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Em medida polêmica, Dnit interdita 
Rodovia Lorena-Itajubá até outubro
Via que liga Lorena a Minas recebe obras de recuperação; Piquete avalia transtornos causados por ação

Trecho de Piquete da rodovia BR 459, que liga Lorena ao Sul de Minas; estrada foi interditada pelo Dnit para obra que tem prazo de quatro meses

Lucas Barbosa
Piquete

Ignorando aos pedidos de 
Piquete e de municípios da 
região Sul de Minas Gerais, 
o Dnit (Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transportes) interditou a 
rodovia BR-459/SP na última 
quarta-feira para a realização 
de obras de pavimentação 
e drenagem. O serviço, que 
tem um prazo de conclusão 
de até quatro meses, obriga 
os motoristas a utilizarem ou-
tras rotas para conseguirem 
trafegar pela região.

No início do segundo se-
mestre de 2017, o Dnit anun-
ciou que a partir de setembro 
interditaria totalmente a 
BR-459/SP, que liga Piquete 
a Itajubá-MG, para efetuar re-
paros do pavimento asfáltico 
e no sistema de drenagem. 
Mesmo o órgão federal ale-
gando que a interdição era 
necessária para garantir a 
segurança de motoristas e 
equipes de trabalho, a de-
cisão desagradou diversos 
municípios, já que a via é a 
principal interligação entre 
a Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e a Região 
Sul de Minas Gerais.

Preocupada com os trans-
tornos que seriam gerados 
pelo fechamento total da 
rodovia, como a impossibi-
lidade do deslocamento de 
moradores de Piquete que 
trabalham ou estudam no 
estado vizinho, a prefeita 
Teca Gouvêa recorreu à Jus-
tiça, tendo o pedido atendido 

por uma liminar da 24ª Vara 
Cível da Justiça Federal, em 
setembro. Mas em 22 de 
maio a decisão provisória foi 
suspensa.

Apesar de novos pedidos 
da coalisão mineira-paulista, 
comandada por Piquete, Mar-
melópolis-MG e Itajubá-MG 
ao Ministério dos Transpor-

tes para que a rodovia fosse 
interditada apenas parcial-
mente, o DNIT a fechou na 
noite da última quarta-feira. 
“Eles tomaram uma medida 
autoritária que prejudicará 
centenas de moradores. An-
teriormente, o ministro dos 
Transportes, Valter Casimiro, 
havia afirmado que entraria 

em contato conosco para 
buscarmos outra saída, mas 
ele não nos contatou, possi-
velmente devido à greve dos 
caminhoneiros”, lamentou 
Teca. 

A prefeita de Piquete tam-
bém demonstrou preocupa-
ção com o prazo de conclusão 
do serviço. “Levando em con-

ta que constantemente obras 
federais semelhantes atra-
sam, não acredito que eles 
cumprirão esta promessa de 
desobstruírem a rodovia em 
quatro meses. Fiz tudo que 
estava ao meu alcance para 
evitar a interdição total, mas 
infelizmente o Dnit não levou 
em conta os transtornos que 
esta medida causará”. 

Devido à interdição, os 
motoristas da região que 
buscam ter acesso a Minas 
Gerais serão obrigados a 
recorrerem a outros trajetos, 
como por exemplo, a rodovia 
Floriano Rodrigues Pinheiro, 
que tem sua entrada em 
Taubaté.     

Governo Federal – Em nota 
oficial, o Dnit justificou que 
a interdição total é uma me-
dida adicional de segurança 
devido ao traçado antigo e 
sinuoso da pista, do km 0, 
na divisa entre São Paulo e 
Minas Gerais, até o km 13,65, 
em Piquete.

A nota ressalta ainda que 
a medida mostrou-se a única 
alternativa viável após uma 
análise técnica que contou 
com participação da Polí-
cia Rodoviária Federal e o 
Departamento Estadual de 
Trânsito.

Foto: Arquivo Atos

Isael ordena intervenção administrativa no PS
Medida deve ser mantida até julho; contrato com a ABBC havia sido estendido recentemente em Pinda

Foto: Arquivo Atos
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba decretou na últi-
ma quarta-feira intervenção 
administrativa no Pronto So-
corro Municipal. O Executivo 
alega que a medida foi toma-
da para evitar problemas no 
atendimento à população, 
devido à supostas falhas de 
gestão da ABBC (Associação 
Brasileira de Beneficência 
Comunitária). 

No início de abril do ano 
passado, descontente com 
o serviço prestado pela 
Santa Casa de Misericórdia 
à frente do Pronto Socorro, 
o prefeito Isael Domingues 
(PR) anunciou a saída da 
entidade. Já no mês seguin-
te, a ABBC foi contratada, 
através de um custo mensal 
superior à R$ 1,5 milhão, 
para assumir o serviço por 
seis meses. 

Após o fim deste período, 

o contrato foi prorrogado 
até 5 de abril de 2018. Já 
que o acordo foi firmado em 
caráter emergencial, impos-
sibilitando novo adiamento, 
a Prefeitura abriu em 14 
de março um chamamento 
público para a contratação 
da gestora que assumiria o 
serviço após o término do 
contrato com a ABBC, que 
decidiu não participar do 
pleito. 

Em 17 de abril, cinco or-
ganizações sociais partici-
param da cerimônia de aber-
tura dos envelopes com as 
propostas de serviço, mas o 
trâmite acabou “emperrado” 
após participantes entrarem 
com recursos.

Já que não conseguiu con-
cluir o processo licitatório 
no tempo previsto, o muni-
cípio entrou em um acordo 
para que a ABBC permane-
cesse por mais dois meses 
à frente do Pronto Socorro.

Entretanto, na última 

quarta-feira, a atual gestão 
municipal anunciou inter-
venção administrativa na 
unidade de saúde. 

Em nota oficial, a Prefei-
tura explicou que a decisão 
foi motivada porque a ABBC 
“vinha perdendo contratos 
regionais de fornecedores, 
indícios de que a entidade 
enfrenta problemas finan-
ceiros”. Além disso, a em-
presa teria cometido outras 
anormalidades como falta de 
apresentação de prestação 
de contas e de comprovan-
tes de pagamentos de seus 
funcionários e fornecedores. 

De acordo com a Prefei-
tura, a previsão é que a 
intervenção ocorra até 6 de 
julho, mas a medida poderá 
ser prorrogada por até seis 
meses.  

Outro lado – A ABBC en-
caminhou uma nota oficial 
ao Jornal Atos, dando seu 
posicionamento sobre o caso 
(leia o texto ao lado).

O Pronto Socorro de Pindamonhangaba, que passa por mais uma mudança após anúncio de intervenção
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Atos e Fatos
“Quando há erros dos gover-
nos, a conta é paga por quem 
não tem nada a ver com eles.”

Márcio Meirelles Delfim Neto

DE VOLTA PARA O FUTURO
A revolta dos caminhonei-

ros está oferecendo ao país 
uma série de reflexões sobre 
o futuro e erros do passado.

O ex-ministro Delfim 
Neto em sua afirmação sabe o 
que está dizendo, pois muitas 
vezes transferiu os erros do 
governo, ao qual serviu – o 
dos militares –, para a socie-
dade, apesar dos seus sólidos 
conhecimentos em economia. 

Os militares muitas vezes 
engoliram os erros por sim-
plesmente não terem embasa-
mento teórico para contrapor 
aos “pacotes” econômicos 
embrulhados pelo czar da 
economia, o próprio.

Para uma classe política 
preocupada pelo destino do 
país, o período militar e pós, 
o de Sarney, o país se transfor-
mou num grande laboratório 
de experiências econômicas 
exitosas- reforma bancária, 
por exemplo- e desastrosas 
(Plano Cruzado, fiscais do 
Sarney) e não captadas pelos 
futuros mandatários do poder.

Estamos vivendo este ve-
lho tempo!

Tabelamento de preço, 
intervenção do governo nas 
empresas públicas, subsídio, 
instrumentos de uma econo-
mia que não é liberal.

Todos os atos do governo 
são típicos de uma economia 
centralizada, planificada, in-
tervencionista e socialista.

Numa visão bem simplista 
da sociedade a percepção de 
que a Petrobras é uma empre-
sa pública, de capital aberto, 
com o governo seu maior 
acionista, e não é propriedade 
do presidente da república.

A sua função é social e 
não política. Diga-se, social, 
por gerar emprego, impostos, 
dividendos e lucros, novas 
tecnologias e se transformar 
numa empresa multinacional 
e global. 

O petróleo pode ser nosso, 
mas a Petrobras é uma empre-
sa global.

Para tanto, fundamental 
que seja uma empresa rentá-
vel para usufruir das vanta-
gens financeiras que o mundo 
oferece. Uma empresa cujos 
os preços são controlados 
pelo governo limitam o seu 

lucro, aumenta o seu risco 
(uma empresa com uma dívi-
da monstruosa), aumenta os 
custos financeiros de captação 
de recursos (alto risco), o que 
torna o seu produto mais caro.

O país ter os serviços de 
um executivo competente, 
como Pedro Parente, desesta-
biliza o governo onde impera 
a incompetência.

A causa da revolta dos 
caminhoneiros é justificada 
pela sua pouca visão sobre 
o funcionamento das leis de 
mercado, onde, no momento, 
tem mais carroceria do que 
carga.

No entanto, o governo 
através das suas Agências 
reguladoras deveria alertar o 
governo sobre esta distorção 
do mercado. Quem deve-
ria acompanhar o preço do 
combustível seria a Agencia 
Nacional do Petróleo, agên-
cia criada para defender os 
interesses do governo - que 
privatizou um bem público -, 
e os direitos do consumidor. 
As Agências reguladoras fo-
ram destruídas e desfiguradas 
em suas funções pelo governo 
populista. 

Como empresa global dei-
xa de ser o grande empório 
onde os oligarcas enchem 

suas burras sorrateiramente.
A ideia de fazer o preço do 

combustível baseado no custo 
da empresa é de uma estultice 
brutal, pois se o preço da ma-
téria prima não é repassado ao 
preço do produto final há uma 
diminuição da disponibilida-
de dos recursos financeiros, 
queda do lucro, aumento do 
risco financeiro diante do 
montante da sua dívida para 
com o mercado internacional 
para custear a extração do 
pre-sal, aumento do custo de 
captação de investimento e 
queda no valor da empresa 
no mercado.

É a ideia do empório à 
disposição dos incompetentes 
gestores para fazer manobras 
políticas que ao final transfe-
rem para o contribuinte, você 
leitor/eleitor.

O problema de Petrobras 
não é a política de preços é 
ser monopolista.

Será que aprendemos?

"O petróleo pode ser nosso, mas a
Petrobras é uma empresa global"

Pavimentação no Jardim do 
Vale 1 recebe R$ 3 milhões
Bairro São Manuel entra em fase de finalização; avenidas 
também estão na lista de investimento em Guaratinguetá

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

O prefeito Marcus Soliva 
(PSB) comentou, na última 
quarta-feira, os futuros in-
vestimentos na pavimen-
tação de bairros de Guara-
tinguetá. O bairro Jardim 
do Vale 1 deve receber R$ 
3 milhões para pavimen-
tação asfáltica em 17 ruas. 
A previsão de início das 
obras é a partir de 30 de 
junho. Outros bairros da 
cidade entram em fase de 
finalização, como São Ma-

noel e Santa Luzia. Diversas 
avenidas espelhadas pela 
cidade também receberão 
o investimento.

O prefeito afirmou que a 
secretaria já tem a dotação 
orçamentária de compra 
de material para ser utili-
zado pela Codesg. “Estamos 
aguardando a assinatura do 
convênio junto ao Governo 
para, após a publicação no 
Diário Oficial, depositarem 
20% desse valor e nós dar-
mos início à obra. Temos 
até 6 de junho para fazer a 
primeira medição”, explicou.

Feita pela empresa Val-
guará, o custo das obras no 
São Manoel foram de aproxi-
madamente R$ 7,3 milhões. 
Já no Santa Luzia, foi de 
aproximadamente R$11,450 
milhões. Segundo Soliva, am-
bos projetos tiveram sobra 
do valor orçamentário feito 
com a Caixa, que deve ser 
investido em outros bairros 
da cidade. 

Avenidas – O secretário 
municipal de Planejamento, 
João Ubiratan, afirmou que 
já existem projetos protoco-
lados esperando assinatura 

Rua à espera de pavimentação no Jardim do Vale 1; Prefeitura de Guaratinguetá investe R$ 3 milhões na recuperação de vias do bairro

Foto: Arquivo Atos

de convênios na Casa Civil 
do Estado de São Paulo. En-
tre eles, o recapeamento das 
avenidas Presidente Vargas, 
Dr. João Batista Rangel 
de Camargo, João Pessoa, 
Nossa Senhora de Fátima e 
Pires Barbosa. 

Outras obras devem co-
meçar junto ao Jardim do 
Vale 1. “Já mandaram proje-
tos para pavimentar as ruas 
do Engenheiro Neiva, no 
Polo Industrial 2 e na ave-
nida José Pereira da Cruz, 
em frente ao Santuário do 
Frei Galvão”, afirmou.

Projeto Ilumina Cruzeiro segue 
com trocas de lâmpadas nos bairros

Da Redação 
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
trocou na última terça-fei-
ra luminárias na rotatória 
da Vila Batista, ponto de 
acesso a bairros da região 
leste da cidade. O trecho 
da avenida Voluntários 
Paulistas ganhou 16 novas 
lâmpadas.

A ação faz parte do pro-

jeto Ilumina Cruzeiro, res-
ponsável pela iluminação 
pública da cidade. Outro 
ponto que foi contemplado 
com o projeto foi o Residen-
cial Serra Verde, no Parque 
Primavera, que sofria com 
a falta de luz há sete anos.

Uma matéria publicada 
pelo Jornal Atos no dia 
18 de abril  divulgou o 
cronograma da Prefeitu-
ra com o projeto Ilumina 

Cruzeiro. O bairro do Dis-
trito Industrial estava na 
programação para receber 
13 luminárias, com um 
custo de R$ 40 mil para a 
Prefeitura.

Outro projeto para ame-
nizar os problemas de ilu-
minação na cidade é no 
bairro dos Comerciários, 
que dá acesso ao condomí-
nio Colinas da Mantiqueira, 
contemplado com seis-

centos apartamentos. De 
acordo com o secretário de 
Obras e Serviços Públicos, 
José Kleber Silveira Júnior, 
desde a inauguração do 
condomínio Eco Vale, há 
vinte anos, o local sofria 
com a falta de iluminação.

Até o fechamento dessa 
edição, a Prefeitura não 
informou se os bairros Dis-
trito Industrial e Comerci-
ários foram contemplados.
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Com apoio do Fehidro, Santa Terezinha 
aguarda novo Parque Ecológico em Aparecida

Santa Casa de Lorena aguarda recurso 
estadual para dobrar capacidade da UTI

O futuro parque que deve ser entregue pela Prefeitura no próximo dia 25; trabalho amplia atrações para visitantes na capital católica do Brasil

Reunião entre o prefeito Fábio Marcondes, a secretária de Saúde, Imaculada Conceição, e a diretora regional Nádia Magalhães para novos leitos

Diretora regional de Saúde se reúne com prefeito; entidade espera liberação de R$ 1,2 milhão

Jéssica Dias
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida 
inaugura no próximo dia 25 
o parque ecológico “Mirante 
dos Ipês”, no bairro Santa 
Terezinha, às 10h. O parque 
conta com uma pista de 
caminhada de cerca de seis-
centos metros, academia ao 
ar livre, salão para realização 
de atividades físicas e educa-
cionais, espaços para esporte 
ao ar livre, áreas arborizadas, 
além de um espaço para o 
projeto Educação no Trânsito 
e parquinho para as crianças.

No local foram construídos 
um barracão e pistas de ca-
minhada, ganhou pavimen-
tações, plantio de árvores, 
instalações de equipamen-
tos, mobiliário urbano e 
iluminação. A obra de cons-
trução das áreas cobertas 
(banheiro, salão de eventos 
e guarita) teve um custo 
de R$ 317.748,39 para o 
Fehidro (Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos), respon-
sável pelo convênio junto à 
Prefeitura. A contrapartida 
do município foi o terreno 
e a infraestrutura na área 
externa do parque, além do 
material pedagógico através 
da secretaria de Educação.

A obra foi iniciada em fe-
vereiro de 2013, mas sofreu 
uma paralisação por conta 
de problemas com a empresa 
executora do serviço. 

No mesmo dia da inau-
guração, o Santa Terezinha 
receberá o projeto “Prefei-
tura no seu bairro” com a 
disponibilização de ações 
e prestação de serviços à 
população envolvendo todas 
as secretarias municipais. 
Segundo o Executivo, para 
a inauguração está previsto 
o plantio, por alunos das 
escolas municipais, Cecon, 
paróquias de Aparecida, 
comunidade evangélica e 
entidades representativas, 
de cerca de trinta árvores 
frutíferas.

Foto: Divulgação

Lucas Barbosa
Lorena 

Após a conclusão da re-
forma da UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva), a Santa 
Casa de Lorena está próxima 
de dobrar o número de leitos 
disponíveis para adultos. 
Em visita ao município na 
última semana, a diretora 
do DRS 17 (Departamento 
Regional de Saúde), Nádia 
Maria Magalhães, prometeu 
apoio para que seja agilizado 
processo de ativação de dez 
novos leitos.

Acompanhada pela secre-
tária de Saúde de Lorena, 
Imaculada Conceição, a di-
retora regional participou de 
uma reunião com o prefeito 
Fábio Marcondes (PSDB), no 
último dia 9. 

Após conversarem sobre os 
principais avanços e necessi-
dades do setor no município, 
o trio dirigiu-se à Santa Casa 
de Lorena, sendo recebido 
pelo superintendente da 
unidade, Dario da Costa.

Depois de verificar o re-

sultado da reforma da UTI 
(Adulto Nível 2), que contou 
com um investimento esta-
dual de R$ 800 mil, Nádia 
Maria revelou seu esforço 
para que o mais rápido pos-
sível sejam concluídos os 
trâmites necessários para o 
processo de liberação de R$ 
1,2 milhão junto ao Governo 
do Estado.

O recurso será utilizado na 
aquisição dos equipamentos 
e o custeio dos dez novos lei-
tos. “Esta ampliação de vagas 
será muito importante para 
Lorena ter ainda melhores 
condições de atender seus 
moradores e pacientes de 
cidades vizinhas. Sem dúvida, 
esta melhoria representará 
um importante avanço para 
o nosso setor da saúde”, res-
saltou Imaculada Conceição.

De acordo com a Santa 
Casa de Lorena, atualmente a 
unidade conta com dez leitos, 
sento sete ofertados ao SUS 
(Sistema Único de Saúde). 
Assim que forem ativadas as 
novas vagas, sete delas serão 
destinadas aos pacientes as-
sistidos pelo sistema público 
de saúde. 

O funcionamento dos lei-
tos, que ainda não tem data 
para ocorrer, depende da 
implantação de diversos 
equipamentos como: monito-
res cardíacos, respiradores, 
cama projetada, oximetros e 
rede de gases.

Inauguração prevista para o dia 25 abre espaço com pista de caminhada, academia parque em Aparecida

Foto: Divulgação
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ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,zumba e mix - F:
99669-2921 - Av. Ilha Bela 102
( próx. a Caixa - Ipe II
Centro de Treinamento
Equipe Abalo - Muai-Thai,
Jiu-Jtsu, MMA - F: 98116-
4858 - Rod.  Abel F.Dias 2050
(em frente a MADEVAL)
Moreira César
Academia SHARK - Rua Dr.
Gonzaga 177 - F: 3527-5767 -
sharksaude@gmail.com - M.C
Academia Estrutura Física -
Av. das Margaridas, 545 - V.
das Acácias - F: (12)3637-
1126/ wats 99649-1193 -
M.Cesar
Academia Moviment: Tel:
3637-2557 Musculação, Zum-
ba , Jump , Aero-box, Ritmo.
Av: Dr.José Ademir César
Ribeiro, 650 Próx. Av. Zito -
M. César

AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia - pedra -
terra - terraplenagem - aterro -
desaterro - F: 99716-1106/
99160-7995 - Pinda

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
- F: 98207-6701/99170-7919 -
Rua Dr. José Monteiro 127-
Moreira Cesar

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

PACIFIC e TRANSMISSÕES -
Centro técnico de transmis-
são automática e direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234 - www.pacificauto
center.com.br R.Luiza Mar-
condes de Oliveira 160 - Pinda
Serviço Auto Mecânica Ja-
guar - F: 99773-9876 - Rod.
Manoel César Ribeiro - Nº
4753 - Cidade Nova - Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:
(12) 99161-0972/98151.6214 -
Rua Alcides Timótio Ferreira
dos Santos 545 - Mantiqueira
AUTO ELÉTRICO AVENIDA –
Serviços Alternador - motor de
partida, instalações em geral.
Trabalhamos com bateria,
aceitamos cartão de crédito. F:
3648-4081 -Av. Prof. Manoel C.

Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET – Tel
3643-4780 - Av. Prof. Manoel
C. Ribeiro, 4950 - Cidade Nova
- Pinda

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo - Serv.
e Peças. Av: Prof Manoel
C.Ribeiro, 4485 – wolf.cen
troautomotivo@ gmail.com
-F:99613-3668/3642-9174/ID
918*14338 Cidade Nova

BARES E LANCHONETES
Bar das Duas - Rua Alcides
Timotéo Ferreira dos Santos
(ant. Rua 40) nº 662 - Manti-
queira - M.César

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

BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE -Av.
Fco Lessa Junior (via expressa)
ao lado Padaria Paned’oro -F:
99187-4904 - Pinda

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

SERLI CABELEIREIRA UNISEX -
Tel 3637-1517 - R. José B. Dos
Santos, 190 - Mantiqueira

CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli - Ferragens,
Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
Janeiro, 348/350 – Cidade No-
va - F: 3645-8901/ID 964*6519

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
ESTEC - Escritório de Contabi-
lidade Técnica - F: 3641-1314 -
estec_pinda@uol.com.br -
Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
452/B - V.S.Benedito - M.César

FESTAS
Franciele Festas - Rua Jataí nº
50 -F: (12) 3648-4981 - Jd.
Eloina - www.francielefestas.
com.br  Pinda

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-
1998 - foto p/documentos - R.
José S. Cardoso, 84 (Atrás

Bradesco) Moreira César

GAS
SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Gas - 3645-4000/3642-6921 -
Av. Dr. Fontes Junior 692 -
M.Aurea - Pinda

IMOBILIÁRIAS
Brasil Consultoria Imobiliária
Av. Rio de Janeiro 781 - F: 3642-
1643/99199-2065 fax: 3642-
9146 -Cidade Nova - email:
elizete.brasil@hotmail.com.br

LANCHES
Sol Lanches especiais - trailler
frente ao CIZA - DISK 3527-
6886/99118-9175/98868-3218 -
Moreira César

LAN HOUSE
Home Video - Av. José A.
Mesquita 114 - Moreira César

LAVANDERIA PROFISSIONAL
DINIZ & DINIZ LEAL - Rua
Caçapava nº 290 - Cidade
Nova - F: 3645-4022 -
email:dinizleal@outlook.com

LAVA-RÁPIDO
Lava Rápido: Louco p/carro -
venha conhecer nosso serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela - Ipê II - em frente a
Caixa Econ. Federal
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3637-3074/97403-6524 45*16*100
473 – Av. José Augusto Mesquita,
251 – Moreira César

LOJA VARIEDADES
Loja 1 - Bella Variedades - a partir
de R$ 1,00 - Al. dos Manacás 382
- Ipê II (prox. a Lotérica) F: 3637-
3582/98820-0113 (oi)
Loja 2 - Bella Variedades - a
partir de R$ 1,00 - Rua Jossep
Toda nº 572 - (ant. rua 41)
Mantiqueira

LUBRIFICANTES
LIDER lubrificantes - troca de
óleo especializada - F: 3527-
1552/99241-0518/52*106291 -
l ider lubri fica ntespinda @
hotmail.com - Rua Major José
dos Santos Moreira 1058 (prox.
Pça da Bíblia) Sta Luzia -Pinda

MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R.
Dr. Fontes Junior nº 880 -
PINDA - F: 3642-8666/3527-5223

MAQUINAS E GELADEIRAS
CONSERTO de máquinas e
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 -
F: 98248-0334 - Ipê II - Moreira
Cesar - Pinda

MANUTENÇÃO MECÂNICA
KFG Auto Center - Injeção ele-
trônica, suspensão, freio, ali-
nhamento, cambagem, mecâ-
nica em geral, borracharia. Rua
Willian Oscar P.Neto nº 103 - F:
3642-8774 - Res. Andrade - Pinda
M.J Manutenção Mecânica -
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I  -
M. César - Tel: (12) 3641-1957 -
Cel: 7819-2542 - ID 113*14471

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

Jesus Cristo é o Senhor desta
empresa: ROCHA Casa e Cons-
trução F: 3641-2181/99614-
6737 - M.César - Pinda
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino Ramos
da Silva - Rua Guilherme Nico-
letti 783 - V.S.Benedito - FAZE-
MOS CARRETO - F: 3641-1651/
99127-9140 - Pinda
ANDRADE CASA E CONSTRU-
ÇÃO -  Mat. para Construção -
Matriz: Rua Ryoiti Yassuda 374 -
Res. Andrade - F: 3643-1512/3648-
4462 - Filial:  F: 3648-8593 - Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31,
C. Nova, loja 1 - 3642-4207 -
Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351
B. Campinas -
JOÃO DE BARRO – Mat. p/
constr. e madeiras - Tel 3641-
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José
Adhemar César Ribeiro, 1910.
Moreira César
Depósito Pindense - Tel 3637-
3773/3637-1469 - Rod. Abel
Fabricio Dias - V.S. Benedito

MATERIAL ELÉT. E HIDRÁULICOS
CASA CORRÊA MATERIAL ELE-
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641-
2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê I

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -  Rua

Oswaldo Oliveira Cornetti 271
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305
MERCADINHO CLÁUDIA – Tel
3641-1400 Rua Carlos A.
Machado, 32 - Moreira César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-
9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova

MOTOCICLETAS
G.T. MOTOS - Disk serviços
3645-5888/99188-2579 - Manut.
peças e acessórios - Pque
S.Domingos - Pinda
W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda

PAPELARIA
Moriá Dê Presentes - material
escolar, cosméticos, brinque-
dos e embalagem em geral. F:
3637-3280/99103-0375 - Rua
Bulgária nº 623 - Pasin - MC.

PADARIA
Padaria e Confeitaria do Jaca-
ré - F: 3637-5645/99151-2504 -
Av. das Margaridas 607 - Vale
das Acacias - Moreira César
Padaria Confeitaria e Restau-
rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
José Benedito Alves dos San-
tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda

PNEUS
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus, freios, alinhamento,
balanceamento, escapamen-
tos,  troca de óleo e suspensão
- F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115
- Rua Dr. Fontes Junior - Alto
do Cardoso - Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
3641-0541 - V.S. Benedito -
3648-4799 - Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
R: José Teberga, 650 – próx.
Cisas – Moreira César

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceita-

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

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

RESTAURANTES E
LANCHONETES

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

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

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

SUPERMERCADOS
Supermercado e Padaria Salles
Rua Pedro J.O.S. da Amaral 91 -
F: 3641-1216 - V.S.Benedito

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transporte
de funcionários de fabricas/
fac./aeroportos/excurções
em geral - F: 3641-1297/7817-
4501/99739-1570/99736-0892

VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel  F:
3641-2659 - R. Albert Sabin,
65 - Ipê I - Morfeira Cesar
Villa Vidros - Tel 99722-
6066wats/98897-4288 - Av. Abel
F. Dias, 5711 - V. S. Benedito

ALUGO Ponto comercial - Moreira Cesar -
avenida principal - c/200m2 AC. R$ 800,00. Tr.F:
(12) 99112-6620 - Pinda

VENDO sítio, 18 alqs, estr.porto do meira-piagui, c/mina
de água, energia elétrica, toda cercada, exc.lugar p/
plantio de ARROZ e/ou CRIAÇÃO DE GADO, 68% área
plana. Tr. F: 98201-1301 - Pinda

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


