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ADL de outubro cresce 200% em comparação a julho; Prefeitura intensifica ações em áreas preocupantes

Análise revela risco cada ves maior
de epidemia de dengue em Lorena

Lucas Barbosa
Lorena

Apesar de não registrar 
nenhum caso de dengue em 
2018, Lorena corre o risco 

de sofrer uma epidemia 
da doença até março do 
ano que vem. Isso é o que 
mostram um levantamento 
realizado pela Vigilância 
Epidemiológica apontou que 

proporcionalmente foram 
encontradas quatro larvas 
do mosquito transmissor 
da doença, o Aedes aegypti, 
em cem imóveis vistoriados.

Divulgado pela Prefei-

tura na última semana, o 
resultado de 3,9 % da ADL 
(Avaliação de Densidade 
Larvária)  referente ao mês 
de outubro revelou um 
aumento preocupante em 

comparação ao resultado 
do último levantamento, 
realizado em julho, que foi 
de 1,3% (mais de uma larva 
do mosquito achada em cem 
residências averiguadas). O 
índice considerado aceitável 
pelo Ministério da Saúde é 
de até 1%.

Para a gerente da Vigilân-
cia Epidemiológica de Lore-
na, Helen Colino, o principal 
fator que contribuiu para o 
crescimento do índice foi a 
condição climática de outu-
bro. “A chegada de uma esta-
ção mais chuvosa e quente 
propiciou o surgimento de 
criadouros. Além disso, di-
versos moradores não estão 
agindo como deveriam, já 
que deixam água acumulada 
em ralos e diversos tipos 
de recipientes. Apesar do 
último caso de dengue em 
Lorena ter ocorrido em abril 
do ano passado, estamos 
preocupados devido ao úl-
timo resultado da ADL”.

A gerente revelou ainda 
que os bairros que apresen-
taram maior incidência de 
focos do mosquito no último 
levantamento foram Bairro 
da Cruz, Cidade Industrial, 

Funcionários da Vigilância Epidemiológica de Lorena, durante visita à àrea mais distante na cidade; expectativa é negativa após nova ADL

Jardim Novo Horizonte, Par-
que das Rodovias, Vila Brito, 
Vila Hepacaré e Vila Nunes. 
“Para evitar que estes locais 
específicos registrem casos 
da doença, intensificamos as 
ações de conscientização e 
de vistorias. É importante 
destacar que durante todo o 
ano, as equipes de combate 
estão percorrendo regular-
mente todas as regiões do 
município. Precisamos da 
ajuda da população para que 
a cidade não enfrente uma 
nova epidemia”. 

De acordo com o crono-
grama da Vigilância Epide-
miológica, a próxima ADL 
será realizada em janeiro 
de 2019.

Passado – Segundo dados 
da secretaria de Saúde, 
o principal surto de den-
gue em Lorena ocorreu 
em 2015, quando foram 
contabilizados 2.346 casos. 
À época, soldados do 5° 
BIL (Batalhão de Infantaria 
Leve) chegaram a atuar na 
fiscalização dos imóveis pelo 
município.

No ano passado, o número 
de moradores infectados 
pela dengue foi de 83.
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O hidrômetro, popularmente co-
nhecido como relógio de água, é um 
equipamento de aferição do consumo 
de água que possibilita a emissão das 
contas de forma coerente com o uso, 
registrando a quantidade utilizada em 
cada residência ou estabelecimento 
comercial.

O aparelho deve ficar em local aces-
sível para a averiguação mensal e o 
seu lacre não deve ser rompido, pois 
é ele que garante que não houve adul-
teração do marcador. A violação do 
lacre é crime, sujeito às penas da lei.

Saber como realizar a leitura desse 
aparelho não é uma tarefa difícil e 
nem exclusiva do leiturista, que é  o 
profissional contratado para esse ser-
viço. Quando o consumidor aprende 
fazer essa medição, pode monitorar 
seu consumo, buscar práticas de 
usos mais sustentáveis desse recur-
so, identificar possíveis vazamentos 
e evitar o desperdício, assim como 
conferir os valores cobrados na sua 
conta.

Monitorar o consumo de água evita desperdícios

Confira, em apenas três passos, 
como é fácil fazer a leitura:

Anote os quatro primeiros nú-
meros do hidrômetro, ou seja, os 
que aparecem na cor preta.

Após alguns dias, faça o registro 
novamente.

Subtraia a segunda anotação 
da primeira e terá a quantidade 
de metros cúbicos consumidos. 
Cada metro cúbico corresponde 
a mil litros de água.

É importante destacar que, caso 
registre um aumento exagerado 
entre os dias analisados, é possível 
que haja vazamentos. Se for essa 
a situação, entre em contato pelo 
telefone 0800 2020 120 para que a 
equipe da Águas Piquete avalie e 
possa realizar a manutenção, que 
só é feita se o problema for das vias 
externas até o cavalete de entrada 
de água no imóvel.

A leitura correta do hidrômetro auxilia na identificação de possíveis vazamentos e elimina riscos de prejuízos
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Pindamonhangaba - O prefeito 
de Pindamonhangaba, Isael Domin-
gues (PR), que revelou na última 
quinta-feira que conseguiu, junto 
à Caixa Econômica Federal, captar 
R$ 8 milhões para a construção de 
dois modernos terminais rodoviários, 
sendo um deles no distrito de Moreira 
César. O anúncio foi comemorado 
principalmente pelas famílias do 
Distrito, que há décadas cobravam a 
melhoria. De acordo com o projeto, o 
terminal contará até mesmo com uma 
área com sistema de ar-condicionado. 
Além disso, também haverá um local 
destinado para a implantação de lan-
chonetes e lojas. 

Lorena - A trinca de vereadores 
tendenciosos, que em nome de seus 
interesses e caprichos eleitorais, não 
hesitam em manipular a Câmara e 
subjugar os colegas que se posicionam 
a favor da governabilidade. O episódio 
desta semana foi tumultuar o plenário 
quando o Legislativo dava um passo 
decisivo na regulamentação do serviço 
de aplicativos tipo Uber na cidade, e a 
pedido do Executivo, extinguia uma lei 
aprovada em 2011 que regulamentou 
o serviço de mototáxi com vícios de 
inconstitucionalidade. O método ado-
tado pelo manipulador foi confundir as 
funções de mototáxi com motoboy, e 
criar um cenário de pânico e ameaças.

Atos e Fatos
“Administrar é como segurar 
um pombo em sua mão. Se você 
apertar muito, ele morre; 
se afrouxar, ele voa embora”

Márcio Meirelles  Tommy Lasorda

 A MORAL DA TROPA!
O moral da tropa é uma expres-

são muito comum entre os militares 
para explicar o ânimo e o entusias-
mo do comandados.

O presidente Bolsonaro vai en-
contrar uma tropa, os servidores pú-
blicos, motivados em altos salários 
e pouca eficiência administrativa.

Um de seus assessores mais 
próximos afirmou que os servi-
dores precisam ser adestrados, 
outra expressão que não se usa em 
recursos humanos, quer privado, 
quer público.

Pergunte a um contador como 
está a sua atividade. A grande 
maioria em situação de desistir da 
atividade em função do excesso de 
burocracia e de sistemas eletrôni-
cos instalados que não atendem a 
presteza que se exige. Servidores 
despreparados, descentralizações 
administrativas que oneram o custo 
da atividade e a demora em resolver 
as questões mais simples.

A impressão que o contribuinte 
percebe a cada ano: a deterioração 
do serviço público, as operações 
padrões, ilhas de excelência no 
recebimento dos tributos e um 
mangue na prestação dos mesmos!

Os governos que antecederam 
ao atual foram pródigos em au-
mento de salário, atendimento das 
reinvindicações salariais, ameaças 
de greves e greves em profusão 
principalmente em serviços bási-
cos como a saúde, universidades, 
segurança pública.

O próprio presidente Michel 
Temer reconhece, e nada faz para 
abrandar a situação caótica do ser-
viço público onde o problema não 
está na quantidade de servidores, 
mas, sim, no montante da folha de 
pagamento, perto de 300 bilhões 
de reais anuais, com a inflação 
controlada.

Os servidores devem se lembrar 
do período FHC em que ficaram 
oito anos sem reajuste salarial 
depois de um aumento dado pelo 
seu antecessor, Itamar Franco, de 
100 % (?)

Indicadores internacionais de 
eficiência não mostram que o país 

tem um número expressivo de 
servidores - com exceção do Poder 
Judiciário -, entretanto, o salário da 
máquina pública ultrapassa quase 
70% dos salários da atividade pri-
vada, considerando o nível educa-
cional, idade e experiência, em 53 
países, conforme estudo do Banco 
Mundial.

A redução de ministérios nos dá 
apenas a ideia de um rigor adminis-
trativo, diminuição da burocracia, 
mas não atinge o objetivo da efici-
ência administrativa, uma vez que 
a relação salário/benefício destrói 
qualquer iniciativa de uma melhoria 
do atendimento ao público. 

A extinção de ministério é sim-
bólica, pois a burocracia continua.

Ações para reduzir o salário de 
novos servidores cria um abismo 
administrativo que leva apenas a 
um distanciamento do entrante na 
carreira e de quem está no topo. 
Este abismo aumenta a ineficiência 
do atendimento público.

Cabe ao administrador exigir 
do servidor contrapartida de seu 
salário exigindo maior eficiência 
e resultado e um processo célere 
de demissão da carreira pública e 
para tanto, regulamentar a Emenda 
Constitucional nº19, que permite 
a demissão por ineficiência admi-
nistrativa.

Por outro lado, as indicações 
para a área econômica e jurídica 
trazem uma esperança de melhoria 
ao contribuinte muito grande diante 
dos nomes indicados.

Jovens, pessoas experientes 
dispostas a trabalhar para o bem 
do país. 

Grande parte da sociedade ima-
ginava, que diante de tanta incom-
petência dos últimos governos, não 
existisse mais brasileiros dispostos 
a trabalhar pelo país numa situação 
crítica e de alto risco para as suas 
carreiras profissionais.

Até aqui tudo bem, a pedra no 
caminho do presidente, apesar dos 
seus quase 30 anos de experiência 
legislativa, é o andamento das re-
formas necessárias no trâmite das 
casas legislativas.

Uma grande incógnita!

"A extinção de ministério é simbólica, 
pois a burocracia continua"

Projeto, que conta com participação da Prefeitura, Estado e 
Igreja, atende crianças do 1º ao 9º e presos de penitenciária

Parceria garante consultas
e óculos gratuitos a alunos 
e detentos do P1 em Potim

Rafaela Lourenço
Potim

Um trabalho em Potim avançou a 
perspectiva de atendimento social 
neste mês. Alunos da rede pública 
de ensino e detentos da Penitenciá-
ria 1 foram contemplados com um 
projeto que fornecerá atendimento 
oftalmológico e óculos gratuitos. A 
ação é resultado da parceria entre 
a P1, a Arquidiocese de Aparecida, 
a Prefeitura e a ONG Renovatio. O 
investimento é de aproximadamente 
R$ 76,5 mil.

Por iniciativa da diretora do Cen-
tro de Reintegração e Atendimento 
à Saúde da P1, Karina Prates, cerca 
de 570 detentos e 715 alunos do 1º 
ao 9º ano do ensino fundamental 
receberão os atendimentos da ONG. 

Para atender a demanda da 
cidade, serão dois ônibus com con-
sultórios oftalmológicos adaptados 
e médicos oftalmologistas. O proce-
dimento é dividido por três etapas: 
a triagem, já iniciada na última 
semana, as consultas médicas e a 
entrega dos óculos, até a próxima 
sexta-feira.

Segundo Karina, o projeto, inédito 
na cidade, surgiu após uma alta de-
manda de queixas de saúde visual na 
unidade que abriga 1.906 detentos, 
dos quais 84% parou de estudar no 
ensino fundamental. “Temos proble-
ma de falta de médico oftalmologis-
ta na rede, e tínhamos uma parceria 
com o Hospital de Olhos de São José 
até conseguíamos a consulta, mas 
quando eles precisavam das lentes 
corretivas, e não tinham dinheiro 
nem os familiares para comprar, 
eu atendia apenas meia demanda, 
aí comecei buscar por parceiros 
e conheci a ONG Renovatio, que 
presta esse serviço”. Foi um ano e 
três meses de contatos com a ONG 
até a conclusão do projeto ampliado, 

Aluno da rede pública de Potim passa por exame de vista, em ação que conta com parceria entre poder público e Arquidiocese
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atendendo também as crianças da 
cidade e não apenas os detentos.

De acordo com os dados divulga-
dos pela ONG, a dificuldade visual 
é o terceiro fator responsável pela 
evasão escolar. “A nossa ideia de 
amarrar junto com o presídio é de 
colocar a criança dentro da escola 
e protegê-la para aprender a não 
se envolver com questões que não 
devem, diminuindo possivelmente 
os índices de criminalidade”.

A prefeita Erica Soler (PR), que 
investiu cerca de R$ 14 mil para 
auxiliar o projeto, destacou que des-
de 2017 a Prefeitura tem realizado 
parcerias com a unidade prisional. 
“Esta é mais uma oportunidade do 
município ser beneficiado com uma 
unidade prisional. Eles têm muito 
a nos oferecer, temos apenas que 

dialogar e aproveitar o máximo das 
boas parcerias”.

Já a Arquidiocese de Aparecida 
arcou com R$ 62,5 mil para garantir 
os atendimentos.

Para Karina, este é um projeto 
preventivo que atenderá a demanda 
infantil e dará mais possibilidades 
para os presos. “Precisamos traba-
lhar com a inclusão social após a 
conclusão da pena, mas também 
contribuir para a prevenção da 
criminalidade, por uma sociedade 
mais igualitária. Precisamos unir 
forças e entender que os problemas 
sociais são problemas conjuntos”.

Todos os detentos da P1 e os 
alunos da rede pública que forem 
diagnosticados com dificuldades 
para enxergar sairão do atendimen-
to já com os óculos.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Campos de Cunha tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 24/11/2018 das 16h08 às 16h32. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Campos de Cunha tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 24/11/2018 das 16h58 às 18h00. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi substituído.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Campos de Cunha tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 24/11/2018 das 14h08 às 15h56. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado
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ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,  zumba,mix, gap,  stilleto
dance  -  F:  99669-2921  - Av.  Ilha
Bela 102  ( próx. a Caixa)  -  Ipe  II
Centro de Treinamento Equipe
Abalo - Muai-Thai,  Jiu-Jtsu, MMA
-  F:  98116-4858  -  Av.  Ilha  Bela
105  -  próximo  a  Lotérica  -
Moreira  César
Academia SHARK - Rua  Dr.
Gonzaga  177  -  F:  3527-5767  -
sharksaude@gmail.com  - M.C
Academia Estrutura Física - Av.
das  Margaridas,  545  -  V.  das
Acácias  - F:  (12)3637-1126/ wats
99649-1193  -  M.Cesar
Academia Moviment:  Tel:  3637-
2557 Musculação, Zumba  ,  Jump
,  Aero-box,  Ritmo.  Av:  Dr.José
Ademir César Ribeiro,  650 Próx.
Av. Zito  - M. César

AGUA/GELO
H2O PURIFICADORES DE ÁGUA
SOFT e MAQUINA DE GELO EVEREST
- Venda - locação - Assit técnica de
fabrica  -  refil  soft  original  -  F:
3645-4005/98887-1220  -  Av.
Jadir  Figueira  204  -  Pinda

AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia  -  pedra  -
terra  -  terraplenagem  -  aterro  -
desaterro  -  F:  99716-1106/
99160-7995  -  Pinda

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica - F:
98207-6701/99170-7919  -  Rua
Dr.  Gonzaga  170  -  ao  lado  da
biblioteca  -  Moreira  César

AUTO MECÂNICA E ELÉTRICO
AUTO MECÂNICA MAXIMUS -
direção  hidráulica  para  leves  e
pesados.  Av.  Princesa do  Norte
736  -  F:  3645-3741/99188-7118
- Cidade Nova  - Pinda
PACIFIC e TRANSMISSÕES - Centro
técnico  de  transmissão  auto-
mática  e  direção hidráulica  -  F:
(12)  3642-4104/3643-4234  -
www.pacificauto  center.com.br
R.Luiza  Marcondes  de  Oliveira
160  -  Pinda
SERVIÇO AUTO MECÂNICA JA-
GUAR  -  F:  99773-9876  -  Rod.
Manoel César Ribeiro - Nº 4753 -
Cidade Nova  -  Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:  (12)
99161-0972/98151-6214  - Rua
Alcides  ótio  Ferreira dos  Santos
545  -  Mantiqueira
RENATO DIESEL B. E INJET – Tel
3643-4780  - Av.  Prof. Manoel C.
Ribeiro,  4950  -  Cidade Nova

(12) 99104-0182

Neuton P. Costa
3637-5694 / 3637-1059

99104-6722 / 98274-7076

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo  -  Serv. e
Peças. Av: Prof Manoel C.Ribeiro,
4485 – wolf.cen  troautomotivo@
gmail.com    -F:99613-3668/3642-
9174/ID  918*14338  Cidade  Nova

BANHO & TOSA
ANIMAL URBANO - F: 99787-
4556 / email:
mariana@animalurbano@com.br/
www.facebook.com/animalurbanobr

BARBEARIA
BARBEARIA CARVALHO - F:
98110-7708  -  Av.  Julio  de  Paula
Claro  2565  -  Feital  -  Pinda
BARBEARIA MEXICANO - Barber
shopp - F:  99651-4568  - Rua  Dr.
José Teberga 774 - próx. Recinto -
Moreira  Cesar
BARÃO BARBEARIA - F:98701-
7393/99123-7982  -  Av.  das  Hor-
tências 156  -  V.das  Acácias  -M.C.

BARES E LANCHONETES
Bar do ZÈ - Servimos  almoço  e
caldinhos  -  Frango  assado  no
sábado e  domingo  -  Rua Alcides
Timotéo Ferreira dos Santos  (ant.
R.40) nº 662  - Mantiqueira

BEBIDAS
EMPORIUM BROTHERS - F: 99232-
4033  -  Rua  Alcides  Timóteo  Fer-
reira  dos  Santos  497  -  Manti-
queira  -  Moreira  Cesar
JS BEBIDAS 24hs -  F: 3641-2377 /
98805-3719  -   Av. Nova Pinda 37  -
Setor Norte  Ipe  I Moreira César
ADEGA J.P. MARINI- ROCK BAR 24
hs - F:  3522-2219  / 99109-0502  -
Av.  das  Margaridas  53  -  V.das
Acácias  - Moreira César
Souza Bebidas - Av. Manoel Cesar
Ribeiro  4745  -  Cidade  Nova  F:
99705-9041/99754-9439  -  Pinda

BORRACHARIA
Borracharia e Oficina do Edson
F:  3637-1856/99232-7770  -  Rua
José  Monteiro  César  600  -
Moreira  César  -  Pinda

CABELEIREIROS E INSTITUTOS DE
BELEZA

SERLI CABELEIREIRA UNISEX - watts
98155-6436 - R. José B. Dos Santos,
190  -  Mantiqueira

CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli  -  Ferragens,
Hidráulica  e  Elétrica  Av:  Rio  de
Janeiro,  348/350 – Cidade Nova  -
F:  3645-8901/ID 964*6519

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
ESTEC - Escritório de Contabi-
lidade Técnica - F:  3641-1314  -
estec_pinda@uol.com.br  -Rod.
Ver.  Abel  Fabricio  Dias  nº  452/B
- V.S.Benedito  - M.César

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE  –F:  3637-
1998 - foto p/documentos - R. José
S.  Cardoso,  84  (Atrás  Bradesco)
Moreira  César

GARÇON
ANDRÉ GUIZÃO e VANINHA
ROMÃO - Buffet  -  churrasqueiro
-  cozinheiro  -  barman  -  garçon  -
F:  99132-8264  - V.S.Bendito
VOVÔ GARÇON E SUA EQUIPE -
Serviços  de  garçon  p/  festas  de
bodas, casamento, banquete, for-
matura,  etc.,  agendamento  c/1
semana  de  antecedência,  aten-
demos  Pinda/Moreira  César  e
Vale do Paraiba -   F: 99140-9585/
98119-2261-  Pinda

GAS
CÉSAR PARK Gas e Água - DISK
entrega F:  3641-3601/98223-
4154  -  Av.  Francisco  Carlos  de
Oliveira  676  - César  Park  -
Moreira  César
SUPERGASBRAS - Disk Agua e Gas -
3645-4000/3642-6921  -  Av.  Dr.
Fontes Junior 692 - Maria  Aurea  -
Pinda

LANCHES
Sol Lanches especiais - trailler frente
ao CIZA  - DISK 3527-6886/99118-
9175/98868-3218  - Moreira  César

LAN HOUSE
Home Video - Av. José A. Mesquita
114  - Moreira César

LAVANDERIA PROFISSIONAL
DINIZ & DINIZ LEAL   -  Rua
Caçapava nº  290  - Cidade Nova  -
F : 3 6 4 5 - 4 0 2 2 -
email:dinizleal@outlook.com

LAVA-RÁPIDO
ALE CAR Studio automotivo - F:
98288-7140 /99174-4900 - Av. Nova
Pinda  210  -  Ipe  - Moreira  César
TOM LAVACAR - Damos o brilho
que seu carro não  tem. F: 99251-
9187  -  Rua  Laudelino  Leite
Sobrinho 119 Mantiqueira  -
Lavacar JAPA -  Tel.  3637-3074/
97403-6524 45*16*100 473 – Av.
José  Augusto  Mesquita,  251  –
Moreira  César

MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R. Dr.
Fontes  Junior nº  880  - PINDA -  F:
3642-8666/3527-5223

MAQUINAS E GELADEIRAS
CONSERTO de máquinas e
geladeiras Av.  Ilha  Bela  -  64  -  F:
98248-0334 -  Ipê II - Moreira Cesar

MANUTENÇÃO MECÂNICA
M.J Manutenção Mecânica  - Rua
Takao Domoto 94 - Ipê I  - M. César
- Tel:  (12) 3641-1957  -  Cel: 7819-
2542  -  ID 113*14471

MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO
Jesus Cristo é o Senhor desta
empresa: ROCHA Casa e Cons-
trução F:  3641-2181/99614-6737
- M.César  - Pinda
CONSTRULAR MADEREIRA: do
BÁSICO AO ACABAMENTO F:
98172-4590  /  3641-1670  -  Rua
Abel  Fabricio  Dias  5711  -
V.S.Benedito  - Moreira César
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino  Ramos  da
Silva  -  Rua  Guilherme  Nicoletti
783  -  V.S.Benedito  -  FAZEMOS
CARRETO  -  F:  3641-1651/99127-
9140  -  Pinda
DEP.  MAT.  DE CONST.  SÃO
CRISTÓVÃO   -  R.  Caçapava,  31,
C.  Nova,  loja  1  -  3642-4207  -
C idade  Nova.   Loja  2   -   3645-
7351  B.  Campinas
JOÃO DE BARRO – Mat. p/constr. e
madeiras  -  Tel  3641-1929,  3637-
5620  - Av. Dr.  José Adhemar César
Ribeiro,  1910. Moreira César

MATERIAL ELÉTRICO E
HIDRÁULICOS

CASA CORRÊA MATERIAL ELE-
TRICO e HIDRÁULICO  -  Tel  3641-
2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê
I  -  Moreira  César

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -   Rua
Oswaldo  Oliveira  Cornetti  271
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305
-  Moreira César
MERCADINHO CLÁUDIA – Tel 3641-
1400 Rua Carlos A. Machado, 32  -
Moreira  César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-9719
R.Cruzeiro, 82 – Cidade Nova

MOTOCICLETAS
W. R. Motos - Disk Serviço Leva e
Traz: 3645-7286 - Av. Rio de Janeiro,
502 - Cidade Nova

ÓLEO
CASA DO ÓLEO MOREIRA CÉ-SAR

- troca  de  óleo  especializada,
higienização  de  ar  condicionado
- F:  (12) 3525-1630 /watts 98856-
5432  - Rua Ver. Abel Fabricio Dias
808  - V.S.Benedito  -  Pinda

PAPELARIA
Moriá Dê Presentes - material
escolar,  cosméticos,  brinquedos  e
embalagem  em  geral.  F:  3637-
3280/99103-0375  -  Rua  Bulgária
nº 623 - Pasin - M. Cesar

PADARIA
Padaria Confeitaria e Restau-rante
Pety Pão- Tel:3648-3578 Av. Rio de
janeiro,  616- Cidade Nova
PAN-VALLE- Tel 3641-1876  - Al. das
Grevíleas, 669 -  Ipês  I  - M.C.
Art Pães  - Tel. 3645-8967 – R.  José
Benedito Alves dos  Santos,  197  -
Jdim Morumbi  – Pinda

PNEUS
SOFISTICAR AUTO CENTER - F:
watts  99615-7828  /  3525-1801
email:  sofisticars@gnail.com  -
Rod.  Abel  Fabricio  Dias  753  -
V.S.Benedito  - Moreira César
JS PNEUS ALEMÃO - F:  99731-
4477/98864-1024  - martelinho de
ouro polimeto  e  cristalização  -
retoque em geral  - F: 98845-0113
-  Rua  José Milton  Monteiro  63  -
(ant.  Rua  1)  -  Mantiqueira  -
Moreira  Cesar
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus,  freios,  alinhamento,
balanceamento,  escapamentos,
troca  de  óleo  e  suspensão  -  F:
3648-6784/7813-6529  -  Rua  Luiza
M.  de Oliveira  304  -  Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115 - Rua
Dr. Fontes Junior - Alto do Cardoso
- Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E LANCHES
BONELLI PIZZAS DELIVERY - F:
99617-6166/3637-4110/3637-
4084  -  Rod.  Abel  Fabricio  Dias
7985  -  Pasin  -  Moreira  Cesar
PORTAL EXPRESS -  Disk  esfiha
3641-0541  - V.S.  Benedito  -3648-
4799  - Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 – de
2ª  a Dom.– Das  18h as 24h  – R:
José Teberga,  650 – próx. Cisas  –
Moreira  César

PROJETOS e CONSTRUÇÃO

AML ENGENHARIA - PROJETO e
CONTRUÇÃO - site: -
www.amlengenharia.com.br  -
email:  alberto3vs@gmail.com  -
Mantiqueira  -  Moreira  César

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira -
aceitamos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás  420  -  IpêII  F:
3522-5034  /watss  99215-5270/
99748-2111  -  Moreira  César
Casa de Ração da Márcia - F: 3637-
5439 - Rua das Hortências nº 24 -
Vale das Acácias

RADIADORES
Radiadores Lins: Av.N.  Sra  Bom
Sucesso,  1510  Alto  Cardoso  -
Pinda  -  F:3645-5200
www.radidoreslins.com.br

RESTAURANTES E LANCHONETES
Restaurante Fazendinha - Rua
Gregório Rodrigues de  Souza 46
F:  3641-1971  /  36375777  /
99612-0065  - V ila  São  Benedito
-  Moreira  César
Restaurante e Lanchonete
Barbosa - Av. Rio de Janeiro 1045
- Cidade Nova  - DISK 3645-3986
Lanchonete 2 Irmãos - Tel: 3637-
2298 - Av: João Fco da Silva,2565
-  Moreira  César
RESTAURANTE São JUDAS  TADEU
- Tel 3642 4966 - Rod. Pres Dutra
km 92  -  Cidade Nova  - Pinda

ROUPAS E ACESSÓRIOS
NOIVAS E PRESENTES – Tel 3637-
1616 Av.  José M. Machado César,
206 - M. Cesar

SERRALHERIA
SERRALHERIA DO ADEMIR  –  F:
3641-1562  - Mantiqueira

SUPERMERCADOS
Supermercado e Padaria Salles
Rua Pedro J.O.S. da Amaral 91 - F:
3641-1216  - V.S.Benedito

TINTAS
GU TINTAS - Colorindo sonhos -
Rua  Dr.  Fontes  Jr  580  -  Alto  do
Cardoso  -  F:  3642-1911/3527-
1911  -  Pinda  - Av.  José  Augusto
Mesquita  408  -  F:  3631-2511  -
Moreira  César

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transporte de
funcionários  de  fábricas/facs/
aeroportos/excurções  em  geral
-  F:  3641-1297/7817-4501/
99739-1570/99736-0892

VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel  F: 3641-2659
- R. Albert Sabin, 65 -  Ipê I
V illa V idros -  Tel  99722-6066
wats/98897-4288  -  Av.  Abel  F.
Dias,  5711  - V.  S. Benedito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2018
PROCESSO Nº 047/2018

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de Posto 
de Combustível para fornecimento de combustíveis gasolina, etanol 
e óleo diesel, conforme descrição constante do Termo de Referência-
Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA 
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE 
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES 
PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 14/12/2018, às 16:00 horas. Optando 
o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a 
declaração de que cumpre os requisitos de habilitação, a declaração de 
ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte 
devidamente identificados ou avulsos e os envelopes Documentação e 
Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo 
endereço em que será realizada a Sessão Pública, até o dia e horário 
aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito 
à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/
SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o 
certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da 
Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal 
da Transparência, item Licitações.
Silveiras-SP, 27 de novembro de 2018.

GUILHERME CARVALHO DA SILVA
Prefeito Municipal
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Entrega de carros do Estado reforçam frota 
da rede pública de saúde em Potim e Silveiras

Da Redação
Região 

As prefeituras de Potim e 
Silveiras adquiriram na última 
semana veículos para a área da 
Saúde. A primeira recebeu três 
carros Gol 0km, enquanto o 
governo da cidade do Vale His-
tórico conta com mais uma van.

Em Potim, agora são oito 
carros para a saúde e um para 
a promoção social. Os veículos 
serão direcionados para uso 
das cinco unidades da ESF (Es-
tratégia de Saúde da Família) 
da cidade. Eles ficarão à dispo-
sição para visitas domiciliares 
e distribuição de equipamentos.

De acordo com a Prefeitura 
de Potim, para janeiro está 

prevista uma van de 28 lugares 
e um ônibus rodoviário para 
uso da educação. Ainda para 
a saúde, estão em processo de 
licitação dois veículos van com 
18 lugares, com acessibilidade.

Para Silveiras foi adquirida 
uma van no valor de R$ 152,5 
mil, por meio de emenda do de-
putado estadual Jorge Wilson 
Xerife do Consumidor (PRB), 
no valor de R$ 90 mil, com R$ 
62,5 mil de recursos próprios. 

Segundo o prefeito Guilher-
me Carvalho (PSDB), o veículo 
será utilizado para o transporte 
de pacientes para São José dos 
Campos e São Paulo. Está pre-
vista ainda este ano uma nova 
ambulância destinada para o 
bairro dos Macacos.

Veículos entregues para o atendimento de pacientes na Saúde de Potim; Silveiras também é atendida com ampliação da frota municipal

Fotos: Divulgação PMP

Cidades buscam apoio do governo para ampliar estrutura de atendimento a pacientes da rede pública


