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Nova Dutra registra 
queda de acidentes no 
feriado de Carnaval

Cruzeiro retoma obra da 
UBS da Lagoa Dourada

O CEMITÉRIO ESTÁ MORTO!  O cemitério municipal de Lavrinhas se tornou 
alvo de críticas. Condições irregulares como mato alto e a falta de cuidados com 
sepulturas são focos de reclamações, que ganharam destaque no início do mês, 
quando uma família denunciou que foi obrigada a enterrar um parente por conta 
própria devido a ausência de coveiros.

Miguel de Sá
Lavrinhas

Miguel de Sá
Lavrinhas

A CCR Nova Dutra divul-
gou o balanço de acidentes 
no feriado de Carnaval 2018 
em comparação com o de 
2017. O saldo foi positivo, 
registrando 129 acidentes 
neste ano, 25% a menos do 
que em 2017 e 53 feridos, 
redução de 31% em relação 
ao Carnaval do ano passado.

O balanço foi feito no 
período de sexta-feira até 
quarta-feira referente aos 
402 quilômetros da rodovia 

A saúde é sempre lembra-
da em Cruzeiro quando se 
trata de prioridades. Mesmo 
com a intervenção, a Santa 
Casa continua foco de recla-
mações nas ruas da cidade. 
Diante da necessidade de 
melhorias no setor, o prefeito 
Thales Gabriel (SD) retomou 
a obra da UBS (Unidade 
Básica de Saúde) do bairro 
Lagoa Dourada, abandonada 
há pelo menos cinco anos.

A unidade é uma alterna-
tiva para ampliar os aten-
dimentos aos moradores 
da área, além de desafogar 

entre São Paulo e Rio de 
Janeiro. No feriado deste 
ano foram registrados 129 
acidentes, 53 feridos e duas 
mortes. Em 2017, a con-
cessionária registrou 172 
acides, 77 feridos e duas 
mortes.

De acordo com a CCR, a 
pane mecânica lidera os 
atendimentos realizados 
pelo SOS Usuário. Foram re-
gistrados 2.833 assistências 
aos usuários que trafegaram 
pela rodovia Presidente 
Dutra durante o feriado de 

postos próximos.
A limpeza no terreno e a 

conclusão do processo lici-
tatório já foram realizadas. 
O passo seguinte é o início 
das atividades que a empresa 
vencedora terá que cumprir. 
A previsão de entrega é de 6 
a 8 meses. O valor total do 
investimento chega a de R$ 
338,8 mil, adquiridos com re-
cursos veiculados ao Governo 
Federal e tesouro próprio.

Já na área da Educação, a 
Prefeitura informou a inau-
guração da creche Padre 
Hamilton Guedes Ramos, no 
próximo dia 17. A escola, 
que fica na Vila Romana, tem 

Carnaval. Do total de aten-
dimentos realizados 40% 
correspondem a problemas 
mecânicos. Na segunda e na 
terceira colocação, apare-
cem ocorrências de pneus 
furados (363 atendimentos) 
e pane seca (falta de combus-
tível) com 167 atendimentos.

No trecho entre km 0 em 
Queluz e o KM 175,2 em 
Jacareí foram registrados 41 
acidentes, dez feridos, sem 
mortes. No feriado do ano 
passado 54 acidentes, 21 
feridos e duas mortes.

capacidade para 150 alunos 
e o local contém cinco salas.

O ano letivo terá início na 
segunda-feira após a inau-
guração com 43 crianças, 
divididas em quatro salas. 
A Prefeitura não informou 
o custo e a duração da obra.

Para os moradores, a ex-
pectativa é positiva. Uma 
dona de casa, 27 anos, que 
não quis se identificar, con-
tou que seu sobrinho come-
çará o ano letivo na nova 
escola. “A creche é bonita, 
fui com minha prima deixar 
o nome do meu afilhado. 
Eles ainda estão arrumando 
algumas coisas, porque não 
tem nada lá dentro ainda”. 
A moradora da Vila Batista 
contou ainda que é a pri-
meira vez que da criança em 
uma creche.

Movimento na rodovia Presidente Dutra, que registrou uma baixa no número de acidentes no Carnaval

Após cinco anos paralisada, obra tem 
previsão de entrega ainda esse ano

Foto: Miguel de Sá
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PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

Tomada de Preços Nº 01/18 – PROC. Nº 77/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada de 
Preços, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
em construção civil para a reforma dos sanitários, construção de Guarita, construção de 
galpão para a seleção de material reciclável e fechamento com alambrado, no Aterro de 
Resíduos Sólidos da Construção Civil e Materiais Inertes, localizado no Bairro Jardim Novo 
Horizonte, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, a realizar-se às 
09h30min do dia 28 de março de 2018, 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
EXTRATO DE CONTRATO 

PRESENCIAL Nº 122/2017 PROC. Nº 596/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para fornecimento de pão francês, margarina e leite tipo c, para suprir 
as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais, Guarda Municipal e Secretaria 
Municipal de Segurança. CONTRATADA: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM 
GERAL LTDA EPP CNPJ: 17.136.467/0001-66 VENCEDORA DOS ITENS: 3,4. VALOR 
TOTAL: R$ 5.857,50 (Cinco mil oitocentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta centavos) 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 19/02/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2017 PROC. Nº 598/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena OBJETO: Registro de preços para a 
aquisição de materiais para garantir o funcionamento dos projetos de pintura em tecido, 
artesanato e corte e costura oferecidos gratuitamente a população em situação de 
vulnerabilidade social, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo de Referência. CONTRATADA: ELOISA HELENA DOS SANTOS-LORENA-EPP 
CNPJ: 45.634.771/0001-79 VENCEDORA DOS ITENS: 2,
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,  35, 
36,37,3 8,39,41,43,44,45,46,50,51,54,55,59,60,61,62,63,64. VALOR TOTAL: R$ 21.322,14 
(Vinte e um mil trezentos e vinte e dois reais e quatorze centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses. DATA DA ASSINATURA: 19/02/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena OBJETO: Acordo para concessão de 
operações de empréstimo/ financiamento com consignação em folha de pagamento. 
CONTRATADA: BANCO SANTANDER BRASIL S.A. CNPJ: 90.400.888/0001-42 VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 20/02/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2017 PROC. Nº 592/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena OBJETO: Registro de preços para a 
aquisição de alimentos para a Padaria Artesanal, oferecido gratuitamente á população local 
e regional, em situação de vulnerabilidade social. CONTRATADA: GMC ATACADISTA DE 
MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP CNPJ: 17.136.467/0001-66 VENCEDORA DO 
ITEM: 54,55. VALOR TOTAL: R$ 5.435,00 (Cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais) 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 19/02/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2017 PROC. Nº 593/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena OBJETO: Registro de preços para 
a aquisição de materiais para garantir o funcionamento dos projetos de Assistente 
de Cabeleireiro e Manicure, oferecidos gratuitamente á população em situação de 
vulnerabilidade social. CONTRATADA: UNHA E COR LTDA - ME CNPJ: 17.513.233/0002-
71 VENCEDORA DO ITEM: 1,2,3,45,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,,17,18,19,20,21,22,23
,24,25,26,27,28,29. VALOR TOTAL: R$ 3.611,29 (três mil seiscentos e onze reais e vinte 
e nove centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 20/02/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO TERMO ADITIVO AO ACORDO PARA CONCESSÃO DE 
OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA 
DE PAGAMENTO EMPREGADOS CELETISTAS CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Lorena CONTRATADA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A CNPJ: 90.400.888/0001 42 
OBJETO: As partes decidem acrescentar as cláusulas constantes no TERMO ADITIVO, 
que tratam de questões referentes á base de margem, passando tais cláusulas a fazer 
parte integrante do Contrato. DATA DA ASSINATURA: 20/02/2018

Sindicato dos Servidores 
Municipais de Guaratinguetá

EDITAL
 Contribuição Sindical exercício 2018

O Sindicato dos Servidores Municipais de Guaratinguetá, entidade de classe 
de primeiro grau, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob 
o n.º 53.330.551/0001-80 e no Ministério do Trabalho e Emprego sob o n.º 
24440.016849/90-03, com endereço situado na Rua Santa Clara, n.º433, 
Campinho, Guaratinguetá, S.P., C.E.P.12.502-80, nos termos do artigo 605 da 
Consolidação das Leis do Trabalho combinado com o Enunciado n.º 38, aprovado 
na segunda jornada de direito material e processual do trabalho da ANAMATRA e 
artigo 8.º, inciso IV da Constituição Federal, notifica as entidades de administração 
pública municipal, direta e indireta do município de GUARATINGUETA /SP, que 
deverão fazer o recolhimento a título de Contribuição Sindical o correspondente 
a remuneração de um dia de trabalho de todos seus servidores e empregados 
públicos, sindicalizados ou não, no mês de março/2018, independente do regime 
de contratação, e efetuarem o recolhimento para esta entidade sindical até o 
dia 30/04/2018 cujo montante deverá ser recolhido impreterivelmente em conta 
vinculada da Caixa Econômica Federal até dia 30 de abril do ano base de 2018.
O não recolhimento da respectiva contribuição implicará em cobrança administrativa 
ou judicial, acrescida de multa, juros de mora, correção monetária e honorários 
advocatícios conforme artigo 600 da C.L.T.

Guaratinguetá, 19 de fevereiro de 2018.

Jose Eduardo Ayres de Oliveira
Presidente

Prefeitura de Lorena avança em processo 
de revitalização do sistema de iluminação
O objetivo é concluir troca de todos os pontos de luz até o fim do ano; Investimento passa de R$ 5 milhões

Miguel de Sá
Lavrinhas

Dando continuidade ao 
plano de substituir seus mais 
de nove mil pontos de ilumi-
nação até o fim do ano, Lorena 
iniciou na última semana mais 
uma etapa da ação. Nesta fase, 
que conta com um investi-
mento municipal superior 
à R$ 150 mil, vias de nove 
bairros serão contempladas 
pela melhoria.

A partir de uma determina-
ção da Aneel (Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica), em 
2015 os municípios assumi-
ram os gastos da manutenção 
do sistema de iluminação 
pública, que anteriormente 
ficavam a cargo das distribui-
doras de energia. Na época, 
o órgão informou que a mu-
dança atendia a Constituição 
Federal. 

Desde então, Lorena inves-
tiu mais de R$ 5 milhões na 
contratação de empresas espe-
cializadas na modernização e 
manutenção do serviço. Além 
de substituir as lâmpadas 
de mercúrio pelas de vapor 
de sódio, mais potentes e ao 
mesmo tempo econômicas, 
foram instalados novos postes 
e braços de luz em diversos 
bairros. 

Na última semana, foi a 
vez da empresa RT Energia 
e Serviços Ltda avançar na 
revitalização dos pontos de luz 
nos bairros Cidade Industrial, 
Cecap, Vila dos Comerciários I, 

Nova Lorena, Cabelinha, Santa 
Edwiges, Novo Horizonte, Vila 
Geny e Vila Nunes.

Além de ressaltar que gran-
de parte do investimento é 
fruto da arrecadação da CIP 
(Contribuição de Ilumina-
ção Pública), o secretário de 
Obras e Planejamento Urbano, 
Marcos Anjos, explicou quais 
serão os próximos passos 
da ação. “O nosso objetivo é 
revitalizar 100% dos pontos 
de luz até o fim de 2018. Já 
temos entre 60% e 70% do 
serviço executado e em breve 
investiremos mais quase R$ 
800 mil para concluirmos esta 
iniciativa que atende uma anti-
ga reivindicação da população, 
contribuindo para uma maior 
segurança pública”.

Na manhã da última terça-
-feira, foi a vez dos moradores 
do Vila dos Comerciários 1 
presenciarem a realização dos 
serviços de substituição dos 
pontos de luz. A melhoria foi 
vista como um alívio para a 
dona de casa, Márcia Benedita 
Ramos, 62 anos. “As lâmpadas 
que tinham aqui eram   muito 
fracas e algumas ficavam des-
ligando na madrugada. Fico 
mais tranquila em saber que 
o bairro vai ficar mais ilumi-
nado, isso ajudará a afastar 
os bandidos. Outra coisa que 
vai ser boa é que os motoristas 
vão conseguir enxergar me-
lhor, evitando acidentes como 
vários que já aconteceram na 
entrada do bairro”. Trabalho de troca de iluminação no bairro da Vila dos Comerciários 1; sistema tem percorrido Lorena com investimento de R$ 150 mil

Foto: Miguel de Sá

EXTRATO DE CONTRATO

A Empresa MARCHETTONI PIZZARIA E CANTINA EIRELI - ME, situada à Rua Cel. 
Pires Barbosa, nº 535 – Campo do Galvão – Cidade de Guaratinguetá/SP – Inscrição 
Estadual: 332.192.399.113 e CNPJ: 23.809.226/0001-33, comunica extravio das Notas 
Fiscais de Venda ao Consumidor nº 01 - 500 – Série D-1.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos da localidade de Cachoeira Paulista tiveram seu funcionamento 
prejudicado de 18/02/2018 às 16h38 até 19/02/2018 às 12h54. Assim que houve a 
interrupção, enviamos equipes especializadas ao local e foi resetado o equipamento 
danificado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Arapeí tiveram seu funcionamento prejudicado 

de 18/02/2018 às 21h50 até 19/02/2018 às 16h55. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e foi resetado o equipamento danificado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Queluz tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 19/02/2018 da 00h36 às 07h11. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi substituído.

Comunicado
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Condições precárias colocam cemitério 
no alvo de reclamações em Lavrinhas
Prefeitura anuncia medidas para evitar novos problemas; local enfrenta mato 
alto, sepulturas deterioradas, muros abertos e falhas no atendimento público

Miguel de Sá
Lavrinhas

O cemitério municipal de 
Lavrinhas se tornou alvo de 
críticas. Condições irregula-
res como mato alto e a falta 
de cuidados com sepulturas 
são focos de reclamações, 
que ganharam destaque no 
início do mês, quando uma 
família denunciou que foi 
obrigada a enterrar um pa-
rente por conta própria de-
vido a ausência de coveiros.

Atualmente morando em 
Cruzeiro, a família Vieira foi 
às redes sociais, com fotos 
e vídeos, morando o sepul-
tamento de Patrícia Vieira, 
41 anos, no último dia 4. As 
imagens mostraram que os 
próprios parentes tiveram 
que cavar a cova.

A indignação da família 
começou quando os paren-
tes chegaram ao cemitério, 
no horário combinado e a 
cova não estava pronta para 
o enterro. “Ligamos para 
a Prefeitura por volta das 
sete, oito horas da manhã, 
informando que era neces-
sário fazer o sepultamento 
de minha esposa. Tivemos 
a resposta que após 13h 

estaria tudo pronto e quando 
chegamos a cova havia co-
meçado a ser aberta”, contou 
o marido de Patrícia, Sérgio 
Lopes Vieira.

Com a demora no atendi-
mento, os parentes decidi-
ram abrir a cova. O trabalho 
foi finalizado por um coveiro, 
que só foi avisado após a che-

gada do corpo ao cemitério.
Sem querer se identificar, 

o coveiro responsável pelo 
cemitério municipal, afirmou 
que no dia do ocorrido esta-

va de folga, pescando.
O problema trouxe à tona 

outras situações do local. 
Há anos que o cemitério 
municipal é referência de 

falta de cuidados. Moradores 
do Bairro de Pinheiros, em 
Lavrinhas, onde se localiza 
o cemitério, alegaram que 
as condições do ambiente 
são precárias como o mato 
alto, os muros quase caindo 
e algumas covas sem limpeza 
diária.

A reportagem do Jornal 
Atos foi até o local e conferiu 
falhas como um dos prin-
cipais muros do cemitério, 
que corre grande risco de 
queda. Outros problemas 
como o mato alto, que fica 
em volta do terreno, aumenta 
a chance de aparecimento de 
animais peçonhentos, algu-
mas covas não possuem enu-
merações para que parentes 
identifiquem os falecidos, a 
poeira e a sujeira tomam con-
ta de caixões, que necessitam 
de manutenção na estrutura, 
a pouca quantidade de covei-
ros à disposição para o local, 
aumentam as reclamações 
na cidade.

Resposta – Em nota oficial, 
a Prefeitura de Lavrinhas 
destacou que lamenta a 
perda da família, mas que, 
no momento do enterro, 
o funcionário que estava 
presente finalizou o serviço. 
O texto destaca ainda que 
serão disponibilizados telefo-
nes de contato dos coveiros 
para que a situação deixe de 
se repetir.

O Cemitério Municipal de Lavrinhas, foco de reclamações que ganharam peso após caso de família que teve que cavar a cova de jovem

Foto: Miguel de Sá

Jéssica Dias
Queluz

O Hospital Municipal de 
Queluz recebeu melhorias 
por meio de emendas es-
taduais e federais. Além da 
pintura interna e externa no 
prédio, o hospital adquiriu 
equipamentos para o pronto 
atendimento, laboratório e 
para o setor de transporte 
de urgência e emergência.

Após 27 anos de inter-
venção, a Santa Casa teve 
o processo interrompido 
em setembro de 2015 por 
decisão judicial. A entidade 
é administrada por uma 
irmandade, que mantém 
uma mesa diretora, mas teve 
paralisado o atendimento.

Em março de 2017, o Mu-
nicípio criou a Fundação de 
Saúde que administrava o 
Hospital Municipal para a 
contratação da OS (Organi-
zação Social) Instituto Vale 

Saúde. É a OS que administra 
o hospital, que funciona no 
mesmo local da Santa Casa, 
atualmente.

Na última semana, o Pron-
to Atendimento recebeu dois 
monitores multiparâmetro, 
um ventilador mecânico, 
uma bomba de infusão e um 
eletrocardiograma. O Hospi-
tal Albert Einstein doou um 
equipamento de raio-X, que 
já se encontra no hospital, 
mas que aguarda a reforma 
no setor de radiologia para 
ser instalado.

No Laboratório foram 
adquiridos um microscópio, 
um aparelho novo de bioquí-
mica automatizado, aumen-
tando a oferta de exames 
realizados, um destilador 
de água e duas centrifugas 
laboratorial. Já no setor de 
Transporte de Urgência/
Emergência foi adquirida 
duas novas ambulâncias 
de transporte simples, uma 

UTI móvel equipada com 
cardioversor (aparelho para 
aplicação um choque elétri-
co de maneira sincronizado), 
DEA (desfibriladores exter-
nos automáticos), bomba 
de infusão e laringoscópio.

Foi adquirida também 
mais uma ambulância para 
o Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência). 
A ambulância antiga está 
sendo utilizada como reser-
va técnica, conforme proto-
colo do Ministério da Saúde. 

Junto à Vigilância em Saúde, 
foi adquirido um veículo de 
passeio (Fiat Mobi) para as 
ações de Vigilância Sanitária 
e Epidemiológica. Segundo a 
secretária de saúde, Marilda 
Uchôas, deve ser entregue 
um equipamento novo de 
ultrassom digital, que irá 
melhorar os diagnósticos 
por imagem.

O investimento para a 
manutenção e aquisição dos 
aparelhos foram de mais de 
R$ 750 mil. Para a aquisição 

da ultrassonografia, tem 
mais R$ 100 mil e R$ 250 
mil de custeio para serem 
utilizados na saúde.

O Hospital Municipal de 
Queluz realiza em média 
12,5 mil atendimento por 
mês. Hoje o hospital possui 
19 leitos de internação em 
clínicas médicas, e nove lei-
tos de observação 24 horas 
no Pronto Atendimento. A 
especialidade mais procura-
da na central de regulação é 
otorrino, e as mais procura-

das no hospital municipal 
de Queluz são oftalmologia 
e ultrassonografia.

Segundo a secretaria de 
Saúde, o projeto para o hos-
pital visa melhorar o sistema 
de prontuário eletrônico, 
a aquisição de novos equi-
pamentos para melhora da 
infraestrutura, compra de 
colchões, lençóis, reforma 
do setor de radiologia e 
instalação do equipamento 
recebido pelo Hospital Al-
bert Einstein.

PA, laboratório e setor de transporte 
de urgência recebem melhorias no 
atendimento; investimento federal 
é de mais de R$ 750 mil

O Pronto Socorro Municipal de Queluz; cidade investe em estrutura de equipamentos para reforçar atendimento na rede de saúde pública

Hospital de 
Queluz amplia 
assistência com 
novos aparelhos

Foto: Divulgação
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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 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

BEBIDAS
Souza Bebidas - Av. Manoel
Cesar Ribeiro 4745 - Cidade
Nova - F: 99705-9041/99754-
9439 - Pinda

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

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
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-

(12) 99104-0182
mos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3522-5034 /watss 99215-
5270/99748-2111
Casa de Ração da Márcia - F:
3637-5439 - Rua das Hortências
nº 24 - Vale das Acácias

RADIADORES
Radiadores Lins: Av.N. Sra
Bom Sucesso, 1510 Alto
Cardoso - Pinda - F:3645-5200
www.radidoreslins.com.br

RESTAURANTES E
LANCHONETES

Restaurante do Mel - (ant. Bar
do Mel) SOB NOVA DIREÇÃO
- F: 3637-5514 Av. João Fran-
cisco  nº 4.351- Feital
Restaurante e Lanchonete
Barbosa - Av. Rio de Janeiro
1045 - Cidade Nova - DISK
3645-3986
Lanchonete 2 Irmãos - Tel:
3637-2298 - Av: João Fco da
Silva,2565 - Moreira César
RESTAURANTE São JUDAS  TA-
DEU - Tel 3642 4966 - Rod.
Pres Dutra km 92 - Cidade
Nova - Pinda

ROUPAS E ACESSÓRIOS
NOIVAS E PRESENTES – Tel
3637-1616 Av. José M.
Machado César, 206 - M. Cesar

SERRALHERIA
SERRALHERIA DO ADEMIR – F:
3641-1562 - Mantiqueira -
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

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

VENDO Drogaria - Pinda - Atendendo vários convêni-
os. Região privilegiada, prox. de comercios,  loteamentos
recém inaugurados - Rod. Ver. Abel Fabício Dias
1473,V.S. Benedito. Tr.F: 12 99771-1089(whats) - Pinda


