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Câmara de Lorena aprova Lei Orçamentária
e rejeita emendas da bancada oposicionista
Foto: Arquivo Atos

Discussão sobre LDO teve nova vitória da
base na guerra política travada em Lorena
Da Redação
Lorena

O vereador Élcio Vieira Junior, único a votar contrário a Lei de Diretrizes Orçamentárias de Lorena

A Câmara de Lorena aprovou, na última quarta-feira,
o projeto do Executivo que
estabelece a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para
o exercício de 2018. Durante a votação, a oposição
apresentou duas emendas
ao projeto, que acabaram
rejeitadas.
A última sessão antes
do recesso parlamentar
foi mais uma vez marcada pela “queda de braço”
entre a base governista
e a oposição. Antes da
votação final do projeto,

Lutador de
Pinda é bi
no mundial
de jiu-jitsu

vereadores oposicionistas
apresentaram duas emendas, sendo uma aditiva e
outra modificativa. As duas
propostas foram rejeitadas
por 9 votos a 7.
A primeira cobrava que
os parlamentares tivessem
direito a movimentar 10%
do duodécimo (verba destina pelo Executivo para
arcar com as despesas do
Legislativo). Já a segunda
cobrava que o valor do duodécimo fosse fixado em 7%.
Em 2017, a Casa recebeu
repasse de 6,55% do orçamento municipal.
Como o PPA (Plano Plurianual) será votado somente
Foto: Arquivo Atos
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Pinda implanta
cadastro online
para compra
de imóveis
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CARGOS PARA A SAÚDE | A Câmara de Guaratinguetá aprovou a criação de 17 cargos para a saúde
municipal. O projeto foi encaminhado pelo Executivo e entrou em discussão na sessão extraordinária da última
quarta-feira, em regime de urgência. O documento tramitou pelas comissões de CCJ (Constituição e Justiça)
e Finanças. Os vereadores aprovaram o documento por unanimidade.
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Polícia Civil investiga morte de mãe e
filha a facadas em Cachoeira Paulista
A Polícia Civil de Cachoeira
Paulista abriu um inquérito
para investigar o duplo homicídio contra mãe e filha,
mortas a facadas durante a

Guará inicia
o último lote
de carnês do
IPTU 2017
Da Redação
Guaratinguetá

O lutador de Pindamonhangaba Michel Cassiano de
Oliveira sagrou-se bicampeão
mundial de jiu-jtsu esportivo
no último final de semana,
em São Paulo. Após o novo
triunfo, o atleta, que é professor do projeto social Rayane
Jiu-Jitsu, planeja disputar
uma competição nos Estados
Unidos em 2018.

As famílias de Pindamonhangaba que possuem o sonho
de adquirir a casa própria ganharam uma nova ferramenta
para facilitar o processo de
busca pelos imóveis. A Prefeitura implantou um sistema
de cadastro eletrônico que
indica aos interessados novas
moradias disponíveis para a
compra.

em agosto, o projeto da LDO
ainda não conta com valores
estipulados.
Para o exercício deste ano,
o duodécimo conta com um
investimento municipal de
R$ 7.883.400,00. De janeiro
a junho, já foram repassados
R$ 3.941.700,00.
Nenhum encaminhamento
de verbas para instituições
ou serviços foi questionado
pelos vereadores.
Autor das ementas vetadas, o vereador Elcio Vieira
Junior, o Elcinho (PV) foi
o único a votar contrário
ao projeto. A LDO 2018 foi
aprovada com 15 votos a
um.

noite da última quarta-feira.
A morte da mãe e da filha
chocou os moradores do Embauzinho e causou comoção
nas redes sociais.

De acordo com o boletim de
ocorrência, os corpos de Maria Aparecida dos Santos, 48
anos, e de Mariana Marques,
17 anos, foram encontrados,

por volta das 19h, na casa
da família. Enquanto a mãe
possuía ferimentos no pescoço, tórax e rosto, a filha foi
golpeada no rosto e quadril.

O crime foi constatado, após
vizinhos, que sentiram falta
da presença das mulheres,
acionarem a Polícia Militar.
Segundo a investigação,
as portas e janelas não apresentavam sinal de arrombamento.
Até o fechamento desta edição nenhum suspeito havia
sido identificado.

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da secretaria da Fazenda, disponibilizou o último lote de carnês
do IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano) 2017
para contribuintes que não
fizeram a atualização cadastral.
O pagamento poderá ser
feito em seis parcelas, sendo
a primeira com o vencimento para o próximo dia 20 e
demais parcelas até o dia
20 dos meses subsequentes.
Para pagamento em parcela
única o prazo é até o dia 10
de agosto.
O objetivo principal do
IPTU é basicamente fiscal,
ou seja, obter recursos financeiros para que a Prefeitura
tenha condições de prover
o custeio das necessidades
básicas do município.
Para serviços online, arrecadação, emissão de segunda via de tributos e taxas,
podem ser retirados no prédio da Prefeitura, no balcão
atendimento do Cadastro
Imobiliário e Dívida Ativa
à rua Jaques Félix, nº 2, no
bairro São Gonçalo.
O atendimento “Vapt-Vupt” é feito na avenida
João Pessoa, nº 1.189, no
bairro Pedregulho. Os carnês do IPTU podem ser
impressos através do site da
Prefeitura, o guaratingueta.
sp.gov.br.
Mais informações no setor
de Dívida Ativa da Prefeitura, pelo telefone (12) 3128
2820.
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Fique atento
aos seus direitos
Drª Sara Billota

| OAB/SP nº 288.877

Reforma trabalhista
A Reforma Trabalhista tão falada foi aprovada pelo Senado nesta
terça-feira, 11 de julho, e aguarda
sanção do Presidente da República.
Alguns pontos dessa reforma ainda
podem ser alterados pelo presidente, mas tanto o empregador como o
trabalhador já podem saber as alterações feitas e o que pode mudar a
partir da sanção. Vejamos alguns
pontos que a reforma trabalhista
mudará:
ACORDO COLETIVO
COM FORÇA DE LEI
Agora o Acordo Coletivo (instrumento já realizado por inúmeras
empresas) onde empregados por
vezes representados por seu sindicato acordam com a empresa sobre
benefícios, garantias e direitos. Com
a reforma esses acordos coletivos
de trabalho definidos entre as
empresas e os representantes dos
trabalhadores poderão se sobrepor
às leis trabalhistas definidas na
CLT, ou seja, se algo no acordo
coletivo contrariar claramente a
CLT, o mesmo será válido no lugar
da legislação.
A Reforma garante alguns pontos que não podem ser mudados
através de acordo coletivo:
Normas de saúde, segurança e
higiene do trabalho.
Pagamento do FGTS, 13° salário, Seguro desemprego e salário
família.
Também não podem mudar o
pagamento do adicional por hora
extra, licença-maternidade de 120
dias e aviso prévio proporcional ao
tempo de serviço.
FÉRIAS
Na legislação atual, é vetado
dividir o período de férias, sendo
possível apenas gozar 20 dias e
“vender” 10 dias ao empregador.
Com a reforma as férias poderão
ser divididas em até três períodos
de descanso. Nenhum deles pode
ser menor do que cinco dias corridos, e um deve ser maior do que 14
dias corridos. Além disso, as férias
não podem começar nos dois dias
antes de um feriado ou do dia de
descanso na semana.
BANCO DE HORAS
Atualmente, a criação de um
banco de horas para contar horas
extras trabalhadas só pode ser definida por um acordo ou convenção
coletiva. Isso não pode ser decidido
individualmente entre o patrão e o
empregado. A reforma modifica,
liberando o banco de horas por
acordo individual. Segundo o texto

Pindamonhangaba implanta
cadastro eletrônico para
facilitar compra de imóveis
Ferramenta atende público com renda mensal de no máximo
R$ 4 mil; município conta com novas três mil moradias
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

da reforma, se o banco de horas
não for compensado em seis
meses, essas horas terão de ser
pagas como horas extras, com
um adicional de 50% ao valor.
TRABALHO
INTERMITENTE
A reforma cria o trabalho
intermitente, que permite a contratação de funcionários sem
horários fixos de trabalho, ganhando de acordo com o tempo
que trabalharem. Nesse caso, o
funcionário não tem a garantia
de uma jornada mínima. Se for
chamado pelo patrão para trabalhar por cinco horas no mês,
recebe apenas por essas cinco
horas. Se não for chamado, não
recebe nada. Além do pagamento pelas horas, ele teria direito
ao pagamento proporcional de
férias, FGTS, INSS e 13º salário.
Profissões que têm uma legislação trabalhista específica não
podem estabelecer o contrato
intermitente.
CONTRIBUIÇÃO ANUAL
AO SINDICATO
A proposta também acaba
com a obrigatoriedade do imposto
sindical, que passa a ser opcional.
Atualmente, todos os trabalhadores devem pagar, no mês de
março, o imposto que equivale a
um dia de trabalho por ano.
HOME OFFICE
A reforma regulamenta esse
tipo de trabalho que tem sido
praticado cada vez mais pelos
brasileiros. Ele determina que o
home office deve constar no contrato de trabalho, assim como as
atividades do trabalhador, e que
a jornada do funcionário nessa
situação não tem limite máximo
definido por lei. O contrato deve
estipular de quem é a responsabilidade pelos custos e manutenção
do material usado no trabalho.

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 de 14/07/2017 às 16h40 até 15/07/2017 às 10h56. Assim que houve a
ocorrência, enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado
foi recuperado.

As famílias de Pindamonhangaba que possuem o
sonho de adquirir a casa
própria ganharam uma nova
ferramenta para facilitar o
processo de busca pelos imóveis. A Prefeitura implantou
um sistema de cadastro
eletrônico que indica aos
interessados novas moradias
disponíveis para a compra.
Um levantamento divulgado no ano passado
pela Associação Brasileira
das Administradoras de
Consórcios apontou que a
compra da casa própria é

o principal sonho de 43%
dos brasileiros. A pesquisa,
realizada pelo GEM (Global
Entrepreneurship Monitor),
ouviu dezenas de moradores
das capitais e principais
regiões metropolitanas do
País.
Para contribuir para que
as famílias de Pindamonhangaba consigam alcançar o “sonho”, o Executivo
disponibilizou, em seu site
oficial, a ferramenta denominada como ‘Cadastro Habitacional para Munícipes
com Rendimento de até R$
4 mil’. Após registrarem os
seus dados, os internautas
são cadastrados em um

banco de dados que automaticamente apresenta os
imóveis que se encaixam
em sua possibilidade econômica.
O secretário de Habitação,
Marcus Vinicius Faria, explicou que o cadastro eletrônico é destinado somente para
os moradores que possuem
uma renda de até R$ 4 mil.
Ele ainda revelou um dos
motivos que impulsionaram
a criação da ferramenta: “Já
que levantamentos que mais
de três mil imóveis estão
sendo lançados em Pinda,
o Executivo acredita que
através deste cadastro possamos facilitar a compra via

financiamento pela Caixa
Econômica Federal”.
O chefe da pasta ressaltou ainda que esta é uma
ação pioneira no município. “É a primeira vez que
os interessados poderão
contar com um sistema
eletrônico para se inscreverem e buscarem imóveis
que se encaixem dentro de
suas possibilidades econômicas. Os moradores não
terão mais a necessidade
de virem frequentemente
à Prefeitura em busca de
novidades sobre a chegada de empreendimentos
imobiliários e formas de
financiamento”.

Atleta de Pinda é bi mundial de Jiu-Jitsu
Michel derrota quatro oponentes; lutador planeja disputar competição nos EUA
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

O lutador de Pindamonhangaba Michel Cassiano de
Oliveira sagrou-se bicampeão
mundial de jiu-jtsu esportivo
no último final de semana,
em São Paulo. Após o novo
triunfo, o atleta, que é professor do projeto social Rayane
Jiu-Jitsu, planeja disputar
uma competição nos Estados
Unidos em 2018.
O campeonato, disputado
no Ginásio do Ibirapuera, foi
organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jtsu
Esportivo e reuniu competidores de diversos países.
Para conquistar a competição, na categoria faixa roxa
máster (até 83,3 kg), Michel
teve de derrotar quatro adversários. “Agradeço a Deus
por ter permitido mais essa
benção na minha vida e estou
feliz por representar minha

cidade no lugar mais alto do
pódio. Sabia que seria difícil e
treinei muito para conseguir
vencer”, comemorou o atleta.
O lutador já havia sido
campeão mundial em junho
do ano passado em São Paulo.
Após a nova conquista, Michel sonha agora em disputar
o Campeonato Mundial de
Jiu-Jtsu de 2018, que será
realizado em Las Vegas, nos
Estados Unidos. “Estou me
programando para o ano
que vem conseguir realizar
este sonho. Se tudo der certo
terei a chance de representar
o Brasil nesta competição tão
importante e de alto nível”.
Michel também dedicou
o seu triunfo ao projeto
social, Rayane Jiu-Jtsu, que
atende gratuitamente jovens
carentes do bairro Maricá.
O programa leva o nome de
uma menina que fazia parte
do projeto, que morreu atropelada ao sair da escola.

Foto: Arquivo Atos

O lutador Michel Cassiano de Oliveira, bicampeão mundial de Jiu-Jitsu

CCR realiza processo seletivo
para pessoas com deficiência
Da Redação
Região

A CCR Nova Dutra está atualizando seu banco de currículos para profissionais com
deficiência. O cadastro deve
ser realizado através do envio
dos dados para o e-mail vagas.
novadutra@grupoccr.com.br,
com o título ‘Oportunidade
para Profissionais com Deficiência’.

Os currículos serão analisados pela equipe de Gestão de
Pessoas, para futuras vagas
em uma das 27 unidades de
trabalho, nas áreas administrativas e operacionais da
concessionária, pedágios,
balanças e bases operacionais
distribuídas ao longo dos
402 quilômetros da rodovia
Presidente Dutra, nos estados
de São Paulo e Rio de Janeiro.
A Concessionária possui 63

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

profissionais com deficiência.
“Sempre precisamos atualizar o nosso cadastro para as
seleções de profissionais com
deficiência. Algumas vezes, por
conta de novos postos, processos de aproveitamento interno
ou por conta de colaboradores que saíram da empresa”,
comentou a coordenadora
de Gestão de Pessoas da CCR
Nova Dutra, Eliana Ishicawa.
Para o envio do currículo, os

interessados nas vagas devem
ter mais de 18 anos. “Procuramos profissionais dispostos a
aprender. Não é necessária
experiência, mas boa vontade”,
afirmou Eliana, que lembrou
que a oportunidade faz parte
do programa de Responsabilidade Social da CCR. “Temos
uma experiência de sucesso
com profissionais com deficiência que hoje atuam em
diversas áreas e empresas do
Grupo. Eles demonstram no
dia a dia que qualquer limitação é um mero detalhe e são,
constantemente, elogiados
pelos seus líderes, colegas de
trabalho e usuários”.
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Vereadores aprovam criação de
cargos para a saúde de Guará

Ao todo, 17 vagas serão abertas para farmacêuticos, nutricionistas e fisioterapeutas
Foto: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratinguetá
aprovou a criação de 17 cargos para a saúde municipal.
O projeto foi encaminhado
pelo Executivo e entrou em
discussão na sessão extraordinária da última quarta-feira,
em regime de urgência. O
documento tramitou pelas
comissões de CCJ (Constituição e Justiça) e Finanças.
Os vereadores aprovaram o
documento por unanimidade.
Com a aprovação, a Prefeitura promoverá um concurso
público para contratação de
farmacêuticos, nutricionista e
fisioterapeutas. O documento
deve ser finalizado em 2018,
quando o concurso público poderá ser aberto pelo Executivo.
O presidente da Câmara,
Marcelo Coutinho, o Celão
(PSD), respondeu que o projeto chegou à Casa em uma
boa hora, já que a população
carece de melhorias nos atendimentos e rechaçou qualquer

Operação
apreende
cocaína em
Cachoeira

Os vereadores Marcelo Coutinho, o Celão, e João Pita, que explicaram geração de cargos após aprovação de projeto em Guaratinguetá

Área doada por italiano em Lorena
deve receber espaço para eventos
Cidade recebe espaço de 13 mil m² próximo ao shopping, às margens da Dutra

Foto: Colaboração

Uma operação da Polícia
Civil apreendeu mais de trezentos gramas de cocaína
na última quarta-feira, no
Vila Carmen, em Cachoeira
Paulista.
Após uma investigação, os
policiais descobriram que
a droga estava escondida
na casa de um suspeito. Ao
chegar ao local, os policiais
encontraram 310 pinos de
cocaína e diversos outros
materiais para armazenar o
entorpecente.
O proprietário da casa conseguiu pular o muro e fugir
do local. Até o fechamento
desta edição ele não havia
sido localizado.

O doador Eugênio Boffi (à esquerda) ao lado da vice-prefeita Marietta Bartelega e do advogado José Roberto de Moura, o Roda; projeto avança
Da Redação
Lorena

Uma parceria entre a
Prefeitura e um empresário garantiu em definitivo
em março, uma área para

a criação de um espaço de
eventos em Lorena. A doação de um terreno de 13 mil
m² foi anunciado em outubro. O espaço pertencia ao
engenheiro civil, professor
e empresário Eugenio Boffi.

Italiano, Boffi mora hoje
em Colico, Região da Lombardia, mas viveu em Lorena
por mais de 35 anos, onde
empreendeu no ramo industrial plástico e imobiliário.
Ele repassou a escritura da

área para a vice-prefeita
Marietta Bartelega.
O espaço de 12.970,39m2,
próximo ao Eco Valle Shopping, deve utilizado para
a realização de festas tradicionais como a Lorenvale e
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possibilidade de contratação
por meio de cargos comissionados.
“Hoje temos um quadro deficitário desses funcionários. Temos apenas um farmacêutico
e um nutricionista”, destacou.
“Lembrando que não são cargos comissionados. As contratações serão feitas por meio de
concurso público. São cargos
de extrema necessidade”.
Líder do Executivo na Câmara, o vereador João Pita
(PSB) voltou ao plenário após
se recuperar de três enfartos
no último mês. O parlamentar
explicou que a aprovação,
feita nesta semana é para
cargos futuros. Assim como
Celão, Pita esclareceu que as
contratações não serão feitas
por indicações ou cargos comissionados.
“A admissão será feita através do concurso. A Prefeitura
vai elaborar o projeto do
concurso e abrir as inscrições.
Existe uma carência nesses
três segmentos e por isso há
uma pressa para atender a
demanda junto à secretaria
da Saúde”, salientou.
Aprovados – Além da abertura de vagas, também foram
aprovados dois projetos do
Executivo. O primeiro referente ao acordo coletivo entre
a Prefeitura e os servidores
municipais. O segundo para
a subvenção de R$ 5 mil para
festa do Divino Espírito Santo,
na paróquia de São Miguel
Arcanjo, na Pedreira.

Festa das Nações.
Na época do anúncio da
área, em outubro de 2016,
o prefeito Fábio Marcondes
(PSDB) explicou que o Executivo elabora um projeto
para que além de uma avenida e um estacionamento,
seja criada uma área de
eventos. “Após um consenso
com o proprietário, ele nos
cedeu cerca de 13 mil dos
43 mil m². Agora, estamos
aperfeiçoando um projeto
para a construção de uma
grande avenida, estacionamento e uma área de
eventos”.
O chefe do Executivo revelou ainda que a doação
contribuirá para a redução
de transtornos causados
aos moradores do Centro
durante a realização das
festas tradicionais da cidade. “Existem muitas reclamações de vizinhos e até
mesmo um posicionamento
do Ministério Público sobre
a importância de respeitar
a Lei do Silêncio durante os
eventos no Centro. Nossa
expectativa é que esta nova
opção de local futuramente
passe a receber a Festa das
Nações e a Lorenvale”, destacou à época.
A única solicitação de Boffi
para o empreendimento é
para que o parque, construído em uma das áreas doadas
fosse batizado de “Parque
Municipal Fernanda Bongetta”, esposa do doador,
falecida em 2016.
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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 -

email.: contato.jemepis@gmail.com

CARRETO
mudanças

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.

De 2ª a domingo
F:(12) 99113-0857

99704-0628

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

F: (12) 9

email: atospinda@gmail.com

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

9199-0341

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:
3522-3468/99704-5499 - 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

