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Câmara rejeita ajuste do ISS em Lorena
Com discurso de apoio à Unimed, vereadores barram projeto 
e cidade pode deixar de arrecadar até R$ 1,7 milhão por ano

O presidente da Câmara, Tão, que definiu votação do ISS, em Lorena

Foto: Arquivo Atos

Rafaela Lourenço
Lorena

O projeto do Executivo que 
regulamenta a cobrança de 
ISS (Imposto Sobre Serviços) 
em Lorena foi rejeitado na 
última segunda-feira. Por 9 
votos a 8, a readequação fis-
cal que atingiria as coopera-
tivas, inclusive a Unimed, foi 
barrada pelos vereadores, 
com o desempate do pre-
sidente da Câmara. Mesmo 
com a negativa, Prefeitura 
ainda tem meios para decre-
tar o aumento no município.

Votaram contrário à pro-
posta os vereadores Élcio 
Vieira Junior (PV), Adevaldir 
Ramos (PRB), Lúcia da Saú-
de (PP), Pedro da Vila Brito 
(PTB), Samuel de Melo (PTB), 
Fábio Longuinho (PSC), Ca-
reca da Locadora (PV) e 
Maurinho Fradique (PTB).

Já os vereadores Bruno Ca-
margo (PMDB), Beto Pereira 
(DEM), Luizão (PSDB), Bruno 
Ribeiro (PSDB), Wan-dinho 
, Cleber Maravilha (PRB), 
Fábio Matos (PCdoB) e Wa-
shington da Saúde (PPS) fo-
ram favoráveis ao ajuste do 

imposto. Com a votação em 
8 a 8, coube ao presidente da 
Câmara Waldemilson da Sil-
va, o Tão (PR), desempatar. 
Ele também rejeitou o pro-
jeto do Executivo, afirmando 
que não iria “carregar em 
sua consciência um aumen-
to que resultou na possível 
demissão de funcionários”.

Tão disse ainda que pro-
curou a Unimed, mas não 
conseguiu falar com a dire-
toria. “A Unimed não atende 
o povo, aqueles que não 
tem condições, apenas os 
associados. Eu gostaria de 
saber qual a margem de 
lucro, despesas e custos da 
corporativa. Não sou refém 
nem do A nem do B, eu sigo 
meu coração, mas é muito 
fácil colocar funcionários 
lá e depois não dar atenção 
a eles”.

Elcio Vieira, citado pelo 
prefeito como autor do su-
bitem irregular 4.26, voltou 
a alegar que na época, em 
2006, o intuito do prefeito 
(Paulo Neme-PSC) era de 
incentivar a geração de 
empregos na cidade, onde 
eles deram a redução de 

5% para 1%. Ele disse ainda 
que o aumento dos impostos 
geraria um impacto na eco-
nomia da empresa de mais 
de R$ 100 mil. 

O discurso entre a maioria 
dos vereadores que foram 
contrários ao projeto era de 
que eles estavam “votando 
contra o projeto e a favor 
da Unimed”, com argumen-
tação de temiam possíveis 
demissões e ações prejudi-
ciais a entidade geradora 
de empregos no município.

Já o vereador Bruno Ca-
margo usou a tribuna para 
defender a proposta, afir-
mando que havia passado 
a tarde, em reunião com o 
prefeito Fábio Marcondes, 
a presidente da Uniodonto 
e toda a equipe do Jurídi-
co da prefeitura, tratan-
do justamente sobre esta 
readequação junto a lei 
157/2016. “Esse projeto não 
vem só para a Unimed, ele 
regulariza e passa, a partir 
da aprovação, que Sul Amé-
rica, Bradesco, entre outros 
planos de saúde, passem a 
recolher também esses tri-
butos em Lorena. Trata-se de 

uma lei federal que precisa 
ser adequada”.

Em relação as supostas 
possíveis demissões, Ca-
margo destacou que em 
pesquisa junto ao o Cofen 
(Conselho Federal de Enfer-
magem) e o Coren (Conselho 
Regional de Enfermagem), 
existem normas de contra-
tação por número de leitos. 
“Se hoje existe determinado 
número de leitos no hospi-
tal, não se pode diminuir o 
número do efetivo. Estão 
usando deste projeto para 
colocar os funcionários 
contra a Casa de Leis”, co-
mentou.

Também favorável ao pro-
jeto do Executivo, Luizão 
ressaltou que com a re-
jeição, Lorena deixará de 
receber R$1,7 milhão anual-
mente. “Se um pedreiro pode 
pagar 5%, por que a Unimed 
não pode pagar 3% e 5%? E 
outra coisa, este projeto não 
é da Unimed, ele e abrangen-
te a todos os setores”.

Mesmo com a rejeição, 
o chefe o Executivo ainda 
pode aumentar o imposto na 
cidade por meio de decreto.

PRÉ-CANDIDATURA LANÇADA Em período de acertos políticos, a visita do vice-governador de São Paulo, Márcio França (PSB), 
a Guaratinguetá movimentou o cenário regional na última terça-feira. Em pauta, além dos passos do partido para 2018, ele comentou a 
aproximação com a região. França foi homenageado pela Câmara de Guaratinguetá, onde recebeu o título de cidadão honorário, durante 
sessão especial que contou com a presença de autoridades e lideranças políticas da região. Pág. 3
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Centenas se 
inscrevem em 
novo CDHU 
de Canas

Cerca de 460 famílias rea-
lizaram o agendamento e as 
inscrições para o sorteio de 
48 casas da CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano), em Canas, 
nesta semana. O órgão abriu 
o agendamento na última 
segunda-feira, no Fundo Social 
de Solidariedade.

Prefeitura 
projeta criação 
de secretarias 
em Aparecida

O projeto para a restru-
turação de 120 cargos na 
Prefeitura de Aparecida, que 
deve ser votado na próxima 
sessão de Câmara, pode criar 
mais secretarias caso seja 
aprovado. De acordo com o 
texto, a secretaria de Justiça 
e Cidadania fará parte no 
próximo ano.

Guará ganha 
carro para 
atender carentes 
que moram na rua

Foto: Leandro Oliveira
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Centenas se 
inscrevem em 
novo residencial 
do CDHU em Canas
Órgão do Estado realiza primeira etapa 
para empreendimento de 48 casas; 
sorteio deve definir os contemplados

Rafael Rodrigues
Canas

Cerca de 460 famílias re-
alizaram o agendamento e 
as inscrições para o sorteio 
de 48 casas da CDHU (Com-
panhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano), em 
Canas, nesta semana. O órgão 
abriu o agendamento na últi-
ma segunda-feira, no Fundo 
Social de Solidariedade.

O agricultor Tiago Wesley 
de Azevedo, de 26 anos, mora 
na casa da sogra, com a espo-
sa e dois filhos e se mostrou 
bastante animado. “Espero 
começar o ano que vem 
com uma casa própria, tudo 
novo, estou bem animado e 
esperançoso”.

De acordo com a CDHU, do 
total de moradias, 7% serão 
destinadas a pessoas com 

deficiência, 5% a idosos e 4% 
a policiais ou agentes peni-
tenciários. As demais unida-
des serão sorteadas entre a 
população, em geral inscrita 
após calculadas e subtraídas 
as unidades destinadas a 
pessoas que moram sozinhas 
(3% dos inscritos como indi-
víduos sós, limitado a 3% do 
número de moradias).

Podem concorrer aos imó-
veis famílias constituídas por 
casamento civil, religioso 
ou união estável, uniões 
homoafetivas, afetivas, mo-
noparentais, anaparentais 
e indivíduos que vivem sozi-
nhos, desde que tenham mais 
de 30 anos.

Suelen Cristina Cruz mora 
com mais sete pessoas na 
casa de sua mãe, e tem o 
sonho de deixar de pagar o 
aluguel. “Estou muito con-

fiante, e queira Deus que 
eu seja uma das 48 pessoas 
que vão conseguir realizar 
o sonho”.

Expectativa igual a de-
monstrada pelo motorista 
Rogério da Costa, que mesmo 
morando sozinho, não vê 
a hora de sair do aluguel. 
“Vamos rezar para Deus que 

tudo vai dar certo”.
Os inscritos tiveram que 

comprovar também renda 
familiar de um a dez salários 
mínimos, residir ou trabalhar 
no município há pelo menos 
cinco anos, não ser proprie-
tário de imóvel, não possuir 
financiamento habitacional 
e não ter sido atendido an-

teriormente por programas 
habitacionais. 

O residencial terá 48 casas 
de dois dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e área 
construída de 56,57 m². As 
moradias estão sendo edifi-
cadas no prolongamento da 
Estrada Municipal do Brejão. 

O prazo de financiamento 

das moradias será de até 
trinta anos, e as presta-
ções receberão subsídio do 
Governo do Estado, sendo 
calculadas de acordo com 
a renda familiar. Assim, 
famílias que ganham entre 
um e três salários mínimos 
pagarão o equivalente a 15% 
dos rendimentos.

Foto: Arquivo Atos

Márcio França confirma sua
pré-candidatura para 2018
Vice-governador cumpre agenda atendendo a prefeitos e aposta em projeto de Alckmin

O vice-governador de São Paulo, Márcio França, durante passagem por Guaratinguetá, na terça-feira

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Em período de acertos 
políticos, a visita do vice-
-governador de São Paulo, 
Márcio França (PSB), a Gua-
ratinguetá movimentou o 
cenário regional na última 
terça-feira. Em pauta, além 
dos passos do partido para 
2018, ele comentou a apro-
ximação com a região.

França foi homenageado 
pela Câmara de Guaratingue-
tá, onde recebeu o título de 
cidadão honorário, durante 
sessão especial que contou 
com a presença de autori-
dades e lideranças políticas 
da região.

Pré-candidato ao governo 
de São Paulo em 2018, ele 
praticamente confirmou que 
Geraldo Alckmin (PSDB) será 

o candidato tucano para à 
presidência, mesmo após 
indicações do prefeito de 
São Paulo, João Dória, em 
concorrer à sucessão de 
Michel Temer. “Acho que 
sim, o Brasil merece padrão 
do Alckmin de estabilidade, 
segurança e experiência. 
Não temos mais espaço para 
gladiadores, para grandes 
brigas, temos que ter cons-
trutores do futuro. O Al-
ckmin é o símbolo disso, e 
tenho certeza que será um 
grande presidente”, avaliou 
o peemedebista, que res-
pondeu também sobre seu 
futuro na política. “Quando 
eu assumo, não tenho outro 
cargo para disputar, eu só 
posso ser (candidato) para 
governador. Então, natural-
mente serei candidato”.

De passagem pelo Vale do 

Paraíba, França se reuniu, 
antes da homenagem, com 
um grupo de prefeitos e 
representantes de 19 cida-
des da região, em Guaratin-
guetá. “O Vale tem muito a 
desenvolver, está num eixo 
importante entre Rio e São 
Paulo. É praticamente uma 
região completa. Tem toda 
essa parte tecnológica de São 
José dos Campos, Taubaté e 
Guaratinguetá. É uma região 
importante, a segunda que 
mais cresce no Estado e vai 
crescer muito mais ainda”.

Presidente do PSB, França 
assinou a ficha de transferên-
cia de Régis Yasumura, que 
deixou o PTB para se filiar 
ao PSB, de olho na disputa 
pela Assembleia Legislativa 
no próximo ano. 

Agenda – Na manhã da 
última quarta-feira, Márcio 
França visitou as instalações 
da multinacional fabrican-
te de vidros AGC, ao lado 
do prefeito Marcus Soliva 
(PSB), do vice-prefeito Régis 
Yasumura, do presidente da 
Câmara, Marcelo Coutinho, 
o Celão (PSD).

Após a visita, ele participou 
da inauguração da nova sede 
da Prefeitura de Guaratin-
guetá antes de retornar a 
São Paulo.

Foto: Leandro Oliveira

Prefeitura projeta criação de secretarias 
com restruturação de cargos em Aparecida
Vereadores pedem ao Executivo separação de Cultura e Esporte da secretaria de Educação

Rafael Rodrigues
Aparecida

O projeto para a restru-
turação de 120 cargos na 
Prefeitura de Aparecida, que 
deve ser votado na próxima 
sessão de Câmara, pode criar 
mais secretarias caso seja 
aprovado. De acordo com o 
texto original, o Executivo 
poderá contar já para o pró-
ximo ano com a secretaria de 
Justiça e Cidadania.

Em contrapartida, um pro-
jeto substitutivo deve des-

membrar as diretorias de Es-
porte e Cultura da Secretaria 
de Educação, fazendo surgir 
mais uma pasta. 

O projeto foi enviado para 
Casa em julho para adequar 
120 cargos de comissão, que 
segundo o Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, pre-
cisavam de detalhamento de 
funções. 

De acordo com o secretário 
de Administração de Apareci-
da, Domingos Leo Monteiro, 
a medida nada mais é do que 
uma exigência da Justiça. 

“São esclarecimentos sobre a 
função de cada funcionário. 
Não houve nenhuma criação 
de cargos, apenas de uma 
secretaria, que faz parte do 
projeto do prefeito Ernaldo 
Marcondes (PMDB), que pre-
tende ampliar o atendimento 
à população”.

De acordo com a vereadora 
Ana Alice Braga Vieira (PTN), 
um dos pontos do projeto 
prevê ainda que 20% dos car-
gos estabelecidos no projeto 
de lei deverão ser ocupados 
por funcionários de carreira, 

ou seja, os trabalhadores que 
prestaram concurso e que 
são efetivados na Prefeitura. 
“Esse projeto acaba regula-
rizando 120 cargos que são 
destinados ao provimento de 
comissão, ou seja, são cargos 
de confiança do prefeito. 
E o texto aponta que 20% 
desses cargos deverão ser 
exercidos pelos funcionários 
de carreira”.

Esportes e Cultura – Após 
reunião com o prefeito, re-
alizada no último dia 30, 
os vereadores propuseram 

emenda no texto criando 
outra secretaria, direcionada 
ao esporte e a cultura, que 
atualmente funcionam como 
diretorias dentro da secreta-
ria de Educação.

O vereador Marcelo Mar-
condes (PV) acredita que 
mesmo com a criação da nova 
pasta, não haverá um custo 
muito alto. Ele adiantou que 
inicialmente o prefeito não 
irá nomear ninguém para 
função. “Por contenção de 
despesas, ele (prefeito) não 
irá nomear os secretários, 

a pasta ficará acumulada. E 
também não vai aumentar o 
número de cargos, porque a 
pasta vai manter a estrutura 
que já existe, principalmente 
os funcionários”.

O secretário de Planeja-
mento confirmou que a ideia 
de se criar uma nova secreta-
ria para englobar a Cultura 
e o Esporte foi bem vista por 
Marcondes. “O prefeito se 
reuniu com os vereadores e 
foi feita essa propositura. O 
prefeito entendeu relevante 
o pedido, e que seria melhor 
o trato com outras esferas 
governamentais para adqui-
rir recursos”, contou Aurélio, 
que garantiu que a criação do 
novo setor na administração 
não deve gerar impacto fi-
nanceiro para cidade. “Nesse 
caso não vai ter influência no 
orçamento, e a ideia é criar a 
nova pasta já na votação do 
projeto esse ano”.
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PREFEITURA DE SILVEIRAS 
 

Processo Seletivo 
 

A prefeitura municipal de Silveiras, informa que recebe entre os dias 
14 à 28 de setembro de 2017 as inscrições para o processo seletivo 
de nível médio e superior, para contratação de monitor de 
transporte escolar e farmacêutico. 
As inscrições serão realizadas apenas via internet, no endereço 
eletrônico https://mouramelo.listaeditais.com.br/edital/ver/1195 a 
partir do dia 14 de setembro, com valor de R$ 20,00 para monitor 
de transporte escolar e R$ 50,00 para farmacêutico. 
Depois de efetuado o depósito o candidato deverá apresentar o 
comprovante na Prefeitura Municipal de Silveiras, situada a Praça 
Padre Antonio Pereira de Azevedo, 52 - Centro, Silveiras - SP (de 
Segunda a Sexta das 12h00 às 17h00). 
O processo seletivo compreenderá a aplicação de prova escrita 
objetiva, que deverá ser realizada no dia 22 de outubro (local e 
horário ainda serão determinados). 
O candidato deverá comparecer ao local determinado para as 
provas, com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário 
estipulado, munido de comprovante do depósito bancário, 
comprovante de inscrição e documento de identidade original. 
O edital completo e respectivas informações estarão 
disponibilizados nos sites:  
http://silveiras.sp.gov.br/ (na aba processo seletivo) 
https://mouramelo.listaeditais.com.br/ 

Sampaio prepara troca de Saeg por 
Secretaria de Governo em Guará
Prefeito e diretor da autarquia confirmam troca de pastas, que tem previsão ainda para este ano

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O atual diretor da Saeg (Com-
panhia de Serviço de Águas, 
Esgoto e Resíduos de Guara-
tinguetá), Miguel Sampaio, 
deixará a companhia em breve 
para assumir a secretaria de 
Governo, que será criada pelo 
Executivo ainda neste ano. 
Sampaio e o prefeito Marcus 
Soliva (PSB) confirmaram a in-
formação, que era especulada 
nos bastidores em entrevista 
ao Jornal Atos.

A secretaria de Governo 
atuará como braço direito 
de Soliva na administração 
municipal. A previsão é que 
Sampaio troque a Saeg pela 
nova secretaria no início de 
outubro. A pasta será fundida 
com a secretaria de Relações 
Institucionais.

Soliva já havia acordado, 
antes mesmo de ter tomado 
posse, que Sampaio teria a 
responsabilidade de gerir a 
nova secretaria. Mas como a 
Saeg apresentava um prejuí-
zo acumulado de mais R$ 13 
milhões no último, foi decidi-
do que Sampaio assumiria a 
Companhia para recuperar 
as finanças.

“Existe sim a necessidade 
dele vir para a administração 
pública, nesta secretaria que 
estamos idealizando. Ele está 
preparado para liderar essa 
pasta e me ajudará muito no 

contato e cobrança com os 
secretários. Esse é o objetivo, 
fazer a sintonia das demais 
secretarias”, explicou Soliva.

Lucro – O saldo apresentado 
por Miguel Sampaio referente 
ao balanço financeiro da Saeg, 
no primeiro semestre de 2017, 
apresentou superávit de R$ 
2,4 milhões. A recuperação 
das contas da autarquia foi 
o primeiro grande objetivo 
concluído por Sampaio para, 
de fato, assumir a secretaria 
de Governo.

Antes de deixar a Saeg, Sam-
paio vai priorizar as discussões 
pelo contrato da autarquia 
com a Iguá Saneamento, antiga 
CAB, que deve durar até o fim 
de setembro. “Eu fui para a 
Saeg com a data pré-determi-
nada de retorno para a Prefei-
tura. O prefeito me confirmou 
que queria uma secretaria 
de Gestão Estratégica que 
cuidasse da cidade e fizesse 
integração entre as demais 
secretarias. Devo ficar na Saeg 
até finalizar a negociação com 
a Iguá, e depois venho ajudar 
o prefeito a gerir a cidade”, 
destacou.

Antes de deixar a Saeg, Sam-
paio vai finalizar os termos 
de um possível novo aditivo 
com a Iguá Saneamento. O 
nome cotado para substituir 
Sampaio é o de Márcio Chagas, 
secretário de Administração, 
que está afastado para resolver 
questões de saúde.O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva e o diretor da Saeg, Miguel Sampaio; homem forte deve assumir secretaria até começo de outubro

Foto: Aquivo Atos

Prefeitura de Silveiras 
CONVITE Nº 003/2017 PROCESSO Nº 144/2017. 

O município de Silveiras comunica a abertura de licitação na modalidade Convite, sob o n° 
003/2017, para a aquisição de um (01) rolo compactador, usado, sendo mínimo ano de 
fabricação/modelo 1986/1986, conforme descrição constante do Termo de Referência-Anexo 
I. A entrega dos envelopes deverá ser protocolada até às 13h do dia 21/09/2017 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, 13 de setembro de 2017. 

Guilherme Carvalho da Silva 
Prefeito Municipal. 

Guará ganha veículo para 
atender moradores de rua

Da Redação
Lorena

O município de Guaratin-
guetá inaugura no final de se-
tembro o Centro POP (Centro 
de Referência Especializado 
para População em Situação 
de Rua).

Antes disso, a Prefeitura 
lança na próxima quinta-fei-
ra o “Pop Móvel”, um ônibus 

que transportará pessoas 
que estão vivendo na rua 
para projetos sociais como 
plantios de muda, hortas co-
munitárias, além de atividades 
em parceria com entidades 
assistenciais.

O Centro Pop tem como 
objetivo atender os moradores 
de rua oferecendo estrutura 
como: higiene pessoal, alimen-
tação, tratamento com psicólo-

gos e assistentes sociais, além 
de cursos profissionalizantes.

O ônibus não era utiliza-
do há anos pela Prefeitura 
devido às más condições de 
uso. O veículo foi recuperado 
com manutenção mecânica, 
elétrica e adaptado para este 
atendimento. A previsão é que 
o veículo comece a atuar em 
setembro, após a inauguração 
do Centro POP.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2017 – PROC. 413/2017

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o atendimento do Pregão Presencial acima 
referido, cujo objeto é a prestação de serviços bancários de gerenciamento e processamento da folha de pagamento de servidores 
públicos municipais ativos e inativos, temporários e estatutários pensionistas, pensionista judicial e contratados em caráter emergencial 
da administração direta e indireta do município de Lorena, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto as empresas: EMPRESA: ITAÚ UNIBANCO S.A., CNPJ: 60.701.190/0001-04, vencedora do item: 1 no valor total de 
R$ 2.715.000,00 (Dois milhões setecentos e quinze mil reais).

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01– PREGÃO PRESENCIAL nº 18/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: COMERCIAL ECOMIX EIRELI EPP
CNPJ: 15.367.263/0001-00
OBJETO: Cláusula Primeira – Em atendimento á solicitação da 
contratada, fica alterada a marca dos itens 215 e 216. Onde 
constava “OSRAM”, passa a constar “PHILIPS”.
Cláusula Segunda – Permanecem inalteradas as demais cláusulas 
do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 14/09/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01– PREGÃO PRESENCIAL nº 57/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP
CNPJ: 74.434.457/0001-40
OBJETO: Cláusula Primeira – Em atendimento á solicitação da 
contratada, fica alterada a marca dos itens 68 e 69. Onde constava 
“OVATION”, passa a constar “CONFORSER”..
Cláusula Segunda – Permanecem inalteradas as demais cláusulas 
do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 14/09/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2017 
PROC. Nº 307/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena
OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de insumos para pacientes 
insulino dependentes de Lorena.
CONTRATADA: VOLPI DISTRIBUIDORA 
DE DROGAS LTDA
CNPJ: 64.533.797/0002-56
VENCEDORA DOS ITENS: 9,11.
VALOR TOTAL: R$ 31.200,00 (Trinta e 
um mil e duzentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/09/2017.
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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


