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R$ 1,50

Santa Casa de Guará recebe deputado após
repasse de verba federal de R$ 3,2 milhões
R$ 500 mil de primeiro repasse já foi liberado; hospital promete modernizar atendimento prestado
Foto: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Santa Casa de Guaratinguetá vai receber R$ 3,2
milhões por meio de emendas através do deputado
federal Flavinho da Canção
Nova (PSB). O deputado esteve no hospital na última
segunda-feira, e revelou
que o montante total está
divido em duas emendas. Os
recursos serão usados para
aquisição de novos equipamentos e possível ampliação
no atendimento.
Na primeira emenda, foram
destinados R$ 1,7 milhão ao
hospital. Houve uma subdivisão da distribuição dos
recursos. Já foram liberados
R$ 500 mil na última sexta-feira. Posteriormente, serão
liberados em duas vezes de
R$ 1 milhão e, logo depois,
R$ 200 mil. “Esse é um valor
bem generoso. Geralmente,
as emendas para hospitais
filantrópicos são de R$ 200
mil, R$ 300 mil, quando
muito R$ 500 mil. Quando a
Santa Casa recebe um montante desse, ela pode viabilizar um projeto mais amplo.
Isso possibilita a ampliação
da áreas restritas como UTI
e hemodiálise”, destacou o
deputado.
A segunda emenda é de
R$ 1,5 milhão e ainda não
foi liberada. A destinação de
recursos foi feita em 2016 e

Santa Casa de Guaratinguetá se prepara para alterações no atendimento na cidade; verbas federais chegam a R$ 3,2 milhões em 2017

o processo está em fase de
apresentação de projetos
e revalidação de todas as
certificações. Depois disso
o valor será empenhado e
começa a ser pago pelo Go-

verno Federal.
O diretor da Santa Casa,
Ronaldo Mariano, informou
que o hospital finalizou nesta
semana compras de quatro
monitores de 15 polegadas,

quatro camas hospitalares,
três luminárias para o centro
cirúrgico e quatro aparelhos
de ventiladores pulmonares
para reabilitação de pacientes.

Após receber os recursos
por meio da indicação do
parlamentar, a Santa Casa
define as necessidades do
hospital. A direção consultou
o corpo clínico para saber

quais são as prioridades e
carências.
“As outras verbas, que
ainda chegarão, dependem
de liberação. Na lista já
existem arcos cirúrgicos,
monitores, camas cirúrgicas
com kits ortopédicos, já que
a Santa Casa é referência em
ortopedia no Vale Histórico.
Essas são as principais necessidades”, explicou o diretor.
Mesmo que parte dos recursos tenha sido depositada
na última semana, o caminho
até que a Santa Casa possa
operar com novos equipamentos é longo. “Até virar o
material dentro do hospital,
isso leva um período de
tempo, pois não depende da
gente. É um processo muito
burocrático que não está
somente nas nossas mãos”,
salientou Mariano.
Reforço na saúde – O
prefeito Marcus Soliva (PSB)
participou da discussão ao
lado da secretária de Saúde,
Maristela Macedo, e dos vereadores Marcelo Coutinho,
o Celão, Marcelo da Santa
Casa (PSD) e Márcio Almeida
(PPS). A projeção de Soliva
é de que a saúde melhore
gradativamente. “Quando
pedimos o investimento é
porque sabemos da necessidade de modernização para
atender cada vez melhor
nossa população. As emendas trazem uma perspectiva
dessa melhora”.

CDHU retoma obras do Residencial no Vila Rica

Atletas de
Guará pedem
Construção em Lorena deve ser retomada nos próximos dias; Estado mantém contratos apoio para
entregou quarenta casas, fal- competir
Foto: Francisco Assis

Jéssica Dias
Lorena

A Prefeitura de Lorena e
o CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano) estão retomando
as obras do Residencial no
Vila Rica. A construção das
unidades estavam paralisadas
devido à troca de governo. A
empresa vencedora do processo licitatório não executou a
reforma dentro do prazo e foi
cancelado o contrato.
De acordo com o diretor
do CDHU, Francisco de Assis
Vieira, o Chesco, as obras demoraram para começar devido
a necessidade da realização de
uma nova licitação, já que a
primeira não teve interessados
inscritos.
O segundo processo foi vencido pela empresa vencedora e
o serviço será executado pela
Maxcon Ambiental Ltda, de
São José dos Campos.
De acordo com a Prefeitura
de Lorena, na última segunda-feira foi assinada a ordem de
serviço com a nova empresa.
A obra deve ser retomada nos
próximos dias. A construção
das moradias tem um inves-

Construção de prédios da CDHU paralisado na Vila Rica; obra deve ser retomada após nova licitação

timento de R$3.547.620,95.
As casas serão destinadas
às famílias do Bairro da Cruz
que já estão cadastradas na
Prefeitura e que residem

nas áreas de APP (Área de
Preservação Permanente) do
Rio Mandi, em atendimento
ao TAC (Termo de Ajuste de
Conduta) da Prefeitura com o

Ministério Público.
Além de Lorena, com oitenta
unidades, o CDHU executa
obras também em mais sete
cidades na região. Areias, já

FOX 1.0
APENAS R$41.900,00

tando somente vinte; Arapeí
com 52 unidades; Canas; Cachoeira Paulista, onde foram
entregues cinquenta casas,
mas que aguarda outras 150
unidades; Lagoinha e Santa
Branca com 66 unidades e
São Bento do Sapucaí com 132
unidades.
“Estamos com projetos e
obras futuras em Aparecida,
que já foi publicado o edital
de concorrência com 62 unidades. O local será entre a Vila
Mariana e a Santa Terezinha.
No Vale Histórico, o prefeito
de Bananal está definindo uma
área e estamos acertando uma
nova área com a Prefeitura
de Campos do Jordão, com
espaço para 96 unidades”,
detalhou Chesco, que prosseguiu: “Temos Guaratinguetá,
São José do Barreiro também.
Na cidade de Potim, a prefeita Erica Soler (PR) está com
terreno de 102 mil m² para
construir no mínimo duzentas
unidades; Pindamonhangaba
238 unidades; e o prefeito
Laurindo (PSDB) de Queluz,
está com uma área também.
Isso dentro do programa entre
CDHU e Prefeitura Municipal”.

Um post em uma rede
social em forma de apelo
chamou a atenção de internautas e pessoas ligadas ao
esporte de Guaratinguetá. A
ginasta Viviane Oda, de 11
anos, nascida da cidade, pedia através do pequeno texto
um espaço para que pudesse
treinar de forma intensa para
a disputa do Campeonato
Sul-Americano Infantil de
Ginástica Rítmica, em julho,
no Equador.
Pág. 3

Prorrogado
contrato com
Santa Casa por
PA em Aparecida
Uma reunião entre a direção da Santa Casa e os
líderes da secretaria de Saúde de Aparecida definiu a
prorrogação do contrato
pela gestão e administração do Pronto Atendimento
Municipal.
Pág. 3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO
O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a
homologação do Concurso Público Edital 001/2013, vem por meio deste convocar os
candidatos abaixo relacionados para comparecerem nesta Prefeitura, sito à Rua Cap.
Messias Ribeiro, 625 – Centro, no horário das 09:00 às 17h no setor de RH, no prazo de
30 dias a contar da data desta Publicação, ficando ciente que o seu não comparecimento
importará em renúncia ao cargo concursado, são eles: MÔNICA APARECIDA AZEVEDO
DE LIMA RG:486880898, PRISCILA APARECIDA MONTEIRO BORGES RG: 440516717,
ISABEL CRISTINA ROSA RG: 323105531, GISELLI SANTOS DE OLIVEIRA RG: 406179712.
Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

Lorena, 04 de Julho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

Cunha “abre inverno” com
o 24º Acordes na Serra
Programação aquece fins de semana da serra cunhense com 22
apresentações, de quinta a domingo, durante todo o mês de julho
Foto: Reprodução

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a
homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar os
candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de procurador,
mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na
Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de
Recursos Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do
classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para
o qual foi aprovado, são eles: CLEMILSON RODRIGUES ALVES RG16.161.952, EVANDO
EXPEDITO DOS SANTOS RG471439861, JULIO HENRIQUE RODRIGUES ESCOBAR
RG15066407, ROSÂNGELA MARIA GONÇALVES DE ABREU RG22145777X.

Da Redação
Cunha

Lorena, 04 de julho de 2017.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE DESISTÊNCIA
O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a
homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste HOMOLOGAR
a desistência dos candidatos relacionados, são eles: ELIS REGINA DE OLIVEIRA PINTO
RG450277513, DANIELLA CONTI RODRIGUES RG435366440.
Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

Lorena, 04 de JULHO de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO
O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a
homologação do Concurso Público Edital 001/2013, vem por meio deste convocar os
candidatos abaixo relacionados para comparecerem nesta Prefeitura, sito à Rua Cap.
Messias Ribeiro, 625 – Centro, no horário das 09:00 às 17h no setor de RH, no prazo de
30 dias a contar da data desta Publicação, ficando ciente que o seu não comparecimento
importará em renúncia ao cargo concursado, são eles: JOÃO GABRIEL DOS SANTOS
DIAS RG: 40.827.537-x.
Lorena, 04 de Julho de 2017.
Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

Trinca Acústica, um dos destaques musicais da 24ª edição do Acordes na Serra, neste mês, em Cunha

Comunicado

Foto: Reprodução

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, alguns
telefones fixos das localidades de Rancho Grande e Arapeí 0tiveram seu funcionamento
prejudicado de 30/06/2017 às 21h42 até 01/07/2017 às 09h51. 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 das localidades de Rancho Grande e Arapeí tiveram seu funcionamento
prejudicado de 01/07/2017 às 23h17 até 02/07/2017 às 09h31. 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 Rancho Grande tiveram seu funcionamento
prejudicado no dia 01/07/2017 das 18h39 às 19h00. 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 Arapeí tiveram seu funcionamento prejudicado no
dia 02/07/2017 das 12h09 às 16h31. Assim que houve a interrupção, enviamos equipes

Orleans Street Jazz Band, que se apresenta no próximo dia 8; festival tem ainda dramaturgia e gastronomia

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 Rancho Grande tiveram seu funcionamento
prejudicado no dia 02/07/2017 das 15h24 às 15h37. Equipamento normalizado após
recuperação automática.

Durante o mês de julho,
Cunha recebe a 24ª edição
do Acordes na Serra, que
conta com a programação de teatro, músicas e
comidas típicas, para um
público estimado em mais
de trinta mil pessoas, cerca
de seis mil a cada fim de
semana.
A secretaria de Turismo e
Cultura da cidade abre espaço para a comédia teatral
Chica Boa, que será encenada no Espaço Cultural Elias
José Abdalla, no primeiro
dia do evento, neste sábado
às 20h30. Apresentações
musicais serão realizadas
durante todo o mês, de
quinta-feira a domingo,
às 22 horas, na Praça da
Matriz, no Centro. Também
neste sábado, a atração internacional JJ Jackson vai
embalar o público com jazz
e blues.
O ritmo segue em alta
com o Orleans Street Jazz
Band e apresentações de
Vasco Faé e Trinca Acústica,
no próximo dia 8.
Além do palco principal,
os shows atravessarão a
cidade com os músicos
tocando pelas ruas acompanhados de artistas do
Grupo de Serenata Naquele
Tempo, no próximo dia 29.
A produção do festival
conta com uma praça de
alimentação para os turistas com produtos típicos
de Cunha como truta, pinhão e cogumelo shitake.
Nos restaurantes locais os
chefes elaboraram pratos
especialmente para o inverno.
O visitante pode ainda
apreciar o trabalho dos
ceramistas em um evento
de abertura de fornadas,
quando os artistas abrem os
fornos para retirar as peças
produzidas em alta temperatura. Outras informações
sobre a programação do
24º Acordes na Serra no no
site cunha.sp.gov.br.

Operação desmantela esquema de
falsificação de CNH’s em Cruzeiro

Policia apreende documentação fraudada; carteiras eram vendidas por R$ 5 mil
EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
Eu, Ana Paula Freitas Maciel, RG 14.135.873-7 - SSP/SP e CPF/MF 037.355.978-07, me
formei em Engenharia Química pela EEL-USP, antiga FAENQUIL, em agosto de 1987, tive
meu Diploma e Certificado de Conclusão do curso de Engenharia Química extraviados em
mudança realizada em meados de junho 2017 e tomei ciência do extravio somente agora.

Da Redação
Cruzeiro

Batizada de “Sem Fronteiras”, uma operação da Polícia
Civil, contra a falsificação de
CNH’s (Carteira Nacional de
Habilitação), prendeu um homem apontado como o chefe
do esquema em Cruzeiro na
última quinta-feira. Na autoescola foram apreendidos
documentos fraudulentos
emitidos e até ‘dedos de sili-

cone’ utilizados para burlar o
sistema de presença nas aulas.
A operação foi comandada
pelos delegados da Polícia
Civil, Ernani Ronaldo Braga
(Lorena), Mário Celso Ribeiro
(Guaratinguetá) e Alexandre Consentino (Cruzeiro). A
ação também contou com a
presença de representantes
do Detran-SP (Departamento
Estadual de Trânsito de São
Paulo).
Além do proprietário de

Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
(Galeria Veras) - CEP: 12.505-010 - Guaratinguetá

uma autoescola de Cruzeiro,
localizada no Centro, também
foi preso o dono de outro
estabelecimento em Várzea
Paulista-SP.
As investigações apontam
que os golpistas venderam
mais de duzentas carteiras de
habilitação no Vale do Paraíba,
com o valor de R$5 mil cada. A
polícia acredita que o número
de carteiras falsas seja ainda
mais alto e tenha sido vendido
em outros estados.

Os proprietários das autoescolas responderão por
corrupção ativa, associação
criminosa e falsidade ideológica.
A reportagem do Jornal
Atos apurou que o nome do
homem preso em Cruzeiro
não consta documentalmente
como proprietário da autoescola, mas sim o da sua esposa.
Porém ele é o ‘cabeça’ da
empresa, sendo o responsável
pelas ações do local.
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Atletas de Guará pedem apoio para competir
Ginasta de 11 anos garante espaço para treinar para Sul-Americano, após pedido publicado
nas redes sociais; carateca não consegue recurso e deve ficar fora do Mundial na Irlanda
Fotos: Reprodução Facebook

A pequena ginasta Viviane Oda, que foi às redes sociais pedir espaço para treinar em Guará; já a carateca Paula Jéssica, ao lado dos mestres, não sabe se poderá disputar mundial
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Um post em uma rede
social em forma de apelo
chamou a atenção de internautas e pessoas ligadas ao
esporte de Guaratinguetá.
A ginasta Viviane Oda, de
11 anos, nascida da cidade,
pedia através do pequeno
texto um espaço para que
pudesse treinar de forma
intensa para a disputa do
Campeonato Sul-Americano
Infantil de Ginástica Rítmica,
em julho, no Equador. A menina faz parte de um grupo
que sonha com apoio para
competir, como a carateca
Paula Jéssica de 20 anos.
Viviane Oda é apontada
como promessa do esporte

brasileiro. Multi-campeã
dentro e fora do País, a
ginasta integra a seleção
infantil. Sem ter acesso a
um espaço adequado para
treinar, ela recorreu as redes sociais para pedir apoio.
A resposta foi imediata. “Eu
fiz o textinho porque estou
precisando de um espaço
maior para treinar, já que o
que eu uso é pequeno. Fiz a
postagem e muita gente se
ofereceu para me dar um
dia de treino”, contou a garota, que revelou ainda que
chegaram convites de outras
cidades como São Caetano,
Osasco e até de cidades de
Minas Gerais.
Após pedido, o secretário
de Esportes, Joel Pinho,
confirmou que conseguiu

espaço para a ginasta.
Nascida em Guaratinguetá,
ela é patrocinada pela cidade
de Osasco, município que a
atleta defende em competições regionais e estaduais.
A treinadora da ginasta em
Guaratinguetá, Carol Nogueira, explicou que o pedido foi
feito pela dimensão do torneio que a ginasta disputará
pela seleção brasileira. “Ela
está se preparando para o
Sul-Americano, que acontece
entre 25 de julho e 30 de
agosto. A gente precisa que
ela se prepare bem para isso.
A secretaria de Esportes nos
deu um dia por semana para
treinar na quadra de esportes do Pedregulho, sempre
às sextas-feiras. Só que um
dia é muito pouco para a

ginástica. Ela divide o treino
com mais 12 meninas que
defendem a cidade de Guaratinguetá”, concluiu Carol.
Segundo a treinadora, a
Prefeitura dá apoio com
transporte para competições e eventos, além de
auxiliar na preparação dos
locais. “Eles (secretaria e
Prefeitura) não medem esforços para ajudar, mas a
cidade é carente de quadras
poliesportivas. A gente tem
clubes particulares, mas é
difícil a entrada se não for
sócio”, respondeu.
A ginasta vai viajar para
Cascavel-PR, onde ficará
concentrada com a seleção
brasileira entre os dias 3 e
9 de julho. Dia 10, Viviane
retorna para Guaratinguetá

e no dia 25 inicia a disputa
do Sul-Americano
Solução – O secretário de
Esportes Joel Pinho confirmou que atualmente a
quadra de esportes do Pedregulho é disponibilizada
para a ginástica rítmica
sempre às sextas-feiras,
mas que devido à demanda,
se torna inviável destinar
a quadra somente para a
equipe de ginástica rítmica
ou para a atleta.
“Fomos a campo e conseguimos um espaço. A atleta
poderá treinar no colégio
Galhardo, que cedeu o espaço. A gente quer que todas
as atletas tenham conforto
e possam treinar de forma
adequada”, contou Pinho.
A autorização é para que a

ginasta Viviane Oda, que vai
disputar o Sul-Americano, e
12 outras atletas de Guaratinguetá possam utilizar o
espaço. O secretário também confirmou o projeto de
construção de um centro de
treinamento de ginástica rítmica na cidade, que servirá
como centro de referência
para a região.
No tatame – A carateca
Paula Jéssica, de 20 anos,
que também é de Guaratinguetá, ficou em terceiro
lugar no Campeonato Paulista da modalidade. Com
o bom desempenho, Paula
conquistou uma das quatro
vagas do Brasil para o Mundial da Irlanda, em agosto,
mas o atleta que conquista o
direito de disputar o torneio
precisa pagar uma taxa de
R$ 8 mil pela inscrição.
Paula emprestou R$ 2 mil,
pagou uma das quatro parcelas, e pediu ajuda para a
Prefeitura de Guaratinguetá.
A solicitação foi feita nesta
semana. Com tempo curto,
Joel Pinho tentou encontrar
apoio em empresários da
região, mas o pagamento
da taxa deve ser feito até
o próximo dia 15. Com a
proximidade da data e sem
poder investir na atleta,
o secretário de Esportes
não pôde auxiliar a jovem.
“Nosso empecilho foi a parte
orçamentária. O custo não é
barato e legalmente falando
a Prefeitura não pode arcar
com uma despesa particular,
então a gente esbarra nesses
problemas”.
Com o tempo curto e sem
auxílio financeiro, Paula
desistiu da competição.
“A federação estava me
cobrando muito, para dar
uma resposta até hoje se eu
disputaria ou não, e se teria
o dinheiro restante. Por isso
eu tive de cancelar minha
participação”, respondeu a
atleta, que não deve conseguir reaver os R$ 2 mil já
pagos pela inscrição.

Aparecida prorroga contrato com
Santa Casa por Pronto Atendimento
Foto: Arquivo Atos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados todos os associados deste Sindicato, quites
e em pleno gozo de seus direitos sindicais, para participarem da Assembleia Geral
Ordinária, a ser realizada no dia 12 do mês de Julho de 2.017, às 19:00 (dezenove
horas), em primeira convocação, à Rua Major Rodrigo Luiz, no. 46, nesta cidade, a
fim de deliberarem por escrutínio secreto sobre as seguintes matérias da Ordem
do Dia:
a) Leitura, discussão e votação da ata da assembleia anterior;
b) Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço do exercício de 2.016;
c) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Balanço do exercício de
2.016.
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de associados, para a
instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia será realizada
duas horas após, no mesmo dia e local, em segunda convocação com qualquer
número de associados presentes.
Lorena, 4 de Julho de 2.017.
Luiz Alfredo Gervásio Pereira
Presidente do Sindicato

Acesso ao Pronto Atendimento de Aparecida, que segue sob administração da Santa Casa após renovação
Leandro Oliveira
Aparecida

Uma reunião entre a direção da Santa Casa e os líderes
da secretaria de Saúde de
Aparecida definiu a prorrogação do contrato pela gestão
e administração do Pronto
Atendimento Municipal. O
contrato, que destinava à
entidade a responsabilidade
pelo PA venceria na última
sexta-feira.
O assunto já havia sido
discutido há dois meses. Na
ocasião, o prefeito de Aparecida, Ernaldo César Marcondes (PMDB), afirmou que o
Executivo assumiria a gestão
do Pronto Atendimento após
o fim do contrato com a Santa
Casa.
Mas com o passar do tempo, as partes não chegaram

a um acordo. Às vésperas
do fim do contrato, os representantes da secretaria e do
hospital fizeram uma reunião
e definiram a ampliação
do contrato por três meses. Nesse período, o pronto
atendimento continua sendo
gerido pela administração da
Santa Casa.
A secretária de Saúde de
Aparecida, Maria Elaine de
Moraes, confirmou na noite
da última sexta-feira que a
Prefeitura usará os próximos
noventa dias para se adequar para assumir a gestão
do Pronto Atendimento. De
acordo com a secretária, os
repasses continuam sendo feitos normalmente ao hospital.
“Os repasses continuam
sendo efetuados sem problema algum. A Prefeitura
repassa o valor de R$ 360

mil e também pelos serviços
de urgências e emergências
SUS (Sistema Único de Saúde)
que é no valor de R$ 56 mil”,
afirmou Maria Elaine.
De acordo com comunicado
da Prefeitura de Aparecida,
o acordo foi selado de forma
amigável. O objetivo de ambas as partes é unir esforços
para melhorar o atendimento
aos moradores de Aparecida
e das cidades vizinhas, Potim
e Roseira, que também recorrem ao Pronto Atendimento
de Aparecida.
Santa Casa – O administrador do hospital, Frei Daniel
Kurt, foi procurado para
responder sobre a continuidade do hospital como gestor
e administrador do Pronto
Atendimento municipal. Porém o Frei não respondeu até
o fechamento desta edição.
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(12) 99104-0182
ACADEMIA
Academia Life Fitness - musculação,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)36376033/98190-8893
Academia Moviment: Tel:
3637-2557 Musculação, Zumba , Jump , Aero-box, Ritmo.
Av: Dr.José Ademir César
Ribeiro, 650 Próx. Av. Zito M. César

PINTURA
Oficina, borracharia, funilaria
e pintura do CLAUDIÃO - prox.
CIZA - Rua José Tebega 650 fundos - M.César - F: 991685617/99189-3222
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 r o 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: 992448811 - Rua Armando Basso 71
(ant. rua 5) Mantiqueira

AÇOUGUE
AÇOUGUE LIDER - aceitamos
encomendas - F: 3527-4776/ CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA
98825-3233 - Av. José Auguso
SERLI CABELEIREIRA UNISEX Mesquita 198 - M.César
Tel 3637-1517 - R. José B. Dos
Santos, 190 - Mantiqueira
AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
CASAS DE FERRAGENS
- F: 98207-6701/99170-7919 Rua Dr. José Monteiro 127- Ferragens Picoli - Ferragens,
Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
Moreira Cesar
Janeiro, 348/350 – Cidade Nova - F: 3645-8901/ID 964*6519
AUTO ESCOLA
Auto Escola Ferrari – Tel. 3641DROGARIA
3521 -Av. Takao do Moto, 108
- J. Carlota - Moreira César Drogaria do JORGE - Av. José
Augusto Mesquita 390 - F:
3637-3845 - Moreira César
AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO
PACIFIC e TRANSMISSÕES - ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
Centro técnico de transmis- ESTEC - Escritório de Contabisão automática e direção lidade Técnica - F: 3641-1314 hidráulica - F: (12) 3642-4104/ estec_pinda@uol.com.br 3643-4234 - www.pacificauto Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
center.com.br R.Luiza Mar- 452/B - V.S.Benedito - M.César
condes de Oliveira 160 - Pinda
FESTAS
Serviço Auto Mecânica Jaguar - F: 99773-9876 - Rod. Franciele Festas - Rua Jataí nº
Manoel César Ribeiro - Nº 50 -F: (12) 3648-4981 - Jd.
4753 - Cidade Nova - Pinda Eloina - www.francielefestas.
CR Elétrica e Mecânica - F: com.br Pinda
(12) 99161-0972/98151.6214 FOTOGRAFIAS
Rua Alcides Timótio Ferreira
dos Santos 545 - Mantiqueira FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637AUTO ELÉTRICO AVENIDA – 1998 - foto p/documentos - R.
Som Alarme e Bloq. - Tel. José S. Cardoso, 84 (Atrás
3648-4081 -Av. Prof. Manoel Bradesco) Moreira César
C. Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
GAS
RENATO DIESEL B. E INJET –
Tel 3643-4780 - Av. Prof. SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Manoel C. Ribeiro, 4950 - Gas - 3645-4000/3642-6921 Av. Dr. Fontes Junior 692 Cidade Nova
M.Aurea - Pinda
AUTO FUNILARIA E

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 35276886/99118-9175/98868-3218 Moreira César
POINT LANCHES Açaí e pastéis Disk Entrega 3637-4824 – Rua Rafael Popoaski 18 (ant. rua 5) - Ipê I
LAN HOUSE
Home V ideo - 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 e estacionamento
W.R. - lavagem, higienização e
polimento - F: 98272-4562 - Rua
Ryoiti Yassuda, 90 - Crispim Pinda
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: 36373582/98820-0113 (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: 35271552/99241-0518/52*106291 lider lubrifica 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: 3522-1006/996278635 - 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 Machado, 32 - Moreira César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642MAQUINAS E GELADEIRAS 9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova
CONSERTO de máquinas e
MOTOCICLETAS
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 F: 98248-0334 - Ipê II - M. Cesar G.T. MOTOS - Disk serviços
3645-5888/99188-2579 - Manut.
MANUTENÇÃO MECÂNICA peças e acessórios - Pque
KFG Auto Center - Injeção ele- S.Domingos - Pinda
trônica, suspensão, freio, ali- W. R. Motos - Disk Serviço Leva
nhamento, cambagem, mecâ- e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
nica em geral, borracharia. Rua Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda
Willian Oscar P.Neto nº 103 - F:
PAPELARIA
3642-8774 - Res. Andrade - Pinda
M.J Manutenção Mecânica - Moriá Dê Presentes - material
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I - escolar, cosméticos, brinqueM. César - Tel: (12) 3641-1957 - dos e embalagem em geral. F:
Cel: 7819-2542 - ID 113*14471 3637-3280/99103-0375 - Rua
VBR CAR - Mecânica Funilaria Bulgária nº 623 - Pasin - MC.
e Pintura. Trabalhamos c/
PADARIA
Seguradora - site:
www.facebook.com./vbrcar - Padaria e Mercearia Santa
Rua José M. Machado César nº Laura - Rua Silveiras nº 78 - Ipê
600 - F: 3637-1416/99761-7076 - F: 3637-4048
Padaria Trigo de Ouro - Pães,
- Moreira César
doces e salgados - Rua Cunha 23
- Ipê II - F: 3527-1214/3637-4048
MATERIAIS PARA
Padaria Confeitaria e RestauCONSTRUÇÃO
Jesus Cristo é o Senhor desta rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
empresa: ROCHA Casa e Cons- Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
trução F: 3641-2181/99614- Padaria e Confeitaria Santa
Cecília Rua Agenor Ferreira, 66
6737 - M.César - Pinda
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS Sta Cecília Site: www.padaria
SANTOS - Santunino Ramos santacecilia. com.br F: 3643da Silva - Rua Guilherme Nico- 1749/3522-3490/99220-6247
letti 783 - V.S.Benedito - FAZE- PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
MOS CARRETO - F: 3641-1651/ das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
99127-9140 - Pinda
ANDRADE CASA E CONSTRU- José Benedito Alves dos SanÇÃO - Mat. para Construção - tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda
Matriz: Rua Ryoiti Yassuda 374
PNEUS
- Res. Andrade - F: 3643-1512/
3648-4462 - Filial: F: 3648-8593 Auto Center PRIMOS PNEUS pneus, freios, alinhamento,
- Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO balanceamento, escapamenCRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31, tos, troca de óleo e suspensão
C. Nova, loja 1 - 3642-4207 - - F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351 Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115
B. Campinas JOÃO DE BARRO – Mat. p/ - Rua Dr. Fontes Junior - Alto
constr. e madeiras - Tel 3641- do Cardoso - Pinda
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José
PIZZARIAS, SALGADOS E
Adhemar César Ribeiro, 1910.
LANCHES
Moreira César
Depósito Pindense - Tel 3637- PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
3773/3637-1469 - Rod. Abel 3641-0541 - V.S. Benedito Fabricio Dias - V.S. Benedito 3648-4799 - Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
MATERIAL ELÉT. E HIDRÁULICOS de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
CASA CORRÊA MATERIAL ELE- R: José Teberga, 650 – próx.
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641- Cisas – Moreira César
2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê I
RAÇÃO
MERCADOS E MERCEARIAS Casa do Criador - DISK RAÇÃO
Marcelo Mini-mercado - Rua - 3637-2063/99180-7322 - Av.
Oswaldo Oliveira Cornetti 271 José Augusto Mesquita 189 Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305 frente subpref. - M. César
MERCADINHO CLÁUDIA – Tel Casa de ração Oliveira - aceita3641-1400 Rua Carlos A. mos cartão VISA e MASTER

email.: contato.jemepis@gmail.com

J & M EPI’S E UNIFORMES
(12)

3648-4916
9 9182-0723
9 9771-1892

Calçados de segurança
Capacetes - Sinalização
Luvas - Óculos
Máscara de solda
Uniformes industriais
Etc.

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

CARRETO mudanças
De 2ª a domingo

99113-0857
F:(12)
99704-0628

F: (12) 9 9199-0341

email:
atospinda@gmail.com

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: 36375514 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 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 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 transferência - R$ 80,00 vistoria F:
3522-33468/99704-5499 - Rua
Albert Sabin 163 - Terra dos
Ipês I - Distrito Moreira Cesar
VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel F: 36412659 - R. Albert Sabin, 65 - Ipê I
V illa Vidros - Tel 997226066wats/98897-4288 - Av.
Abel F. Dias, 5711 - V. S.
Benedito - Pinda

