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E O FUTURO DA ÁGUA EM CACHOEIRA?  A discussão entre Prefeitura e Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para o futuro do fornecimento da água e do tratamento do esgoto na 
cidade tem gerado preocupação nas ruas de Cachoeira Paulista.  O serviço hoje é feito com contrato já vencido e o 
governo do Edson Mota (PR) estuda a implantação de outro sistema com a criação de uma autarquia, a Saae (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto). Pág. 3

Pindamonhangaba aponta 33% de faltas 
de pacientes em consultas agendadas
Especialidades em oftalmologia e ortopedia lideram índice de ausências na rede pública 
municipal; mesmo com queda de percentual, Prefeitura descentraliza local de agendamento

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Durante audiência pú-
blica realizada na Câmara 
de Pindamonhangaba, na 
última quinta-feira, repre-
sentantes da secretaria de 
Saúde revelaram que mu-
nicípio registrou, no último 
quadrimestre, um índice de 
33% de faltas de pacientes 
em consultas médicas. Para 
evitar que o número cresça 
até o fim do ano, a Prefeitura 
descentralizou o local de 
agendamento. 

De acordo com a direto-
ra de Assistência à Saúde, 
Mariana Prado, de maio a 
agosto, das 27.880 consultas 
agendadas somente 21.052 
pacientes compareceram, 
totalizando 6.828 faltas. Já 
no inicio do ano, quando a 
atual gestão assumiu o muni-
cípio, o número de ausências 
chegava a quase 45%.

As duas especialidades 
médicas que registraram 
mais ausências foram oftal-

mologia e ortopedia. “Além 
de prejudicar o trabalho 
dos profissionais da saúde, 
as faltas, não comunicadas 
com antecedência, acabam 
impossibilitando o agenda-
mento de outros pacientes. 
No último quadrimestre, o 
Município perdeu cerca de 
R$ 70 mil, já que mesmo 
quando o paciente não com-
parece, os médicos precisam 
ser pagos”, explicou Mariana.

A diretora de Assistência 
à Saúde apontou a principal 
medida que foi tomada para 
que nos próximos meses 
ocorra a redução do índi-
ce de faltas em consultas 
agendadas. “Estamos descen-
tralizando o agendamento, 
que antes era feito por um 
sistema central, em somente 
um local. Agora, as consul-
tas podem ser marcadas 
nas unidades de saúde dos 
bairros. Assim, o morador 
tem melhores condições de 
escolher a data em que po-
derá comparecer, evitando 
futuras ausências”.

Foto: Divulgação

A diretora de Assistência à Saúde, Mariana Prado, fala durante audiência sobre dificuldades com índices de faltas em consultas agendadas

Guaratinguetá 
recebe obras 
em ponte

A CCR NovaDutra está rea-
lizando nova etapa das obras 
de modernização da ponte 
sobre o Ribeirão dos Motas, 
no Km 65 da pista sentido 
São Paulo, em Guaratinguetá. 
Por conta das obras, a via vai 
permanecer interditada do 
acesso da saída da cidade, 
próximo da rodoviária. A 
alternativa para os usuários 
será utilizar a saída do Km 67.

As obras de moderniza-
ção da ponte consistem em 
recuperação, reforço e alar-
gamento da estrutura, com 
implantação de acostamento 
e área de passeio para pe-
destres. Cerca de quarenta 
profissionais trabalham na 
realização dos serviços, que 
contam com investimento de 
R$ 2,5 milhões com previsão 
de término em dezembro 
deste ano.  

As obras fazem parte do 
Programa de Recuperação 
e Alargamento de Pontes e 
Viadutos, realizado pela CCR 
NovaDutra desde 1996, em 
vários pontos da rodovia.

Para saber das condições 
de tráfego, os motoristas po-
dem entrar em contato com o 
Disque CCR NovaDutra, pelo 
telefone 0800-0173536.

Da Redação
Guaratinguetá
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Estelionatário 
é indiciado por 
usar nome de 
igreja em Pinda

Após quase duas semanas 
de investigação, a Polícia 
Civil de Pindamonhangaba 
indiciou, na última terça-fei-
ra (26), um estelionatário 
acusado de utilizar o nome 
da Paróquia Miguel Arcanjo 
para aplicar golpes em Pin-
damonhangaba. Também 
foram recuperados eletro-
domésticos que haviam sido 
doados por fiéis enganados 
pelo criminoso.

O cenário político em Lo-
rena passa por um novo 
turbilhão. Uma ex-assessora 
do vereador Adevaldir Ramos 
(PRB) o acusa de ameaçá-la e 
ainda pela divisão de salários 
entre funcionários de seu ga-
binete. A investigação segue 
com a Policia Civil.

Vereador 
é acusado 
de repartir 
salários
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
PROCESSO Nº 125/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017 - REGISTRO DE PREÇOS

TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de mobiliário para a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do bairro dos Macacos neste município, conforme descrição constante do 
Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA 
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO E, AINDA, conforme o caso, DA DECLARAÇÃO QUE É MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 19/10/2017, às 14:00 horas. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, 
após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na 
íntegra: à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.
silveiras.sp.gov.br.

Silveiras, 03 de outubro de 2017.

Guilherme Carvalho da Silva - Prefeito Municipal

Silveiras implanta projeto 
para auxiliar gestantes
“Futuras Mães” oferece palestras e kits de enxoval

Lucas Barbosa
Silveiras

Com o objetivo de contri-
buir para que as gestantes de 
Silveiras estejam mais bem 
preparadas para lidarem com 
a maternidade, a Prefeitura 
implantou neste mês o projeto 
“Futuras Mães”. Além de kits 
de enxoval, a ação oferece 
palestras educativas às mo-

radoras.
Na última terça-feira, 15 grá-

vidas participaram do segundo 
encontro do projeto, realizado 
no salão do Cras (Centro de Re-
ferência de Assistência Social). 
Durante o evento, as gestantes 
acompanharam a palestra 
do dentista André Marçal, 
que deu uma série de dicas 
sobre a maneira adequada de 
realizar a higiene bucal dos 

bebês através da escovação 
dental e outros procedimentos. 
“Estamos nos esforçando para 
oferecer um acompanhamento 
diferenciado para estas mu-
lheres. Temos recebido um 
ótimo retorno por parte das 
gestantes. Elas disseram que as 
palestras as ajudaram ter mais 
segurança para lidar com este 
período tão importante que 
antecede o parto”, explicou o 

prefeito, Guilherme Carvalho 
(PSDB).

Após as explanações, as 
grávidas receberam kits de 
enxoval com cobertor, toalha 
de banho, lençol, fronha, ma-
cacão, body, calça, luva, meia, 
sapatos de lã e uma banheira. 
“Estes produtos foram adqui-
ridos através de recursos da 
venda de artesanatos da loja 
do Fundo Social. Esse projeto 
é algo inédito em Silveiras, 
e esperamos que ele auxilie 
a vida de muitos moradores 
e tenha uma continuidade”, 
ressaltou o chefe do Executivo.

A próxima palestra do “Fu-
turas Mães” será realizada em 
31de outubro, às 14h, no salão 
do Fundo Social de Silveiras.

Estelionatário é indiciado após usar nome 
de igreja para golpes em Pindamonhagaba
Polícia Civil recupera materiais doados por fiéis; criminoso pode ser preso por até cinco anos

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Após quase duas semanas 
de investigação, a Polícia 
Civil de Pindamonhangaba 
indiciou, na última terça-fei-
ra (26), um estelionatário 
acusado de utilizar o nome 
da Paróquia Miguel Arcanjo 
para aplicar golpes em Pin-
damonhangaba. Também 

foram recuperados eletro-
domésticos que haviam sido 
doados por fiéis enganados 
pelo criminoso. 

Na última semana, o Jor-
nal Atos publicou uma ma-
téria mostrando a indigna-
ção do padre da Paróquia 
Miguel Arcanjo, Cipria-
no Alexandre Oliveira, 36 
anos, com o golpe aplicado 
pelo estelionatário, que 

percorria diversos bairros 
pedindo, indevidamente, 
doações e prendas para a 
festa de São Miguel Arcanjo, 
que ocorrerá no próximo 
domingo. O padre revelou 
que o golpista se aproveitou 
do fato de ter sido motorista 
voluntário do ex-pároco 
Edson Rodrigues, falecido 
há quase três anos, para 
enganar os fiéis. 

Para evitar que o crimi-
noso continuasse lesando 
a população, a Paróquia 
Miguel Arcanjo, localizada 
no Araretama, registrou um 
boletim de ocorrência.

De acordo com o dele-
gado titular do 1º Distrito 
Policial, Vicente Lagioto, o 
ex-motorista foi interrogado 
na última semana, acabando 
indiciado por estelionato, 

correndo o risco de ser 
preso por até cinco anos. 
O criminoso, que segue em 
liberdade, foi obrigado a re-
velar onde estavam escon-
didos os eletrodomésticos.

Até o fechamento desta 
edição já havia sido recu-
perado um ferro de passar 
roupa e um aparelho de 
liquidificador, porém a doa-
dora não foi identificada até 

o momento. “O SIG (Setor 
de Investigação Geral) con-
tinua em diligências para 
restituir as prendas para a 
vítima, que seria moradora 
de Santo Antônio do Pinhal. 
Quem souber a identidade 
da vítima deve solicitar que 
ela compareça ao 1°DP para 
providenciar a restituição 
dos objetos apreendidos”, 
explicou o delegado.

A Paróquia Miguel Arcanjo, que teve o nome usado em golpes praticados na cidade de Pindamonhangaba; ação da Polícia Civil conseguiu recuperar parte do material apreendido com estelionatário

Foto: DivulgaçãoFoto: Reprodução
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Proposta encaminhada para Câmara gera 
polêmica sobre futuro da água em Cachoeira
Contrato entre Prefeitura e Sabesp aguarda renovação; estatal garante que parceria continuará

Jéssica Dias
Lorena

A discussão entre Prefei-
tura e Sabesp (Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo) para 
o futuro do fornecimento 
da água e do tratamento do 
esgoto na cidade tem gerado 
preocupação nas ruas de 
Cachoeira Paulista. 

O serviço hoje é feito com 
contrato já vencido e o go-
verno do Edson Mota (PR) 
estuda a implantação de 
outro sistema com a criação 
de uma autarquia, a Saae 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto).

A proposta, encaminhada 
no último dia 19, teria auto-
nomia financeira e técnica 
para prestar o serviço e fi-
caria responsável ainda pela 
limpeza urbana, manejo de 
resíduos, estudar, projetar e 
executar as obras relativas 
a construção, ampliação ou 
remodelação dos sistemas 
públicos de abastecimento 
de água potável, esgotos, 
sanitários, esgotos pluviais, 
limpeza urbana e coleta 
e tratamento de resíduos 
sólidos.

A receita para manter 
autarquia seria proveniente 
dos recursos como taxas e 
tarifas de serviços de água, 

esgoto sanitário, coleta de 
resíduos sólidos limpeza 
pública que incidirem sobre 
imóveis beneficiados; além 
de doações orçamentarias e 
créditos adicionais concedi-
dos pelos governo federal, 
estadual e municipal, ser-
viços ou tributos.

O projeto do Executivo foi 
lido na sessão da Câmara na 
terça-feira e encaminhado 
para as comissões, mas de 
acordo com a Casa não há 
previsão de quando será 
votado.  

De acordo com o presiden-
te da Câmara, Breno Anaya 
(PSC), a Prefeitura não tem 
contrato renovado com a 

Sabesp desde 2005. No seu 
primeiro mandato na gestão 
do João Luís Ramos (PSB) só 
foi discutido o parcelamento 
de dívidas que a Prefeitura 
tinha com a Sabesp.

Na atual gestão, o projeto 
foi para votação na Câmara 
três vezes. “Nas duas vezes a 
Sabesp disse que não estava 
nos moldes dela, mas todas 
as vezes a Câmara votou 
unânime”.

A comerciária Shirlene 
Simões, que mora no bairro 
Jardim Trabalhista, opinou 
sobre os serviços prestados 
pela Sabesp. “Eu gosto do 
serviço da Sabesp, embora 
deixem a desejar em algu-

mas coisas como o sistema 
de tratamento de esgoto que 
foi construído aqui no Jar-
dim Trabalhista”, destacou, 
contando sobre o problema 
do mau cheiro no local. “O 
que resolveria o cheiro seria 
colocar os equipamentos 
que estão faltando”.

Para Anaya, a decisão de 
colocar o projeto em vota-
ção demanda cautela. “Antes 
de tudo, além de analisar o 
projeto, ver a possibilidade 
da implantação ou não do 
Saae também tem que ter 
um audiência pública, para 
ouvir a população”.

A Sabesp foi procurada 
pela equipe do Jornal Atos 

para falar sobre a infor-
mação da falta de contrato 
desde 2005, os trabalhos 
feitos na cidade hoje e a 
proposta da Prefeitura. Em 
nota, a empresa se resumiu 
a informar que a renovação 
do contrato com a Prefei-
tura de Cachoeira Paulista 
está em fase de negociação, 
e que os serviços prestados 
pela Companhia e a manu-
tenção dos sistemas existen-
tes ocorrem normalmente 
no município.

A Prefeitura também foi 
procurada pelo Jornal Atos, 
mas até o fechamento dessa 
edição, a Redação não obte-
ve resposta.

Vereador de Lorena é 
acusado por ameaça e 
repartição de salários
Ex-assessora denuncia Adevaldir Ramos por 
crime de concussão; filho do parlamentar
é apontado como comandante de gabinete

Foto: Reprodução

Rafaela Lourenço
Lorena

O cenário político em Lo-
rena passa por um novo 
turbilhão. Uma ex-assessora 
do vereador Adevaldir Ramos 
(PRB) o acusa de ameaçá-la e 
ainda pela divisão de salários 
entre funcionários de seu ga-
binete. A investigação segue 
com a Policia Civil.

Elaine Calixto começou 
trabalhar com o parlamentar 
durante a campanha para as 
eleições 2016, sendo efeti-
vada no cargo de assessora 

parlamentar após eleição do 
candidato, onde ficou até dia 
31 de maio.

Adevaldir a teria exonera-
do após atritos e frequentes 
desentendimentos devido 
à repartição de salários, 
no final de maio. A última 
situação teria sido uma dis-
cussão, em que, segundo 
a denunciante, o filho do 
vereador (Fabrício Ramos, 
vereador cassado por ter 
condenação criminal em 3ª 
instância no STF) a agrediu 
tentando pegar o celular de 
sua mão. No dia seguinte ela 

procurou a justiça com pro-
vas do crime de concussão 
realizado no gabinete, entre 
elas gravações de áudio que 
mostram as negociações e 
mensagens de ameaças feitas 
pelo vereador através de um 
perfil no Facebook. “Recebi 
mensagens me ameaçando, 
me chamando de vagabunda, 
falando coisas que, por ser 
um vereador, teria que ter 
índole, mas ele (Adevaldir) 
não tem. Levei todas as pro-
vas e denunciei por causa de 
discussões e falta de respeito. 
Ele falava que o dinheiro dele 

compra todo mundo. Espero 
que a justiça seja feita”.

De acordo com o depoi-
mento da denunciante, Ade-
valdir alegou que o perfil 
da rede social utilizado nas 
ameaças apresentadas não 
é dele e que a própria fun-
cionaria teria o criado. Ela 
negou a criação e afirmou 
que o parlamentar também 
fez um boletim de ocorrência 
contra ela. “Ele disse que o 
dinheiro dele compra todo 
mundo, e achou que eu não 
fosse abrir minha boca, que 
eu não ia fazer o B.O contra 
eles, mas sim, resolvi procu-
rar o lado da Justiça”.

Segundo a ex-assessora, ela 
e mais quatro funcionários 
eram obrigados a fazer a re-
partição dos salários. Mensal-
mente, Elaine repassava R$ 1 
mil a uma ex-assessora e os 
demais funcionários do gabi-
nete repassavam suas partes 
de acordo com a indicação do 
filho do vereador. “Quando 
ele mandou a Cidinha embo-
ra (outra assessora) ele disse 
que eu ia ter de pagar o seu 
funcionário da funerária, e 
o filho dele queria que eu 
pagasse até o ‘caldo’ (sic) 
que ele pegava. Aí falei ‘ué, 
vou pagar duas pessoas e 
trabalhar de graça?’ Tá er-
rado, porque o dinheiro não 
sai do bolso dele, o dinheiro 
vem do povo. Se fosse dele, 
poderia me pagar quanto 
quisesse, mas isso é crime”, 
frisou Elaine.

Entre denúncias e infor-
mações que estão vindo à 
tona na cidade, a possível 
intervenção do ex-verea-
dor Fabrício da Funerária 
nesta legislatura também 
foi citada, como o homem 
que ordena as atividades no 
gabinete. “O filho manda em 
tudo. Se o pai dá uma ordem 
e o filho dá outra, prevalece 
a ordem que o filho dá. Tudo 
que o filho fala é cumprido”, 
contou Elaine.

Durante os cinco meses de 
trabalho na Casa, ela garantiu 
que todas as viagens para São 
Paulo, com o carro da Câmara 
era assinada pelo vereador, 
mas o filho que viajava. O fato 
teria acontecido duas ou três 
vezes. “Não adianta ele mentir 
porque é só perguntar para 
os motoristas, a não ser que 
eles também mintam, mas na 
Via Dutra tem câmeras, se a 

polícia quiser puxar, ela vê 
que realmente quem ia nas 
viagens”.

Procurada pela reporta-
gem do Jornal Atos, a Câ-
mara de Lorena informou 
que apesar das situações 
apontadas por Elaine, não 
há nenhuma denúncia ou 
investigação, seja por parte 
do vereador, denunciante 
ou Justiça sobre o caso no 
Legislativo.

A ex-assessora afirmou 
estar com a consciência tran-
quila por ter feito o correto. 
“Não vou falar que medo 
não tenho, porque a gente 
não sabe do que a pessoa é 
capaz, mas também sei que 
ele não pode fazer nada pra 
mim, que a polícia já vai atrás 
dele. E até quando o povo 
vai ser enganado? Porque 
quem colocou ele lá dentro 
foi o povo, foi a ajuda de todo 
mundo”, salientou.

Resposta – O vereador Ade-
valdir Ramos negou todas as 
acusações, desde a ameaça, 
à divisão de salários e as 
viagens realizadas por seu 
filho. Ele alegou ter exone-
rado Elaine Calixto devido a 
frequentes faltas no trabalho, 
e que após a exoneração ela 
teria utilizado um perfil no 
Facebook, criado com sua 
autorização, para inventar 

as ameaças. “Eu ia na Câmara 
e ela não estava lá. Gabinete 
fechado, ela não dava satisfa-
ção na Câmara. Eu chamava 
atenção a respeito disso, mas 
aí ela foi mandada embora e 
começou fazer coisas contra 
mim. Esse Face é tudo falso, 
eu não sei mexer, não tenho 
face, não tenho WhatsApp, 
meu celular é daquele sim-
plesinho, só para receber 
ligação”, comentou.

A respeito da divisão de 
salários, o parlamentar dis-
se não ter acesso algum às 
remunerações dos funcioná-
rios e que cada um tem seu 
cartão, sua senha e salário. 
“Eu nunca precisei dessas 
coisas porque graças a Deus 
o que eu tenho dá pra viver 
e jamais faria algo do tipo 
na cidade”.

Já as supostas viagens de 
Fabrício Ramos em seu lugar, 
com o carro da Câmara para 
São Paulo, também foram 
negadas. “É tudo invenção, 
eu tenho todas as notas que 
comprovam que eu fui, está 
tudo na Casa”, frisou.

Ramos afirmou ainda ter 
feito um boletim de ocorrên-
cia na Polícia Federal contra 
a ex-assessora, e exige que 
ela comprove esses crimes, 
pois segundo ele, nunca 
existiu nenhum áudio.

O vereador de Lorena Adevaldir Ramos, que contestou acusações

Trecho de mensagens online que teriam sido enviadas pelo vereador Adevaldir Ramos à ex-assessora
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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

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


