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Projeto polêmico altera horário
das sessões na Câmara de Lorena
Proposta que passou com resistência entrou em vigor nesta segunda-feira

Foto: Arquivo Atos

Rafaela Lourenço
Lorena

Os vereadores de Lorena
aprovaram um projeto de resolução que altera o horário das
sessões das 18h para às 14h.
A proposta recebeu três votos
contrários e entrou em vigor
nesta semana.
Aprovado por 13 parlamentares, o projeto da mesa
administrativa teve três votos
contrários dos vereadores Fábio Longuinho (PSC), Samuel
de Melo (PTB) e Adevaldir
Ramos (PRB). Presente na
sessão, Fábio Matos (PC do B)
não participou da votação, mas
garantiu que seria contrário à
medida, que tinha como justificativa a redução dos gastos
com o dinheiro público, como
na conta de energia elétrica e
o pagamento de horas extras
de funcionários; evitar que
as sessões atinjam horários
elevados que dificultam a participação da população, além
de abranger o maior número
de pessoas acompanhando os
trabalhos da Casa.
O vice-presidente Maurinho
Fradique (PTB) afirmou que o
novo horário dará mais visibilidade do que o anterior. “Acho
que estamos no caminho certo.
Nos próximos dias esperamos
ter uma divulgação maior, para
que as pessoas que não puderem ter acesso ao vivo, seja por
motivo de trabalho, possam
acompanhar também logo
mais, os trabalhos realizados”.

Os vereadores da Câmara de Lorena, durante sessão no ano de 2017; Casa passou a ter sessões ordinárias às 14h na segunda-feira

Durante a última sessão,
o clima esquentou com a
entrada de um requerimento
em regime de urgência para a
votação do projeto. O assunto
causou polêmica no plenário.
O vereador Anderson Aparecido Pinto, o Careca da Locadora
(PV) apesar de ser favorável ao

projeto, sugeriu a realização
de duas sessões na semana,
para que os projetos não sejam
prejudicados.
Já o Adevaldir Ramos justificou seu voto alegando que
alguns vereadores possuem
outras atividades profissionais (ele usou como exemplo

Guara espera Centro de
Fisioterapia para 2018
Com custo de R$ 50 mil em reformas, novo espaço
deve atender até cem pessoas por dia no município
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A população de Guaratinguetá deve contar, ainda no
próximo ano, com um centro
de reabilitação de fisioterapia.
O projeto prestará atendimentos a pacientes vítimas
de derrames, hérnias de disco,
fraturas e pós-operatórios.
De acordo com o vice-prefeito Régis Yasumura (PSB),
o espaço ficará no bairro do
Pedregulho, ao lado do Complexo Esportivo do bairro.
As obras de reforma e adequação do local custarão
R$50 mil aos cofres públicos.
Os aparelhos de auxílio aos
profissionais da fisioterapia
foram cotados pela secretaria

de Saúde.
Numa visita ao local há uma
semana, Yasumura confirmou
que as obras entraram em
fase final. Paralelo a isso,
o setor de Saúde analisa a
compra de um ultrassom,
eletro-analgésicos e tablados
para que possam ser usados
no espaço. As macas já foram
compradas pela secretaria.
Com o andamento avançado das obras, a previsão é de
que o Centro de Fisioterapia
seja inaugurado no início de
2018.
Com a inauguração prevista para 2018, os atletas do
Manthiqueira, Yoka Futsal
e de equipes municipais que
representam Guaratinguetá
em competições regionais,

poderão optar pelo atendimento. Os moradores que
necessitam de reabilitação
motora também poderão
agendar as consultas através da secretaria de Saúde.
A previsão é de que sejam
realizados cem atendimentos por dia.
Emprego – A inauguração
do Centro de Fisioterapia
deve acarretar na elaboração de um novo concurso
público. Hoje existe apenas
um fisioterapeuta municipal, segundo informações
da própria Prefeitura. Yasumura confirmou que vai
solicitar que novas duas
vagas possam ser criadas
para auxiliar na demanda a
partir do ano que vem.

Com doação da Yakult, Lorena
deve contar com sete quilômetros
de ciclovias e ciclofaixas
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Washington da Saúde-PPS, que
trabalha como motorista de
ambulância). Ramos ressaltou
ainda que a população deveria
ter sido ouvida primeiro antes
do projeto ser debatido.
Para Longuinho, a mudança
agravará o índice de participações públicas devido ao horário

de trabalho e à resistência a
participar da política. “Não é
grande a participação atual,
mas este horário impedirá
ainda mais a população de
acompanhar, como em algumas sessões noturnas em que o
plenário esteve lotado. Acredito, queira estar errado, que isso

não vai acontecer mais”, frisou.
A favor da mudança, Bruninho Ribeiro (PPS) defendeu
o novo horário por trazer
economia a Câmara. “Não
vejo retrocesso e sim um
avanço. Acredito 100% que
as pessoas interessadas no
que está acontecendo, seja na
sua cidade ou onde for, vão
buscar saber, independente do
horário. Estamos aqui a favor
da população, e se for preciso,
a gente muda de novo”.
Ao contrário do posicionamento do parlamentar, moradores de Lorena questionaram
a postura dos vereadores. “Não
concordo porque às 18h já é
difícil, agora às 14h quem vai
participar? As pessoas que
trabalham nem vão lembrar do
horário. Muito difícil”, opinou
o taxista José Germano, de
52 anos.
Os comentários contrários
prevaleceram. O vigilante Edvaldo Pedroso, 49 anos, contou
que foi apenas uma vez na
sessão e não voltou mais. “Fui
para conhecer, mas a gente
leigo e vê aquela bagunça. Não
entendi nada e não fui mais,
mas acho errado. Seria melhor
duas sessões”.
Quem também questionou
e defendeu a realização de
duas sessões foi o comerciante
Carlos Alberto, de 60 anos.
Carioca, ele está há mais de
duas décadas em Lorena.
“Economia? Vai apagar a luz
a tarde? Vão desligar o ar
condicionado? Acho que não.
Agora, tem que estender a
sessão até de madrugada? Não
tem necessidade. Tem que ser
mais sucinto o assunto. É sim
ou não. E não debater sem
conhecimento”.
Para Carlos, a falta de participação é cultural. “Somos
alheios a este tipo de atividade.
Povo brasileiro não tem essa
interação com o mundo político. Falha nossa”.
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2017 PROC. Nº 501/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preço para prestação de serviços de impressão gráfica personalizada
para atender as necessidades de diversas secretarias municipais.
CONTRATADA: TALLES FÁVIO BRITO
CNPJ: 23.366.587/0001-52
VENCEDORA DOS ITENS: 9,10,11,12,13,14,15,16.
VALOR TOTAL: R$ 71.674,80 (setenta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e
oitenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 29/11/2017.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 113/17 PROC. Nº 560/17.

Comissão adia votação de
projeto que reajusta o IPTU
de Pindamonhangaba
Imposto pode subir em até 12% ao ano a partir de 2018

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, Ata de Registro de Preços do tipo menor preço por item, cujo objeto é o Registro
de Preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
escavadeira hidráulica com peso de 17 toneladas com operador, para limpeza do aterro
de resíduos no Novo Horizonte e drenagens nas estradas rurais pelo período de 12 (doze)
meses, a realizar-se ás 9h30min do dia 15 de dezembro 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) 31853000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Foto: Arquivo Atos

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 116/17 PROC. Nº 566/17.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, Contratação de empresa especializada em transporte de pacientes em veículo
UTI móvel com equipe médica necessária à remoção, de acordo com as necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se ás
9h30min do dia 12 de dezembro 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.
PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2017 – PROC. 399/2017.
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é Aquisição de computadores
tipo notebook e tablets para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,
o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e
do objeto as empresas:
EMPRESA: GUIMARÃES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP,
CNPJ: 02.282.922/0001-64 vencedora do item: 1,2,3,4 no valor total de R$ 256.800,00
(duzentos e cinquenta e seis mil e oitocentos reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2017 – PROC. Nº 453/2017.
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é o registro de preços para a
aquisição de medicamentos e demais objetos de ação judicial e de cadastro na Assistência
Farmacêutica pelo período de 12 meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 65.817.900/000171 vencedora do item: 151 no valor total de R$ 3.974,40 (Três mil, novecentos e setenta
e quatro reais e quarenta centavos)
EMPRESA: COMERCIAL ECO VALLE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ:
23.306.124/0001-03 vencedora dos itens: 1,2,5,6,10,17,18,21,22,27,28,33,34,41,42,45,4
6,51,52,53,54,59,60,62,68,70,71,72,75,76,77,78,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,9
7,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,115,116,119,120,121,1
22,123,124,125,126,135,136,137,138,141,142,143,144,145,146,147,148,152,153,154,1
55,156,161,162,163,164,167,168,171,172,175,176,179,180,181,182,185,186,188,194,19
9,200,203,204,206,209 no valor total de R$ 235.135,48 (duzentos e trinta e cinco mil, cento
e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos)
EMPRESA: EMPÓRIO HOSPITALAR COM. DE PRODS. CIRÚRGICOS HOSPITALARES
LTDA, CNPJ: 04.106.730/0001-22 vencedora dos itens: 183,187,189,193,205,207 no valor
total de R$ 95.291,70 (Noventa e cinco reais duzentos e noventa e um reais e setenta
centavos)
EMPRESA: LEANDRO DE MELO FREITAS NARCISO - EPP, CNPJ: 15.395.501/000191 vencedora dos itens: 19,20,25,26,29,30,36,43,44,47,48,57,58,63,64,81,82,95,96,133,
134, 149,150,157,158,159,160,165,166,169,170,173,174,177,178,191,192,195,196,197,
198,201,202,208,211,212, no valor total de R$ 352.255,16 (Trezentos e cinqüenta e dois
mil duzentos e cinqüenta e cinco reais e dezesseis centavos)
EMPRESA: LP SANTOS ATACADISTA ME, CNPJ: 24.926.663/0001-08 vencedora dos
itens: 184,190,210 no valor total de R$ 8.860,00 (Oito mil oitocentos e sessenta reais)
EMPRESA: DROGARIA FARIA E BRAGA LTDA - EPP, CNPJ: 22.977.014/0001-00
vencedora dos itens: 13,14,15,16,49,50,67,69,113,114,127,128,129,130,131,132,139,1
40 no valor total de R$ 24.587,60 (Vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e
sessenta centavos)
EMPRESA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, CNPJ:
04.027.894/0001-64 vencedora dos itens: 9,35,61,117 no valor total de R$ 9.405,00 (nove
mil e quatrocentos e cinco reais)
EMPRESA: DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA - ME, CNPJ: 45.651.775/0002-46
vencedora dos itens: 3,4,7,8,11,12,23,24,31,32,37,38,39,40,55,56,65,66,73,74,79,80,11
8 no valor total de R$ 53.356,48 (cinqüenta e três mil, trezentos e cinqüenta e seis reais
e quarenta e oito centavos)

Avenida central de Pindamonhangaba; município teve votação contrária que adiou debate sobre reajuste do IPTU em 12% a partir de 2018

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A pedido da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação
da Câmara de Pindamonhangaba foi adiado, na última
segunda-feira, o projeto do
Executivo que cobra o reajuste da taxa do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano).
A proposta prevê um aumento em até 12 % no valor do
imposto ao ano até 2022,
quando será novamente
reajustado em até mais 15%.
Além de polêmicas envolvendo impostos, o fim de
outubro foi marcado por
embates entre a atual gestão
municipal, comandada pelo
prefeito, Isael Domingues
(PR), e vereadores de oposição.
No último dia 20, o Executivo retirou um projeto
que solicitava a aplicação da
cobrança da taxa de coleta

de lixo domiciliar. Em nota
oficial, a Prefeitura explicou
que decidiu pela retirada
da proposta, que havia sido
encaminhada ao Legislativo
no último dia 16, devido “à
manifestação contrária por
parte da população (trecho
da nota)”.
Antes da decisão do Executivo, os principais parlamentares de oposição, Rafael
Goffi (PSDB) e Roderley Miotto (PSDB) publicaram vídeos
nas redes sociais criticando
a cobrança da taxa do lixo e
afirmando que iriam fazer o
possível para que a proposta
fosse rejeitada na votação,
que ocorreria no último dia
20.
No último domingo, a batalha entre Isael e os vereadores tucanos ganhou
um novo capítulo. Além de
comemorar a retirada do
projeto da taxa do lixo, Goffi
postou na internet um novo

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo n° 149/2017, com fundamento no Art. 24,
Inciso II da lei supra, para contratação da empresa SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC , CNPJ 03.709.814/0037-07, cujo objeto consiste
no curso de Introdução a Mediação de Conflitos com o objetivo de sensibilizar para a
mediação de conflitos no contexto da convenção das relações interpessoais, capacitação
para 40 profissionais.

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

vídeo, pedindo para que a
população comparecesse no
dia seguinte a Câmara para
protestar durante a votação
do projeto do reajuste do valor do IPTU. Mas a Comissão
de Legislação, Justiça e Redação, formada por Felipe César
(PV), Jânio Ardito (PSDB) e
Osvaldo Macedo (PR), pediu
o adiamento da votação, por
até trinta dias, com a justificativa de que “sejam feitas
reuniões com o Executivo no
sentido de analisar melhor o
projeto”. A expectativa é que
a proposta seja votada antes
do recesso parlamentar, que
começa no próximo dia 20.
Prefeitura – Uma nota divulgada pelo departamento
de Receita e Fiscalização
Fazendária explicou que o
projeto estabelece um reajuste em até 12 % ao ano
no valor do IPTU até 2022,
quando será novamente
reajustado em até 15%. A

iniciativa busca atender
apontamentos do Tribunal de
Contas do Estado, que cobra
Pindamonhangaba atualizar
sua PGV (Planta Genérica
de Valores), estabelecida em
1993, a ajustando aos movimentos de valorização ou
desvalorização do mercado
imobiliário.
A nota revelou que o setor
de Cadastro Físico Imobiliário realizou um levantamento
que apontou que existe “uma
defasagem absurda no valor
real de mercado com relação
ao valor venal do cadastro
imobiliário da Prefeitura”.
O departamento explicou
ainda que para ajustar os
valores é necessário atingir
um percentual de 75% do
valor real de mercado até
2023. E que o reajuste não
será necessariamente de
12%, pois o IPTU considera
o tamanho do terreno e da
área construída do imóvel.
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Com doação da Yakult, Lorena deve contar
com sete quilômetros de ciclovias e ciclofaixas
Empresa doa recursos para implantação de mais de um quilometro de pista especial para ciclistas
Foto: Lucas Barbosa

Lucas Barbosa
Lorena

Instalada há quase vinte
anos em Lorena, a empresa
Yakult doou na última segunda-feira R$ 150 mil para
o Município construir uma
ciclovia de mais de um quilometro no trecho da avenida
Dr. Minoro Shirota, no Novo
Horizonte. Após a implantação, a cidade contará com
mais de sete quilômetros
de espaços exclusivos para
o tráfego de ciclistas.
No último dia 23, o prefeito Fábio Marcondes (PSDB)
recebeu em seu gabinete
o diretor vice-presidente
da Yakult, Atsushi Nemoto,
para a assinatura do contrato de doação dos recursos. A
ciclovia será construída na
avenida em frente à Yakult,
instalada desde 1998 na
via paralela a rodovia Presidente Dutra. A expectativa
é que o espaço beneficie
principalmente os moradores do Novo Horizonte e
funcionários de empresas
instaladas neste trecho da
avenida Dr. Minoro Shirota.
De acordo com o secretário de Trânsito e Transportes, Marcos Ramos, o
Marquinhos da Colchoaria
Ramos, a pasta apresentou
no primeiro semestre do ano
o projeto da implantação
da ciclovia à gerência da

Ciclistas dividem espaço com motoristas e motociclistas na avenida que vai ganhar ciclovia após anuncio de parceria entre Prefeitura e Yakult

Yakult, que decidiu custear a melhoria. Ele revelou
ainda que o dinheiro doado
foi depositado na conta
do Munícipio na última
segunda-feira. “Ainda estamos
estudando como o
serviço será realizado, mas
possivelmente faremos um

processo licitatório para a
contração de uma terceirizada. A expectativa é que
a obra comece no inicio do
primeiro semestre de 2018
e seja concluída em até um
mês”, explicou Ramos.
O chefe da pasta ressaltou
que a nova ciclovia simboli-

za um considerável avanço
no projeto de melhorias
na mobilidade urbana do
município. “O fruto desta
parceria com a Yakult beneficiará centenas de ciclistas
e esportistas que utilizam
aquele grande trecho próximo à empresa. É um grande

avanço a cidade estar perto
de ter mais de sete quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, que buscam garantir a
segurança de milhares de
cidadãos”.
Um novo estudo será realizado em 2018 para avaliar
se a cidade necessitará da

implantação de novos espaços destinados aos ciclistas.
A noticia sobre a construção da ciclovia agradou o
repositor de mercadorias,
Evandro Albino, 31 anos,
que quase diariamente utiliza a avenida Dr. Minoro
Shirota para chegar ao trabalho em um supermercado
no Vila Zélia. “Já faz mais de
três anos que de segunda
a sexta feira saio do Novo
Horizonte e passo aqui na
porta da Yakult. Vai ser muito bom ter uma ciclovia aqui
porque nos horários de pico
fica meio arriscado pedalar
por aqui por causa do grande movimento de carros
e caminhões. Também vai
ser bom para o pessoal que
treina ciclismo aqui”.
Histórico – Com o objetivo de ordenar o trânsito
e oferecer mais segurança
aos ciclistas, o Executivo
iniciou no primeiro semestre de 2016 a implantação
das ciclovias e ciclofaixas
pelo município. Com um
investimento de cerca de
meio milhão foram beneficiados seis quilômetros,
comtemplando os trechos
da avenida Marechal Argolo
(Santa Edwiges), avenida
Targino Villela Nunes (Vila
Nunes), avenida Marechal
Teixeira Lott (Vila Nunes)
e rua Major Oliveira Borges
(Centro).

Atirador
mata um
e fere dois
em Lorena
A Polícia Civil abriu um
inquérito para apurar a ação
de um atirador que matou
um homem de 44 anos e
feriu outros dois jovens,
de 17 e 25 anos, na noite
do último sábado (25) em
Lorena. Um dos baleados é
filho da vítima fatal.
De acordo com o boletim
de ocorrência, o trio estava
parado em frente ao estabelecimento comercial, no
Vila Passos, quando um criminoso passou de bicicleta
atirando. Moradores socorreram os feridos que foram
levados ao Pronto Socorro
Municipal, mas o homem
mais velho acabou não resistindo aos ferimentos. Já
as outras duas vítimas foram
socorridas e não correm
risco de morte.
Até o fechamento desta
edição, o atirador não havia
sido preso.
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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.
Gonzaga 177 - F: 3527-5767 sharksaude@gmail.com - M.C
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: 99716-1106/
99160-7995 - Pinda
AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
- F: 98207-6701/99170-7919 Rua Dr. José Monteiro 127Moreira Cesar
AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO
PACIFIC e TRANSMISSÕES Centro técnico de transmissão automática e direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234 - www.pacificauto
center.com.br R.Luiza Marcondes de Oliveira 160 Pinda
Serviço Auto Mecânica Jaguar - 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. José S. Cardoso, 84 (Atrás
Manoel C. Ribeiro, 4950 - Bradesco) Moreira César
Cidade Nova - Pinda
GAS
AUTO FUNILARIA E PINTURA SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Oficina, borracharia, funilaria Gas - 3645-4000/3642-6921 e pintura do CLAUDIÃO - prox. Av. Dr. Fontes Junior 692 CIZA - Rua José Tebega 650 - M.Aurea - Pinda
fdos - F: 99168-5617/99189-3222
- Moreira César - Pinda
IMOBILIÁRIAS
Brasil Consultoria Imobiliária
AUTO PEÇAS E ACESSORIOS Av. Rio de Janeiro 781 - F: 3642Wolf Centro Automotivo - Serv. 1643/99199-2065 fax: 3642e Peças. Av: Prof Manoel 9146 -Cidade Nova - email:
C.Ribeiro, 4485 – wolf.cen elizete.brasil@hotmail.com.br
troautomotivo@ gmail.com
-F:99613-3668/3642-9174/ID
LANCHES
918*14338 Cidade Nova
Sol Lanches especiais - trailler
frente ao CIZA - DISK 3527BARES E LANCHONETES
6886/99118-9175/98868-3218 Bar das Duas - Rua Alcides Moreira César
Timotéo Ferreira dos Santos
(ant. Rua 40) nº 662 - MantiLAN HOUSE
queira - M.César
Home Video - Av. José A.
Mesquita 114 - Moreira César
BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE -Av. LAVANDERIA PROFISSIONAL
Fco Lessa Junior (via expressa) DINIZ & DINIZ LEAL - Rua
ao lado Padaria Paned’oro -F: Caçapava nº 290 - Cidade Nova
99187-4904 - Pinda
F:
3645-4022
email:dinizleal@outlook.com
CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA
LAVA-RÁPIDO
SERLI CABELEIREIRA UNISEX - Lava Rápido: Louco p/carro Tel 3637-1517 - R. José B. Dos venha conhecer nosso serviço
Santos, 190 - Mantiqueira
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela - Ipê II - em frente a
CASAS DE FERRAGENS
Caixa Econ. Federal
Ferragens Picoli - Ferragens, G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
Hidráulica e Elétrica Av: Rio de 3637-3074/97403-6524 45*16*100
Janeiro, 348/350 – Cidade No- 473 – Av. José Augusto Mesquita,
va - F: 3645-8901/ID 964*6519 251 – Moreira César
DROGARIA
LOJA VARIEDADES
Drogaria do JORGE - Av. José Loja 1 - Bella Variedades - a partir
Augusto Mesquita 390 - F: de R$ 1,00 - Al. dos Manacás 382
3637-3845 - Moreira César
- Ipê II (prox. a Lotérica) F: 36373582/98820-0113 (oi)
ESCRITÓRIO CONTABILIDADE Loja 2 - Bella Variedades - a
ESTEC - Escritório de Contabi- partir de R$ 1,00 - Rua Jossep
lidade Técnica - F: 3641-1314 - Toda nº 572 - (ant. rua 41)
estec_pinda@uol.com.br - Mantiqueira
Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
452/B - V.S.Benedito - M.César
LUBRIFICANTES
LIDER lubrificantes - troca de
FESTAS
óleo especializada - F: 3527Franciele Festas - Rua Jataí nº 1552/99241-0518/52*106291 50 -F: (12) 3648-4981 - Jd. liderlubrificantespinda@
Eloina - www.francielefestas. hotmail.com - Rua Major José
com.br Pinda
dos Santos Moreira 1058 (prox.
Pça da Bíblia) Sta Luzia -Pinda
FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637MADEIREIRA
1998 - foto p/documentos - R. Madeireira São Caetano - R.

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

G
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CARRETO mudanças
De 2ª a domingo

F:(12)

99113-0857
99704-0628

Dr. Fontes Junior nº 880 - 9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova
PINDA - F: 3642-8666/3527-5223
MOTOCICLETAS
MAQUINAS E GELADEIRAS G.T. MOTOS - Disk serviços
CONSERTO de máquinas e 3645-5888/99188-2579 - Manut.
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 - F: peças e acessórios - Pque
98248-0334 - Ipê II - Moreira S.Domingos - Pinda
Cesar - Pinda
W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
MANUTENÇÃO MECÂNICA Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda
KFG Auto Center - Injeção eletrônica, suspensão, freio, aliPAPELARIA
nhamento, 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 M. César - Tel: (12) 3641-1957 PADARIA
Cel: 7819-2542 - ID 113*14471 Padaria e Confeitaria do Jacaré - F: 3637-5645/99151-2504 MATERIAIS PARA
Av. das Margaridas 607 - Vale
CONSTRUÇÃO
das Acacias - Moreira César
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
6737 - M.César - Pinda
Padaria e Confeitaria Santa
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS Cecília Rua Agenor Ferreira, 66
SANTOS - Santunino Ramos da Sta Cecília Site: www.padaria
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.
99127-9140 - Pinda
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
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: 3643-1512/36484462 - Filial: F: 3648-8593 - Pinda
PNEUS
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
B. Campinas - F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
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
Depósito Pindense - Tel 3637PIZZARIAS, SALGADOS E
3773/3637-1469 - Rod. Abel
LANCHES
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.
MERCADOS E MERCEARIAS Cisas – Moreira César
Marcelo Mini-mercado - Rua
Oswaldo Oliveira Cornetti 271
RAÇÃO
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305 Casa de ração Oliveira - aceitaMERCADINHO CLÁUDIA – Tel mos cartão VISA e MASTER
3641-1400 Rua Carlos A. CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
Machado, 32 - Moreira César F: 3522-5034 /watss 99215MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642- 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 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 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 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: 3641-1297/78174501/99739-1570/99736-0892
VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel F:
3641-2659 - R. Albert Sabin,
65 - Ipê I - Morfeira Cesar
Villa Vidros - Tel 997226066wats/98897-4288 - Av.
Abel F. Dias, 5711 - V. S.
Benedito - Pinda

