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Circuito Sesc de Artes chega no 
mês de abril em cidades da região
Ônibus itinerante traz música, apresentações, workshops e espaço para leitura

Juliana Aguilera
Região

O Sesc leva a 120 cidades 
do estado de São Paulo o 
Circuito Sesc de Artes, com 
programação cultural para 
todas as idades. Na micror-
região do Vale do Paraíba, o 
ônibus itinerante passa com 
espetáculos de circo, dan-
ça, música e teatro. Haverá 
exibição de filmes, oficinas 
de leitura e tecnologias. As 
atividades são gratuitas em 
parceria com prefeituras e 
sindicatos de comércio locais. 

Realizado em espaços pú-
blicos, como praças e ruas, o 
intuito do programa é levar 
o público para conhecer 
artistas e se deixar levar 
por novas experiências. O 
circuito passa em Cruzeiro, 
Guaratinguetá, Lorena e 
Pindamonhangaba.  

A primeira parada é Lo-
rena, no dia 6 de abril, na 
Praça Arnolfo de Azevedo, no 
centro. Com apresentações 
de música e artistas de rua, 
o evento conta também com 
uma biblioteca ao ar livre, 
onde haverá troca de livros. 
Quem gosta de novidades 
tecnológicas poderá conferir 
a realidade virtual, com cinco 

filmes, no qual o espectador 
é o protagonista da ação e 
pode interagir com o filme. 

A instalação “Redaria” é 
formada por redes em ma-
cramê, criadas pela artista 

Ju Bernardo. É possível inte-
ragir com a instalação, brin-
cando e construindo redes 
de fio coloridos. O público 
também é convidado a mon-
tar um livro manualmente 

e usar carimbos de diversas 
formas no workshop “Ca-
ramba, Carimbo!”. Cruzeiro 
segue a mesma programação 
que Lorena e recebe o evento 
dia 8 de abril, na Praça 9 de 
Julho, no centro. 

Já em Guaratinguetá, o 
circuito acontece dia 13 de 
abril, na Avenida Presidente 
Vargas. Haverá exibição de 
curtas-metragens de anima-
ção da pixar, oficina “Bru-
xinhas de Pano”, no qual o 
morador poderá aprender 
a construir e customizar 
bonecas de pano. Outro es-
paço interativo será o acervo 
variado de livros ilustrados 
“Palavra + imagem”, onde 
haverá leitura individual ou 
compartilhada.

Os espetáculos ficam por 
conta de artistas nacionais 
e internacionais. A atração 
argentina "Kinematos" junta 
humor com malabarismo, 
acrobacia e equilibrismo. 
Público também confere 
espetáculo inspirado pelo 
cinema mudo e apresentação 
de dança feito com madeira e 
pernas e braços articulados 
com cordões. Haverá também 
a presença da banda Emblues 
Beer Band, que une instru-
mentos não convencionais 
com influência do jazz, blues, 
folk e música regional bra-
sileira. Pinda recebe mesma 
programação no dia 15 de 
abril, na Praça Padre João 
Faria de Fialho.

O ônibus itinerante que passa com espetáculos de circo, dança, música e teatro pelas cidades que recebem o Circuito Cultural Paulista

Supermercado alvo de assaltantes em Lorena; combate à criminalidade na região garante queda no número de ocorrências no início do ano

Foto: Divulgação

Foto: Arquivo Atos

Vale tem queda 
em casos de 
furto e roubo
Roubo cai 20% em comparação 
ao ano passado; Cruzeiro, Pinda 
e Lorena são destaques positivos

Um balanço divulgado na 
última semana pela Secre-
taria de Segurança Pública 
do Estado revelou que o 
Vale do Paraíba registrou 
quedas de 6% nos casos de 
furto e de 20% nos de roubo 
no primeiro bimestre do ano, 
comparado ao mesmo perío-
do de 2017. De acordo com 

os dados, enquanto 1.756 
moradores foram roubados 
nos dois primeiros meses 
do ano passado, o número 
de vítimas em 2018 foi de 
1.405. Já os furtos tiveram 
uma redução mais tímida, 
passando de 5080 para 
4.766.
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Festa de São Benedito tem 
ênfase na evangelização

Região tem queda 
em casos de furto e 
roubo no primeiro 
bimestre de 2018Nas festividades em Aparecida, a “parte profana” torna-se 

menor no calendário, com apenas cinco dias de quermesse
Roubo cai 20% em comparação 
ao ano passado; Cruzeiro, Pinda 
e Lorena são destaques positivos

Juliana Aguilera
Aparecida

Lucas Barbosa
Regional

As festividades de São 
Benedito iniciaram-se ofi-
cialmente no domingo de 
Páscoa, dia 1º, com a aber-
tura da Novena na praça Dr. 
Benedito Meirelles. Neste 
ano, algumas mudanças 
foram feitas, tais como a re-
dução de dez para cinco dias 
da “parte profana”: a quer-
messe e os shows. Segundo 
a secretária da Paróquia de 
Nossa Senhora Aparecida 
e São Benedito, Janaina 
Maciel, o intuito é reforçar 
a parte evangelizadora da 
celebração. 

Janaina explicou que fo-
ram feitas reuniões com o 
corpo de bombeiros, polícia 

Um balanço divulgado na 
última semana pela Secre-
taria de Segurança Pública 
do Estado revelou que o 
Vale do Paraíba registrou 
quedas de 6% nos casos de 
furto e de 20% nos de roubo 
no primeiro bimestre do 
ano, comparado ao mesmo 
período de 2017.    

De acordo com os dados, 
enquanto 1.756 moradores 
foram roubados nos dois 
primeiros meses do ano 
passado, o número de víti-
mas em 2018 foi de 1.405. 
Já os furtos tiveram uma 
redução mais tímida, pas-
sando de 5080 para 4.766.

Além de registrar a maior 
diminuição de homicídios 
culposos (quando existe 
a intenção de matar) no 
primeiro bimestre do ano 
na região, chegando a 83%, 
Pindamonhangaba teve 
uma queda de furtos no 
período, que passou de 292 
para 209, representando 
um decréscimo de 28%.

Os casos de roubo tam-
bém caíram de 101 para 
96, totalizando uma redu-
ção de 5%.

O delegado titular do 1º 
Distrito Policial de Pin-
damonhangaba, Vicente 
Lagioto, apontou alguns 
fatores que contribuíram 
para que município fosse o 
destaque positivo da região 
no combate à criminalidade 
no primeiro bimestre de 
2018. “A chegada de mais 
um investigador reforçou 
nossa equipe, que agora 
tem quatro profissionais 
nesta função, dando con-
dições para identificarmos 
com mais rapidez os auto-
res de delitos. Com a prisão 
preventiva destes indivídu-
os, evitamos que eles façam 
novas vítimas, consequen-
temente impactando na 
redução dos índices”.

Lagioto destacou ainda 
a importância da atua-
ção do Conseg (Conselho 
Comunitário de Seguran-
ça de Pindamonhangaba) 
que além de estreitar as 

militar e festeiros para a 
decisão do cronograma. Um 
dos fatores decisivos foi a 
festa religiosa que também 
acontece ao mesmo tempo 
em Guaratinguetá. “Os bar-
raqueiros estão em Guará e 
querem participar aqui e vai 
ficando muito tumultuado, 
eles ficam trazendo as coisas 
de lá pra cá”, afirmou.

A burocracia da vistoria 
dos bombeiros, alvará de 
funcionamento e liberação 
também foi um fator para 
que os dias da quermesse 
fossem menores. “A gente 
precisava desse tempo, para 
que isso acontecesse de uma 
forma mais tranquila, já no 
contexto de uma festa mais 
evangelizadora”, reforçou. A 
parte litúrgica segue progra-

relações entre os órgãos de 
segurança pública e a popu-
lação, desenvolve ações de 
conscientização que buscam 
incentivar as vítimas de cri-
mes a registrarem boletins 
de ocorrência.

Os dados do Estado re-
velaram ainda que Lorena 
lidera a redução de casos de 
roubo na região. Enquanto 
a soma de janeiro e feve-
reiro de 2017 foi de 124 
ocorrências, neste ano os 
registros despencaram para 
31, resultando numa queda 
de 75%. O índice de furtos 
também caiu de 175 para 
123, chegando a 29%.

As demais cidades da sub-
-região 3 da Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
que tiveram redução em 
roubos foi: Aparecida (64%), 
Cruzeiro (59%), Potim (42%) 
e Guaratinguetá (41%).

Já no índice de furtos, 
além de Pinda e Lorena, 
contabilizaram reduções: 
Cruzeiro (38%), Silveiras 
(33%), Guaratinguetá (23%), 
Aparecida (4%) e Cachoeira 
Paulista (3%).

Trauma – De acordo com 
a Pesquisa Nacional de Viti-
mização, realizada pelo Mi-
nistério da Justiça, 21% dos 
brasileiros foram alvos de 
violência no ano passado. A 
maioria dos casos envolveu 
situações de furto ou assalto.

O estudo apontou ainda 
que nos dias seguintes ao 
crime, a maioria das vítimas 
enfrenta o Transtorno do 
Estresse Pós-Traumático.

Este é o caso da mora-
dora do Jardim Rosely, em 
Pindamonhangaba, A.C.D.O, 
que pediu para ter o nome 
preservado, que em janeiro 
teve o aparelho celular rou-
bado no caminho ao traba-
lho. “Eu estava falando com 
meu namorado, quando um 
homem veio com a mão por 
debaixo da camiseta falando 
que estava armado e que era 
para eu entregar o celular. 
Fiquei uns três dias sem 
conseguir me alimentar e 
dormir direito. Até hoje, fico 
desconfiada de todo mundo 
que chega perto de mim”, 
desabafou a vítima.

mação normal dos últimos 
anos.  

Novena - A novena aconte-
ce até dia 6 de abril, sexta-
-feira, às 17h e 19h. Todos 
os dias acontece o “gesto 
concreto”, recebimento de 
alimentos não perecíveis 
como fubá, arroz, macarrão 
e óleo. O fiel pode deixar os 
alimentos na Igreja de São 
Benedito ou na Paróquia de 
Nossa Senhora Aparecida e 
São Benedito. A procissão 
acontece no dia 6 de abril 
e a Missa dos Enfermos e 
Idosos, com benção dos 
bonecos e crianças, no dia 7.

Recreação - Apesar dos 
rumores da proibição de 
venda de bebidas alcóolicas, 
a secretária da paróquia 
afirmou que haverá venda 

de cerveja na festa. Além 
dos shows, haverá também 
bingo, gincana escolar, gin-
cana de motos e bike, leilão 
de gado e bonecos “João 
Paulino e Maria Angu”. A 
Congada e Moçambiques 
participam da festa nos dias 
7, 8 e 9 de abril.  

Segundo Janaina, o aluguel 
das barracas este ano está 
em seis mil reais. O barra-
queiro Nilton Baeta trabalha 
na festa há seis anos venden-
do churros, e acredita que 
as vendas em 2018 serão 
boas. “Ano passado foi bom, 
mas este ano vai ser melhor, 
vai ter menos barracas”, afir-
mou. Seu ponto, que fica em 
uma das laterais da praça, 
foi alugado por R$ 1.300 o 
metro quadrado.

Montagem da Festa de São Benedito, no Centro de Aparecida; evento tem o intuito é reforçar a parte evangelizadora da celebração em 2018

Foto: Juliana Aguilera

Instituto Marcio Mahatma
Edital de Convocação

O INSTITUTO MÁRCIO MAHATMA, representada por seu 
Presidente infra-assinado, nos termos do art. 27, inc. IV, 
CONVOCA para o dia 27 de abril de 2018, as 19:00h, em primeira 
convocação, sendo necessário a presença da maioria simples 
dos associados em pleno gozo de seus direitos estatutários, e, 
em segunda convocação, meia hora após a primeira, com, pelo 
menos, 1/5 (um quinto) dos associados na condição referida, de 
acordo com o art. 21, para a Assembléia Geral Ordinária, nos 
termos do art. 17, nº 79, Centro, Lorena/SP, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia:

I- Eleição e Posse da Diretoria e Conselho Fiscal, com 
mandatos para o período de 27 de abril de 2018 a 27 de abril 
de 2028, conforme art. 23.

Tudo em conformidade com o Estatuto Social, nos termos de seus 
artigos e incisos supramencionados e, respeitando a formalidade 
e tempestividade prevista em seu art. 20.

Lorena, 05 de abril de 2018

Manoel Marcio Mota Gomes
Presidente
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Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Vereadores divergem e CEI acaba com 
dois relatórios em Pindamonhangaba
Comissão apurou legalidade e moralidade de cobrança do IPTU; Goffi envia documento ao MP

Os vereadores Magrão e Goffi, que compoem CEI que grou dois relatórios sobre IPTU Complementar

Juliana Aguilera
Aparecida

Aberta no início do segundo 
semestre de 2017 pela Câ-
mara de Pindamonhangaba, 
a CEI (Comissão Especial de 
Inquérito) do IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) 
Complementar teve um des-
fecho inusitado no último dia 
26. Após “rachar”, a comissão 
emitiu dois relatórios finais 
diferentes sobre a apuração 
do caso.

Aprovada no fim de agosto, 
a CEI analisou a legalidade e 
moralidade da cobrança extra 
do tributo, anunciada pelo 
prefeito Isael Domingues (PR) 
no início do mesmo mês. Na 
época, o chefe do Executivo 
explicou que a medida buscava 
regularizar a situação de cerca 
de 19 mil imóveis, que tiveram 
suas áreas cobertas ampliadas 
sem o aval municipal. Os pro-
prietários que se encaixaram 
neste quadro, receberam uma 
tarifa complementar de IPTU 
no segundo semestre de 2017.

Depois de mais de sete meses 

de investigação, a comissão, 
presidida por     Rafael Goffi 
(PSDB) e que teve como relator 
Renato Nogueira, o Cebola    
(PV) e membro o chefe do 
Legislativo, Carlos Moura, 
o Magrão (PR), encerrou os 
seus trabalhos na última se-
gunda-feira.

Para surpresa dos mora-
dores que acompanhavam a 
sessão, foram emitidos     dois 
relatórios finais sobre a inves-
tigação.

O primeiro, assinado por Go-
ffi, além de concluir que a co-
brança foi ilegal e imoral, pede 
para que a Prefeitura devolva 
o dinheiro dos moradores que 
pagaram a taxa complementar. 
O parlamentar revelou ainda 
que encaminhará o documento 
ao Ministério Público.

Já a outra investigação,  
que pediu o arquivamento da 
CEI, não identificou imorali-
dade alguma cometida pelo 
Executivo. Entre os principais 
apontamentos feitos por Ce-
bola, e que tiveram apoio de 
Magrão, se destaca o fato de 
que a primeira notificação 

enviada à população cobrava 
somente a regularização do 
imóvel e não o pagamento da 
tarifa. Outro ponto destacado 
foi que as áreas, quase que 
em sua totalidade, estavam 
irregulares.

Mesmo com a divergência 
entre os relatórios finais, Goffi 
evitou criticar os colegas e 
ressaltou que o trabalho da 
comissão foi bem executado. 
“Esta situação faz parte da 
democracia. Não vi problema 
algum no posicionamento 
deles e o segundo relatório 
também foi bem embasado. 
Agora, aguardaremos quais 
serão as providências tomadas 
pelo Ministério Público”.

Cebola também evitou en-
trar em polêmica sobre a 
emissão do duplo relatório 
final.  “Acredito que houve 
diferenças entre os enten-
dimentos das assessorias 
jurídicas que prestaram apoio 
aos integrantes da comissão. 
O Rafael achou que o relatório 
dele deveria ser concluído de 
uma forma, e eu de outra, isto 
é democracia”.

Foto: Arquivo AtosFoto: Arquivo Atos

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

Pregão Presencial Nº 21/18 PROC. Nº 165/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação 
na Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, 
cujo objeto é o Registro de preços para a contratação de empresa 
especializada em serviços de trator esteira com operador; serviço 
de curva de nível no aterro de resíduos sólidos no Bairro Novo 
Horizonte; limpeza e manutenção de aceiros e estradas internas 
do Parque Ecológico do Taboão e melhoria em estradas rurais, 
a realizar-se às 09h30min do dia 24 de Abril de 2018, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situados 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
Aviso de Licitação: 

Pregão Presencial Nº 26/18 PROC. Nº 166/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação 
na Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, 
cujo objeto é o registro de preços para a contratação de empresa 
especializada em execução de serviços de sondagem de solo 
em diversas áreas públicas municipal com fornecimento de 
mobilização, equipamentos, materiais e mão de obra, a realizar-se 
às 09h30min do dia 25 de Abril de 2018, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situados 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
Aviso de Licitação:

Pregão Presencial Nº 23/18 PROC. Nº 164/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo 
objeto é a Aquisição de suco e biscoito para paciente em tratamento 
de Tuberculoses, a realizar-se às 09h30min do dia 20 de Abril de 
2018, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria 
Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados 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
TERMO ADITIVO Nº 01 

Processo Administrativo nº 1531/2012MT.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.  CONTRATADA: 
ABC TRANSPORTE COLETIVO DE CAÇAPAVA LTDA - CNPJ: 
02.971.616/0001-35.  OBJETO: Cláusula Primeira – Modificação 
subjetiva contratual em razão de reorganização empresarial (cisão), 
alterando-se a CONTRATADA para ABC DO VALE TRANSPORTES 
LTDA, com fundamento no art.27 da Lei 8.987/95, no art. 78, VI e 
XI da Lei nº 8.666/93 e na cláusula nona, parágrafo oitavo, IX do 
contrato original. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do 
contrato original. DATA DA ASSINATURA: 03/04/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2018 PROC. Nº 83/2018.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. OBJETO: 
Registro de preços para fornecimento de lanches para as equipes 
de trabalho convocadas para as festas e eventos. CONTRATADA: 
GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA- EPP
CNPJ: 17.136.467/0001-66. VENCEDORA DOS ITENS: 2,3,4,8. 
VALOR TOTAL: R$ 3.605,00. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA 
DA ASSINATURA: 03/04/2018.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

Pregão Presencial Nº 25/18 PROC. Nº 162/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo 
objeto é a Contratação de empresa especializada em transporte 
de pacientes em veículo Ambulância Simples novas, a realizar-se 
às 09h30min do dia 19 de Abril de 2018, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situados 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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2017 PROC. Nº 517/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.  OBJETO: 
Registro de preços para aquisição de pó de café, açúcar e 
filtro de papel para diversas secretarias.  CONTRATADA: GMC 
ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA- EPP.  CNPJ: 
17.136.467/0001-66.  VENCEDORA DOS ITENS: 5, 6.  VALOR 
TOTAL: R$ 1.682,60.   VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  DATA DA 
ASSINATURA: 03/04/2018
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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


