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Ataques criminosos causam prejuízos
em unidades de saúde pública de Lorena
ESF do Horto Florestal é obrigada a interromper atendimento; bandidos causam prejuízos em fiações elétricas
Foto: Lucas Barbosa

Lucas Barbosa
Lorena

Duas unidades de saúde
foram alvo de criminosos
na última semana em Lorena. A primeira, no Horto
Florestal, teve toda a fiação
elétrica furtada, o que impediu o espaço de atender
cerca de três mil pacientes.
Já na quinta-feira foi a vez
da UBS (Unidade Básica de
Saúde) do Santo Antônio.
De acordo com a secretária de Saúde, Imaculada
Conceição, os danos à rede
elétrica do ESF (Estratégia
de Saúde da Família) do Horto Florestal foram causados
por bandidos na madrugada
do último dia 7. A falta de
energia comprometeu diversas vacinas que estavam
armazenadas em refrigeradores. “Lamentavelmente,
tivemos que interromper o
atendimento e os pacientes
foram encaminhados para o
ESF do Parque das Rodovias.
Ainda estamos calculando o
valor do prejuízo da fiação,

Presa após
arremessar
maconha
em rodovia
Uma mulher foi presa por
tráfico de drogas no último
sábado, em Pindamonhangaba. A criminosa foi flagrada tentando dispensar
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 homens foram liberados.

Potim cria
plano para
mapear
turismo
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Aviso no portão de unidade de saúde do Horto Florestal informa que serviço foi fechado para reparos, após invasão na última semana

Em Pinda funcionários cobram
mais segurança na Gerdau
Unidade registrou acidente no dia 31; protesto ocorreu em outros estados
Foto: Divulgação

Funcionários da Gerdau, durante uma das manifestações na unidade de Pinda; empresa voltou a ser alvo de protestos durante a semana
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Funcionários da Gerdau de
Pindamonhangaba realizaram um protesto na manhã
da última quarta-feira para
cobrarem condições mais
seguras de trabalho. A ma-

nifestação foi uma ação articulada com empregados de
outras unidades da empresa,
e paralisou a linha de produção por mais de uma hora.
Segundo o Sindicato dos
Metalúrgicos de Pindamonhangaba, a manifestação
também foi seguida pelos

trabalhadores da Gerdau de
Pernambuco, Rio Grande do
Sul e Rio de Janeiro.
O estopim para o protesto
foi a morte de três funcionários ocorrida após uma
explosão na unidade de Ouro
Branco-MG, em 15 de agosto. A categoria afirma que

em menos de um ano, nove
trabalhadores da empresa
morreram devido à falta de
segurança adequada.
No último dia 31, foi a
vez da unidade de Pindamonhangaba, que atua na
fabricação de lâminas de
aço, registrar um acidente.

mas sem dúvida o maior
transtorno foi causado às
famílias que eram atendidas
por esta unidade”, lamentou
Imaculada.
Na última quarta-feira
foi à vez da UBS do Santo
Antônio ser atacada. Depois
de cortarem os fios das
câmeras de segurança, os
criminosos tentaram invadir a unidade pelo telhado,
porém acabaram fugindo
após um alarme disparar.
O atendimento no local não
foi interrompido.
Providências – Após a
ação dos criminosos, o Município registrou boletins
de ocorrência, mas até o
fechamento desta edição
ninguém havia sido preso.
Além de informar que a
Guarda Civil Municipal diariamente patrulha a região
das unidades de saúde, o
Executivo ressaltou que
recentemente foram instaladas sistemas de câmeras
de videomonitoramento
de segurança em todos os
prédios públicos.

Uma panela de quase cem
toneladas, utilizada para armazenar aço líquido em alta
temperatura, se desprendeu
de uma estrutura, caindo da
ponte rolante. Mesmo não
ferindo nenhum empregado, o incidente revoltou a
categoria, que denuncia
que a Gerdau fez a troca
dos cabos, que se romperam
durante o acidente, para
economizar na manutenção
do equipamento “Se tivesse
caído trinta centímetros ao
lado, a panela iria bater na
linha, tombar e derramar
aço líquido, provavelmente
causando muitas mortes
também aqui em Pinda. Foi
um erro de projeto, mas também retrata essa ganância
da empresa de economizar
a qualquer custo”, criticou
o presidente do sindicato,
Herivelto Vela.
A categoria cobra a celebração de um acordo coletivo nacional que estabeleça
melhorias na segurança
dos funcionários de todas
unidades da empresa.
Outro lado – Em nota oficial, a Gerdau afirmou que a
o protesto dos funcionários
ocorreu por conta da renovação do acordo salarial. A
empresa negou que tenha
ocorrido paralisação na
produção da fábrica.
Em relação à segurança, a
nota enfatiza que “prioriza
a manutenção de condições
de trabalho seguras e que
realiza treinamentos contínuos para a prevenção de
acidentes”.
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Potim cria plano para mapear turismo
Foto: Arquivo Atos

Trabalho conta com preparação
de equipe após assinatura de
convênio com Senac; projeto vai
para avaliação em São Paulo
Jéssica Dias
Potim

A Prefeitura de Potim assinou um convênio para
colocar em prática o Plano
Diretor de Turismo. A assinatura entre o Município e
o Senac (Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial) de
Guaratinguetá foi confirmada
no último dia 6.
O Plano Diretor de Turismo
vai capacitar 12 agentes através do curso disponibilizado
pelo Senac, com duração de
dois meses. As aulas terão
início na próxima terça-feira,
com previsão para término no
dia 10 de outubro. Os participantes serão pessoas ligadas
ao Conselho Municipal de
Turismo, formado por empresários de Potim, artesãos,
profissionais liberais e os
representantes da Prefeitura.
“O Plano Diretor de Turismo não é um plano que a empresa chega e entrega pronto
para nós, ele vai capacitar os
agentes que vão elaborar em
conjunto com o Senac”, explicou o diretor de Turismo de
Potim, Alex Cardoso. “O Senac
faz a compilação dos dados, e
depois esses agentes estarão
capacitados para fazer a reformulação do plano quando
eles têm que ser reinseridos

a cada três anos e meio. Cada
um dos modelos é de acordo
com a realidade da cidade
e ele é praticado com esses
agentes municipais”.
Dentro do curso são cinco
módulos: governança do
turismo, diagnóstico de atividade turística, elaboração
de diretrizes para o turismo,
desenvolvimento do mapa turístico de Potim e elaboração
do plano de ação.
Cardoso destacou que hoje
o principal “produto” do turismo na cidade é o Caminho
da Fé, com 22 quilômetros
de estradas até a divisa com
Pindamonhangaba ou Guaratinguetá. A expectativa é de
que, pelo caminho, passem
entre 35 mil a 50 mil pessoas
até o final do ano.
“Com o convênio para o
Caminho da Fé, as pessoas já
sabem o que é Potim. Quando
elas chegam na cidade, sabem
aonde fica o restaurante,
o bar, o ponto de apoio ou
pousada. A ideia é fomentar o
turismo a partir desses pontos
de parada”.
A prefeita Erica Soler (PR)
acredita que a iniciativa deve
fazer com o que a cidade
se destaque cada vez mais.
“Nós vamos fazer o que for
possível para unir todos os
setores da Prefeitura para

O portal do principal acesso de Potim, cidade que colocou em prática trabalho para implantação de Plano Diretor do Turismo Municipal

que possamos fazer um plano
de qualidade, de acordo com
a realidade de Potim, e que
vise o crescimento de nossa
cidade. É um dos momentos
mais importantes, porque
estamos construindo a base
deste desenvolvimento”.
O Plano Diretor de Turismo é um dos pontos que o

município precisa cumprir
para criar uma vaga no MIT
(Município de Interesse Turístico), da secretaria do Estado
de São Paulo.
O diretor de Turismo explicou que o Plano será encaminhado para a Assembleia
Legislativa. “Um conselho
feito por eles analisam nos-

so pedido, e depois vai para
aprovação dos deputados estaduais. São 140 vagas, sendo
que trinta já foram ocupadas
por outras cidades. Estamos
pleiteando umas das 110
que estão sobrando”, explicou
Cardoso.
Se aprovado, o plano vai
garantir uma verba anual de

cerca de R$ 600 mil, que será
utilizada em infraestrutura
urbana e melhorias do turismo. De acordo com a Prefeitura, o Plano de Turismo vai
nortear as ações da Diretoria
de Turismo, em conjunto com
o Comtur (Conselho Municipal de Turismo de Potim)
pelos próximos três anos.

Cachoeira Paulista elege Nenê do São João
para presidência da Câmara a partir de 2018
Foto: Rafaela Lourenço

Sessão para escolha da nova mesa administrativa foi antecipada a
menos de cinco meses para fim de mandato de Breno Anaya
Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

A Câmara de Cachoeira
Paulista elegeu na última
segunda-feira os novos membros que farão parte da mesa
administrativa em 2018. Com
dez votos, Nenê do São João
(PSB) foi eleito para substituir
Breno Anaya (PRB), a partir
de janeiro.
No último dia 5, foi aprovado
o projeto de lei antecipando
a sessão para renovação da
mesa administrativa. A escolha
da mesa acontecia sempre na
última semana de novembro.
De acordo com o atual presidente da Câmara, segundo os
autores do projeto, “a intenção
de adiantar é que pudesse ser
realizado da melhor forma a

transição e que o presidente
com a mesa administrativa já
pudessem planejar melhor a
gestão do ano que vem”, explicou Anaya.
A eleição foi realizada na
última segunda-feira. Nenê
do São João, com dez votos
foi eleito. Outro concorrente
foi o vereador Thales Satim
(PSC), que recebeu dois votos. A
próxima mesa terá ainda como
vice-presidente Tião do Marly
(PR), primeiro secretário Dimas
Barbosa (PTB) e segunda secretária Mariza Hummel (PP).
Após a eleição, Nenê fez críticas ao atual sistema na Casa e
já planeja como vai comandar
a gestão em 2018. “Em relação
aos projetos encaminhados,
eu quero trabalhar com os
presidentes das comissões

O vereador Nenê do São João, eleito presidente da Câmara para 2018
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para termos uma ordem cronológica, porque hoje a gente
vê que alguns dos trabalhos
realizados não tem ordem.
As vezes coloca uns na frente,
outros atrás. Os projetos serão por ordem conforme for
entrando na Câmara”.
Pouco menos de cinco meses para deixar a presidência,
Anaya fez uma autoavaliação.
“Quando eu assumi a Câmara,
fora a parte estrutural que a
gente encontrou e ainda existe
goteiras, o que consegui fazer
foi dar uma reformada na
parte administrativa e ampla
publicidade nos atos da Câmara, como a transmissão das
sessões no Facebook”.
Ele ressaltou ainda que em
parceria aos funcionários conseguiu aumentar o salário e o

vale refeição. “Neste momento
de crise, onde a maioria estava
seguindo em inflação, consegui
aumentar em 10% o salário e o
vale alimentação, mais de 35%
de R$ 220, que era no passado,
para R$ 300 este ano”.
Futuro presidente da Câmara, Nenê garantiu que a Casa
terá mais rigor na avaliação
dos projetos do Executivo. “A
nova mesa vai dar tolerância
para o prefeito porque ele
está fazendo um bom trabalho,
mas também não vai ter toda
liberdade dos projetos chegar,
não analisar e só assinar. Nós
vamos sim buscar as medidas
pela lei. Se for correto, vamos
dar andamento, mas também
se não for viável para o município, também não vai estar
colocando”.
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Depois de demolição de
casas, Cachoeira Paulista
avalia medidas para CDHU

Moradias irregulares destruídas não estavam ocupadas; área de
proteção ambiental é ocupada por cerca de cinquenta famílias

Foto: Colaboração

Cachoeira Paulista
Jéssica Dias

Em meio à uma apuração
do Ministério Público sobre
o loteamento clandestino
na região do CDHU (Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano), a
Prefeitura de Cachoeira
Paulista demoliu, no último
dia 5, imóveis irregulares
próximos à rua Paraíbuna.
No local foram apontadas
construções irregulares
em áreas verdes e venda
clandestina de lotes. De
acordo com a secretária de
Negócios Jurídicos, Gisely
Fernandes, dois muros que
cercavam lotes e algumas
cercas foram demolidas
para impedir a venda e a
ocupação.
A área institucional pertence ao Município e deve se
tornar área de lazer e área
verde. O uso irregular teria
começado em 2011, com
criação de animais como
cavalos. Em 2015, casas
já estavam construídas no
local. “Na gestão passada
dois moradores receberam
notificações e nada mais
foi feito. Em junho desse
ano uma operação comandada por mim, juntamente
ao chefe de Gabinete, Júlio
Medeiros, e secretário de
Meio Ambiente, Renato, foi
até o local e visitou todos os
moradores. Fotografamos as
casas, terrenos e materiais
de construção e avisamos
que iriamos voltar”, contou
a secretária.
A equipe voltou ao bairro
no último dia 5 e conferiram
as construções, as que foram
feitas após a visita foram
demolidas.
Em nota de esclarecimento, a Prefeitura ressaltou
que nenhum imóvel a qual
possuía moradores foi demolido. “... a demolição de
alguns imóveis cujos donos
não foram identificados
deu-se por determinação
do Ministério Público por
se tratar de invasão, e sendo
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CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
		

Prezado Associado,

		
Ficam convocados todos os Associados Efetivos do
Grupo da Fraternidade Irmão Altino, para participarem da Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia 03/10/2017 às 16:00hs em primeira
convocação em sua sede, sito à Rua Álvares Cabral nº381, Campo do
Galvão, Nesta, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
		
1- Aprovação da alteração do nome fantasia do Serviço
de Saúde Mental do Grupo da Fraternidade Irmão Altino.
		
Esclarecemos que não havendo, na hora supra citada, número legal de
Associados Efetivos presentes para a instalação desta Assembleia Geral
Extraordinária em primeira convocação, esta será realizada em segunda
convocação trinta (30) minutos após, com qualquer número de sócios.
Guaratinguetá, 21 de setembro de 2017.
Márcia Cristina de Proença Lemes
Diretor Secretário
Fernanda F. Faria Muriano
Diretor Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE LORENA
TERMO DE
CONVOCAÇÃO

TERMO DE DESISTÊNCIA

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do Concurso
Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou
por intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão
Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não
comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda
do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: LUIZ EDUARDO SIQUEIRA RG: 6125826

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste
HOMOLOGAR a desistência dos candidatos relacionados, são eles: FÁBIO
Lorena, 25 de maio de 2017.
HENRIQUE BARROS RG 266187560.
Lorena, 19 de setembro de 2017.
FábioMarcondes
Marcondes
Fábio
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal

PREFEITURA
LORENA
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DEDE
LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do Concurso
Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou
por intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão
Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não
comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda
do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: LUIZ EDUARDO SIQUEIRA RG: 6125826

Equipe acompanha operação que demoliu construções irregulares no CDHU de Cachoeira Paulista

as construções irregulares...
(trecho da nota)”.
O agricultor Rosemiro
Fernando, 58 anos, mora
a cerca de vinte anos no
local. “A Prefeitura tomou
conhecimento que eu estava aqui na gestão do Rui
Mendonça (sem partido).
Na época foi cercado para
pôr cavalo, agora o pessoal
está falando que vai cercar
para tirar os cavalos. O Rui
me deixou ficar e cercou a
parte pra mim”.
De acordo com o morador

do CDHU a casa que foi demolida na entrada do local
já era proibida para construção na gestão do João Luis
(PSB). “Na época do João
Luis nós fomos chamados
na Prefeitura, ele pediu para
não construir lá, que a parte da quadra era pra ficar
livre”, explicou Rosemiro
Fernando.
Moradora da rua Paraíbuna, que não quis ser identificada, reclamou do cheiro
forte no local. “Jogam lixo, é
meio precário, tem animais,

cavalo, galinha, fica com
cheiro forte. É mais o que
eu vejo quando passo lá,
dá até uma dor no coração,
tem casa que tem criança
pequena, é judiação”.
Cerca de cinquenta pessoas residem no CDHU. De
acordo com a Prefeitura, encerrada essa fase, será feito
um diagnóstico da situação
e das medidas necessárias
e possíveis para as famílias
ocupantes da área, visto que
se trata de uma área verde
para proteção ambiental.

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a
homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar
os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de
Lorena,pública
25 de maio
2017.
procurador, mediante procuração
ou departicular
com firma reconhecida
em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na
Prefeitura de Lorena, localizadaFábio
na Avenida
Capitão Messias Ribeiro, 625 –
Marcondes
Olaria, Lorena, no horário das 9hPrefeito
às 16hMunicipal
no setor de Recursos Humanos (RH).
O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado
convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para o
qual foi aprovado, são eles: ROSIMEIRE CANDIDA DE PAULA RG: 282434926,
WANESSA RODRIGUES DE SOUZA RG: 12185264.
Lorena, 19 de setembro de 2017.
Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA
LORENA
PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICIPAL DEDE
LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do Concurso
Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou
por intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão
Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não
comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda
do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: LUIZ EDUARDO SIQUEIRA RG: 6125826

O 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,
horário
das 09:00 às 17h no setor de
Lorena,
25 de no
maio
de 2017.
RH, no prazo de 30 dias a contar da data desta Publicação, ficando ciente que o
seu não comparecimento importará
emMarcondes
renúncia ao cargo concursado, são eles:
Fábio
Prefeito
Municipal RG 23708532X.
MADALENA DE OLIVEIRA SOUZA
GUIMARAES

Lorena, 19 de setembro de 2017.
Fábio Marcondes
Prefeito Municipal
PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2017 – PROC. 366/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento da Tomada de Preços acima referida, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada em pavimentação com bloquete nas ruas do bairro Loteamento Jardim
Primavera, trecho I e II, em específico as Ruas parte Av. José Moreira Rangel e parte A Osiro
Dias, com fornecimento de material equipamentos e mão de obra, o Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA e ADJUDICA dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ:
46.694.964/0001-88, no valor total de R$ 581.185,35 (Quinhentos e oitenta e um mil cento
e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2017 – PROC. 367/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento da Tomada de Preços acima referida, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada em drenagem urbana a ser realizada em parte da Rua Silvio Costa e parte da Av.
Brasil, no bairro Cidade Industrial, Lorena/SP, com fornecimento de material, equipamentos
e mão de obra, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA e ADJUDICA dos procedimentos
adotados e do objeto a empresa:
JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ EPP, CNPJ: 03.750.447/0001-76, no valor total
de R$ 139.540.13 (Cento e trinta e nove mil quinhentos e quarenta reais e treze centavos)
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(12) 99104-0182
ACADEMIA
Academia Life Fitness - musculação,zumba e mix - F:
99669-2921 - Av. Ilha Bela 102
( próx. a Caixa - Ipe II
Centro de Treinamento
Equipe Abalo - Muai-Thai,
Jiu-Jtsu, MMA - F: 981164858 - Rod. Abel F.Dias 2050
(em frente a MADEVAL)
Moreira César
Academia SHARK - Rua Dr.
Gon-zaga 177 - F: 3527-5767 Moreira
César
/
sharksaude@gmail.com
Academia Estrutura Física Av. das Margaridas, 545 - V.
das Acácias - F: (12)36371126/ wats 99649-1193 M.Cesar
Academia Moviment: Tel:
3637-2557 Musculação, Zumba , Jump , Aero-box, Ritmo.
Av: Dr.José Ademir César
Ribeiro, 650 Próx. Av. Zito M. César
AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia - pedra
- terra - terraplenagem aterro - desaterro - F: 997161106/98244-9866/99160-7995
- Pinda

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637AUTO FUNILARIA E PINTURA 1998 - foto p/documentos - R.
Oficina, borracharia, funilaria José S. Cardoso, 84 (Atrás
e pintura do CLAUDIÃO - prox. Bradesco) Moreira César
CIZA - Rua José Tebega 650 GAS
fdos - F: 99168-5617/99189-3222
SUPERGASBRAS - Disk Agua e
- Moreira César - Pinda
Gas - 3645-4000/3642-6921 AUTO PEÇAS E ACESSORIOS Av. Dr. Fontes Junior 692 Wolf Centro Automotivo - M.Aurea - Pinda
Serviços e Peças. Av: Prof MaIMOBILIÁRIAS
noel Cesar Ribeiro, 4485 –
Cidade
Nova
E-mail: Brasil Consultoria Imobiliária
w o l f. c e n t r o a u t o m o t i v o Av. Rio de Janeiro 781 - F: 3642@gmail.com -F:99613-3668/ 1643/99199-2065 fax: 36429146 -Cidade Nova - email:
3642-9174/ID 918*14338
elizete.brasil@hotmail.com.br
BARES E LANCHONETES
LANCHES
Bar das Duas - Rua Alcides
Timotéo Ferreira dos Santos Sol Lanches especiais - trailler
(ant. Rua 40) nº 662 - Manti- frente ao CIZA - DISK 35276886/99118-9175/98868-3218 queira - M.César
Moreira César
BARBEARIA
LAN HOUSE
Barbearia BONNIE & CLYDE Av. Fco Lessa Junior (via Home V ideo - Av. José A.
expressa) ao lado Padaria Mesquita 114 - Moreira César
Paned’oro -F: 99110-1007/
LAVANDERIA PROFISSIONAL
99187-4904 - Pinda
Hombre Barbearia e Tattoo DINIZ & DINIZ LEAL - Rua
(barbearia do Léo)- F: 99244- Caçapava nº 290 - Cidade
8811 - Alameda dos Manacás, Nova - F: 3645-4022 email:dinizleal@outlook.com
676 - Ipe II - Moreira Cesar
Cidade Nova - Pinda

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA
- F: 98207-6701/99170-7919 SERLI
CABELEIREIRA
UNISEX Rua Dr. José Monteiro 127Tel 3637-1517 - R. José B. Dos
Moreira Cesar
Santos, 190 - Mantiqueira
AUTO MECÂNICA E
CASAS DE FERRAGENS
ELÉTRICO
PACIFIC e TRANSMISSÕES - Ferragens Picoli - Ferragens,
Centro técnico de transmis- Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
são automática e direção Janeiro, 348/350 – Cidade Nohidráulica - F: (12) 3642-4104/ va - F: 3645-8901/ID 964*6519
3643-4234 - www.pacificauto
DROGARIA
center.com.br R.Luiza Marcondes de Oliveira 160 - Pinda Drogaria do JORGE - Av. José
Serviço Auto Mecânica Ja- Augusto Mesquita 390 - F:
guar - F: 99773-9876 - Rod. 3637-3845 - Moreira César
Manoel César Ribeiro - Nº
4753 - Cidade Nova - Pinda ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
CR Elétrica e Mecânica - F: ESTEC - Escritório de Contabi(12) 99161-0972/98151.6214 - lidade Técnica - F: 3641-1314 Rua Alcides Timótio Ferreira estec_pinda@uol.com.br dos Santos 545 - Mantiqueira Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
AUTO ELÉTRICO AVENIDA – 452/B - V.S.Benedito - M.César
Som Alarme e Bloq. - Tel.
FESTAS
3648-4081 -Av. Prof. Manoel
C. Ribeiro, 4485 - Cidade Nova Franciele Festas - Rua Jataí nº
RENATO DIESEL B. E INJET – 50 -F: (12) 3648-4981 - Jd.
Tel 3643-4780 - Av. Prof. Eloina - www.francielefestas.
Manoel C. Ribeiro, 4950 - com.br Pinda

LAVA-RÁPIDO
Lava Rápido e estacionamento W.R. - lavagem, higienização e polimento - F: 982724562 - 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: 3637-3582/988200113 (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

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 3642MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R. 9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova
Dr. Fontes Junior nº 880 MOTOCICLETAS
PINDA - F: 3642-8666/3527-5223
G.T. MOTOS - Disk serviços
MAQUINAS E GELADEIRAS 3645-5888/99188-2579 - Manut.
CONSERTO de máquinas e peças e acessórios - Pque
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 - S.Domingos - Pinda
F: 98248-0334 - Ipê II - M. Cesar W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
MANUTENÇÃO MECÂNICA Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda
KFG Auto Center - Injeção elePAPELARIA
trônica, suspensão, freio, alinhamento, cambagem, mecâ- Moriá Dê Presentes - material
nica em geral, borracharia. Rua escolar, cosméticos, brinqueWillian Oscar P.Neto nº 103 - F: dos e embalagem em geral. F:
3642-8774 - Res. Andrade - Pinda 3637-3280/99103-0375 - Rua
M.J Manutenção Mecânica - Bulgária nº 623 - Pasin - MC.
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I PADARIA
M. César - Tel: (12) 3641-1957 Cel: 7819-2542 - ID 113*14471 Padaria e Confeitaria do Jacaré - F: 3637-5645/99151-2504 Av. das Margaridas 607 - Vale
MATERIAIS PARA
das Acacias - Moreira César
CONSTRUÇÃO
Jesus Cristo é o Senhor desta Padaria Confeitaria e Restauempresa: ROCHA Casa e Cons- rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
trução F: 3641-2181/99614- Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
Padaria e Confeitaria Santa
6737 - M.César - Pinda
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS Cecília Rua Agenor Ferreira, 66
SANTOS - Santunino Ramos Sta Cecília Site: www.padaria
da Silva - Rua Guilherme Nico- santacecilia. com.br F: 3643letti 783 - V.S.Benedito - FAZE- 1749/3522-3490/99220-6247
MOS CARRETO - F: 3641-1651/ PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
99127-9140 - Pinda
ANDRADE CASA E CONSTRU- Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
ÇÃO - Mat. para Construção - José Benedito Alves dos SanMatriz: Rua Ryoiti Yassuda 374 - tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda
Res. Andrade - F: 3643-1512/3648PNEUS
4462 - Filial: F: 3648-8593 - Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO Auto Center PRIMOS PNEUS CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31, pneus, freios, alinhamento,
C. Nova, loja 1 - 3642-4207 - balanceamento, escapamenCidade Nova. Loja 2 - 3645-7351 tos, troca de óleo e suspensão
- F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
B. Campinas JOÃO DE BARRO – Mat. p/ Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
constr. e madeiras - Tel 3641- PNEUS BARATO - F: 3642-8115
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José - Rua Dr. Fontes Junior - Alto
Adhemar César Ribeiro, 1910. do Cardoso - Pinda
Moreira César
PIZZARIAS, SALGADOS E
Depósito Pindense - Tel 3637LANCHES
3773/3637-1469 - Rod. Abel
Fabricio Dias - V.S. Benedito PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
3641-0541 - V.S. Benedito MATERIAL ELÉT. E HIDRÁULICOS 3648-4799 - Pinda
CASA CORRÊA MATERIAL ELE- CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641- de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê I R: José Teberga, 650 – próx.
óleo especializada - F: 35271552/99241-0518/52*106291 lider lubrifica ntespinda @
hotmail.com - Rua Major José
dos Santos Moreira 1058 (prox.
Pça da Bíblia) Sta Luzia -Pinda

email.: contato.jemepis@gmail.com

J & M EPI’S E UNIFORMES
(12)

3648-4916
9 9182-0723
9 9771-1892

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

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

CARRETO
mudanças
De 2ª a domingo
F:(12)

99113-0857
99704-0628

Cisas – Moreira César
RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceitamos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3522-5034 /watss 992155270/99748-2111
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 Francisco nº 4.351- Feital
Restaurante e Lanchonete
Barbosa - Av. Rio de Janeiro 1045
- Cidade Nova - DISK 3645-3986
Lanchonete 2 Irmãos - Tel:
3637-2298 - Av: João Fco da
Silva,2565 - Moreira César
RESTAURANTE São JUDAS TADEU - Tel 3642 4966 - Rod.
Pres Dutra km 92 - Cidade
Nova - Pinda
ROUPAS E ACESSÓRIOS
NOIVAS E PRESENTES – Tel
3637-1616 Av. José M.
Machado César, 206 - M. Cesar
SERRALHERIA
SERRALHERIA 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: 3641-1297/78174501/99739-1570/99736-0892
VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel F: 36412659 - R. Albert Sabin, 65 - Ipê I
V illa Vidros - Tel 997226066wats/98897-4288 - Av.
Abel F. Dias, 5711 - V. S.
Benedito - Pinda

