
CONSCIENTIZAÇÃO EM PIQUETE...  Como forma de orientar a população, a Águas Piquete 
participa de eventos em escolas com o Programa Caixa Limpa, no qual a população pode aprender como 
realizar corretamente a caixa d’água..
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Prefeitura de Cunha inicia cadastro de 
estabelecimentos para alavancar turismo
Novo sistema tenta organizar setor da Estância Climática; medida atende Plano Diretor de Turismo

Caroline Meyer
Cunha

Um projeto lançado pela 
Prefeitura tenta aumentar o 
número de estabelecimentos 
cadastrados do setor turís-
tico e facilitar o acesso aos 
serviços de Cunha. A cidade 
apresentou o sistema de ca-
dastro no último dia 25, em 
reunião aberta ao público na 
Câmara.

O novo sistema, gratuito 
e sigiloso, está aberto para 
todas as empresas do mu-
nicípio.

A proposta atende um item 
do Plano Diretor de Turismo. 
“O novo sistema é uma ini-
ciativa da Prefeitura com a 
Comtur (Conselho Municipal 
de Turismo), como parte das 
ações de incentivo ao setor 
que a Prefeitura está lan-
çando”, explicou o diretor de 
Turismo e Cultura de Cunha, 
Joás Ferreira, que também 
ocupa o cargo de secretário 
do Comtur.

Os interessados devem 
acessar o Sistema de Gestão 
Turística, no próprio site 
da Prefeitura, e preencher 
os dados solicitados. Não 
há limite para o número de 
cadastrados.

A ação promete melhorar 
a divulgação turística do 
município, que é uma estân-
cia climática (termo utiliza-

do pelo Governo do Estado 
de São Paulo para designar 
cidades com clima ameno 
de serra). “As vantagens 
que os estabelecimentos 
cadastrados terão, ou seja, 

regularizados, são inúmeras. 
Entre elas a participação nos 
materiais de promoção a se-
rem desenvolvidos como um 
mapa e guia turístico, além 
de um calendário de even-

tos”, esclareceu Ferreira.
O secretário alertou tam-

bém para os prazos para o 
cadastro. “O cronograma 
para a distribuição desses 
materiais é outubro (2018), 

portanto, os estabelecimen-
tos precisam estar cadastra-
dos até agosto”.

Para Ferreira, a medida 
vai fazer com que a cidade 
tenha um retrato mais real 

e eficiente de toda a sua 
estrutura de turismo, o que 
na visão dele, irá contribuir 
para um planejamento me-
lhor das iniciativas voltadas 
para o setor.

Vista geral da Estância Climática de Cunha, que deu início ao trabalho de cadastro para estabelecimentos ligados ao setor de turismo; expectativa para avalancar setor

Foto: Reprodução
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Prefeitura de Silveiras 
abre inscrições para 
psicólogo e fisioterapeuta
Processo seletivo da Prefeitura tem 
salários de R$ 1,3 mil no município

Da Redação
Silveiras

A Prefeitura de Silveiras 
abriu inscrições para Pro-
cesso Seletivo de nível su-
perior para contratação de 
fisioterapeuta e psicólogo. As 
inscrições tiveram início na 
última semana e seguem até 
a próxima sexta-feira.

A carga horária será de 
trinta horas semanais, com 
valor da Bolsa Auxílio de R$ 
1.325,80.

São duas vagas disponíveis 
para fisioterapeuta, sendo 
uma para pessoa com de-
ficiência, e uma vaga para 
psicólogo. O candidato deve 
ter idade mínima de 18 anos 
e pagar a taxa de inscrição de 
R$ 46. A empresa responsá-

vel pelo processo é a Moura 
Melo Consultoria em Recursos 
Humanos Ltda.

O processo seletivo cons-
tará de provas objetivas de 
conhecimentos básicos, gerais 
e específicos, no total de cin-
quenta questões com quatro 
alternativas. A data prevista 
da prova é 5 de agosto, poden-
do ser alterada pela Comissão 
do Processo Seletivo e pela 
empresa responsável.

A data, local e horário das 
provas serão divulgados em 
até cinco dias antes no site da 
empresa, e no site da Prefei-
tura. Para mais informações, 
inscrições e edital completo 
podem ser obtidas no site 
mouramelo.listaeditais.com.
br, ou no site da Prefeitura, 
silveiras.sp.gob.br.
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PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO - ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 028/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018 - REGISTRO DE PREÇOS

TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para aquisições de equipamentos 
e materiais de informática, conforme descrição constante do 
Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) 
DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO 
DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO E, AINDA, conforme o caso, DA DECLARAÇÃO 
QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
23/07/2018, às 14:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, 
Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e 
documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à 
disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no 
endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, 
item Licitações.

Silveiras, 06 de julho de 2018.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

DIRETORIA DE ENSINO 
REGIÃO DE GUARATINGUETÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino - Região Guaratinguetá 
- Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico n° 06/2018, Processo 
SPDOC 771783/2018 – Ref Processo º 1355/0049/2018, Oferta de 
Compra n° 080308000012018OC00036, do tipo menor preço, a 
ser realizado por intermédio do sistema eletrônico de contratações 
- BEC/SP, objetivando contratação de empresa especializada em 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA EM 
AMBIENTE ESCOLAR.  A sessão pública de processamento do 
Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br, no dia 24/07/2018, às 9 horas.

Atos e Fatos
“O Brasil é o maior 
adversário de si mesmo.”

Márcio Meirelles Ronaldinho

AGROTÓXICO OU 
AGRODEFENSIVO?
Com o objetivo de des-

burocratizar e acelerar os 
registros de agrotóxicos 
(defensivo agrícola) no país, 
nova lei retira a competência 
inicial da ANVISA para o 
Ministério da Agricultura.

Com um ato desburo-
cratizante e para acelerar o 
registro, a nova lei concentra 
a aprovação no Ministério 
da Agricultura em regime 
de temporariedade até o 
registro definitivo do órgão 
regulador.

Motivo para os pseudo-
ambientalistas, artistas de-
sempregados e cozinheiros 
matinais da televisão, para 
criar um clima de dúvida 
sobre a segurança dos ali-
mentos agrícolas.

Para o leitor tirar a sua 
dúvida e formar a sua opi-
nião, em décadas passa-
das na Austrália, a lagarta 

Heliocoverpa, atacou as 
plantações de soja. praga 
debelada com um pesticida 
eficaz rapidamente.

Em 2013, a Heliocoverpa 
ataca a soja brasileira e foi 
importada emergencialmen-
te pelo país o pesticida que 
eliminou a infestação aus-
traliana, para atender focos 
nos estados da Bahia que em 
poucos dias chegou ao esta-
do de Goiás e Mato Grosso.

Após longa batalha, o 
produto foi finalmente apro-
vado no ano passado, quan-
do a praga já estava espa-
lhada por todo o território 
nacional.

A recuperação do solo 
com os nutrientes – os fer-
tilizantes químicos – com a 
sintetização da amônia e os 
pesticidas para o controle 
fitossanitário.

Apesar dos benefícios 
que os fertilizantes químicos 
e os defensivos agrícolas 
trouxeram ao desenvolvi-
mento agrícola afastaram do 
mundo o risco eminente da 
falta de alimentos. 

O Brasil usa 17 milhões 
de hectares no agronegócio, 
sem o agro defensivo preci-
saria de 37 milhões de hecta-
res para a mesma produção. 
Talvez não tivéssemos mais 
a floresta amazônica!

Os produtos químicos de-
senvolvidos para o controle 
de pragas foram desenvol-
vidos pelos alemães que 
produziram também tóxicos  
para as câmaras de gás na 
segunda guerra mundial.

Daí, talvez, se associar 
aos defensivos agrícolas 
como nocivos à saúde e a 
busca pelos produtos orgâ-
nicos.

O interessante, só no 

Brasil, os agros defensi-
vos são reconhecidos como 
agrotóxicos. A senadora 
Katia Abreu, líder ruralis-
ta, propôs a troca do nome 
em projeto de lei, mas foi 
derrotada, o que ajudou a 
desenvolver o negócio dos 
produtos orgânicos.

A utilização dos defensi-
vos agrícolas na agricultura 
é bastante difundida no Bra-
sil e trata-se de uma técnica 
segura e eficiente, mas pode 
ter efeitos nocivos ao meio 
ambiente quando aplicados 
inadequadamente. Entretan-
to, há recursos técnicos de 
uso adequado e uma legis-
lação eficiente para tal.

A escolha do consumo de 
produtos orgânicos é uma 
decisão pessoal, todavia, 
incentivar o uso do orgânico 
porque o defensivo agrícola 
causa doenças - as pessoas 
acreditam -, uma distância 
muito grande. Falta infor-

mação sobre o assunto. Ar-
tistas de televisão, a mídia, 
pretensos defensores do 
meio ambiente, empresários 
atacadistas, “ambientalistas 
do asfalto”, utilizam do 
desconhecimento do con-
sumidor para incentivar o 
consumo do orgânico que 
pode ser portador de doenças 
intestinais como E.coli e a 
salmonela.  

Não há comprovação, na 
história, de registro de morte 
relacionada a ingestão de 
produtos com agrotóxicos e 
males como câncer, doença 
de Parkinson, Down e Al-
zheimer. A incidência destas 
doenças se manteve estável 
entre 1975 e 2009. Por outro 
lado, os orgânicos foram 
responsáveis pela morte de 
35 pessoas e a intoxicação 
alimentar de mais de 3 mil 
casos na Alemanha em pas-
sado recente.

O mercado de orgânico 
no Brasil, em 2016, chegou 
aos R$ 2,5 bilhões de reais 
que é ainda muito pequeno 
se comparado com o merca-
do de batatas: R$ 5 bilhões.

O consumo de orgânicos 
no mundo vem caindo e o 
exemplo mais significativo 
é o da Dinamarca “a nação 
mais orgânica do mundo” 
onde o consumo da popu-
lação não chega a 7.6%, ou 
seja, 92,4% se alimentam de 
produtos convencionais.

A decisão do consumidor 
pelo consumo de um produto 
orgânico é uma decisão pes-
soal e de maior custo, pois 
o orgânico chega a ser mais 
caro 270% e sem nenhuma 
comprovação científica que 
o agro defensivo faz mal à 
saúde.

Tá mais para mito!

"A decisão do consumidor
pelo consumo de um produto

orgânico é uma decisão
pessoal e de maior custo" Casas entre os bairros Vila Geny e Jardim Margarida, em Lorena

Com 54% de imóveis em 
estado irregular, Lorena 
debate georreferenciamento
Mapeamento aponta que edificações foram ampliadas mesmo sem 
aval municipal; Prefeitura organiza reunião pública para debater estudo

Lucas Barbosa
Lorena

Com aproximadamente 
17 mil imóveis irregulares 
junto ao cadastro imobiliário 
de Lorena, a Prefeitura pro-
move, na tarde desta quinta-
-feira, uma reunião pública 
para explicar os detalhes do 
trabalho de georreferencia-
mento realizado no início do 
ano. O mapeamento flagrou 
que 54% das edificações 
foram ampliadas sem que o 
Executivo fosse informado, 
prejudicando a cobrança 
do IPTU (Imposto Predial e 

Territorial Urbano).
Marcada para as 18h30, 

na Casa de Cultura, a reunião 
será ministrada pelo repre-
sentante da Mitra Sistemas, 
Vanderlei Evangelista Júnior, 
responsável pelo trabalho 
de georreferenciamento 
realizado no município. De 
janeiro a maio, a empresa 
utilizou um avião, autorizado 
pela Anac (Agência Nacional 
de Aviação Civil), para foto-
grafar todos os imóveis da 
cidade. Através dos registros, 
uma equipe técnica realizou 
a medição das propriedades, 
na sequência confrontando 

os dados com as medidas 
descritas na documentação 
dos imóveis. Após a compa-
ração, a empresa descobriu 
que mais da metade das 
edificações foram ampliadas 
sem o aval da Prefeitura, 
consequentemente afetando 
a arrecadação do IPTU. “O 
georreferenciamento é uma 
importante ferramenta na 
busca pela regularização e 
justiça tributária de Lore-
na. Esse processo de mo-
dernização no cadastro de 
imóveis, que também ocorre 
em outras cidades paulistas, 
atende uma recomendação 

do Tribunal de Contas do 
Estado”, explicou o secretá-
rio de Administração, Daniel 
Malerba.

O chefe da pasta ressal-
tou ainda a importância 
da participação popular 
na reunião que detalhará o 
georreferenciamento e seus 
efeitos. “Essa explanação 
do representante da Mitra 
possibilitará que a popula-
ção   conheça cada etapa do 
levantamento. Além disso, 
o encontro será uma ótima 
oportunidade para que a 
população tire todas suas 
dúvidas”.

Foto: Arquivo Atos
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O que o candidato a deputado deve ter como prioridade para ajudar a região?
ENQUETE:

“Aqui em Cachoeira Pau-
lista, uma das coisas que 
mais faltam para os mora-
dores é o emprego. Falta 
normalizar o movimento, 
porque a cidade está muito 
parada. Infelizmente, aqui 
só vive de propaganda da 
política, falam que vão 
fazer isso ou aquilo e não 
fazem nada para a popula-
ção de fato. Pra mim, isso 
aqui é tudo furada,”

José Guedes,
65 anos, pensionista,
bairro Santa Terezinha

“Recentemente Lorena 
foi considerada a cidade 
mais perigosa do Estado. Eu 
acho que poderia melhorar 
a segurança. Eu acredito que 
quando fala em segurança, 
vai além de policiamento na 
rua, envolve educação, focar 
em uma educação básica 
dos jovens. É importante ter 
deputados da região e que 
queiram de fato atender as 
necessidades da população.”

“Não aguento quando 
falam que a Santa Casa de 
Lorena é boa. Eu não sei 
como é das outras cidades. 
Torci meu tornozelo, fui lá 
e não foi muito bom. Agora 
fizeram a greve pelo preço 
da gasolina, do ônibus, não 
adiantou. Por isso eu acho 
importante ter pessoas da 
região no Congresso, por-
que podem trazer coisas 
melhores pra cá.”

Renan Rodrigues,
25 anos, estudante de Direito, 
Vila Nunes (Lorena)

Fernanda Luíza, 18 anos, 
estudante de Engenharia,
Vila Nunes (Lorena)

“Eu acho que o que chegou 
aqui na cidade e está bem 
feio é a questão das drogas. 
A gente vê muitas crianças 
que estão no Centro da 
cidade já envolvidas. Aqui 
na praça (Prado Filho) não 
estávamos acostumados a 
sentar, a gente senta e fica 
com medo. A marginalidade 
está chegando muito rápido, 
era uma cidade calma e ago-
ra não é mais.”

Letícia Faria,
50 anos, empresária,
Centro (Cachoeira Paulista)

“Em Canas precisa me-
lhorar a saúde, se vai pegar 
remédio não tem. Também 
precisa de serviço para os 
adolescentes, não sei onde 
eles estão investindo dinhei-
ro que não vê progredindo. 
A cidade é parada, a Prefei-
tura está parada. Poderia 
mudar os gestores, porque 
se continuar os mesmos, as 
cidades vão continuar do 
mesmo jeito, sem nada.”

“O problema na nossa 
cidade é a saúde. Mas o 
prefeito está de parabéns, 
porque a saúde estava ruim, 
agora está ótima. Taubaté e 
Guaratinguetá está ótimo, 
tem um bom atendimento 
também. Antigamente, eu 
ia tomar injeção na Santa 
Casa de Cachoeira e não 
tinha nada. Hoje tem. Para 
mim, o prefeito é ótimo para 
Cachoeira.”

Jéssica de Andrade,
25 anos, doméstica,
Bela Vista CDHU (Canas)

Luiz Gomes de Araújo,
65 anos, jardineiro,
bairro Chácara do Moinho

“Estamos precisando em 
Cachoeira Paulista é de mais 
indústrias. Acho que falta os 
políticos se interessarem de 
verdade para que as coisas 
aconteçam. Estou na torcida 
para que apareçam algumas 
pessoas que se interessem 
pelo bem estar da nossa 
cidade e da nossa região, 
porque ultimamente quem 
está comandando não está 
fazendo nada.”

Artur Moreira Salvador,
69 anos, metalúrgico,
Parque Primavera

“O que precisa melhorar 
no atendimento da nossa 
população é a saúde, por-
que está péssima. O serviço 
aqui em Cachoeira Paulista 
é zero, não tem nada. Eu 
tenho plano de saúde e não 
preciso dos serviços da rede 
pública da cidade. Quando 
preciso, uso em Lorena, 
porque aqui em Cachoei-
ra nem o atendimento de 
emergência adianta.”

Simone Lorena,
43 anos, promotora de vendas, 
Alto da Boa Vista

Fotos: Jéssica Dias

Eleitores de Cachoeira cobram 
“atenção real” de candidatos
Enquete do Jornal Atos mostra que moradores da cidade esperam 
que soluções para problemas não fiquem apenas nos discursos

Da Redação
Região

Com a campanha eleitoral 
mais curta, os indicados às 
vagas para a Assembleia 
Legislativa e ao Congresso 
Nacional se movimentam pelo 
País. Na região não é diferen-
te. Pré-candidatos nascidos 
no Vale do Paraíba e nomes 
que vem de outras regiões já 
disputam a atenção dos eleito-
res, que cobram atenção para 
além do dia 7 de outubro, data 
da decisão nas urnas.

Dentro do cronograma 
estipulado pelo TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral), as 
convenções para a escolha 
dos candidatos a presidente e 
vice-presidente da República, 
governador e vice-governa-
dor, senador e suplentes, 
deputado federal, deputado 
estadual ou distrital devem 
ocorrer entre os dias 20 de 
julho e 5 de agosto.

Mas até lá, as conversas 

com os moradores da região 
já são pautadas por demandas 
recorrentes como a violência, 
o desemprego e a atenção à 
saúde pública. Tudo em busca 
da formação de uma frente 
parlamentar forte em São 

Paulo e Brasília.
Para avaliar o que o eleitor 

espera dos futuros parlamen-
tares, o Jornal Atos deu início 
à uma série de enquetes pela 
região. A primeira, em Cacho-
eira Paulista, onde, além de 

enumerar os problemas regio-
nais, os entrevistados lembra-
ram das demandas diárias na 
cidade como a saúde, ainda o 
principal calcanhar-de-Aquiles 
no governo do prefeito Edson 
Mota (PR).

Na praça Prado Filho, presença cada vez maior de pedintes espelha condição da região central da cidade

Foto: Jéssica Dias

Inpe monitora focos 
de incêndio na região

Limpeza periódica 
da caixa d'água 
beneficia a saúde

Parceria entre instituto, Bombeiros 
e prefeituras tenta reduzir número 
de queimadas; Lorena intensifica 
campanha de conscientização

Caroline Meyer
Região

Da assessoria
Piquete

Com o intuito de detectar as 
queimadas e atender as ocor-
rências com maior agilidade, 
uma parceria entre o Corpo 
de Bombeiros, prefeituras 
e o Inpe (Instituto Nacional 
de Pesquisa) trabalha para 
localizar focos de incêndios 
na região. A ação foi intensifi-
cada no período de estiagem, 
quando a qualidade do ar cai.

Em Lorena, o secretário do 
Meio Ambiente Willinilton 
Portugal explicou a parceria 
com o instituto, destacando o 
acidente que devastou grande 
parte da Serra da Bocaína, em 
Bananal, em setembro do ano 
passado.

“O Inpe consegue localizar 
rapidamente grandes focos 
de incêndio e avisar aos bom-
beiros ou ao município para 
que ele tome as providências 
cabíveis e assim evitar que 
tome grandes proporções, 
como o acidente que aconte-
ceu em Bananal”.

A Prefeitura iniciou a cam-
panha de conscientização 
com ações nas redes sociais 
com medidas e explicações 
sobre os riscos de queimadas 
para toda comunidade. “O 
município fica atento, orien-
ta, faz divulgação na mídia 
impressa e digital, coloca 
foto e explica, mas é muito 
da consciência de cada um”, 
afirmou Portugal.

O apoio do instituto garante 
um controle mais pontual 
que as cidades da região 
exercem sobre as queimadas. 
Essa é a única ferramenta de 
estatísticas a respeito das 
ocorrências.

Mesmo com a divulgação, 
os focos de incêndio au-
mentaram devido a fatores 

Você sabia que deve fazer 
a limpeza da caixa d’água, 
de seis em seis meses? E que 
essa ação pode trazer bene-
fícios à saúde da sua família. 
O serviço é importante para 
identificar se existe algum 
vazamento e promover a hi-
gienização, pois o acúmulo de 
sujeira e micro-organismos 
pode contaminar a água.

O ideal é que cada resi-
dência tenha pelo menos 
uma caixa d’água para uso 
em casos emergências, caso 
ocorram eventuais problemas 
no abastecimento da cidade. 
Priorizar pela distribuição de 
uma água límpida e potável é 
uma das premissas da Águas 
Piquete, responsável pelo 
tratamento da água e esgoto 
do município. 

De acordo com o gerente 

como a falta de chuvas, o 
que deixa a umidade do ar 
ainda mais baixa, além do 
período de festas juninas, 
quando é maior a utilização 
de fogos e balões. “Soltar 
balões também é outro 
crime ambiental e pode 
causar acidentes. Então, 
qualquer terreno com esse 
clima quente e a noite fria, 
a vegetação sente e está 
propício a queimar. Uma 
bituca de cigarro é capaz 
de causar sérios proble-
mas”, avisou o secretário, 
frisando o motivo das ocor-
rências aumentarem nessa 
época do ano.

Portugal, que é engenhei-
ro químico industrial, des-
tacou a responsabilidade 
comum a todos no que diz 
respeito ao recolhimento 
do lixo. “A nova Lei 12.305 
de 2010 da Política de Ge-
renciamento de Resíduos 
Sólidos institui a respon-
sabilidade, claro, ao poder 
público, mas também a 
sociedade civil e as empre-
sas. Não simplesmente a 
prefeitura é responsável 
pela limpeza. Você gera 
resíduos, você tem que dar 
destino ambientalmente 
correto aos mesmos”, sa-
lientou.

Para diminuir o proble-
ma, capaz de causar danos 
não somente a fauna e a 
flora, como também ao 
próprio homem (por piorar 
a qualidade do ar causando 
casos de alergias e bronqui-
tes), a população deve além 
de fazer a coleta do lixo que 
produz, denunciar novas 
queimadas. “Denuncie, se 
há a comprovação de que a 
pessoa realmente cometeu 
esse ato, com fotos, ela será 
punida”, pediu o secretário.

da Águas Piquete, Sérgio 
Bovo, a empresa garante 
a qualidade da água até 
o hidrômetro, porém a 
parceria com o cliente é 
indispensável para não 
comprometer a qualidade 
final da água. “É um erro 
limpar o reservatório só 
quando a água está bar-
renta. Não é pelo fato de 
não ver a sujeira que ela 
não está lá. O intervalo da 
limpeza vai depender da 
localização da residência. 
Quanto mais longe da rede 
de abastecimento, mais suja 
pode estar a água”, orienta 
Bovo.

Como forma de orientar a 
população, a Águas Piquete 
participa de eventos em 
escolas com o Programa 
Caixa Limpa, no qual a 
população pode aprender 
como realizar corretamente 
a caixa d’água.
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VENDO Fiat Doblo 
– ano 2013 – flex 
1.4 único dono. Tr.F: 
3643-1427/99194-
4495/99718-6236 – 
Pinda
VENDO Parati 1.6 
ano 94– azul marinho 
– G -. Tr.F: 99193-
1301 – Pinda 
VENDO Idea ano 
2012 –completo -  
Tr.F: 99165-4259 – 
Pinda
VENDO Fusca ano 
85 – 1.600 – bege 
– 2º dono – impe-
cável. Tr.F: 3648-
5017/98167-3808 – 
Pinda 
VENDO Vectra ano 
2011 - 2.4 16v – preto 
– R$ 23.800,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Cel ta LS 
ano 2012 – 1.0 – 
preto – 2 pts – R$ 
17.400,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Cel ta LS 
a n o  2 0 1 3  –  1 . 0 
– prata – 2pts. R$ 
18.400,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 

VENDO Chácara 
– otima local iza-
ção – Rod. Dr. Caio 
Gomes Figueiredo  
13010 – Bom Su-
cesso/Pinda prox. 
entrada Pesqueiro 
Vila Rica – c/sauna, 
piscina pesqueiro e 
rio. Tr.c/ Josimar – F: 
99170-7058 – Pinda
VENDO Chácara – 
Goiabal – 1.000m2 – 
c/árvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos, 
falara acabamento.  
R$ 80 mil. Valor ne-
gociável. Aceito car-
ro/moto como parte 
de pagamento. Tr.F: 
99773-3267 – Pinda
VENDO Terreno – 

Pinda
VENDO Montana 
LS ano 2013 – 1.4 
– bege – completo. 
R$ 26 mil. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Prisma Joy 
ano 2010 – 1.4 – 
prata – básico. R$ 
18.900,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
V E N D O  Vo y a g e 
ano 2012 – 1.0 – 
prata – básico. R$ 
25 mil. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Voyage ano 
2013– 1.0 – pra-
ta – completo. R$ 
27.800,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
ano 2009 – 1.6 – cin-
za – completo. R$ 
21.500,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Fox  ano 
2009 1.0 Trend – 
prata – completo. R$ 
19.700,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 

Ubatuba. Tr.F: 3637-
5872/99761-2042 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
(por casa menor/sitio/
outros) sobrado de 
214m2 – c/3dorms., 
2 banhs., churrasq., 
forno e fogão lenha, 
janelas e portas blin-
dex, portão automáti-
co – Bº Mantiqueira/
Moreira César. Escri-
tura registrada. Tr.F: 
99620-8676 – Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa- Morumbi/Pin-
da – c/2dorms., sala, 
2banhs., garagem 
portão automático, 
lavand., toda refor-
mada. Tr.F: 99788-
3025/99650-0376 – 
Pinda
VENDO Sobrado 5 
cômodos, garagem, 
fechada, doc.ok. Jdim 
Araretama/Pinda. 
Tr.F: 99189-6477 – 
Pinda
VENDO Sobrado – 
Mantiqueira/Pinda-  
c/2 stes., ar condi-
cionada nos quartos, 

Pinda
VENDO Gol Copa 
ano 2006 – bran-
co  –  bás ico .  R$ 
16.000,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Ford Ka ano 
2013 – 1.0 – ver-
melho – básico. R$ 
19.900,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Ford ka ano 
2013 – 1.0 – pra-
ta – menos ar. R$ 
22 mil. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Focus Guia 
ano 2004 – 2.0 – 
preto – completo R$ 
17.500,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Uno Eco-
n o m y  a n o  2 0 1 3 
– 1.0 – básico. R$ 
16 mil. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDOPá l io  WK 
Atrac ano 2012 – 1.4 
– branco – completo. 
R$ 28.500,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Strada Ad-
venture ano 2006 – 
1.8 – prata – comple-
to. R$ 21.800,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Pálio ano 
2006  Fire 1.0 2 pts 
– R$ 12.500,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda

garagem p/2 carros, 
4 banh., churrasq., 
sala, copa, coz., á/
serv.  Tr.F :  3522-
4475/99253-1545 – 
Pinda
VENDO Terreno – 
Shangrilá – prox. es-
cola e posto de saú-
de. c/125m2. Tr.F: 
98157-8555/99153-
4726 – Pinda
V E N D O  á r e a 
c /1 .000m2.  Tr.F : 
99636-8719 – Pinda
VENDO Casa – ½ lote 
– Mantiqueira/Pinda – 
c/2dorms., sala, coz., 
banh. Ter.F: 95108-
5003 - Pinda
ALUGO Apto – Uba-
tuba/Tenório – Tr.F: 
3642-3302/99119-
3754 – Pinda
ALUGO Edícula – 
centro/Pinda – c/quar-
to, sala, coz., banh., 
varanda, quintal, in-
cluso agua/luz/IPTU. 

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  -
Av. Ilha Bela 105 - próx. a Lo-
térica -   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. Gonzaga 170 - ao lado
da biblioteca - Moreira César

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 ótio 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

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 do ZÈ - Rua Alcides Timo-
téo  Ferreira  dos  Santos  (ant.
Rua 40) nº 662 - Mantiqueira

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

BORRACHARIA
Borracharia e Oficina do Edson
F: 3637-1856/99232-7770 - Rua
José Monteiro  César  600  -
Moreira César  - Pinda

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

SERLI CABELEIREIRA UNISEX  -
watts 98155-6436 - R. José B.
Dos Santos, 190 - Mantiqueira
- Moreira César

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
CÉSAR PARK Gas e Água - DISK
entrega F:  3641-3601/98223-
4154  -  Av.  Fco  Carlos  de
Oliveira  676  - César  Park  -
Moreira  César
SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Gas - 3645-4000/3642-6921 - Av.
Dr. Fontes Junior 692 - M.Aurea
- Pinda

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

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
JM Limpeza automotiva - lava
rápido  leva e traz  - F: 99678-
6208  /  3637-4399  -  Pça  São
João 39  - (ao  lado da Honda)
Moreira  César
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.
3 6 37 - 3 0 74/9 74 03 - 6 52 4
45*16*100  473  –  Av.  José
Augusto  Mesquita,  251  –
Moreira César

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
CONSTRULAR MADEREIRA: do
BÁSICO AO ACABAMENTO F:
3522-9003 / 3641-1670 - Rua
Abel  Fabricio  Dias  5711  -
V.S.Benedito  - Moreira  César
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
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

MATERIAL ELÉTRICO E
HIDRÁULICOS

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

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

ÓLEO
CASA DO ÓLEO MOREIRA CÉ-
SAR - troca  de óleo  especia-
lizada, higienização de ar con-
dicionado - F: (12) 3525-1630
/watts  98856-5432  - Rua Ver.
Abel Fabricio Dias 808 - V.S.Be-
nedito  -  Pinda

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

PADARIA
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
JS pneus Alemão - F:  99731-
4477/98864-1024 - martelinho
de ouro polimeto e cristaliza-
ção  -  retoque  em  geral  -  F:
98845-0113 - Rua José Milton
Monteiro  63  -  (ant.  Rua  1)  -
Mantiqueira  - Moreira César
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

(12) 99104-0182
RAÇÃO

Casa de ração Oliveira - aceita-
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 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 -

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

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transpor-
te  de  funcionários  de  fabri-
cas/faculdades/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 - Moreira Cesar
Villa Vidros - Tel 99722-6066
wats/98897-4288 - Av. Abel F.
Dias, 5711 - V. S. Benedito

VENDO Uno Vivage 
Atrative 1.4 – prata – 
completo + couro. R$ 
22.600,00. r.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Pegeout 1.6 
206 ano 2003 – bran-
co – completo. R$ 
13.000,00. r.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Toyota Co-
rolla XLi 1.8 ano 2009 
– prata – completo 
+couro. R$ 39.500,00. 
r.F: 3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda Civic 
XLS 1.8 ano 2010 
– cinza – completo 
+ couro. R$ 39 mil. 
r.F: 3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda Fal-
con 400 ano 2003 
– R$ 8.500,00. r.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Yamaha YBR 
Factor 125 cc ED ano 
2011. R$ 4.800,00. 
r.F: 3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda Fan 
125 cc ES – preta ano 
2009. R$ 4.500,00. 
r.F: 3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Corsa hatch 
Joy 1.0 ano 2005 – 
azul. R$ 15.900,00. 
A c e i t a  f i n a n c i a -
mento. Tr.F: 3642-
7384/99660-5334 – 
Pinda
VENDO Gol ano 2007 
– Power Flex 1.6 – 

Tr.F: 99792-1069 – 
Pinda
ALUGO Quarto/ba-
nheiro – Ouro Verde/
Pinda. Tr.F: 99204-
5626 – Pinda
ALUGO Apto – duplex 
– próx. ao centro – c/2 
forms., 2 banhs., coz., 
á/serv., mobiliado -  in-
cluso água/luz/IPTU/
condomínio.  Tr.F: 
3527-7828 – Pinda
ALUGO casa – Man-
tiqueira/Pinda. Tr. F: 
99636-1491 – Pinda
ALUGO Apto p/tem-
porada – capacidade 
5 pessoas – Itagua/
Ubatuba. Tr.F: 99117-
9008/3836-2296 – 
Pinda
ALUGO 2 cômodos 
– Av. Fortunato Mo-
reira – ao lado do 
viaduto. Tr.F: 99775-
1668/99606-9613 – 
Pinda
ALUGO Casa – Pque 

prata – completo. 
R$ 19.900,00. Tr.F: 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO Vectra ano 
97 2.0 – vinho – 
R$ 11.900,00. Tr.F: 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO HB 20 S Se-
dan ano 2015 – auto-
mático, couro. Tr.F: 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO Celta Life 
2 pts – prata. R$ 
16 .900,00 .  Tr.F : 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda 
VENDO Pegeout 
Passion 1.4 – flex 
– completo – cinza. 
R$ 25.900,00. Tr.F: 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO Pálio – ar/
d i reção  –  b ran -
co – 1.0 – Flex. R$ 
23 .900,00 .  Tr.F : 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO Peugeot 
Escapade 1.6 ano 
2008  –  comp le -
to – Flex – preto. 
R$ 16.900,00. Tr.F: 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO Moto Honda 
Fan 150 ES ano 2012 
– conservada – pre-
ta. R$ 6.300,00. Tr.F: 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO Prisma 1.4 
ano 2011 – com-
pleto – prata. R$ 
22 .900,00 .  Tr.F : 

S.Domigos – c/ 1 
dorm., sala, coz., 
banh., á/serv. Tr. F: 
3642-5393/99166-
8891 – Pinda
ALUGO Kitnet – cen-
tro – incluso agua/luz/
IPTU. Tr.F: 99792-
1069 – Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
M o m b a ç a .  T r . F : 
99217-5268/99187-
4645 – Pinda
A L U G O  A p t o  p /
temporada –  ca-
pacidade 5 pesso-
as – prox. Aquario/
Ubatuba. Tr.F: 98856-
1276/98837-2554 – 
Pinda
A L U G O  G a l p ã o -
c/200m2 – coberto 
-  c/mezanino – 2 ba-
nhs., - Araretama – 
boa localização. Tr.F: 
99181-1112 – Pinda
ALUGO Casa – An-
drade –Tr.F: 3642-
1248 – Pinda


