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ONDA DE ROUBOS ASSOLA PINDA Uma onda de assaltos e furtos à residências vem assustando moradores de diversos bairros de 
Pindamonhangaba nos últimos meses. As vítimas cobram uma intensificação do policiamento no município. As últimas semanas foram de 
medo e preocupação para a universitária, Daiana Aparecida Ventura, 23 anos, que mora no bairro do Crispim. Pág. 3
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Mercadão de Lorena recebe Festa das Nações
Entidades beneficentes atuam em barracas de venda de alimentos; evento teve troca de espaço

Lucas Barbosa
Lorena

O Mercadão de Lorena 
recebe desde a última quin-
ta-feira, a edição 2017 da 
Festa das Nações. O evento 
tenta angariar recursos para 
13 entidades assistenciais, 
que terão barracas de ali-
mentação.

Ao contrário das edições 
anteriores, a festa deste ano 
será realizada no Mercado 
Municipal, o Mercadão. Até 
2016, a estrutura das bar-
racas e shows era montada 
na praça Baronesa de Santa 
Eulália, a Praça da Matriz.

Reinaugurado há pouco 
mais de um ano, o Mercadão 
recebe semanalmente even-

tos culturais promovidos 
pela Prefeitura. A iniciativa 
tenta garantir um maior fluxo 
de frequentadores no local, 
possibilitando o aumento no 
faturamento dos comercian-
tes instalados no local.

“O Mercadão foi totalmente 
revitalizado, tendo totais con-
dições de receber um evento 
tão expressivo e tradicional 
como a Festa das Nações. O 
estacionamento, que é um 
espaço bem amplo, receberá 
as 13 barracas e o palco 
para as apresentações musi-
cais”, explicou o secretário de 
Cultura e Turismo, Roberto 
Bastos, o Totô.

Os pontos de venda de ali-
mentos, que levam o nome 
de um país cada, serão co-

mandados pelas seguintes 
entidades: Adefil (Holanda), 
Provim (França), Cavalaria de 
São Benedito (Japão), Equo-
terapia Arte e Vida (México), 
Liga das Escolas de Samba 
(Brasil), União Protetora dos 
Animais (Rússia), SOS (Itália), 
ADBPar e Natal Solidário 
(Portugal), Lions Clube (Ar-
gentina), Fundo Social de So-

lidariedade (Alemanha), Apae 
(China), Grupo de Escoteiros 
Guaypacaré (EUA) e Oratório 
São Domingos Sávio (Líbano).

Totô ressaltou que o evento 
é uma oportunidade para a 
população contribuir com 
as instituições de caridade. 
“Além de ser uma opção de 
lazer, o evento também serve 
para as instituições conse-

guiram arrecadar fundos, 
lembrando que o lucro das 
barracas é integralmente 
delas. Certamente esta festa 
agradará muito as famílias 
lorenenses”, ressaltou Totô.

Além de apresentações 
musicais, o evento também 
contará com exposição de 
fotos da Colônia Italiana e 
oficina de origami, espécie 

de artesanato oriental de 
dobraduras. As crianças tam-
bém poderão se divertir em 
um espaço com brinquedos 
infláveis.

A expectativa da organiza-
ção é que a festividade, que 
contou com um investimento 
de cerca de R$ 40 mil, regis-
tre um público de até dez mil 
pessoas.Trio mostra uma das atrações da praça de alimentação no Mercadão

Grupo de dança típica se apresenta durante o primeiro dia da edição 2017 da Festa das Nações, realizada no Mercado Municipal de Lorena
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Marcondes 
reverte decisão 
de ISS com 
novo projeto

Apenas uma semana após 
rejeitar o projeto do Execu-
tivo que regulamentaria a 
cobrança de ISS em Lorena, 
os vereadores aprovaram 
outra proposta semelhante, 
que adequará o recolhimento 
do imposto para os planos de 
saúde. Desta vez, apenas um 
parlamentar se colocou con-
trário à medida, encaminhada 
pela Prefeitura.

Funcionários do 
Pronto Socorro 
denunciam 
atrasos salariais

Quatro meses após a ABBC 
(Associação Brasileira de 
Beneficência Comunitária) 
assumir a gestão do Pronto 
Socorro de Pindamonhanga-
ba, funcionários do serviço 
denunciaram atraso de pa-
gamento pelo segundo mês 
consecutivo. Os trabalhado-
res cobram uma intervenção 
da Prefeitura.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS 
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 

EDITAL Nº 002/2017 EM ADITAMENTO AO EDITAL Nº 001/2017 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS faz saber a quem possa interessar as 
seguintes alterações e complementações no Edital do Processo Seletivo nº. 001/2017: 
1. No CAPÍTULO II – DAS INSCRIÇÕES, item 1.11.1, onde se lê: 
1.11.1 Banco: Caixa Econômica Federal - Agência: 2003 Op: 006 - C/C: 000710006-8 – 
Favorecido: Prefeitura Municipal de Silveiras (CNPJ: 45.192.564/0001-01) 
Leia-se: 
1.11.1 Banco: Caixa Econômica Federal - Agência: 2003 Op: 006 - C/C: 00071006-8 – 
Favorecido: Prefeitura Municipal de Silveiras (CNPJ: 45.192.564/0001-01) 
2. Verificou-se que o posto de recebimento de inscrições da cidade, a saber Lotérica, 
pode receber somente 03 (três) depósitos bancários por dia a favor da Prefeitura 
Municipal de Silveiras, devido a limitações contratuais. Sendo assim, a Prefeitura 
Municipal de Silveiras disponibilizará um novo posto de recebimento das inscrições, 
que será no endereço: 
- Departamento de Cadastro e Tributos, localizado no Paço Municipal "Prefeito Hélio 
de Andrade Ferraz", sito a Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em 
Silveiras/SP, com atendimento de segunda à sexta-feira no horário das 12h às 18h. 
3. Ficam mantidas as demais condições e regras estabelecidas no Edital do Processo 
Seletivo n° 001/2017 de 12 de setembro de 2017. 
E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, 
faz baixar presente ADITAMENTO AO EDITAL N° 01/2017, que será publicado no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo, no site:  
https://mouramelo.listaeditais.com.br/edital/ver/1195 e afixado no mural da 
Prefeitura Municipal de Silveiras. 
Silveiras, 14 de setembro de 2017. 

Guilherme Carvalho da Silva 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2017 PROC. Nº 309/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para o preparo
de refeição dos servidores da Secretaria de Serviços Municipais.
CONTRATADA: DIEGO MANCHINI SILVA ME
CNPJ: 17.632.051/0001-39
VENCEDORA DOS ITENS: 5,6,11,12,13,14,17,18,33,34,35,36,49,50,51,52,59,60,61,62,65,
66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,85,86,87,88,97,98,99,100,107,108,113
,114,135,136,137,138,139,140,143,144,147,148,
VALOR TOTAL: R$ 45.009,15 (Quarenta e cinco mil nove reais e quinze centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 15/09/2017.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 79/17 PROC. Nº 401/17.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de veículos novos (zero 
quilômetro) para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a realizar-
se ás 9h30min do dia 02 de outubro de 2017, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 
3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Marcondes reverte decisão 
de ISS com novo projeto
Estimativa de recolhimento dos impostos é de injetar R$ 1,5 milhão 
aos cofres públicos; nova proposta teve apenas um voto contrário

Rafaela Lourenço
Lorena

Apenas uma semana após 
rejeitar o projeto do Executivo 
que regulamentaria a cobran-
ça de ISS (Imposto Sobre Servi-
ços) em Lorena, os vereadores 
aprovaram outra proposta 
semelhante, que adequará o 
recolhimento do imposto para 
os planos de saúde. Desta vez, 
apenas um parlamentar se 
colocou contrário à medida, 
encaminhada pela Prefeitura.

Na votação, na sessão da 
última segunda-feira, 16 dos 
17 votos da Casa foram favo-
ráveis a alteração na cobrança 
do ISS. O voto contrário foi do 
vereador Elcio Vieira Junior 
(PV). Aprovado, o projeto 
adequa o recolhimento do im-
posto para os planos de saúde 
em 5%, tributação descrita na 
subitem 4.25 da lei federal 
116/2003.

De acordo com o secretário 
de Negócios Jurídicos Adriano 
Aurélio dos Santos, o projeto 
não trata exclusivamente dos 
impostos aos planos e sim da 
alteração necessária da lei 
municipal 2859/2003, que 
disciplina o recolhimento de 
ISS na cidade. Lei esta, base-
ada na lei federal 116/2003, 
que dispõe sobre as regras 
gerais do ISS e que no final 
do ano passado passou por 
alteração, a lei completar de 
nº 157/16.

Entre as atualizações, está 
a criação de novas naturezas 
de operação que passaram a 
ser tributadas. Com a apro-
vação do projeto, os planos 
de saúde que antigamente 
recolhiam seus tributos em 
sua sede passarão a recolher 
no município do associado. 
“Se eu tenho o plano de saú-
de, a exemplo, o Sul América 
que antigamente os nossos 

impostos eram recolhidos na 
sede do Sul América, agora 
eles passam a ser recolhidos 
em Lorena. É uma alteração 
que havia necessidade para 
disciplinar essa matéria para 
passarmos a receber esses 
tributos”, comentou Santos.

Sem números precisos e 
com base nos recolhimentos 
da Unimed, o secretário es-
tima que os cofres públicos 
receberão cerca de R$ 1,5 
milhão de novos tributos.

A proposta aprovada na últi-
ma sessão foi vista como uma 
tentativa da prefeitura em 
reverter a derrota do “Projeto 
da Unimed” no dia 4. Na oca-
sião o texto foi rejeitado por 9 
votos a 8, sendo desempatada 
a votação com o presidente 
da Câmara, Waldemilson da 
Silva, o Tão (PR). 

Santos reforçou que a di-
ferença entre os projetos 
está na inconsistência da lei 

municipal com a criação em 
2006 do subitem 4.26, que 
relaciona as sociedades coo-
perativas a nomenclatura que 
não existe na lei federal e que 
criou os tributos. “Queríamos 
corrigir este erro relacionado 
ao percentual de tributos 
porque a Constituição estabe-
lece o princípio da isonomia 
tributária, isso significa que 
você não pode ter duas ativi-
dades iguais com tributações 
diferentes, e era o que vinha 
acontecendo no município”.

Na primeira votação, parte 
da Câmara entendeu que 
era um projeto voltado para 
Unimed o que segundo o se-
cretário efetivamente nunca 
foi, e sim um projeto maior. 
Devido ao mau entendimento, 
o Executivo resolveu tirar o ar-
tigo da proposta que corrigia 
a inconsistência do subitem 
4.26. “A Unimed está pagando 
hoje de forma errada, e com 

base nessa conclusão é que 
iremos promover uma ação 
judicial se for o caso e corrigir 
isso de forma administrativa” 
afirmou.

Com relação aos outros 

planos de saúde, a partir do 
ano que vem, eles pagarão os 
5%. Já em relação à Unimed, 
a Prefeitura destacou que 
ainda vai estudar as medidas 
a serem tomadas.

Fábio Marcondes, que conseguiu a aprovação que novo índice do ISS
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Funcionários do PS denunciam 
atrasos salariais em Pinda
Problema se repete pelo segundo mês consecutivo; 
categoria cobra intervenção de Isael Domingues

Lucas Barbosa 
Pindamonhangaba

Quatro meses após a ABBC 
(Associação Brasileira de 
Beneficência Comunitária) 
assumir a gestão do Pronto 
Socorro de Pindamonhanga-
ba, funcionários do serviço 
denunciaram atraso de pa-
gamento pelo segundo mês 
consecutivo. Os trabalhado-
res cobram uma intervenção 
da Prefeitura.

No início de maio, o pre-
feito Isael Domingues (PR), 
anunciou a celebração de 
um contrato de seis meses 
com a ABBC, com um valor 
mensal superior a R$ 1,5 
milhão. Até então, a unidade 
era gerida pela Santa Casa de 

Misericórdia, que na época 
foi alvo de críticas por parte 
de pacientes.  

De acordo com o chefe do 
Executivo, a medida resul-
taria numa economia de R$ 
121 mil por mês, e a terceiri-
zada ficaria responsável por 
arcar com as despesas de 
obras de melhoria no local. 
Mas a calmaria prevista por 
Isael foi substituída pela in-
satisfação dos funcionários.

De acordo com uma fun-
cionária, que pediu para não 
ser identificada, temendo 
represálias, a ABBC pagou os 
salários de agosto e setem-
bro com seis dias de atraso 
“Deveríamos ter recebido no 
último dia 8, mas novamente 
eles nos deixaram de ‘mãos 

abanando’ por quase uma 
semana. Parece pouco tempo, 
mas todo mundo aqui tem 
data certa para pagar suas 
contas”.

A trabalhadora revelou 
ainda que a categoria não 
entende o motivo do atraso, 
e que isto está gerando um 
sentimento de descontenta-
mento geral dentro da unida-
de. “Recebemos a informação 
de que a Prefeitura deposi-
tou o dinheiro na conta da 
empresa no dia combinado 
por eles, mas eles não nos 
repassaram. Estamos todos 
muito chateados e preocupa-
dos com o futuro. O prefeito 
tem que fazer alguma coisa 
para tentar ajudar a gente, 
já que foi ele quem colocou 

a ABBC lá”.
O Sindicato dos Emprega-

dos em Estabelecimentos 
de Serviços de Saúde de São 
José dos Campos e Região in-
formou que não estava ciente 
dos atrasos salariais e que só 
tomará uma atitude após ser 
procurado por algum funcio-
nário do Pronto Socorro de 
Pindamonhangaba.

Já a Prefeitura garantiu 
que não sabe o motivo do 
atraso, já que realizou os 
repasses para a ABBC no dia 
determinado pelo contrato. 
O Executivo informou que 
entrará em contato com a 
terceirizada para discutir 
esta situação, buscando evi-
tar novos atrasos.

A reportagem do Jornal 
Atos procurou a ABBC, mas 
nenhum responsável foi 
localizado para comentar o 
caso até o fechamento desta 
edição.

Mulher é presa após 
arremessar maconha 
em rodovia de Pinda

Uma mulher foi presa por 
tráfico de drogas no último sá-
bado, em  Pinda. A criminosa 
foi flagrada tentando dispen-
sar uma porção de maconha 
na rodovia Abel Fabricio Dias. 

Segundo a Polícia Militar, 
uma equipe que passava pela 
rodovia desconfiou da atitude 
de três ocupantes de um carro. 
Ao darem sinal de parada, os 
policiais perceberam que a 
mulher jogou pela janela um 

pacote. 
Durante a abordagem, 

foi verificado que o grupo 
era morador da Baixada 
Santista. Na sequência, os 
PM’s conseguiram localizar 
o entorpecente, que não teve 
o peso divulgado. 

A mulher assumiu que era 
dona da maconha e foi presa 
em flagrante por tráfico de 
drogas. Os outros três ho-
mens foram liberados.
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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/ 

Onda de roubos a 
residências preocupa 
famílias de Pinda
Moradores cobram intensificação de ações da PM; 
falta de registro de queixas prejudica policiamento

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Uma onda de assaltos e 
furtos à residências vem 
assustando moradores de 
diversos bairros de Pinda-
monhangaba nos últimos 
meses. As vítimas cobram 
uma intensificação do poli-
ciamento no município.

As últimas semanas foram 
de medo e preocupação para 
a universitária, Daiana Apa-
recida Ventura, 23 anos, que 
mora no bairro do Crispim. 
Recentemente, criminosos 
tentaram por duas vezes ar-
rombar o portão de sua casa. 
Em ambas oportunidades, 
as imagens das câmeras de 
segurança, que flagraram a 
ação dos bandidos, foram 
entreguem à Polícia Militar.

De acordo com a univer-
sitária, outros amigos estão 
sofrendo com problemas 

semelhantes. “Tenho co-
nhecidos em outros bairros, 
principalmente no Ipê, que 
tiveram suas casas furtadas. 
Eles perderam bicicletas, 
roupas e eletrodomésticos. 
Acredito que precisa sim de 
mais policiais na rua, mas 
isso vai depender se a po-
pulação registrar as queixas, 
assim a PM vai poder fazer 
um levantamento das áreas 
com mais índices de crimes”, 
salientou.

Os problemas com a crimi-
nalidade também faz parte 
de outras áreas da cidade. 
Na última terça-feira, um 
morador do Araretama, que 
pediu para não ser identifi-
cado, temendo represálias 
dos criminosos, teve a casa 
invadida. Ele relatou que ao 
voltar de trabalho, se depa-
rou com a casa totalmente 
revirada. “Me roubaram a 
televisão, videogame, cafe-

teira e até umas carnes que 
estavam na geladeira. Nem 
registrei boletim de ocor-
rência porque não adianta, 
aqui no bairro a polícia só 
vem para prender traficante.  
Tive um prejuízo de mais de 
R$ 3 mil”.

A vítima revelou ainda que 
no último final de semana 
dois imóveis também foram 
furtados ao lado da casa de 
um parente, que mora no Ipê 
II. “Direto estão invadindo 
casas e levanto tudo neste 
bairro. Aqui em Pinda, não 
existe mais nenhum bairro 
realmente seguro. Além de 
aumentar o número de poli-
ciais na rua, o governo tem 
que dar um jeito de diminuir 
o desemprego, que com cer-
teza leva muita gente para o 
mundo do crime”.

Um dos casos que mais 
chocou os moradores ocor-
reu em junho, quando uma 

família foi feita refém du-
rante um assalto a uma casa 
no bairro Mantiqueira, no 
distrito de Moreira César. O 
proprietário da residência 
foi rendido enquanto saia 
para trabalhar. Na sequên-
cia, outros três comparsas 
invadiram o imóvel e fizeram 
uma mulher de refém.  Já o 
filho do casal, conseguiu se 
trancar no banheiro.

Após cerca de meia hora 

de terror, a quadrilha fugiu 
levando pertences e o car-
ro da família, que acabou 
abandonado poucas horas 
depois no Jardim Regina. Um 
inquérito foi aberto, mas até 
hoje ninguém foi preso.

Ação – De acordo com a 
Polícia Civil de Pindamo-
nhangaba não houve um 
aumento considerável de 
registros de furtos e roubos 
à casas no município nos últi-

mos meses. Fato que reforça 
a suspeita de que muitas 
vítimas deixam de registrar 
um boletim de ocorrência.

Em nota oficial, a PM in-
formou que registrou quatro 
furtos à residências nos 
bairros Terra dos Ipês, Pasin 
e Vila São Benedito, localiza-
dos no Distrito de Moreira 
César. A corporação ressal-
tou ainda que intensificou o 
policiamento na região.

A Polícia Militar de Pindamonhangaba; bairros da cidade sofrem com o aumento da ação de criminosos

Foto: Arquivo Atos
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Alteração da lei garante maior isenção de IPTU para idosos em Lorena
Cai o item de metragem por imóvel que restringe benefícios desde 2014; pedidos devem ser feitos até final de outubro

Rafaela Lourenço
Lorena

Os aposentados e pensionis-
tas de Lorena já podem solici-
tar a isenção de IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) 
para 2018. Com a aprovação 
do projeto do Executivo que 
altera a lei municipal, na últi-
ma sessão, mais pessoas serão 
beneficiadas com a isenção. O 

prazo se encerra em outubro.
A lei municipal de isenção 

do IPTU para idosos está em 
vigor no município desde 
2014, mas com requisitos 
que restringia casos, como 
os idosos que atendem to-
das as características, mas 
possuem imóveis antigos de 
100m² e não podiam solicitar 
a isenção devido a liberação 
para até 90m². Agora, após a 

aprovação por unanimidade, 
na última sessão de Câmara, 
o projeto que altera o art.9º 
da Lei Ordinária 3.658/2014, 
mudou os requisitos flexibili-
zando a lei a fim de abranger 
um maior número de lore-
nenses.

De acordo com o secretário 
de Negócios Jurídicos, Adriano 
Aurélio, a partir de 2018 não 
haverá mais o item que limita 

o tamanho da área construída 
para a isenção. A alteração 
na lei abre a oportunidade 
para todos os interessados 
com mais de 60 anos, sejam 
aposentados ou pensionistas. 
Abrangerá também os aposen-
tados por invalidez, portador 
de deficiência física ou mental, 
ou doença incurável, sendo 
que em todos esses casos o 
contribuinte não pode ter 
renda superior a dois salários 
mínimos, e deve residir no 
imóvel, não sendo proprietá-
rio de outro. “Muitas pessoas 
perdiam o direito à isenção 
por conta da metragem das 
residências. Por isso, enten-
demos que o melhor caminho 

era flexibilizar esse item para 
conceder a isenção aos apo-
sentados e pensionistas”.

Os interessados em adquirir 
o benefício terão até o dia 
31 de outubro para buscar o 
setor de Tributação da Prefei-
tura, que atende a população 
de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h.

Para ter o direito, além de 
comprovar renda de até dois 
salários mínimos, os aposen-
tados e pensionistas devem 
apresentar cópia do RG, CPF 
 e comprovante da titularida-
de do imóvel.

A secretaria de Tributação 
fica na avenida Capitão Mes-
sias Ribeiro, nº 625, no bairro 

Olaria. Os interessados podem 
entrar em contato com o aten-
dimento do setor pelo telefone 
(12) 3185-3013.

IPTU solidário – Esse não é 
o único projeto que abordou o 
IPTU na cidade. Uma proposta 
apresentada pelo vereador 
Maurinho Fradique (PTB), 
que possibilita doações facul-
tativas de contribuintes para 
a UPA (União Protetora dos 
Animais), através do no car-
nê do IPTU, foi aprovada no 
último dia 21, por 16 votos a 
1, sendo contrário o vereador 
Beto Pereira (DEM). O projeto 
segue com a Prefeitura para 
a sanção do prefeito Fábio 
Marcondes (PSDB).

Show em Lorena mistura hipnose 
e humor no Teatro Teresa D’Ávila

Lorena 
Da Redação

Lorena recebe neste sábado 
o espetáculo “Magicamente: 
Um show de Hipnose Cômica”, 
no Teatro Teresa D’Ávila. O 
show fica a cargo dos hipnó-
logos André Attie, Eduardo 
Neaime e Sany Machado. 
Serão duas apresentações, as 
17h e 20h.

No espetáculo, André, Attie, 
Neaime e Machado contam 
com a participação de volun-
tários na apresentação de hip-
nose, garantindo a diversão e 
surpresas para a plateia.

“Nós nunca colocamos as 
pessoas em situação perigosa 
ou constrangedora. Queremos 
sempre fazer um espetáculo 
leve para toda a família, con-
duzindo o público para uma 

viagem inesquecível ao mun-
do da imaginação, sempre 
com muita diversão”, contou 
André Attie.

De acordo com Sany Ma-
chado, os hipnotizados pas-
sam por um momento de 

muito relaxamento, como 
se estivessem dormindo.  “O 
show mostra que quem faz 
sua realidade é você mesmo, 
pois quando mudamos nossa 
percepção, mudamos nossa 
realidade”, explicou Sany.

Grupo de  hipnólogos que se apresentará neste sábado em Lorena



15 DE SETEMBRO DE 20174

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

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 Ribeiro, 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
expressa) 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

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 estacionamen-
to W.R. -  lavagem, higieniza-
ção 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.

(12) 99104-0182
Cisas – Moreira César

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceita-
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 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 - transporte
de funcionários de fabricas/
fac./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


