
Assembleia com os trabalhadores metalúrgicos que definiu valores a serem pagos na participação de lucros da AmstedMaxion em 2017

Foto: Arquivo Atos

W W W . J O R N A L A T O S . N E T

VALE DO PARAÍBA, SEXTA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2017 N.º 2.786R$ 1,50ANO 23

GARANTIDO NA SEGUNDA FASE  |   Em boa fase, o Manthiqueira já conquistou a classificação à segunda fase do Campeonato 
Paulista da Segunda Divisão. A vitória de 3 a 2 sobre o Atlético de Mogi colocou o time de Guaratinguetá na segunda fase e garantiu o 
avanço no sonho do acesso. Neste sábado, novo desafio, desta vez no Dario. Pág. 3

PRO da AmstedMaxion injeta cerca de
R$ 3 milhões na economia de Cruzeiro
Primeira parcela da Participação nos Resultados de R$ 3,5 milhões foi paga na 
última segunda-feira; setor espera por acréscimo no repasse em janeiro de 2018

Da Redação
Cruzeiro

A semana começou com 
uma boa notícia para a 
economia de Cruzeiro: a li-
beração da primeira parcela 
da PRO (Participação nos 
Resultados Operacionais) 
Amsted Maxion. A empresa 
metalúrgica é a maior em-
pregadora da cidade.

O anuncio foi feito pelo 
presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Cruzeiro, 
Jumar Batista, ao lado de 
diretores e comissão eleita 
para negociar o PRO, após 
assembleia com os trabalha-
dores para a aprovação do 
valor a ser pago em 2017. 
Com o pagamento da primei-
ra parcela aos metalúrgicos 
da empresa, mais de R$ 3 
milhões foram injetados na 
economia cruzeirense. A 
PRO repassou R$ 3,5 mil a 
cada funcionário da Amsted 
Maxion.

A segunda parcela, de 
R$500, será efetuada ape-
nas em janeiro de 2018. 
“Apesar de estarmos acos-
tumados com pagamentos 
mais altos, nos últimos anos 
encontramos dificuldades 
em manter ou buscar outros 
valores devido ao momen-
to delicado e, com a crise, 
tivemos que dar um passo 
para trás e reduzir o valor, 
entretanto conseguimos 
manter o emprego. Mas 
temos a expectativa do 
mercado aquecer ainda este 
ano e, para o pagamento do 
próximo benefício, com cer-
teza vamos buscar um valor 
maior”, explicou Batista.

A assembleia definiu ain-
da que a segunda parcela 
poderá ser acrescida de 2% 
sobre o valor que ultrapas-
sar o faturamento de R$ 260 
milhões, já que a expectativa 
da empresa é para uma arre-
cadação em torno de R$ 290 
milhões. “Caso isso ocorra, 
o metalúrgico receberá mais 
R$ 600 na segunda parcela, 
o que totaliza um valor de 
R$1,100”, exaltou o presi-
dente do Sindicato.

Corrida Nove de Julho muda formato espera dobrar número de atletas
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

As inscrições para a 83ª 
edição da Corrida 9 de Julho 
de Guaratinguetá continuam 
abertas. A expectativa é de 
que mais de mil atletas se 
inscrevam neste ano, supe-
rando a marca de setecentos 
inscritos em 2016. A prova 
deste ano não terá premia-
ção em dinheiro, segundo o 
secretário de Esportes.

Os percursos foram man-
tidos e as provas serão de 5 
e 10 quilômetros. Para este 
ano, a secretaria de Esportes 
de Guaratinguetá terceirizou 
a prova e a expectativa é 
de que novos competidores 
venham à cidade. “A gente 
trabalha com a previsão de 
1.400 atletas, o dobro do ano 
passado. É um novo formato 
que nós trouxemos para a ci-
dade e isso deve atrair novas 
pessoas”, contou o secretário 

de Esportes, Joel Pinho.
O novo formato, citado 

pelo secretário, foi implanta-
do pela nova gestão. Foi feita 
uma terceirização para que 
uma empresa privada gere 
a corrida. Antes da prova, 
mudas de árvores serão dis-
tribuídas, em parceria com a 
secretaria de Meio Ambiente. 
A estrutura da corrida tam-
bém sofrerá alterações. 

“O mais importante de 
tudo isso é que com essa 

terceirização houve uma 
grande economicidade aos 
cofres públicos. A empresa 
gere a parte técnica da pro-
va e o Município não gasta 
tanto com uma prova de 
tamanha dimensão como é 
a 9 de Julho”.

Pinho confirmou a extin-
ção da premiação em dinhei-
ro, que era feita até o ano 
passado. A decisão pegou 
atletas de surpresa e será 
testada na edição deste ano.

Segundo o secretário, a 
nova medida se dá para que a 
secretaria de Esportes tenha 
maior economia com a reali-
zação da prova. “Decidimos 
por isso para investir na 
qualidade da corrida. É uma 
prova concreta, tradicional, 
de 83 anos, e vimos que 
existe uma falta de necessi-
dade de ter a premiação em 
dinheiro. Essa economia em 
termos de recurso, mão de 
obra, fez com que a prova me-

lhorasse. As pessoas buscam 
no atletismo uma qualidade 
de vida, prazer pelo esporte”.

Os interessados devem se 
inscrever através dos sites 
chiptiming.com.br ou pelo 
corridanovedejulho.com.br. 
Os preços variam entre R$50 
e R$ 70. A retirada dos kits 
para a prova serão feitas no 
dia da corrida. As dúvidas 
sobre a prova podem ser 
esclarecidas através do site 
oficial.

Foto: Arquivo Atos

Obra do CDHU 
vira calcanhar 
de Aquiles em 
Cachoeira

O projeto das casas CDHU 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo) de 
Cachoeira Paulista continua 
parado e voltou a ser alvo de 
reclamações dos funcionários 
devido a falta de pagamento. 
Há mais de sete anos, 150 
famílias aguardam a entrega 
das moradias.

Pág. 2
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PM apreende 
revólver com 
morador de 
Moreira César
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Casas inacabadas, vandalismo e salários atrasados: 
obra do CDHU vira calcanhar de Aquiles em Cachoeira
Construção de moradias se transformou em problemas após três mandatos de espera; promessa para dezembro

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

O projeto das casas CDHU 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo) de 
Cachoeira Paulista continua 
parado e voltou a ser alvo de 
reclamações dos funcionários 
devido a falta de pagamento. 
Há mais de sete anos, 150 
famílias aguardam a entrega 
das moradias.

Em abril desse ano, o pre-
feito Edson Mota (PR) parti-
cipou de uma reunião com 
o secretário Estadual de 
Habitação Rodrigo Garcia, 
para discutir a situação do 
CDHU no bairro das Palmei-
ras. Das duzentas moradias 
anunciadas em 2010, apenas 
cinquenta foram concluídas.

As casas têm 48m² de 
área construída e contam 
com dois dormitórios, sala, 
cozinha e banheiro.

Durante o encontro foi 
assinado um convênio au-
torizando o Município a 
retomar a obra. O serviço é 
executado pela empresa R.R 
Construções.

Após o convênio assinado, 
as obras deram continuidade 
durante um mês, mas agora 
estão paradas.

A construção das moradias 
populares, que tem um in-
vestimento de R$ 9 milhões, 
tornou-se uma “novela”, já 
que as obras passaram por 
várias paralisações causadas 
por problemas desde irregu-
laridade em empresas, até 
documentação do contrato.

Um novo problema é o 
atraso no pagamento de fun-
cionários contratados para a 
construção das unidades. É o 
que contou o ajudante geral, 
Christian Gonçalves Rodri-
gues, 22 anos, que trabalhou 

no local. “Eu trabalhei direta-
mente para firma no período 
de um mês, até agora não vi 
cor do pagamento. A firma foi 
embora sem dar satisfação e 
nem previsão de quando vai 
me pagar, e pelo que eu sei 
tinha um outro rapaz que 
trabalhou também, que está 
alojado na construção, pas-
sando fome, sem água, luz, 
porque a firma também não 
pagou ele até agora”.

No local é possível encon-
trar colchões, roupas e comi-
da de quem utiliza as casas 
inacabadas como moradia 
improvisada. 

No primeiro governo do 
então prefeito Fabiano Vieira 
(PTB), a Prefeitura chegou a 
substituir por três vezes a 
empresa responsável pela 
construção das casas. O Mi-
nistério Público ordenou 
outra paralisação das obras, 
desta vez depois de receber 
denúncia de suposto desvio 
de verbas.

Ao assumir o Executivo em 
2012, João Luiz Ramos (PSB) 

contatou a gerência regional 
do CDHU e conseguiu a libe-
ração em setembro das obras 
de pavimentação e a abertura 
do processo licitatório para 
a contratação de uma nova 
empreiteira. Semanas depois, 
a obra novamente foi para-
lisada por determinação do 
Ministério Público.

“O projeto do local é para 
ter uma igreja, uma escola e 
dez casas para pessoas defi-
cientes, mas a construção não 
tem andamento, está parada 
há 12 anos. Trabalharam oito 
meses, parou, agora voltou, 

ficou um mês e parou de 
novo”, contou o Rodrigues.

Um guarda do local, que 
não quis ser identificado, 
garantiu que a Prefeitura não 
tem culpa. “Quem mandou 
parar a obra foi o escritó-
rio do CDHU. A Prefeitura 
está solicitando uma nova 
licitação para vir uma nova 
empresa, porque o vínculo 
com a R.R é por conta das 
gestões anteriores”.

Em nota, na última se-
gunda-feira, a Prefeitura 
informou que realizará novo 
procedimento licitatório para 

construção das casas popu-
lares para garantir entrega 
dos imóveis ainda em 2017. 
Ainda de acordo com a Pre-
feitura, a empresa anterior 
executou a obra em des-
cumprimento com as metas 
estipuladas pela CDHU, sendo 
que o próprio órgão estadual 
notificou a prefeitura para 
serem tomadas providências 
cabíveis. 

Materiais de construção 
como cimento foram perdi-
dos em decorrência da ação 
do tempo. As casas, que 
estavam desprotegidas, se 
transformaram em ponto 
de encontro de usuários de 
entorpecentes.

Sem segurança suficiente 
no local, portas e janelas 
foram danificas por vândalos.

Entenda o caso – No final 
de 2011 o então prefeito Fa-
biano Vieira (PTB) cancelou 
o contrato com a empresa 
responsável pela construção 
das moradias, GR Construto-
ra, alegando um mau serviço.

Em janeiro de 2012, a Pre-
feitura foi autorizada pela 
CDHU a contratar outra em-
presa, via licitação, para dar 
continuidade aos trabalhos. 
Logo após, Vieira substituiu 
novamente a empreiteira.

O Ministério Público orde-
nou a paralisação das obras, 
depois de receber a denúncia 
de um suposto desvio de 
verbas.

Em 2013, já na gestão 
de João Luiz Ramos (PSB), 
contatou a gerência regio-
nal do CDHU para tentar 
uma solução para o impasse. 
Após negociação, foi libe-
rada em setembro obras de 
pavimentação e a abertura 
do processo licitatório para 
a contratação de uma nova 
empreiteira.

Semanas depois, a obra 
novamente foi paralisada por 
determinação do Ministério 
Público.

Casas inacabadas do polêmico residencial do CDHU, em Cachoeira Paulista; obra de conjunto sofre com problemas de atrasos

Unidades são ocupadas até mesmo por dependentes químicos

Foto: Jéssica Dias

Foto: Jéssica Dias

Polícia Militar apreende revólver 
com morador de Moreira César

Durante patrulhamento 
no distrito de Moreira Cé-
sar, a Polícia Militar apre-
endeu um revólver calibre 
32, com cinco munições, 
em posse de um homem de 

26 anos, na noite da última 
quarta-feira. 

O rapaz foi abordado na 
região central e confessou 
que estava em posse da 
arma. 

Após pagar uma fiança de 
quase R$ 2 mil, o homem, 
que não possui anteceden-
tes criminais, foi liberado, e 
responderá pelo crime em 
liberdade.
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Um dos jogos do Manthiqueira, que se prepara para partida deste sábado contra o Jabaquara, de Santos

Manthiqueira derrota Atlético Mogi e
se classifica na segunda fase do estadual
Com 3 a 2 em casa, Laranja 
Mecânica antecipa classificação 
e sela boa fase; sequência em 
casa pode manter a liderança

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Em boa fase, o Manthi-
queira já conquistou a clas-
sificação à segunda fase do 
Campeonato Paulista da 
Segunda Divisão. A vitória 
de 3 a 2 sobre o Atlético 
de Mogi colocou o time de 
Guaratinguetá na segunda 
fase e garantiu o avanço 
no sonho do acesso. Neste 
sábado, novo desafio, desta 
vez no Dario.

No último sábado, o time 
laranja precisou virar o pla-
car para vencer pela sétima 
vez em nove jogos. Lanterna 
do grupo 4, o Atlético abriu 
o placar com Marcos, aos 
37 do primeiro tempo. O 
Manthiqueira tentou res-
ponder ainda na primeira 
etapa, mas os primeiros 45 
minutos terminaram com 

vitória do time visitante.
Na segunda etapa, o téc-

nico Damasceno Fidélis sol-
tou o time e o Manthiqueira 
foi em busca do empate. 
Logo ao cinco minutos, 
Guilherme Cururu empatou. 
Doze minutos mais tarde, 
Léo Turbo virou para os 
donos da casa. A virada 
colocou fogo na partida, 
que ganhou novamente na 
disputa. 

Aos 22 minutos, Pedro 
deixou tudo igual e reco-
locou o Atlético Mogi na 
partida. Mas, sete minutos 
mais tarde, o lateral direito 
Guilherme Cururu fez o 
terceiro do Manthiqueira, 
fechou o placar e decretou a 
classificação do time à pró-
xima fase da competição.

Com 21 pontos conquista-
dos, o Manthiqueira conti-
nua dois à frente do Maua-

ense, segundo colocado, e 
abre uma vantagem de cin-
co pontos para o São José, 
terceiro. O Real Cubatense 
é o quarto, com 11 pontos. 
A diferença para o quinto 
colocado, Jabaquara, é de 
13 pontos.

A classificação foi come-
morada por jogadores e 
pela comissão técnica. “A 
gente sabia que lutaria pela 
classificação e acreditava 
na vaga. Mas terminar em 
primeiro nos surpreende. 
Como já disse em outras 
ocasiões, esse time vai se 
encontrando ao longo da 
competição e nós vamos 
crescendo aos pontos”, de-
talhou Fidélis, que atém de 
técnico, acumula o cargo 
de vice-presidente do clube.

O Manthiqueira tentará 
segurar a primeira posição 
do grupo em uma sequência 
de três jogos fora de casa. 
Neste sábado, o time pega 
o Jabaquara, às 15h. Na 
semana seguinte é a vez de 
enfrentar o Real Cubatense. 
O time folga na 13ª rodada 
e volta a campo na última 
rodada para enfrentar o São 
José, no Martins Pereira.

Foto: Arquivo Atos
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ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,zumba e mix - 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 - Rod.
Abel F.Dias 2050 (em frente
a MADEVAL) Moreira César
Academia SHARK - Rua Dr.
Gon-zaga 177 - F: 3527-5767 -
Moreira  César /
sharksaude@gmail.com
Academia Estrutura Física -
Av. das Margaridas, 545 - V.
das Acácias - F: (12)3637-
6033/98190-8893
Academia Moviment: Tel:
3637-2557 Musculação, Zum-
ba , Jump , Aero-box, Ritmo.
Av: Dr.José Ademir César
Ribeiro, 650 Próx. Av. Zito -
M. César

AÇOUGUE
AÇOUGUE LIDER - aceitamos
encomendas - F: 3527-4776/
98825-3233 - Av. José Auguso
Mesquita 198 - M.César

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
- F: 98207-6701/99170-7919 -
Rua Dr. José Monteiro 127-
Moreira Cesar

AUTO ESCOLA
Auto Escola Ferrari – Tel. 3641-
3521 -Av. Takao do Moto, 108
- J. Carlota - Moreira César

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

PACIFIC e TRANSMISSÕES -
Centro técnico de transmis-
são automática e direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234 - www.pacificauto
center.com.br R.Luiza Mar-
condes 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 Timótio Ferreira dos
Santos 545 - Mantiqueira
AUTO ELÉTRICO AVENIDA –
Som Alarme e Bloq. - Tel.
3648-4081 -Av. Prof. Manoel
C. Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET –
Tel 3643-4780 - Av. Prof.
Manoel C. Ribeiro, 4950 -
Cidade Nova

AUTO FUNILARIA E PINTURA
Oficina, borracharia, funilaria
e pintura do CLAUDIÃO - prox.
CIZA - Rua José Tebega 650 -
fundos - M.César - F: 99168-
5617/99189-3222

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo -
Serviços e Peças. Av: Prof
Manoel Cesar Ribei-ro, 4485 –
Cidade Nova E-mail:
w o l f. c e n t ro a u t o m o t i v o
@gmail.com  -F:99613-3668/
3642-9174/ID 918*14338

BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE -
Av. Francisco Lessa Junior (via
expressa) ao lado Padaria
Paned’oro -F: 99110-1007/
99187-4904 - Pinda
Hombre Barbearia e Tattoo
(barbearia do Léo)- F: 99244-
8811 -  Rua Armando Basso 71
(ant. rua 5) Mantiqueira

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

SERLI CABELEIREIRA UNISEX -
Tel 3637-1517 - R. José B. Dos
Santos, 190 - Mantiqueira

CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli - Ferragens,
Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
Janeiro, 348/350 – Cidade No-
va - F: 3645-8901/ID 964*6519

DROGARIA
Drogaria do JORGE - Av. José
Augusto Mesquita 390 - F:
3637-3845 - Moreira César

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

FESTAS
Franciele Festas - Rua Jataí nº
50 -F: (12) 3648-4981 - Jd.
Eloina - www.francielefestas.
com.br  Pinda

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

GAS
SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Gas - 3645-4000/3642-6921 -
Av. Dr. Fontes Junior 692 -

M.Aurea - Pinda

IMOBILIÁRIAS
Brasil Consultoria Imobiliária
- Av. Rio de Janeiro 781 - F:
3642-1643/99199-2065 fax:
3642-9146 -Cidade Nova
email:
elizete.brasil@hotmail.com.br

LANCHES
Sol Lanches especiais - trailler
frente ao CIZA - DISK 3527-
6886/99118-9175/98868-3218 -
Moreira César
POINT LANCHES Açaí e pastéis -
Disk Entrega 3637-4824 – Rua Ra-
fael Popoaski 18 (ant. rua 5) - Ipê I

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

LAVANDERIA PROFISSIONAL
DINIZ & DINIZ LEAL - Rua
Caçapava nº 290 - Cidade
Nova - F: 3645-4022 -
email:dinizleal@outlook.com

LAVA-RÁPIDO
Lava Rápido: Louco p/carro -
venha conhecer nosso serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela - Ipê II - em frente a
Caixa Econ. Federal -
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3637-3074/97403-6524 45*16*100
473 – Av. José Augusto Mesquita,
251 – Moreira César

LOJA VARIEDADES
Loja 1 - Bella Variedades - a partir
de R$ 1,00 - Al. dos Manacás 382
- Ipê II (prox. a Lotérica) F: 3637-
3582/98820-0113 (oi)
Loja 2 - Bella Variedades - a
partir de R$ 1,00 - Rua Jossep
Toda nº 572 - (ant. rua 41)
Mantiqueira

LUBRIFICANTES
LIDER lubrificantes - troca de
óleo especializada - F: 3527-
1552/99241-0518/52*106291 -
l ider lubri fica ntespinda @
hotmail.com - Rua Major José
dos Santos Moreira 1058
(prox. Pça da Bíblia) Sta Luzia
-Pinda

MADEIREIRA
RM fábrica de testeiras, Roman
Madeiras - F: 3522-1006/99627-
8635 - Rua Willian Oscar P. Neto
nº 149 - Res.Andrade - Pinda
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 - M.  Cesar

MANUTENÇÃO MECÂNICA
KFG Auto Center - Injeção ele-
trônica, suspensão, freio, ali-
nhamento, cambagem, mecâ-
nica em geral, borracharia. Rua
Willian Oscar P.Neto nº 103 - F:
3642-8774 - Res. Andrade - Pinda
M.J Manutenção Mecânica -
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I  -
M. César - Tel: (12) 3641-1957 -
Cel: 7819-2542 - ID 113*14471
VBR CAR - Mecânica Funilaria
e Pintura. Trabalhamos c/
Seguradora - site:
 www.facebook.com./vbrcar -
Rua José M. Machado César nº
600 - F: 3637-1416/99761-7076
- Moreira César

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino Ramos
da Silva - Rua Guilherme Nico-
letti 783 - V.S.Benedito - FAZE-
MOS CARRETO - F: 3641-1651/
99127-9140 - Pinda
ANDRADE CASA E CONSTRU-
ÇÃO -  Mat. para Construção -
Matriz: Rua Ryoiti Yassuda 374
- Res. Andrade - F: 3643-1512/
3648-4462 - Filial:  F: 3648-8593
- Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31,
C. Nova, loja 1 - 3642-4207 -
Cidade 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
Depósito Pindense - Tel 3637-
3773/3637-1469 - Rod. Abel
Fabricio Dias - V.S. Benedito

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

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -  Rua
Oswaldo Oliveira Cornetti 271
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305
MERCADINHO CLÁUDIA – Tel
3641-1400 Rua Carlos A.
Machado, 32 - Moreira César

MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-
9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova

MOTOCICLETAS
G.T. MOTOS - Disk serviços
3645-5888/99188-2579 - Manut.
peças e acessórios - Pque
S.Domingos - Pinda
W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda

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

PADARIA
Padaria e Mercearia Santa
Laura -  Rua Silveiras nº 78 - Ipê
- F: 3637-4048
Padaria Trigo de Ouro - Pães,
doces e salgados - Rua Cunha 23
- Ipê II - F: 3527-1214/3637-4048
Padaria Confeitaria e Restau-
rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
Padaria e Confeitaria Santa
Cecília Rua Agenor Ferreira, 66
Sta Cecília Site: www.padaria
santacecilia. com.br  F: 3643-
1749/3522-3490/99220-6247
PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
José Benedito Alves dos San-
tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda

PNEUS
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus, freios, alinhamento,
balanceamento, escapamen-
tos,  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

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

RAÇÃO
Casa do Criador - DISK RAÇÃO
- 3637-2063/99180-7322 - Av.
José Augusto Mesquita 189 -
frente subpref. - M. César
Casa de ração Oliveira - aceita-

(12) 99104-0182

Calçados de segurança
Capacetes - Sinalização

Luvas - Óculos
Máscara de solda

Uniformes industriais
Etc.

Rod. Ver. Abel Fabricio Dias, 925 - V.S. Benedito
Pindamonhangaba/SP

email.: contato.jemepis@gmail.com

   3648-4916
9 9182-0723
9 9771-1892

(12)

J & M   EPI’S E UNIFORMES

mos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3527-2107/997482111
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 Come-se bem -
(antigo Bar do Mel) - F: 3637-
5514 Av. João Francisco  nº
4.351- Feital
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  TA-
DEU - 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 13 de Maio -
confecções de portões, grades,
portas de aço, reformas em
geral. F: 99196-5864 - Rua Treze
de Maio 578 - Crispim - Pinda
Serralheira LSM - Av. Mons.
João José de Azevedo, 906 - F:
98124-4905 - Crispim - Pinda
SERRALHERIA DO ADEMIR –
Tel 3641-1562 - Mantiqueira -
Moreira César

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

VISTORIA VEÍCULOS
AMPLA Vistoria para transfe-
rência - F: 3522-3862/99704-
5499 - Rua Albert Sabin 163 -
Terra dos Ipês - M. Cesar

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

99113-0857
99704-0628

De 2ª a domingo

F:(12)

CARRETO mudanças

F: (12) 9 9199-0341
email:
atospinda@gmail.com


