
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

VALE DO PARAÍBA, SEXTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 2018 N.º 2.931R$ 1,50ANO 24

ABANDONADOS EM GUARÁ....  A secretária de Educação de Guaratinguetá confirmou em entrevista 
ao Jornal Atos que foram encontrados centenas de equipamentos eletrônicos que seriam distribuídos na rede 
municipal de ensino. Elisabeth Sampaio revelou que foram achados 620 tablets, 130 monitores e outros 150 CPU’s 
em diversas escolas. Os tablets teriam sido comprados há quatro anos e não foram distribuídos.

Pinda e Guará ganham 
em 2018 de “Escolas 
de Tempo Integral”
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Lorena tenta vaga na fila de espera por 
título de Município de Interesse Turístico
Executivo municipal encaminha documentos 
para a Assembleia Legislativa; MIT pode garantir 
repasse para investimento em projetos no setor

A Basílica de São Benedito em Lorena, um dos destaques do projeto do Município de Interesse Turístico

Foto: Arquivo Atos

Lucas Barbosa
Lorena

Lorena se tornou mais uma 
cidade a buscar o título de 
MIT (Município de Interesse 
Turístico). O secretário de 
Cultura e Turismo, Roberto 
Bastos, o Totô, foi até à Assem-
bleia Legislativa de São Paulo, 
no último dia 20, entregar do-
cumentos e relatórios técnicos 
para que a cidade faça parte 
do grupo que conta com apor-
te financeiro para o turismo.

A cidade é integrante do 
“Mapa Turístico Brasileiro”, 
na “Região Turística da Fé”, 
que conta ainda com Apare-
cida, Guaratinguetá, Piquete, 
Cunha, Cachoeira Paulista, 
Potim, Canas e Roseira. Lo-
rena espera ser contemplada 
pelo selo, garantindo um 
repasse estadual de mais de 
R$ 650 mil.

Entregue ao deputado esta-
dual Davi Zaia (PPS), a docu-
mentação tenta comprovar 
que o município tem potencial 
para se desenvolver no setor.

Uma das exigências buro-
cráticas estabelecidas pelo 
Governo do Estado é que a 
cidade indique que conta 

com meios de hospedagem, 
alimentação e serviço de 
informação turística capazes 
de receber os turistas. Lorena 
precisa ainda demonstrar que 
possui condições de atender 
a população fixa e flutuante, 
em relação ao abastecimento 
de água e coleta de resíduos 
sólidos.

Seguindo as determinações 
do trâmite, Davi Zaia enca-
minhará à documentação 
de Lorena para a secretaria 
Estadual do Turismo. Após a 
avaliação do projeto, a pasta 
informará ao Legislativo se ele 
está apto para a aprovação. Os 
dois últimos passos são o aval 
da Assembleia e a sanção do 
governador Geraldo Alckmin 
(PSDB). 

Totô demonstrou otimismo 
com a possibilidade de Lorena 
conquistar o título de MIT. 
“Com esse reconhecimento 
conseguiremos efetivamente 
garantir uma parceria com o 
Estado, recebendo recursos 
que nos ajudarão a fortalecer 
o setor turístico. Esperamos 
receber boas notícias já no 
início de 2018”.

Além de explicar que a pasta 
contará com um orçamento 

de R$ 1,8 milhão em 2018, 
Totô ressaltou que caso a ci-
dade consiga o MIT, terá um   
importante reforço financeiro. 
“A previsão é que o Estado en-
caminhe uma verba anual de 
até R$ 650 mil. Estes recursos 
seriam fundamentais para 
conseguirmos avançar em 
alguns projetos, alavancando 
o setor”.

A expectativa de Lorena 
é que o pedido de inclusão 
no MIT seja analisado pela 
Assembleia Legislativa no 
início do primeiro semestre 
de 2018.

Atrações – A secretaria de 
Cultura e Turismo apontou 
que Lorena conta oficialmente 
com trinta locais considerados 
atrativos, que integram a lista 
encaminhada a Assembleia 
Legislativa.

No âmbito religioso, os 
destaques são a Catedral de 
Nossa Senhora da Piedade, Co-
munidade Bethânia, Santuário 
São Benedito e o Santuário de 
Dom Bosco.

Já nas áreas culturais e edu-
cacionais, aparecem a Casa de 
Cultura, a USP (Universidade 
de São Paulo), Unisal (Centro 
Universitário Salesiano de 

São Paulo e Unifatea (Centro 
Universitário Teresa D’Ávila).

Na região – Em outubro, 
Cruzeiro passou a fazer parte 

do MIT. Diferente das vizinhas 
Cachoeira Paulista, Guaratin-
guetá e Aparecida, Cruzeiro 
foca no turismo rural e de 

aventura.
Ao todo 31 cidades paulistas 

receberão o título. De acordo 
com a Assembleia Legislativa, 
outras seguem próximas de 
receber a aprovação para o 
título turístico: Altinópolis, 
Araras, Araraquara, Cabreúva, 
Campina do Monte Alegre, 
Cardoso, Itapuí, Itupeva, Jaú, 
Lençóis Paulista, Limeira, 
Lins, Mairiporã, Mira Estre-
la, Mogi das Cruzes, Nazaré 
Paulista, Novo Horizonte, 
Rancharia, Registro, Riolân-
dia, Rosana, Santa Cruz do 
Rio Pardo, Santo Expedito, 
São Simão, Tabatinga, Tam-
baú, Uchôa, Votuporanga e 
Cachoeira Paulista, que conta 
com a Comunidade Canção 
Nova, destino de milhares de 
pessoas somente em 2017.

Lucas Barbosa
Regional

O Governo do Estado anun-
ciou na última semana que o 
Vale do Paraíba contará com 
a implantação de mais três 
Escolas de Tempo Integral 
em 2018. Além de São José 
dos Campos, Guaratinguetá 
e Pindamonhangaba serão 
contempladas pelas novas 
unidades de ensino.

Criada em 2012 pela secre-
taria de Educação do Estado, 
o programa “Escola de Tem-
po Integral” conta com 537 
unidades e atende mais de 48 
mil estudantes, que ficam nos 
colégios até nove horas e trinta 
minutos por dia.

Além de orientações de es-
tudo, os centros educacionais 
buscam preparar os alunos 
para o mercado de trabalho e 
para os desafios da vida adulta. 
Na “Escola de Tempo Integral”, 
os jovens, além de cursarem as 
disciplinas escolares obrigató-
rias, podem escolher alguma 

área de estudo específica para 
acompanhar um maior núme-
ro de aulas.

De acordo com a secretaria 
de Educação do Estado, em 
2018 serão    criadas 56 es-
colas de Tempo Integral em 
São Paulo. Uma das cidades 
que contará com a melhoria a 
partir de fevereiro é Pindamo-
nhangaba. A escola estadual 
Doutor João Pedro Cardoso, 
no Jardim Rosely, foi escolhida 
para incorporar o modelo, que 
até então era aplicado somente 
no colégio estadual Ryoiti 
Yassuda, também localizado 
no Jardim Rosely.

Já Guaratinguetá passará 
a contar com a sua primeira 
Escola de Tempo Integral. A 
unidade educacional escolhida 
foi a professor José Pereira 
Eboli, no Beira Rio.

Segundo o Governo do Esta-
do, a ampliação do programa 
no Vale do Paraíba busca esti-
mular o protagonismo juvenil 
e impactar positivamente no 
âmbito educacional e social.
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PREFEITURA DE LORENA

AVISO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/17 PROC. Nº 592/17.

O Município de Lorena-SP torna público a Rerratificação do Anexo I – Termo 
de Referência e Anexo IV – Modelo de proposta do edital que tem como 
objeto a aquisição de alimentos para garantir o funcionamento do projeto 
do Polo de Padaria Artesanal, oferecido gratuitamente à população local 
e regional, em situação de vulnerabilidade social. O restante permanece 
inalterado.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br.

EDITAL
PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA

A Casa do Puríssimo Coração de Maria (antigo orfanato) vem por 
meio deste, comunicar que não possuímos captadores de recursos 
externos. Para qualquer tipo de contribuição, doação ou ajuda. 
Favor entrar em contato com a Casa do Puríssimo Coração de 
Maria, localizada na Avenida João Pessoa, 677 – Pedregulho/ 
Guaratinguetá - SP ou pelos telefones: 12 3125-7810 ou pelo 
e-mail: comunicacaopurissimo@gmail.com

Lorenense quer mais emprego 
e atenção à saúde em 2018

A rua Dr. Rodrigues de Azevedo,destaque do comércio em Lorena;empregos predominam pedidos

Enquete do Jornal Atos busca expectativas dos moradores 
para prioridades das prefeituras no segundo ano de mandato

Da Redação
Lorena

O segundo ano do segundo 
mandato de Fábio Marcondes 
(PSDB) como prefeito de Lore-
na tem a expectativa de uma 
boa parte da população que 
espera por melhorias, como 
o atendimento no Pronto So-
corro e o reforço no combate à 
criminalidade (a cidade conta 
com o reforço da Guarda 
Municipal Armada). Mas é na 
geração de empregos que o 
lorenense está de olho, como 
mostra a primeira enquete do 
Jornal Atos em 2018.

Não são poucas as dificulda-
des que os prefeitos da região 
devem ter em 2018. Mesmo 
com indicativos de recupera-
ção econômica, o ano, mar-
cado pelas eleições estaduais 
e federal de outubro, deve 
ser “curto” para quem busca 
apoio financeiro. Enquanto 
isso, a população quer resul-
tados e não quer acumular 
promessas. Para saber o que 
o morador da região espera, 
o Jornal Atos percorrerá as 
cidades colhendo sugestões 
e cobranças das ruas sobre as 
demandas do ano novo.

A primeira enquete do ano 
passou por Lorena. Além da 

corriqueira atenção à saú-
de pública, os entrevistados 
lembraram da necessidade de 
um trabalho forte para atrair 
empresas e gerar empregos.

A preocupação segue os 
números negativos em todo 
País. De acordo com dados do 
Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados), 
o saldo de empregos formais 

no Brasil em novembro teve 
redução de 12.292 vagas. Em 
relação a outubro, houve baixa 
de 0,03%.

Mas, de acordo com as in-
formações divulgadas no 
último dia 27 pelo Ministério 
do Trabalho, a cidade vem 
na contramão, com elevação 
nas contratações. De janeiro 
a novembro de 2017, Lorena 

registrou um saldo positivo 
de 397 vagas. A cidade 
vinha de dois anos no ne-
gativo, referente à dados do 
mesmo período. Em 2015, 
-285 e em 2016, -254. Os 
dados atuais são os melho-
res desde 2014, quando 
Lorena teve saldo positivo 
de 501 postos abertos entre 
janeiro e fevereiro.

Foto: Arquivo Atos

Qual deve ser a prioridade 
para Lorena em 2018?

A prioridade tem que ser a 
chegada de novas empresas 
para Lorena. Estou vendo 
muitos jovens que concluíram 
cursos técnicos sofrendo muito 
porque não conseguem encon-
trar nenhuma oportunidade de 
trabalho. Também acredito que 
tem que ter mais investimentos 
na saúde, principalmente o 
Pronto Socorro. 

Maria Aparecida Alves,
64 anos, aposentada,
Santo Antônio

Nossa cidade precisa avan-
çar na geração de empregos, 
porque infelizmente o povo não 
tem aonde trabalhar. Além des-
se problema, está precisando 
melhorar muito a parte da segu-
rança. Outra área que precisa de 
melhorias é na educação. Tenho 
visto muitas famílias reclamando 
de falta de creches, e isso acaba 
prejudicando muita gente.

Luiz Carlos Santos,
66 anos, pedreiro,
Cidade Industrial

A prioridade para o ano que 
vem ter que ser melhorias para 
a saúde, principalmente nos 
postinhos. Faz quatro anos que 
estou esperando a unidade do 
meu bairro liberar um papel para 
que eu possa ser atendida pelo 
médico de Taubaté, mas acho 
que eles perderam a minha docu-
mentação porque até agora não 
liberaram o meu exame. 

Fátima Pereira dos Santos,
53 anos, vendedora,
Vila Nunes

Vejo que está muito difícil para 
a juventude conseguir arrumar 
emprego. Sei que isso está 
acontecendo em todo o País, 
mas Lorena tem que tentar fazer 
algo diferente para mudar essa 
situação. Com mais gente traba-
lhando a economia vai melhorar 
bastante. Nas outras áreas acho 
que a cidade evoluiu bastante 
nos últimos anos.

José Atílio de Paula Reis,
60 anos, funcionário público, 
Centro

É difícil apontar uma prioridade, 
mas acho que a geração de em-
pregos é o setor que mais tem que 
evoluir no ano que vem. É muito 
complicado ver tantas pessoas 
sem condições financeiras para 
darem coisas básicas aos seus 
filhos. Outra área que sempre 
necessita de mais investimentos 
é a saúde, porque a demanda 
sempre é alta.

José Leonardo de Oliveira,
60 anos, marceneiro,
Centro

Para o ano que vem, Lorena 
precisa ter uma Câmara mais 
atuante e trabalhadora. Não estou 
vendo os vereadores ajudarem 
no desenvolvimento da cidade. O 
prefeito Fábio Marcondes não te-
nho muito o que falar, porque vejo 
que ele é trabalhador, mas se ele 
tivesse a ajuda dos vereadores 
poderia fazer mais por Lorena.

Deraldo Rodrigues dos Santos, 
64 anos, cozinheiro,
Santa Edwiges

Sem dúvida, a prioridade tem 
que ser a saúde. Lorena precisa 
de mais médicos, principalmen-
te para trabalharem no sistema 
de urgência e emergência no 
Pronto Socorro. Observo que 
o setor da saúde deu uma me-
lhorada nos últimos anos, mas 
mesmo assim acho que ainda 
não está funcionando tão bem 
quanto deveria.

Domingos Sávio de Farias,
58 anos, aposentado,
Bairro da Cruz

O que está precisando avançar 
em Lorena são a saúde e segu-
rança. A Prefeitura deveria tentar 
trazer mais policiais militares para 
termos mais tranquilidade em 
nosso dia a dia. Já na saúde era 
bom contratar mais médicos para 
o Pronto Socorro e postinhos. 
Uma cidade para crescer precisa 
estar bem nessas duas áreas.

Marciel Pereira da Silva,
27 anos, atendente,
Jardim Novo Horizonte

Enquete

MRV PRIME XVIII INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
CNPJ/MF 13.441.059/0001-67 - NIRE 35.225.199.181

ATA DA REUNIÃO DE SÓCIAS REALIZADA EM 04 DE JANEIRO DE 2018.
A Reunião de Sócias do MRV PRIME XVIII INCORPORAÇÕES SPE LTDA., instalada com a 
presença de todas as suas sócias, representando a totalidade do capital social, independentemente 
de convocação, presidida pela Sra. Junia Maria de Sousa Lima Galvão, representando a sócia 
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e secretariada pelo Sr. Alexandre Machado Vilela, 
representando a sócia PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A., realizou-se às 14:00 
horas do dia 04 de Janeiro de 2018, na sede social da Sociedade, na  na cidade de Aparecida, 
no Estado de São Paulo, na Rua Maria Benedita Rocha da Silva, s/nº, Bairro Vila Mariana, 
CEP: 12.570-000. Ordem do dia: (a) redução de capital social; e (b) alteração da Cláusula 5ª 
do Contrato Social. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram 
tomadas, por unanimidade de votos: (a) aprovar a redução do capital social atualmente de 
para R$2.631.000,00 (Dois milhões, seiscentos e trinta e um mil reais), para R$10.000,00 (dez mil 
reais), uma redução, portanto de R$2.621.000,00 (Dois milhões, seiscentos e vinte e um mil reais), 
por ser considerado excessivo em relação ao objeto da sociedade; (b) alterar a Cláusula 5ª do 
Contrato Social da Sociedade em decorrência da deliberação supra, a qual passará a vigorar com 
a seguinte redação: “CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$10.000,00 
(dez mil reais), totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e dividido em 10.000 (dez 
mil) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios: MRV 
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.- 9.800 (Nove mil e oitocentas) quotas, no valor de R$1,00 
(um real) cada, totalizando R$9.800,00 (Nove mil  e oitocentos reais); PRIME INCORPORAÇÕES 
E CONSTRUÇÕES S.A. – 200 (Duzentas) quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada, totalizando 
R$200,00 (Duzentos reais).” Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada 
conforme, foi assinada pelos presentes. Aparecida, São Paulo, 04 de Janeiro de 2018. Sra. Junia 
Maria de Sousa Lima Galvão, Presidente da Mesa; Sr. Alexandre Machado Vilela, Secretário 
da Mesa; Sócias: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e PRIME INCORPORAÇÕES 
E CONSTRUÇÕES S.A. Sra. Junia Maria de Sousa Lima Galvão - Presidente da Mesa; Sr. 
Alexandre Machado Vilela - Secretário da Mesa. MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. 
- Hudson Gonçalves Andrade ; MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. - Junia Maria de 
Sousa Lima Galvão;  PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. - Alexandre Machado 
Vilela;PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. - José Luiz Meireles. 

Homem leva tiro 
no rosto em Guará

Um homem de 28 anos 
sofreu uma tentativa de homi-
cídio na madrugada do último 
sábado no Pingo de Ouro, em 
Guaratinguetá.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima foi al-
vejada enquanto saia de casa 
para atender a campainha. Os 
disparos acertaram o braço e 
o rosto do homem. 

O ferido foi encaminhado 
ao Pronto Socorro, onde foi 
submetido a uma cirurgia. 
A vítima não corre risco de 
morte e seu estado de saú-
de é considerado estável.

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para investigar 
o caso, mas o atirador não 
havia sido identificado até 
o fechamento desta edição.
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Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos 
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a 
partir do trabalho dos Vereadores, que são:
• elaborar Projetos de Lei propondo soluções para que a cidade 

se desenvolva mais e melhor;
• dar Indicações, sugerindo melhorias aos órgãos públicos;
• e fazer Requerimentos para que sejam tomadas providências 

nas mais diversas áreas ou solicitando esclarecimentos.

ASSISTA ÀS SESSÕES TODAS AS TERÇAS E QUINTAS-
FEIRAS, ÀS 18H:
na Câmara: Avenida João Pessoa, nº 471, Pedregulho
Telefone: 3123-2400;
pelo Rádio: 610 AM;
na internet: camaraguaratingueta.sp.gov.br
Facebook: www.fb.com/camaraguara

GUARATINGUETÁ
CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de 

Ética e transparência, a serviço do povo.
GUARATINGUETÁ

do povo.
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O QUE É IMPORTANTE
ACONTECE AQUI.

O QUE É IMPORTANTEO QUE É IMPORTANTEO QUE É IMPORTANTE

Governo Soliva descobre 900 tablets e 
PCs abandonados por Francisco Carlos
Aparelhos comprados a quatro 
anos fazem parte de estoque que 
deveria ser entregue à crianças 
da rede municipal de Educação

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A secretária de Educação 
de Guaratinguetá confirmou 
em entrevista ao Jornal 
Atos que foram encontrados 
centenas de equipamentos 
eletrônicos que seriam dis-
tribuídos na rede municipal 
de ensino. Elisabeth Sampaio 
revelou que foram achados 
620 tablets, 130 monitores 
e outros 150 CPU’s em di-
versas escolas. Os tablets 
teriam sido comprados há 
quatro anos e não foram 
distribuídos.

A descoberta teria acon-
tecido por acaso, segundo 
Elisabeth. Ela visitava uma 
escola da cidade quando en-
controu um grande número 
de tablets lacrados. “Eu esta-
va na escola da pirâmide do 
Jardim Primavera, quando 
vi um armário meio que-
brado. Puxei esse armário 
e descobri uma coleção de 
tablets”, revelou Elisabeth, 
que confirmou que nem ela 
e nem a diretora da escola 
tinham conhecimento dos 
equipamentos.

Depois de encontrar os 
aparelhos na escola, Elisabe-
th pediu que outros colégios 
fossem vasculhadas. Após 

A Prefeitura de Guaratin-
guetá inaugurou o prédio 
do CEO (Centro de Especia-
lidades Odontológicas) do 
bairro Beira Rio. O CEO, que 
antes funcionava no bairro 
do Pedregulho, é agora ade-
quado para o atendimento 

vinte dias de vistorias, a 
secretaria de Educação fe-
chou o número total em 620 
tablets encontrados lacrados.

“Descobrimos há quase 
vinte dias que, embaixo da 
minha sala, haviam duas 
malas pretas fechadas com 
tablets. São cerca de 620 
tablets de uso do aluno, 
mais de 130 monitores, 150 
CPU’s, caixinhas de som, todo 
equipamento necessário 
para instalação de labora-
tórios de informática nas 
escolas”, contou.

Somente na escola Broca 
Meirelles, no Campo do 
Galvão, foram descobertos 
cem tablets. A secretária foi 
questionada da procedên-
cia e data de aquisição dos 
equipamentos. “Eles estão 
parados há mais de quatro 
anos”, garantiu.

A secretária lembrou que, 
como não foi feita a devida 
transição de governo entre 
2016 e 2017 na troca de ges-
tão do ex-prefeito Francisco 
Carlos (PSDB) para o atual 
prefeito Marcus Soliva (PSB), 
será aberta uma sindicância 
para ter conhecimento dos 
valores gastos com a aqui-
sição dos equipamentos e 
o ano em que eles foram 
comprados.

da população, com ambiente 
amplo e equipamentos novos. 
Para auxiliar na gestão dos 
insumos e na marcação de 
consultas, o CEO conta com 
um novo software para auxi-
liar a equipe da Saúde.

O CEO oferece serviço em 
seis especialidades, entre 
elas, próteses dentárias, pe-
riodontia e endodontia. O 

Em janeiro de 2013, um 
evento marcou a entrega de 
aparelhos à rede municipal 
de ensino, em parceria com 
a empresa Planeta Educação. 
A iniciativa foi considerada 
“inovadora”.

Os PC-Tablets seriam usa-
dos dentro e fora da escola 
para os alunos na educa-

novo espaço possui seis 
consultórios, número duas 
vezes maior que a capacidade 
do antigo prédio, que possuía 
apenas três consultórios ade-
quados para atendimento.

O novo Centro de Especia-
lidades Odontológicas fica na 
avenida Antônio da Cunha, 
nº 297, no bairro Beira Rio. 
O local para a instalação foi 
selecionado após análise das 
necessidades de atendimento 
da população por meio de ge-
orreferenciamento realizado 
pela secretaria da Saúde. O 
atendimento é realizado de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 22h.

ção infantil, fundamental e 
EJA (Educação de Jovens e 
Adultos). No evento, o então 
prefeito chegou a exaltar 
a entrega. “Esses tablets 
acabam permitindo que os 
estudantes sejam incluídos 
na educação”, frisou Fran-
cisco Carlos. 

Mas a inclusão acabou 

presa nas caixas encontra-
das pela atual gestão. Entre 
tablets, CPU’s e monitores, 
apenas 10% dos eletrônicos 
apresentou algum tipo de 
defeito. Elisabeth Sampaio 
confirmou que os aparelhos 
serão disponibilizados para 
as escolas da rede municipal 
de ensino neste ano. A secre-

tária assegurou que serão 
criados pequenos laborató-
rios de informática com os 
itens encontrados em cada 
escola.

A Redação tentou contato 
com o ex-prefeito Francisco 
Carlos, mas ele não foi en-
contrado até o fechamento 
desta edição.

Dos 620 tablets encontrados, duas malas fechadas (foto) estavam com os equipamentos eletrônicos na Educação há pelo menos cinco anos

Foto: Leandro Oliveira

CEO de Guará tem
novo endereço
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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 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 - 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-

(12) 99104-0182
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 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 -
F: 3641-1216 - V.S.Benedito

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

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


