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Volkswagen Taos é
apresentado pela
primeira vez no Brasil

O Taos, o mais novo SUV
da Volkswagen, é apresentado pela primeira vez no
Brasil, em uma live comandada pelo Presidente
e CEO da Volkswagen na
América Latina Pablo Di
Si. O evento marca também o encontro inédito
dos quatro SUVs da VW
no País: Nivus, T-Cross,
Taos e Tiguan Allspace.
“O Taos é um carro com
design moderno, diversos
itens de segurança e muito
conectado. Ele é mais um
importante
lançamento
da nossa ofensiva de produtos, especialmente no
segmento de SUVs, para
atender plenamente às necessidades do consumidor
da região América Latina.
No segundo trimestre de
2021, a família de SUVs
da Volkswagen no mercado brasileiro estará completa”, diz Pablo Di Si,
em referência aos quatro
produtos do portfólio, Nivus, T-Cross, Taos e Tiguan Allspace. Todos desenvolvidos e construídos
sob a Estratégia Modular
MQB, com o conceito de
produção mais moderno

pelo Grupo Volkswagen
no mundo. Nele foi investido US$ 650 milhões na
Argentina, de onde será
produzido e exportado
para toda a região América
Latina. Ele será o primeiro
SUV da marca alemã a ser
produzido na Argentina,
na fábrica de General Pacheco, onde acaba de ser
inaugura a nova cabine de
pintura, a mais moderna
entre todas as fábricas de
automóveis da Argentina.
Desenvolvido sob os conceitos de premium, único
e sofisticado, o Taos une
design, segurança e muita
tecnologia como nenhum
outro modelo no segmento
de SUVs médios.
Alta tecnologia sem dúvida é um dos destaques
do Taos. Os faróis, por
exemplo, inauguram na
região a mais nova tecnologia de iluminação da
marca, o IQ. Light, além
da nova assinatura noturna
da Volkswagen. Os faróis
full LED ganham em amplitude e alcance, garantindo ainda mais conforto
e segurança ao motorista.
Outro destaque do modelo

é a moderna “ilha digital”,
composta pelo Active Info
Display e pelo infotainment VW Play, em uma
incrível combinação de
duas telas de 10 polegadas
cada uma, algo inédito no
segmento. O Taos também
possui insertos em couro
no painel e nas laterais das
portas dianteiras, ganhando ainda mais sofisticação
e elegância no interior.
Quanto à segurança, o
Taos virá com diversos
sistemas de auxílio à condução. O Controle adaptativo de cruzeiro (ACC)
com stop & go, juntamente à Frenagem autônoma
de emergência (AEB) com
detector de pedestres e os
detectores de ponto cego e
de tráfego traseiro são algumas das principais tecnologias do Taos voltadas
à segurança dos passageiros. Os faróis IQ. Light,
associados ao Dynamic
light assist e à Luz de conversão dinâmica, também
auxiliam para uma condução mais segura, uma
vez que promovem uma
melhor visão do ambiente
externo ao carro.

Casa noturna fecha em
Cambury por desrespeito
às regras da pandemia

Em uma ação conjunta
entre agentes do setor de
Fiscalização de Posturas,
Guarda Civil Municipal e
Polícia Militar, foi realizado na noite de terça-feira (08/12), o fechamento
de uma casa noturna em
Cambury, na Costa Sul da
cidade.
O local vinha anunciando,
pelas redes sociais, a realização de um show com
a estimativa da participação de pelo menos 1,5mil
pessoas. A medida segue
a recomendação do Ministério Público, que proíbe a
realização de eventos com
aglomeração para garantir a segurança, a saúde e
a prevenção contra o coronavírus. Recentemente, em outras operações,
foram autuados mais de
10 estabelecimentos sem
alvará de funcionamento,
além de realizadas seis
apreensões de mercadorias
e equipamentos em locais

em que o proprietário não
possuía licença.
Em Maresias, uma das
mais famosas casas de
eventos do bairro também
chegou a ser lacrada por
desrespeito ao decreto municipal que proíbe o funcionamento desses locais.
Na Rua da Praia, uma tabacaria foi fechada em
ação conjunta com a Vigilância Sanitária, já que o
espaço não possuía alvará
de funcionamento.
Desde o início da pandemia, em março passado,
São Sebastião se tornou
referência na liderança de
isolamento social no estado de São Paulo e é a
cidade com a maior taxa
de testagem rápida de coronavírus no país. Até o
momento, mais de 25% da
população sebastianense
já foi testada, cerca de 23
mil pessoas.
Na última semana, o
prefeito Felipe Augusto

(PSDB) suspendeu toda a
programação de verão de
2020, a queima de fogos
na virada do ano e o Carnaval de 2021.
A Administração Municipal irá manter a fiscalização nas praias e as ações
de bloqueios sanitários nas
entradas da cidade com o
objetivo de monitorar e
orientar aos turistas e banhistas sobre a prevenção e
importância do isolamento
social, o uso de máscaras
em locais públicos e o
combate à pandemia.
A participação da população é fundamental para o
cumprimento dos protocolos sanitários e também
nas denúncias de abusos
e irregularidades como a
realização de festas, reuniões e aglomerações. As
queixas devem ser feitas
para a Polícia Militar e a
Guarda Civil Municipal
por meio dos telefones
190 e 153.

Deslizamento de terra em
Campos do Jordão destrói
quintal de casas

Um deslizamento de terra
destruiu, nessa quarta-feira (9), o quintal de casas
na rua 13 de junho da Vila
Santo Antonio, em Campos do Jordão.

Segundo
informações
do Cormpo de Bombeiros, apesar de causar
apenas danos materiais
nos quintais das residências, ninguém ficou ferido

no escorregamento de terra.
No momento, a Defesa Civil está no local e avalia a
interdição de algumas moradias.
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Miscelânea
Curiosidades
O que se pode chamar de atividade industrial mais antiga da história humana diz respeito à produção de talhadeiras e machados de pedra. Na
Etiópia, foram encontrados exemplares fabricados, seguramente, há mais
de dois milhões e quinhentos mil anos. Mas o comércio de pedra é mais
recente. Estima-se em vinte e oito mil anos a idade dos indícios da compra
e venda de âmbar na Europa.
***
A águia é membro de uma família de rapina e que também se inclui o
falcão, o gavião e o abutre. As águias têm aproximadamente um metro de
comprimento, chegando as suas asas abertas a medir mais de um metro e
oitenta centímetros. Os machos são maiores que as fêmeas. Alimentam-se
de galos do campo, lebres, coelhos e até mesmo de pequenas ovelhas. O
ninho é feito na copa das árvores e preferencialmente em penhascos. Quase sempre as águias regressam aos velhos ninhos.
Humor
O sujeito entra em casa completamente louco, agarra a mulher pelos braços e bem furioso, grita:
- Você vai ter que me explicar o que a sua fotografia está fazendo no painel
da agência matrimonial, diz?
- Sabe querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você se
lembra?
***
Corrigindo velhos ditados populares
A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vem a enchente.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia inteiro.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica com o saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele se mudou pra praia.
Mensagens
Quando as crianças de atrapalham com os deveres da escola é o momento
em que os pais devem apoiá-los, principalmente escolhendo um bom lugar
para o trabalho escolar. Um lugar fixo, limpo e bem iluminado, mesmo
que seja um cantinho na mesa da cozinha. Os pais podem ajudar, separando as lições em ordem de importância. Estejam sempre ao lado de seus
filhos, explicando as dúvidas e só assim o dever da escola se transformará
em uma verdadeira lição de vida.
***
Cinco passos para melhorar a auto-estima
1 – Afaste os invejosos, afaste-se das pessoas invejosas.
2 – Coragem para mudar, nunca tenha medo de mudar.
3 – Celebre as pequenas vitórias, por menos que sejam.
4 – Olhe para o futuro, pense que amanhã será bem melhor.
5 – Fique atento consigo mesmo, sempre ouça a sua consciência.
Pensamentos, provérbios e citações
A saudade é a maior prova de que o passado valeu a pena.
Mais perdido do que minhoca no galinheiro.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia é uma vida.
Viver nos corações que deixamos para trás é morrer.
A noite todas as pardas são gatas.
Vencer é o que importa o resto é conseqüência.
Sua tarefa é descobrir o seu serviço e com amor dedicar-se a ele.
A felicidade dos outros é o tormento dos invejosos.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
Saber o que é possível é o começo da sabedoria.
Aquele que promete e faz o bem cultua o seu próprio êxito.
Uma idéia sem execução é um sonho.
Não adianta chorar sobre o leite derramado.
Não conte com o ovo no “fiofó” da galinha.
Não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 214, Termo nº 7296
Faço saber que pretendem se casar PABLO AUGUSTO DOS SANTOS e PÂMELA ÍNGRID DOS SANTOS, aprensentando
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de
Tremembé-SP, nascido no dia 03 de março de 1999, de estado civil solteiro, de profissão matalúrgico, residente e domiciliado
na Rua José Luis Mariano, nº 190, São Vicente de Paula, Tremembé/SP, filho de JESUS FABIANO DOS SANTOS, de 45
anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 21 de março de 1975 e de ADRIANA CORREA, de 44 anos, natural de
Taubaté/SP, nascida na data de 03 de dezembro de 1976, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é
natural de Pindamonhangaba-SP, nascida no dia 14 de fevereiro de 2000, de estado civil solteira, de profissão auxiliar geral,
residente e domiciliada na Rua Farid Barchetti Demetrio Feris, nº 243, Guedes, Tremembé/SP, filha de MARCO ANTONIO
DOS SANTOS, de 43 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 01 de maio de 1977 e de VÂNIA CRISTINA DOS
SANTOS, de 43 anos, natural de Campos do Jordão/SP, nascida na data de 28 de dezembro de 1976, ambos residentes e domiciliados 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.
Livro D-25, FLS. nº 214, Termo nº 7297
Faço saber que pretendem se casar WESLLEY PEREIRA e SEILY FERNANDA DIAS DOS REIS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 25 de junho de 1991, de estado civil solteiro, de profissão promotor de vendas, residente e domiciliado
na Rua Alceu Moreira, nº 70, Vera Cruz, Tremembé/SP, filho de JOCELINO GONÇALVES PEREIRA, de 67 anos, natural
de Cristina/MG, nascido na data de 21 de fevereiro de 1953 e de MARIA DO CARMO BALBINO PEREIRA, de 61 anos,
natural de Cristina/MG, nascida na data de 18 de julho de 1959, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. A habilitante
é natural de São Paulo-SP, nascida no dia 14 de julho de 1985, de estado civil solteira, de profissão faxineira, residente e
domiciliada na Rua Alceu Moreira, nº 70, Vera Cruz, Tremembé/SP, filha de EDNA DIAS DOS REIS, de 58 anos, natural de
Bahia, nascida na data de 15 de junho de 1962, residente e domiciliada em Taubaté/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.
Tremembé, 11 de dezembro de 2020.
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

UNITAU promove Seminário
sobre o ensino inclusivo em
tempos de pandemia

O curso de mestrado profissional em Educação da
Universidade de Taubaté
(UNITAU) promove, entre os dias 10 e 11 de dezembro, o 1° Seminário
Internacional em Educação, que tem como objetivo trazer discussões
sobre dois grandes temas
“Educação inclusiva: um
grande desafio para a formação dos professores” e
“Educação em tempos de
pandemia”. Os encontros,
que são abertos ao público, serão transmitidos pela
plataforma zoom.
O Seminário conta com a
participação das professoras da UNITAU Profa.
Dra. Ana Maria Gimenes
Corrêa Calil e Profa. Dra.
Patrícia C. Albieri de Almeida, mas também com
a presença de professores convidados, como o
Prof. Dr. Carlos Eugênio
Beca, da Universidad Diego Portales, no Chile, e da
Profa. Dra. Maria Alejandra Silva, da Universidad
del Salvador, em Buenos

Aires, na Argentina.
“Ambos os temas interessam muito à formação de
professores.
A educação inclusiva não
engloba apenas as pessoas com deficiência, mas
também as pessoas que
precisam de mais
atenção.
Precisamos atingir a equidade, não oferecer as mesmas oportunidades porque
nem sempre todos estão no
mesmo patamar”, comenta
a professora Dra. Ana Calil sobre a importância da
discussão dos temas neste
momento. “A pandemia
desvelou muitas diferenças que até então estavam
veladas. Não foi apenas
a falta de recursos tecnológicos, mas de recursos
humanos”, continua a palestrante.
Como parte da programação do Seminário, acontecerá, também, o 2° encontro de egressos (no dia 12),
que tem como objetivo a
troca de experiências entre
os alunos que já concluí-

ram o curso de mestrado
profissional em Educação
da UNITAU, com os estudantes que ainda cursam
o mestrado. Serão formadas duas mesas redondas
durante o encontro para a
discussão dos assuntos do
dia, sendo a primeira composta por egressas doutorandas e a segunda por
egressas que trabalham
na rede pública de ensino.
“Julgamos que essa troca
de experiência estimula os
mestrandos nas suas próprias pesquisas”, pontua a
Profa. Dra. Ana Calil.
Confira a programação.
I Seminário Internacional
em Educação
10/12, às 19h - Educação
inclusiva: um grande desafio para a formação dos
professores.
11/12, às 19h - Educação
em tempos de pandemia
II Encontro de Egressos
12/12, às 9h - Roda de
conversa com egressos
doutorandos e egressos
que atuam na rede pública
de ensino
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Governo Federal zera alíquota Cristiano Ronaldo declara que
de imposto de importação
nunca viu Messi como rival
de revólver e pistola

O governo federal zerou a
alíquota do imposto aplicado para a importação
de revólveres e pistolas. A
medida, que deve vigorar
a partir de 1º de janeiro,
está prevista em uma resolução, publicada pelo Comitê Executivo de Gestão
da Câmara de Comércio
Exterior, no Diário Oficial
da União de hoje (9).
Na resolução, o governo

inclui “revólveres e pistolas” no anexo que descreve produtos e alíquotas
aplicadas no âmbito do
Mercosul. No caso dessas
armas, a alíquota de imposto será de 0%.
A publicação dessa resolução foi comentada pelo
presidente Jair Bolsonaro,
via redes sociais.
“A Camex editou resolução zerando a alíquota do

Imposto de Importação
de Armas (revólveres e
pistolas). A medida entra em vigor no dia 1º de
janeiro de 2021”, disse o
presidente que, em seguida, fez uma observação na
qual comenta medidas que
zeraram o imposto de importação de 509 produtos
usados no combate à covid-19.
Fonte: Agencia Brasil

José Renato Fedato é eleito
presidente da Aconvap

A Aconvap (Associação
das Construtoras do Vale
do Paraíba) realizou, na
última sexta-feira (8), a
eleição para sua nova diretoria, incluindo presidente
e vice-presidentes que comandarão a entidade no
biênio 2021/2022.
O atual vice-presidente

e diretor da Construtora
Costa Norte, José Renato
Fedato, assume a presidência da entidade a partir
de janeiro, substituindo
Fabiano Moura que liderou a Aconvap nos últimos
quatro anos. Para José Renato Fedato, as principais
responsabilidades para o

próximo período são promover o crescimento sustentável das empresas na
retomada pós-pandemia
e incentivar a geração de
emprego e renda neste
que é um dos setores mais
importantes para o desenvolvimento econômico e
social do país.

Eles definiram a rivalidade
do clássico entre Real Madrid e Barcelona na última década, mas Cristiano
Ronaldo disse que sempre
se deu bem com Lionel
Messi e nunca o viu como
rival. Agora na Juventus, o atacante português
marcou dois gols de pênalti para ajudar a equipe
campeã italiana a garantir
uma vitória por 3 x 0 sobre o Barcelona de Messi
na Liga dos Campeões na
terça-feira (8).
Foi o primeiro encontro
entre Cristiano Ronaldo e
Messi desde que o português deixou o Real Madrid para se transferir para
a Juventus em 2018. Jun-

tos, os dois conquistaram
a Bola de Ouro em 11 dos
últimos 12 anos.
“Sempre tive uma relação
cordial com Messi”, afirmou Ronaldo à Movistar.
“Como já disse, há 12, 13,
14 anos (venho) dividindo
prêmios com ele.” “Nunca o vi como rival. Ele
sempre tentou o melhor
para o seu time e eu tentei
o melhor para o meu. Sempre me dei bem com ele.
Tenho certeza que ele dirá
o mesmo se você perguntar.” “Mas sabemos que no
futebol as pessoas sempre
buscam uma rivalidade
para criar mais emoção”,
acrescentou.
Cristiano Ronaldo espera

que a vitória possa dar uma
“injeção de confiança” à
Juventus, que atualmente
está em quarto lugar na
classificação do Campeonato Italiano. O Barcelona também está tentando
se recuperar de um início
abaixo do esperado em sua
campanha no Campeonato
Espanhol.
“Messi é o mesmo de
sempre (em campo)”, disse Ronaldo. “O Barcelona
está em um momento difícil, mas ainda é o Barça.
Tenho certeza de que sairão disso. Todas as equipes têm fases ruins, mas
o Barcelona é uma equipe
muito boa”.
Fonte: Agencia Brasil

CHAMADA PÚBLICA Nº 011/2020 - PROC. ADM. Nº 429/2020 - OBJETO: O objeto da presente Chamada Pública é o Contratação por
tempo determinado de prestadores de serviços para execução de
Projetos Sociais da Proteção Social Básica, Proteção Especial e Fundo Social do Município, conforme condições descritas na Chamada
Pública, no Termo de Referência e demais anexos que integram a
presente. DATA DE INSCRIÇÃO: de 14/12 a 18/12/2020 - Horário:
09h00min às 16h30min no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social – Rua Antônio de Oliveira Portes, Nº 338, Bairro Centro, Potim/SP; DATA DE REALIZAÇÃO: 21 à 22/12/2020 com agendamento
prévio com o candidato. A Chamada Pública na integra poderá ser
consultada no endereço acima citado ou retirada GRATUITAMENTE
no site da Prefeitura Municipal de Potim: www.potim.sp.gov.br.

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020 - Termo de Fomento que entre si celebram o Município de Potim e a Casa da Infância e da Juventude de Aparecida. Objeto: Execução de acolhimento
provisório e excepcional de até 12 (doze) crianças e adolescentes
em exposição a situação de risco pessoal e ou social, em sistema de
moradia e oferecer assistência global, até que lhes sejam providas a
convivência familiar. Valor: R$ 264.000,00. Assinatura: 08/01/2020.
Vigência: 08/01/2021. Erica Soler Santos de Oliveira – Prefeita Municipal.

CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2020 - PROC. ADM. Nº 423/2020 OBJETO: A Prefeitura Municipal de Potim informa a suspensão da
Chamada Pública acima, tendo em vista a necessidade de diligência
acerca da documentação apresentada pelos participantes cadastrados, conforme Ata de Reunião disponível no site www.potim.sp.gov.
br.
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Ministério da Saúde divulga lista
de profissionais cubanos
reincorporados ao Mais Médicos

O Diário Oficial da União
publicou, nesta sexta-feira (11), portaria do Ministério da Saúde, com a
lista dos nomes de médicos cubanos, com os respectivos registros únicos,
reincorporados ao Projeto
Mais Médicos para o Brasil. São mais de 350 profissionais que trabalharão
em municípios de 24 estados, entre eles, Alagoas,
Amazonas, Bahia, Cea-

rá, Espírito Santo, Goiás,
Maranhão, Minas Gerais,
Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia,
Roraima, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.
O Mais Médicos para o
Brasil objetiva o fortalecer o serviço de Atenção
Básica do país, a porta de

entrada preferencial do
Sistema Único de Saúde
(SUS), que está presente
em todos os municípios e
próxima de todas as comunidades.
Veja a Portaria nº 71 (clique AQUI), de 10 de dezembro de 2020, com a
lista dos nomes dos médicos incorporados ao Projeto Mais Médicos para o
Brasil.
Fonte: Agencia Brasil
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Balaio de Natal divulga
produtores rurais de Pinda

Com a pandemia e o cancelamento da festa de confraternização, o Sindicato
Rural de Pindamonhangaba começou a buscar alternativas para presentear
os associados no final do
ano. A primeira ideia foi
comprar cestas de Natal
no comércio da cidade e
presentear os sócios. “Foi
então que optamos por
montar uma cesta de produtos produzidos na nossa
zona rural, por produtores
rurais. Desse modo estaríamos homenageando
nossos associados e prestigiando os produtores que
se dedicam ao trabalho de
transformar matéria-prima
em produtos bem elaborados”, explica o presidente
do Sindicato Rural, João
Bosco Andrade Pereira.
Outro destaque do Balaio
de Natal é que a maioria
dos fornecedores foi aluno
dos cursos oferecidos pelo
Sindicato Rural em parceria com o SENAR, mostrando a grande importância da qualificação do
produtor rural. E o balaio,
também é fruto do curso

de artesanato em bambu,
realizado no Sindicato.
O Balaio de Natal foi inserido no Projeto Descubra Pinda, desenvolvido
pelo Observatório Social
de Pindamonhangaba, que
procura estimular a população a conhecer melhor a
nossa cidade e a prestigiar
o comércio e os produtores locais, bem como os
atrativos turísticos do município. “Essa, inclusive,
é uma tendência que vem
ocorrendo em quase todo
o mundo”, completou, o
presidente.
Junto com o Balaio de Natal, os associados receberam também o calendário
2021 - Fazendas de Pindamonhangaba. Um trabalho
que também foi desenvolvido pelo Sindicato Rural
com o objetivo de homenagear os produtores rurais do município.
A iniciativa foi muito bem
recebida pelos associados
do Sindicato e temos recebido muito retorno positivo sobre ela. “Parabenizo
a toda equipe e os colaboradores do Sindicato Rural

por essa iniciativa, pois,
ajuda a divulgar os produtos feitos por produtores
rurais de Pindamonhangaba com muito capricho
e de excelente qualidade!
Sem dúvida, foi um belíssimo presente. E o calendário, um show à parte”,
comemorou Mara Bolson,
associada do Sindicato
Rural. Cada Balaio tem
um cartão de Natal, que no
verso traz o contato de todos os fornecedores. Dessa forma a produção local
pode ser divulgada e os
produtos comercializados
posteriormente, atendendo
assim um número maior
de consumidores.
De acordo com o presidente do Sindicato Rural,
a ideia é que o Balaio de
Natal se transforme em
um produto que represente
Pindamonhangaba. “Esperamos que o Balaio de Natal se torne uma realidade
para os produtores rurais,
que poderão oferecê-lo
para outras empresas e entidades no próximo ano,
gerando assim, mais uma
fonte de renda”, concluiu.

Shopping Pátio Pinda terá horário
especial de fim de ano

Durante as celebrações
de fim de ano, o centro de
compras terá horário especial para receber o público.
As mudanças ocorrem nas
vésperas das datas comemorativas, dias 24 e 31 de
dezembro, no Natal (25) e
no Ano Novo (1° de janeiro). Confira os horários de
funcionamento durantes
as festas:
Vésperas de Natal e Ano
Novo (dias 24 e 31 de dezembro)
Todas as lojas, estandes e
quiosques: das 9h às 18h
Praça de Alimentação: das
11h às 18h
Natal (25) e Ano Novo (1°
de janeiro)
Portarias do shopping: das
17h às 22h
Rede Cine: a partir das 17h
Demais lojas: abertura

facultativa. Nos demais
dias, o centro de compras
continua aberto ao público de segunda a domingo,
das 12h às 22h, seguindo
as determinações previstas
para a fase amarela do Plano São Paulo. Desde o início de dezembro, diversas
ações natalinas gratuitas
estão disponíveis para os
clientes do Shopping Pátio
Pinda. As atividades, que
garantem diversão segura
e momentos em família,
acontecem no shopping ou
virtualmente, por meio de
live. Confira a programação completa das atividades:
Oficinas
O Shopping Pátio Pinda
recebe oficinas gratuitas
para produção de artesanatos natalinos, realizada

em parceria com o Fundo
Social de Solidariedade de
Pinda. Para participar basta realizar a inscrição e adquirir o seu kit na loja Arte
Encanto ou solicitar a lista
para comprar os materiais.
As oficinas acontecem
sempre às 19h e cada data
traz uma decoração diferente: anjo de árvore de
Natal (11), estrela de Natal
em feltro (12), CD decorativo (dia 18), anjo natalino
(19). No próximo domingo (13), às 16h, acontece
uma oficina para ensinar
todos os preparativos e
montagem de uma árvore de Natal com materiais
recicláveis, como papelão,
revistas e rolos de papel. A
aula será comandada pela
Tia Gih, da Luna e Mel
Assessoria, no Instagram

do Shopping.
Ações interativas
Até o dia 11 de dezembro,
os clientes do Shopping
Pátio Pinda podem participar do concurso online
de “Cartões Natalinos”.
Para se inscrever, basta
preparar, em casa, um cartão personalizado e enviar
três fotos pelo direct do
@shoppingpatiopinda, no
Instagram. Quem passar
pelo centro de compras até
o dia 3 de janeiro poderá
conferir uma mensagem
especial do Papai Noel, já
que ele estará muito ocupado no Polo Norte. No
tapume
instagramável,
localizado próximo à Riachuelo, o público também
poderá tirar fotos em um
cenário de Natal.
O centro de compras tam-

bém vai dar aquela forcinha para quem adora
enviar cartões de Natal.
Os clientes já podem encontrar nas redes sociais
do shopping várias opções
de layout, todos gratuitos, para surpreender seus
familiares e amigos com
uma mensagem especial.
Ação solidária
A tradicional árvore solidária, realizada em parceria com a UniFUNVIC,
também está no centro de
compras. Por meio da iniciativa, os clientes poderão
“apadrinhar” crianças para
presenteá-las com roupas,
calçados e brinquedos.
São mais de 50 crianças
de projetos sociais de Pinda e região que podem ter
um Natal ainda mais feliz.
Para participar basta pro-

curar a árvore dos sonhos,
localizada próximo à loja
Benetti Móveis.
Papai Noel Pátio Pinda
Especialmente neste ano,
o Papai Noel do Shopping
Pátio Pinda entrou para o
universo digital e está interagindo com o público
pelo WhatsApp, número
12 9 9755-5648. Quem
preferir também pode enviar a sua cartinha pelo
e-mail: papainoel@patiopinda.com.br.
Ainda na versão digital,
o Papai Noel está dando
uma ajudinha na hora de
fazer as compras de Natal.
O bom velhinho apresenta
dicas através de vídeos divulgados nas redes sociais
do shopping, mostrando o
que tem de melhor nas lojas do Pátio Pinda.

