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Fábio Marcondes veta projeto da
“Escola Sem Partido” em Lorena
Proposta havia sido aprovada pela Câmara; Samuel acredita que veto deve cair
Foto: Arquivo Atos

Lucas Barbosa
Lorena

O prefeito de Lorena, Fábio
Marcondes (PSDB), vetou na
última semana o projeto do
vereador Samuel de Melo
(PTB), que cobrava a aplicação
da proposta da “Escola Sem
Partido” na rede municipal
de ensino. A medida gerou
divergências na cidade.
Criado em 2004 pelo procurador de Justiça de São Paulo,
Miguel Nagib, o movimento
Escola Sem Partido exige que
se torne obrigatória à afixação
de um cartaz com seis deveres
que os professores devem
respeitar nas salas de aula do
ensino fundamental e médio.
Os principais pontos da
proposta cobram que os educadores não se aproveitem da
audiência cativa dos alunos
para promoverem seus próprios interesses e concepções
ideológicas, morais, religiosas
e político-partidárias. Além de
proibir os professores convocarem os estudantes para
participarem de passeatas e
outros tipos de manifestações,
o projeto exige que sejam
apresentadas, com a mesma profundidade, diferentes
teorias sobre determinadas
matérias escolares.
De acordo com os defensores da proposta, as obrigações
já estão contidas na Constituição Federal e na Convenção
Americana sobre Direitos
Humanos.
A proposta de Nagib começou a ganhar força em 2017,
quando vereadores de diversos

O vereador Samuel de Melo, autor do projeto, barrado por Marcondes

estados passaram a cobrar que
ela fosse instituída nas redes
municipais de ensino.
Em Lorena, o projeto de lei
apresentado por Samuel de
Melo recebeu a aprovação
legislativa em 6 de novembro,
por 12 votos a 1. O único contrário foi o vereador, Wander

da Silva, o Wandinho (PSDB),
mas a proposta acabou barrada pelo Executivo na última
segunda-feira.
Em nota oficial, a Prefeitura
explicou que o projeto foi
vetado “em razão de sua inconstitucionalidade formal, já
que configura violação à com-

Pinda volta
Teca confirma Prefeitura
orçamento de intensifica ações a fornecer
resultados de
R$ 31 milhões de limpeza de
O orçamento previsto para
Piquete em 2018 é de R$31
milhões. A informação foi
confirmada pela prefeita Teca
Gouvêa (PSB), que participou
de uma convenção do partido
em Guaratinguetá, no último
fim de semana. Sem grande
elevação no valor, em comparação aos R$ 30 milhões disponíveis em 2017, ela revelou
que a cidade será mais ativo
no Codivap.
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rio em Lorena

exames pela web

Para evitar novos alagamentos em diversos pontos
de Lorena, a Prefeitura intensificou na última semana as
ações de desassoreamento do
Rio Mandi. A medida busca impedir que dezenas de famílias
sofram com os transtornos
causados pelo corriqueiro
transbordamento do rio, que
corta diversas regiões do
município.

Na tentativa de reordenar
o fluxo e dinamizar o atendimento aos pacientes do
Laboratório de Pinda, desde
a última terça-feira a unidade
voltou a liberar os resultados
dos exames pela internet.
Também na última semana, a
Prefeitura abriu um processo
para a contratação da empresa
que administrará a unidade
em 2018.

Pág. 2

Pág. 2

petência privativa da União de
legislar sobre diretrizes e bases
da educação nacional”. O documento ressaltou ainda que “ao
legislar sobre normas gerais, o
poder Legislativo usurpou a
competência da União”.
Em resposta, Samuel criticou a decisão de Marcondes.

“Discordo totalmente dos
apontamentos do Executivo.
Não tem cabimento falar que
o projeto é inconstitucional,
pois o Nagib é totalmente
capacitado juridicamente e
também diversos outros juristas renomados são favoráveis a
medida. Além disso, a proposta

N.º 2.914
não gera nenhum gasto para
o Município”.
O parlamentar revelou ainda
que está confiante de que o
veto do Executivo será derrubado na próxima sessão de
Câmara.
Opostos – A discussão sobre
a legalidade e moralidade do
Escola Sem Partido não ficou
somente pelos corredores da
Prefeitura e da Câmara, já
que o assunto gerou polêmica
pelas ruas de Lorena.
Após a aprovação legislativa
do projeto, foi fundado o movimento “Lorena Contra a Escola
Sem Partido”.
Uma das responsáveis pelo
movimento, que conta com
180 integrantes, é a bancária
e bacharel em Direito, Flavia
Bruzana, 42 anos. De acordo
com ela, a mobilização surgiu
da necessidade de informar a
população sobre a inconstitucionalidade do projeto e de
organizar ações para que ele
não fosse levado à diante. “Entendemos que o prefeito agiu
com respeito à Constituição
e à Lei Orgânica Municipal.
Ainda não tivemos acesso às
justificativas, mas sabemos
que o veto foi total, o que
atende aos nossos anseios. Foi
um gesto positivo e queremos
crer como um aceno à defesa
do magistério e da liberdade”.
Já a secretária administrativa, Natália Bernardo Ferreira,
33 anos, é a favor da Escola
Sem Partido. Ela explicou
que acredita que para evitar
a polarização, os professores
devem apresentar diferentes
teorias sobre uma determinada matéria. Além disso, o
educador deve evitar propagar suas posições pessoais.
“Tenho que admitir que fiquei
bem surpresa com o veto do
prefeito, pois entendo que
esse projeto é favorável para
a educação do município. Já
tive professores maravilhosos,
mas em contrapartida tive
outros que tentavam impor
suas opiniões”.
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Lorena intensifica ações de limpeza do
Rio Mandi para conter transbordamentos
Ação deve ser realizada de forma continua até 2018; famílias sofrem com transtornos
Foto: Lucas Barbosa

Lucas Barbosa
Lorena

Para evitar novos alagamentos em diversos pontos
de Lorena, a Prefeitura intensificou na última semana
as ações de desassoreamento do Rio Mandi. A medida
busca impedir que dezenas
de famílias sofram com os
transtornos causados pelo
corriqueiro transbordamento do rio, que corta diversas
regiões do município.
Na última semana, equipes
da secretaria de Serviços Municipais utilizaram máquinas
escavadeiras para limparem
toda a extensão do Rio Mandí,
que abrange os bairros do
Santa Edwiges, Vila Geny, Vila
Nunes e Vila Brito. De acordo
com o Executivo, o trabalho
de desassoreamento será realizado de forma contínua até
o fim do primeiro semestre
de 2018.
A ação da escavadeira na
margem do Rio Mandi, no
trecho do Santa Edwiges,
trouxe alívio para a manicure
Maria Regina Souza, 36 anos.
Mãe de duas crianças, ela
revelou que todo fim de ano
começa a se preocupar com
a chegada do verão, período
marcado por fortes chuvas.
Em fevereiro de 2011, Maria
Regina teve sua casa invadida
pelas águas do Rio Mandí,
que transbordou após um
temporal.
Além do sofá e guarda-roupas, ela perdeu um álbum de

Escavadeira da Prefeitura de Lorena, durante trabalho de desassoreamento no Rio Mandi, no Santa Edwiges, que segue até fim de junho de 2018

Pinda volta a fornecer resultados
de exames laboratoriais pela web
Diagnósticos são obtidos no site da Prefeitura; Município abre licitação
para contratação de gestão do atendimento no laboratório municipal
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Na tentativa de reordenar
o fluxo e dinamizar o atendimento aos pacientes do
Laboratório Municipal de
Pindamonhangaba, desde a
última terça-feira a unidade
voltou a liberar os resultados
dos exames pela internet.
Também na última semana, a
Prefeitura abriu um processo
licitatório para a contratação
da empresa que administrará
a unidade em 2018.
Alvo de críticas durante o
ano, o Laboratório Municipal
chegou a contar, no início
do segundo semestre, com
uma fila de espera de cerca
de oitenta mil exames. Para
tentar reverter o quadro,
a Prefeitura contratou em
agosto, de forma emergen-

cial, a Unimed, para ser a responsável pelo atendimento
da demanda. De acordo com
a secretaria de Saúde e Assistência Social, a medida deu
certo já que a fila de espera
foi praticamente zerada.
Outra medida apontada
como crucial para otimizar
o atendimento aos pacientes
ocorreu no fim de outubro,
quando o Município descentralizou o serviço de coleta
do Laboratório, que deixou
de ser o único local de agendamento. Os moradores do
distrito de Moreira César
foram os primeiros a serem
beneficiados pela mudança,
passando a agendarem o
atendimento no Cisas (Centro
Integrado de Saúde e Assistência Social). Na sequência,
foi a vez das famílias do
Araretama serem atendidas

próximas às suas casas, na
unidade de saúde do Nova
Esperança.
Desde a última semana os
pacientes passaram a poder
retirar os resultados dos exames pelo site da Prefeitura.
“Na verdade, este serviço já
existia, porém ficou paralisado por alguns meses. Acreditamos que além de facilitar
o acesso dos moradores aos
resultados dos exames, esta
iniciativa vai reduzir o fluxo
de pessoas que vão ao Laboratório”; explicou a diretora
de Saúde de Pinda, Mariana
Freire.
Os pacientes que não tiverem acesso à internet podem continuar retirando os
resultados na recepção do
Laboratório de segunda a
sexta-feira, das 13h às 17h.
Licitação – A diretora reve-

lou que o processo licitatório
para a contração da empresa
que será responsável por
gerir os serviços em 2018,
que ainda não foi concluído,
contou com um bom número
de interessadas. A expectativa do Executivo é que a
contratação ocorra no início
do primeiro semestre do ano
que vem.

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

família que reunia as únicas
fotos que tinha de seu pai,
falecido em 2004. “Fiquei
muito traumatizada, e até
hoje toda vez que chove eu
fico perto da esquina olhando
se o rio vai subir. Nos últimos
três anos não tive nenhum
problema, mas mesmo assim
teve algumas vezes que o rio
transbordou um pouco”.
Maria Regina demonstrou
sua indignação com os moradores que insistem em jogar
lixo e entulho no rio, contribuindo para os transbordamentos. “Fico revoltada em
ver o povo jogando porcaria
aqui, eles fazem isso porque
não moram tão perto do Mandi como a gente. Várias vezes
a escavadeira da Prefeitura
acaba de sair e tem gente que
já joga lixo. Tomara que ano
que vem minha família não
pague pela falta de educação
dos outros”.
Histórias de alagamentos
causados pelo transbordamento do Rio Mandi não
são exclusividades dos moradores do Santa Edwiges. O
aposentado, Geraldo Pinto,
68 anos, que reside no Vila
Geny, também descreveu o
temor que os moradores do
bairro sentem na época das
fortes chuvas. “Desde que me
mudei para cá, em 1987, já vi
muita gente perder móveis e
eletrodomésticos por causa da
água. As ruas dessa parte de
trás do bairro não absorvem
bem a água. Espero que a
Prefeitura limpe com mais
frequência esse rio, porque
vai ser difícil mais um ano ter
que ver tudo alagado de novo”.

SINDICATO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE GUARATINGUETÁ
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
José Eduardo Ayres de Oliveira, Presidente do Sindicato
dos Servidores Municipais de Guaratinguetá, no uso de
suas atribuições, em cumprimento aos artigos 36, 37, 38,
40, alínea “b” e artigo 53, alínea “b”, do Estatuto Social,
CONVOCA todos (as) trabalhadores (as) da Prefeitura
Municipal de Guaratinguetá e da CODESG, ASSOCIADOS
(as) a este sindicato para a assembleia geral ordinária que
acontecerá no dia 20 de Dezembro de 2017 no Salão Social
do SISEMUG, LOCALZADO A RUA ALBERTO TORRES,
111 – VILA PARAIBA; em primeira convocação às 18h00min
horas e em segunda convocação às 18h30min conforme
determina o artigo 38 do Estatuto Social e obedecerá ao
único ponto de pauta:
1 – Apresentação do relatório anual conforme determina o
artigo 40 alínea “a” do estatuto social.
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Teca Gouvêa confirma orçamento
de R$ 31 milhões para Piquete
Foto: Leandro Oliveira

Prefeita espera por maior atenção
do Estado e da União para 2018;
cidade ganha espaço no Codivap e
aumenta as cargas de cobranças
Leandro Oliveira
Piquete

A prefeita Teca Gouvêa, durante encontro do PSB, em Guará; anuncio de orçamento com pequena elevação

O orçamento previsto para
Piquete em 2018 é de R$31
milhões. A informação foi
confirmada pela prefeita
Teca Gouvêa (PSB), que participou de uma convenção
do partido em Guaratinguetá, no último fim de semana.
Sem grande elevação no
valor, em comparação aos
R$ 30 milhões de 2017,
a prefeita revelou que o
município será mais ativo
no Codivap (Consórcio de
Desenvolvimento Integrado
do Vale do Paraíba).
Teca esteve em Guaratinguetá no último fim de

semana para participar da
convenção regional do PSB.
A prefeita conversou por
mais tempo com Marcus Soliva, chefe do Executivo em
Guaratinguetá, e o prefeito
de Cunha, Rolien Garcia,
ambos companheiros de
partido.
No encontro, a prefeita
de Piquete confirmou que
a projeção orçamentária
para 2018 não será muito
diferente de 2017. “Ainda
estamos passando por uma
crise, e os recursos que chegam do governo estadual ou
federal são muito pequenos.
Com o orçamento que nós
chamamos de ‘Fonte 1’, que
são da própria Prefeitura,
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não tem como aumentar
isso”, garantiu.
De acordo com a prefeita,
a prioridade do Município
está na saúde, educação e
folha de pagamento dos
funcionários públicos. Está
prevista para janeiro uma
obra de contenção de erosão
no trecho de uma rodovia
que corta a cidade. “De novo
quanto ao orçamento, não
tem nada (recurso). Será
dirigido para os serviços
necessários e de primeira
necessidade”, afirmou.
Teca não é a única prefeita
da região a analisar as dificuldades em seu município,
comparando à situação
econômica do País, mas
de acordo com a chefe do
Executivo de Piquete, sem
grandes repasses de recursos através do Estado ou
do Governo Federal, não
há expectativas de saúde
financeira para executar
novos projetos.
Cada vez mais ativa nos
encontros do Codivap, Teca
cobrou maior acessibilidade
e união dos prefeitos para
atrair recursos para a região. “É necessário que os
prefeitos entendam a força
política que o grupo tem.
Separadamente, não temos
força nenhuma”, concluiu.

Com aumento de vereadores fora, Paulo Vieira promete
retomar proposta na Câmara de Cruzeiro em 2018
Proposta perde apoio, fica sem votos necessários e acaba retirada de
pauta; população condenou criação de cinco novas cadeiras em Cruzeiro
Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Não será desta vez que a
Câmara de Vereadores deverá
contrariar a opinião pública
e aumentar o número de
cadeiras em Cruzeiro, dos
atuais 10 para 15. A proposta
apresentada pelo vereador
Paulo Vieira (PR), que deveria ser votada na última
segunda-feira, foi retirada de
pauta, mas deve retornar no
próximo ano.
Apresentada no último dia
13, quando recebeu nove
assinaturas, a matéria foi
retirada da ordem do dia a
pedido do autor da proposta,
após perder apoio durante a
última semana. O tema ganhou as ruas da cidade. No
último sábado, o Jornal Atos
publicou enquete em que os
entrevistados questionam o
projeto.
Depois das críticas, o projeto perdeu força nos corredores da Casa, mas Vieira
negou que a matéria tenha
enfraquecido e até mesmo

que alguns colegas tenham
retirado a assinatura do projeto, que a principio recebeu
o aval dos dez vereadores
da cidade. “Esse projeto foi
retirado de pauta, porque eu
estava preparando uma nota
técnica. Vamos fazer isso
durante o mês de janeiro e
vamos provavelmente convocar uma audiência pública
para aprofundar o debate”,
argumentou.
Mesmo com as afirmações
do vereador, nos bastidores
da Casa, interlocutores indicaram que Mário Roberto
Notharangeli (SD), Claudete
Araújo (PV), Geraldo Luiz de
Souza (PR), João Bosco da Silva (SD), Maria Divina da Silva
Guimarães (PV) teriam retirado a assinatura da proposta.
Apesar de assumir que a
ideia é polêmica, o vereador
mais votado da cidade acredita que deve ter apoio em
2018. “Quando colocamos
o projeto para discussão,
sabíamos que seria polêmico e alvo de críticas, porque
vivemos em um momento em

que a classe política está sob
questionamento. Eu acredito
que os vereadores estão animados, mas somos políticos,
e se notarmos que no seio da
sociedade há uma resistência,
vamos fazer adequações”.
Vieira justificou a iniciativa,
alegando que a cidade conta
hoje com aproximadamente
oitenta mil habitantes, e que
comportaria um número
maior de vereadores, aumentando assim a representatividade popular. “A legislação
federal estipula que uma
cidade como essa (com mais
de oitenta mil habitantes)
pode ter até 17 vereadores.
Há quase quarenta anos
tínhamos 15 cadeiras e uma
população bem menor”, enfatizou o vereador.
Um dos empecilhos na Casa
foi a questão econômica. O
presidente da Câmara Charles
Fernandes (PR) chegou a afirmar que caso a mudança seja
aprovada, e Cruzeiro passe a
contar com 15 vereadores,
o salário dos parlamentares
poderia ser reduzido ou ain-

da se reduziria o número de
assessores parlamentares.
Atualmente a Casa conta com
25 assessores em cargo de
comissão. Os vencimentos variam de R$3,2 mil a R$4,8 mil.
Paulo Vieira garantiu que
não haverá aumento de gastos no Legislativo, e que aumentar o número de cadeiras
poderá até gerar economia
aos cofres do município, já
que obrigatoriamente teria
que excluir cargos de comissão. “O Tribunal de Contas
quer proibir a Câmara de ter
essa quantidade de cargos
comissionados. Então não haverá custo para o Legislativo,
e as cadeiras assim que forem
criadas, no mesmo tempo
serão extintos dez cargos de
assessoria. Então criaríamos
cinco vagas de vereador e
deixaríamos de ter dez cargos
de assessor”.
Pelas contas do vereador,
com os cortes de comissionados na Casa, mesmo com
o aumento de vereadores
haveria economia de mais de
R$ 20mil.

Foto: Arquivo Atos

Paulo Vieira, voto vencido nas discussões sobre aumento de cadeiras
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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
IMOBILIÁRIAS
- Moreira César - Pinda
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
LANCHES
-F:99613-3668/3642-9174/ID
Sol Lanches especiais - trailler
918*14338 Cidade Nova
frente ao CIZA - DISK 35276886/99118-9175/98868-3218 BARES E LANCHONETES
Bar das Duas - Rua Alcides Moreira César
Timotéo Ferreira dos Santos
LAN HOUSE
(ant. Rua 40) nº 662 - MantiHome V ideo - Av. José A.
queira - M.César
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 - F: 3645-4022 99187-4904 - Pinda
email:dinizleal@outlook.com
CABELEIREIROS E INSTITUTOS
LAVA-RÁPIDO
DE BELEZA
SERLI CABELEIREIRA UNISEX - Lava Rápido: Louco p/carro Tel 3637-1517 - R. José B. Dos venha conhecer nosso serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Santos, 190 - Mantiqueira
Ilha Bela - Ipê II - em frente a
Caixa Econ. Federal
CASAS DE FERRAGENS
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
LOJA VARIEDADES
DROGARIA
Drogaria do JORGE - Av. José Loja 1 - Bella Variedades - a partir
Augusto Mesquita 390 - F: de R$ 1,00 - Al. dos Manacás 382
- Ipê II (prox. a Lotérica) F: 36373637-3845 - Moreira César
3582/98820-0113 (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
LUBRIFICANTES
452/B - V.S.Benedito - M.César
LIDER lubrificantes - troca de
óleo especializada - F: 3527FESTAS
Franciele Festas - Rua Jataí nº 1552/99241-0518/52*106291 50 -F: (12) 3648-4981 - Jd. lider lubrifica ntespinda @
Eloina - www.francielefestas. hotmail.com - Rua Major José
dos Santos Moreira 1058 (prox.
com.br Pinda
Pça da Bíblia) Sta Luzia -Pinda
FOTOGRAFIAS
MADEIREIRA
FOTO STÚDIO PALACE –F: 36371998 - 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
VENDO sítio, 18 alqs, estr.porto do meira-piagui,
c/mina de água, energia elétrica, toda cercada,
exc.lugar p/plantio de ARROZ e/ou CRIAÇÃO DE
GADO, 68% área plana. Tr. F: 98201-1301 - Pinda

Dr. Fontes Junior nº 880 - MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642- 5270/99748-2111
PINDA - F: 3642-8666/3527-5223 9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova Casa de Ração da Márcia - F:
3637-5439 - Rua das Hortências
MOTOCICLETAS
MAQUINAS E GELADEIRAS
nº 24 - Vale das Acácias
CONSERTO de máquinas e G.T. MOTOS - Disk serviços
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 - 3645-5888/99188-2579 - Manut.
RADIADORES
F: 98248-0334 - Ipê II - Moreira peças e acessórios - Pque Radiadores Lins: Av.N. Sra
S.Domingos - Pinda
Cesar - Pinda
Bom Sucesso, 1510 Alto
W. R. Motos - Disk Serviço Leva Cardoso - Pinda - F:3645-5200
MANUTENÇÃO MECÂNICA e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de www.radidoreslins.com.br
KFG Auto Center - Injeção ele- Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda
trônica, suspensão, freio, aliRESTAURANTES E
PAPELARIA
nhamento, cambagem, mecâLANCHONETES
nica em geral, borracharia. Rua Moriá Dê Presentes - material Restaurante Mantiqueira Willian Oscar P.Neto nº 103 - F: escolar, cosméticos, brinque- DISK marmitex - 3637-4233/
3642-8774 - Res. Andrade - Pinda dos e embalagem em geral. F: 98137-4383/99791-7008 - Rua
M.J Manutenção Mecânica - 3637-3280/99103-0375 - Rua José Milton Monteiro 293 (trevo
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I - Bulgária nº 623 - Pasin - MC. Mantiqueira) Moreira César
M. César - Tel: (12) 3641-1957 Restaurante do Mel - (ant. Bar
PADARIA
Cel: 7819-2542 - ID 113*14471
do Mel) SOB NOVA DIREÇÃO
Padaria e Confeitaria do Jaca- - F: 3637-5514 Av. João Franré - F: 3637-5645/99151-2504 - cisco nº 4.351- Feital
MATERIAIS PARA
Av. das Margaridas 607 - Vale Restaurante e Lanchonete
CONSTRUÇÃO
Jesus Cristo é o Senhor desta das Acacias - Moreira César Barbosa - Av. Rio de Janeiro
empresa: ROCHA Casa e Cons- Padaria Confeitaria e Restau- 1045 - Cidade Nova - DISK
trução F: 3641-2181/99614- rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av. 3645-3986
Rio de janeiro, 616- Cidade Nova Lanchonete 2 Irmãos - Tel:
6737 - M.César - Pinda
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS Padaria e Confeitaria Santa 3637-2298 - Av: João Fco da
SANTOS - Santunino Ramos Cecília Rua Agenor Ferreira, 66 Silva,2565 - Moreira César
da Silva - Rua Guilherme Nico- Sta Cecília Site: www.padaria RESTAURANTE São JUDAS TAletti 783 - V.S.Benedito - FAZE- santacecilia. com.br F: 3643- DEU - Tel 3642 4966 - Rod.
MOS CARRETO - F: 3641-1651/ 1749/3522-3490/99220-6247 Pres Dutra km 92 - Cidade
PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al. Nova - Pinda
99127-9140 - Pinda
ANDRADE CASA E CONSTRU- das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
ÇÃO - Mat. para Construção - Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
ROUPAS E ACESSÓRIOS
Matriz: Rua Ryoiti Yassuda 374 - José Benedito Alves dos San- NOIVAS E PRESENTES – Tel
Res. Andrade - F: 3643-1512/3648- tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda 3637-1616 Av. José M.
4462 - Filial: F: 3648-8593 - Pinda
Machado César, 206 - M. Cesar
PNEUS
DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31, Auto Center PRIMOS PNEUS SERRALHERIA
C. Nova, loja 1 - 3642-4207 - pneus, freios, alinhamento, SERRALHERIA DO ADEMIR – F:
Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351 balanceamento, escapamen- 3641-1562 - Mantiqueira tos, troca de óleo e suspensão Moreira Cesar
B. Campinas JOÃO DE BARRO – Mat. p/ - F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
constr. e madeiras - Tel 3641- Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
SUPERMERCADOS
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José PNEUS BARATO - F: 3642-8115 Supermercado e Padaria Salles
Adhemar César Ribeiro, 1910. - Rua Dr. Fontes Junior - Alto Rua Pedro J.O.S. da Amaral 91 do Cardoso - Pinda
Moreira César
F: 3641-1216 - V.S.Benedito
Depósito Pindense - Tel 3637PIZZARIAS, SALGADOS E
3773/3637-1469 - Rod. Abel
TRANSPORTE
LANCHES
Fabricio Dias - V.S. Benedito
JA TRANSPORTES - transporte
PORTAL EXPRESS - Disk esfiha de funcionários de fabricas/
MATERIAL ELÉT. E HIDRÁULICOS 3641-0541 - V.S. Benedito - fac./aeroportos/excurções
CASA CORRÊA MATERIAL ELE- 3648-4799 - Pinda
em geral - F: 3641-1297/7817TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641- CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 – 4501/99739-1570/99736-0892
2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê I de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
R: José Teberga, 650 – próx.
VIDRAÇARIA
MERCADOS E MERCEARIAS Cisas – Moreira César
V idraçaria Lucas - Tel F:
Marcelo Mini-mercado - Rua
3641-2659 - R. Albert Sabin,
RAÇÃO
Oswaldo Oliveira Cornetti 271
65 - Ipê I - Morfeira Cesar
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305 Casa de ração Oliveira - aceita- V illa Vidros - Tel 99722MERCADINHO CLÁUDIA – Tel mos cartão VISA e MASTER 6066wats/98897-4288 - Av.
3641-1400 Rua Carlos A. CARD. Av. Manacás 420 - IpêII Abel F. Dias, 5711 - V. S.
Machado, 32 - Moreira César F: 3522-5034 /watss 99215- Benedito - Pinda

