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Pinda inicia
trabalho de
reforma do PS
Investimento chega a quase R$
2 milhões; pacientes continuam
sendo atendidos no prédio
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Pronto Socorro de Pindamonhangaba, que passará por obra de recuperação; investimento de R$ 2 milhões garantiu reforma no atendimento

Polícia prende suspeito por
série de estupros em Pinda
Bandido foi identificado após atacar mulher no Cidade Nova;
município já possui registro de 21 casos de estupro em 2017
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Polícia Civil prendeu um
homem de 34 anos acusado
por roubo e tentativa de estupro em Pindamonhangaba.
O homem também é suspeito
de ter violentado outras três
mulheres, na região do bairro
Cidade Nova.
No início do mês, uma vítima registrou um boletim de
ocorrência após ser atacada

no Cidade Nova. Ela relatou
que foi abordada após sair da
academia, e que o homem a
obrigou entrar em uma construção abandonada. Além de
roubar os pertences da vítima, o criminoso ordenou que
tirasse a roupa. Aproveitando
um momento de descuido
do agressor, que foi atender
o seu aparelho celular, a
mulher reagiu, conseguindo
fugir.
Após descrever as caracte-

rísticas do criminoso, a polícia conseguiu identifica-lo,
já que ele era conhecido nos
meios policiais.
Já na tarde da última sexta-feira (21), policiais civis estiveram na casa do acusado,
localizada no Jardim Eloyna,
mas ele não foi encontrado. Porém no local, foram
apreendidas as roupas que
o agressor usou na data do
crime.
Ao deixar o local, os poli-

ciais se depararam com o criminoso caminhando por uma
avenida. Ele tentou escapar,
mas acabou preso.
De acordo com a Polícia Civil, o homem será investigado
por outros três estupros na
região do Cidade Nova, cometidos num intervalo de tempo
de pouco mais de um ano.
A expectativa é que as vítimas sejam chamadas, ainda
nesta semana, para reconhecer o violentador.
Números – De acordo com
dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado,
Pindamonhangaba registrou,
de janeiro a junho, 21 casos
de estupro. Os dois primeiros
meses do ano foram os que
contabilizaram o maior número, com cinco crimes cada.
Já em 2016, o número de
estupros no município chegou a 38 casos.
Foto: Andreah Martins

TENTANDO SE RECUPERAR |

Na tentativa de sobreviver à crise financeira, a Santa Casa da Misericórdia
de Cruzeiro conta desde o início do mês com a nova ala de convênios e particular. O local, que atende 19 planos
de saúde, dá suporte para melhorias no atendimento ao SUS (Sistema Único de Saúde).
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Com um investimento
de quase R$ 2 milhões,
foram iniciadas, na última
segunda-feira, as obras
de reforma do prédio do
Pronto Socorro de Pindamonhangaba. Mesmo em
meio à recuperação, que
pode demorar quase um
ano, os pacientes continuarão sendo atendidos
no local.
Desde maio administrado pela ABBC (Associação
Brasileira de Beneficência
Comunitária), que recebe
mensalmente R$ 1,5 milhão pelo serviço, o Pronto
Socorro atende mensalmente 17 mil pacientes.
A reforma será realizada
pela empresa Salles Engenharia e Construção Ltda,
vencedora do processo
licitatório, que assinou o
contrato com o Executivo
no último dia 26.
Para o prefeito Isael
Domingues (PR), a reforma é necessária para que
o local conte com uma
melhor estrutura e organização. “Ao final da obra,
teremos o dobro do espaço

de atendimento do PS. Serão
dois andares, elevadores,
e ainda uma ala exclusiva
para atender as crianças. A
reforma é o primeiro passo
para uma saúde mais humanizada em nossa cidade”.
Além de revelar que a
recuperação deverá ser
concluída de 8 a 11 meses, a
secretária de Saúde, Valéria
Santos, explicou como funcionará o atendimento na
unidade enquanto ocorre a
obra. “É importante explicar
a população que de forma
alguma ela será prejudicada
durante o andamento da
reforma. Após recupera
o pavimento superior, a
empresa trabalhará por
etapas, buscando causar o
menor impacto possível no
cotidiano da unidade”.
A chefe da pasta ressaltou
ainda importância da iniciativa. “Há um bom tempo o
prédio já vinha necessitando de melhorias, que agora
serão atendidas. Além disso,
esta obra ampliará consideravelmente o espaço de
atendimento, principalmente o das crianças. Também
teremos um aumento do
número de leitos de urgência”, concluiu.

Presos por assaltar
idoso em Lorena
Dois jovens foram presos,
no último domingo, após
assaltarem um idoso num
ponto de ônibus da avenida
Peixoto de Castro, no Vila
Zélia, em Lorena.
A vítima relatou aos policiais militares, que estava
em uma bicicleta aguardando a chegada do ônibus, por
volta das 20h, quando foi
surpreendida pela dupla,

que estava em posse de um
revólver.
Após ser informada do
crime, a Polícia Militar conseguiu localizar os ladrões
no Campo dos Ipês.
A dupla, que também foi
reconhecida por outra vítima
que também foi assaltada no
último domingo, foi presa e
permanece à disposição da
Justiça.

Jovem é preso
com pedras
de crack em
Guaratinguetá

Dade libera
e Aparecida
investe em
duas avenidas

Um jovem de 22 anos
foi preso com uma grande
quantidade de drogas na
tarde da última segunda-feira no Jardim do Vale em
Guaratinguetá.

O Dade (Departamento de
Apoio ao Desenvolvimento
das Estâncias) liberou R$1,3
milhão para obras nas avenidas Solon Pereira e Totó
Barbosa, em Aparecida.
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Fique atento Nova ala é aposta de Cruzeiro
aos seus direitos na recuperação da Santa Casa
Drª Sara Billota

| OAB/SP nº 288.877

Com verba privada, entidade passa a atender 19 convênios;
investimento pretende subsidiar demanda de atendimento SUS
Andreah Martins
Cruzeiro

Me aposentei, mas tive um
desconto em meu benefício.
Do que se trata esse desconto?
Todos aqueles que já possuem 30 ou 35 anos de contribuição podem se aposentar,
porém o benefício poderá sofrer
um desconto referente ao Fator
Previdenciário.
Fator Previdenciário é um cálculo feito com base na idade do
contribuinte, quanto mais distante
ele estiver dos 60 anos (mulheres)
ou 65 anos (homens), maior será
o desconto.
Como funciona a aposentadoria por tempo de contribuição
com a fórmula 85/95?
A fórmula 85/95 é uma alternativa ao fator previdenciário,
se enquadra nessa regra para
se aposentar quem tem direito a
receber a aposentadoria integral.
Os números 85 e 95 representam
a soma da idade da pessoa e do
tempo de contribuição dela para
o INSS. 85 é para mulheres, e 95
para homens.
Por exemplo, se uma mulher
tem 55 anos de idade e 30 anos
de contribuição, ela pode se
aposentar porque a soma dos
dois valores dá 85 (55 + 30). No
caso de um homem, ele poderia
se aposentar, se tivesse, por
exemplo, 60 anos de idade e 35
anos de contribuição (60 + 35 =
95). Essa combinação pode variar
conforme o caso de cada pessoa.
O importante é a soma dar 85

(mulheres) ou 95 (homens).
Mas é obrigatório ter um mínimo
de contribuição: 30 anos de
contribuição para mulher e 35
para homem.
Gravidez durante o aviso
prévio:
No caso da empregada,
que em gozo do aviso prévio (trabalhado ou indenizado)
descobre que está grávida, a
esta também é assegurada a
estabilidade provisória conferida às gestantes, consoante
disposição do Art. 391-A da CLT,
recentemente inserido pela Lei
12.812/2013, bem como da
Súmula 244 do TST.
Gravidez durante contrato
por prazo determinado e
contrato de experiência:
No contrato por tempo determinado, e inclusive no contrato de experiência, o mesmo
entendimento é seguido, conforme dispõe a Súmula 244,
III, do TST.
Importante esclarecer que
ainda que o empregador desconheça o estado gravídico
da empregada e a dispense e,
posteriormente à dispensa a
empregada descubra que está
grávida, tendo a concepção
ocorrido durante o contrato de
trabalho, tal desconhecimento
pelo empregador não afasta o
dever de pagamento de indenização decorrente da estabilidade ou de sua reintegração.

Na tentativa de sobreviver
à crise financeira, a Santa
Casa da Misericórdia de Cruzeiro conta desde o início do
mês com a nova ala de convênios e particular. O local, que
atende 19 planos de saúde,
dá suporte para melhorias no
atendimento ao SUS (Sistema
Único de Saúde).
A Santa Casa possui em
funcionamento os setores
de pediatria 12 horas, obstetrícia, maternidade, Pronto
Socorro, ortopedia 12 horas.
O interventor salientou ainda
que na próxima quinzena
o atendimento às crianças
deve se expandido, com serviço 24h. O hospital atende

uma média de quatrocentas
pessoas por dia, somente
pelo SUS.
A secretária de Saúde, Ana
Inês, revelou que a entidade
já havia tentado ampliar
o atendimento. “Fiz parte
do mandato anterior e não
conseguíamos visualizar essa
conquista”.
Médico e vice-prefeito, Dr.
Davi Mota (PV) destacou a
necessidade da ala particular
como suporte ao público.
“Não existe social sem capital. Precisamos de transformação, em equipamentos e
setores, para fazer cirurgia
segura. Por isso é necessário
que se coloque o capital para
o social”.
O prefeito Thales Gabriel
Fonseca (SD) espera que o

hospital possa iniciar um
período de recuperação após
a série de dificuldades que a
entidade sofreu nos últimos
anos. “O servidor do hospital viveu desmotivado por
um bom tempo. Teve greve,
tratado, descumprimento. O
que temos hoje ainda não
é o ideal, mas o progresso
é nítido. Trabalhamos com
folha de servidor, médico,
remédio em dia. Queremos
o hospital com sustentabilidade financeira”.
A aposta do hospital está
nas parcerias com o setor
privado, em convênios que
possam equilibrar a situação,
prejudicado pela defasagem
do SUS. “Estamos investindo
pesado, em parceria com
vários convênios, para fazer

Empresas podem perder
áreas doadas em Pinda
Magrão cobra retrocessão de terrenos; seis grupos
“estão na mira” de requerimento encaminhado
Foto: Arquivo Atos

O presidente da Câmara de Pindamonhangaba, Carlos Eduardo Magrão, que cobrou fiscalização rigorosas
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Rua Dr. Castro Santos, 83, sala 11
Campo do Galvão - Guaratinguetá/SP
( (12) 3133-3257 | (12) 98838-1702 | sarabillota@gmail.com

O presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, Carlos
Eduardo de Moura, o Magrão (PR) encaminhou um

requerimento pedindo maior
agilidade na fiscalização sobre empresas privadas, que
receberam áreas doadas pelo
Município e que não concluíram a construção dos prédios
dentro do prazo determinado.

O documento cobra a retrocessão dos terrenos doados
aos empreendimentos que
desrespeitaram os períodos
estabelecidos por lei.
De acordo com o chefe do
Legislativo, a realização de

essa balança com o SUS.
Quem ganha é a população. Com os problemas de
pagamento solucionado,
há retorno na qualidade do
atendimento”, salientou o
interventor da Santa Casa,
João Mário Martins.
Ele revelou ainda os próximo investimentos na assistência à população. “Estamos
com uma parceira, em que
em dez dias faremos o centro
de imagens. Esse centro contará com ultrassom, tomografia, mamografia e raio-X,
tudo reformado”.
Outra ala que deve aumentar os recursos da entidade
é a psiquiatria, onde a Santa
Casa passa a contar com uma
parceria com o Governo do
Estado.

um levantamento apontou que
desde o ano de 2000 foram doadas 27 áreas para a instalação
de empresas na cidade.
Entre as beneficiadas, seis
ainda não iniciaram as obras,
sendo passíveis de retrocessão das áreas. As empresas
Recipar, Dow Brasil S/A, Faber
Pint Pinturas Especiais, Brasquip Ambiental, ETR Óleos
S.A e Remcsal Recuperação,
Mistura e Comércio de Sais
Ltda correm o risco de serem
penalizadas.
“Há necessidade de uma
rigorosa fiscalização das áreas doadas pelo município às
empresas privadas, pois de
acordo com a lei, ela tem o
prazo de dois anos para iniciar
suas atividades e até dez anos
para concluir as obrigações
assumidas”, explicou Magrão.
O parlamentar ressaltou
ainda que a lentidão para a
instalação das empresas e o
consequente desrespeito à
lei municipal prejudicam o
recolhimento de impostos e
a geração de empregos em
Pindamonhangaba.
Após o envio do ofício, que
contou com uma cópia ao
Ministério Público, o prefeito
Isael Domingues (PR) tem até
um mês para encaminhar uma
resposta.
A reportagem do Jornal
Atos tentou entrar em contato
com as empresas que podem
ter de devolver os terrenos
doados pela Prefeitura de Pindamonhangaba, mas nenhum
responsável foi localizado para
comentar o caso.

Comunicado

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da
operadora, alguns telefones fixos da localidade de Potim tiveram seu
funcionamento prejudicado de 30/07/2017 às 18h40 até 31/07/2017 às 09h01.
Assim que houve a interrupção, enviamos equipes especializadas ao local e o
equipamento danificado foi recuperado.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora,

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

alguns telefones fixos da localidade de Potim tiveram seu funcionamento prejudicado
no dia 30/07/2017 das 11h55 às 15h57. Assim que houve a interrupção, enviamos
equipes especializadas ao local e foi resetado o equipamento danificado.
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Dade libera e Aparecida investe na
infraestrutura de duas avenidas

Com investimento de R$ 1,3 milhão obras atendem Solon Pereira e Totó Barbosa
Foto: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Aparecida

O Dade (Departamento de
Apoio ao Desenvolvimento das
Estâncias) liberou R$1,3 milhão para obras nas avenidas
Solon Pereira e Totó Barbosa,
em Aparecida. A Prefeitura
já encerrou a licitação e os
trabalhos devem começar em
agosto. O investimento, de
acordo com a empresa vencedora do certame licitatório,
será de R$ 800 mil.
De acordo com o Executivo,
a proposta é utilizar os R$500
mil restantes da verba nas
ruas adjacentes às avenidas.
As obras contemplarão a
relocação de postes, nova
iluminação na extensão das
avenidas, implantação de
ciclovias e melhorias na infraestrutura na drenagem de
água e esgoto das vias.
A princípio, informações
que circularam em um grupo
de debate em uma rede social
eram de que o valor investido
seria para o recapeamento
das avenidas. O custo chamou
atenção dos internautas.
O prefeito Ernaldo César
Marcondes (PMDB) comentou
a situação. “O projeto inclui

A avenida Solon Pereira, um dos focos de obras custeadas com verbas liberadas pelo Dade; investimento de R$ 1,3 milhão em restauração
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muita coisa, principalmente
arborização, remoção de postes que estão fora do eixo da
via, então é um projeto caro
mesmo. Mas é caro pelo custo
do projeto, e não por invenção. Já foi feita a licitação, tem
uma empresa vencedora e as
obras começam em agosto. É
uma questão de esclarecimento, dinheiro do Dade só pode
ser gasto com obras para o
turismo, implementação e
acessibilidade turística”.
A previsão de conclusão
das obras é de um ano, mas
o prefeito acredita que elas
podem ser concluídas antes
do prazo. “Acredito que saia
antes, porque é uma via de
acesso muito importante
que liga Aparecida a Potim.
Pedimos para que o processo
fosse acelerado o mais rápido
possível. E também é interesse, pois o recurso do Dade
é pago por medição. A obra
concluindo, vai sendo paga
por fase”, concluiu.
O orçamento inicial para as
obras era de R$ 1,3 milhão,
mas a proposta da empresa
vencedora da licitação era
fazer o serviço com R$ 500
mil a menos do que o previsto.
Com isso, o prefeito confirmou que tentará apresentar
um novo projeto ao Dade para
aproveitar a sobra do recurso que será utilizado para
investir em ruas adjacentes
às avenidas Solon Pereira e
Totó Barbosa.
Questionado se os trabalhos
podem interferir no fluxo de
trânsito e de turistas na cidade, o prefeito descartou essa
possibilidade.

Sem verbas, entidades pedem apoio Jovem é preso com
da população de Pindamonhangaba mais de cem pedras
São Gabriel reduz atendimento e Apamex paralisa; instituições pedem doações
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Mais de duas semanas após
a autorização legislativa para
a transferência de recursos
para 16 entidades assistenciais de Pindamonhangaba,
as instituições que ficaram
fora da lista pedem o apoio da
população para conseguirem
manter suas atividades. Sem
a garantia dos repasses, as
associações lutam para se
adequar à nova realidade.
No último dia 11, a Câmara aprovou o projeto do
Executivo que garantiu que,
a partir de agosto, 16 instituições voltem a contar com
o recebimento de repasses
municipais, estaduais e federais. As entidades estavam
desde o início do ano sem
receberem as verbas, já que
o Município demorou a se
adequar às novas regras do
Marco Regulatório do Terceiro Setor, que regulamenta
a transferência de recursos
públicos às instituições e que
vigora desde janeiro.
De acordo com a Prefeitura,
as entidades foram escolhidas

porque “prestam serviços
de alta e média complexidade que abrangem o maior
número de usuários”. O Executivo ressaltou ainda que
a seleção foi realizada de
modo excepcional e que todas as instituições poderão
receber recursos a partir de
chamamento em critério de
igualdade, que será realizado
até o fim do ano.
Uma das entidades que ficaram de fora da lista das contempladas foi a Associação
Criança Feliz do São Gabriel,
que trabalha na reestruturação de famílias.
A instituição oferece acompanhamento odontológico,
oftalmológico, pedagógico,
psicológico, pediátrico e pedagógico gratuito à trinta
famílias.
De acordo com a presidente
da Associação, Neila Moraes,
nos últimos anos a entidade
contava com uma verba municipal de cerca de R$ 47 mil.
Após ser informada que
a São Gabriel não estava inclusa na lista das entidades
selecionadas, a voluntária fez
um apelo à população. “Já que

o prefeito Isael Domingues
(PR) não reconheceu o valor
do nosso trabalho, precisaremos muito da ajuda do povo.
Ele pode contribuir de todas
as formas, desde alimentos
até com roupas, que serão
doadas as famílias carentes
que assistimos”.
A presidente explicou quais
medidas serão tomadas para
que a entidade consiga enfrentar o delicado momento
financeiro. “Já que a maioria
das famílias que atendemos é
encaminhada pela Prefeitura,
explicaremos ao Executivo
que não temos mais condições
de absorver esta demanda.
Infelizmente, esta atitude
lamentável da Prefeitura
acabará atrapalhando muito
o nosso trabalho”.
Outra entidade que ficou
fora da lista foi a Apamex
(Associação Pindamonhangabaense de Amor Exigente),
que busca manter crianças e
jovens carentes longe do mundo das drogas. Há mais de 12
anos presente no munícipio, a
instituição também colabora
com famílias que possuem
dependentes químicos.

Além de revelar que a entidade recebia anualmente um
repasse municipal de R$ 52
mil, o presidente, Fernando
Antunes, demonstrou sua
indignação com a decisão
do Executivo. “Fomos injustiçados pela Prefeitura e
até agora não entendemos
o critério que eles usaram.
Infelizmente, tivemos que
paralisar o atendimento que
prestávamos há quase cinquenta crianças. Recorremos
a Defensoria Pública para que
esta decisão seja revertida”.
Antunes descreveu ainda
a importância do apoio da
população para a retomada
do projeto. “Precisamos que
os moradores contribuam
com doações financeiras,
pois temos que arcar com a
contratação dos psicólogos
e demais profissionais que
atendem os nossos assistidos”.
Apoio – Os interessados
em realizarem doações para
as duas entidades citadas na
matéria podem entrar em
contato através dos telefones
(12) 99119-5609 (Apamex) e
o (12) 3648-5293 (Associação
Criança Feliz do São Gabriel).

de crack em Guará
Um jovem de 22 anos
foi preso com uma grande
quantidade de drogas na
tarde da última segunda-feira no Jardim do Vale em
Guaratinguetá.
De acordo com a Polícia
Militar, uma viatura patrulhava a rua Manoel Figueiredo, quando desconfiou da
atitude suspeita de um rapaz. Ao notar a presença dos

policiais, o suspeito tentou
pular o muro de uma casa,
mas acabou sendo capturado.
Com ele, foram encontradas
126 pedras de crack, 33 gramas de cocaína e oito gramas
de maconha.
O criminoso foi preso em
flagrante por tráfico de drogas e aguarda transferência
para algum presidio da região.

Adolescente é apreendido
com drogas em Aparecida
Um adolescente de 17
anos foi apreendido após
ser flagrado traficando crack e cocaína na noite da
última segunda-feira em
Aparecida.
Após denúncia anônima
sobre o funcionamento
de um ponto de tráfico de
drogas no Vila Mariana,
policiais militares surpre-

enderam um menor de idade
no local. Após observar a
aproximação da viatura, o
jovem infrator tentou fugir,
mas acabou imobilizado.
Além de seis gramas de
cocaína, o adolescente carregava 11 pedras de crack.
O menor de idade foi apreendido e aguarda transferência para a Fundação Casa.

EDITAL Nº 8/2017
O Doutor Elias Terukiyo Kubo, Juiz Auxiliar da Vara do Trabalho de Lorena, Estado de São
Paulo, FAZ SABER, a todos os jurisdicionados, advogados e demais interessados que,
conforme EDITAL Nº 6/2017-CR, a Corregedoria Regional do Egrégio Tribunal Regional
do Trabalho da 15ª Região realizará CORREIÇÃO ORDINÁRIA nos Órgãos de Primeira
Instância nas seguintes datas:
29/08/2017 3ª feira A partir das 10h:00 CRUZEIRO
30/08/2017 4ª feira A partir das 10h:00 LORENA
31/08/2017 5ª feira A partir das 10h:00 GUARATINGUETÁ
01/09/2017 6ª feira A partir das 10h:00 APARECIDA
A correição será presidida pela Exma. Desembargadora Vice- Corregedora Susana Graciela
Santiso, com atendimento às partes, procuradores e interessados na Sede do respectivo
Órgão, das 14 às 15 horas, para receber eventuais reclamações que, igualmente, poderão
ser encaminhadas à Corregedoria Regional de Campinas/SP.
E para que chegue ao conhecimento de TODOS OD INTERESSADOS é passado o presente
edital que será publicado e afixado no lugar de costume, na sede desta Vara de Trabalho.
Lorena, 28.07.2017
Liz Laine Cazalli Xavier de Souza
Diretora de Secretaria
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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

