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Morador de Cachoeira 
Paulista morre vítima 
de febre amarela
Prefeitura intensifica campanha de 
conscientização na cidade e trata 
caso como importado de Queluz

Lucas Barbosa
Cachoeira Paulista

A Vigilância Epidemioló-
gica de Cachoeira Paulista 
revelou na manhã da última 
terça-feira que uma conta-
minação por febre amarela 
foi a causa da morte de um 
morador de 56 anos no 
último dia 13. O órgão acre-
dita que a vítima contraiu 
a doença na zona rural de 
Queluz, próxima a um dis-
trito de Resende-RJ. 

De acordo com o comuni-
cado oficial da Prefeitura, 
o homem trabalhava como 
motorista de uma empresa 
de manutenção de estradas. 
Desde o início do mês, a 
firma atuava na obra de 
recuperação da estrada 
Rio-Caxambu, no trecho do 
distrito de Engenheiro Pas-
sos, pertencente a Resende. 
A região é próxima à zona 
rural de Queluz, onde o 
motorista teria percorrido. 

O caso é tratado por Cacho-
eira como importado, já que 
de acordo com o GVE (Grupo 
de Vigilância Epidemioló-
gica), sediado em Taubaté, 
o município carioca possui 
seis casos da doença, sendo 
três vítimas fatais. Como 

a cidade faz fronteira com o 
bairro rural de Queluz, existe a 
probabilidade que a área conte 
com a presença dos mosquitos 
Haemagogus e Sabethes, trans-
missores do vírus RNA.

A vítima, que não havia se 
vacinado contra a doença, foi 
internada no último dia 8 no 
Pronto Socorro de Cachoeira. 
Quatro dias depois, o homem 
foi transferido ao Hospital Re-
gional de Taubaté, falecendo 
no dia seguinte. A causa da 
morte por febre amarela foi 
confirmada na última semana 
pelo Instituto Adolfo Lutz.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
de Cachoeira o agendamen-
to de uma entrevista com 
representantes da Vigilância 
Epidemiológica Municipal, 
mas o pedido não atendido 
até o fechamento desta edição.  

Ações – Em seu site oficial, o 
Executivo ressaltou que foram 
intensificadas as campanhas 
de conscientização da popu-
lação sobre a importância da 
imunização. O comunicado 
ressalta ainda que a partir 
da próxima segunda-feira a 
vacina será disponibilizada 
no Posto do Centro e demais 
ESF’s (Estratégias de Saúde da 
Família) da cidade.

LORENA E GUARÁ EM ALERTA....  As precauções para exterminar os criadouros do Aedes aegypti 
devem ser intensificadas na região, principalmente por parte da população. Após os resultados da segunda ADL 
(Avaliação de Densidade Larvária) do ano, Lorena e Guaratinguetá seguem em estado de alerta para o risco de 
uma nova epidemia de dengue, chikungunya e zika vírus. Pág. 3

Com R$ 80 mil, Pinda lança edital 
para apoiar projetos culturais
Medida busca impulsionar setor; inscrições abertas até início de julho

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Para fortalecer financeira-
mente o desenvolvimento de 
projetos culturais em Pindamo-
nhangaba, a Prefeitura lançou 
na noite da última terça-feira 
o inédito Edital de Linguagens 
Artísticas do Fundo Municipal 
de Apoio às Políticas Culturais. 
A política de fomento disponi-
bilizará R$ 80 mil em recursos 
aos artistas da cidade. 

Além do prefeito Isael Do-
mingues (PR), a cerimônia de 
lançamento do edital, realiza-
da no Palacete 10 de Julho, 
contou com a presença de 
outras autoridades municipais, 
artistas e representantes do 
Conselho Municipal de Cultura.

Criada em 2012, a Lei do 
Fundo Municipal de Apoio às 
Políticas Culturais foi regu-
lamentada no ano passado, 
resultando na criação de um 
regimento.

Após “sair do papel” oficial-
mente na última semana, o 
edital tem inscrições abertas 
até 15 de julho. Só podem 
pleitear o apoio artistas re-
gistrados como MEI’s (Micro 
Empreendedor Individual), e 
entidades culturais sediadas 
há pelo menos dois anos em 
Pindamonhangaba.

Os interessados deverão 
apresentar relatórios que 
descrevam detalhadamente 
seus projetos e valores que 

pretendem angariar junto ao 
Fundo Municipal de Apoio às 
Políticas Culturais.

O orçamento máximo para 
cada projeto é de R$ 20 mil, 
ou seja, no mínimo quatro 
propostas serão contempladas. 
“O lançamento deste primeiro 
edital é algo histórico para o 
setor cultural do município. 
Esta ação beneficiará o de-
senvolvimento de projetos de 
variadas áreas como música, 
fotografia, teatro, pesquisa e 
dança. Nossa expectativa é que 
a partir de agora seja aberto, 
no mínimo, um edital por ano”, 
revelou o diretor de Cultura e 
Patrimônio Histórico, Alcemir 
Palma.

O diretor explicou ainda 
que após análise da comissão, 
formada por profissionais das 
áreas de gestão pública e orga-

nização de editais, os projetos 
escolhidos receberão 80% da 
verba em 14 de agosto. Já o 
restante será encaminhado 
depois de nova verificação da 
comissão.

A presidente do Conselho 
Municipal de Cultura, Raissa 
Lorena Corrêa, a Pitanga, 
comemorou a abertura do 
edital e revelou que buscará 
apoio da Câmara para que os 
próximos editais contem com 
um orçamento maior. “Já que 
parte do recurso do Fundo 
Municipal veio de emendas 
impositivas de alguns verea-
dores, pediremos para que da 
próxima vez mais parlamen-
tares colaborem. Assim, caso 
disponibilizarem um valor 
mais alto, será ampliado con-
sequentemente o número de 
projetos culturais fomentados”.

Projeto cultural no parque da cidade; Pinda cria apoio financeiro

Foto: Divulgação

Foto: Arquivo Atos
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 04/2018 CONTRATO Nº 158/2014.

LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA. LOCADOR: MARIA APARECIDA 
SILVA CAVALCA. OBJETO: Locação do imóvel situado na Cláusula Primeira: Fica 
prorrogada o contrato de locação do imóvel situado na Avenida Godoy Neto, nº 480, 
Olaria, pelo período mais 12 (doze) meses, a contar a partir de 10 de junho de 2018. 
Cláusula Segunda: O valor global do presente ajuste é de R$ 24.882,96 ( vinte e quatro mil 
oitocentos e oitenta e dois reais e novena e seis centavos), pagos em 12 (doze) parcelas 
no valor de R$ 2.073,58 (dois mil setenta e três reais e cinquenta e oito centavos). DATA 
DA ASSINATURA: 04/06/2018.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 47/18 PROC. Nº 311/18.

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 ônibus conforme 
Emenda Parlamentar nº. 10872.126000/11, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, a realizar-se às 09h30min do dia 22 de Junho 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 DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a 
vista do Parecer nº. 18/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n° 
13/2018GPRO, cujo objeto é Aquisição de Bebedouros conjugados e industrial, para 
atender as necessidades da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, para contratação 
da seguinte empresa: CASA DOS BEBEDOUROS LTDA. CNPJ Nº. 05.075.302/0001-42. 
VALOR: 4.269,00 (Quatro mil duzentos e sessenta e nove reais).

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a 
vista do Parecer nº. 202/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n° 
2494/2018GPRO, cujo objeto é a Aquisição de 01 (uma) Bomba Submersa 220V para o
Centro Social Urbano, para contratação da seguinte empresa: COOPERATIVA DE 
LATICÍNIOS SERRAMAR. CNPJ Nº. 48.541.510/0001-00. VALOR: 333,75 (Trezentos e 
trinta e três reais e setenta e cinco centavos).

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a 
vista do Parecer nº. 417/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n° 
4311/2018GPRO, cujo objeto é a Contratação emergencial de empresa para fornecimento 
de combustível para atender as necessidades da Frota Municipal de Lorena, para 
contratação da seguinte empresa: AUTO POSTO BOAVENTURA LTDA. CNPJ Nº. 
01.566.535/0001-97. VALOR: 6.448,50 (Seis mil quatrocentos e quarenta e oito reais e 
cinquenta centavos).

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a vista 
do Parecer nº. 371/2018, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n°
3619/2018GPRO, cujo objeto é a Aquisição de Material Semafórico necessários para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, para 
contratação da seguinte empresa: CONTRANSIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ 
Nº. 00.390.052/0001-11. VALOR: 15.750,00 (Quinze mil setecentos e cinquenta reais).

Fundação de Guará propõe criação de novo 
consórcio para desenvolvimento na região
FDCT da Faculdade de Engenharia apresenta proposta para cidades na tentativa de “encurtar caminho” ao Estado

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Uma reunião envolvendo 
membros da Fundação para 
o Desenvolvimento Científico 
da Unesp FEG e represen-
tantes de nove munícipios 
propôs a criação de um novo 
consórcio para a microrre-
gião de Guaratinguetá. De 
acordo com o diretor da 
Fundação, o grupo pode ter 
maior facilidade para enca-

minhar solicitações para o 
Estado. 

O encontro entre a FDCT 
e os representantes mu-
nicipais foi marcado pela 
promessa de aceleração nos 
debates com o governo com 
um novo consórcio, mais 
concentrado nas cidades 
de Guaratinguetá, Apareci-
da, Potim, Roseira, Lorena, 
Cunha, Canas e Cachoeira 
Paulista.

Foram apresentadas diver-

sas estratégias para atrair 
recursos para a região, mas 
o custo com a proposta 
não ficou explicito. “Esse 
consórcio pode possibilitar 
a recuperação de áreas de-
gradadas, economia familiar, 
principalmente relativo à 
zona rural, que em geral 
é relegada. É uma grande 
oportunidade desses mu-
nicípios se integrarem e 
juntarem esforços para fazer 
frente a esses graves pro-

blemas de infraestrutura”, 
salientou o diretor Fernando 
Augusto Marins.

Apenas dois prefeitos par-
ticiparam da reunião: o 
anfitrião, Marcus Soliva 
(PSB), já que a reunião foi na 
Prefeitura de Guaratinguetá, 
e Ernaldo César Marcondes 
(MDB), chefe do Executivo 
em Aparecida. Os demais 
municípios foram repre-
sentados por secretários 
e diretores. Apenas Canas 

não enviou representantes 
ao encontro.

Para Soliva, a proposta 
é boa.  “O projeto engloba 
um estudo mais complexo, 
e o objetivo principal disso 
é buscar verbas já com os 
projetos nas mãos. A nossa 
maior dificuldade é ter o 
projeto para buscar recur-
sos. Quando não temos o 
projeto, a gente consegue 
politicamente, mas por fal-
ta de estrutura técnica e 

operacional, perdemos esse 
investimento”.

O prefeito de Guaratingue-
tá confirmou em coletiva 
que o custo por Prefeitura 
pode chegar a R$ 7,5 mil, 
caso todos os nove municí-
pios aceitem. Sendo assim, 
o preço total pode chegar a 
R$ 67,5 mil. Os municípios 
irão analisar a proposta 
inicial, com expectativa de 
que outras reuniões possam 
acontecer.

Câmara adia votação do reajuste dos 
servidores municipais de Pinda
Proposta segue sem data para discussão; Prefeitura e Sindicato discutem valor

A Câmara, que rejeitou o pedido de inclusão da proposta apresentada pelo prefeito para o reajuste

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

O pedido do prefeito Isael 
Domingues (PR) para que o 
projeto de reajustes salarial 
dos servidores municipais 
fosse votado com urgência 
foi rejeitado na Câmara de 
Pindamonhangaba nesta 
semana. Os vereadores adia-
ram a votação do índice de 
2,07%, alvo de reclamações 
da categoria.

Protocolada pela Prefeitura 
no último dia 25, a solicitação 
pedia que o Legislativo inclu-
ísse a votação do projeto na 
ordem do dia da sessão da 
última segunda-feira, mas 
o pedido de inclusão neces-
sitava da assinatura de pelo 
menos 2/3 dos vereadores, o 
que não ocorreu.

Alegando que a proposta 
merecia ser analisada com 
mais profundidade e tempo 
hábil, foram contrários a 
inclusão os parlamentares 
Professor Osvaldo (PR), Ra-
fael Goffi (PSDB), Renato Ce-
bola (PV) e Roderley Miotto 
(PSDB). Parte dos vereadores 
demonstrou descontenta-
mento com o valor do índice 
sugerindo um aumento.

Após o impedimento Le-
gislativo, o projeto segue em 
fase de reavaliação e deverá 
ser colocado em votação em 
junho. A reportagem do Jor-
nal Atos teve acesso à ordem 
do dia da sessão do próximo 
dia 4, onde não consta a 
proposta do reajuste dos 
funcionários.

O reajuste proposto pelo 
Executivo desagradou o pre-
sidente do Sindicato dos Ser-
vidores de Pindamonhanga-
ba, Daniel Ramos, que cobra 
um valor de 7% aos quase 
3,7 mil trabalhadores. “Este 
índice está muito abaixo do 
que a categoria merece. Foi 
um absurdo o prefeito ten-
tar colocar este projeto em 
votação sem ao menos nos co-
municar antes. Infelizmente, 
ele evita manter um diálogo 
com a gente, prejudicando 
as negociações para que a 
categoria tenha um reajuste 
decente”.

Ramos criticou também 
outra medida supostamente 

tomada pela atual gestão 
municipal. “A Prefeitura con-
seguiu através de uma ação 
judicial retirar dos trabalha-
dores os direitos ao quinqu-
ênio (aumento de 5% dado 
por cinco anos de serviço) e a 
sexta-parte (adicional de 1/6 
aos salários dos funcionários 
empregados há vinte anos). 
Isso foi um grande desrespei-
to com a categoria”.

Outro lado – Em nota ofi-
cial, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba informou que o 
índice de 2,07% é o reajuste 
que consegue conceder no 
momento em virtude do valor 
da folha de pagamento, con-
siderando o limite prudencial 
estabelecido por lei.

Respondendo às críticas 
do Sindicato dos Servidores, 
o Executivo afirmou que 
em relação à sexta-parte, 
embora prevista na Lei Or-

gânica Municipal, “nenhuma 
administração jamais quitou 
voluntariamente adminis-
trativamente esta verba”. O 
texto destaca ainda que todos 
os servidores que consegui-
ram o benefício passaram 
a recebê-lo somente após a 
realização de ações de recla-
mação trabalhista, sucedida 
de determinação judicial.

A nota salientou que exis-
tem decisões conflitantes no 
âmbito da própria Justiça 
Trabalhista, que trazem in-
segurança jurídica ao mu-
nicípio. 

Além de negar que deixa-
rá de pagar o benefício do 
quinquênio aos servidores, a 
Prefeitura salientou que “bus-
ca através da ação evitar que 
outro benefício, com mesma 
lógica jurídica e idênticos 
fundamentos, seja pago em 
duplicidade”.

Foto: Divulgação
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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

Câmara aprova R$ 60 mil para 
Expoguará e Santo Antônio
Projetos do Executivo chegaram aos vereadores em regime 
de urgência na última semana com aprovação unânime

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os vereadores de Guaratin-
guetá aprovaram o repasse 
por meio de subvenção para 
duas tradicionais festas da 
cidade. A primeira em ho-
menagem a Santo Antônio 
também representa o aniver-

sário do munícipio, que neste 
ano completa 388 anos no 
dia 13 de junho. A segunda 
é uma das principais feiras 
agropecuárias do Vale do 
Paraíba, a Expoguará, que 
teve data cancelada nesta 
semana (leia nesta página). 
Para cada festa o repasse 
aprovado foi de R$ 30 mil.

Tradicionalmente reali-
zada de 1 a 13 de junho, a 
festa de Santo Antônio se 
tornou uma comemoração 
estendida pelo aniversário 
de Guaratinguetá. O santo é 
considerado o padroeiro do 
município, que conta ainda 
com Frei Galvão, o primeiro 
santo brasileiro da Igreja 
Católica.

“Antes de sermos estância 
turística, somos estância 
religiosa. Nós temos em Gua-
ratinguetá essa devoção, fé e 
tradições culturais”, destacou 

o presidente da Câmara Mu-
nicipal, Marcelo Coutinho, o 
Celão (PSD), que defende o 
investimento no setor.

Os vereadores aprovaram 
um segundo projeto, que 
concedeu subvenção de R$ 
30 mil para realização da 
Expoguará. Considerado 
um dos principais eventos 
do setor do Vale do Paraíba 
e com presença confirmada 
de empresários do ramo 
agropecuário do eixo Rio de 
Janeiro, São Paulo e Sul de 
Minas, a edição está suspen-
sa devido às consequência 
da greve dos caminhoneiros 
no Brasil. 

Mesmo com o adiamento, 
em um primeiro momento, 
o repasse continua asse-
gurado para realização do 
evento. O Executivo ainda 
não confirmou a nova data 
da Expoguará.

Flagrante de grande quantidade de larvas em rua no Parque das Rodovias; Lorena intensifica campanha

Lorena e Guará seguem em estado de 
alerta para nova epidemia de dengue

Novo resultado de avaliação apresenta alto índice 
de larvas encontradas em casas das duas cidades

Rafaela Lourenço
Regional

As precauções para ex-
terminar os criadouros do 
Aedes aegypti devem ser 
intensificadas na região, 
principalmente por parte 
da população. Após os re-
sultados da segunda ADL 
(Avaliação de Densidade 
Larvária) do ano, Lorena 
e Guaratinguetá seguem 
em estado de alerta para o 
risco de uma nova epidemia 
de dengue, chikungunya e 
zika vírus.

Em Lorena, a equipe de 
Controle de Vetores passou 
por cerca de mil imóveis 
para traçar um mapa atuali-
zado do índice de infestação. 
A busca ativa foi concluída 
na última semana e o re-
sultado foi de 6,4%, índice 
acima do estipulado pelo 
Ministério da Saúde como 
de baixo risco de epidemia.

Até 1% dos imóveis com a 
presença de larvas do mos-
quito é considerado um ín-
dice satisfatório. De 1% até 
3,9% é considerado um índi-
ce intermediário e de alerta 
com possibilidade de risco 
para uma nova epidemia, já 
acima de 3,9% é considerado 
um índice de alto risco, com 

grande possibilidade de 
epidemia. “Foi um resulta-
do surpreendente por não 
estarmos num período de 
chuvas. Precisamos da ajuda 
da população, pois 85% das 
larvas foram encontradas no 
interior dos imóveis”, desta-
cou o educador de Saúde de 
Lorena, David Quadros.

Com o resultado da segun-
da avaliação, Guaratinguetá 
atingiu um índice negativo 
ainda maior do que Lorena, 
chegando aos 11,9%. De 
acordo com o veterinário da 
Vigilância Epidemiológica e 
Centro de Controle de Zoo-
noses do município, Felipe 
Guedes, os locais que foram 
realizadas as atividades são 
sorteados pelo sistema, de 
forma aleatória, e contem-
plaram cerca de 1,2 mil 
imóveis. Entre os bairros 
que tiveram maior incidên-
cia de focos de criadouro 
estão Vila Bela, Jardim do 
Vale, Engenheiro Neiva e 
Clube dos 500.

Guedes afirmou ainda que 
nesta avaliação, realizada 
em abril, os locais que mais 
detectaram as larvas foram 
no ralo externo, com 26%, 
seguido por pneu 16%, lata 
e frasco plástico 14%, balde 
e regador 14%, e prato de 

plantas 6%. “Mesmo com 
índices elevados de vetor, 
até a data de hoje não temos 
casos positivos de dengue, 
Zika e chikungunya no mu-
nicípio”, frisou.

A próxima avaliação será 
realizada em julho, em Gua-
ratinguetá; em Lorena, em 
setembro ou outubro, se-
gundo Quadros.

A participação da popu-
lação no combate ao Aedes 
aegypti é primordial neste 
período mais seco, em que 
o mosquito também se re-
produz.

Além dos pratos de plan-
tas, caixas d’água e ralos, 
os cuidados devem ser to-
mados com os bebedouros 
dos animais domésticos, 
bromélias, calhas e fontes 
de jardim.

Em casos de denúncia, a 
população pode entrar em 
contato direto com a Vigi-
lância Epidemiológica de 
cada município; em Lorena 
pelo telefone (12) 3159-
3300, ou pessoalmente, à 
rua Benedito Marcondes de 
Moura Sobrinho, nº 38, no 
Centro. Em Guaratinguetá, 
pelos canais da ouvidoria 
municipal ou pessoalmente 
à rua João Lourenço Rodri-
gues, no Centro da cidade.

Foto: Arquivo Atos
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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


