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Prefeito confirma que documento irá para a Câmara ainda este ano

Soliva promete licitação 
do transporte público de 
Guará a ainda em 2017
Expectativa é de que Câmara tenha acesso a planilha antes 
do recesso parlamentar; proposta tem teto de até R$ 3,50

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A licitação do transporte 
público de Guaratinguetá 
ainda está sendo ajustada 
pelo Executivo. O documento 
precisou de adaptações para 
não ser impugnado quando 
na Câmara, como aconteceu 
em 2016. O prefeito Marcus 
Soliva (PSB) confirmou que 
o documento será encami-
nhado ainda neste ano para 
análise dos vereadores.

A demora no fechamento 
do documento foi motivada 
pelo trabalho que tenta evi-
tar que a licitação seja envia-
da ao Legislativo com falhas 
que possam gerar novos 

impedimentos. “Para esse 
ano nós iremos já ter apre-
sentado à Câmara, passado 
pelas comissões, aprovado 
pelos vereadores e com data 
estipulada para a licitação 
dentro desses próximos três 
quatro meses, se aprovado 
já em processo de licitação 
marcada”, afirmou Soliva.

Atualmente, o preço da 
passagem das linhas urbanas 
do TUG (Transporte Urbano 
de Guaratinguetá) é de R$ 
3,20. Para o prefeito, esse é 
o valor ideal para a futura 
licitação, tendo o valor má-
ximo estipulado em R$ 3,50.

“Existem cidades que já 
tem a cobrança de passagens 
ultrapassando os R$ 4. Nós 

não pretendemos chegar 
nesse patamar. Queremos 
manter isso entre os R$ 3,20 
e chegando no máximo nos 
R$ 3,50 para evitar que haja 
um estouro no orçamento do 
cidadão que usa o transporte 
coletivo”.

Em 2016 o documento foi 
enviado e diversos aponta-
mentos foram feitos pelo 
então vereador Marcus So-
liva. Como consequência, 
a licitação foi impugnada 
para que o documento fosse 
ajustado.

“Queremos ter definitiva-
mente uma empresa ven-
cedora de um certame que 
possa investir na moderni-
zação da frota, que possa 

ter uma planilha de custos 
compatível com a realidade 
do mercado. Não estamos 
num período de euforia e 
crescimento, estamos em 
um período de crise, então 
é preciso analisar esse lado 
também”, concluiu o pre-
feito.

Apesar da pressão pela 
avaliação, a licitação do 
transporte público ficou em 
segundo plano no gabinete, 
já que o Executivo tem des-
tinado mais atenção para 
as discussões referentes ao 
Plano de Cargos e Salários. 
De acordo com o prefeito, 
o prazo para envio do do-
cumento à Câmara é de até 
três meses.

Foto: Arquivo Atos

ÔNIBUS MAIS CARO EM LORENA .Desde a última sexta-feira, o valor das passagens de ônibus estão trinta 
centavos mais caras em Lorena. A Prefeitura anunciou o reajuste de acordo com a necessidade apresentada pela 
empresa ABC Transportes Coletivos, de Caçapava, responsável pela frota. A atualização tarifária poderá ocorrer 
anualmente. Desde 2015 com a cobrança no valor de R$ 3,20, os usuários passaram a desembolsar R$ 3,50 para 
utilizar o transporte coletivo na cidade. Pág. 3
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Demitidos 
da Nobrecel 
protestam 
em Pinda

Cerca de cem ex-funcio-
nários da empresa Nobrecel 
realizaram um protesto na 
manhã da última terça-fei-
ra, em Pindamonhangaba. 
Os trabalhadores cobram o 
pagamento das rescisões tra-
balhistas, atrasadas há quase 
quatro anos.

Lorena terá  
lei para uso 
de bicicletas 
e skates

A Prefeitura de Lorena anun-
ciou na última semana que 
promoverá ações para cons-
cientizar a população sobre 
a lei municipal, que entrará 
em vigor no próximo dia 28, 
que proíbe o uso de veículos 
de tração humana em praças, 
calçadas e vias. Caso sejam 
flagrados desrespeitando a 
medida, ciclistas e skatistas 
serão multados.

Homem 
é morto 
no Novo 
Horizonte

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para investigar o as-
sassinato de um homem de 29 
anos, morto a tiros na noite da 
última quinta-feira no bairro 
Novo Horizonte, em Lorena.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a vítima caminha-
va pela rua Mestre Francisco 
da Silva, quando foi alvejada 
por quatro disparos. Além da 
cabeça, o rapaz também foi 
ferido nos pés.

Até o fechamento desta edi-
ção o atirador não havia sido 
identificado.

Quadrilha 
faz 11 reféns 
durante assalto 
em Canas

Uma quadrilha de assaltan-
tes fez 11 reféns durante um 
roubo na manhã da última 
quarta-feira em uma agência 
dos Correios, em Canas. Após 
a ação, os criminosos fugiram 
levando dinheiro e a arma de 
um policial civil. 

De acordo com a Polícia 
Militar, os quatro bandidos in-
vadiram o local, por volta das 
11h, e renderam os clientes e 
funcionários do local. 

Durante a ação, que durou 
quase uma hora, os assaltan-
tes perceberam que um dos 
clientes era policial civil e 
decidiram roubar sua arma.

A quadrilha fugiu. Até o 
fechamento desta edição 
nenhum dos criminosos foi 
identificado.
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Ciclista divide espaço com pedestres, em área destinada para ciclovia em Lorena; nova lei tem previsão de multa de até R$ 100

Prefeitura de Lorena prepara implantação 
de lei que fiscaliza uso de bicicletas e skates
Multas serão aplicadas a partir do fim de setembro; ação busca evitar danos ao patrimônio público

Lucas Barbosa
Lorena

A Prefeitura de Lorena 
anunciou na última semana 
que promoverá ações para 
conscientizar a população 
sobre a lei municipal, que 
entrará em vigor no próximo 
dia 28, que proíbe o uso de 
veículos de tração humana 
em praças, calçadas e vias. 
Caso sejam flagrados desres-
peitando a medida, ciclistas 
e skatistas serão multados.

De acordo com o Executi-
vo, a lei busca evitar preju-
ízos ao patrimônio público 
e garantir a segurança de 
pedestres. 

Além de bicicletas e ska-
tes, também será proibida 
a circulação de triciclos, 
patinetes e patins em ruas, 
avenidas, praças, estradas 
e passagens de domínio 
público. Já bicicletas de pe-
queno porte, utilizadas por 
crianças, estão liberadas.

A fiscalização ficará a car-
go da Guarda Civil Municipal 
Secretaria de Trânsito e da 
Polícia Militar. O morador 
flagrado desrespeitando a 
determinação poderá ser 
advertido verbalmente, mul-
tado e até mesmo ter o seu 
veículo apreendido, sendo 
liberado somente após o 
pagamento de uma taxa 
de cem reais. Caso ocorra 
reincidência, será cobrado 

o dobro do valor da multa 
anterior. 

A nova medida dividiu 
opiniões pelo município. 
Para o aposentando, Lúcio 

do Nascimento, 61 anos, a 
lei poderá garantir a tran-
quilidade de pedestres que 
circulam pela região central. 
“Há dois meses quase que 

fui atropelado na porta do 
banco por dois adolescentes 
de bicicleta que estavam em 
cima da calçada. Com esse 
monte de ciclovia não tem 

porque a ‘molecada’ continu-
ar com esse comportamento. 
Tomara que a lei seja cum-
prida por todos e também 
bem fiscalizada”. 

Foto: Lucas Barbosa

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

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: MAYARA CRISTINE DA SILVA RG 
467119958. Lorena, 05 de setembro de 2017. 

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC: 405/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena OBJETO: A aquisição de gêneros 
alimentícios para o curso de padaria artesanal do Fundo Social de Solidariedade de Lorena, 
oferecido gratuitamente á população em situação de vulnerabilidade social CONTRATADA: 
MÁXIMO SUPERMERCADOS ATACADISTA LTDA CNPJ: 07.298.275/0001-00 
VENCEDORA DOS ITENS 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 26,27,2
8,29,31,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,56 VALOR TOTAL: R$ 4.662,83 
(Quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos) VIGÊNCIA: 30 
(trinta) dias. DATA DA ASSINATURA: 04/09/2017.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 074/2017 LEILÃO Nº 001/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que no dia 25/09/2017, no prédio Garagem/Pátio da Prefeitura 
Municipal de Silveiras, sito à Rua Maestro João Batista Julião, s/nº, Centro, 
precisamente as 10 (dez) horas, será realizada a licitação sob a modalidade 
LEILÃO, do tipo Maior Lance por Lote, de acordo com o que determina a Lei 
nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e conforme cláusulas 
e condições do Edital. OBJETO: Alienação de bens inservíveis ao Município. 
Os veículos e os lotes de sucatas ficarão à disposição dos interessados para 
visitação nos dias 21 e 22 de setembro de 2017, no horário de 9:00 às 17:00 
horas, nos locais definidos no Edital. Informações relativas a presente licitação 
serão fornecidas pela Diretoria de Licitações no horário das 13:00 às 17:00 horas, 
de segunda à sexta-feira, pelo telefone (12) 3106-1197. O EDITAL na íntegra: à 
disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.
silveiras.sp.gov.br.

Silveiras, 05 de setembro de 2017.

Guilherme Carvalho da Silva - Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
CONVITE Nº 002/2017

PROCESSO Nº 120/2017
O município de Silveiras comunica a abertura de licitação na modalidade Convite, 
sob o n° 002/2017, para a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, 
conforme descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. A entrega dos 
envelopes deverá ser protocolada até às 13h do dia 13/09/2017 no Setor de 
Protocolo da Prefeitura, situada a Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52 – 
Centro – Silveiras. A abertura dos envelopes dar-se-á na mesma data às 15h na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal, no endereço supra. Edital disponível 
no site: www.silveiras.sp.gov.br. Informações: (12) 3106-1197, das 14h às 17h.
Silveiras, 01 de setembro de 2017.

Guilherme Carvalho da Silva - Prefeito Municipal.

(Republicado por haver saído com incorreções)

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC: 406/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena OBJETO: A aquisição de materiais 
de consumo para os cursos de manicure e assistente de cabeleireiro do Fundo Social 
de Solidariedade de Lorena, oferecido gratuitamente á população em situação de 
vulnerabilidade social. CONTRATADA: Z.K.T. KOGA LTDA (Perfumaria Sumirê) CNPJ: 
03.030520/0001-35 VENCEDORA DOS ITENS: 4,8,10,11,12,14,19 VALOR TOTAL: R$ 
311,50 (Trezentos e onze reais e cinqüenta centavos) VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias DATA 
DA ASSINATURA: 04/09/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 70/17 PROC. Nº 358/17

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. OBJETO: Aquisição de cartuchos de 
tinta e bobina de papel, base, do tipo sulfite, compatíveis com a Plotter HP T120 Desingjet, 
com entrega única, para suprir a demanda de impressão da Secretaria Municipal de 
Obras e Planejamento Urbano. NOTA DE EMPENHO N° 4496/2017 CONTRATADA: HSX 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 05.743.514/0001-50 VENCEDORA DOS 
ITENS: 1,2,3,4 VALOR TOTAL: R$ 11.669,46 (Onze mil seiscentos e sessenta e nove reais 
e quarenta e seis centavos). NOTA DE EMPENHO N° 4497/2017 CONTRATADA: ENTEK 
EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA - EPP CNPJ: 03.440.213/0001-22 VENCEDORA DOS 
ITENS: 5. VALOR TOTAL: R$ 1.191,24 (Um mil cento e noventa e um reais e vinte e quatro 
centavos). DATA DE EMISSÃO: 04/09/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 71/2017 PROC. Nº 360/17

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de uniformes para os Agentes de Trânsito do 
Município. NOTA DE EMPENHO N° 4494/2017 CONTRATADA: CAVIRELU COMERCIO 
DE CONFECCÇÕES LTDA - ME CNPJ: 21.854.560/0001-83 VENCEDORA DOS ITENS: 
1,2. VALOR TOTAL: R$ 8.040,20 (Oito mil, quarenta reais e vinte centavos). NOTA DE 
EMPENHO N° 4495/2017 CONTRATADA: UNIFORMES CAMPINAS EIRELI – EPP CNPJ: 
01.703.270/0001-21 VENCEDORA DOS ITENS: 3,4,5. VALOR TOTAL: R$ 6.898,60 (Seis 
mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos). DATA DE EMISSÃO: 05/09/2017.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2017 – PROC. 360/2017

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de uniformes para os agentes de trânsito do município, 
o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do 
objeto as empresas: EMPRESA: CAVIRELU COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME, 
CNPJ: 21.854.560/0001-83, vencedora dos itens: 1,2 no valor total de R$ 8.040,20 (oito 
mil quarenta reais e vinte centavos) EMPRESA: UNIFORMES CAMPINAS EIRELI – EPP 
(CONFECÇÕES CAMPIN ), CNPJ: 01.703.270/0001-21, vencedora dos itens: 3,4,5 no 
valor total de R$ 6.898,60 (seis mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos)

Já a manicure, Cibele 
Araújo, 48 anos, é contra 
a aplicação da multa e o 
recolhimento dos veículos. 
“Até entendo que seja errado 
andar fora da ciclovia ou no 
meio das praças, mas querer 
que agente pague cem reais 
para devolver nossa bicicle-
ta é um absurdo. Sou a favor 
de chamarem nossa atenção, 
mas recolher já é abuso”. 

Skatista desde os três 
anos, o rapper e criador de 
conteúdo, Lucas Moliterno, 
o Sabará, 27 anos, vê com 
bons olhos a nova lei, porém 
também é contra a aplicação 
de multas. “Desde sempre é 
proibido andar de skate em 
locais públicos que podem 
ser danificados. Todos sa-
bem que não é certo andar 
nas calçadas e praças. Em 
outros países também não 
se pode andar de skate 
em qualquer lugar. Só não 
concordo em ter que pagar 
multa, acho que deveriam 
no máximo dar uma infra-
ção de danos ao patrimônio 
público”. 

Conscientização – Segun-
do o Executivo, na próxi-
ma semana serão iniciadas 
ações de conscientização 
pelo município. Além da 
distribuição de folders in-
formativos, agentes de Trân-
sito orientarão a população 
sobre os detalhes da nova 
determinação.

EXTRAVIO DE DOCUMENTO
JOSÉ MARIA CANDIDO, portador(a) do RG 20.206.682 SSP/SP, residente 

na Rua PARANÁ, nº 277, Bairro CIDADE INDUSTRIAL, LORENA-SP, comunica 
o extravio dos seguintes documento: CERTIFICADO DO HISTÓRICO ESCOLAR 
formação INSTITUTO PAULA SOUZA (ALFREDO DE BARROS SANTOS).
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Após dois anos sem reajuste, Prefeitura de 
Lorena aumenta tarifa do transporte público
Abaixo do Índice Nacional de Preços, aumento de trinta centavos pegou passageiros de surpresa

Foto: Francisco Assis

Rafaela Lourenço
Lorena

Desde a última sexta-feira, 
o valor das passagens de 
ônibus estão trinta centavos 
mais caras em Lorena. A Pre-
feitura anunciou o reajuste 
de acordo com a necessidade 
apresentada pela empresa 
ABC Transportes Coletivos, 
de Caçapava, responsável 
pela frota. A atualização 
tarifária poderá ocorrer 
anualmente.

Desde 2015 com a cobran-
ça no valor de R$ 3,20, os 
usuários passaram a desem-
bolsar R$ 3,50 para utilizar o 
transporte coletivo na cidade. 

Segundo o prefeito Fábio 
Marcondes (PSDB), a ABC 
apresentou a proposta de 
reajustes com os custos de-
vido a alteração de insumos 
de serviço, como reajuste 
salarial da mão-de-obra, 
combustível, preço de peças 
e acessórios necessários para 
manutenção da frota, o que 
após a análise do jurídico da 
Prefeitura e da secretaria 
de Trânsito e Transportes, 
comprovou a necessidade da 
alteração da tarifa, a exemplo 
o óleo diesel, que subiu quase Passageiros embarcam em linha Centro-Shopping na praça Conde de Moreira Lima, em Lorena; reajuste da tarifa foi de R$ 3,20 para R$ 3,50

45% nos últimos dois anos. 
“Chegamos numa determina-
ção que R$ 3,50 seria o valor 
ideal. A gente, como prefeito 
municipal, não representa 
a empresa, mas tem a obri-
gação de gerar uma saúde 
um equilíbrio financeiro 
para que ela possa operar, 
e infelizmente tivemos que 
dar esse aumento”, frisou 
Marcondes.

O chefe do Executivo des-
tacou que, no acumulado 
de praticamente 22 meses 
sem reajuste, a tarifa sofreu 
9% de aumento, em relação 
a outubro de 2015 até o 
momento, além do aumento 
das alíquotas dos impostos 
federais sobre o combustível.

O reajuste está abaixo da 
base real do INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor) para o período de 
outubro de 2015 a junho de 
2017, que seria de R$ 3,55.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 
a empresa responsável pelo 
transporte coletivo urbano, 
que desde 2010 tem a con-
cessão para atuar durante 
20 anos na cidade, mas não 
conseguiu uma resposta até 
o fechamento desta edição.

Sincovat abre vagas 
para cinco cidades 
do Vale do Paraíba

Da Redação
Região

A Sincovat (Central de Está-
gio do Sindicato do Comércio 
Varejista) está com 49 vagas 
abertas para os alunos do ensi-
no médio, técnico ou superior 
de cinco cidades da região.

Em Pindamonhangaba são 
três vagas para alunos do 
ensino médio ou técnico, 
destinadas para as funções 
de auxiliar de atendimento, 
auxiliar de estoque e auxiliar 
de reposição. Na cidade há 
ainda vagas para alunos cur-
sando o ensino superior em 
administração ou publicidade 
e propaganda.

Além de Pinda, Taubaté tem 
15 oportunidades, sendo seis 
vagas para alunos do ensino 
médio ou técnico, para atuar 
no comércio, cargos de auxi-
liar de estoquista, auxiliar de 
comércio, auxiliar de atendi-
mento, auxiliar de cobrança, 
auxiliar de telemarketing e 
auxiliar de reposição. Já as 
vagas para ensino superior 
na cidade estão distribuídas 
para alunos dos cursos de 

administração de empresas, 
publicidade e propaganda e 
marketing.

As empresas de São José 
dos Campos estão com oito 
oportunidades, sendo todas 
para alunos de ensino médio 
ou técnico, para atuar como 
auxiliar de reposição, auxiliar 
de comércio, auxiliar de aten-
dimento e auxiliar de estoque.

Em Caçapava são três vagas 
exclusivas para alunos do 
ensino médio, sendo todas 
para o cargo de auxiliar de 
atendimento.

As empresa de Ubatuba 
estão com oito vagas aber-
tas, sendo todas destinadas 
aos alunos do ensino médio 
ou técnico, para as áreas de 
auxiliar de comércio, auxiliar 
de atendimento, auxiliar de 
telemarketing, auxiliar de re-
posição e auxiliar de estoque.

Os alunos interessados po-
dem obter mais detalhes das 
vagas no site centralestagio.
com. Para a inscrição é ne-
cessário o envio de um currí-
culo para o e-mail contato@
centralestagio.com com a es-
pecificação da vaga desejada.

Ex-funcionários da Nobrecel protestam 
contra demora no pagamento de rescisões
Grupo de trabalhadores realiza passeata do bairro do Socorro ao Fórum

Funcionários durante protesto pelas ruas de Pinda contra pagamento das rescisões trabalhistas

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Cerca de cem ex-funcio-
nários da empresa Nobrecel 
realizaram um protesto na 
manhã da última terça-fei-
ra, em Pindamonhangaba. 
Os trabalhadores cobram 
o pagamento das rescisões 
trabalhistas, atrasadas há 
quase quatro anos.

Os manifestantes reali-
zaram uma passeata, por 
volta das 13h, iniciada no 
bairro do Socorro e que se-
guiu até a frente do Fórum, 
no Mombaça. 

De acordo com o Sin-
dicato dos Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba, a 
Nobrecel, que atuava no 
ramo de produção de celu-
lose e papel, faliu em 2013, 
deixando seus funcionários 
sem o recebimento dos 
direitos trabalhistas. Após 
a falência, uma adminis-
tradora, que não teve o 
nome relevado, assumiu 
a gerência do patrimônio 
e das dívidas da empresa, 
porém acabou afastada do 
cargo, em junho, por não 

ter cumprido a função deter-
minada pela Justiça.

Ao chegar no Fórum, parte 
dos manifestantes foi atendi-
da pelo juiz titular da 3ª Vara 
Civil de Pindamonhangaba, 
Hélio Aparecido Ferreira, 
para discutirem sobre o an-
damento do processo. “O juiz 
nos atendeu bem, esclareceu 
todas as dúvidas. Saber que 

Foto: Divulgação

mudou o administrador da 
massa falida e que essa pes-
soa é acessível nos deixa com 
muita esperança. O próximo 
passo é formar uma comissão 
e manter contato pra que te-
nhamos conhecimento do que 
vai ser feito daqui pra frente”, 
afirmou o ex-funcionário da 
Nobrecel, Marcello França. 

O trabalhador revelou ain-

da que o magistrado explicou 
que o valor do patrimônio da 
empresa é suficiente para 
pagar as rescisões dos seis-
centos ex-funcionários.

A expectativa é que uma 
nova reunião seja realizada 
até o fim de setembro, para 
que seja definida uma alter-
nativa para o pagamento das 
pendências trabalhistas.
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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-
1126/ wats 99649-1193 -
M.Cesar
Academia Moviment: Tel:
3637-2557 Musculação, Zum-
ba , 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: 99716-
1106/98244-9866/99160-7995
- Pinda

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

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

RICAR S.O.S Eletrica mecânica
e Injeção - Nacional e impor-
tado - F: 98256-6160/99167-9521
- Rua Laudelino Leite Sobri-
nho 188 - Mantiqueira - Pinda
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 - Pinda

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

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo -
Serviços e Peças. Av: Prof Ma-
noel 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

BARES E LANCHONETES
Bar das Duas - Rua Alcides
Timotéo Ferreira dos Santos
(ant. Rua 40) nº 662 - Manti-
queira - M.César

BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE -
Av. Fco Lessa Junior (via expres-
sa) ao lado Padaria Paned’oro -
F: 99110-1007/99187-4904 - Pinda
Hombre Barbearia e Tattoo
(barbearia do Léo)- F: 99244-
8811 -  Alameda dos Manacás,
676 - Ipe II - Moreira Cesar

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 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: 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
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

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

Jesus Cristo é o Senhor desta
empresa: ROCHA Casa e Cons-
trução F: 3641-2181/99614-
6737 - M.César - Pinda
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 Confeitaria do Jaca-
ré - F: 3637-5645/99151-2504 -
Av. das Margaridas 607 - Vale
das Acacias - Moreira César
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 de ração Oliveira - aceita-

(12) 99104-0182
mos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3522-5034 /watss 99215-
5270/99748-2111
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 do Mel - (ant. Bar
do Mel) SOB NOVA DIREÇÃO
- F: 3637-5514 Av. João Fran-
cisco  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
SERRALHERIA DO ADEMIR – F:
3641-1562 - Mantiqueira - M. C.

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

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transpor-
te de funcionários de fabri-
cas/faculdades/aeroportos/
excurções em geral - F: 3641-
1297/7817-4501/ 99739-1570/
99736-0892

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

email.: contato.jemepis@gmail.com

   3648-4916
9 9182-0723
9 9771-1892

(12)

J & M   EPI’S E UNIFORMES

99113-0857
99704-0628

De 2ª a domingo

F:(12)

CARRETO
mudanças

VENDO ou TROCO
casa em Guará/Pingo de
Ouro - c/2dorms., sala, cozi-
nha, garagem, c/edicula,
ponto comercial por casa em
PINDA proximidade Moreira
César/Mantiqueira/Roseira.
R$ 130 mil. Tr.c/Robson - F:
99227-4833


