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CDHU de Moreira César tem centro 
esportivo restaurado e ampliado
Espaço tem melhorias com uso de material recuperado; Prefeitura anuncia melhorias em outros pontos do distrito

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Atendendo uma antiga reivin-
dicação das famílias do distrito 
de Moreira César, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba iniciou 
na última semana as obras de 
recuperação e ampliação da 
área de lazer do CDHU Cícero 
Prado (Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e Ur-
bano). Após a conclusão do ser-
viço, está prevista a realização 
de melhorias semelhantes em 
outros dois bairros do distrito.

De acordo com subprefeitura 
de Moreira César, a primeira 
etapa da obra consistiu na 
restauração do playground e 
da academia ao ar livre.

Na sequência, além da pin-
tura da quadra, foram im-
plantados bancos e canteiros 
gramados. Com o objetivo de 
viabilizar novas opções de ati-
vidades físicas aos moradores 
do CDHU, foram construídas 
uma quadra de basquete, vôlei 
e um espaço destinado para 
apresentações de capoeira.

De acordo com o prefeito 
Isael Domingues (PR), a res-

tauração e ampliação da área 
de lazer não necessitou de 
grandes investimentos, já que 
foram utilizados materiais e 
mão de obra do departamento 
de Serviços Municipais. “Graças 
a esse modelo de obra foi possí-
vel realizar a revitalização com 
economia de recursos públicos. 
Espaços voltados ao lazer, à 
cultura e aos esportes sempre 
são um investimento para a 
qualidade de vida dos morado-
res, o que implica também na 
manutenção da saúde”.

Além de explicar que em até 
dois meses será inaugurada 
uma praça no Cícero Prado, o 
subprefeito de Moreira César, 
Nilson Luis Santos, revelou 
que outros dois pontos do dis-
trito receberão melhorias no 
Esporte até o início de 2018. 
“Em breve, as famílias do CDHU 
terão uma praça estruturada. 
Já que aproveitamos pisos 
que haviam sobrado de outras 
obras, gastamos menos de R$ 
8 mil nos demais materiais. 
As outras áreas de lazer que 
serão reformadas são as dos 
bairros Mantiqueira e Terra 
dos Ipês 1”.Obras para restauração e ampliação de área de atividades esportivas no CDHU; trabalho atende antiga solicitação de famílias de Moreira César
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Universidade gratuita tem novo polo em Cruzeiro
Univesp já atua desde 2014 na Fatec; com ensino à distância, polo da ESC disponibilizou vagas para quatro cursos

Andreah Martins
Cruzeiro

Mais um polo da Univesp 
(Universidade Virtual do Es-
tado de São Paulo) foi aberto 

na região do Vale do Paraíba. 
A instituição gratuita, que 
conta com 28 centros de 
ensino no Vale do Paraíba, 
abriu mais um núcleo em 

Jovens são alvo da qualificação profissional da Univesp com parceria entre universidade e Prefeitura

Foto: Divulgação
Cruzeiro, nesse segundo 
semestre. A parceria com 
o governo estadual gerou 
duzentas vagas para quatro 
cursos disponíveis no polo 
da ESC (Escola Superior de 
Cruzeiro). 

Os cursos oferecidos neste 
núcleo são de Engenharia de 
Computação, Engenharia de 
Produção e as licenciaturas 
de Matemática e Pedagogia. 
Cinquenta computadores 
foram comprados, além de 
adaptações no espaço físico 
da instituição para adequar 
às exigências feitas pela 
Univesp. Os centros de ensino 
são responsáveis pelo espaço 
físico, equipamentos, orienta-
dor dos cursos e todo suporte 
necessário para as atividades 
presenciais.

Segundo a Fatec, a univer-
sidade já atua desde 2014 na 
cidade, com quarenta alunos 
em três turmas, sendo uma 
de Engenharia de Produção 
às sextas-feiras e duas de 
licenciatura de Matemática 
aos sábados. O vestibular 
do segundo semestre não 
foi aberto no núcleo por 
questão de infraestrutura 
e a necessidade que a insti-
tuição teria em comportar 
os quatro cursos oferecidos. 
Com isso, as duzentas vagas 
foram destinadas apenas ao 
polo da ESC.

A Univesp, criada em 2012, 

é uma instituição exclusi-
vamente de EAD (Educação 
A Distância). Ela atua em 
44% do território paulista, 
que equivale a mais de 280 
municípios. Entre as cidades 
credenciadas estão Apareci-
da, Areias, Bananal, Cachoeira 
Paulista, Cruzeiro, Cunha, 

Guaratinguetá, Lorena, Pin-
damonhangaba, Piquete, 
Queluz e Potim.

Para o segundo semestre 
foram disponibilizadas 1,4 
mil vagas para 11 polos, en-
tre elas Areias e Bananal, com 
cem vagas, para os cursos de 
engenharia de produção. O 

maior número oferecido foi 
para o novo polo.

Para um município se tor-
nar credenciado é neces-
sário manifestar interesse 
pelo chamamento público 
da instituição. No último 
realizado, 87 cidades foram 
conveniadas.
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Bastidores da Política
Auxilio guarda-chuva

Alguns vereadores de Lorena pen-
sam em reivindicar ‘auxilio guarda-
-chuva para transitar pelos corredores 
de plenário da Câmara. Nestes dias 
de instabilidades no tempo, chovia 
mais dentro da sede do Legislativo 
que fora. Aliás, segundo a turma da 
esquina, instabilidade no tempo e 
na administração do presidente Tão, 
que não consegue arrumar o telhado 
da Casa nem com contrato emergen-
cial. Perguntem àquele vereador que 
senta à esquerda de quem do plenário 
observa o ‘Tanga Frouxa’ na mesa!!!

Não convidem para...
...a mesma picanha o vereador 

João Pita e o major Oliveira, do trânsi-
to de Guará, ainda que o churrasqueiro 
seja o Miguel Sampaio, em pessoa!!!

O pior está por vir
Quem diria que o magnânimo 

Gilberto Nering anoiteceria diretor 
absoluto do Hospital Frei Galvão, e 
amanheceria destituído pelo conselho 
superior da enti-
dade. Pois bem, 
isto aconteceu 
para alegria de 
muitos e preocu-
pação de outros, 
principalmente 
quando na cole-
tiva de imprensa 
promovida na úl-
tima quinta-feira, foi revelado que 
a dívida da hospital chega a R$ 70 
milhões, e que uma auditoria deverá 
passar um pente fino em todos os 
contratos celebrados ao longo da 
gestão de Nering. Ah! Disseram que 
alguns passageiros da administração 
franciscana estão com a pulga atrás 
das orelhas...

Herança franciscana
Entre os assuntos deste início de 

semestre na Câmara de Guará, sobrou 
até para administração passada. Ve-
reador Fabrício da Aeronáutica ‘ati-
rando’ em todas as direções levantou 
supostas irregularidades no contrato 
com a AC Park, responsável pelo es-
tacionamento rotativo na terra de Frei 
Galvão. De acordo com a patuleia, 
duas situações: atirou em Marcus 
Soliva, acertou no Francisco Carlos.

Reflexo da periferia
Não precisa ser vidente para uma 

leitura geral sobre as condições políti-
cas de Aparecida. O prefeito Ernaldo 
Marcondes segue em desarmonia 
com alguns setores da cidade, porém, 
uma recente pesquisa consultiva (que 
não é a do instituto Tiradentes) mos-
trou o outro lado da questão. Fontes 
ligadas à Casa Civil do Estado reve-
laram que um percentual significativo 
dos moradores da Capital Mariana da 

Renovação com qualidade

Seguindo as participações de pré-candidatos especiais no programa 
Atos no Rádio, o professor Walter Vicioni, idealizador do Sistema Sesi 
de Ensino e diretor estadual do Senai, falou sobre seus planos numa 
provável participação na Assembleia Legislativa. Junto com a vice-pre-
feita Marietta Bartelega e do vereador Fabio Matos, Vicioni relatou os 
avanços da construção da escola do Sesi em Lorena e informou que a 
instituição aguarda uma área prometida em Guaratinguetá, para o estudo 
e implantação de uma das unidades do 'Sistema S'.

Vice-prefeita Marietta Bartelega, Eder Billota, professor Walter Vicioni, Miltinho e 
vereador Fábio Matos valorizam a renovação política com qualidade, no Atos no Rádio

Papa Defunto

Gilberto Nering

Fé acreditam na seriedade da gestão 
de Ernaldo, em que pese as críticas 
que vem sofrendo por conta da crise 
financeira e dos ajustes administrati-
vos que vem tomando. 

Caso Adevaldir
Ganha repercussão e indigna-

ção pelas ruas de Lorena a ordem 
judicial que sequestra 40% dos salá-
rios do vereador 
Adevaldir - Papa 
Defunto na Câ-
mara Municipal. 
O parlamentar 
foi sentenciado 
pela Justiça por 
malversação do 
dinheiro do Lar 
São José, e teve 
o cargo de provedor cassado pelo 
Ministério Público. E agora, após 
vinte anos de trâmites judiciais, foi 
condenado a restituir os valores.

A pergunta que não...
...que calar Com a visível que-

bra de decoro parlamentar do caso 
Adevaldir Ramos no abuso e uso do 
dinheiro dos idosos do Lar São José 
de Lorena, o presidente da Câmara 
Tão do Vaguinho abre um processo 
de cassação do mandato do homem, 
como fez por muito menos com Luiz 
Francisco de Lima, ou “enrola o ... e 
senta em cima”?

Batata assando
Rola pelas esquinas de Cacho-

eira Paulista que o vereador Breno 
Anaya deve responder na Justiça por 
contratações irregulares no período 
em que presidiu a Câmara e ‘torrou’ 
todo dinheiro do duodécimo durante 
ano de 2017, sem a menor chance 
de retornar alguma sobra de valores 
aos cofres da municipalidade, pela 
eventualidade de economia.

E por falar em Cachoeira...
...o ex-prefeito Aloísio Vieira 

criticou o atual sistema de saúde por 
permitir que a maternidade da Santa 
Casa siga fechada sem permitir que 
nasçam cachoeirenses. Ele participou 
na última segunda-feira do programa 
de jornalismo da TV Cidade, acom-
panhado de mais dois ex-prefeitos: 
seu filho Fabiano Vieira e Valderez 
de Lucena, de Canas. O trio falou 
sobre as eleições que se aproximam, 
e deixaram claro que talvez o atual 
prefeito Edson Mota não esteja con-
seguindo reabrir o centro cirúrgico lo-
cal por mero desconhecimento e falta 
de trâmite no governo do Estado.

Soltando o verbo
O vereador Marquinhos Ramos 

(da Colchoaria) teve participação 
especial no programa Atos no Rádio 
na última quinta-feira, onde fez uma 

comparação entre os avanços de Lo-
rena facilitados pela homogeneidade 
da legislatura passada, e as dificul-
dades provocadas pela atual. Mar-
quinhos, que vinha atuando como 
secretário de Trânsito, assume sua 
vaga na Câmara, deixando claro que 
todos os projetos que conspirarem a 
favor da cidade terá sua coautoria, 
independente de quem tenha apre-
sentado.

Sorte na política
Rola pelas esquinas de Cruzeiro 

que a sorte está de bem com o prefei-
to Thales Gabriel por vários motivos: 
na realidade administrativa, bom de-
sempenho e mudanças estratégicas; 
com a população, simpatia e credi-
bilidade aumentando, e entre outras 
na política, o vereador Paulo Vieira 
encontra-se inelegível, por isso não 
vai assombrá-lo em sua provável 
reeleição de 2020.

Segurando como pode
É voz corrente em Cruzeiro, que 

enquanto o vereador Paulo Vieira 
continuar promovendo encontros 
com os colegas de Câmara, regados 
a caviar e champanhe francesa, 
hora outra feijoada e promessas de 
viagens, ninguém se atreverá pedir 
a cassação de seu mandato, em que 
pese as manifestações de opostos 
pelas ruas da cidade. Disseram que 
o som das festas e as guloseimas dos 
encontros não permitem aos nobres 
vereadores escutarem o grito dos 
manifestantes nas ruas, pedindo a 
renúncia imediata do patrão da Pa-
trícia Batistela...

Reta final
Com fôlego ‘emprestado’ sabe-se 

lá de quem, o pré-candidato a depu-
tado estadual Vito Ardito (agora PP) 
fecha a semana com pelo menos três 
‘lançamentos’ de campanhas em re-
levância. Cruzeiro, onde o deputável 
aproveitou a energia da vereadora 
Claudete Araújo do PV (ex-cabo 
eleitoral do Padre Afonso) para reu-
nir um grande público; Lorena, com 
a disposição do vereador Maurinho 
Fradique (PTB) movimentou um 
público acima da média na noite de 
quinta-feira. Já em sua jurisdição, 
Pindamonhangaba, o enfoque está 
sendo neste sábado, com a presença 
do oportunista a federal Guilherme 
Mussi & cia. Ah! Destaque para o 
articulador Norbertinho, nos basti-
dores da candidatura.

Juntos, mas não misturados
Em leitura dinâmica sobre o mo-

mento eleitoral de Pinda, os eleitores 
indagam sobre a vaidade e o jogo de 
interesses que impedem, por exem-
plo, Rafael Goffi, que concorre a 
deputado federal, a fazer campanha 
junto com Vito Ardito, que busca 
vaga a estadual, ou até mesmo com 
o Vela, que embora sendo do PT, tem 
o mesmo cep postal. Comenta-se 
que em fase, onde candidato escolhe 
partidos por conveniências e não por 
ideologia, não seria a sigla partidária 
o impedimento de uma união entre 
estes nomes e até mesmo outros de 
menor projeção no mercado político...

Apostando na certeza
Enquanto os candidatos com 

domicílio eleitoral em Pinda pro-
movem uma ‘colcha de retalhos’ 
entre os eleitores, o prefeito Isael 
Domingues, apoiado pelo seu vice, 
Ricardo Piorino, investe no que já 
está dando certo, ou seja, na dupla 
Márcio Alvino (federal) e André 
do Prado (estadual) que pontuaram 
vários recursos para cidade desde 
o início de seu mandato. Tem gente 
apostando, nas rodas políticas do pe-
daço, que a possibilidade de alguém 
da cidade ser eleito é praticamente 
remota. Perguntem ao João Bosco 
Nogueira!!!

Alvo de críticas; secretaria garante que 
reposição foi normalizada nesta semana

Guará confirma 
falha na entrega 
de medicamentos 
para atendimento

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Uma publicação em uma rede 
social evidenciou um problema 
sério no Centro de Saúde de Guara-
tinguetá: a falta de medicamentos, 
apontada por moradores como algo 
frequente. A distribuição, segundo 
a secretaria de Saúde, está sendo 
realizada. O setor não soube infor-
mar o motivo pela falha apontada.

O Centro de Saúde é uma das 
maiores e mais importantes unida-
des de assistência desse setor em 
Guaratinguetá. Localizado próximo 
ao bairro da Pedreira, Tamandaré e 
região central, é muito procurado 
por moradores que necessitam de 
medicamentos. Esse é o caso de 
Antônio Carlos da Silva, morador 
do Campo do Galvão. “Eu precisava 
de um remédio para o estômago, 
mas no Centro de Saúde não tinha. 
Acabei ficando sem. Voltei nessa 
semana e consegui, depois de uns 
nove dias”.

Situação semelhante a de Apare-
cida Franco, moradora da região 
central. “Sempre que precisava, cor-
ria até lá. Às vezes acontece de não 
ter (medicamento), mas na semana 
seguinte, tem. Quando eu preciso e 
não encontro no Centro de Saúde, 
eu tento em outro posto”, declarou.

O chefe de Gabinete da secretaria 
de Saúde, Alexandre Rocha, confir-
mou que houve um problema na 
distribuição de antibióticos e anti-
-inflamatórios no Centro de Saúde, 
mas que os medicamentos deixaram 
a secretaria de Saúde com destino 
à unidade. Até o fechamento dessa 
matéria, o setor não havia apurado 
o que gerou a falha.

Rocha garantiu que um xarope 
não faz mais parte da distribuição 
do município, pois ele foi retirado 
da Rename (Relação Nacional de 
Medicamentos), que é feita a cada 
dois anos pelo Ministério da Saúde. 

O setor federal inclui e retira remé-
dios dessa relação de forma bianual. 
“Alguns medicamentos solicitados 
não fazem mais parte dessa lista”, 
respondeu Rocha, ao se referir ao 
xarope.

Questionado sobre outros medi-
camentos que não fazem mais parte 
da lista, Rocha disse não se recordar, 
pois a lista é extensa. Ao ser indagado 
sobre falta de anti-inflamatórios e 
antibióticos, afirmou: “Esses a gente 
tem. A questão de antibiótico, o meu 
setor de logística falou que entregou. 
Terei que entrar em contato com a 
unidade para ver qual está sendo a 
dificuldade. Amoxicilina saiu daqui 
e foi para lá”.

Justificativa – Quando questionado 
sobre possíveis atrasos na entrega de 
medicamentos ao Centro de Saúde, o 
chefe de Gabinete descreveu a criação 
de um sistema informatizado para 
atualizar sobre estoque e demanda 
de remédios. O sistema foi colocado 
em prática em unidades menores, ou 
seja, o Centro de Saúde ficou de fora, 
por se tratar de um dos principais 
postos municipais. “Eventualmente, se 
acaba (remédios) a enfermeira pede 
mais, ou se surgiu uma necessidade 
de um medicamento diferente, ela faz 
a solicitação”.

A reposição dos estoques é feita de 
forma quinzenal, em todas as unida-
des, segundo Rocha, que garantiu que 
não há problemas com a reposição 
de remédios. “Não há falta de medi-
camentos. Todos os medicamentos 
encaminhados pelo Ministério da 
Saúde estão aqui”.

Logística – O Centro de Saúde e a 
AME (Assistência Médica Especializa-
da) não dispõem do sistema. De acor-
do com Rocha, essas unidades ainda 
não foram contempladas, pois são as 
duas maiores e, por isso, necessitam 
de mais equipamentos. Ele garantiu 
que o sistema chegará às unidades. 
“São unidades que precisam de mais 
máquinas”, concluiu.

Projeto Aprendiz abre inscrições 
para aulas de música em Pinda

Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, em parceria com a Cor-
poração Musical Euterpe, abriu 
inscrições para aulas de músicas 
do Projeto Aprendiz, voltadas 
para crianças e jovens de 6 a 
17 anos. O menor interessado 
recebe aulas de violino, viola de 
arco, violoncelo, contrabaixo, 
sax, flauta, clarinete, trompete, 

trombone, bombardino, trompa, 
tuba, flauta doce, canto coral e 
percussão. As aulas são gratuitas 
e vagas limitadas. 

Para realizar a inscrição, o jovem 
deve comparecer à sede da Corpo-
ração Euterpe, à praça Dr. Emílio 
Ribas, nº 34, bairro Chácara da 
Galega, de segunda a sexta-feira, 
das 14h às 17h. Para o cadastro é 
necessário RG e CPF do menor de 
idade, comprovante de residência, 
uma foto e declaração escolar.
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ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,  zumba,mix,  gap,
stilleto dance - 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

BARBEARIA
ROTA 97 BARBEARIA - F: 98808-
3440  - RuaLuiz Vendramini 98
(ant. Rua 2) CDHU - M. César

BARES E LANCHONETES
Bar do ZÈ - Servimos almoço e
caldinhos  -  Frango assado  no
sábado  e domingo  - Rua  Alci-
des Timotéo Ferreira dos Santos
(ant. R.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

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

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-
1998 -  foto p/documentos - R.

José  S.  Cardoso,  84  (Atrás
Bradesco) Moreira César

GARÇON
VOVÔ GARÇON E SUA EQUIPE
- Serviços de garçon p/ festas
de  bodas,  casamento,  ban-
quete,  formatura, etc.,  agen-
damento c/1 semana de ante-
cedencia,  atendemos  Pinda/
Moreira  César  e  Vale  do
Paraiba -  F: 99140-9585 - Pinda

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.
3637-3074/97403-6524 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 P/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
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.

(12) 99104-0182
Cisas – Moreira César

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
Villa Vidros - Tel 99722-6066
wats/98897-4288 - Av. Abel F.
Dias, 5711 - V. S. Benedito

Neuton P. Costa
3637-5694 / 3637-1059

99104-6722 / 98274-7076

ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,  zumba,mix,  gap,
stilleto dance - 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

BARBEARIA
ROTA 97 BARBEARIA - F: 98808-
3440  - RuaLuiz Vendramini 98
(ant. Rua 2) CDHU - M. César

BARES E LANCHONETES
Bar do ZÈ - Servimos almoço e
caldinhos  -  Frango assado  no
sábado  e domingo  - Rua  Alci-
des Timotéo Ferreira dos Santos
(ant. R.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

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

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-
1998 -  foto p/documentos - R.

José  S.  Cardoso,  84  (Atrás
Bradesco) Moreira César

GARÇON
VOVÔ GARÇON E SUA EQUIPE
- Serviços de garçon p/ festas
de  bodas,  casamento,  ban-
quete,  formatura, etc.,  agen-
damento c/1 semana de ante-
cedencia,  atendemos  Pinda/
Moreira  César  e  Vale  do
Paraiba -  F: 99140-9585 - Pinda

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.
3637-3074/97403-6524 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 P/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
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.

(12) 99104-0182
Cisas – Moreira César

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
Villa Vidros - Tel 99722-6066
wats/98897-4288 - Av. Abel F.
Dias, 5711 - V. S. Benedito

Neuton P. Costa
3637-5694 / 3637-1059

99104-6722 / 98274-7076

ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,  zumba,mix,  gap,
stilleto dance - 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

BARBEARIA
ROTA 97 BARBEARIA - F: 98808-
3440  - RuaLuiz Vendramini 98
(ant. Rua 2) CDHU - M. César

BARES E LANCHONETES
Bar do ZÈ - Servimos almoço e
caldinhos  -  Frango assado  no
sábado  e domingo  - Rua  Alci-
des Timotéo Ferreira dos Santos
(ant. R.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

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

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-
1998 -  foto p/documentos - R.

José  S.  Cardoso,  84  (Atrás
Bradesco) Moreira César

GARÇON
VOVÔ GARÇON E SUA EQUIPE
- Serviços de garçon p/ festas
de  bodas,  casamento,  ban-
quete,  formatura, etc.,  agen-
damento c/1 semana de ante-
cedencia,  atendemos  Pinda/
Moreira  César  e  Vale  do
Paraiba -  F: 99140-9585 - Pinda

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.
3637-3074/97403-6524 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 P/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
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.

(12) 99104-0182
Cisas – Moreira César

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
Villa Vidros - Tel 99722-6066
wats/98897-4288 - Av. Abel F.
Dias, 5711 - V. S. Benedito

Neuton P. Costa
3637-5694 / 3637-1059

99104-6722 / 98274-7076

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DE ALIMENTAÇÃO DE GUARATINGUETÁ E REGIÃO, 
FICAM CONVOCADOS TODOS OS TRABALHADORES 
D A S  C AT E G O R I A S  D E  C O N G E L A D O S , 
SUPERCONGELADOS, SORVETES CONCENTRADOS 
E LIOFILIZADOS, MASSAS ALIMENTICIAS E BISCOITOS 
E CACAU, CHOCOLATE, BALAS E DERIVADOS; MILHO 
E SOJA; AZEITES E OLEOS ALIMENTICIOS; AGUAS 
MINERAIS; LATICINIOS E PRODUTOS DERIVADOS; 
TORREFAÇÃO E MOAGEM; PANIFICAÇÃO E 
CONFEITARIA REPRESENTADOS, PELO SINDICATO 
DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE 
ALIMENTAÇÃO DE GUARATINGUETÁ E REGIÃO, 
SINDICALIZADOS OU NÃO, PARA PARTICIPAREM 
DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA QUE 
SERÁ INSTALADA EM SUA SEDE LOCAL A AVENIDA 
RUI BARBOSA, 122 – GUARATINGUETÁ/SP, NO DIA E 
HORARIO ABAIXO MENCIONADO:
1° CONVOCAÇÃO: 
CONGELADOS, SUPERCONGELADOS, SORVETES 
CONCENTRADOS E LIOFILIZADOS, MASSAS 
ALIMENTICIAS E BISCOITOS E CACAU, CHOCOLATE, 
BALAS E DERIVADOS 21/08/2018 ÀS 09h00; MILHO 
E SOJA 21/08/2018 ÀS 10h00; AZEITES E OLEOS 
ALIMENTICIOS 21/08/2018 ÀS 11h00; AGUAS MINERAIS 
21/08/2018 ÀS 13h00; LATICINIOS E PRODUTOS 
DERIVADOS 21/08/2018 ÀS 14h00; TORREFAÇÃO 
E MOAGEM 21/08/2018 ÀS 15h00; PANIFICAÇÃO E 
CONFEITARIA 21/08/2018 ÀS 16h00.
PARA DISCUTIR E VOTAR AS SEGUINTES PAUTAS;
REIVINDICAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DA CONVENÇÃO 
COLETIVA DOS SETORES COM DATA BASE EM 
01/09/2018. DETERMINAÇÃO DA FORMA DE DEFESA 
DAS REIVINDICAÇÕES, ATRAVÉS DE MEDIAÇÕES, 
ARBITRAGEM E DISSIDIO COLETIVO, CONTINUAÇÃO 
QUE SE MANTERÁ PERMANENTE ATÉ FINAL 
DA CAMPANHA SALARIAL DE 2018, FICANDO 
AUTORIZADO O PRESIDENTE DO SINDICATO A 
CONVOCAR ATRAVÉS DE BOLETINS, CESSÕES DA 
ASSEMBLÉIA, NA SEDE E EM LOCAIS DE TRABALHO 
EM SUAS MEDIAÇÕES E LOCAIS A CONCENTRAÇÃO 
DE TRABALHADORES. FIXAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 
COLETIVO – ASSISTENCIAL, A SER DESCONTADA 
EM FOLHA DE PAGAMENTO E REVERTIDA AO 
SINDICATO COM FORMA DE SOLIDARIEDADE E 
RETRIBUIÇÃO AO GRUPO, ASSOCIADOS OU NÃO 
PELA REPRESENTAÇÃO NAS NEGOCIAÇÕES 
COLETIVAS E ABRANGENCIAS NO INSTRUMENTO 
NORMATIVO QUE DELA RESULTAR CONCESSÃO 
DE PODERES AO SINDICATO PARA MANTER 
NEGOCIAÇOES COLETIVAS DE TRABALHO, REQUER 
A INSTAURAÇÃO DO JUIZO ARBITRAL. NÃO SENDO 
ATINGIDO O QUORUM NECESSÁRIO, A ASSEMBLÉIA 
SERÁ INSTALADA EM 2°(SEGUNDA) CONVOCAÇÃO 
NO MESMO DIA E LOCAL 01(UM) HORA APÓS, 
COM QUALQUER NÚMERO DE TRABALHADORES 
PRESENTES.
GUARATINGUETÁ, 15 DE AGOSTO DE 2018. 

ADEILDO ANTONIO DOS SANTOS
PRESIDENTE

PODER JUDICIÁRIO DE LORENA/SP
Justiça do Trabalho – 15ª Região
Vara do Trabalho de Lorena/SP

Edital de Alienação por Iniciativa Particular de n° 6/2018
Processo n°. 0152800-86.2009.5.15.00880152
Reclamante: MARIA DA PIEDADE ORFÃO DA SILVA – CPF: 
087.746.298-40 e outros
Reclamada ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E 
AO ADOLESCENTE DE LORENA – CNPJ: 51.783.777/0001-00
O (A) Doutor (a) WILSON CÂNDIDO DA SILVA, Juiz da Vara do 
Trabalho de Lorena. FAZ SABER a quantos o presente virem 
ou dele tiverem conhecimento que, nos autora do processo 
n°. 0152800-86.2009.5.15.0088, entre as partes epigrafadas, 
encontra-se aberto, nos termos do art. 880 do CPC, o 
procedimento de alienação por iniciativa particular do imóvel 
matricula 38208 do Oficial de Registro de Imóveis de Lorena, 
nas condições e termos da decisão preferida sob id-b822808, 
que abaixo faço reproduzir:
“Vistos, etc.
Determino a abertura do procedimento de alienação do imóvel 
penhorado nos autos por iniciativa particular, nos termos do art. 
880 do CPC e Prov. GP-CR nº 04/2014 deste Tribunal:
1- Descrição do imóvel penhorado nos autos: matricula 38208 
do Oficial de Registro de Imóveis de Lorena, constituindo-se 
em um terreno de formato irregular, com frente para a Avenida 
Marechal Teixeira Lott, lado par. Tem inicio a 311,50 metros da 
divisa da avenida com a Rodovia Lorena – Itajubá, segue por 
15,50 metros da citada avenida, desse ponto deflete à esquerda 
e segue na distância de 76,33 metros confrontando com o terreno 
matricula 38.030, daí deflete para a esquerda numa distância de 
2,16 metros confrontando com a propriedade da RFFSA; desse 
ponto deflete à esquerda  segue numa distância de 13,44 metros, 
confrontando com a propriedade da AACAL, encerrando área 
total de 1196,48 m2.
2- Avaliação: imóvel avaliado nos autos no valor de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais)
3- Corretor credenciado: nomeio, para realização da alienação, 
o sr. Jose Valero dos Santos Junior, CRECI/SP sob n°. 67.881, 
corretor credenciado no âmbito deste Tribunal, em conformidade 
ao Provimento GP-CR nº 04/2014, art. 2°, sendo que o Juízo 
somente apreciará proposta oferecidas por seu intermédio.
O Corretor ora nomeado poderá ser contatado pelos interessados 
através dos telefones (12) 3895-7272; (11) 98080-2050 ou (11) 
99711-9555.
4- Preço mínimo: fixo o preço mínimo de alienação em R$ 
350.000,00 (trezentos e cinqüenta mim reais) ou seja, 70% do 
valor de sua avaliação nos autos, não sendo aceita proposta de 
menor valor, ressalvadas situações excepcionais a serem aferidas 
no caso concreto e devidamente fundamentadas nos autos.
5- Prazo do Procedimento: defiro o prazo de 90 dias (úteis) para 
a alienação do bem, prorrogável a pedido do corretor e a critério 
do Juízo. O inicio do prazo será contado a partir da publicação do 
edital em jornal de ampla circulação local ou, a critério de Juízo, 
no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
6- Forma de Aquisição: de acordo com que dispõe o parágrafo 
único do artigo 130, do CTN, ficam os bens imóveis livres de ônus 
tributários, ficando caracterizada aquisição originária, inexistindo 
relação jurídica entre o licitante e o anterior proprietário do bem.
7- Comissão do corretor:o licitante  (adquirente) deverá pagar ao 
corretor, alem do preço da arrematação e em razão dos serviços 
realizados, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 
preço da venda, no prazo a ser determinado pelo Juízo e após 
a homologação da proposta.
Com exceção dos casos de remissão ou acordo, a comissão 
não será devida quando não efetivada a alienação como nas 
hipóteses de anulação, ineficácia ou desistência.
8- Autorização do corretor: fica autorizado ao Corretor Judicial, 
ou quem ele designar, efetuar visitas ao local onde se encontram 
os bens submetidos à venda direta, acompanhado ou não de 
interessados na alienação, podendo vistoriar e fotografar os 
bens, independentemente de oficial de justiça.
É vedado aos depositários criar embaraços a visitação dos 
bens sob sua guarda, sob  pena de incorrer em ato atentatório 
à dignidade da justiça, com imposição de multa de ate vinte por 
cento do valor da causa, nos termos do paragrafo 2° do artigo 
77 do NCPC.
Caberá ao corretor nomeado a proceder aos atos necessários 
à divulgação da venda, inclusive e a seu critério, publicação em 
jornal de ampla circulação local.
9- Formas de pagamento, preferencia e garantias: a) A VISTA, no 
prazo máximo e improrrogável de 24 horas a contar a intimação 
da homologação da proposta vencedora. b) A PRAZO, com 30% 
(trinta por cento) de sinal no prazo de 24 horas acima referido e o 
restante em ate 06 (seis) parcelas mensais fixas e consecutivas, 
sempre por meio de deposito judicial. O parcelamento em 
lapso temporal maior que 06 (seis) meses será submetidos à 
apreciação do M. M. Juizo em exercício na Vara do Trabalho 
Ocorrendo propostas de idêntico valor, observar-se-á a seguinte 
ordem: a) o pagamento à vista em 24 horas: b) a proposta com 
menor numero de parcelas.
Remanescendo ainda assim, dois ou mais licitantes empatados 
e findo o prazo da alienação será agendada audiência para 
colheita de suas propostas finais, em sessão aberta ao publico.
Em caso de não pagamento ou atraso superior a dez dias de 
qualquer das parcelas, a licitação será desfeita, perdendo o 
licitante adquirente o valor já depositado em favor da execução.
Se a venda for a modalidade a prazo, na carta de alienação deverá 
constar o debito remanescente, que será necessariamente, 
garantido por canção idônea, no caso de bens móveis, ou 
hipoteca sobre o próprio bem, no caso de imóvel por ocasião 
do registro.
10- Acordo ou pagamento de divida pelo executado: havendo 
acordo entre as partes ou pagamento da divida (remissão), 
anteriormente à homologação judicial da alienação, o executado 
responderá pela comissão do corretor que será calculada sobre o 
valor do acordo homologado ou do pagamento realizado, sendo 
critério limitativo, para todos os efeitos, o preço mínimo fixado 
para venda do bem.
11Formaliozação da Alienação: homologada a alienação e 
depositado o preço ou sinal da venda, será lavrado o respectivo 
termo/auto de alienação, considerando-se perfeita, acabada e 
irretratável. As partes serão intimadas, pelo prazo legal de 10 
dais, quanto à homologação havida. No decurso do prazo legal e 
com a comprovação do ITBI, será expedida a carta de alienação 
do imóvel, em favor do adquirente.
12- Disposições Finais: publique-se edital no Diário Eletrônico da 
Justiça do Trabalho, afixando-o no átrio desta Vara do Trabalho, 
servindo o mesmo como ciência, suprindo inclusive eventual 
insucesso em quaisquer das notificações pessoais efetuadas. 
Cadastre-se como corretor o sr. Jose Valero dos Santos Junior 
como leiloeiro no painel do Pje. Dê-se ciência quanto à sua 
nomeação. As comunicações judiciais ao corretor deverão ser 
realizadas através do e-mail valerojr@iniciativa.com.br
Ciência ao executado.
Ciência ao(s) exequente(s). Cumpra-se. Publique-se.
Em 06 de agosto de 2018
Juiz(iza) do Trabalho”
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é 
passado o presente edital, que será publicado no Diário Eletrônico 
da Justiça do Trabalho e afixado no local de costume, na sede 
desta Vara. LORENA, 09 de agosto de 2018.

Talita Cristina Lourenço Barbosa Teixeira

PREFEITURA DE LORENA
 Nota de correção: Concorrência 

Pública Nº 04/18 PROC. Nº 404/18.
O Município de Lorena-SP torna pública a correção da nota de 
abertura do presente Processo Licitatório: Onde consta “17 de 
Agosto” leia-se “20 de Agosto” O restante permanecerá o mesmo. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2018 – PROC. 314/2018
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 material para conserto
e manutenção das roçadeiras, conforme descrição, quantitativos 
e demais condições definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e dos objetos a empresa:
EMPRESA: RAUL RABELO NETO - EPP CNPJ: 03.672.104/0001-30
Itens: 01. Valor total de: R$ 10.593,00 (dez mil quinhentos noventa 
e três reais)

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 119/2018 PROC 
Nº 5920/2018GPRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: DIEGO MANCHINI SILVA - ME
OBJETO: Aquisição de material de uso diário de alunos da rede 
municipal de ensino. CNPJ: 17.632.051/0001-39
VALOR TOTAL: R$ 17.498,00 (dezessete mil quatrocentos noventa 
e oito reais)
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.
 DATA DA ASSINATURA: 14/08/2018

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2018 – PROC. 422/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os 
trabalhos realizados para o atendimento do Pregão Presencial acima 
referido, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para 
análise de exames histocitopatológico para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde, definidas no Termo Referência 
o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: LABORATÓRIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA - EPP
CNPJ: 21.515.556/0001-90 Itens: 
01. Valor total de: R$ 27.300,00 (vinte e sete mil trezentos reais)

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/18 - PROC. Nº 412/18.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação 
na Modalidade Pregão Presencial, Ata de Registro de Preços do 
tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de gêneros 
alimentícios para atendimento dos programas de convivência e 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários pertencentes 
à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a realizarse
às 09h30min no dia 21 de setembro de 2018, no Prédio da 
Prefeitura Municipal 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, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/18 - PROC. Nº 429/18.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação 
na Modalidade Pregão Presencial, Ata de Registro de Preços do 
tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de material 
hospitalar para as unidades básicas de saúde pelo período de 12 
meses, a realizar-se às 09h30min no dia 24 de setembro de 2018, no 
Prédio da Prefeitura Municipal 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, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.
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Roseira inicia doação de terreno 
para CDHU quase trinta anos depois

Rafael Rodrigues
Roseira

Após 28 anos de espera, a 
doação de um terreno para 
a CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional 
Urbano) deve ser oficializada 
pela Prefeitura de Roseira. No 
local, foram construídas 61 
residências do conjunto habi-
tacional Nova Era, no início da 
década de 1990.

O prefeito à época, Messias 
de Paula Santos, não efetuou 
o pagamento da desapropria-
ção do terreno, dificultando o 
trâmite.

Desde então, um imbróglio 
judicial impedia que vários 
moradores conseguissem 
a escritura da tão sonhada 
casa própria. Muitos deles já 
quitaram o imóvel, e outros 
estão perto de terminar o par-
celamento. É o caso da dona de 
casa Rosenis Pereira Máximo. 
“Moramos desde 1992 no resi-
dencial. Ainda faltam algumas 

Demora em processo de desapropriação foi motivada 
por falta de pagamento; moradores aguardam escrituras

parcelas para eu quitar minha 
casa, mas muita gente já con-
seguiu quitar o imóvel e ainda 
está esperando os documentos. 
Como vamos ser donos se não 
temos escritura?” indagou a 
moradora.

De acordo com as informa-
ções do prefeito Jonas Polydo-
ro (PSD), a Prefeitura iniciou 
o pagamento dos precatórios 
referentes à desapropriação do 
terreno em 2013. Segundo ele, 
já em 2014 a escritura havia 
sido ratificada. “Com relação 
ao terreno do Nova Era, assim 
que assumimos, em 2013, pa-
gamos os precatórios. Depois 
disso, em 2014 fizemos uma 
escritura, e tivemos que reti-
ficar o documento em 2015”, 
garantiu. 

Apesar da afirmação do 
chefe do Executivo de Roseira, 
mesmo após o pagamento 
dos precatórios, a doação do 
terreno para a CDHU nunca 
foi concretizada. A confusão 
foi motivada pela falta de 

comunicação do órgão e o 
município, bem como também 
a falta de conhecimento dos 
procedimentos que deveriam 
ter sido tomados.

“Após o pagamento, ficamos 
sem saber qual seria o procedi-
mento, mas agora em contato 
com o CDHU, vamos orientar 
o nosso departamento jurídico 
para tomar as providências 
necessárias”, contou o prefeito, 
durante entrevista à Rádio 
Aparecida. 

O coordenador regional da 
CDHU na RM Vale, Francisco 
Assis Vieira, explicou que 
apesar do pagamento dos 
precatórios, a Prefeitura neces-
sitava de um documento que 
comprovasse a conclusão ju-
rídica da quitação do terreno. 
“Precisamos da carta de sen-
tença devidamente registrada 
no cartório de imóveis. Só após 
esse processo que a Prefeitura 
poderá doar oficialmente o 
terreno para o CDHU”.

Após todos os trâmites bu-
rocráticos finalizados, a Com-
panhia irá se reunir com os 
mutuários para divulgar os 
documentos necessários para 
conseguirem, enfim, a escritu-
ra dos imóveis.

Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

O ex-diretor do Hospital Frei Galvão, Gilberto Nering, que não ocupa mais o cargo após auditoria; novos diretores garantem manter atendimento para a rede pública regional

Foto: Leandro Oliveira

Frei Galvão troca diretores em meio à crise 
e R$ 70 milhões em dívidas acumuladas
Gilberto Nering deixa direção de hospital e Instituto Axis assume assessoria para revitalizar gestão

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Instituto Axis assumiu a 
reestruturação administrativa 
do Hospital Frei Galvão nesta 
semana. Estão sendo realiza-
das auditorias para verificar as 
finanças e possíveis falhas na 
administração. O então diretor 
geral do hospital, Gilberto 
Nering, deixou o cargo, em 
ação que chamou a atenção 
na cidade. De acordo com os 
novos diretores, o Frei Galvão 
acumula cerca de R$70 mi-
lhões em dívidas.

Ligado à Igreja Católica, 
o Axis presta assessoria em 
gestão e revitalização do setor 
administrativo, e chega ao 
hospital após o Congresso de 
Instituições Católicas, realiza-
do no Rio de Janeiro, solicitar 
presença mais próxima da 
Igreja nas administrações de 
unidades hospitalares.

O hospital enfrenta sérios 
problemas financeiros, há 
anos. As auditorias tiveram 
início na última quinta-feira, 
com o intuito de dar um norte 
aos diretores do Instituto. No 
mesmo dia foi realizada uma 
coletiva de imprensa com Aris-
ton Oliveira, diretor, e Afrânio 
Emílio Carvalho, diretor geral 
da nova gestora. Em uma 
primeira análise de contratos 
e documentos, foi constatada 
uma dívida ainda maior do 
que foi relatada por Nering, 
em reunião na Câmara de 
Guaratinguetá, há dois anos (o 
ex-diretor havia revelado um 
pendência de R$ 40 milhões). 
“Hoje, o hospital tem em torno 
de R$ 70 milhões em dívidas. 
A maior parte desse volume é 
com instituições financeiras, 

que já está parcelado”, expli-
cou Carvalho.

Os diretores iniciaram ne-
gociações com as instituições 
credoras, mas só será possível 
ter uma ideia de como os dé-
bitos serão quitados após as 
auditorias. Questionado sobre 
a origem e data das dívidas, 
o diretor salientou que não 
é possível informar, pois as 
análises estão em andamento.

As negociações entre as 
Irmãs da Providência, que 
administram o Hospital Frei 
Galvão, e o Instituto Axis tive-
ram início há dois meses. Em 
julho, foi realizado o Congres-
so Brasileiro de Instituições 

Católicas, no Rio de Janeiro. 
O encontro teve como objeti-
vo aproximar as instituições 
religiosas ligadas à saúde das 
administrações de hospitais. 
Através do pronunciamento 
do cardeal Peter Turkson, 
discutiu-se as gestões e saúde 
pública.

O Axis prestará apoio à 
direção do hospital. “Ouvi 
em uma rádio que o Instituto 
fará a administração. Não. 
São as Irmãs, com a gente 
assessorando. Elas circulam 
no hospital todos os dias, mas 
querem estar mais próximas 
do cotidiano administrativo”, 
explicou Ariston Oliveira.

Os diretores asseguraram 
que as questões assistenciais 
e todos os serviços prestados 
atualmente serão mantidos. 
Com a dívida de R$ 70 mi-
lhões, será necessário colocar 
em prática uma política de 
equilíbrio financeiro. Cortes 
no quadro funcional foram 
descartados.

As auditorias devem durar 
sessenta dias. A parceria en-
tre Hospital e Instituto tem 
duração de dois a três anos. 
Contratos com empresas pres-
tadoras de serviço serão ava-
liados e, caso haja necessidade, 
serão rompidos. Questionado 
sobre a última administração 

do Frei Galvão, encabeçada 
por Gilberto Nering, o diretor 
garantiu que “não existe ne-
nhum tipo de desconfiança 
(sobre contratos e atuações) 
por parte do senhor Gilberto”.

O ex-diretor geral do hospi-
tal foi procurado para respon-
der sobre a troca na adminis-
tração da unidade. Gilberto 
Nering afirmou que não se 
sente à vontade para atender a 
imprensa no momento. “Nun-
ca fui muito de dar entrevistas, 
porém esse momento é deli-
cado, pois estive por 21 anos 
à frente do Frei Galvão e não 
quero interferir nas decisões 
que foram tomadas. Só espero 

Foto: Leandro Oliveira

que tenham muito sucesso”.
Atendimento público – No 

Congresso em que as religio-
sas participaram, foi pedido 
que os hospitais voltem os 
olhos para filantropia. “O 
cardeal fala para estarmos 
mais presentes, pois às vezes 
o hospital se volta para a 
área financeira e esquece o 
carisma. A missão inicial do 
hospital é com os pobres”, 
salientou Ariston.

Atualmente, o Hospital Frei 
Galvão atende 17 municípios. 
O Instituto revelou que deve 
buscar parcerias junto ao 
município, Estado e União, 
para fortalecer a filantropia.


