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VOANDO  Em sua segunda edição em Guaratinguetá, Intime, campeonato que reúne nomes do skate, conta 
com as modalidades mirim, feminino, iniciantes, best trick e amador, além de prática de slackline e tênis de mesa. 
No evento, marcado para o próximo dia 30, das 14h às 21h, haverá também shows de reggae com Daniel Vas e 
Banda Sem Nome, e folk rock, com Edmar Bastos. A inscrição para a competição é de dois quilos de alimentos 
não perecíveis. Pág. 2

Quer trocar as cores, pintar sua residência ou escritório
ou apenas aquela parede que não está legal?
Conte com profissionais! Chame a Gessocon.

Pintura

Rafael Rodrigues
Roseira

Os vereadores que com-
põe a bancada de oposição 
na Câmara de Roseira não 
ficaram satisfeitos com a 
resposta da Prefeitura quanto 
à solicitação para que hou-
vesse alteração em benefício 
dos servidores municipais. 
Os parlamentares pediram, 
através de requerimento, 
que a administração ofereça 
opção de escolha para os 
funcionários optarem ou pela 
aquisição de um vale alimen-
tação ou o recebimento da 
cesta básica.

Oficialmente, a Prefeitura 
respondeu que seria inviável 
atender à solicitação, mas que 
tomaria medidas para au-
mentar o alcance de compra 
dos cartões oferecidos, que 
até então, são limitados aos 
mercados da cidade. 

O impasse começou em 
março, quando foi aprovado 
por 5 votos a 4 projeto de lei 
do Executivo que trocava a 
cesta básica por um cartão 
alimentação no valor de 
aproximadamente R$ 95. 
Na época, a administração 
justificou o projeto alegando 
que havia muita reclamação 
de servidores quanto à quali-
dade dos produtos oferecidos.

Segundo a vereadora Maria 
Cecilia dos Santos (PSDB), o 
projeto foi votado muito rá-
pido, sem tempo para que os 

parlamentares pudessem con-
versar com os funcionários 
para saber a avaliação deles 
quanto a mudança. “O projeto 
passou muito rápido sem que 
pudéssemos conversar com 
os funcionários. Chegamos à 
conclusão que o projeto não 
estava contemplando. E um 
dos problemas é o valor do 
vale, que é de R$ 95,40 sendo 
que ainda será descontado 
cerca de 5% do salário”.

A parlamentar disse ainda 
que há uma insatisfação 
quanto à utilização do cartão, 
já que não são todos os pon-
tos comerciais que aceitam 
a forma de pagamento ofe-
recida pela Prefeitura. Além 
disso, fora de Roseira apenas 
uma rede de mercados aceita 
o cartão. “Além de vereadora, 
eu também sou professora 

da rede municipal e posso 
falar com propriedade da 
insatisfação dos funcionários. 
Não são todos os lugares que 
podemos gastar com o cartão. 
Fora da cidade, uma rede de 
mercado é a única que aceita. 
Isso dificulta muito, principal-
mente para quem não mora 
em Roseira”, explicou. 

A Prefeitura informou que 
no momento “é inviável para 
a administração oferecer 
duas formas de benefícios, 
devido a necessidade de se 
fazer novas licitações”. 

A assessoria garantiu que 
a Prefeitura vai se empenhar 
para que mais lugares pos-
sam aceitar o cartão e que, 
em alguns mercados, seja 
vendida a cesta básica a um 
valor acessível, já montada 
para os servidores.

Roseira nega pedido de vereadores para 
mudar benefício concedido para servidores

Servidor municipal da Prefeitura trabalha em obra de Roseira
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Sesi é autorizado a iniciar 
construção de complexo 
educacional em Lorena

Lucas Barbosa
Lorena

Após obter uma licença am-
biental, o Sesi (Serviço Social da 
Indústria) recebeu no último 
dia 14 a ordem de serviço para 
o início a construção do seu 
novo complexo educacional 
em Lorena. A obra, que contará 
com um investimento superior 
a R$ 13 milhões, deve ser ini-
ciada em agosto. 

Em maio do ano passado, 
o então presidente da Fiesp 
(Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo), Paulo 
Skaf, que se afastou recente-
mente do cargo para disputar 
o governo de São Paulo pelo 
MDB, anunciou que Lorena 
seria contemplada com a cons-
trução de uma unidade do Sesi 
até 2019.  

O terreno de 20 mil m², ava-
liado em quase R$ 3 milhões, 
que abrigará o colégio, foi doa-
do pela família da vice-prefeita 
de Lorena, Marietta Bartelega 
(MDB) à Prefeitura em 2012, 
que a repassou dois anos de-
pois ao Sesi. O novo complexo 
educacional contará com uma 
área construída de mais de 6 
mil m² à rua Epitácio Santiago, 

localizada na região central do 
município.

Durante entrevista ao pro-
grama Atos no Rádio, no último 
dia 15, Skaf revelou que além 
de 370 vagas para alunos, o 
complexo educacional deverá 
gerar oitenta empregos dire-
tos. “Em breve Lorena contará 
com esta nova unidade, já que 
conseguimos recentemente a 
liberação da ultima licença am-
biental que faltava, referente à 
corte de árvores. Nosso objeti-
vo é que comece em agosto a 
terraplanagem da área, com 
o prazo de até um ano para a 
entrega do prédio”.

Também participando do 
Atos no Rádio, Marietta afir-
mou que a implantação da 
unidade será um marco para 
o setor educacional do mu-
nicípio. “As escolas do Sesi 
são referência em educação 
e modernidade. Esta unidade 
contribuirá para que muito 
jovens tenham acesso a um 
aprendizado de altíssima qua-
lidade. Venho há mais de seis 
anos lutando para contribuir 
para a realização deste proje-
to, que certamente mudará o 
futuro de muitos lorenenses”, 
comemorou a vice-prefeita.
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2018 – PROC. 288/2018

O Município de Lorena - SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição 
de medicamentos da Atenção Básica e do Programa DST/AIDS, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 05.847.630/0001-10
Itens: 17, 21, 27, 59, 63, 95, 109, 137, 151, 161, 163, 165, 193, 217, 229, 241, 249, 261, 
269, 283, 323, 345, 349, 369, 373. Valor total de: R$ 116.596,50 (cento e dezesseis mil 
quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos). Data da assinatura: 25/06/2018.
EMPRESA: LEANDRO DE MELO FREITAS NARCISO - EPP. CNPJ: 15.395.501/0001-91
Itens: 2, 4, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 34, 38, 44, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 
64, 75, 76, 77, 78, 80, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 
122, 124, 126, 130, 134, 136, 138, 139, 140, 144, 145, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 155, 
156, 158, 162, 166, 168, 170, 172, 174, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 188, 190, 
192, 194, 198, 200, 206, 207, 208, 210, 212, 214, 224, 225, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 
238, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 256, 260, 262, 264, 270, 272, 274, 278, 279, 280, 284, 
286, 288, 290, 296, 298, 299, 300, 302, 305, 306, 307, 308, 310, 312, 313, 314, 321, 322, 
324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 
344, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 
364, 366, 368, 370, 371, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384. Valor total de: R$ 477.582,80 
(quatrocentos e setenta e sete mil quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos). 
Data da assinatura: 26/06/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 75/2018 PROC Nº 354/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA. CONTRATADO: NACHO 
PHELPS PRODUÇÃO ARTÍSTICA LTDA. OBJETO: Contratação de empresa responsável 
pela apresentação da Banda Serial Funkers com participação especial de Ed Motta, que 
será realizada na Festa da Padroeira Nossa Senhora da Piedade. CNPJ: 21.618.261/0001-
40. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 19/06/2018

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso e abertura de envelope Proposta

TP n° 06/18 - Proc. nº 232/18

O Município de Lorena-SP torna público o Julgamento dos recursos apresentados na 
TOMADA DE PREÇO 06/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada 
em serviços de infra estrutura para revitalização para pavimentação asfáltica de Ruas do 
Bairro Cabelinha em especifico as Ruas Hepacaré, Luiz Salomão e Coronel Bráulio Moreira 
Lima, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra. A Vice- Presidente e 
Equipe de Apoio com o amparo dos pareceres Jurídicos de números 496/18 e 498/18, 
comunicam que as empresas: JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ – EPP, LUQUIP
TERRAPLENAGEM LTDA EPP e PLENAPLAN CONSTRUTORA EIRELI EPP, foram 
HABILITADAS. Fica marcado para o dia 29 de junho de 2018, as 14:00 hrs a Sessão 
Pública para abertura dos envelopes de Proposta. O Processo encontra-se à disposição 
para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal 
de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
CONTRATO Nº 75/2018 PROC. Nº 354/2018

TERMO DE APOSTILAMENTO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. CONTRATADO: NACHO PHELPS 
PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. CNPJ: 21.618.261/0001-40. OBJETO: Em conformidade 
com a Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu artigo 65, §8, trata-se da correção do 
referenciamento do Contrato, onde se lê “Lorena, 19 de junho de 2018”, leia-se “Lorena, 
26 de junho de 2018”. No mesmo corrige-se a data de assinatura do Termo de Ciência e de 
Notificação, onde se lê “Lorena, 19 de junho de 2018”, leia-se “Lorena, 26 de junho de 2018”.
Os demais dados constantes na ata permanecem inalterados. O disposto no presente 
Termo de Apostilamento, passa a fazer parte integrante do processo nº 354/2018. DATA 
DA ASSINATURA: 26/06/2018.

Edição anterior do Intime, competição que reúne skatistas de todas as idades no próximo dia 30, em Guará

Campeonato Intime incentiva 
novos skatistas em Guará
A segunda edição da Competição reúne nomes de toda região 
e garante espaço para best trick, slackline e tênis de mesa 

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

Em sua segunda edição em 
Guaratinguetá, Intime, cam-
peonato que reúne nomes do 
skate, conta com as modalida-
des mirim, feminino, inician-
tes, best trick e amador, além 
de prática de slackline e tênis 
de mesa. No evento, marcado 
para o próximo dia 30, das 
14h as 21h, haverá também 
shows de reggae com Daniel 
Vas e Banda Sem Nome, e folk 
rock, com Edmar Bastos. A 
inscrição para a competição 
é de dois quilos de alimentos 
não perecíveis.

A proposta do Intime Gua-
rá é incentivar a prática de 
esporte. “A expectativa é 
que as pessoas, as crianças 
tenham oportunidade de 
ver o esporte acontecendo. 
O intuito maior é tirar as 
crianças de casa, da televisão, 
das redes sociais e praticar 
o esporte, ver a importância 
para saúde”, destacou Daniel 
Vasconcelos, responsável 
pelo evento, que é tatuador, 
barbeiro, fotógrafo e músico.

O slackline é o destaque 
desta edição. Para quem 
tiver curiosidade, haverá 
um instrutor para ensinar o 
esporte o dia inteiro, assim 
como um instrutor para o 
tênis de mesa.

Os alimentos arrecadados 
serão destinados a ações 
sociais da igreja Bola de 
Neve. “Ela é responsável 
por clínicas de recuperação, 
asilos e até mesmo trabalho 
com pessoas que chegam lá 

com alguma necessidade”, 
explicou Vasconcelos.

O evento conta com patro-
cínio da iniciativa privada, 
que apoia com premiações 
para o campeonato e inves-
timentos em melhorias do 
espaço. A segunda edição do 
Intime Guará será realizado 
à rua Doutor Neir Augusto 
Ortiz Pereira, nº 1.045, no 
Campo do Galvão. Vasconce-
los afirmou que não buscou 

apoio da Prefeitura pois o 
evento ainda é pequeno, 
mas que o espaço precisa de 
reformas. “Fizemos uma pista 
de skate. Queremos melhorar 
a parte do basquete, o piso, o 
portão, a iluminação”.

Na região, o skate tem re-
cebido maior atenção graças 
a novos nomes que têm se 
destacado nas competições 
internacionais. “O skate de 
Guará é muito famoso. Desde 

os anos 80, o pessoal vem fa-
zer campeonato aqui. Agora 
tem o Luizinho, de Lorena 
e o Foguinho de Guará, que 
representam o Vale. Isso 
influencia muito as pessoas. 
A molecada curte”, lembrou 
Vasconcelos, que espera um 
público maior para a edição. 
No ano passado, o Intime 
Guará atraiu competidores de 
cidades como Taubaté, Pinda, 
Ubatuba e Guararema.

Pinda inaugura UBS para absorver 
nova demanda do Araretama

Eventos de inauguração de unidade de saúde no Araretama; Pinda amplia estrutura de atendimento

Melhoria beneficia famílias do residencial “Bem Viver’; Prefeitura de 
Pinda investe R$ 120 mil para manter funcionamento da unidade

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Inaugurada no último dia 
16, a UBS (Unidade Básica de 
Saúde) "Enfermeira Rosân-
gela Maria Pires" começou 
na última segunda-feira a 
atender os mais de seis mil 
moradores do residencial 
“Bem Viver”, em Pindamo-
nhangaba. Construída por 
meio de um recurso estadual 
de cerca de R$ 300 mil, a uni-
dade é considerada peça-cha-
ve para garantir uma melhor 
infraestrutura às famílias da 
região do Araretama. 

Com uma área de 360 m², a 
UBS do Bem Viver foi inaugu-
rada no último    sábado com 
a presença do prefeito Isael 
Domingues (PR) e familiares 
da homenageada Rosangela 
Aparecida, que atuou mais 
de duas décadas como en-
fermeira na rede municipal 
de saúde. 

Além de consultórios e 
banheiros com acessibilidade 
para portadores de neces-
sidades especiais, o prédio, 
localizado à avenida Carlos 
Lopes Guedes Filho, conta 
com salas separadas para 
o acolhimento, vacinação, 
curativos e inalação.

De acordo com a secretária 
de Saúde e Assistência Social, 

Valéria dos Santos, o municí-
pio investirá mensalmente 
R$ 120 mil para manter o 
funcionamento da UBS. “Com 
a recente chegada dessas 
1.536 famílias à região do 
Araretama, era fundamental 
contarmos com esta nova 
unidade.     Esse prédio 
moderno está totalmente 
equipado para que as equipes 
de saúde ofereçam o melhor 
atendimento possível aos 
pacientes”.

Além de explicar como 
está o andamento das obras 
de recuperação de duas im-
portantes ESF’s (Estratégias 
Saúde da Família), a chefe da 
pasta revelou que em breve 
as demais unidades do mu-

nicípio receberão melhorias. 
“As reformas das unidades 
do Triângulo e Bela Vista 
deverão ser concluídas   até 
o fim de julho. Na sequência, 
será iniciada a recuperação 
da ESF do Crispin, com o 
prazo de entrega para até o 
fim do ano. Promoveremos 
melhorias em todas as uni-
dades de saúde da cidade, 
que infelizmente há muito 
anos não recebem serviços 
de modernização”. 

“Bem Viver” – Entregue 
no fim de fevereiro, pelo até 
então governador Geraldo 
Alckmin (PSDB), o conjunto 
habitacional “Bem Viver” foi 
construído através de um 
investimento governamen-

tal de aproximadamente 
R$138 milhões. Com 1.536 
apartamentos, o residencial 
foi financiado pelo programa 
estadual “Morar Bem, Viver 
Melhor” e federal “Minha 
Casa Minha Vida”.

O convênio para a cons-
trução do “Bem Viver” foi 
firmado em 2015, durante 
a gestão do ex-prefeito Vito 
Ardito (PSDB), já o sorteio 
dos beneficiados ocorreu em 
dezembro de 2016.

As moradias foram desti-
nadas a famílias com renda 
mensal de até dois salários 
mínimos, e deverão ser qui-
tadas em até dez anos através 
de parcelas mensais que 
variam entre R$ 80 e R$ 270.

Foto: Divulgação
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Produtores rurais de Cunha afirmam ter 
sido prejudicados por ação do ICMBio
Mesmo com parceria, idosos são multados em R$ 64 mil; autarquia não se manifesta sobre caso

Lucas Barbosa
Regional

Há mais de quatro meses 
impossibilitado de trabalhar 
devido à apreensão de sua 
máquina trituradora, um casal 
de produtores de flores, que 
mora em uma propriedade 
rural na estrada Paraty-Cunha 
(RJ-165), afirma ter sido injus-
tiçado por uma ação arbitrária 
de agentes de fiscalização 
do ICMBio (Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade). Ignorando a 
parceria firmada entre os mo-
radores e o Consórcio Serra 
da Bocaina, responsável pela 
recuperação da estrada que 
liga os dois municípios, a au-
tarquia, ligada ao Ministério 
do Meio Ambiente, multou o 
casal por estoque de madeira 
sem licença.

Os produtores rurais Luiz 
Mauro Gomes, 68 anos, e 
Izabel Ventura, 69 anos, que 
trabalham na plantação de 
flores copo-de-leite e hortên-
sias há mais de vinte anos, 
moram no “Sitio Estiva Preta”, 
no quilômetro 17 da estrada 
Paraty-Cunha, no interior do 
Parque Nacional da Serra da 
Bocaina. 

Os idosos afirmam que na 
época da recuperação da es-
trada, iniciada em 2014, eles 
voluntariamente e gratuita-
mente cederam, por cerca de 
três anos, um pedaço de sua 
propriedade ao Consórcio 
Serra da Bocaina para que 

fossem guardados tratores e 
outros maquinários. 

Já em 10 de novembro de 
2015, os produtores rurais 
firmaram um Termo de Par-
ceria com o Consórcio Serra 
da Bocaina para que toda 
madeira de supressão (corte 
de árvores e galhos), prove-
niente da execução da obra, 
fosse triturada, transforman-
do-se num substrato orgânico 

utilizado para a recuperação 
do solo da região, respeitando 
as exigências ambientais do 
Prad (Plano de Recuperação 
de Áreas Degradadas). Em 
contrapartida, o casal rece-
beria a doação de parte do 
material para utilizar em sua 
plantação de flores.

Além de apresentar o do-
cumento que comprova a 
parceria, Gomes afirmou que 

o procedimento foi acom-
panhando e fiscalizado pela 
supervisão ambiental da obra, 
de responsabilidade da UERJ 
(Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro).  O acordo foi 
informado também ao Ibama 
(Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis), DER- RJ 
(Departamento de Estradas de 
Rodagem do Rio de Janeiro) 

e o setor de fiscalização do 
ICMBio.

Mas de acordo como o casal, 
em 5 de fevereiro de 2018, 
fiscais do ICMBio foram até 
a propriedade e estoura-
ram o cadeado da porteira, 
e mesmo com a ausência dos 
proprietários, apreenderam o 
triturador de resíduos. Além 
da apreensão, foi aplicada 
uma multa de R$ 63 mil por 

estocagem de madeira sem 
licença e R$ 1 mil por dificul-
tar a entrada dos fiscais (por-
teira trancada). “Além de não 
termos condições financeiras 
para pagar a multa, essa ação 
arbitrária do ICMBio está nos 
impossibilitando de trabalhar, 
já que dependemos do tritura-
dor. Sinto que fomos traídos 
porque os fiscais sabiam 
da madeira estocada e que 
tínhamos a parceria com o 
Consórcio. Infelizmente eles 
ignoraram isso e tomaram 
essa medida injusta”, protes-
tou Gomes.

Além de apontar outras 
supostas falhas no procedi-
mento dos fiscais, o idoso 
revelou as dificuldades que 
o casal tem vivenciado. “Na 
entrada da propriedade tem 
uma placa com três números 
de telefone, mas os fiscais es-
touraram nosso cadeado sem 
ao menos nos telefonar. Não 
estamos conseguido dormir 
por causa da preocupação e 
deste sentimento de injustiça”.

O casal, que recorreu da 
multa na Justiça, prometeu 
que na sequência entrará com 
uma ação judicial de danos 
morais e materiais contra o 
ICMBio, com agravante de 
terem sido cometido contra 
idosos.

Outro lado – A reportagem 
do Jornal Atos solicitou um 
posicionamento do ICMBio 
sobre o caso, mas nenhuma 
resposta foi encaminhada até 
o fechamento desta edição.

Área, que pertence a casal de idosos, que virou palco de polêmica sobre acusação de abuso de Instituto Chico Mendes, na Cunha-Paraty

A Câmara de Pinda que aprovou reajuste de 2,7% aos servidores

Câmara de Pinda aprova reajuste salarial dos servidores
Quase 3,7 mil trabalhadores recebem aumento de 2,07%; 
Prefeitura e sindicato negociam novo reajuste para 2019

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Por 7 votos a 3, a Câmara de 
Pindamonhangaba aprovou, 
na última sessão, o projeto 
do Executivo que reajusta em 
2,07% os salários dos servido-
res municipais. Descontente 
com o valor do índice, o sindi-
cato da categoria revelou que 
está avançada a negociação 

Felipe César (PV) e Osvaldo 
Macedo, o Professor Osvaldo 
(PR).

De acordo Ramos, as partes 
decidiram que o município 
buscará adotar no segundo se-
mestre uma medida que viabi-
lize um novo reajuste salarial 
no início de 2019. “O Isael 
explicou que existe um gasto 
de quase R$ 2 milhões com 
horas extras, comprometendo 
recursos que poderiam ser 
usados num reajuste. Iremos 
até a Justiça do Trabalho para 
ver se existe a possibilidade da 
Prefeitura adotar um sistema 
de banco de horas por um ano. 
Já que provavelmente ocorre-
rá essa mudança, em janeiro 
nos reuniremos para discutir 
sobre uma nova correção 
salarial, já que não existirá 
mais a despesa com as horas 
extras”, revelou o presidente 
do sindicato.

com o prefeito Isael Domin-
gues (PR) para que uma nova 
correção salarial ocorra no 
início de 2019.

Desde setembro do ano pas-
sado, a atual gestão municipal 
e o Sindicato dos Servidores 

Foto: Divulgação

Municipais de Pindamonhan-
gaba discutem sobre o valor 
do reajuste que seria conce-
dido aos quase 3,7 mil traba-
lhadores em 2018. Enquanto 
o presidente do sindicato, 
Daniel Ramos, cobrava uma 

correção de 7%, Isael justifi-
cava que o índice de 2,07% 
é o reajuste que conseguiria 
conceder devido aos gastos 
com a folha de pagamento do 
munícipio, que estão próximos 
de atingir o limite prudencial 

estabelecido por lei.
Após quase nove meses de 

embates, o projeto foi aprova-
do pelo Legislativo na última 
segunda-feira. Afirmando que 
os trabalhadores deveriam ter 
recebido um reajuste maior 
do que 2,07%, votaram de 
forma contrária à proposta 
os vereadores Rafael Goffi 
(PSDB), Ronaldo de Andrade, 
o Ronaldo Pipas (PR) e Jorge 
Pereira, o Jorge da Farmácia 
(PR).

Expectativa – No último 
dia 14, Isael e parte de seu 
secretariado se reuniu com o 
presidente do Sindicato dos 
Servidores Municipais, Daniel 
Ramos, para debaterem sobre 
o reajuste 2,07% e demais 
reinvindicações da categoria. 
O encontro contou também 
com a presença do presidente 
da Câmara, Carlos de Moura, o 
Magrão (PR), e dos vereadores 
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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


