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DEMITIDOS E SEM PAGAMENTO...  Mais de um mês depois do anúncio da empresa que assumiria 
a saúde em Cachoeira Paulista, boa parte dos funcionários dispensados ainda não receberam seus direitos 
trabalhistas e travam uma verdadeira batalha contra a Prefeitura. A terceirização gerou polêmica no início de 
outubro, com direito a denúncias de coação e falta de transparência no contrato entre o governo de Edson 
Mota (PR) e a empresa Isec (Instituto de Saúde Educação e Comércio), de Suzano.

Com desconto de até 100%, Prefeitura 
de Cruzeiro tenta reduzir dívida ativa
Expectativa da arrecadação é de R$ 1,5 milhão; programa segue durante o mês de novembro

O prefeito Thales Gabriel (com microfone), que implantou sistema para os contribuintes colocarem em dia suas pendências com a cidade

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
abriu neste mês um programa 
de recuperação fiscal para 
facilitar os pagamentos de 
débitos da dívida ativa. Os 
descontos a juros e multas 
para o IPTU (Imposto Predial 
Territorial Urbano) e ISS (Im-
posto Sobre Serviços) variam 
de 80 a 100%. A estimativa é 
de arrecadar R$1,5 milhão aos 
cofres públicos.

Com R$ 18 milhões em 
ações de execução, o governo 
de Thales Gabriel (SD) priori-
zou os pequenos devedores 
com o Refis, já que a maior 
parte das dívidas são de va-
lores menores, entre R$ 500 
e R$ 1 mil. Com o auxílio dos 
descontos de 80% a 100%, 
estes, podem ser quitados com 
mais facilidade. E em caso de 
processos judiciais, o devedor 
que participar do programa, 
não pagará a taxa judiciária 
nem os honorários advocatí-
cios. Já o valor mínimo mensal 
do parcelamento para débitos 
de até o dia 31 de dezembro 
de 2016 é de R$ 50.

De acordo com o secretário 
de Finanças, Gabriel Almeida, 
atualmente são cerca de 1,8 
mil processos para audiência 
de reconciliação no município, 

número significativo que pode 
cair, segundo as expectativas, 
com o plano de descontos. 
“O intuito deste programa 
é diminuir esse número de 
ações, porque cada ação tem 
um custo e se você tem mui-
tas, principalmente desses 
pequenos devedores, o custo 
sai muito alto”, comentou.

Apesar da estimativa de 
R$1,5 milhão de recebimen-
tos neste mês, Almeida frisou 
a importância de qualquer 
resultado do programa, afir-
mando que a arrecadação 
diminui todos os anos para 
as cidades. “A gente já tem o 
orçamento apertado, então 
qualquer entrada de verba a 
mais faz diferença na hora que 
colocar na balança monetária 
do município”.

Inicialmente, o Refis está 
disponível apenas para novem-
bro, mas de acordo com a pro-
cura dos devedores e também 
da quantidade de processos 
que for amenizando, poderá 
ser feita uma prorrogação.

Os interessados devem ir 
até o setor de Tributação, 
que fica na rua Capitão Neco, 
número 27, no Centro, ou no 
Cejusc (Centros Judiciários de 
Solução de Conflitos e Cidada-
nia), no Fórum de Cruzeiro, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 17h.

Procurado por 
estuprar criança de 
seis anos em Lorena

Lucas Barbosa
Lorena

A Polícia Civil de Lorena 
abriu um inquérito para 
tentar identificar um homem 
acusado de estuprar uma 
menina de apenas seis anos 
na última segunda-feira no 
bairro da Cecap. O criminoso 
teria oferecido dinheiro para 
abusar da criança.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a Polícia Mi-
litar foi acionada, por volta 
das 10h, para comparecer à 
Santa Casa, onde uma vítima 
de abuso sexual era atendida. 
Em depoimento, a mãe da 
criança revelou que a filha 
contou que saiu de sua casa, 
localizada na rua Antônio Ma-
lerba, para ir até a residência 
de sua avó. No caminho, ela 
foi surpreendida por um ho-
mem que a ofereceu dinheiro 
para irem para uma espécie 
de terreno (que a criança não 
soube indicar a localização 
à mãe).

Chegando ao local, o crimi-

noso deitou sobre a menina 
e tocou seu órgão genital. 
Após o estuprador ficar nu, 
a criança conseguiu fugir, se 
escondendo em cima de uma 
árvore, onde foi encontrada 
pela mãe poucos minutos 
depois.

O Jornal Atos entrou em 
contato, por diversas vezes, 
com a Delegacia de Polícia 
de Defesa da Mulher em 
busca de informações sobre a 
investigação, porém nenhum 
responsável foi localizado 
para comentar o caso.

Estupros – Dados da secre-
taria de Segurança Pública do 
Estado apontam que Lorena 
registrou, de janeiro a setem-
bro, 38 estupros. O número 
representa um aumento de 
216%, comparado ao mes-
mo período do ano passado, 
quando foram contabilizados 
12 casos. 

Das ocorrências deste ano, 
16 foram registrados como 
estupro de vulnerável (vítima 
menor de 14 anos ou com 
deficiência mental).

Foto: Francisco Assis



15 DE NOVEMBRO DE 20172

Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
                                (Galeria Veras) - CEP: 12.505-010  -  Guaratinguetá

Movimento no comércio em Pindamonhangaba; em queda, setor é castigado pela crise econômica que assola o mercado nacional

Pindamonhangaba registra queda de 17% 
no número de estabelecimentos comerciais
Mais de quatrocentas lojas fecharam as portas entre 2007 e 2016; setor de supermercados lidera retração

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Um estudo divulgado pelo 
Sincomércio de Pindamo-
nhangaba (Sindicato do Co-
mércio Varejista), na última 
segunda-feira, apontou que 
nos últimos nove anos ocor-
reu uma queda de 17% no 
número de estabelecimentos 
comerciais no município. 
Para especialistas, a retração 
é reflexo da crise econômica 
que atinge o País nos últimos 
anos.

De acordo com o levanta-
mento, realizado com o apoio 
da Fecomercio-SP (Federação 
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado de 
São Paulo), Pinda contava 
com 2.336 estabelecimentos 
comerciais em 2007. Já em 
2016, o número caiu para 
1.962, representando o fe-
chamento de 404 empresas.

O balanço, baseado nos 
dados da Relação Anual de 
Informações Sociais do Mi-
nistério do Trabalho, revelou 
que o tipo de negócio que 
obteve maior retração foi o 
de supermercados, chegando 
a 27%, já que 158 estabeleci-
mentos fecharam as portas 
nesta quase uma década. A 
segunda maior queda foi a 
do número de lojas de ele-
trodomésticos e eletrônicos, 
que foi de 31 estabelecimen-
tos, representando o índice 
negativo de 16,2%. “A queda 
em relação ao setor de super-
mercados ocorreu devido à 
concentração de mercado. Já 

Foto: Arquivo Atos

as lojas de eletrodomésticos 
e eletrônicos foram afetadas 
pela crise econômica, já que 
os consumidores cortaram 
bens que não consideram 
essenciais e que necessitam 
de crédito para a aquisição”, 
explicou o assessor econômi-
co da Fecomercio-SP, Jaime 
Vasconcellos. 

Fechando o “Pódio da Re-
tração” aparecem as conces-
sionárias de veículos com a 
taxa negativa de 14,5%, já que 
nove encerraram suas ativida-
des entre 2007 e 2016.  

O levantamento revelou 
ainda que foram fechadas 
141 empresas entre 2015 e 
no ano passado, representan-
do um índice de quase 7%.

O assessor econômico deu 
mais detalhes sobre o estudo. 
“Enquanto entre 2007 e 2011 
houve certa estabilidade, a 
partir de 2012 a crise afetou 
diretamente o número de es-
tabelecimentos comerciais de 
Pinda. Um fato interessante, 
referente a 2016, é que os 
setores supermercadista e 
de vestuário são os que re-
presentam o maior número 
de estabelecimentos que 
funcionam em Pinda”.

Contramão – Segundo o ba-
lanço, de 2007 a 2016, alguns 
segmentos comerciais regis-
traram aumento do número 
de estabelecimentos como 
farmácias e perfumarias 
(16,5%), móveis e decoração 
(8,9%), autopeças e acessórios 
(5,9%), materiais de cons-
trução (1,7%), e vestuários e 
calçados (1,1%), 

Festival Gato Preto reúne 57 curtas-metragens em Lorena
Da Redação
Lorena

Lorena recebe a 13ª edição 
do Cinefest Gato Preto, um 
festival de curtas-metragens 
entre os próximos dias 28 e 
30. São 11 sessões de curtas 
que exibirão 57 filmes, 18 

deles do Vale do Paraíba, 
com produções de cidades 
como Cachoeira Paulista, 
Pindamonhangaba, além da 
própria Lorena. As sessões 
serão no Teatro Teresa D’Avi-
la, na Unifatea, com entrada 
gratuita.

Com o objetivo de incen-

tivar a produção cinemato-
gráfica da região por meio 
de uma mostra competitiva 
de cinema amador e com a 
instituição do prêmio Gato 
Preto, o Cinefest foi fundado 
em 2005 pela irmã Olga de 
Sá e pela professora Olga 
Arantes, como parte do pro-
jeto do Cineclube de Lorena.

A Mostra Competitiva do 
Cinefest Gato Preto tem 22 
filmes concorrentes neste 
ano. Eles disputam prêmios 
que serão dados por um 
júri formado por nomes do 
cinema nacional como Toni 

Venturi, Ananda Guimarães 
e Eduardo Resing. As cate-
gorias para premiação são 
melhor filme, melhor rotei-
ro, melhor direção, melhor 
fotografia, melhor direção 
de arte, melhor desenho 
de som, melhor atuação e 
melhor montagem.

Além dos prêmios do júri, 
os filmes ainda concorrem ao 
prêmio de melhor filme do 
júri popular (filmes de outras 
sessões também concorrem) 
e melhor cartaz (para os fil-
mes que enviarem o cartaz 
para a exposição física do 

festival).
A inovação deste ano é o 

júri feito de pessoas do Vale 
do Paraíba para premiar 
o Melhor Filme da Mostra 
Vale, que também terá o 
prêmio de júri popular da 
Mostra Vale. O júri será 
composto por Cervantes So-
brinho de Campos do Jordão, 
Camila Natalie de Taubaté 
e Joel Benedito Ramos de 
Lorena. Foram inscritos 444 
filmes, de todas as regiões 
do Brasil para a seleção do 
Cinefest, 55 foram selecio-
nados.

Devido ao grande número 
de filmes que colocam o ne-
gro como protagonista, será 
feita uma sessão especial de-
dicada a algum desses filmes, 
como “Procura-se Irenice”, 
de Marco Escrivão e Thiago 
B. Mendonça. “Nossa Carne 
de Carnaval”, de Gabriel 
Alvim. “Cabelo Bom” de Swa-
hili Vidal. “Pele Suja Minha 
Carne”, de Bruno Ribeiro. 
Ao todo, doze filmes têm o 
negro como protagonista.

O Teatro fica na avenida 
Doutor Peixoto de Castro, 
nº 539.
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Funcionários da Saúde demitidos continuam 
sem receber direitos em Cachoeira Paulista
Sem atendimento da Prefeitura, profissionais dispensados buscam apoio judicial e de vereadores

Jéssica Dias
Francisco Assis
Cachoeira Paulista

Mais de um mês depois do 
anúncio da empresa que as-
sumiria a saúde em Cachoeira 
Paulista, boa parte dos fun-
cionários dispensados ainda 
não receberam seus direitos 
trabalhistas e travam uma 
verdadeira batalha contra a 
Prefeitura. A terceirização 
gerou polêmica no início 
de outubro, com direito a 
denúncias de coação e falta 
de transparência no contrato 
entre o governo de Edson 
Mota (PR) e a empresa Isec 
(Instituto de Saúde Educação 
e Comércio), de Suzano.

Uma reunião com o chefe 
de Gabinete Júlio Cezar Me-
deiros teria sido o epicen-
tro do pesadelo vivido por 
um grupo de trabalhadores 
ligados à rede municipal. 
Atendentes do ESF (Estratégia 
Saúde da Família) e médicos 
foram pegos de surpresa 
ao saberem que os contra-
tados teriam que se demitir 
e somente quem aceitasse 
a ordem seria recontratado 
pela nova empresa. O motivo 
é a tentativa de regularizar 
o sistema que mantinha os 
funcionários registrados 
por meio da Santa Casa, sob 
intervenção municipal desde 
1997. A prática teria sido 
implantada há mais de uma 
década. 

Um mês depois da reu-
nião, 22 profissionais que 
não aceitaram a proposta 
e acabaram demitidos não 
receberam nenhum dos di-
reitos trabalhistas. “De início 
foi falado que ia pagar os 
19 dias trabalhados e o 13º, 
equivalente aos dez meses 
trabalhados, mas nenhum 
momento foi falado que só ia 
pagar quem pedisse demissão 
para entrar na empresa. Não 
estavam pagando nem o fun-
do de garantia”, contou uma 
das demitidas (que não quis 
se identificar). Depois de tra-
balhar por mais de oito anos 
na rede, ela agora teve que 
procurar um advogado para 
buscar os direitos na Justiça.

Uma técnica de enferma-
gem, também com anos de 

atendimento em Cachoeira, 
lembrou que mesmos os fun-
cionários mantidos por meio 
da empresa foram prejudica-
dos. “Além da gente ter que 
pedir demissão, sem direito, 
o salário que a terceirizada 
está pagando é muito pouco 
pra técnico de enfermagem, 
é R$1,2 mil. Só que a gente 
ia ter que abrir uma MEI 
(Micro Empreendedor Indi-
vidual) para prestar serviço 
pra ela (Isec). A gente não ia 
ter direito nem férias, nem 
13º, e com os desconto tudo 
ia ficar menos que um salário 
mínimo. Aí é muito pouco, eu 
não quis continuar”. 

A funcionária demitida 
contou que ouviu promessas, 
entre elas, da secretária de 
Saúde Thais Lemos. “Eu não 
ia pedir conta, ai ela falou 

‘é um compromisso que o 
prefeito Edson Mota tem 
com vocês de pagar’. Acabou 
que semana passada saiu o 
dinheiro da turma que pediu 
conta e continuo na empresa, 
mas a gente que foi man-
dado embora não pagaram 
ninguém”.

A reportagem do Jornal 
Atos foi até a secretaria de 
Saúde, na última quinta-feira, 
em busca de informações so-
bre a situação dos funcioná-
rios, mas não conseguiu ser 
atendida. A secretária ainda 
foi procurada na sexta-feira, 
mas não atendeu as buscas 
do Atos.

As funcionárias contaram 
ainda que voltaram a procu-
rar a secretária e o diretor da 
Santa Casa, Guilherme Mar-
condes, mas não conseguiram 

uma resposta sobre a situ-
ação. Ainda na quinta-feira, 
elas tentaram uma reunião 
com o prefeito Edson Mota, 
mas foram informadas que 
ele não estava na cidade. Elas 
prometem voltar a procurá-lo 
na segunda-feira.

Câmara – Um grupo de 
pelo menos dez demitidos 
foram à sessão da Câmara, 
na última terça-feira. Três 
vereadores as receberam 
(Dadá Diogo-Pode, Carlinhos 
da Saúde-PSD e Danilo Luiz 
da Silva-PROS).

Durante a sessão, Silva foi 
um dos mais incisivos. Além 
da situação dos dispensados, 
os vereadores aprovaram a 
ampliação do prazo de con-
trato com a empresa antes 
da realização de um concurso 
público e também para a 

criação de cargos de agentes 
da saúde. 

“Essas pessoas que foram 
demitidas tiveram que optar 
por uma mudança drástica 
no seu regime de trabalho. 
Saíram de CLT, que dá uma 
estabilidade maior, para 
um regime de prestação de 
serviço. Os médicos já esta-
riam contratados através de 
pessoa jurídica, e assim por 
diante”, destacou Silva. “Hoje 
temos 22 funcionários traba-
lhadores, mas que reflete em 
22 família”.

Sobre o pagamento somen-
te para os que aceitaram a 
proposta da Prefeitura, o 
vereador não escondeu as 
críticas. “Como que paga os 
que pediram demissão e os 
que foram demitidos não 
recebem? Tinha que pagar 

todo mundo. Por que não 
está pagando? É uma punição 
para essas pessoas não terem 
pedido conta? Se for uma 
punição, essas pessoas já 
foram punidas, já perderam 
o emprego. Quer coisa pior, 
instabilidade do que perder o 
emprego?”, questionou.

Portas fechadas – Assim 
como a secretaria de Saúde, a 
empresa contratada também 
não falou ao Jornal Atos. Em 
um prédio próximo ao Fórum 
da cidade, na praça Prado 
Filho, a Isec funciona em uma 
sala, encontrada com a porta 
fechada. A empresa é coorde-
nada por Sandro Capucho, 
que mantém consultório de 
odontologia à duas portas 
de diferença da Isec. Procu-
rado, ele não quis atender a 
reportagem.

Foto: Francisco Assis

Portas fechadas do Instituto de Saúde Educação e Comércio (à esquerda) e o corredor de atendimento de posto do ESF; sistema municipal é foco de polêmica em Cachoeira

EMTU apreende van escolar de Silveiras
Carro estava com a inspeção vencida; terceirizada afirma que situação irregular já foi regularizada

Da Redação
Silveiras

Responsável pelo transpor-
te escolar de 650 estudantes 
de Silveiras, a empresa An-
tunes & Antunes teve uma 
van apreendida pela EMTU 

(Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos de São 
Paulo) na última terça-feira. 
Os agentes constataram que 
o automóvel estava em situ-
ação irregular.

De acordo com a gerência 
da empresa, um dos veículos 

escolares que transportava 
um grupo de estudantes 
foi parado em uma blitz de 
fiscalização em Silveiras, 
onde agentes da EMTU cons-
tataram que ele estava com 
a inspeção veicular vencida. 
O motorista foi autorizado a 

levar os alunos no colégio, 
mas na sequência a van foi 
proibida de circular até que 
ocorresse a regularização 
documental.  

A empresa explicou que 
uma falha em seu sistema di-
gital de controle acabou não 

acusando que o automóvel 
estava em situação irregular. 
A prestadora de serviço res-
saltou ainda que o veiculo já 
foi regularizado, voltando a 
atender os alunos na última 
quinta-feira.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posicio-
namento da EMTU, porém o 
órgão preferiu não se mani-
festar sobre o caso.

Serviço – De acordo com o 
Portal da Transparência da 
Prefeitura de Silveiras, a An-
tunes & Antunes foi contra-
tada de forma emergencial, 
em fevereiro, através de um 
investimento de pouco mais 
de R$ 200 mil. A empresa 

ficou encarregada de utilizar 
22 veículos, sendo alguns 
adaptados para portadores 
de necessidades especiais 
para transportar os alunos 
da rede pública de ensino.

O contrato emergencial 
foi prorrogado até junho, 
quando no dia 20 um novo 
processo licitatório foi reali-
zado, contratando os serviços 
de transporte escolar da 
Antunes & Antunes por cinco 
meses, por um valor superior 
à R$ 300 mil. Na mesma data, 
também foi celebrado um 
contrato, no valor de R$101 
mil, para que a empresa seja 
responsável por transpor-
tar crianças portadoras de 
deficiência mental para as 
Apae’s (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais) de 
Cruzeiro e Cachoeira Paulista 
por um ano.
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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.
Gonzaga 177 - F: 3527-5767 -
sharksaude@gmail.com - M.C
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/
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 –
Serviços Alternador - motor de
partida, instalações em geral.
Trabalhamos com bateria,
aceitamos cartão de crédito. F:
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 - Serv.
e Peças. Av: Prof Manoel
C.Ribeiro, 4485 – wolf.cen
troautomotivo@ gmail.com
-F:99613-3668/3642-9174/ID
918*14338 Cidade Nova

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:
99187-4904 - Pinda

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: 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 iderlubrif icantespinda@
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 - Moreira
Cesar - Pinda

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-
mos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3522-5034 /watss 99215-
5270/99748-2111

(12) 99104-0182
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 Mantiqueira -
DISK marmitex - 3637-4233/
98137-4383/99791-7008 - Rua
José Milton Monteiro 293 (trevo
Mantiqueira) Moreira César
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 -
Moreira Cesar

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 - Morfeira Cesar
Villa Vidros - Tel 99722-
6066wats/98897-4288 - Av.
Abel F. Dias, 5711 - V. S.
Benedito - Pinda

99113-0857
99704-0628

De 2ª a domingo

F:(12)

CARRETO mudanças
ALUGO
Casa - Pque das Nações - c/dorms., 3
banhs., coz,m sala, garagem p/2carros -
Tr.F: (12) 99131-9297 - Pinda

ALUGO
Ponto comercial - Moreira Cesar -
avenida principal - c/200m2 AC. R$
800,00. Tr.F: (12) 99112-6620 - Pinda

GRÁTIS


