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A GAzetA dos Municípios

Confederação  
Brasileira de Handebol 
agradece Taubaté por 

hospitalidade e  
estrutura

  A Confederação Brasilei-
ra de Handebol agradeceu 
através das redes sociais a 
Prefeitura de Taubaté por 
receber as seleções femi-
ninas (Juvenil e Júnior) 
na preparação das equipes 
para os Mundiais, que os 
selecionados irão disputar.
  As equipes estiveram na 
cidade em maio e utiliza-
ram o ginásio do Emecal, 
casa do handebol taubate-
ano, para os treinamentos.    
Na oportunidade, os che-
fes de delegações elogia-
ram a estrutura e logística 
de Taubaté, alegando que 

o município oferecia di-
versidade de hotéis, mer-
cados e academia perto do 
local de treinamentos. Eles 
ainda enfatizaram o fato 
do município ser um dos 
principais polos do hande-
bol brasileiro.
  Taubaté Handebol
  Taubaté ainda comemora 
o tetracampeonato Pana-
mericano de Clubes, con-
quistado no último final de 
semana, em Buenos Aires, 
na Argentina. Foi a 4ª vez 
seguida que os taubatea-
nos conquistaram a com-
petição. Taubaté ainda 

garantiu, também pela 4ª 
vez consecutiva, vaga no 
Super Globe, o mundial da 
modalidade, em setembro, 
no Qatar.
  Além do Panamericano, a 
equipe tem na bagagem tí-
tulos como: Bicampeão da 
Liga Nacional, Bicampeão 
da Copa Ouro, Bicampeão 
dos Jogos Abertos do 
Interior, Campeão Paulis-
ta e Octacampeão dos Jo-
gos Regionais. Em abril, o 
time foi campeão do 
evento teste para as Olim-
píadas do Rio de Janeiro 
2016.

Campos Maia recebe  
recapeamento asfáltico

  A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando 
diversas melhorias na 
cidade, e nesta quinta-fei-
ra (02) entrega o recapea-
mento asfáltico do bairro 
Campos Maia, às 19 ho-
ras, na frente do Centro    
Comunitário, na rua 
Tenente Djalma de Oli-

veira Franco, nº 380. O 
objetivo principal da obra 
é beneficiar os moradores 
e trazer melhorias para a 
mobilidade urbana.
  O recapeamento foi 
realizado em dez ruas do 
bairro, totalizando 
10.554 m² de área recape-
ada. 

O valor investido total 
foi de R$360.433,00.
 De acordo com 
informações da Secretaria 
de Obras da Prefeitura, o 
serviços incluem recapea-
mento com CBUQ - 
Concreto Asfáltico 
Usinado a Quente e 
pintura das vias. 

Audiência Pública 
acontece no dia 08 de 
junho em Tremembé

 Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé convida a 
toda população para parti-
cipar da audiência pública 
sobre mobilidade urbana 
que acontece no próximo 
dia 08/06/2016 às 18h30 

na Câmara Municipal.
Para ter acesso ao material 
sobre as propostas 
para a politica de 
Mobilidade Urbana e para 
o PlanMob clique no 
link 
http://www.tremembe.

sp.gov.br/wp-content/
uploads/2016/05/RelDiag-
nosticoPrognosticoPlano-
MobilidadeUrbana.pdf
A presença de todos é mui-
to importante para o de-
senvolvimento de 
nossa cidade!

Festival Junino terá  
‘Trem do Forró’,  

ingressos já estão à 
venda em Pinda

 Pindamonhangaba realiza 
nos dias 17, 18 e 19 de ju-
nho, o 3º Festival Junino, 
na Rodovia Dr. Caio Go-
mes Figueiredo, km 11, 
altura da entrada da Estra-
da Anhanguera. Serão di-
versas atrações musicais, 
culturais, gastronômicas e 
de lazer, para público de 
todas as idades.
 Uma das atrações mais 
procuradas da festa é o 
Trem do Forró, parceria 
com a Estrada de Ferro 

Campos do Jordão, que 
freta o trem para idas e 
voltas do festival. Os 
ingressos já estão à venda, 
a R$11 por pessoa, ida e 
volta, no guichê da Estra-
dinha. 
 Os trens são decorados 
com o tema da festa e con-
tam com uma banda de 
forró e monitores, que vão 
agitando a viagem até o 
festival e garantindo a di-
versão. Existe, ainda, uma 
opção para 

aqueles que preferem uma 
viagem mais sossegada, 
em um vagão sem sonori-
zação.
 Os horários do Trem do 
Forró serão: sexta-feira 
(17) às 19h e 20h30; sá-
bado (18), às 13h, 15h30, 
17h e 19h30; e domingo, 
às 9h30, 11h30, 13h, 15h 
e 17h.
 Mais informações no 
Departamento de Turismo 
da Prefeitura, pelo telefo-
ne (12) 3643-1761
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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.
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.

EXPEDIENTE

Curiosidades

A história do Papai Noel

Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado 
Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O bispo, homem de bom co-
ração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas 
às chaminés das casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) após várias pessoas 
relatarem milagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal 
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil ganhou 
o nome de Papai Noel. Até o fim do século 19, o Papai Noel era representado com uma 
capa de inverno na cor marrom ou verde. Em 1886, o colunista alemão Thomaz Nast 
criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, 
com cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklvs nesse 
mesmo ano. Atualmente, a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças de 
todo mundo, principalmente durante as festas natalinas. E o bom velhinho de presente 
para as crianças que foram obedientes e se comportaram bem durante o ano. Ele habita 
o Pólo Norte e, com um trenó, puxado por renas, traz a alegria para as famílias durante 
as festas natalinas. Como dizem: Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

 
 
Humor

Classificados

Vendo um jazigo quase usado, pronto para receber a qualquer momento. Vista definiti-
va para os “quintos dos infernos” e, fechadura a prova de arrombamento. Acompanha 
uma caixa de foguetes e um engradado de cerveja. Motivo da venda: a minha sogra 
escapou, mais uma vez, do enfarto e o médico garante que ela viverá por muitos e 
muitos anos... ainda.
***
Manoel entra no restaurante e pede:
- Por favor, me sirva uma bacalhoada!
Ao que o atendente pergunta:
- Já sei! O senhor é português...
- Como descobriste? Foi por causa do meu sotaque ou pelo fato de eu ter pedido uma 
bacalhoada?
- Nem um, nem outro... É por que aqui é o McDonald’s...
***
Duas loiras estão em uma biblioteca e uma delas diz:
- Amiga! Olha aqui está escrito que o oxigênio foi descoberto pelo farmacêutico sueco 
Carl Wilhein Scheele.
- Nossa! Exclama a outra. E antes disso, como é que as pessoas respiravam?
***
O ceguinho está parado na esquina, aguardando para atravessar a rua, quando um ca-
chorro chega e faz xixi em sua perna. Ao sentir o líquido escorrendo-lhe pela perna, 
ele imediatamente enfia a mão no bolso, tira uma bolacha e oferece ao cachorro. Ao 
ver aquela cena, uma senhora observa:
- Quanta bondade! O cachorro urinou em sua perna e ainda o senhor lhe oferece uma 
bolacha?
E o ceguinho responde:
- Eu estou querendo saber onde é a cabeça dele para lhe dar uma paulada com minha 
bengala nesse desgraçado...

 
Mensagens 

Se buscais saúde, não fale em doenças com exagero.
Se procuras a paz, esqueça as guerras.
Se te esforças no perdão, por que lembrar as ofensas?
Para que valorizar as tristezas, se fostes feito para as alegrias.
Não haverá ódio onde vibra o amor.
***
Não significa que você é falso, quando você é legal com alguém que você não gosta. 
Significa que você é maduro o suficiente para gostar da pessoa e dizer: te adoro amigo. 
Isso é falsidade. Educação não, educação é uma dádiva que certamente te dá dignidade 
diante de qualquer desaforo.
***
Ás vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados 
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou in-
segurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma reação 
comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e não a veloci-
dade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, 
encontra-se na direção nos perdemos, mas encontraremos o caminho de volta. Pois 
parece que estejamos dando dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim 
mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É 
mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que estejamos 
regredindo, estamos consolidando, descansando. O progresso não é linear. Podemos 
ter avançado muito no que diz respeito à caridade e à compreensão, mas somos prin-
cipiantes em relação à raiva e à paciência. É importante não se exigir demais. Se não 
focarmos nos julgando e nem permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos 
frustrados.

 
 
Pensamentos, provérbios e citações

Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
Homens são como vinho, a idade azeda os maus e apura os bons.
A noite todas as pardas são gatas.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver a alma.
No dia em que nasces é que começam as suas tarefas.
O honesto sonha com aquilo que o pecador realiza.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
Mais importante que as palavras são os atos.
A memória é o cofre da história.
Tolo é quem confia no futuro.
Em matéria de amor, o silêncio vale mais que a fala.
Recordar um amor é viver outra vez.
A linguagem do amor está nos olhos.

MISCELÂNEA Prefeitura investe em
desenvolvimento e

Pindamonhangaba fica entre 
as melhores cidades do Brasil

 Pindamonhangaba 
está entre as melhores ci-
dades brasileiras. É isto o 
que diz o ranking “As Me-
lhores Cidades do Brasil”, 
promovido pela Revista 
Isto É e a Austin Rating 
sobre o nível de desenvol-
vimento socioeconômi-
co dos 5.565 municípios 
brasileiros, e que propor-
cionou à cidade o prêmio 
em várias categorias anali-
sadas. O prêmio visa uma 
contribuição para o país 
através de um mapeamen-
to. O ranking foi origina-
do através do Índice de 
Inclusão Social e Digital 
(IISD) e foi calculado com 
base em indicadores extra-
ídos de fontes primárias, 
como o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN), 
Ministério do Desenvolvi-
mento, entre outros.
As categorias da premia-
ção foram divididas em 
quatro pilares, sendo elas 
a de Indicadores Fiscais/
Sustentabilidade Finan-

ceira, onde Pindamonhan-
gaba ficou em 39º lugar, 
Indicadores Econômicos/
Padrão de Vida e Comér-
cio Exterior (em 24º lu-
gar), Indicadores Sociais 
e por fim, Indicadores Di-
gitais. No ranking geral, 
entre as cidades de porte 
médio, Pindamonhangaba 
ficou em 21º lugar.
A premiação vem em um 
momento de forte desen-
volvimento da cidade, que 
nos últimos três anos, vem 
recebendo vários e reais 
investimentos, como a ins-
talação do shopping, do 
Tenda Atacado, de cinco 
novos hotéis – que gera 
o turismo de negócios -, 
além de novas indústrias, 
obras dos governos es-
tadual e federal e inves-
timentos da própria pre-
feitura em praticamente 
todos os bairros da cidade.
“Este prêmio reconhece 
o momento de grande de-
senvolvimento pelo qual 
Pindamonhangaba vem 
passando, com a retoma-
da de obras, novos inves-

timentos e a procura cada 
vez maior por parte de tu-
ristas e empresários”, afir-
mou o prefeito de Pinda-
monhangaba, que recebeu 
a premiação juntamente 
com o secretário de De-
senvolvimento Econômi-
co da cidade.
A Austin Rating é uma 
agência classificadora de 
risco de crédito de origem 
brasileira e atua há 25 anos 
no país. Foi a primeira em-
presa nacional a conceder 
ratings no Brasil.
Vale destacar que como 
foi concebido a partir de 
dados oficiais, o prêmio é 
uma chancela e um selo de 
qualidade das boas admi-
nistrações do país.
De acordo com a pesquisa, 
desenvolvida por uma das 
revistas mais conceituadas 
do país, a inclusão digital 
e a qualidade de vida são 
fatores primordiais para 
tornar as cidades brasilei-
ras mais amigáveis e prós-
peras, consequentemente 
mais atrativas a novos in-
vestimentos.
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ABANDONO DE EMPREGO 

Padaria Sant´Ana LTDA., empresa com sede em Tremembé-SP,  
Av. Tremembé 492, Bairro: Nossa Senhora da Glória, CEP: 12120-000, 
convoca a Sra. Julia dos Santos Moura, respectivamente, a comparece-
rem em sua sede no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) sob pena 
de configurar abandono de emprego, sujeito às penalidades previstas no 
art. 482 da CLT.

Atletas de Pinda conquistam 
medalhas no Valeparaibano  

de Ciclismo

 Atletas de Pindamonhan-
gaba participaram, no úl-
timo domingo (29), da 2ª 
Etapa do Valeparaibano de 
Ciclismo, que foi realizada 
em Taubaté. A cidade par-
ticipou com nove atletas e 
conquistou sete pódios.
 Pinda esteve bem repre-
sentada na competição. 
Os atletas Arnaldo Rosa, 
Rodrigo Alonso e Alberto 
Marcondes conquistaram 
medalhas na categoria 

MTB Elite e levaram a 
cidade ao pódio. Arnaldo 
chegou em segundo lugar, 
Rodrigo em terceiro e Al-
berto conquistou a quinta 
colocação.
 Na categoria JR, Paulo 
Picoli conquistou o quinto 
lugar. Na estreante, 
Meyson Ramos ficou com 
o terceiro lugar e Rafael 
Pereira conquistou a se-
gunda colocação, pelo sub 
23.

 O paratleta Gilson Perei-
ra competiu pela categoria 
C5 e conquistou o lugar 
mais alto do pódio, fican-
do com a primeira coloca-
ção.
 Os atletas da equipe de ci-
clismo têm participado de 
várias competições e estão 
treinando muito para re-
presentar o município nos 
Jogos Regionais, 
em Caraguatatuba, no mês 
de julho.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
 DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA (IPMP)

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
CONSULTA DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA AQUISIÇÃO

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPÍO DE PARAIBUNA – SP, por intermédio da 
Presidente e da Comissão de Licitação torna público que pretende adquirir imóvel para instalação da 
Sede do Instituto de Previdência do Município de Paraibuna – SP. O imóvel deverá atender as espe-
cificações constantes do chamamento público e do Anexo I de especificações disponível para ser co-
piado no site www.paraibunaprev.com.br  ou solicitado por e-mail para ipmparaibuna@bol.com.br.

As propostas serão recebidas até às 14h00 pelo horário de Brasília, do dia 22 de junho de 2016 por 
SEDEX, ou pessoalmente, mediante protocolo na sede do IPMP, sito à Travessa Humaitá, 67 – Cen-
tro em Paraibuna – SP, em seu horário de funcionamento.

Dúvidas e esclarecimentos – Tel/Fax: (12) 3974-0110

DURVALINA D´ARC DOS SANTOS E SILVA 
Presidente do IPMP

ANA FLÁVIA NOGUEIRA SANTOS
Presidente da CPL (Comissão Permanente de Licitação)

Paraibuna, 30 de Maio de 2016.
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Mais de 250 alunos se
formam essa semana 
pelo Fundo Social em 

Pinda
 Na próxima quar-
ta-feira (1º), às 19 horas, 
o auditório da Prefeitura 
receberá a formatura dos 
alunos dos cursos de Cui-
dador de Idoso, Camarei-
ra e Garçom, sendo cada 
turma com 25 alunos, ou 
seja, 75 alunos no total.  
Na mesma ocasião, os 203 
alunos do Telecentro tam-
bém receberão certificados 
dos cursos de: Informáti-

ca, Rotina Administrativa, 
Planejamento Financei-
ro e Orçamento Pessoal, 
Marketing Pessoal, e Pró 
Show. As formaturas dos 
278 alunos contarão com 
a presença de autoridades 
municipais, alunos e fami-
liares.
 Novas turmas: E 
importante lembrar que 
as inscrições para novas 
turmas do Telecentro se 

encerram nesta terça-feira, 
dia 31. Os interessados de-
vem procurar as unidades 
do Araretama, Vila Rica, 
Cícero Prado (Moreira Cé-
sar) ou Bairro das Campi-
nas. Mais informações 
podem ser obtidas no Fun-
do Social de Solidariedade 
de Pindamonhangaba, na 
rua Deputado Claro Cé-
sar, centro, telefone 3643-
2223.  

Arraiá do Chi Pul Pul!
vai começar em

São Luiz do Paraitinga

Chi Pul Pul! Vai começar 
<3 São Luiz: Cidade Mu-
sical. Prepara a sandália 
porque o forró vai comer 
solto no Mercadão Muni-
cipal :) É o nosso querido 
Chi Pul Pul! A festa que, 
para muitos, é a mais gos-
tosa de São Luiz começa 
na próxima sexta-feira 
(03/06) com a “Seresta do 
Chi Pul Pul” arrastando o 
povão do Centro Histórico 
até o Mercado Municipal. 
Confira abaixo a progra-
mação completa.
♫ 03/06 (sexta)
20h - “Trio Encantado: O 
autêntico forró brasilei-
ro” - Seresta do Chi Pul 
Pul (Saída do Coretinho 

do Calçadão, pelas ruas 
do Centro Histórico, até o 
Mercado Municipal para o 
show com o trio).
-------------------------------
♫ 04/06 (sábado)
20h - Show com “Cipó 
Caboclo” - Baião, forró e 
músicas juninas com Ba-
roni e trio.
21h30 - Show com “Ban-
da Dareia”, no Bailão do 
Chi Pul Pul - Muito baião 
e forró Pé-de-Serra.
-------------------------------
♫ 10/06 (sexta)
19h - Show com “Orgulho 
Caipira” - Danças do Sa-
bão, Caranguejo e Juninas. 
21h - Show com “Tânia 
Moradei, Juscelino Quei-

roz e Kabé Pinheiro” - 
Baião, forró e músicas ju-
ninas.
-------------------------------
♫ 11/06 (sábado)
14h - Cortejo Caipira com 
carro de boi e Corpora-
ção Musical São Luis De 
Tolosa e quadrilhas dos 
estudantes pelas ruas do 
Centro Histórico até o 
Mercado Municipal.
15h - Concurso de Quadri-
lhas Juninas.
19h - Teatro com “Circu-
lando Mamulengo” - “A 
Folia no Terreiro de Seu 
Mane Pacaru”.
11/06 (sábado - 21h) Show 
com “Trio Sinhá Flor” - 
Forró Pé-de-Serra.

Taubaté mantém  
aplicação de vacinas 

contra gripe

Vacinação contra  
raiva animal começa  

dia 06 de junho  
em Tremembé

 A Campanha Nacional 
de Vacinação contra a In-
fluenza termina nesta ter-
ça-feira, 31 de maio, mas 
em Taubaté a aplicação 
das doses continua até o 
fim dos estoques.
  A população que integra 
o público alvo da campa-
nha deve estar atenta a 
alguns postos, cujos esto-
ques já foram reduzidos e 
agora só estão disponíveis 
para a segunda dose das 
crianças entre 6 meses e 
menores de cinco anos.

  A raiva animal é uma 
doença que não tem cura. 
Por isso, para proteger os 
cães e gatos do município, 
a Prefeitura de Tremembé 
realizará a partir do próxi-
mo dia 06 de junho até 
o dia 21 de julho, a vacina-
ção contra a raiva animal.   
Ao todo, serão 8 postos 

 De acordo com a Vigi-
lância Epidemiológica de 
Taubaté, quem ainda 
não tomou a vacina pode 
procurar os postos da In-
dependência, Três Marias 
1, Ana Rosa e Mourisco. 
Estas unidades foram 
as que receberam a 
maior quantidade de do-
ses.
 Taubaté já superou a mé-
dia estabelecida pelo Mi-
nistério da Saúde para a 
campanha, chegando a 
94,67% de cobertura.

de imunização, são eles: 
Centro de Saúde, todos 
ESFs e praças ou escolas 
de bairros afastados. To-
dos os cães e gatos 
com mais de três meses de 
idade devem receber a va-
cina.
  A campanha de vacina-
ção teve início no dia 08 

 O público-alvo da 
campanha é formado por 
crianças entre seis meses 
e menores de cinco anos, 
idosos a partir dos 60 
anos, gestantes, puérperas 
(mulheres que tiveram fi-
lhos nos últimos 45 dias), 
doentes crônicos, indíge-
nas e população carcerá-
ria.
 Mais informações podem 
ser obtidas junto à 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Taubaté pelo telefo-
ne 3629-6232

de março em nosso 
município, com a apli-
cação realizada no COA 
(Centro de Observação 
Animal) com objetivo de 
possibilitar uma 
melhor cobertura vacinal 
dos animais.
  Abaixo segue tabela com-
pleta de vacinação.

VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT DE TAUBATÉ

Chefe de serviço de limpeza
Cirurgião dentista – clínico geral
Eletricista de instalações (veículos automotores
Fiscal de operação
Instalador de insulfilm
Mecânico de automóveis e caminhões
Mecânico de manutenção hidráulica
Mecânico eletricista de automóveis
Mecânicos de veículos automotores
Operador de motosserra
Operador de máquina trituradora
Operador de pá carregadeira
Operador de roçadeira

PCD – Pessoa Com Deficiência

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT: Piso superior da Rodoviária Velha / TEL: 3632-3984

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA A SEXTA DAS 08H ÀS 17H


