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Justiça de Pinda
condena homem
por postagens
racistas na internet

DISSEMINANDO CULTURA |

A Prefeitura de Lorena realiza nesta terça-feira a segunda edição do “Esqueça
um livro e espalhe conhecimento”. O projeto tem o objetivo de incentivar a leitura com títulos espalhados pela
cidade. O “Esqueça um livro” é feito por voluntários de todo Brasil. Para participar basta “esquecer” livros em
lugares públicos como padarias, restaurantes, banco das praças e ponto de ônibus, para que o próximo possa
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usá-lo e depois “esquecer” também.

Um homem, de 46 anos,
foi condenado a dois anos e
quatro meses de prisão por
publicar mensagens ofensivas contra nordestinos na
internet. O crime ocorreu
em 2006, de Pindamonhangaba, mas foi julgado
somente no último final de
semana.
O internauta, que não
teve o nome revelado pelo
Tribunal Federal, é acusado de fazer uma postagem
agressiva e preconceituosa
em uma comunidade da
extinta rede social Orkut,
denominada “Poder Paulista”. De acordo com a
denúncia, o acusado teria
chamado os nordestinos
de “dejetos do Governo
Federal” e “bocas famintas”.
Além disso, ele cobrava que
eles “voltassem do buraco
de onde vieram”.
As postagens foram de-

nunciadas ao Ministério Público Federal, que abriu um
processo de racismo contra
o pindamonhangabaense.
Em sua defesa, o internauta justificou que fez as
postagens com o objetivo
de incitar discussões racistas, para verificar como os
preconceituosos agiriam. No
final do “experimento”, ele
criaria um personagem que
seria utilizado em um livro,
que chegou a ser publicado
em 2012.
A justificativa não convenceu a Justiça, que decidiu que “a publicação de
opinião segregacionista e
degradante em relação aos
nordestinos”.
O homem foi condenado a
dois anos e quatro meses de
prisão, mas a pena foi revertida em serviços à comunidade, acrescida de multa de
dois salários mínimos.

Entrega de cheques marca retorno de
repasse para entidades de Guaratinguetá

Prefeitura entrega mais de R$ 1 milhão; sem certidões, quatro instituições segue sem verbas
Foto: Divulgação PMG

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá entregou os cheques
para 12 das 16 entidades
assistenciais da cidade na
última terça-feira. As quatro restantes ainda não receberam devido à falta da
certidão negativa de débito.
O valor total dos repasses é
de R$ 1,6 milhão, referente
aos meses de janeiro a julho
deste ano.
Durante os últimos meses,
a secretaria de Assistência
Social prestou auxílio para
que as entidades pudessem
estar aptas pelo marco regulatório a receber os repasses
e continuar tendo acesso aos
recursos ao longo do ano.
Porém, das 16 entidades regularizadas, até o momento,
apenas oito continuarão recebendo os recursos a partir
de julho. As outras oito ainda
não estão de acordo com o
marco regulatório.
“Essas oito restantes ainda estão com dificuldades
de fazer o plano anual de
trabalho, que é um relatório
trabalhoso. Essa é uma exigência do Governo Federal,
não nossa. Se não estiver
adaptado a Lei Federal, não
pode haver os repasses.
Agora as entidades estão
recebendo a subvenção dos
atrasados dos sete meses

O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva e o vice, Régis Yasumura, entregam cheques a instituições assistenciais do município

deste ano. Depois de julho,
só recebe quem estiver adaptado a Lei 13.019”, explicou
o secretário de Assistência
Social, Alexandre Dias.

Dentro do montante de
R$1.062.000 estão repasses
em níveis federal, estadual e
repasses municipais.
Saúde financeira – Das

entidades que receberam os
cheques na última terça-feira, a Apae recebeu R$119
mil referentes aos primeiros
sete meses do ano. O pre-

sidente da entidade, João
Vaz, explicou que a situação
financeira da Apae é boa. Ao
todo, a entidade receberá,
por meio de dois repasses

mensais, federal e estadual,
pouco mais de R$ 17 mil.
“A gente tem uma diretoria
que preza pela boa gestão
dos recursos que consegue
captar, seja da sociedade
civil ou dos poderes públicos. A gente precisa de
ajuda, mas nosso momento
financeiro é sustentável”,
contou Vaz.
A Casa Betânia atende 150
jovens e 30 adolescentes. O
Puríssimo Coração de Maria
presta atendimento a 110
crianças e adolescentes. As
duas entidades poderiam
fechar as portas em agosto,
caso a verba não fosse repassada. Responsável pelas
duas casas, Maria Guadalupe
revelou a apreensão pelos
repasses.
“Nós estamos passando
esse dinheiro para as dívidas dos últimos sete meses.
Vamos pagar nossas dívidas,
isso em primeiro lugar. As
nossas duas casas estavam
para fechar. Se o recurso
não chegasse até agosto,
teríamos que fechar porque
não teríamos mais condições
de atender”, contou.
As oito entidades que ainda não se regularizaram
terão pelo menos mais vinte
dias para se adequar ao
marco regulatório. Caso
consigam a adequação, elas
terão direito aos repasses
mensais a partir de julho.
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Cruzeiro e Guará possuem os quatro
criminosos mais procurados do Vale

Lista é encabeçada por traficante cruzeirense; ranking é definido por periculosidade e gravidade do crime

Fotos: Reprodução

Lucas Barbosa
Regional

O Deinter (Departamento
de Polícia Judiciária do Interior) divulgou, na última
semana, a lista dos dez bandidos mais procurados no
Vale do Paraíba. Os quatro
primeiros nomes da lista
cometeram crimes em Guaratinguetá e Cruzeiro.
De acordo com a Polícia Civil, para definir o ranking foi
levado em conta a gravidade
do delito e o grau de periculosidade dos criminosos.
Encabeçando a lista, aparece o nome de Antônio Carlos
Lucas Junior, 28 anos, mais
conhecido como Rato, procurado por tráfico de drogas na
região de Cruzeiro. O criminoso também é suspeito de
transportar drogas para a
região sul do Rio de Janeiro,
nas cidades de Resende, Volta Redonda e Barra Mansa.
O segundo colocado do
ranking é Arildo da Silveira
Santos, 52 anos, o Alemão,

Antonio Carlos Lucas Junior

que é procurado, desde
2014, por um homicídio em
Cruzeiro.
O terceiro nome da lista é
Fernando Celestino da Cruz,
o Bebezão, condenado a 29
anos e oito meses de prisão
por tráfico de drogas. O
bandido é acusado de ser
um dos chefes do tráfico em

Arildo da Silveira Santos

Guaratinguetá.
Procurado pela prática de
roubo em Guaratinguetá,
André Cesar dos Santos é
condenado a seis anos e dois
meses de prisão.
Os outros seis criminosos
que compõe a lista são procurados por crimes praticados em Tremembé, São José

Fernando Celestino da Cruz

dos Campos e Taubaté.
Buscas – De acordo com o
delegado da DIG (Delegacia
de Investigações Gerais) de
Guaratinguetá, Francisco
Sannini, recentemente a
Polícia Civil realizou buscas
para tentar capturar André
Cesar, o quarto mais procurado da região, mas ele não

foi encontrado em nenhum
dos locais checados pelos
policiais.
O delegado explicou ainda que não são recentes os
delitos praticados pelos dois
criminosos de Guaratinguetá, e que as equipes continuarão buscando localizar os
procurados.

André César dos Santos

A reportagem do Jornal
Atos tentou entrar em contato com a Polícia Civil de
Cruzeiro, mas até o fechamento desta edição nenhum
responsável foi localizado
para comentar o andamento
das buscas pelos dois criminosos mais procurados
da região.

Casal é preso por cometer Adolescente é flagrado Idoso detido por dirigir
estelionato em Cachoeira com quase quatrocentas bêbado em Cruzeiro
Um casal de estelionatários foi preso na tarde do último sábado, em Cachoeira
Paulista. Eles são acusados
de utilizarem documentos
falsos para conseguirem
empréstimos bancários.
De acordo com a Polícia
Civil, a dupla falsificava
carteiras de identidade,
comprovantes de endereço
e da Previdência Social para
conseguirem abrir contas
no Banco do Brasil. Após o
processo, eles solicitavam
diversos empréstimos.

O homem e a mulher, que
não tiveram suas idades
reveladas.
Identificados através de
informações passadas pelo
banco sobre a movimentação das contas que abertas,
eles foram presos após
serem flagrados dentro da
agência, realizando uma
transação irregular.
O casal foi indiciado por
estelionato, falsificação de
documento público, falsidade ideológica e uso de
documento falso.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 66/17 PROC. Nº 324/17.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Ata de Registro de Preços para
aquisição de materiais metálicos para consertos no município de Lorena, a realizar-se
às 09h30min do dia 07 de Agosto de 2017, 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
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2017 PROC. Nº 308/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços e locação para montagem e desmontagem da
infraestrutura necessária para realização da Festa da Padroeira entre os dias 30 de julho
a 15 de agosto de 2017.
CONTRATADA: FLUXION EVENTOS LTDA - ME CNPJ: 05.256.973/0001-00
VENCEDORA DOS ITENS: 4,81,82,83,84,85,257,262.
VALOR TOTAL: R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 24/07/2017.
PREFEITURA DE LORENA
RETIFICAÇÃO: Pregão Presencial Nº 34/17 PROC. Nº 150/2017.
O Município de Lorena-SP torna pública a retificação do objeto constante na nota de
homologação do pregão presencial 34/2017. O objeto da licitação em epígrafe é o registro
de preços para a aquisição de material de pintura para consertos e manutenção dos próprios
públicos do Município. O restante permanece inalterado.
Informações (12) 3185-3041, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA
RETIFICAÇÃO: Pregão Presencial Nº 37/17 PROC. Nº 153/17.
O Município de Lorena-SP torna pública a retificação do objeto constante na nota de
homologação do pregão presencial 37/2017. O objeto da licitação em epígrafe é a aquisição
de equipamentos de informática para o Centro Especializado em Reabilitação Tipo III do
Município de Lorena. O restante permanece inalterado. Informações (12) 3185-3041, das
09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA
RETIFICAÇÃO: Pregão Presencial Nº 39/17 PROC. Nº 190/17.
O Município de Lorena-SP torna pública a retificação da nota de Extrato de Contrato,
referente aos itens da empresa CIRÚRGICA IZAMED LTDA, CNPJ: 12.967.916/0001-02.
A empresa é vencedora dos itens: 2 E 6. O restante permanece inalterado. Informações
(12) 3185-3041, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

pedras de crack
Um jovem de 17 anos foi
apreendido com quase quatrocentas pedras de crack,
na noite da última segunda-feira, no Santa Terezinha,
em Cachoeira Paulista.
De acordo com a Polícia
Militar, o adolescente foi
abordado por volta das 21h
em um local conhecido como

ponto de tráfico de drogas.
Durante a revista pessoal,
foram localizadas 35 pedras
de crack. Na sequência,
apontou uma casa onde
estavam escondidas 360
pedras de crack.
O menor infrator foi apreendido e será encaminhado
à Fundação Casa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO
O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio
deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou
por intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com
firma reconhecida em cartório, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena,
localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário
das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento
no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e,
consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual foi
aprovado, são eles: THAISA ROCHA REIS RG: 451347845.
Lorena, 24 de julho de 2017.
Fábio Marcondes
Prefeito Municipal
PREFEITURA DE LORENA
RETIFICAÇÃO: Pregão Presencial Nº 51/17 PROC. Nº 271/17.
O Município de Lorena-SP torna pública a retificação do objeto constante na nota de
homologação do pregão presencial 51/2017. O objeto da licitação em epígrafe é a aquisição
de roçadeira para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais. O restante
permanece inalterado. Informações (12) 3185-3041, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA
RETIFICAÇÃO: Pregão Presencial Nº 57/17 PROC. Nº 303/17.
O Município de Lorena-SP torna pública a retificação do objeto constante na nota de
homologação do pregão presencial 57/2017. O objeto da licitação em epígrafe é o registro
de preços para aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades da Secretaria
de Esporte, Juventude e Lazer nos Eventos esportivos. O restante permanece inalterado.
Informações (12) 3185-3041, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Revogação de Procedimento Licitatório
Pregão Presencial nº. 60/2017 – Processo nº. 308/2017
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO do Lote 02, com base no art.
49 da Lei Federal 8.666/93, no Processo de Licitação que tem por objeto a contratação
de serviço e locação para montagem e desmontagem da infraestrutura necessária para a
realização da festa da padroeira nos dias 30 de julho a 15 de agosto. Os autos do processo
permanecem à disposição para vistas dos interessados, no horário das 09h00min às
17h00min, na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, situada à Avenida Capitão
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3041, das 09h às
18h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL
Nº 55/2017 – PROC. 293/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a locação de equipamento
de metodologia quimiluminescência, totalmente automatizado para realização de exames
de alergia, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos
adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: LAFT COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS
LTDA, CNPJ: 02.531.792/0001-56, vencedora do Lote 01 no valor total de R$ 204.999,96
(duzentos e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos)

Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
(Galeria Veras) - CEP: 12.505-010 - Guaratinguetá

A Polícia Militar deteve
um motorista de 67 anos
por embriaguez ao volante
na noite do último domingo, em Cruzeiro. Antes de
ser abordado, o condutor
havia se envolvido em um
acidente.
Segundo a Polícia Militar, o idoso foi abordado,
por volta das 19h, na rua
Doutor Alfredo Teixeira
Pinto, no bairro Washington Beleza. Além de estar
visivelmente bêbado, o

motorista estava com diversos ferimentos no rosto. O
carro também apresentava
sinais de que havia recentemente sofrido uma batida.
O teste do bafômetro
constatou a presença de
0,57 mg/l de álcool no
sangue. O idoso foi levado
à delegacia, mas acabou
liberado após pagar uma
fiança de R$ 1 mil. Mesmo
não ficando preso, o condutor responderá pelo crime
em liberdade.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2017 PROC. Nº 161/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamento hospitalar para o Centro Especializado em
Reabilitação – CER III, do município de Lorena
CONTRATADA: CIRÚRGICA IZAMED LTDA - EPP CNPJ: 12.967.916/0001-02
VENCEDORA DOS ITENS: 11,17
VALOR TOTAL: R$ 4.641,24 (Quatro mil seiscentos e quarenta e um reais e vinte e
quatro centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 24/07/2017.
CONTRATADA: VALECIR COMERCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS EIRELI EPP
CNPJ: 04.760.814/0001-85
VENCEDORA DOS ITENS: 1,2.
VALOR TOTAL: R$ 1.731,78 (Mil setecentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 24/07/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE DESISTÊNCIA
O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste
HOMOLOGAR a desistência dos candidatos relacionados, são eles: MARINA
SANTOS DA SILVA RG 411362409.
Lorena, 24 de JULHO de 2017.
Fábio Marcondes
Prefeito Municipal
PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso: Pregão Presencial n°. 54/2017 – Proc. nº. 266/17
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento dos recursos interpostos pelas
licitantes: Rosicler Cirurgica Ltda EPP, Pamp & Vamd Comércio Varejista Ltda EPP e
Fabricio de Ramos & Cia Ltda EPP no Pregão Presencial 54/2017 cujo objeto é Registro de
preços para aquisição de fraldas geriátricas para atender as necessidades da Secretaria de
Saúde. O Pregoeiro e Equipe de Apoio comunicam que os três recursos foram declarados
tempestivos e ambos tiveram o provimento parcial no que se refere ao atestado de
Capacidade Técnico apresentado pela empresa vencedora. Sendo assim, procederemos a
diligência necessária para averiguação do mesmo e daremos em breve a Decisão Final.
Comunico ainda que as recorrentes receberam através de e-mail os respectivos pareceres
os quais foram juntados aos autos e estão à disposição para vistas dos interessados no
Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP.
Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.
PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, e a vista
so Parecer n° 298/2017 da Procuradoria Municipal, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
referente ao Processo n° 357/2017, com fundamento no Art. 25, I da lei supra, para
contratação da empresa FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA, CNPJ: 01.292.729/0001-41,
cujo objeto consiste na aquisição de material semafórico para manutenção preventiva e
corretiva nos equipamentos do Município.
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Fique atento
aos seus direitos
Drª Melissa Billota Moura Ramalho

| OAB/SP nº 239.460

Um click e agora?

A comodidade da internet e
a facilidade das compras tem
crescido no mundo todo, mas
no Brasil a expectativa é que as
vendas no mundo virtual devem
dobrar até 2021. Com isso não
faltam relatos de negociações
frustradas e reclamações que
vão desde a demora no prazo de entrega até produtos
falsificados vendidos como se
fossem originais.
Quem nunca foi tentado
a dar um clique e depois se
arrependeu, mas não sabia o
que fazer com o produto? Quem
já olhou um produto genial e
ao receber “a coisa” sentiu
vontade de queimar o cartão
de crédito?
O que muitos consumidores
desconhecem é que para as
compras feitas fora do estabelecimento comercial, e nisso
inclui a internet, existe o direito
ao arrependimento, que está
previsto no artigo 49 do Código
de Defesa do Consumidor.
A leitura e interpretação
pode parecer simples. No prazo
de sete dias a contar da assinatura ou do recebimento do
produto, o consumidor pode desistir, e se o direito de arrependimento for exercido, os valores
devem ser devolvidos imediatamente. Segundo julgados dos
tribunais, no caso do exercício
do direito de arrependimento, a
devolução do produto não pode
gerar encargos ao consumidor.
Infelizmente, na prática, o
consumidor tem mais trabalho
do que imagina para exercer
seus direitos. Muitas vezes,
acaba sendo “informado” de
certos termos que aceitou ao
fazer cadastro (aqueles textos

enormes que dificilmente são
lidos de verdade). Ou então é
avisado pelo atendente que
a “política da empresa” ´tem
um procedimento específico
para desistência. Enfim, na
prática é comum que se tente
retirar do cliente seus direitos.
Embora seja uma prática
abusiva é mais comum do
que se pensa.
Enfim, o consumidor tem
de ter cautela e manifestar
sua vontade de desistência
na primeira oportunidade e
sempre ter provas guardadas,
com e-mails, datas, protocolos, caso necessite buscar a
Justiça.
Frequentemente o consumidor insatisfeito e inconformado bate às portas do
Judiciário, reclamando ainda
os danos morais e prejuízos
que possam ter suportado.
Mas ao saber da trajetória que
ainda tem pela frente, muitos
acabam desistindo.
É importante lembrar que
assim como os produtos,
os serviços também podem
ser alvo de arrependimento.
Inclusive os pacotes de telefonia fixa e móvel, tv por
assinatura, sendo descabida
a cobrança de qualquer multa
por quebra contratual.
No ranking das piores
empresas e líder de reclamações, os serviços de telefonia conseguem ser mais
desrespeitosos, pelo descaso
com que tratam seus clientes,
abandonados por horas no
atendimento. Enfim, sempre
vale a pena exercer os próprios direitos para a melhoria
do coletivo.

trabalhista | cível | família | assessoria empresarial

Est. Municipal Santa Terezinha, 301 - Lorena/SP
e-mail: billota_advocacia@yahoo.com.br
(12)
98117.2415 | (12) 3101.5007 | (12) 3152.2148
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Projetos tentam atrair
novos leitores em Lorena
Bibliotecária cria proposta voluntária que busca doações de títulos
Foto: Jéssica Dias

Mães e filha leem em espaço destinado a literatura infantil na Biblioteca Municipal de Lorena; projeto busca levar livros para todos
Jéssica Dias
Lorena

A Prefeitura de Lorena
realiza nesta terça-feira a
segunda edição do “Esqueça
um livro e espalhe conhecimento”. O projeto tem o
objetivo de incentivar a leitura com títulos espalhados
pela cidade.
O “Esqueça um livro” é feito por voluntários de todo
Brasil. Para participar basta
“esquecer” livros em lugares públicos como padarias,
restaurantes, banco das
praças e ponto de ônibus,
para que o próximo possa
usá-lo e depois “esquecer”
também.
Além do projeto, Lorena
conta com outro trabalho

voluntário para alimentar
a vontade de ler entre os
moradores. A bibliotecária,
Rosangela Malerba, de 59
anos, criou um novo projeto
com a mesma finalidade, o
“Livro com Asas”.
Com apoio da Prefeitura, ela busca doações de
livros para a biblioteca. O
projeto é realizado há seis
meses, sem data prevista
para término. “Como tenho
doação o ano inteiro, vou
continuar, sem data para
terminar, afinal, leitura é
sempre bom incentivar”,
contou a bibliotecária, que
destacou ainda que a ideia
de criar um novo projeto
veio com outras propostas
já existentes na região.
“Ano passado quando

apareceu esse projeto ‘Esqueça um livro e espalhe
conhecimento’, eu pensei
em fazer um nosso, com a
mesma abrangência. Fiz o
layout da gaiola, porque
tem que ter o cuidado de
não fazer com o mesmo
nome dos que já existe”,
explicou a bibliotecária,
que toda manhã distribui os
livros nos pontos de ônibus
e nos bancos da Praça Conde de Moreira Lima, onde
fica localizada a biblioteca.
Os livros distribuídos por
Rosangela tem um símbolo
de uma gaiola que identifica o projeto, com o texto
“Você acaba de encontrar
um ‘Livro com Asas’ que
deve voar por ai. É para
você pegar e ler e depois

deixá-lo para que outra
pessoa o encontre. E assim
ele vai voando por ai e encantando o mundo. Um livro
tem asas longas e leves...
que de repente, levam a
gente, para longe... Vamos
voar?” (Texto de mensagem
deixada dentro de todos os
livros disponibilizados no
projeto).
Rosangela quer expandir
o local de distribuição.
“Toda manhã eu saio, coloco uns três, quatro no ponto
de ônibus que tem um movimento grande, e na praça.
Estamos querendo dar uma
expandida, começar a colocar em outras praças, pedir
para o pessoal da Santa
Casa”, contou.
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(12) 99104-0182
ACADEMIA
Academia Life Fitness - musculação,zumba e mix - F:
99669-2921 - Av. Ilha Bela 102
( próx. a Caixa - Ipe II
Centro de Treinamento Equipe
Abalo - Muai-Thai, Jiu-Jtsu,
MMA - F: 98116-4858 - Rod.
Abel F.Dias 2050 (em frente
a MADEVAL) Moreira César
Academia SHARK - Rua Dr.
Gon-zaga 177 - F: 3527-5767 Moreira
César
/
sharksaude@gmail.com
Academia Estrutura Física Av. das Margaridas, 545 - V.
das Acácias - F: (12)36376033/98190-8893
Academia Moviment: Tel:
3637-2557 Musculação, Zumba , Jump , Aero-box, Ritmo.
Av: Dr.José Ademir César
Ribeiro, 650 Próx. Av. Zito M. César

AUTO FUNILARIA E PINTURA
Oficina, borracharia, funilaria
e pintura do CLAUDIÃO - prox.
CIZA - Rua José Tebega 650 fundos - M.César - F: 991685617/99189-3222
AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo Serviços e Peças. Av: Prof
Manoel Cesar Ribei-ro, 4485 –
Cidade
Nova
E-mail:
w o l f. c e n t r o a u t o m o t i v o
@gmail.com -F:99613-3668/
3642-9174/ID 918*14338
BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE Av. Francisco Lessa Junior (via
expressa) ao lado Padaria
Paned’oro -F: 99110-1007/
99187-4904 - Pinda
Hombre Barbearia e Tattoo
(barbearia do Léo)- F: 992448811 - Rua Armando Basso 71
(ant. rua 5) Mantiqueira

AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia - pedra
- terra - terraplenagem - CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA
aterro - desaterro - F: 997161106/98244-9866/99160-7995 SERLI CABELEIREIRA UNISEX Tel 3637-1517 - R. José B. Dos
- Pinda
Santos, 190 - Mantiqueira
AUTO ELÉTRICO
CASAS DE FERRAGENS
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
- F: 98207-6701/99170-7919 - Ferragens Picoli - Ferragens,
Rua Dr. José Monteiro 127- Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
Janeiro, 348/350 – Cidade NoMoreira Cesar
va - F: 3645-8901/ID 964*6519
AUTO MECÂNICA E
DROGARIA
ELÉTRICO
RICAR S.O.S Eletrica mecânica Drogaria do JORGE - Av. José
e Injeção - Nacional e impor- Augusto Mesquita 390 - F:
tado -F:98256-6160/99167-9521 3637-3845 - Moreira César
- Rua Laudelino Leite Sobrinho 188 - Mantiqueira - Pinda ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
PACIFIC e TRANSMISSÕES - ESTEC - Escritório de ContabiCentro técnico de transmis- lidade Técnica - F: 3641-1314 são automática e direção estec_pinda@uol.com.br hidráulica - F: (12) 3642-4104/ Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
3643-4234 - www.pacificauto 452/B - V.S.Benedito - M.César
center.com.br R.Luiza MarFESTAS
condes de Oliveira 160 - Pinda
Serviço Auto Mecânica Ja- Franciele Festas - Rua Jataí nº
guar - F: 99773-9876 - Rod. 50 -F: (12) 3648-4981 - Jd.
Manoel César Ribeiro - Nº Eloina - www.francielefestas.
4753 - Cidade Nova - Pinda com.br Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:
FOTOGRAFIAS
(12) 99161-0972/98151.6214 Rua Alcides Timótio Ferreira FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637dos Santos 545 - Mantiqueira 1998 - foto p/documentos - R.
AUTO ELÉTRICO AVENIDA – José S. Cardoso, 84 (Atrás
Som Alarme e Bloq. - Tel. Bradesco) Moreira César
3648-4081 -Av. Prof. Manoel
GAS
C. Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET – SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Tel 3643-4780 - Av. Prof. Gas - 3645-4000/3642-6921 Manoel C. Ribeiro, 4950 - Av. Dr. Fontes Junior 692 M.Aurea - Pinda
Cidade Nova

IMOBILIÁRIAS
Brasil Consultoria Imobiliária
- Av. Rio de Janeiro 781 - F:
3642-1643/99199-2065 fax:
3642-9146 -Cidade Nova
email:
elizete.brasil@hotmail.com.br
LANCHES
Sol Lanches especiais - trailler
frente ao CIZA - DISK 35276886/99118-9175/98868-3218 Moreira César
POINT LANCHES Açaí e pastéis Disk Entrega 3637-4824 – Rua Rafael Popoaski 18 (ant. rua 5) - Ipê I
LAN HOUSE
Home V ideo - Av. José A.
Mesquita 114 - Moreira César
LAVANDERIA PROFISSIONAL
DINIZ & DINIZ LEAL - Rua
Caçapava nº 290 - Cidade
Nova - F: 3645-4022 email:dinizleal@outlook.com
LAVA-RÁPIDO
Lava Rápido e estacionamento
W.R. - lavagem, higienização e
polimento - F: 98272-4562 - Rua
Ryoiti Yassuda, 90 - Crispim Pinda
Lava Rápido: Louco p/carro venha conhecer nosso serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela - Ipê II - em frente a
Caixa Econ. Federal G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3637-3074/97403-6524 45*16*100
473 – Av. José Augusto Mesquita,
251 – Moreira César
LOJA VARIEDADES
Loja 1 - Bella Variedades - a partir
de R$ 1,00 - Al. dos Manacás 382
- Ipê II (prox. a Lotérica) F: 36373582/98820-0113 (oi)
Loja 2 - Bella Variedades - a
partir de R$ 1,00 - Rua Jossep
Toda nº 572 - (ant. rua 41)
Mantiqueira
LUBRIFICANTES
LIDER lubrificantes - troca de
óleo especializada - F: 35271552/99241-0518/52*106291 lider lubrifica ntespinda @
hotmail.com - Rua Major José
dos Santos Moreira 1058
(prox. Pça da Bíblia) Sta Luzia
-Pinda
MADEIREIRA
RM fábrica de testeiras, Roman
Madeiras - F: 3522-1006/996278635 - Rua Willian Oscar P. Neto
nº 149 - Res.Andrade - Pinda
Madeireira São Caetano - R.

email.: contato.jemepis@gmail.com

CARRETO
mudanças

J & M EPI’S E UNIFORMES
(12)

3648-4916
9 9182-0723
9 9771-1892

Dr. Fontes Junior nº 880 - MERCADINHO CLÁUDIA – Tel
PINDA - F: 3642-8666/3527-5223 3641-1400 Rua Carlos A.
Machado, 32 - Moreira César
MAQUINAS E GELADEIRAS MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642CONSERTO de máquinas e 9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 MOTOCICLETAS
F: 98248-0334 - Ipê II - M. Cesar
G.T. MOTOS - Disk serviços
MANUTENÇÃO MECÂNICA 3645-5888/99188-2579 - Manut.
KFG Auto Center - Injeção ele- peças e acessórios - Pque
trônica, suspensão, freio, ali- S.Domingos - Pinda
nhamento, cambagem, mecâ- W. R. Motos - Disk Serviço Leva
nica em geral, borracharia. Rua e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
Willian Oscar P.Neto nº 103 - F: Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda
3642-8774 - Res. Andrade - Pinda
PAPELARIA
M.J Manutenção Mecânica Rua Takao Domoto 94 - Ipê I - Moriá Dê Presentes - material
M. César - Tel: (12) 3641-1957 - escolar, cosméticos, brinqueCel: 7819-2542 - ID 113*14471 dos e embalagem em geral. F:
VBR CAR - Mecânica Funilaria 3637-3280/99103-0375 - Rua
e Pintura. Trabalhamos c/ Bulgária nº 623 - Pasin - MC.
Seguradora - site:
PADARIA
www.facebook.com./vbrcar Rua José M. Machado César nº Padaria e Confeitaria do Jaca600 - F: 3637-1416/99761-7076 ré - F: 3637-5645/99151-2504 Av. das Maragridas 607 - Vale
- Moreira César
das Acacias - Moreira César
Padaria e Mercearia Santa
MATERIAIS PARA
Laura - Rua Silveiras nº 78 - Ipê
CONSTRUÇÃO
Jesus Cristo é o Senhor desta - F: 3637-4048
empresa: ROCHA Casa e Cons- Padaria Trigo de Ouro - Pães,
trução F: 3641-2181/99614- doces e salgados - Rua Cunha 23
- Ipê II - F: 3527-1214/3637-4048
6737 - M.César - Pinda
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS Padaria Confeitaria e RestauSANTOS - Santunino Ramos rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
da Silva - Rua Guilherme Nico- Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
letti 783 - V.S.Benedito - FAZE- Padaria e Confeitaria Santa
MOS CARRETO - F: 3641-1651/ Cecília Rua Agenor Ferreira, 66
Sta Cecília Site: www.padaria
99127-9140 - Pinda
ANDRADE CASA E CONSTRU- santacecilia. com.br F: 3643ÇÃO - Mat. para Construção - 1749/3522-3490/99220-6247
Matriz: Rua Ryoiti Yassuda 374 PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
- Res. Andrade - F: 3643-1512/ das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
3648-4462 - Filial: F: 3648-8593 Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
José Benedito Alves dos San- Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31,
PNEUS
C. Nova, loja 1 - 3642-4207 Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351 Auto Center PRIMOS PNEUS pneus, freios, alinhamento,
B. Campinas JOÃO DE BARRO – Mat. p/ balanceamento, escapamenconstr. e madeiras - Tel 3641- tos, troca de óleo e suspensão
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José - F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
Adhemar César Ribeiro, 1910. Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115
Moreira César
Depósito Pindense - Tel 3637- - Rua Dr. Fontes Junior - Alto
3773/3637-1469 - Rod. Abel do Cardoso - Pinda
Fabricio Dias - V.S. Benedito
PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES
MATERIAL ELÉT. E HIDRÁULICOS
CASA CORRÊA MATERIAL ELE- PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641- 3641-0541 - V.S. Benedito 2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê I 3648-4799 - Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
MERCADOS E MERCEARIAS de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
Marcelo Mini-mercado - Rua R: José Teberga, 650 – próx.
Oswaldo Oliveira Cornetti 271 Cisas – Moreira César
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305

Calçados de segurança
Capacetes - Sinalização
Luvas - Óculos
Máscara de solda
Uniformes industriais
Etc.

De 2ª a domingo
F:(12) 99113-0857

99704-0628

Rod. Ver. Abel Fabricio Dias, 925 - V.S. Benedito
Pindamonhangaba/SP

QUER COMPRAR,
VENDER, ALUGAR,
TROCAR ....
f: (12) 99199-0341
email: atospinda@gmail.com

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceitamos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3527-2107/997482111
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 Come-se bem (antigo Bar do Mel) - F: 36375514 Av. João Francisco nº
4.351- Feital
Restaurante e Lanchonete
Barbosa - Av. Rio de Janeiro 1045
- Cidade Nova - DISK 3645-3986
Lanchonete 2 Irmãos - Tel:
3637-2298 - Av: João Fco da
Silva,2565 - Moreira César
RESTAURANTE São JUDAS TADEU - 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 13 de Maio confecções de portões, grades,
portas de aço, reformas em
geral. F: 99196-5864 - Rua Treze
de Maio 578 - Crispim - Pinda
SERRALHERIA DO ADEMIR –
Tel 3641-1562 - Mantiqueira Moreira César
SUPERMERCADOS
Supermercado e Padaria
Salles - Rua Pedro J.O.S. da
Amaral 91 - V.S.Benedito - F:
3641-1216
VISTORIA VEÍCULOS
AMPLA Vistoria para transferência - R$ 80,00 vistoria F:
3522-3468/99704-5499 - Rua
Albert Sabin 163 - Terra dos
Ipês I - Distrito Moreira Cesar
VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel F: 36412659 - R. Albert Sabin, 65 - Ipê I
V illa Vidros - Tel 997226066wats/98897-4288 - Av.
Abel F. Dias, 5711 - V. S.
Benedito - Pinda

