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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

Pinda abre primeira quadra society pública
Obra é construída através de convênio com o Estado; Prefeitura busca recursos para mais uma unidade

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Após uma parceria com o 
Governo do Estado, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
inaugurou no fim da tarde 
da última quinta-feira a 
primeira quadra pública 
de futebol society. Com um 
investimento estadual de 
quase R$ 300 mil, o espaço 
é considerado pelo Execu-
tivo como peça-chave para 
o fortalecimento do setor 
esportivo do distrito de 
Moreira César. 

Além da presença do pre-
feito Isael Domingues (PR) e 
do deputado estadual André 
do Prado (PR), a cerimônia 
de inauguração no Centro 
Esportivo José Ely de Mi-
randa “Zito” reuniu diversas 
autoridades municipais.

A quadra foi batizada com 
o nome do professor de edu-
cação física e incentivador 
do esporte na região, Elenil 
José de Souza, falecido em 
2011. 

De acordo com o secre-
tário de Esportes e Lazer, 

Everton Chinaqui, a obra é 
fruto de um convênio entre 
Pindamonhangaba e o Es-
tado, através do programa 
“100% Esporte Para Todos”. 
“As tratativas começaram 
em maio do ano passado, 
com apoio do deputado 
André do Prado, e tivemos 
a oportunidade de sermos 
contemplados com esta me-
lhoria. Além de toda a ótima 
estrutura que contava, o 
Centro Esportivo Zito, agora 
ficou ainda mais completo”.

Além de revelar que existe 
a tratativa para a construção 
de mais uma quadra de fu-
tebol society na região cen-
tral do município, Chinaqui 
apontou outros avanços do 
setor que estão em anda-
mento. “Nossa expectativa 
é que na próxima semana 
seja entregue a reforma da 
quadra coberta do Castoli-
ra. A revitalização teve um 
investimento de R$ 658 mil, 
sendo quase metade de uma 
emenda parlamentar do 
deputado federal Arnaldo 
Faria de Sá (PP), e o restante 
de contrapartida municipal”.Nova quadra de futebol society, inaugurada na última quarta-feira, em Pindamonhangaba; cidade projeta entrega de novas unidades

Foto: Divulgação

Lorena conclui calçamento do Jardim Novo Horizonte
Promessa feita na gestão anterior, melhoria conta com investimento de cerca de R$ 2 milhões

Lucas Barbosa
Lorena

Com um investimento de 
quase R$ 2 milhões, a Pre-
feitura de Lorena concluiu 
na última semana a pavi-
mentação do Jardim Novo 
Horizonte. A melhoria atende 
uma antiga reivindicação 
dos moradores, que há anos 
sofriam com os transtornos 
causados pela falta de cal-
çamento adequado no local. 

Desde a década passada, a 
reportagem do Jornal Atos 
acompanha as dificuldades 
vivenciadas pelas famílias 
do Novo Horizonte diante 
à frágil estrutura do bairro. 
As principais queixas se con-
centravam nas ruas de terra, 
que devido à poeira, contri-
buíam para o agravamento 
de doenças respiratórias em 

moradores, principalmente 
nas crianças. Já no verão, 
período marcado por fortes 
chuvas, as vias praticamente 
tornavam-se um lamaçal, 
colocando em risco a loco-
moção dos residentes. 

Em 2013, o prefeito Fábio 
Marcondes (PSDB) anun-
ciou que buscaria angariar 
recursos governamentais 
para atender o principal 
pedido das famílias do Novo 
Horizonte. No mesmo ano, 
foram iniciadas as obras de 
calçamento da região.  

Desde então, após conse-
guir captar cerca de R$ 1,9 
milhão, o bairro teve seu coti-
diano alterado pela presença 
de tratores, caminhões e 
equipes de construtores. “Em 
2012 o Novo Horizonte con-
tava somente com cerca de 
20% das vias pavimentadas. 

Após um trabalho incansável 
do prefeito, conseguimos via-
bilizar esta obra expressiva, 
que certamente melhorará a 
qualidade de vida de dezenas 
de famílias”, afirmou o secre-
tário de Obras e Planejamen-
to Urbano, Marcos Anjos. 

O chefe da pasta destacou 
ainda outras melhorias que 
foram realizadas no bairro 
periférico. “Além da pavimen-
tação, esta obra contemplou 
a construção de diversas 
calçadas com acessibilidade 
para portadores de necessi-
dades especiais. Nos últimos 
anos, também reformamos a 
escola Professor Ruy Brasil, o 
ESF (Estratégia de Saúde da 
Família) e entregamos uma 
nova área de lazer. Também 
está em fase de conclusão um 
campo sintético de futebol, 
que será entregue em breve”.

Uma das ruas do bairro, que hoje conta com 100% de pavimentação; trabalho era esperado há décadas

Foto: Lucas Barbosa
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PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO - REDESIGNAÇÃO DE DATA

PROCESSO Nº 023/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 01 (um) veículo 
automotor, zero quilômetro, ano de fabricação e modelo não 
inferiores a 2018, para atendimento da Secretaria Municipal da 
Saúde do município, conforme descrição constante do Termo de 
Referência-Anexo I.
O Prefeito do Município de Silveiras, torna público a quem possa 
interessar, que fica REDESIGNADO para o dia 29/05/2018, 
às 14:00 horas a ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) 
PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A 
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, 
DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO E, AINDA, conforme o caso, da DECLARAÇÃO 
QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
do Pregão Presencial em epígrafe. Local da realização da Sessão 
Pública: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça 
Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, 
após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o 
certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no 
sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, 
ícone Portal da Transparência, menu Licitações.

Silveiras, 22 de maio de 2018

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

Bastidores da Política
Tendência municipal

O mercado político de 
Cachoeira Paulista observa 
o crescimento de intensões 
de votos por candidatos da 
cidade. Embora a quantidade 
de votos local esteja 'aquém' 
do necessário para eleger um 
deputado, a informação acen-
de o ânimo da dupla Claudio 
Gaspar e João Bosco Torrada, 
que mesmo em partidos opos-
tos figuram como postulantes 
ao Congresso e Assembleia 
Legislativa.

Sinal de alerta
Exonerados da Saúde 

municipal de Cachoeira Pau-
lista ainda não receberam 
seus vencimentos atrasados, 
muito menos seus direitos 
trabalhistas. Com o silêncio 
e descrédito do Sindicato da 
categoria, a pergunta pelas 
esquinas da cidade é uma só: 
"será que surge neste cenário 
de desrespeito pelo menos 
um vereador para requerer 
do Executivo a lista completa 
dos demitidos, desde quan-
do o Edson Nota re$olveu 
terceirizar a Saúde"? Parece 
que o Ministério Público está 
aguardando essa relação... 

Trem da alegria
Corre na boca pequena 

de Cachoeira Paulista que o 
Ministério Público local está 
sendo provocado a investigar 
o ‘trem da alegria’ instalado 
na Prefeitura do Seu Mota. 
Disseram que a locomotiva 
deste ‘trem’ está sob o coman-
do do expert em ‘emprega-
bilidade’ (principalmente de 
familiares) Vagner da Silva, 
vulgo Vaguinho, que segundo 
a boca pequena, há 15 anos 
foi impedido de concorrer a 
cargos eletivos e corre dos 
oficiais de justiça da comar-
ca de Lorena. Conjecturam 
ainda pelas esquinas, a pos-
sibilidade da administração 
‘publica’ (com perfil de pri-
vada) ter mais comissionados 
se ocupando em cidades da 
região! Será?

Capítulo novo...

...velha novela E a Câmara 
de Guará retomou esta semana 
a discussão sobre a tão requi-
sitada OS para administrar o 
Pronto Socorro, hoje hospe-
dado no Frei Galvão. Segundo 
os governistas, não se trata de 
nova aprovação, mas de uma 
simples mudança no critério de 
contratação prevista na lei de 
2005. Ou seja, da obrigatorie-
dade de registro na esfera fede-
ral para abertura de certificado 
a partir do Estado. Imaginem 
o replay dos peemedebistas na 
tribuna da Casa...

Política da soma
Faltando 227 dias para mu-

dança da mesa administrativa 
das Câmaras Municipais, o 
vereador Marcelo Coutinho 
segue firme nas ‘costuras’ para 
se reeleger na presidência. Co-
menta-se que após a ameaça de 
‘trairagem’ de um dos gover-
nistas que apoiam a reeleição 
de Celão, surgiu a possibilidade 
do sétimo voto para consolidar. 
Perguntem ao João Pita!!!

Acabamento
O presidente da Câmara de 

Guará, Marcelo Coutinho, jus-
tifica sua intenção de continuar 
no comando do Legislativo ten-
do em vista a mudança da Casa 
de Leis para a Praça Conselhei-
ro Rodrigues Alves. Enquanto 
seus antecessores na presidên-
cia amarelaram na utopia de 
uma mega construção, Celão 
teve o insight de conquistar do 
Estado, o suntuoso prédio da 
Delegacia de Ensino e a custo 
zero! Disseram que nada mais 
justo, ele ‘presidenciar’ mais 
um biênio...

Aviso aos navegantes
Para evitar ‘mal entendido’, 

correu na boca pequena de 
Lorena esta semana, por obra e 
graça dos apoiadores do prefei-
to Fábio Marcondes, que sobre 
a reforma do prédio da Câmara, 
a Prefeitura patrocinou apenas 
o projeto, já que o ‘molho 
poderia ficar mais caro que o 
frango’. Licitação, contratação 
e execução do projeto correm 
por conta da atual presidência 

– leia-se irmãos Silvas. Ah! A 
pretexto dos recursos, o Execu-
tivo, mediante votação e apro-
vação do Legislativo, liberou 
um valor extra no duodécimo 
(percentual do orçamento do 
município para custeio do Le-
gislativo) para bancar os custos 
com a reforma.

Segredo de dois...
...só matando um, porém 

se o vereador Samuel de Mela 
tomar conhecimento, aí, vai ter 
que matar um monte, porque 
segundo o que rola pelos cor-
redores da Câmara de Lorena, 
ele é o ‘cagueta’ do ano, digo, 
da casa...

Síndrome de 'Judas'
Parece que o vereador que 

usurpou a fé carismática para 
chegar à Câmara de Lore-
na se revelou uma decepção 
aos fiéis do terço e também 
para quem se posiciona em 
seu entorno. O mandato nem 
chegou na metade, mas já foi 
o suficiente para especulação 
política analisar seu perfil como 
indefinido, oportunista e mal 
sucedido. Histórico: Ganhou 
acesso à mesa administrativa 
da Casa pelas mãos dos opostos 
(a Fabio Marcondes) e nem 
esquentou a cadeira, buscou 
encostar nos governistas para 
se aproximar do gabinete do 
prefeito, de olho em seus inte-
resses. É claro que a manobra 
falhou, quando tentou 'passar a 
perna' em quem havia chegado 
primeiro. Demonstrando-se 
'míope para vida pública', não 
fez carreira como situação e 
perdeu a credibilidade com a 
oposição, e por último, está 
sendo eleito pelos colegas 
como o 'dedo-duro' da tempo-
rada, digo, da legislatura...

Triângulo político
Pelo que se ouviu nas esqui-

nas de Pinda, com a inclinação 
de apoio do vereador Ronaldo 
Pipas (PR) às candidaturas de 
Rafael Goffi (PSDB) a federal 
e supostamente de Vito Ardito 
(agora PP) a estadual, o mer-
cado político da cidade estará 
diante de um triangulo entre 

três partidos, motivado não 
por siglas, mas por afinidades 
pessoais.

Projeção 2020
A julgar pelo vídeo institu-

cional da secretaria de Esporte 
de Pinda, em circulação nas 
redes sociais, a especulação 
política da cidade já conjectura 
um dos nomes à sucessão de 
Isael Domingues num futuro 
não muito distante. Pelo olhar 
crítico dos cientistas políticos 
da cidade, a imagem pessoal 
do secretário Everton Chinaqui 
se sobressai muito mais que 
os próprios locais esportivos, 
bem como as competições e 
os atletas filmados. Ah! A do 
prefeito, que a princípio teria 
de ser a ‘bola da vez’, tem de 
prestar muita atenção nos 10 
minutos de gravação, onde só 
é visto num raro momento e, 
em segundo plano...

‘Vela apagada...’
Com exceção da torcida or-

ganizada das portas de fábricas 
e manifestações programadas 
no entorno de Pindamonhan-
gaba, boa parcela dos eleitores 
cotidianos (ainda que uma 
minoria) até que acreditam nas 
futuras intenções do suposto 
candidato a deputado Vela do 
Sindicato, mas quando tomam 
conhecimento de seu partido, o 
PT, a ‘maionese desanda’. Ali-
ás, é difícil pensar no partido de 
Vela sem a lembrança da Lava 
Jato e do festival de cadeia pelo 
país a fora...

Presença marcante
O deputado Padre Afonso 

Lobato fez questão de acom-
panhar a prefeita de Potim, 
Erica Soler e seu vice, Marcio 
de Siqueira em uma audiên-
cia com o comandante geral 
da Polícia Militar do Estado, 
coronel Marcelo Salles. Entre 
os assuntos, Erica solicitou do 
comandante o aumento do efe-
tivo na cidade e substituição dos 
PMs por agentes penitenciários 
na escolta de presos dos dois 
presídios existentes no municí-
pio. A embaixada de Potim, que 
contou também com o vereador 
William Amaral e do pároco 
Padre Léo, voltaram esperanço-
sos e otimistas com o apoio do 
deputado Padre Afonso.

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

alguns telefones fixos da localidade de Campos de Cunha tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 19/05/2018 das 12h50 às 16h59. Assim que houve a interrupção, 

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

Comunicado

Incêndio que destruiu parte do PEV no Parque São Francisco

Guará tem mais 
um incêndio em 
unidade do PEV
Postos de entrega voluntária chegam 
a terceira ocorrência em um ano, Saeg 
confirma medidas a serem tomadas

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Pela terceira vez em um 
ano, um Posto de Entrega 
Voluntária de lixos e resíduos 
foi atingido por um incêndio 
em Guaratinguetá. Dessa 
vez a unidade atingida foi 
no Parque São Francisco. As 
duas primeiras ocorrências 
foram registradas no PEV 
(Postos de Entrega Volunta-
ria) do São Dimas. De acordo 
com as investigações iniciais, 
pelo horário do incêndio, a 
possibilidade é de que tenha 
sido de natureza criminosa.

O incêndio da última quar-
ta-feira destruiu parcialmente 
um dos contêineres do PEV. 
O local armazena entulho 
e materiais recicláveis. Foi 
necessária a utilização de 
uma retroescavadeira para 
conter as chamas. De acordo 
com informações da Saeg 
(Companhia de Água, Esgoto 
e Resíduos de Guaratinguetá), 
a ocorrência foi registrada às 
22h e nenhuma pessoa ficou 
ferida.

“Até às 21h30 não tinha 
fogo. O incêndio começou às 
22h, segundo os moradores. 
O PEV não tem nenhum ma-
terial que provoque combus-
tão. Se fosse durante o dia a 
gente poderia falar que, por 
conta do sol, pegou fogo. Mas 
pela forma que o fogo estava 
dentro do PEV, foi realmente 

colocado”, respondeu o di-
retor de Resíduos da Saeg, 
Gonçalo Ferraz, confirmando 
a possibilidade de incêndio 
criminoso.

A hipótese levantada pelo 
diretor para o caso desta 
semana é a mesma que foi 
colocada como principal 
nas ocorrências anteriores, 
no PEV do São Dimas. “Na 
realidade não pega fogo 
por causa do sol. No caso 
de agora, a gente tem uma 
caçamba de 30m³ que é para 
colocar madeira, e o fogo 
pegou do lado e caiu dentro 
da caçamba, e isso dificultou 
pois tivemos que utilizar uma 
retroescavadeira”, citou.

Por não se tratar de um 
caso isolado, a Saeg confir-
mou que deverá tomar me-
didas cautelares para evitar 
novos incêndios nas duas 
unidades. Na ocorrência da 
última quarta-feira o Corpo 
de Bombeiros trabalhou por 
três horas para conter as 
chamas. A ocorrência afeta 
o trabalho dos militares e 
destrói a estrutura dos PEV’s.

“Estamos em estudos orça-
mentários para colocar um 
sistema de câmeras ou um 
funcionário para tomar con-
ta dos Postos. Infelizmente, 
nessa época de seca, a popu-
lação joga fogo e ele propaga 
dentro do PEV”, concluiu o 
diretor, que preferiu não citar 
prazos para essas medidas.

Foto: Divulgação
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Inauguração de fábrica de bloquetes aumenta 
expectativa de moradores de ruas precárias
Prefeitura tem demanda reprimida para vias; Jardim Paraíso e Itagaçaba esperam calçamento

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

A inauguração da fábrica 
de bloquetes “Renato Teodo-
ro Fonseca” deu esperança 
para quem sofre há anos 
com a falta de infraestru-
tura em várias ruas de di-
versos bairros de Cruzeiro. 
Esse é o caso da autônoma 
Andreia Siqueira, 34 anos, 
que espera por melhorias 
na Rua 22, no bairro Jardim 
Paraíba.

Ela morou durante anos 
nessa que é considerada 
uma das vias mais proble-
máticas da cidade. Agora, 
Siqueira está retornando 

para sua casa na expectativa 
de que com a inauguração 
da fábrica, o futuro seja 
diferente da realidade que 
ela viveu no passado.

“Os problemas dessa rua 
é que ela é cheia de buraco. 
Quando eu morava lá, não 
conseguia guardar o carro 
na garagem da minha casa. 
Certa vez, o Saae (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto) 
rasgou a rua inteira e tínha-
mos que tampar os buracos 
para guardar o veículo”, 
desabafou a moradora, que 
fez questão de dizer que há 
anos a população se queixa 
na Prefeitura, mas que nada 
é feito.

O secretário municipal 
de Obras e governo de Cru-
zeiro, José Kleber Júnior, 
confirmou que uma das vias 
beneficiadas com a fabrica-
ção própria dos bloquetes é 
a Rua 22, no Jardim Paraíba. 
Segundo a administração, 
oficialmente, além dela, 
outras duas ruas serão cal-
çadas ainda esse ano: rua 
São Marcos, no Jardim São 
José e rua Barra do Piraí, na 
Vila Romana. 

A Prefeitura informou 
ainda que tem a previsão de 
calçar cinco ruas em 2018, 
dez no ano que vem e 15 
vias em 2020. Ainda falta 
definir ruas que ainda não 

fechamos, porque estipula-
mos ruas de até trezentos 
metros lineares, mas as três 
que estão certas são meno-
res, e por isso podermos 
pavimentar mais”, explicou 
Kleber, dizendo ainda que a 
fábrica de bloquetes poderá 
calçar, em 2018, 1,5 quilô-
metro de ruas.

De acordo com a Prefei-
tura, a economia com a 
fábrica de bloquetes para 
calçar ruas em Cruzeiro 
com recursos próprios deve 
chegar a  60% e 70% para os 
cofres públicos. No mercado, 
por exemplo, o bloco custa 
em média R$ 2,29, com a fa-
bricação própria, a unidade 

sairá por R$ 0,73.
De acordo com o secretá-

rio José Kleber, no caso dos 
1.500 metros de calçamento 
previsto para esse ano, a 
economia será considerável. 
“O valor fechado para esse 
ano, com recursos próprios, 
será apenas com material de 
cerca de R$ 123 mil, mas se 
fosse comprar no mercado 
iriamos gastar R$ 387 mil”.

Em outros bairros, como 
Itagaçaba, os moradores 
também ser queixam de 
descaso quando o assunto é 
infraestrutura. Quem mora 
nas ruas Antônio Peres 
Campelo e João Madureira 
de Barros, por exemplo, 

Uma das ruas sem pavimentação no bairro do Itagaçaba; moradores esperam que a efetiva reativação da fábrica de bloquetes da Prefeitura alavanque serviços de pavimentação nas ruas de Cruzeiro

tem sofrido com a situação 
há anos.

Buracos, valetas, barro 
durante a chuva e poeira du-
rante o período de estiagem, 
são um dos problemas que 
acompanham os moradores 
dessas ruas. 

“Nós vamos atacar as prio-
ridades, principalmente as 
ruas que estão muito tempo 
sem calçamento. Vamos 
atuar também no Itagaçaba, 
mas não temos cronograma 
fechado ainda”, revelou o 
secretário, que não descar-
tou que nessas localidades 
o calçamento possa ser feito 
com verbas de emendas 
parlamentares.

Foto: DivulgaçãoFoto: Rafael Rodrigues

A prefeita Erica Soler e o deputado Afonso Lobato em reunião com comandante PM, Marcelo Vieira Salles

Polícia promete reforço de 
efetivo e estrutura em Potim

Da Redação 
Potim

A Prefeitura de Potim 
solicitou na última quar-
ta-feira efetivo policial e 
viatura para a cidade. A 
prefeita Érica Soler (PR) se 
reuniu no Comando Maior 
de Policiamento do Estado 
de São Paulo e ouviu res-
posta positiva quanto ao 
pedido.

Além de Érica, participa-

ram da reunião o vice-pre-
feito Márcio Siqueira (PV), 
o vereador Willian Amaral 
(PV) e o pároco Antônio 
Leonel.

Na conversa com o co-
mandante da PM do Esta-
do, Marcelo Vieira Salles, 
a prefeita contou com o 
apoio do deputado estadual 
Padre Afonso Lobato (PV), 
que tem acompanhado 
tratativas de prefeitos da 
região com o Estado em 

Foto: Divulgação

solicitações de áreas como 
segurança pública e saúde.

De acordo com a Pre-
fe i tura ,  o  comandante 
assumiu o compromisso 
de atender ao pedido e 
solicitou de imediato ao 
coronel da Polícia Militar, 
Hélcio da Silva Vieira, do 
23º BPMI Lorena, que faça 
um remanejamento na 
região e destine a Potim 
mais uma viatura e efetivo 
policial.
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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


