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

VALE DO PARAÍBA, SEXTA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 2018 N.º 3.042R$ 1,50ANO 24

Avaliação ambiental deixa Vale do 
Paraíba abaixo da média estadual
Do RMVale, apenas Caraguatatuba e São Bento do Sapucaí conseguem o selo “Município Verde Azul”

Da Redação
Região

As cidades da região ainda 
estão longe de atender as 
necessidades da política am-
biental. Pelo menos foi isso que 
apontou o levantamento que 
garantiu o selo de “Município 
Verde Azul” a apenas duas cida-
des da RMVale. Caraguatatuba 
e São Bento do Sapucaí foram 
as únicas a garantir o certi-
ficado. O resultado acendeu 
o sinal de alerta para quem 
pretende seguir as tendências 
de atenção ao meio ambiente.

Os dois municípios foram 
os únicos a obter pontuação 
acima de 80 (avaliação de 0 
a 100) no ranking geral de 
2017, com Caraguá na 12ª 
colocação entre os municípios 
paulistas, com 89,57 pontos, e 
São Bento do Sapucaí na 39ª, 
ao chegar a 81,83.

Somente cidades que atin-
gem pontuação de oitenta 
garantem o selo. A análise é 
feita com base em dez itens: 
lixo, esgoto tratado, gestão 
das águas, biodiversidade, 
qualidade do ar, arborização 
urbana, educação ambiental, 
cidade sustentável, estrutura 
ambiental e trabalho do Con-
selho Ambiental.

De acordo com a secretaria 

estadual do Meio Ambiente, 
a avaliação é base para crité-
rios de liberação de recursos 
do Fecop (Fundo Estadual 
de Prevenção e Controle da 
Poluição).

Aparecida chegou a 151 
pontos, na 161º lugar no 
ranking estadual. “É uma 
agenda ambiental prevista 
pelo Governo do Estado de São 
Paulo, e que a gente divide em 
dez diretivas diferentes, cada 
uma delas, tem dez pontos. Ela 
norteia os gestores públicos a 
destinar a sua política de ges-
tão ambiental municipal”, des-
tacou a engenheira ambiental 
Juliana Cardoso. “Infelizmente 
a questão ambiental acaba não 
sendo prioridade de muitos 
municípios, e é justificável, afi-
nal temos tantos problemas de 
segurança, saúde, educação, só 
que também temos que parar 
para pensar que se a gente não 
preservar o hoje, o amanhã já 
não vai ter mais”.

Na avaliação, dividida entre 
os quesitos do programa, ape-
nas Caraguá (8,95) e Taubaté 
(5,91) conseguiram ficar notas 
acima de cinco pontos, a mé-
dia do levantamento.

Já outros municípios fica-
ram abaixo, como Lorena 
(3,72), Guaratinguetá (1,12) 
e Pindamonhangaba (1,07).Atividades com crianças no Parque Ecológico em Lorena; cidades da região ainda pecam na política ambiental de acordo com avaliação estadual
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Campanha de 
anistia de juros e 
multas segue até 
dia 31 em Lorena

Da Redação
Lorena

Os contribuintes que ain-
da estão em dívida com 
a Prefeitura de Lorena 
podem aderir à anistia de 
juros e multas da dívida 
ativa inscrita até 31 de 
dezembro de 2017. No dia 
12 de abril, o prefeito Fábio 
Marcondes (PSDB) sancio-
nou a lei complementar 
que concede o benefício, 
referente ao IPTU (Imposto 
Sobre Propriedade Predial 
e Territorial Urbana), ISSQN 
(Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza), taxas, 
contribuições de melhorias 
e débitos de outras natu-
rezas.

Para quem optar pelo 
pagamento à vista (parcela 
única), terá 100% de perdão 
total de juros e multas. 

Para o pagamento em 12 
parcelas, terá 90%. Em 24 
parcelas, a redução será de 
80%. Além disso, o morador 
também pode quitar a dívida 
em 36 parcelas, com direito 
a 70%. O contribuinte terá 
direito aos benefícios des-
de que mantenha em dia 
o pagamento das parcelas 
dos tributos referentes ao 
exercício de 2018.

Após o prazo final, não 
será mais possível abater os 
juros e multa da dívida. Os 
interessados devem procu-
rar o setor de Tributação da 
Prefeitura, à avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, no 
bairro Olaria, até o dia 31 
de julho, das 9h às 16h30, 
para retirada da senha. O 
atendimento é feito até às 
17h, apenas para os que re-
tirarem a senha até o horário 
previsto.

Homem esfaqueia ex-mulher e se mata
Um desentendimento de 

casal acabou em tragédia 
na manhã da última segun-
da-feira, em Lagoinha. Após 
tentar matar a ex-mulher, 
um homem de 40 anos se 
suicidou no bairro Mirante 

Gonzaga.
Segundo a Polícia Militar, 

o agressor pulou o muro da 
casa da ex-companheira e a 
esfaqueou no pescoço.

Mesmo com três perfu-
rações, a vítima conseguiu 

correr para a garagem. Na 
sequência, o homem se ma-
tou com uma facada na 
garganta.

Após ser socorrida pelo 
Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência), a 

mulher foi encaminhada ao 
Hospital Regional de Tauba-
té. De acordo com o último 
boletim médico, a paciente 
foi submetida a uma cirur-
gia e seu estado de saúde é 
considerado estável.
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Juliana Aguilera
Pindamonhangaba

Os estudantes de Pinda-
monhangaba ganharam, no 
último sábado, uma nova 
unidade do Sesi São Paulo. 
Com capacidade para quase 
novecentos alunos, a escola 
terá ensino fundamental e 
médio, com atividades em 
tempo integral do 1º a 5º 
ano.

Os alunos que permanece-
rem a tarde para atividades 
extracurriculares terão três 
refeições: café da manhã, 
almoço e café da tarde. As 
aulas na escola, que teve 
investimento de R$ 34,1 
milhões, devem começar em 

agosto.
O evento teve presença do 

presidente da Fiesp e Sesi 
São Paulo, Paulo Skaf (MDB), 
do prefeito Isael Domingues 
(PR), alunos, professores e 
convidados. A escola tem 
estrutura térrea e mais dois 
andares com 18 salas de 
aula. Oferecerá aulas de in-
formática, química, biologia 
e ciências e tecnologia em 
laboratórios próprios.

Os alunos terão acesso 
às aulas de música, teatro, 
cultura e tecnologia, artes e 
praticar esportes nos espa-
ços poliesportivos. Haverá 
também uma biblioteca 
escolar e sala de vivências. A 
nova unidade fica à avenida 

Antenor da Silva Andrade, 
nº 183, com acesso pelas 
avenidas Nossa Senhora do 
Bom Sucesso e Dr. Antônio 
Pinheiro Júnior. O terreno 
da escola foi doado pela 
Prefeitura, que também 
trabalha no asfaltamento 
da avenida. 

Obras – O município reali-
za, desde de março, obras de 
adequação da via, que tem 
o total de 9.600m². A previ-
são de finalização é agosto, 
quando as aulas se iniciam.

De acordo com a Prefeitu-
ra, a segunda fase da obra já 
está encerrada e o próximo 
passo é o asfaltamento. A 
empresa de transporte Viva 
Pinda ficará responsável por 
colocar novas linhas na re-
gião para atender os alunos. 

A administração municipal 
informou que está discutin-
do ainda como será feita 
a implementação, já que é 
necessário primeiro calcular 
a demanda de alunos que 
utilizaram o transporte. A 
decisão só deve sair com 
o início das aulas. Além da 
abertura de novas vagas, ha-
verá também a transferência 
de alunos que estudam no 
Sesi de Moreira César.

Sesi inaugura escola de ensino 
fundamental e médio em Pinda
Com capacidade de atendimento de quase novecentos alunos, colégio 
disponibiliza aulas em período integral, atividades extras e três refeições

Vista aérea da nova sede do Sesi São Paulo, em Pindamonhangaba; unidade terá aulas em tempo integral

Foto: Reprodução

Bastidores da Política
Região Metropolitana

Embora a tal Região Metro-
politana seja realidade no Vale 
desde 2012, seus efeitos posi-
tivos não chegaram às cidades 
da região como se imaginavam 
nestes 6 anos de implantação. 
Situação que pode mudar a 
partir de agora com a nova 
diretoria efetivada nesta quarta-
-feira em São José, com o pre-
feito Vitor Miranda (PSDB), 
de Paraibuna e Marcus Soliva 
(PSB), de Guaratinguetá. Ah! 
Disseram que o que Geraldo 
Alckmin não fez pela RM até 
o momento, o atual governador 
quer fazer daqui pra frente!!!

Perguntar não ofende
Se o Ministério Público 

de Lorena oficiar à Câmara 
Municipal para saber a lista 
dos estagiários contratados 
pelo Legislativo, o nome do 
sobrinho do ‘Tanga Frouxa’, 
filho do ‘fantasma’, vai estar 
entre eles???

Magoou!!!
A viagem do prefeito Luce-

mir do Amaral, na companhia 
do vereador Ricelly Isalino, à 
Brasília, repercutiu na sessão 
desta terça-feira, na Câmara de 
Canas. Em tom de crítica, ou ci-
úmes, Laerte Zanin questionou 
a postura do presidente em se 
deslocar à Capital Federal, sem 
comunicar ou pedir autorização 
previamente aos vereadores.

Liberação de verbas
As notícias foram boas aos 

moradores de Canas, pós via-
gem do prefeito e do presidente 
da Câmara à Brasília, princi-
palmente aos que aguardam a 
restauração da Rua do Meio, 
importante via de acesso da 

cidade. Comenta-se que Lu-
cemir espera apenas o término 
do serviço de terraplenagem de 
um grande loteamento que está 
surgindo no local, para execu-
tar as obras de recuperação da 
via, cuja verba já se encontra 
disponível.

Laranja madura
Corre na ‘boca pequena’ 

de Cachoeira Paulista que tem 
um ‘pé de laranja’ plantado 
naquela mansão de mais de R$ 
1,5 milhão adquirida no bairro 
de Nova Cachoeira. Aliás, pelo 
que se ouve na lanchonete 
do São João, o que não falta 
ao homem das festas é um 
laranja disponível para cada 
‘bom negócio’. Perguntem ao 
home que ‘agencia’ (aquele 
que ganhou carta convite de 
$168 mil)!!!

Nenhum de nós
Começou com fiasco a 

trezena de Santo Antônio, em 
Cachoeira Paulista, por causa 
dos vereadores. Comenta-se 
que o padre ficou estressado 
pelo fato de que no primeiro 
dia da novena, dedicado ao 
Legislativo, nenhum dos vere-
adores, com exceção da Dada 
Diogo, terem comparecido 
para procissão no entorno da 
Igreja. Ponto positivo para 
provável ou possível próxima 
prefeita, que não abandona 
a periferia da cidade, muito 
menos o centro...

Destoando
A julgar pelo procedimento 

e pronunciamentos do vereador 
Samuel de Melo na tribuna da 
Câmara de Lorena, ele está lon-
ge de ser um representante da 
Fé Católica e representante do 

clero no Legislativo Municipal. 
O parlamentar tem demonstra-
do um sintoma de sectarismo 
e se revelado um caluniador 
em seus pronunciamentos, 
destoando por completo do 
que se observa nos sacerdotes 
da Mitra Diocesana, bem como 
na liderança das paróquias e 
movimento carismático.
Dissimulado

Quem observa o vereador 
Waldemilson Silva entre o 
seu discurso e procedimento, 
percebe um acentuado grau de 
dissimulação. Parece que o tom 
religioso que empenha em suas 
justificativas, psicologicamente 
lhe serve de fuga ou cortina de 
fumaça, talvez para esconder 
‘verdades’ que acredita serem 
secretas. A de seu irmão, por 
exemplo, que atuou por três 
mandatos na Câmara de Lorena 
e que há 15 anos está bloquea-
do pela Justiça de participar de 
pleitos eleitorais, tornando-se 
uma espécie de vulto (fantas-
ma) na vida pública e ambien-
tes comuns, provavelmente 
para não chamar atenção dos 
oficiais de justiça. É mistério...

Sedutor
Na vida política há riscos e 

desafios que sempre implicam 
em ações, que por sua vez 
refletem na condição pessoal 
de qualquer homem público 
que se nomeie. Elcio Vieira Jr, 
criado no laboratório da agres-
sividade e com uma mente rá-
pida, acrescida de habilidades 
suficientes para manipular e 
subjugar os despercebidos que 
caminham em seus limites, não 
perde tempo para tentar seus 
intentos, por mais inescrupu-
losos que sejam. Ao contrário 
de ter manipulado a Câmara 

de Lorena durante a legislatura 
retrasada, nesta ele tem feito 
por mãos de terceiros. Da ma-
neira que vitimou no passado 
nomes como Mafu Enfermeiro, 
Chiquinho Carteiro, Rogerinho 
100%, Zé Carlos da Padaria, 
entre outros expurgados pelas 
urnas, provavelmente fará o 
mesmo com pelo menos cinco 
dos atuais vereadores, incluin-
do o Tanga Frouxa...

Sintoma da fragilidade
Seria um sinal de vislum-

bramento da perda de poder 
na Câmara de Lorena ou si-
mulação o tom do discurso do 
vereador Elcio Vieira Junior na 
tribuna, que tenta fazer deste 
Jornal Atos inimigo de todo o 
plenário. Mas como boa parte 
dos parlamentares não parece 
estar afim de participar do circo 
dos horrores do eucalipto (que 
não cansa de deixar a terra 
devastada ao seu redor), ele 
não deve conseguir fazer voz, 
já que a expectativa nas ruas é 
que a Casa retome às atividades 
com a cada vez mais próxima 
troca de poder no Legislativo.

Cumprindo tabela
A sessão de Câmara desta 

última segunda-feira chamou 
a atenção de todo mercado 
político de Pindamonhangaba 
pela expectativa da ordem do 
dia, que constava a discussão 
sobre os subsídios dos verea-
dores, secretários municipais, 
prefeito e vice. Com a suspeita 
de que a mesa administrativa 
do Legislativo, autora regimen-
tal da propositura, chegasse a 
propor aumento no valor dos 
vencimentos da ‘moçada’, a 
especulação agitou. Felizmente 
o assunto foi discutido e o salá-

rio seguiu com reajuste zero.

Na defensiva 
A suspeita de aumento de 

salários da classe governante 
de Pinda chamou atenção 
da população esta semana, 
justamente pelo fato da pre-
sidência da Câmara atuar 
mais na defensiva que no 
‘ataque’. Avaliaram que se o 
vereador Carlos de Moura – o 
Magrão – tivesse anunciado 
previamente ou junto com a 
expedição da ordem do dia, 
na ‘mídia’ que o Legislativo 
não tem, que a discussão 
sobre subsídios ocorreria por 
uma questão regimental e 
não em caráter de reajuste, 
os detentores de mandatos 
e comissionados não teriam 
passado dias sangrando até a 
realização da sessão.

Não convidem para...
...a mesma picanha a 

secretária de Educação de 
Guará, Beth Sampaio e o ve-
reador Fabrício da Aeronáuti-
ca, ainda que o churrasqueiro 
seja o próprio prefeito Marcus 
Soliva atuando no rescaldo da 
treta radiofônica, ouvida em 
alto e bom tom nos quatro 
cantos da cidade!!!

Escorregando para...
...o andar de baixo É voz 

corrente pelos corredores da 
municipalidade de Guaratin-
guetá que tem comissionado 
locado na primeira classe do 
governo sendo rebaixado para 
o segundo escalão. Segundo 
os bem informados, a mu-
dança não altera a questão da 
governabilidade na Câmara. 
Parece que até melhora. Per-
guntem ao presidente!!!

Pinda abre 
cursos de 
culinária 
para jovens

Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, em parceria 
com o Sebrae (Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas), 
disponibiliza neste mês 
cursos na área da culinária 
para empreendedores.

Os cursos, oferecidos 
pelo Super MEI (Micro-
empreendedor Individual) 
em parceria com o Centro 
Paula Souza, são de forma-
ção inicial em chocolateiro 
com início no próximo dia 
11 e término previsto para 
o próximo dia 20. Já o cur-
so de formação inicial em 
confeiteiro tem início no 
próximo dia 21, e prazo 
para encerramento no dia 
4 de julho.

O Programa Super MEI 
disponibiliza ao Microem-
preendedor Individual ou 
ao que está pensando em 
abrir um negócio soluções 
técnicas de gestão, com ex-
pectativa de que o empre-
endedor consiga agregar 
valor à empresa, aprimorar 
conhecimentos técnicos 
e de gestão, aumentar as 
vendas, diversificar os pro-
dutos, receber orientação 
sobre linhas de crédito e 
aplicativos de gestão.

As inscrições podem ser 
feitas no prédio do Sebrae, 
à avenida Albuquerque 
Lins, nº 138, no bairro 
São Benedito. As vagas são 
limitadas.
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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

Festa da Mandioca é atração 
em Potim nos próximos dias

Festival Beba Melhor reúne 11 
cervejarias artesanais em Guará

Edição 2017 da festa contou com número expressivo de participação; boa comida e atrações especiais

Da Redação
Potim

A Prefeitura de Potim em 
parceria com a Paróquia 
Bom Jesus deu início nesta 
quarta-feira ao Festival da 
Mandioca, que segue até o 
próximo dia 11. A programa-
ção conta com pratos típicos 
à base da mandioca e música 
brasileira.

O evento é realizado na 

Praça Miguel Corrêa dos Ou-
ros, a Praça da Matriz. Quem 
visitar a festa durante os seis 
dias vai encontrar pratos 
como bolinho de mandioca 
com carne seca, caldinhos, 
escondinho, bolos e doces 
à base da planta no extenso 
cardápio da festa.

“Vamos repetir o mesmo 
formato de 2017, com mú-
sica no coreto e as barracas 
da paróquia e do Fundo 

Social. As apresentações co-
meçam sempre após a missa 
das 19h”, contou o diretor 
de Turismo de Potim, Alex 
Cardoso.

De acordo com a Prefeitura, 
em 2017 a festa contou com 
a presença de mais de cinco 
mil pessoas em dez dias, com 
visitantes de cidades do Vale 
do Paraíba, região da Grande 
São Paulo e até mesmo do Rio 
Grande do Norte.

Foto: Divulgação

Da Redação
Guaratinguetá

Os apreciadores de uma 
das bebidas mais consumi-
das no País terão um final 
de semana com uma atração 
especial em Guaratinguetá. 
A cidade recebe a partir do 
próximo sábado o Festival 

Beba Melhor de Cerveja 
Artesanal, na Sociedade 
Hípica.

Com entrada gratuita, o 
visitante contará com 11 
cervejarias artesanais, food 
truck, espaço convivên-
cia com artesanato, semi 
jóias, Mary Kay, Mandalas, 
barbearia e tatuagens. Há 

atividades também para as 
crianças, na área Play Kids.

O festival também terá 
show com as bandas Cereal 
Killers, Groove bom, Musi-
cada Elétrica, Flávio Pirica 
e Banda Nina. No sábado, o 
evento acontece das 12h às 
22h e no domingo das 11h 
às 18h.

Lucas Barbosa
Lorena

Com um investimento mu-
nicipal de quase R$ 130 mil, 
Lorena iniciou na última 
segunda-feira as obras de 
recuperação da ponte da 
avenida Marechal Argolo, no 
Vila Passos, que estava inter-
ditada há mais de dois meses. 
O serviço de reestruturação 
da passagem, que fica sobre 
o córrego do Mandi, é con-
siderado essencial para a 
normalização do tráfego de 
três bairros.

Em 20 de março, uma forte 
chuva causou uma série de 
transtornos em Lorena, como 
alagamentos e quedas de ár-
vores. No dia seguinte, uma 
vistoria técnica da Prefeitura 
constatou que a estrutura da 
ponte da avenida Marechal 
Argolo, localizada próxima 
à sede do 5º BIL (Batalhão 
de Infantaria Leve), foi com-
prometida.

Desde então a via segue 
interditada, obrigando os 
moradores do Bairro da Cruz, 
Santa Edwiges e Vila Passos 

utilizarem as avenidas Auro-
ra de Aquino e Carlino Luiz 
dos Santos para se desloca-
rem pela região. As duas vias 
também se tornaram rotas 
do transporte público, como 
nas linhas de ônibus entre 
Lorena e Cachoeira Paulista.

Um dos prejudicados pela 
interdição da passagem foi 
o vendedor Claudio Célio 
de Oliveira, 37 anos, que há 
mais de duas décadas mora 
no Santa Edwiges. “Todo 
dia nos horários de pico, 
principalmente por volta das 
18h, a situação está muito 
complicada. As avenidas e 
ruas laterais são estreitas 
e acabava formando uma 
enorme fila de carros, ôni-
bus e vans escolares. Essa 
interdição atrapalhou muito 
o cotidiano de quem  mora 
nessa região”.

Para solucionar o proble-
ma da ponte, que possui seis 
metros de comprimento e 
dez de largura, o Executivo 
contratou recentemente a 
empresa Engeply Engenha-
ria Serviços e Suprimentos 
LTDA-ME.

Segundo a Prefeitura, além 
dos reparos na ligação, o ser-
viço consistirá na realização 
de uma nova pavimentação 
asfáltica e de sinalização de 
trânsito no trecho. Também 
serão recuperados o guarda-
-corpo (gradil de proteção) e 
de contenção de 35 metros 
de comprimento na margem 
direita do córrego do Rio 
Mandi, no trecho do Bairro 
da Cruz.

O início dos reparos foi 
um alívio para o torneiro 
mecânico Celso Gomes, 41 
anos. “Tenho que aproveitar 
o horário de almoço para 
deixar meus filhos na escola, 
mas estou tendo problemas 
porque todo dia sou obriga-
do a dar uma volta enorme 
por causa da ponte. Sorte 
que começaram a arrumá-la, 
ninguém aguenta mais isso. 
Tomara que agora constru-
am uma mais forte”.

De acordo com a Prefei-
tura, a expectativa é que a 
terceirizada conclua a recu-
peração da ponte da avenida 
Marechal Argolo até o fim 
de agosto.

Após dois meses de interdição, Lorena inicia 
recuperação de ponte que interliga três bairros
Passagem teve estrutura abalada depois de tempestade; serviço tem expectativa de ser concluído até agosto

Funcionário da secretaria de Trânsito observa obra de recuperação de ponte; R$ 130 mil investidos

Foto: Lucas Barbosa
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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


