.000

Tradição

4,94

16.000

Nutricionale Comércio de Alimentos LTDA

ATA nº 008/2016
CBB Indústria e Comércio de Asfaltos eMARCA
Engenharia LTDA
ITEM
UNID.
VALOR
PREGÃO
REGISTRO
DE PREÇOS Nº 332/2015
UNITÁRIO

CONSUMO
ESTIMADO
UNID.
MARCA
VALOR
CONSUMO
DE
DESCRIÇÃO
(R$)
ANUAL
UNITÁRIO
ESTIMADO
MEDIDA
DE
DESCRIÇÃO
A Prefeitura
comunica
que
no
PPRP
nº
332/2015
de
“aquisição
(R$)
ANUAL de
MEDIDA
açúcar, obtido da cana de açúcar,
01
PC
guarani
2,32 pela usina
16.000 de
emulsão
asfáltica
rl
1c
a
ser
utilizada
em
diversas
obras
refinado
(1kg)
01
Ton.
Emulsão asfáltica rL – 1C
Cbb
1.785
700
Cafésolicitado
em pó torrado/moído
homogêneo
asfalto,
conforme
peloedepartamento
de obras4,94
e viação”,16.000
foram
02
PCT
Tradição
em embalagem do tipo vácuo
ITEM

elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12
meses, assinadas em 07/01/2016:
ATA nº 008/2016
ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

01

Ton.

CBB Indústria e Comércio de Asfaltos e Engenharia LTDA
DESCRIÇÃO
Emulsão asfáltica rL – 1C

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

Cbb

1.785

700

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 002/16

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 003/16

Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 35422/15
DATA PROTOCOLO: 08/12/2015
Nº CEVS: 353800601-863-000278-1-2
DATA DE VALIDADE: 11/01/2017
CNAE: 8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL: ANTONIO ASMAR KOBBAZ JUNIOR
CNPJ/CPF: 98474206744
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA
N°: 915
COMPLEMENTO:
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA
CEP: 12410-050
UF: SP
RESP. LEGAL: ANTONIO ASMAR KOBBAZ JUNIOR
CPF: 98474206744
RESP. TÉCNICO: ANTONIO ASMAR KOBBAZ JUNIOR
CPF: 98474206744
CBO:
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 73651

Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 35291/2015
DATA PROTOCOLO: 07/12/2015
Nº CEVS: 353800601-863-000398-1-0
DATA DE VALIDADE: 11/01/2017
CNAE:
8630-5/02 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
RAZÃO SOCIAL: CLAUDIA BITTAR KOBBAZ FERREIRA
CNPJ/CPF: 081139178-70
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA
N°:915
COMPLEMENTO:
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA
CEP: 12410-050
UF:
SP
RESP. LEGAL: CLAUDIA BITTAR KOBBAZ FERREIRA
CPF: 081139178-70
RESP. TÉCNICO: CLAUDIA BITTAR KOBBAZ FERREIRA
CPF: 081139178-70
CBO: CONS. PROF: CRM
N º INSCR.:
82059

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 11/01/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento
deste documento.

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 11/11/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento
deste documento.

Pindamonhangaba, 11 de Janeiro 2016
Pindamonhangaba, 11 de Janeiro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 004/16

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 005/16

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 007/16

Comunicado DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 35288/2015
DATA PROTOCOLO: 07/12/2015
Nº CEVS: 353800601-863-000397-1-3
DATA DE VALIDADE:11/01/2017
CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
RAZÃO SOCIAL: CRISTIANE BITTAR KOBBAZ
CNPJ/CPF: 00681774703
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA
N°: 915
COMPLEMENTO:
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA
CEP:12410-050
UF: SP
RESP. LEGAL: CRISTIANE BITTAR KOBBAZ
CPF: 00681774703
RESP.TÉCNICO:
CRISTIANE BITTAR KOBBAZ
CPF: 00681774703
CBO:
CONS-PROF:CRM
N º INSCR.: 78770

Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA
SANITARIA- CEVS
Nº PROTOCOLO: 35289/2015
DATA PROTOCOLO:
07/12/2015
Nº CEVS: 353800601-863-000300-1-5
DATA DE VALIDADE: 11/01/2017
CNAE: 8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL: LUIS AUGUSTO PINTO FERREIRA CNPJ/CPF: 25360443863
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA
N°: 915
COMPLEMENTO:
BAIRRO: TRIANGULO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA
CEP: 12410-050
UF: SP
RESP. LEGAL: LUIS AUGUSTO PINTO FERREIRA
CPF: 25360443863
RESP. TÉCNICO: LUIS AUGUSTO PINTO FERREIRA
CPF: 25360443863
CBO:
CONS PROF:
CRM
N º INSCR. 82621

Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 32729/2015
DATA PROTOCOLO: 09/11/2015
Nº CEVS: 353800601-863-00064-1-6
DATA DE VALIDADE: 11/01/2017
CNAE: 8630-5/04 – ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
RAZÃO SOCIAL: ODONTOCAP – SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/C LTDA
CNPJ/CPF: 01088281/0003-00
ENDEREÇO: AV. CEL FERNANDO PRESTES
N°: 87
COMPLEMENTO:
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA
CEP: 12400-240
UF: SP
RESP. LEGAL: ADIR DA SILVA ROSSI JUNIOR
CPF: 08786539884
RESP. TÉCNICO: ANA PAULA CAMPOS DIAS MONTEIRO
CPF: 25714340809
CBO:
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.: 76026

O Dr. RAFEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 11/01/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento
deste documento.

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 11/01/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento
deste documento.

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 11/01/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento
deste documento.

Pindamonhangaba, 11 de Janeiro de 2016

Pindamonhangaba,11 de Janeiro de 2016

Pindamonhangaba, 11 de Janeiro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 008/16

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 009/16

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 001/16

Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 35868/2015
DATA PROTOCOLO:
14/12/2015
Nº CEVS: 353800601- 861-000001-1-6
DATA DE VALIDADE: 07/01/2017
CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR –EXETO
PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDAMONHANGABA
CNPJ/CPF: 54122213/0001-15
ENDEREÇO: RUA CAMAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA N°: 866
COMPLEMENTO:
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA
CEP: 12410-110
UF: SP
RESP. LEGAL: JOSÉ ALBERTO MONTECLARO CESAR
CPF: 15027880804
RESP. TÉCNICO: LUCIANO RODRIGUES NASCIMENTO
CPF: 15941032838
CBO:
CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.: 19880

Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 35286/15
DATA PROTOCOLO:
07/12/2015
Nº CEVS: 353800601-863-000063-1-9
DATA DE VALIDADE: 11/01/2017
CNAE: 8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL: TEREZINHA MANSUR KOBBAZ
CNPJ/CPF: 01054067759
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA
N°: 915
COMPLEMENTO:
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA
CEP: 12.410-050
UF: SP
RESP. LEGAL: TEREZINHA MANSUR KOBBAZ
CPF: 01054067759
RESP. TÉCNICO: TEREZINHA MANSUR KOBBAZ
CPF: 01054067759
CBO:
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 73661

Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA
SANITARIA- CEVS
Nº PROTOCOLO: 36252/15
DATA PROTOCOLO: 17/12/2015
Nº CEVS: 353800601-863-000762-1-0
DATA DE VALIDADE: 04/01/2017
CNAE: 8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL: ANA ROSA SALGADO DE CAMPOS
CNPJ/CPF: 05012654811
ENDEREÇO: RUA PINHEIRO DA SILVA
N°: 205
COMPLEMENTO:
BAIRRO: BOA VISTA
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA
CEP: 12401-020
UF: SP
RESP. LEGAL: ANA ROSA SALGADO CAMPOS
CPF: 05012654811
RESP. TÉCNICO: ANA ROSA SALGADO CAMPOS CPF: 05012654811
CBO:
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 72.677

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 07/01/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento
deste documento.
Pindamonhangaba, 01 de Janeiro de 2016

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 11/01/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento
deste documento.
Pindamonhangaba, 11 de Janeiro de 2016

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 04/01/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas
práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo
não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento
deste documento.
Pindamonhangaba, 04 de Janeiro 2016.

PINDAMONHANGABA

QUINTA-FEIRA

14 DE JANEIRO DE 2016

VARIEDADES
Tribuna do Norte

Divulgação

Feira traz produtos e
serviços para cerimônias
e festas de casamento
Divulgação

Mulheres poderão conferir modelos de buquês

O

Evento é oportunidade para noivas observarem
vestidos e acessórios do casamento

Expo Noivas e Festas chega ao
Shopping Pátio Pinda neste ﬁnal de
semana, na sexta-feira (15), sábado (16) e
domingo (17). O público poderá conferir os
serviços e produtos para casamentos e festas
em geral, oferecidos por fornecedores da
cidade e da região.
Durante os três dias, serão realizados
sorteios de diversos prêmios, como uma lua
de mel em Penedo (RJ), válido apenas para
quem se casar este ano.
Os visitantes terão condições especiais em
contratos fechados na feira, além de poderem
curtir apresentações musicais, participar de
degustações e assistir aos desﬁles. “A nossa
expectativa é que o público aproveite todas as
atrações. Pensamos em oferecer tudo o que
uma noiva precisa para tornar real o sonho
do casamento perfeito”, destaca Pamela
Silva, uma das organizadoras da feira.

SEXTA-FEIRA (15):
Das 10 às 18 horas – Atrações nos estandes
SÁBADO (16):
Das 14 às 17 horas – Atrações nos estandes
Das 17 às 17h30 – Abertura da passarela
A partir das 17h30 – Sorteio do buquê com descontos/produtos
Das 17h30 às 18h30 – Desﬁle de trajes para madrinhas
Das 19 às 20 horas – Desﬁle de vestidos de noiva
Das 20h30 às 21h30 – Apresentação musical
ÀS 22 horas – Apresentação com o especialista em
cabelos naturais, Durval Rodrigues
DOMINGO (17):
Das 14 às 17 horas – Atrações nos estandes
Das 17 às 17h30 – Abertura da passarela e agradecimentos
A partir das 17h30 – Sorteio da lua de mel
Das 17h30 às 18h30 – Desﬁle de trajes para madrinhas
Das 19 às 20 horas – Desﬁle de vestidos de noiva
Das 20h30 às 21h30 – Apresentação musical
Às 22 horas – Apresentação com o especialista em
cabelos naturais, Durval Rodrigues, e encerramento da
feira.
Divulgação

Serão expostos arranjos, enfeites e
decoração para igreja e salão de festas

