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Programação cultural em Lorena tem
atrações para todos os gostos musicais
Da Redação
Lorena

O final de semana terá
programação eclética em
Lorena. Os moradores poderão conferir shows de
rap, mágica, rock e pagode.
As crianças e adolescentes do Parque das Rodovias
e Bairro da Cruz terão a
chance de se divertirem
com a apresentação dos
mágicos Deck Harry e Bruce Arcane. O show acontece
a partir das 15h no Oratório Madre Mazarello, no
Parque dos Rodovias. Uma
hora depois os mágicos
estarão na praça Professor

Luiz de Castro Pinto, no
Bairro da Cruz.
Já na Praça da Estação,
no Centro, acontece a décima edição do evento de hip
hop “Tamo Junto Pelo Rap”.
O evento acontece das 10h
às 18h30 e reunirá cerca
de quinze cantores.
Os frequentadores da
Festa da Padroeira, realizada em frente à Igreja da
Nossa Senhora de Piedade,
poderão acompanhar, neste
sábado, a apresentação do
grupo de samba Batuke
Geral. Já no dia seguinte,
também a partir das 20h,
será a vez da banda Blues
Beatles animar a noite.

Foto: Divulgação

A banda Blues Beatles, que se apresenta neste domingo; programação para todos os gostos no Parque das Rodovias e Bairro da Cruz

Quality Steel reassume instalação em Cruzeiro
Empresa se compromete a retomar as obras de fábrica, paralisadas em 2014, no início do próximo ano
Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Um dos grandes trunfos
do governo da ex-prefeita
Ana Karin em Cruzeiro, a
instalação da empresa Quality Steel na cidade nunca
foi concretizada, ou pelo
menos, não a tempo da antiga
administração comemorar a
criação de vagas no município. Anunciada em 2014, a
empresa começou as funda-

ções no mesmo ano, mas a
obra foi paralisada e apenas
existe o esqueleto da fábrica,
localizado no chamado distrito industrial.
Mas nesta semana, uma
notícia voltou a dar esperança
de criação de empregos na
cidade. A Prefeitura divulgou
que a empresa deve retomar as
obras para instalação da planta no início do ano que vem.
O prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel Fonseca (SD), se

reuniu, com diretores da empresa para reafirmar o apoio
da cidade para a implantação
da unidade no município. O
encontro aconteceu na sede
da empresa em Leme-SP.
De acordo com o prefeito, na oportunidade os empresários confirmaram o
compromisso de investir na
cidade através da construção
da fábrica que fornecerá aço
beneficiado e produtos siderúrgicos para diversos setores

industriais como automotivo,
construção civil, eletroeletrônicos e de equipamentos.
“A perspectiva é da geração
de 400 a 500 vagas de emprego na cidade, pelo menos
é isso que pactuamos com
o dono da empresa quando fomos visitá-los”, contou
Fonseca.
O chefe do Poder Executivo de Cruzeiro disse ainda
que o atraso na conclusão
da obra foi provocado pela
Foto: Reprodução

situação econômica do País.
“O empresário trouxe para
gente a preocupação com
a estabilidade econômica e
política do País, para que os
investimentos sejam retomados, mas foi assumido o
compromisso conosco para
que no início de 2018 seja
retomada a obra”.
O galpão da fábrica fica
em uma área de 110 mil m².
Inicialmente, será construído
um complexo industrial com

20 mil m² de áreas construídas, com previsão de ampliação para 55 mil m².
O anuncio da instalação
da Quality Steel foi feito
oficialmente em maio de
2014. A unidade deveria ter
recebido investimentos de
R$ 150 milhões. As obras da
futura fábrica deveriam ter
sido entregues, de acordo
com o primeiro cronograma,
no primeiro semestre do ano
passado.

Estado nega fechamento
de escolas em Cachoeira
Após especulações de possíveis fechamentos de três
escolas estaduais em Cachoeira Paulista, a informação
foi desmentida pela secretaria
Estadual de Educação, na
última quarta-feira.
O boato surgiu com uma
informação da nova diretoria
da escola estadual João Soares

Bastos, que durante uma reunião no último dia 25 avisou
aos profissionais da unidade
que estaria à frente no cargo
até dezembro, e que esta e as
escolas estaduais Embaúzinho e Regina Pompeia Pinto
seriam fechadas no próximo
semestre.
Pág. 2

“Esquema Castelluci” rende a
Silveiras dívida de R$ 10 milhões

ATENDENDO GREVISTAS | Um dia depois da paralisação dos funcionários da fábrica GV do Brasil,
de Pindamonhangaba, os grevistas tiveram suas exigências atendidas na última quarta-feira. A empresa
se comprometeu a realizar a correção dos salários e a implantação da PLR (Participação nos Lucros e
Resultados).
Pág. 2

Para evitar a perda de
convênios e até mesmo o bloqueio de verbas, a Prefeitura
de Silveiras corre para dar
início ao pagamento do parcelamento de uma dívida de
R$ 10,3 milhões com o Governo Federal. A pendência foi
contraída pela administração

anterior, de Edson Mota (PR),
atual prefeito de Cachoeira
Paulista, que contratou de
forma irregular o escritório
de advocacia Castellucci, acusado de aplicar golpes contra
o INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social).

Traficante é
preso com quase
oitenta pedras de
crack em Lorena

Homem baleado
em Pinda busca
socorro em
Lorena
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Após dia de greve, GV do Brasil atende
exigências de metalúrgicos de Pinda

Empresa equipara salários e implanta participação nos lucros; fábrica conta com 320 funcionários
Foto: Reprodução

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Assembleia que cobrou regularização de salários de funcionários da GV Brasil, na última segunda-feira; fábrica regularizou situação em Pinda

Um dia depois da paralisação dos funcionários da
fábrica GV do Brasil, de Pindamonhangaba, os grevistas
tiveram suas exigências atendidas na última quarta-feira.
A empresa se comprometeu
a realizar a correção dos
salários e a implantação da
PLR (Participação nos Lucros
e Resultados).
Na manhã da última terça-feira, 320 funcionários
da fabricante de vergalhões
de aço decidiram “cruzar os
braços”, protestando contra a falta de equiparação
salarial, PLR e adicional de
insalubridade. De acordo
com o Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba,
a empresa chegou a fazer
correções, mas o pagamento
do último dia 30 veio errado
novamente, deixando os empregados sem o recebimento
das horas-extras.
Após a greve, a gerência

da GV do Brasil comunicou
o sindicato que atenderá
as exigências da categoria.
A proposta da empresa foi
aprovada na sequência pelos trabalhadores durante
assembleia.
De acordo com o presidente do sindicato, Herivelto
Vela, a empresa passará
a respeitar a equiparação
salarial e os adicionais de
insalubridade, que serão
pagos como determinam as
perícias técnicas.
Em relação a PLR, o sindicalista explicou que os
trabalhadores receberão a
primeira parcela, que terá o
valor de R$ 600, no próximo
dia 30. “Hoje, a GV têm uma
PLR pra ser discutida. Uma
comissão será formada para
acompanhar a produção e
negociar as metas. Os problemas de salário, que tanto
prejudicaram o trabalhador,
serão resolvidos. Eu acredito
que agora a empresa vai agir
diferente nessa questão”,
afirmou Vella.

Estado nega fechamento de escolas em Cachoeira
Diretoria Regional não tem previsão para reorganização escolar; boato mobilizou professores e alunos
Rafaela Lourenço
Cachoeira Paulista

Após especulações de possíveis fechamentos de três
escolas estaduais em Cachoeira Paulista, a informação foi
desmentida pela secretaria
Estadual de Educação, na
última quarta-feira.
O boato surgiu com uma
informação da nova diretoria da escola estadual João
Soares Bastos, que durante
uma reunião no último dia 25
avisou aos profissionais da
unidade que estaria à frente
no cargo até dezembro, e que
esta e as escolas estaduais
Embaúzinho e Regina Pompeia Pinto seriam fechadas
no próximo semestre.
Segundo a professora Ana
Paula Boaventura, os funcionários não procuraram
a Diretoria Regional de Ensino, que tem sede em Guaratinguetá, para apurar a
veracidade das informações
por falta de confiança nos
dirigentes. “Todo mundo

ficou pasmado. Não falamos
lá porque toda vez que tentamos, eles dizem que não estão
sabendo que nada, e infelizmente a gente acredita que
só com o poder político para
resolver este caso, porque já
argumentamos que a escola
está crescendo, ampliando
devagarinho, mas da parte
deles é sempre essa negativa.
Parece que eles sempre tentam abafar. Não querem deixar a gente crescer”, contou.
Os próprios alunos, mobilizados com a notícia, fizeram
um abaixo-assinado que percorreu outras escolas, casas e
comércio local. Num total, durante dois dias eles conseguiram 242 assinaturas. “A gente
só recebeu a informação
que ia fechar a escola, mas
nenhuma justificativa. Aí nós
conversamos certinho, fizemos o abaixo-assinado e um
documento para o dirigente,
mas ele não nos atendeu”,
comentou a coordenadora
de comunicação do grêmio
estudantil, Bianca Ribeiro,

de 15 anos.
O documento foi apresentado na última terça-feira
na Câmara solicitando a
intervenção da Casa, com o
apoio dos vereadores, em
reverter a suposta situação.
Ainda sem saber da veracidade dos fatos, o presidente
da Câmara, vereador Breno
Anaya (PRB) revelou que os
parlamentares devem redigir documentos para serem
encaminhados à Diretoria de
Ensino em Guaratinguetá, e
para a secretaria estadual de
Educação. “Em Guará, vamos
ir pessoalmente para ver se
o dirigente Tarso (Wilson
de Tarso Gonçalves Araújo)
nos recebe, e ver de fato o
que está acontecendo, se é
verdade ou um mero boato”.
A vice-diretora da escola do
Embaúzinho, Wanda Maris
Ferreira, também ressaltou
a preocupação com a escola
que está à frente há mais de
15 anos. “Fico preocupada
sim porque a localidade é de
frente para as casas. Eles (alunos) ficam perto de suas famílias, é mais seguro. A escola
mais próxima da nossa, está
mais de cinco quilômetros,

Foto: Rafaela Lourenço

Os vereadores de Cachoeira Paulista, durante debate sobre escolas na cidade; Estado nega fechamento

e ainda pega uma rodovia”,
salientou Wanda.
Preocupação que teve fim
na última quarta-feira com a
negação do Estado sobre os
supostos fechamentos. Em
entrevista à reportagem do

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

Jornal Atos, o supervisor de
Ensino da Diretoria de Guaratinguetá, Claudiney Bastos,
negou o fechamento. “Essas
informações não procedem.
A demanda é atendida de
acordo com a solicitação da

escola. E como vem sendo
feito em anos anteriores, os
alunos estão e continuarão
sendo atendidos. Não há
nenhuma previsão referente
a isso. Essa não é uma informação procedente”, concluiu.
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Sindicato dos Servidores segue lacrado
após ordem judicial em Guaratinguetá
Prefeitura atende MP; diretoria pede a liberação parcial e vizinhos alegam perturbação de sossego
Foto: Estéfani Braz

Estéfani Braz
Guaratinguetá

Lacrado na última terça-feira, o salão de festas do
Sindicato dos Servidores Municipais de Guaratinguetá
segue fechado. O local é alvo
de diversos registros de vizinhos no Ministério Público
por perturbação de sossego,
devido às festas promovidas
no espaço.
Por meio de nota, a Prefeitura de Guaratinguetá informou
que “há mais de um ano o estabelecimento vem recebendo
denúncias de moradores das
proximidades do local pelo
fato de ultrapassar o horário
permitido para utilização de
som. O horário regulamentado pela Lei de Ocupação de
Solo para utilização de som
naquela região é até às 22h”.
De acordo com o presidente
do Sindicato, José Eduardo
Ayres, a solução proposta
era inviável. “A fiscalização
tributária da Prefeitura deu
um prazo para que realizássemos uma acústica no salão
para resolver o problema, só
que a acústica além de ficar
muito cara, a gente não tem

A porta do salão de festa do Sindicato dos Servidores Municipais de Guaratinguetá, lacrado desde a última terça por pertubação do sossego

condição financeira de estar
fazendo. Então nós paramos
de alugar para festas e pedimos para a Prefeitura esperar

até sair a nossa ação que
tramita na Justiça”.
A entidade já entrou com
recurso contestando a alega-

ção dos vizinhos, mas ainda
não houve decisão. Com isso,
o local teve que ser lacrado.
O Sindicato, no entanto, so-

“Esquema Castelluci” rende a
Silveiras dívida de R$ 10 milhões
Valor repassado pela Receita Federal supera estimativa anterior da Prefeitura
Lucas Barbosa
Silveiras

Para evitar a perda de
convênios e até mesmo o bloqueio de verbas, a Prefeitura
de Silveiras corre para dar
início ao pagamento do parcelamento de uma dívida de
R$ 10,3 milhões com o Governo Federal. A pendência foi
contraída pela administração
anterior, de Edson Mota (PR),
atual prefeito de Cachoeira
Paulista, que contratou de
forma irregular o escritório
de advocacia Castellucci, acusado de aplicar golpes contra
o INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social).
No final de junho, o Jornal
Atos publicou uma matéria
mostrando que um levantamento do atual governo
apontou que Silveiras possuía
uma dívida de R$ 9 milhões
com o INSS. A contratação
da Castellucci, acusado pelo
Ministério Público de dar

golpes em mais de trinta
prefeituras paulistas, teria
acontecido sem a realização
de processo de licitação. De
acordo com a investigação,
o escritório prometia descontos no recolhimento de
uma contribuição do INSS,
em troca do recebimento de
uma compensação financeira.
O prefeito de Silveiras,
Guilherme Carvalho (PSDB),
revelou que no fim do mês
passado representantes do
setor jurídico do Município
foram até à Receita Federal,
em Taubaté, onde foram informados que, ao contrário
da previsão anterior de R$9
milhões, a dívida deixada pelo
“Esquema Castellucci” chegou
a R$ 10,3 milhões.
Após recente pedido do
Município, o Governo Federal permitiu que a dívida
fosse parcelada em duzentas
vezes, mas o pagamento de
2,4% da pendência total, que
representa pouco mais de R$

247 mil, terá que ser feito
até dezembro. “Mesmo com
muitas dificuldades financeiras, pagaremos este valor
exigido pelo Governo Federal,
já que caso estes 2,4% não
sejam quitados até o fim do
ano, o Município não poderá
assinar nenhum convênio e
ainda corre o risco de ter suas
verbas bloqueadas. Para termos estes quase R$ 250 mil,
tivemos que tomar medidas
de economicidade”.
O chefe do Executivo explicou que após o pagamento
dos 2,4%, que será dividido
em até cinco vezes, o Município terá que se desdobrar
para quitar o restante da
dívida a partir de janeiro.
“Infelizmente, este erro cometido pela antiga gestão sairá
muito caro para a cidade. A
pendência de mais de R$ 10
milhões atrapalha muito o
nosso trabalho. Teremos que
dar um jeito de superar essa
barreira”.

Esquema Castelluci – De
acordo com a investigação do
promotor Marcelo Mendroni,
o esquema comandado pelo
proprietário do Escritório de
Advocacia Castelluci, Alécio
Castellucci, funcionava da
seguinte maneira: Toda prefeitura paga para o INSS de
1% a 3% do valor dos salários
de cada servidor, para que
o Governo Federal cubra o
pagamento de salários caso
o empregado venha a sofrer
um acidente de trabalho. O
escritório elaborava planilhas
em que a prefeitura recolhia
sempre pelo menor valor, de
1%. Com esta suposta economia, a Castelluci recebia
em torno de 20% dos valores
que cada município deixava
de recolher.
O promotor acredita que o
escritório arrecadou mais de
R$ 70 milhões em honorários
advocatícios de 161 municípios. A investigação segue em
andamento.

licitou que apenas o salão
fosse interditado para que
não houvesse prejuízo à outras atividades realizadas no

espaço.
“Nós precisamos usar lá,
mas não houve acordo e eles
lacraram totalmente. Entramos com uma liminar e estamos aguardando pra poder
liberar o salão para as outras
atividades”, frisou Ayres.
A nota da Prefeitura afirmou ainda que “foram feitas diversas reuniões com
a presidência do Sindicato
para alinhar a necessidade
de adequação do local para
funcionamento, como a instalação de acústica, ou que
fosse respeitado o horário
de utilização de som, porém,
isso não ocorreu e o espaço
ainda estava ultrapassando
os horários”.
O texto ressalta também
que como as tratativas não
surtiram efeitos e após a
determinação do Ministério
Público, a Prefeitura lacrou o
estabelecimento, atendendo à
Promotoria Pública.
O Executivo ressaltou que
não é possível a lacração parcial de um estabelecimento.
José Ayres negou que sindicato e Prefeitura tenham se
reunido diversas vezes para
tratar do assunto.

Traficante é preso com
quase oitenta pedras
de crack em Lorena
Um jovem de 18 anos foi
preso após ser flagrado traficando drogas na noite da
última quinta-feira no Vila
Passos em Lorena.
Segundo a Polícia Militar,
uma equipe realizava um
patrulhamento no bairro,
por volta das 21h, quando

desconfiou da atitude do
rapaz, que estava atrás de
uma caçamba. Com ele, foram
encontradas 78 pedras de
crack, 38 porções de maconha e 18 gramas de cocaína.
O criminoso foi encaminhado à cadeia pública e permanece à disposição da Justiça.

Enfermeira e Mãe de
paciente trocam agressões
no Pronto Socorro de Lorena
Uma confusão assustou os
moradores de Lorena que
estavam no Pronto Socorro
na madrugada da última
terça-feira. Após uma discussão, a mãe de uma paciente
trocou agressões com uma
enfermeira.
De acordo com a Polícia
Militar, o desentendimento
ocorreu por volta da 1h,
após uma discussão no se-

tor de medicamentos. Uma
paciente, de 13 anos, teria
utilizado diversas palavras
de baixo calão para ofender
uma enfermeira.
A Polícia Militar foi acionada, mas na sequencia a
mãe da jovem entrou em luta
corporal com a funcionária.
Um boletim de ocorrência
foi registrado e o caso será
investigado pela Polícia Civil.

Homem baleado em Pinda
busca socorro em Lorena
A Polícia Militar foi acionada por funcionários do Pronto
Socorro de Lorena, na manhã
da última terça-feira, após
a entrada de um paciente
baleado. A vítima relata que
foi alvejada em um bar de
Pindamonhangaba.
Segundo a Polícia Militar,
o homem apresentava dois
ferimentos no tórax, causados
por disparos de arma de fogo.

O paciente relatou que foi
atingido na porta de um bar no
bairro Alto do Tabau em Pindamonhangaba. Na sequência,
ele conseguiu uma carona,
sendo transportado para o
Pronto Socorro de Lorena.
O baleado, que possui passagens por tráfico de drogas
e porte ilegal de arma, segue
internando na Santa Casa de
Lorena.
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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)36371126/ 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
AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia - pedra
- terra - terraplenagem aterro - desaterro - F: 997161106/98244-9866/99160-7995
- Pinda

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
BARES E LANCHONETES
Bar das Duas - Rua Alcides
Timotéo Ferreira dos Santos
(ant. Rua 40) nº 662 - Mantiqueira - M.César
BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE Av. Fco 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

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
- F: 98207-6701/99170-7919 - CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA
Rua Dr. José Monteiro 127SERLI CABELEIREIRA UNISEX Moreira Cesar
Tel 3637-1517 - R. José B. Dos
Santos, 190 - Mantiqueira
AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO
CASAS DE FERRAGENS
RICAR S.O.S Eletrica mecânica
e Injeção - Nacional e impor- Ferragens Picoli - Ferragens,
tado -F:98256-6160/99167-9521 Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
- Rua Laudelino Leite Sobri- Janeiro, 348/350 – Cidade Nonho 188 - Mantiqueira - Pinda va - F: 3645-8901/ID 964*6519
PACIFIC e TRANSMISSÕES DROGARIA
Centro técnico de transmissão automática e direção Drogaria do JORGE - Av. José
hidráulica - F: (12) 3642-4104/ Augusto Mesquita 390 - F:
3643-4234 - www.pacificauto 3637-3845 - Moreira César
center.com.br R.Luiza Marcondes de Oliveira 160 - Pinda ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
Serviço Auto Mecânica Ja- ESTEC - Escritório de Contabiguar - F: 99773-9876 - Rod. lidade Técnica - F: 3641-1314 Manoel César Ribeiro - Nº estec_pinda@uol.com.br 4753 - Cidade Nova - Pinda Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
CR Elétrica e Mecânica - F: 452/B - V.S.Benedito - M.César
(12) 99161-0972/98151.6214 FESTAS
Rua Alcides Timótio Ferreira
dos Santos 545 - Mantiqueira Franciele Festas - Rua Jataí nº
AUTO ELÉTRICO AVENIDA – 50 -F: (12) 3648-4981 - Jd.
Som Alarme e Bloq. - Tel. Eloina - www.francielefestas.
3648-4081 -Av. Prof. Manoel com.br Pinda
C. Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
FOTOGRAFIAS
RENATO DIESEL B. E INJET –
Tel 3643-4780 - Av. Prof. FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637email.: contato.jemepis@gmail.com

J & M EPI’S E UNIFORMES
(12)

3648-4916
9 9182-0723
9 9771-1892

hotmail.com - Rua Major José 3641-1400 Rua Carlos A.
dos Santos Moreira 1058 (prox. Machado, 32 - Moreira César
Pça da Bíblia) Sta Luzia -Pinda MERCEARIA DO TIÉ - Tel 36429719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova
MADEIREIRA
MOTOCICLETAS
Madeireira São Caetano - R.
Dr. Fontes Junior nº 880 - G.T. MOTOS - Disk serviços
PINDA - F: 3642-8666/3527-5223 3645-5888/99188-2579 - Manut.
peças e acessórios - Pque
MAQUINAS E GELADEIRAS S.Domingos - Pinda
CONSERTO de máquinas e W. R. Motos - Disk Serviço Leva
IMOBILIÁRIAS
Brasil Consultoria Imobiliária geladeiras Av. Ilha Bela - 64 - e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
- Av. Rio de Janeiro 781 - F: F: 98248-0334 - Ipê II - M. Cesar Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda
3642-1643/99199-2065 fax:
PAPELARIA
3642-9146 -Cidade Nova MANUTENÇÃO MECÂNICA
KFG Auto Center - Injeção ele- Moriá Dê Presentes - material
email:
elizete.brasil@hotmail.com.br trônica, suspensão, freio, ali- escolar, cosméticos, brinquenhamento, cambagem, mecâ- dos e embalagem em geral. F:
nica em geral, borracharia. Rua 3637-3280/99103-0375 - Rua
LANCHES
Sol Lanches especiais - trailler Willian Oscar P.Neto nº 103 - F: Bulgária nº 623 - Pasin - MC.
frente ao CIZA - DISK 3527- 3642-8774 - Res. Andrade - Pinda
PADARIA
6886/99118-9175/98868-3218 - M.J Manutenção Mecânica Rua Takao Domoto 94 - Ipê I - Padaria e Confeitaria do JacaMoreira César
POINT LANCHES Açaí e pastéis - M. César - Tel: (12) 3641-1957 - ré - F: 3637-5645/99151-2504 Disk Entrega 3637-4824 – Rua Ra- Cel: 7819-2542 - ID 113*14471 Av. das Margaridas 607 - Vale
das Acacias - Moreira César
fael Popoaski 18 (ant. rua 5) - Ipê I
Padaria e Mercearia Santa
MATERIAIS PARA
Laura - Rua Silveiras nº 78 - Ipê
CONSTRUÇÃO
LAN HOUSE
Home V ideo - Av. José A. Jesus Cristo é o Senhor desta - F: 3637-4048
Mesquita 114 - Moreira César empresa: ROCHA Casa e Cons- Padaria Trigo de Ouro - Pães,
trução F: 3641-2181/99614- doces e salgados - Rua Cunha 23
- Ipê II - F: 3527-1214/3637-4048
LAVANDERIA PROFISSIONAL 6737 - M.César - Pinda
DINIZ & DINIZ LEAL - Rua DEPÓSITO MAT. CONST. DOS Padaria Confeitaria e RestauCaçapava nº 290 - Cidade SANTOS - Santunino Ramos rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
Nova - F: 3645-4022 - da Silva - Rua Guilherme Nico- Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
email:dinizleal@outlook.com letti 783 - V.S.Benedito - FAZE- Padaria e Confeitaria Santa
MOS CARRETO - F: 3641-1651/ Cecília Rua Agenor Ferreira, 66
Sta Cecília Site: www.padaria
99127-9140 - Pinda
LAVA-RÁPIDO
Lava Rápido e estacionamento ANDRADE CASA E CONSTRU- santacecilia. com.br F: 3643W.R. - lavagem, higienização e ÇÃO - Mat. para Construção - 1749/3522-3490/99220-6247
polimento - F: 98272-4562 - Rua Matriz: Rua Ryoiti Yassuda 374 - PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
Ryoiti Yassuda, 90 - Crispim Pinda Res. Andrade - F: 3643-1512/3648- das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Lava Rápido: Louco p/carro - 4462 - Filial: F: 3648-8593 - Pinda Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
venha conhecer nosso serviço DEP. MAT. DE CONST. SÃO José Benedito Alves dos SanF: 99171-9975/99244-8811 - Av. CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31, tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda
Ilha Bela - Ipê II - em frente a C. Nova, loja 1 - 3642-4207 PNEUS
Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351
Caixa Econ. Federal Auto Center PRIMOS PNEUS G.P. Centro Auto Motivo - Tel. B. Campinas 3637-3074/97403-6524 45*16*100 JOÃO DE BARRO – Mat. p/ pneus, freios, alinhamento,
473 – Av. José Augusto Mesquita, constr. e madeiras - Tel 3641- balanceamento, escapamen1929, 3637-5620 - Av. Dr. José tos, troca de óleo e suspensão
251 – Moreira César
Adhemar César Ribeiro, 1910. - F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
Moreira César
LOJA VARIEDADES
Loja 1 - Bella Variedades - a partir Depósito Pindense - Tel 3637- PNEUS BARATO - F: 3642-8115
de R$ 1,00 - Al. dos Manacás 382 3773/3637-1469 - Rod. Abel - Rua Dr. Fontes Junior - Alto
- Ipê II (prox. a Lotérica) F: 3637- Fabricio Dias - V.S. Benedito do Cardoso - Pinda
3582/98820-0113 (oi)
PIZZARIAS, SALGADOS E
Loja 2 - Bella Variedades - a MATERIAL ELÉT. E HIDRÁULICOS
LANCHES
partir de R$ 1,00 - Rua Jossep CASA CORRÊA MATERIAL ELEToda nº 572 - (ant. rua 41) TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641- PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê I 3641-0541 - V.S. Benedito Mantiqueira
3648-4799 - Pinda
MERCADOS E MERCEARIAS CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
LUBRIFICANTES
LIDER lubrificantes - troca de Marcelo Mini-mercado - Rua de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
óleo especializada - F: 3527- Oswaldo Oliveira Cornetti 271 R: José Teberga, 650 – próx.
1552/99241-0518/52*106291 - Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305 Cisas – Moreira César
lider lubrifica ntespinda @ MERCADINHO CLÁUDIA – Tel

Manoel C. Ribeiro, 4950 - 1998 - foto p/documentos - R.
José S. Cardoso, 84 (Atrás
Cidade Nova - Pinda
Bradesco) Moreira César
AUTO FUNILARIA E PINTURA
GAS
Oficina, borracharia, funilaria
e pintura do CLAUDIÃO - prox. SUPERGASBRAS - Disk Agua e
CIZA - Rua José Tebega 650 - Gas - 3645-4000/3642-6921 fdos - F: 99168-5617/99189-3222 Av. Dr. Fontes Junior 692 M.Aurea - Pinda
- Moreira César - Pinda

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

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

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceitamos 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 (ant. Bar do Mel) - F: 3637-5514
Av. João Fco 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
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
TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transporte de funcionários de fabricas/faculdades/aeroportos/
excurções em geral - F: 36411297/7817-4501/ 99739-1570/
99736-0892
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

CARRETO
mudanças
De 2ª a domingo
F:(12) 99113-0857

99704-0628

F: (12) 9

email: atospinda@gmail.com

9199-0341

