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  É com imenso prazer que oferecemos a você a segunda edição da revista 

Herculândia Aqui. Foram meses de trabalho e dedicação para que pudéssemos 

reunir mais uma vez o que há de melhor em nossa cidade. Nesta edição vamos 

compartilhar experiências de pessoas especiais, que com trabalho árduo, garra 

e muita determinação alcançaram sucesso e deixarão um legado admirável, um 

exemplo para as novas gerações tão carentes de referencias! 
Agradecemos os anunciantes que acreditaram, investiram e entenderam a 

nossa missão de reconhecer e valorizar as  pessoas extraordinárias que moram 

AQUI e as que são Herculandenses de nascimento e brilham em outras 

localidades.

Rodovia Comandante João Ribeiro

de Barros, Km 508 - Herculândia/SP

Chácara
Santa
Bárbara
Produção e comércio de mudas

frutíferas adultas, palmeiras

formadas, árvores de sombra

e coqueiros anão produzindo.

Michel Nardi Rodrigues

14 99763 4188
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Bom desfrute

E-mail: itapmov@bol.com.br   I   Av. Brasil, 435   I   Centro - Herculândia/SP

14 3486 1270 / 98139 0385 

Um Show de qualidade                      

em sua casa!Itapuã
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Reconhecido internacionalmente, Ivo Holanda 
nasceu em Quintana mas foi registrado em 
Herculandia. Com 6 anos participou do Festival 
na Rádio Clube de Tupã ficando em primeiro 
lugar. Depois formou a dupla Ivo e Derli com 
muito sucesso nos festivais regionais e 
formaturas. Com 13 anos seu pai o levou para 
capital onde começou a cantar e fazer 
imitações nas rádios, teatros e circos. Na tv e 

rádio Tupi começa como palhaço em 
programas como Festa na Roça com vários 
artistas. Participou como calouro no programa 
do Raul Gil quando o diretor Valentino Russo 
viu o talento natural e então o sucesso veio 
rapidinho e sua participação no programa Viva 
a Noite do Gugu ao fazer uma pegadinha, Silvio 
Santos (SBT) já o convidou para fazer as 
pegadinhas no Topa Tudo por dinheiro. 

Valter Magalhães Apresentador do Canal 11

Valter Magalhães Pereira, nascido em 
Herculândia, neto da finada dona Arlinda 
Cândida Pereira (parteira e benzedeira), 
r a d i a l i s t a ,  j o r n a l i s t a ,  i n i c i o u  n a 
comunicação em 1969 como operador de 
som na extinta Rádio Piratininga, atual 
Rádio Nova Tupã 100,3. Passou à repórter 
e apresentador em 1971 na mesma 

emissora sob a coordenação do Edson Joel. 
Trabalhou na Rádio Clube de Tupã como operador. 
Recebeu um convite do Diretor da Rádio Guarujá 
Paulista AM, Sr. Orivaldo Rampazo,  para fazer 
parte da sua equipe e assim resolveu aceitar o 
desafio mudando para o litoral paulista. Passou por 
várias emissoras na baixada santista: Rádios: 
Universal, A Tribuna, Atlântica, Anchieta, Clube, 
Paulista FM, coordenou por 9 anos a Cultura e 
apresentou um programa que marcou muito a 
história do rádio do litoral paulista e devido a grande 
audiência e popularidade se tornou vereador na 
cidade de Praia Grande.Trabalhou também na 
Educativa FM, todas no litoral. Há quatro anos 
resolveu aceitar um convite do Diretor do canal 11 
de Santos, sr. Augusto Capodicasa, um desafio, 
migrando para televisão onde permanece até hoje 
com uma parceria da produtora do seu filho Fábio 
Magalhães Pereira.

HERCULANDENSES

MARCELO SIMÕES, e a sua moto já foram muito 
mais longe do que muitos poderiam imaginar, 
quando entrevistado por uma emissora de tv, foi 
divulgado que o mesmo era nascido na cidade de 
Tupã ele prontamente corrigiu dizendo: sou 
herculandense! Enquanto passava por diversos 
países, conquistou o título de piloto brasileiro mais 
bem colocado e com o maior número de 
part ic ipações em eventos internacionais. 
Reconhecido por grandes nomes da modalidade 
como um dos melhores pilotos da América Latina, 
Marcelo traz ainda no currículo seis campeonatos 
nacionais, além de ser protagonista do único reality 
show sobre uma modalidade off-road em duas 
rodas já realizado no Brasil (ESPN). Somando a 
isso sua vitória na categoria Best Whip do FMX das 
Nações, realizado na Alemanha, é fácil entender 
porque  Marcelo é considerado uma referência no 
FMX nacional.

Referência no FMX nacional
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As vencedoras do concurso Herculândia Rodeo Fest 2019

Alanis Carvalho, representante de Herculândia,  venceu o Concurso de Miss 

Regional 2019, ocorrido na AAAPCI, em Iepê (SP).
O evento, considerado o maior concurso de beleza do oeste-paulista, contou com 

17 candidatas de toda a região.
Em segundo lugar ficou Isabella Gatti (Assis). 
Paraguaçu Paulista foi representada por Letícia Carvalho Sales e Guilherme 

Pereira Alves Moreira, mas somente Letícia conquistou uma das faixas do 

concurso, a de terceiro lugar.
A Comissão Julgadora ficou por conta de nove pessoas de outras regiões do 

estado de São Paulo e do Paraná.  Dentre eles, esteve a Miss Mato Grosso do Sul, 

eleita no dia 10/08, que avaliaram elegância, visual, simpatia (traje social) e 

medidas, além de plástica e desenvoltura (traje de banho).

A Miss Herculândia
Alanis Carvalho agora

é a Miss Regional

ACONTECEU

Presidente da Câmara, Braz Rodrigues ao lado de Camily Ribeiro
eleita Miss Simpatia

Momento em que a Rainha Thais Vidoi
recebia um mimo das mãos do prefeito Richard Itapuã.

Primeira dama Giani Pereira (Itapuã) ao lado de Ana Laura Vello
eleita Princesa

Vice prefeita Marli Bonfante entregando a premiação a

Ana Laura Martins eleita a Rainha dos Peões.
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Nome: Milton Chogui Oshiro (Dr. Gui)

Data Nascimento: 10/10/1955

Nasceu em: Herculândia

Pai: Chosuke Oshiro (Luiz Oshiro) 

Mãe: Yoneko Inafuko Oshiro 

Esposa: Dra Lucilia de Castro Moraes Oshiro  (Psicóloga)

Filhos: Livia Thieme Oshiro (16/04/83) - Psicóloga. Thaís Yone Oshiro (30/11/84) - Dentista

Marcos Kenji Oshiro (08/05/86) - Professor

Nascido no Bairro Ganheri, no dia 10/10/55, com a 
ajuda da avó paterna, muito comum na época, viveu 
e estudou neste Bairro até os 11 anos, onde teve 
aulas numa escola de madeira, com professores 
inesquecíveis como Ademar Tamaoki, Rosa Tamaoki 
e Vilma Kaneto, residindo na fazenda Cem Alqueires 
de propriedade do seu pai.
 Na época devido as chuvas, os alunos se locomoviam 
para as escolas a pé e muitas vezes descalços.  . 
Levavam marmitas e as vezes trocavam com os 
colegas para experimentarem a "bóia" dos outros.

 Milton tinha um sonho quando criança de ser 
caminhoneiro ou médico. E ele diz que seus pais 
conseguiram dissuadir para a segunda opção.

 Em sua casa tinha luz elétrica com gerador movido a 
motor a diesel até as 22h00. Geladeira a gás, 
privilégio e luxo na época. Sem contar com a TV 
branco e preto (Telefunken). 
Depois mudaram para a cidade, onde hoje é a 
Veterinária Herculândia. Estudou na Escola Maria 
Barbieri de Freitas, e após a  inauguração estudou  na 
Escola Aristides Rodrigues Simões.

Foi para São Paulo fazer o Cursinho Objetivo na Av. 
Paulista, 900. Entrou na Escola de Ciências Médicas 
de Volta Redonda/RJ, se formou em 1981, e morou 
no Hospital Salgado Filho (Rio de Janeiro) onde 
estreitou na Pediatria e Clínica Médica, e ao longo 
dos anos foi se especializando em Homeopatia, 
Medicina Chinesa, Acupuntura, Programa Saúde da 
Família e Medicina do Trabalho.

Trabalhou no Hospital Dom Bosco, IPT, São Francisco 
de Assis, Santa Casa de Tupã, Hospital Beneficente 
São José, PSF Arco Íris, Herculândia e atualmente 
trabalha no PSF de Queiroz e Santa Casa de Quintana, 
Granja Yabuta (Queiroz) e várias Empresas como 
Médico do Trabalho. 
Tem Consultório anexo a sua residência, onde 
atualmente atende como Clínico Geral e do Trabalho. 

Na política foi vice prefeito na gestão do Dr. Adorno.

 Seu hobby é andar de moto, sendo harleyro, hora só, 
hora em turma. 

 E assim segue a vida com alegria, junto a sua amada, 
família e amigos. Sempre amando e louvando o 
Senhor Jesus Cristo! 

Uma vida dedicada ao atendimento,

sem distinção.

14 99693 8988

cerealistaamendoguti@gmail.com

Rod. Comandante João Ribeiro de

Barros Km 512  + 648 Mts 

Bairro Pitangueiras

Herculândia /SP

Dr.�J.�C.�R.�Adorno
Cirurgião Dentista - CRO 18984

Rua  Euclides  da  Cunha, 315 
Centro  -  Herculândia/SP 

 14 99685 3079

14 3486 1106
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Depósito de Gás

Braga

SU            DOPERMERCA

BRAGA

14 3486-2003   I   99607-6484
Rua Campos Salles, 70

99856-5380

14 3486-1108
   99608-0822

supermercadobraga@uol.com.br

Av. Brasil, 434 - Centro - Herculândia

47 anos de tradição!
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 Ela uma moça batalhadora, a mais velha de 
quatro irmãos, vindo de uma família  
humilde e fala com muito orgulho que é neta 
do finado Vavá (açougueiro) e da dona Maria 
da Paz, mesmo com muitas dificuldades na 
vida acreditava  desde muito cedo  que a 
única maneira de vencer na vida era 
estudando. O  amor ao próximo é algo muito 
característico dela. Quando tinha 13/14 
anos uma enchente devastou a cidade, onde 
muitas famílias perderam seus bens, foi 
quando Fabiana juntamente com alguns 
outros adolescentes, fundaram o grupo 
Juventude Consciente e  organizaram 
campanhas de alimentos e agasalhos para 
famílias que haviam sofrido com a enchente. 
Com essa linda iniciativa o prefeito  e a 

primeira dama da época aderiram a ideia e 
apoiaram o grupo Juventude Consciente.  
Fabiana teve a oportunidade de conversar 
com o governador Mário Covas sobre as 
ações realizadas em Herculândia.
Esses jovens fizeram muitos eventos, desde 
campanha de vacinação até mutirão para 
limpar casa de idosos que necessitavam, e 
em  eventos políticos fora do município, 
Fabiana participava juntamente com a 
primeira dama como representante dos 
jovens herculandenses.
Fabiana se formou em Magistério (CEFAM), 
foi a primeira aluna de Herculândia a passar 
na Escola Paula Souza onde fez enfermagem, 
fez  faculdade de Administração de 
Empresas, trabalhou em lojas em Marília, 

em empresas de tecnologia em Pompéia, fez 
estágio na Jacto e atualmente trabalha em 
uma empresa multinacional americana 
como Consultora de Tecnologia. Estudou 
durante três meses no Canada para 
aperfeiçoar o idioma inglês. E não para, está 
terminando o MBA em Gerenciamento de 
Projeto pela FGV, e continua acreditando 
que a educação e esforços diários são o 
caminho para o sucesso.
Mesmo com todas as oportunidades fora de 
Herculândia, Fabiana faz questão de estar 
s e m p re  p re s e n te  n a  n o s s a  c i d a d e 
participando e apoiando os eventos 
principalmente de cunho social aqui 
realizados.
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RC Carvalho, 55 anos, casado com Fabiana 

Carvalho, pai de Camila e Mariana Carvalho, 

formado em Administração de Empresas pela 

FIEO e pós Graduado em Sistemas da 

Informação pela FAAP.
Nasceu em Osasco/SP, o caçula dos homens, 

tinha 5 irmãs e 3 irmãos.
Aos 9 anos RC completou o ensino  primário, 

foi quando seu pai o avisou que ele teria que 

parar de estudar, pois a irmã precisava 

estudar também e não teria condições 

financeiras para manter ambos. Seu pai era 

copeiro da Prefeitura de São Paulo.
Como Osasco naquela época era uma cidade 

que tinha muitas feiras, RC com apenas 9 

anos de idade teve uma ideia, como as 

pessoas vinham à feira só com uma sacola 

vazia e depois das compras a sacola ficava 

pesada, arrumou um carrinho pequeno (tipo 

esses de catador de reciclagem) e foi 

trabalhar nas feiras da cidade fazendo carreto 

para as senhoras. Na feira recebeu o convite 

para trabalhar vendendo sapatos, foi quando 

surgiu a oportunidade de fazer uma prova no 

Senai, caso passasse estudaria na entidade e 

trabalharia na empresa de lâmpadas Osram, 

e foi o que aconteceu. Mas com poucos dias 

trabalhando nessa empresa sentiu que não 

era o que esperava, pois ganhava mais 

trabalhando na feira do que na Osram, foi 

conversar no RH, no momento que estava 

relatando sua insatisfação para a psicóloga da 

empresa, o diretor do setor passando por lá, 

quis saber o que estava acontecendo. 

Tranquilamente RC relatou tudo novamente 

para o diretor, e assim que terminou a 

conversa ele perguntou: Gostaria de 

trabalhar no escritório como office boy do 

Presidente? Prontamente RC aceitou, e assim 

começa sua história de sucesso na empresa. 

Primeiro trabalhando como office boy, depois 

no Almoxarifado, RH e na área de Informática 

onde iniciou como Programador de Sistemas 

até chegar a Líder de Projetos.
Com mais ou menos 20 anos trabalhando na 

Osram, foi convidado por uma empresa 

chamada Ágile para trabalhar no exterior, 

onde morou e implantaria seus projetos no 

Chile, Argentina e Bolívia. Morou no Chile 

durante 5 anos, foi então que recebeu a 

proposta para voltar para o Brasil, e trabalhar 

em uma empresa de software multinacional 

Alemã a qual implementa um dos maiores 

sistemas do mundo. Sua primeira atividade 

nesta empresa foi de Gerente de Projetos 

implementando sistemas para Embraer. 

Em 2006 a Jacto entra em contato com a 

multinacional e solicita os serviços já famosos 

de RC. Iniciando assim mais uma etapa de sua 

vida.
Após por mais de um ano implementado os 

sistemas da Jacto, RC conhece Fabiana que 

começa a trabalhar na mesma empresa, 

a p a i xo n a m - s e  l o g o  d e  i m e d i a t o ,  s e 

identificam, pois tem muito em comum, a 

empatia principalmente, e em pouco tempo 

estão casados. Esse  perfil de querer bem ao 

próximo  vem unir ainda mais o casal em 

projetos sociais pela cidade.  Participam 

ativamente tanto como doadores como 

compradores em Leilões beneficentes como 

doações para o Hospital, brinquedos para 

Creche, eventos que necessitam de apoio. RC 

diz ter se apaixonado tanto  por Herculândia 

que já se considera um filho da terra. Mesmo 

sem ter tempo para gerenciar, abriu um 

açougue aqui, sendo pioneiro na cidade com  

um novo modelo de comércio  acolhedor, 

estruturado, que depois de ter passado para 

outro continuou com o mesmo perfil, e assim 

outros açougues seguiram o mesmo estilo. 

Fabiana diz que de início RC não foi visto com 

bons olhos pela cidade, pois achavam estranho 

esta pessoa de fora estar se dedicando a 

cidade, essa visão foi mudando conforme RC 

foi mostrando que veio para somar e que tinha 

um propósito de se consolidar na cidade, que 

agora se tornara sua segunda pátria.
Fabiana lembra perfeitamente do primeiro 

Leilão que participaram, não entendiam muito 

a metodologia do Leilão, então foram 

comprando, sendo que a própria comissão 

tinha dúvidas quanto ao recebimento (hoje 

todos seus amigos) ficaram cismados, pois não 

conheciam o RC, nisso o Adorno (Ex prefeito) 

disse que poderiam ficar tranquilos que era 

pessoa de confiança. A partir deste leilão RC e 

Fabiana o que a princípio pensavam ser uma 

dupla sertaneja passaram a ajudar em todas as 

causas sociais de Herculândia e Região sempre 

preocupados em fazer o bem ao próximo. 
É o amor pela cidade que faz com que todo 

final de semana, mesmo eles morando em 

Barueri/SP, enfrentem 1000 km de Estrada (ida 

e volta) e cansaço, para vir para a amada 

Herculândia. Para eles, Herculândia é uma 

válvula de escape do trabalho estressante do 

dia a dia. Aqui eles possuem uma casa 

aconchegante, onde recebem os amigos, e 

recuperam as energias para voltar ao ritmo 

frenético da semana de trabalho.
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formado em Administração de Empresas pela 

FIEO e pós Graduado em Sistemas da 

Informação pela FAAP.
Nasceu em Osasco/SP, o caçula dos homens, 

tinha 5 irmãs e 3 irmãos.
Aos 9 anos RC completou o ensino  primário, 

foi quando seu pai o avisou que ele teria que 

parar de estudar, pois a irmã precisava 

estudar também e não teria condições 

financeiras para manter ambos. Seu pai era 

copeiro da Prefeitura de São Paulo.
Como Osasco naquela época era uma cidade 

que tinha muitas feiras, RC com apenas 9 

anos de idade teve uma ideia, como as 

pessoas vinham à feira só com uma sacola 

vazia e depois das compras a sacola ficava 

pesada, arrumou um carrinho pequeno (tipo 

esses de catador de reciclagem) e foi 

trabalhar nas feiras da cidade fazendo carreto 

para as senhoras. Na feira recebeu o convite 

para trabalhar vendendo sapatos, foi quando 

surgiu a oportunidade de fazer uma prova no 

Senai, caso passasse estudaria na entidade e 

trabalharia na empresa de lâmpadas Osram, 

e foi o que aconteceu. Mas com poucos dias 

trabalhando nessa empresa sentiu que não 

era o que esperava, pois ganhava mais 

trabalhando na feira do que na Osram, foi 

conversar no RH, no momento que estava 

relatando sua insatisfação para a psicóloga da 

empresa, o diretor do setor passando por lá, 

quis saber o que estava acontecendo. 

Tranquilamente RC relatou tudo novamente 

para o diretor, e assim que terminou a 

conversa ele perguntou: Gostaria de 

trabalhar no escritório como office boy do 

Presidente? Prontamente RC aceitou, e assim 

começa sua história de sucesso na empresa. 

Primeiro trabalhando como office boy, depois 

no Almoxarifado, RH e na área de Informática 

onde iniciou como Programador de Sistemas 

até chegar a Líder de Projetos.
Com mais ou menos 20 anos trabalhando na 

Osram, foi convidado por uma empresa 

chamada Ágile para trabalhar no exterior, 

onde morou e implantaria seus projetos no 

Chile, Argentina e Bolívia. Morou no Chile 

durante 5 anos, foi então que recebeu a 

proposta para voltar para o Brasil, e trabalhar 

em uma empresa de software multinacional 

Alemã a qual implementa um dos maiores 

sistemas do mundo. Sua primeira atividade 

nesta empresa foi de Gerente de Projetos 

implementando sistemas para Embraer. 

Em 2006 a Jacto entra em contato com a 

multinacional e solicita os serviços já famosos 

de RC. Iniciando assim mais uma etapa de sua 

vida.
Após por mais de um ano implementado os 

sistemas da Jacto, RC conhece Fabiana que 

começa a trabalhar na mesma empresa, 

a p a i xo n a m - s e  l o g o  d e  i m e d i a t o ,  s e 

identificam, pois tem muito em comum, a 

empatia principalmente, e em pouco tempo 

estão casados. Esse  perfil de querer bem ao 

próximo  vem unir ainda mais o casal em 

projetos sociais pela cidade.  Participam 

ativamente tanto como doadores como 

compradores em Leilões beneficentes como 

doações para o Hospital, brinquedos para 

Creche, eventos que necessitam de apoio. RC 

diz ter se apaixonado tanto  por Herculândia 

que já se considera um filho da terra. Mesmo 

sem ter tempo para gerenciar, abriu um 

açougue aqui, sendo pioneiro na cidade com  

um novo modelo de comércio  acolhedor, 

estruturado, que depois de ter passado para 

outro continuou com o mesmo perfil, e assim 

outros açougues seguiram o mesmo estilo. 

Fabiana diz que de início RC não foi visto com 

bons olhos pela cidade, pois achavam estranho 

esta pessoa de fora estar se dedicando a 

cidade, essa visão foi mudando conforme RC 

foi mostrando que veio para somar e que tinha 

um propósito de se consolidar na cidade, que 

agora se tornara sua segunda pátria.
Fabiana lembra perfeitamente do primeiro 

Leilão que participaram, não entendiam muito 

a metodologia do Leilão, então foram 

comprando, sendo que a própria comissão 

tinha dúvidas quanto ao recebimento (hoje 

todos seus amigos) ficaram cismados, pois não 

conheciam o RC, nisso o Adorno (Ex prefeito) 

disse que poderiam ficar tranquilos que era 

pessoa de confiança. A partir deste leilão RC e 

Fabiana o que a princípio pensavam ser uma 

dupla sertaneja passaram a ajudar em todas as 

causas sociais de Herculândia e Região sempre 

preocupados em fazer o bem ao próximo. 
É o amor pela cidade que faz com que todo 

final de semana, mesmo eles morando em 

Barueri/SP, enfrentem 1000 km de Estrada (ida 

e volta) e cansaço, para vir para a amada 

Herculândia. Para eles, Herculândia é uma 

válvula de escape do trabalho estressante do 

dia a dia. Aqui eles possuem uma casa 

aconchegante, onde recebem os amigos, e 

recuperam as energias para voltar ao ritmo 

frenético da semana de trabalho.



Nome: Romildo Alves de Lima
Esposa: Silmara de Fátima V. S. Lima
Filho: Richard dos Santos Lima
Pai: Joaquim Alves de Lima
Mãe: Darci Tenório C. de Lima
Irmãos: Dermeval, Edival, Anildo, Eronildes, Divani, Roseli e Chirlei

O nome Coelho, surgiu de um apelido, aos 12 anos de idade, quando ele foi 
fazer uma viajem, e chegando lá, tinha um restaurante, e do lado desse 
restaurante tinha uma plantação de alface e tomate, e era o que ele sempre 
pedia, (alface e tomate), e assim ficou apelidado de Coelho.
Morou na roça até os sete anos de idade, depois seu pai fez uma casa na 
cidade, onde sua mãe mora até hoje. Com dez anos de idade já trabalhava 

para ajudar sua família indo chacoalhar e bater amendoim de balaio, 
catava milho de balaio, colhia café, plantava grama...
Ele se lembra que mais ou menos aos 13/14 anos arrumou uma 
carriola e saia vendendo mudinhas de flores. Mas a história com as 
Mudas começou de fato com seu finado irmão Demerval (Cuca), que 
comprou um caminhão em sociedade com seu outro irmão Edivaldo  
e começaram vender mudas que eles pegavam com o “irmão 
Neguinho”. 
Romildo também trabalhou um tempo com o “irmão Neguinho”. A 
partir daí, seu pai Joaquim, começou a formar mudas, então ele veio 
trabalhar com seu pai. Trabalhou um período também no viveiro do 
seu irmão Edival, aguando plantas.
Com 15 anos, Romildo começou viajar vendendo mudas. Com 16 ele 
comprou um caminhão de um senhor chamado Geovane onde ele 
começou trabalhar por conta própria. Aos 17 perdeu tudo e foi 
trabalhar com seu irmão Anildo. Quando Romildo fez 18 anos, ele 
conseguiu comprar uma perua velhinha para trabalhar. Com 21 anos 
ele se casou e comprou um caminhão em sociedade com seu irmão 
Anildo. Depois ele conseguiu comprar este caminhão do seu irmão, e 
com este caminhão ele conseguiu construir sua casa que tem até 
hoje na cidade, e comprou dois lotes onde fez um viveiro de mudas. 
Com 25 anos de idade comprou sua primeira chácara, que tem até 
hoje, onde hoje é o “Condomínio Coelho”. Continuou viajando até 
37 anos de idade. A partir daí, Romildo só fornecia as mudas, não 
viajava mais. Com 40 anos comprou três alqueires de terra em frente 
ao Condomínio, onde ele construiu casa e formou mudas. Depois 
comprou do seu irmão Anildo os 14 mil metros de terra beirando a 
pista, onde hoje está situada a empresa.
Com todas estas conquistas, Romildo agradece primeiramente a 
Deus, dizendo que ele é apenas um administrador aqui na terra, 
depois ao “irmão Neguinho” e também aos seus pais, que ensinaram 
o valor do trabalho desde cedo, e a ser honesto.

MUDAS JÁ PRODUZINDO
www.mudascoelho.com.br

Coelho
Mudas

Rod. Comandante João Ribeiro de

Barros Km 510   I   Herculândia/SP

vendas@mudascoelho.com.br

14 3486-1653  / 99704-0689

CAPITAL DAS MUDAS
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Odair Aparecido de araújo, 51 anos, nasceu 

na cidade de Tupã, veio para Herculândia com 

apenas 1 ano de idade  e se considera um 

cidadão herculandense. Começou a trabalhar 

com 16 anos na roça, com 17 sem nenhuma 

experiência com facão foi trabalhar em uma das 

primeiras usinas de cana que surgiu na região na 

cidade de Borá. Aos 20 anos foi contratado pelo 

Laticínio como serviços gerais e com muito 

trabalho e dedicação chegou a encarregado e a 

gerente de produção. Com 23 anos de trabalho, 

saiu da empresa e viveu um dos piores 

momentos de sua vida,  pois estava casado e com 

uma filha pequena. Começou a tocar roça de 

melancia, mas veio a perder tudo e em situação 

de desespero, seguiu os conselhos das irmãs que 

tem muita fé em Deus, foi a luta e com a ajuda da 

família recomeçou do zero, com o grande desafio 

da sua vida que é a mercearia "Vida Nova".

 Conquistar e fidelizar os clientes, foi uma das 

suas maiores dificuldades, mas com muito 

trabalho, ajuda dos amigos, coragem e muita fé, 

conseguiu se estabelecer tornando-se um 

empreendedor de sucesso. Hoje, além da 

Mercearia Vida Nova ele tem a Salgaderia Ki 

Delícia, em frente a praça central da cidade. 

Perguntamos que conselho daria as pessoas que 

passam por dificuldades semelhantes de 

desemprego e desesperança, Odair respondeu: 

''Em primeiro lugar tem que ter fé e depois 

coragem para  enfrentar  os  desaf ios  e 

principalmente, acreditar que o impossível pode 

se tornar possível.

Nome: Vera Lucia 49 anos casada com 

Paulo Aparecido Caldeira dos Santos. 

Filhos: Nathalia 22 anos, Leticia e João 

Vitor 18 anos, Rafael e Guilherme 16 anos, 

Joziane 15 anos e Sara Mara 13 anos.

  Vera e Paulo são casados a 24 anos e 

sempre tiveram o sonho de terem muitos 

filhos, casa cheia mesmo. Com 4 anos de 

casados ela engravida da sua primeira filha 

Nathal ia e foi  uma gravidez muito  

complicada. Depois de 4 anos engravidou 

novamente de Letícia, que hoje tem 18 anos, 

sendo também outra gestação de alto risco. 

Os médicos aconselharam a laqueadura e 

com o coração partido decide seguir o 

conselho para preservar sua saúde. O sonho 

do casal de ter a casa cheia continuava vivo 

dentro deles e por sugestão de uma amiga, 

nasceu o sonho da adoção. A primeira 

tentativa não deu certo, mas ela ficou feliz 

pois a criança voltou para a família de 

sangue. Suas filhas com 9 e 13 anos estavam 

entusiasmada com a ideia de terem irmãos. 

Quando a Nathalia perguntou se ela não iria 

buscar sua irmãzinha ela respondeu que não 

funcionava assim e nem sabia se era a 

vontade de Deus. Na sua inocência 

respondeu: se não for atrás como vai saber 

se é vontade de Deus? Então foram ao fórum 

fazer o cadastro. Em suas orações Vera 

conversava com Deus e perguntava se ela 

era digna de ter mais filhos, porque o amor 

dela pelas crianças era enorme. Então surgiu 

a Joziane com 5 e a Sara com 4 anos, irmãs 

biológicas desprovidas de tudo, desnutridas 

parecendo bebes. Após o processo judicial 

por 3 anos, conseguiram a guarda. Vera 

conta que todos a chamava de louca por 

adotar 2 meninas de uma só vez, mas o que 

chamam de loucura Vera chama de Amor. 

Agora a família tinha 4 meninas. Após 2 anos 

a assistente social ligou perguntando se ela 

tinha interesse em um menino de 10 anos. 

Foram conhecer o João Vitor, foi amor à 

primeira vista. João iria apenas passar férias 

com eles e voltaria para o abrigo, mas o 

coração não permitiu, ele voltou apenas para 

se despedir e assim se tornou mais um filho 

do casal. Participavam de uma palestra sobre 

adoção e seu esposo fez o comentário que se 

fosse vontade de Deus adotariam mais, o que foi 
o suficiente. Na saída da palestra a assistente 
social pediu que a ajudassem encontrar uma 
família para um menino de 10 anos, conhecido 
como o terror do abrigo. O casal sabendo que no 
abrigo não tem crianças prontas, e sim crianças 
que sentem na pele a falta de amor, decidiram ir 
conhece-lo. Guilherme estava emocionalmente 
febril e quando Vera disse que em breve iria 
busca-lo, o menino lhe deu um abraço e disse: 
mãe você vem mesmo? Ela saiu em lágrimas e foi 
buscar o seu filho. Sendo o cadastro nacional de 
adoção tardia, após um dia resolvendo toda a 
burocracia, Vera conseguiu a guarda do 
Guilherme, nascendo assim mais um filho. Sendo 
o nosso perfil de crianças com até  10 anos, 
recebemos muitas ligações e assim nasceu o 
Rafael, na época com 10 anos, da cidade de 
Paulinia. No primeiro mês quase nos matou de 
susto rebentando  um fio da rede de energia com 
uma lata e ficou com medo que o levássemos de 
volta para o abrigo. O cadastro nacional foi 
fechado mas ela diz que se for da vontade de 
Deus adotam novamente. Vera diz: "do portão 
para dentro eles nasceram para nós e nós para 
eles e todos são filhos, porque antes do útero, 
passaram pelo coração e não importa a barriga da 
qual nasceram. Filhos são bênçãos de Deus e Ele 
nos deu essa missão de amar e cuidar. Continuam 
dizendo que somos loucos, concordo, somos 
loucos de amor por nossos filhos. Sou grata ao 
meu esposo Paulo que me apoiou na minha 
missão de ser mãe e é um verdadeiro pai herói. 
Agradeço também ao meu pai Manoelino e a 
minha mãe Tereza que foi e é companheira de 
todas as horas. Filhos sãos filhos e não importa 
onde nasceram, o importante é o amor que 
recebem quando nascem para os pais".
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Odair Aparecido de araújo, 51 anos, nasceu 

na cidade de Tupã, veio para Herculândia com 

apenas 1 ano de idade  e se considera um 

cidadão herculandense. Começou a trabalhar 

com 16 anos na roça, com 17 sem nenhuma 

experiência com facão foi trabalhar em uma das 

primeiras usinas de cana que surgiu na região na 

cidade de Borá. Aos 20 anos foi contratado pelo 

Laticínio como serviços gerais e com muito 

trabalho e dedicação chegou a encarregado e a 

gerente de produção. Com 23 anos de trabalho, 

saiu da empresa e viveu um dos piores 

momentos de sua vida,  pois estava casado e com 

uma filha pequena. Começou a tocar roça de 

melancia, mas veio a perder tudo e em situação 

de desespero, seguiu os conselhos das irmãs que 

tem muita fé em Deus, foi a luta e com a ajuda da 

família recomeçou do zero, com o grande desafio 

da sua vida que é a mercearia "Vida Nova".

 Conquistar e fidelizar os clientes, foi uma das 

suas maiores dificuldades, mas com muito 

trabalho, ajuda dos amigos, coragem e muita fé, 

conseguiu se estabelecer tornando-se um 

empreendedor de sucesso. Hoje, além da 

Mercearia Vida Nova ele tem a Salgaderia Ki 

Delícia, em frente a praça central da cidade. 

Perguntamos que conselho daria as pessoas que 

passam por dificuldades semelhantes de 

desemprego e desesperança, Odair respondeu: 

''Em primeiro lugar tem que ter fé e depois 

coragem para  enfrentar  os  desaf ios  e 

principalmente, acreditar que o impossível pode 

se tornar possível.

Nome: Vera Lucia 49 anos casada com 

Paulo Aparecido Caldeira dos Santos. 

Filhos: Nathalia 22 anos, Leticia e João 

Vitor 18 anos, Rafael e Guilherme 16 anos, 

Joziane 15 anos e Sara Mara 13 anos.

  Vera e Paulo são casados a 24 anos e 

sempre tiveram o sonho de terem muitos 

filhos, casa cheia mesmo. Com 4 anos de 

casados ela engravida da sua primeira filha 

Nathal ia e foi  uma gravidez muito  

complicada. Depois de 4 anos engravidou 

novamente de Letícia, que hoje tem 18 anos, 

sendo também outra gestação de alto risco. 

Os médicos aconselharam a laqueadura e 

com o coração partido decide seguir o 

conselho para preservar sua saúde. O sonho 

do casal de ter a casa cheia continuava vivo 

dentro deles e por sugestão de uma amiga, 

nasceu o sonho da adoção. A primeira 

tentativa não deu certo, mas ela ficou feliz 

pois a criança voltou para a família de 

sangue. Suas filhas com 9 e 13 anos estavam 

entusiasmada com a ideia de terem irmãos. 

Quando a Nathalia perguntou se ela não iria 

buscar sua irmãzinha ela respondeu que não 

funcionava assim e nem sabia se era a 

vontade de Deus. Na sua inocência 

respondeu: se não for atrás como vai saber 

se é vontade de Deus? Então foram ao fórum 

fazer o cadastro. Em suas orações Vera 

conversava com Deus e perguntava se ela 

era digna de ter mais filhos, porque o amor 

dela pelas crianças era enorme. Então surgiu 

a Joziane com 5 e a Sara com 4 anos, irmãs 

biológicas desprovidas de tudo, desnutridas 

parecendo bebes. Após o processo judicial 

por 3 anos, conseguiram a guarda. Vera 

conta que todos a chamava de louca por 

adotar 2 meninas de uma só vez, mas o que 

chamam de loucura Vera chama de Amor. 

Agora a família tinha 4 meninas. Após 2 anos 

a assistente social ligou perguntando se ela 

tinha interesse em um menino de 10 anos. 

Foram conhecer o João Vitor, foi amor à 

primeira vista. João iria apenas passar férias 

com eles e voltaria para o abrigo, mas o 

coração não permitiu, ele voltou apenas para 

se despedir e assim se tornou mais um filho 

do casal. Participavam de uma palestra sobre 

adoção e seu esposo fez o comentário que se 

fosse vontade de Deus adotariam mais, o que foi 
o suficiente. Na saída da palestra a assistente 
social pediu que a ajudassem encontrar uma 
família para um menino de 10 anos, conhecido 
como o terror do abrigo. O casal sabendo que no 
abrigo não tem crianças prontas, e sim crianças 
que sentem na pele a falta de amor, decidiram ir 
conhece-lo. Guilherme estava emocionalmente 
febril e quando Vera disse que em breve iria 
busca-lo, o menino lhe deu um abraço e disse: 
mãe você vem mesmo? Ela saiu em lágrimas e foi 
buscar o seu filho. Sendo o cadastro nacional de 
adoção tardia, após um dia resolvendo toda a 
burocracia, Vera conseguiu a guarda do 
Guilherme, nascendo assim mais um filho. Sendo 
o nosso perfil de crianças com até  10 anos, 
recebemos muitas ligações e assim nasceu o 
Rafael, na época com 10 anos, da cidade de 
Paulinia. No primeiro mês quase nos matou de 
susto rebentando  um fio da rede de energia com 
uma lata e ficou com medo que o levássemos de 
volta para o abrigo. O cadastro nacional foi 
fechado mas ela diz que se for da vontade de 
Deus adotam novamente. Vera diz: "do portão 
para dentro eles nasceram para nós e nós para 
eles e todos são filhos, porque antes do útero, 
passaram pelo coração e não importa a barriga da 
qual nasceram. Filhos são bênçãos de Deus e Ele 
nos deu essa missão de amar e cuidar. Continuam 
dizendo que somos loucos, concordo, somos 
loucos de amor por nossos filhos. Sou grata ao 
meu esposo Paulo que me apoiou na minha 
missão de ser mãe e é um verdadeiro pai herói. 
Agradeço também ao meu pai Manoelino e a 
minha mãe Tereza que foi e é companheira de 
todas as horas. Filhos sãos filhos e não importa 
onde nasceram, o importante é o amor que 
recebem quando nascem para os pais".
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Árvores de sombraFrutíferas

Palmeiras

Ornamentais

Cerca Viva

MUDAS
MORANDI

Mudas frutíferas, plantas ornamentais,

reflorestamento, mudas de côco anão

produzindo e palmeira imperial.

14 997 19 6137
Jardim dos Ipês - Bairro Saltinho 

CAPITAL DAS MUDAS

MUDAS
ANILDO

Rodovia Comandante João
Ribeiro de Barros Km, 508

Herculândia/SP

14 3486-1345
Residência: 99606-1769  (VIVO)

998216-4136 (TIM)

VEM POR AÍ

.

Informações ligue 14 99751 0774,

Uma revista com as principais mudas de plantas frutíferas e ornamentais
e os seus benefícios, para ajudar os produtores e revendedores

de mudas na fidelização dos seus clientes.

MUDAS JÁ PRODUZINDO:
Coqueiro Anão  I  Jabuticabeira  I  Lichia  I  Ornamentais  I  Reflorestamento

14 99721-0715

Mudas Giovanna

Nome: Lourineu José da Silva "Lola"
Esposa: Karina Camargo Morandi
Pai: Leobino José da Silva
Mãe: Adelina Maria da Silva
Filhos: Giovanna Morandi da Silva, Vitória Morandi da Silva e Vinícius 
Camargo Morandi

O nome Lola vem desde criança pelos familiares.
O grande sonho dele era estudar, porém só conseguiu se formar até o 
segundo grau, porque começou trabalhar ainda pequeno na 
Mariplantas com o seu irmão Osvaldo. Depois trabalhou oito anos com o 
Coelho. Voltou a trabalhar com seu irmão e se casou com a Karina. Após 
o casamento voltou a trabalhar um ano com o Coelho e finalmente 
comprou seu primeiro caminhão, uma F4000. No ano de 1995 começou 

a viajar vendendo plantas e montou um viveiro dentro da cidade.  
Comprou outro caminhão e, no ano de 2007, comprou o terreno na Mina 
D’Água, na rodovia SP 294 a rodovia Comte João Ribeiro de Barros, no Km 
516. A compra desse terreno só foi possível com a ajuda do seu irmão 
Osvaldo, que foi até sua casa perguntando se ele tinha coragem de 
vender seu carro para a compra de um terreno, mas ele  disse não. Seu 
irmão insistiu e o levou até o local onde  tinha apenas eucaliptos e falou 
da visão que ele tinha com aquele lugar. 
Depois de muita insistência e com o coração partido decidiu fazer o 
negócio e hoje agradece muito ao seu irmão por ter lhe aberto os olhos 
para esta grande conquista. 
O carro chefe hoje são as mais de 60 espécies de mudas frutíferas.
Para finalizar, Lola agradece a Deus e a sua família, que considera a base 
para tudo.  
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Açaí: açaí zero açúcar e açaí natural, açaí com abacaxi, açaí com banana, açaí com morango,  açaí com maracujá,  açaí com paçoca,  açaí

com trufa branca, açaí com trufa ao leite, açaí com iogurte grego, cupuaçu, pitaya...

Acompanhamentos: choco shimo branco, choco shimo ao leite, choco trufa branco, choco trufa ao leite, chocowafer ao leite,

chocowafer branco, paçoca cream, brigadeiro, d cookies cream, leitinho, nutela, amendoim, choco power ball, granola, tubes de morango,

canudinho, cereal de chocolate, cereal de milho, aveia, confete, neston, caldas quentes, leite condensado, leite ninho,..

Frutas: abacaxi, banana, cereja, kiwi,  maçã, mamão, manga, melão, morango, morango em calda, , pêssego. pêssego com creme de leite

em calda,  musse de maracujá, musse de morango, uva...

Sorvetes: abacaxi, bom bom, beijinho, brigadeiro, blue ice, café, charge, coco, chocotine, chocolate meio amargo, creme, chocomenta, croker,

crokito, nutelissimo, chicabom chocolate belga, delícia de abacaxi, doce de leite argentino, ferrero,  flocos, kinder ovo, laka, brownie, leite condensado,

maracujá, negresco, ninho, floresta negra, milho verde, morango, morango trufado, mousse de uva, ninho, trufado, óreo, pistache, raffaello, sensação,

torta de limão, twix, yogurte com frutas vermelhas,  unicórnio, yogurte com amarena...

Rua  Dom Pedro II, 329   I   Em frente a praça Central   I   Herculândia/SP

Delivery: 14 99689 2023

Sistema Self Service
ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO

 Glaucia e Wagner 22/04/95Vera e Rosivel 18/01/92 Eliane e Adilson 25/02/95 

 Rosinha e Florisvalde 01/01/63 Maria e Olendo 17/12/78

Karina e Lola 20/05/95

Rosely e Divaldo 19/02/82 Rosalba e Adorno 06/07/85Liomar e Amarildo 29/10/83

 Diana e Émerson 16/04/04Suzi e Adriano 10/06/00Cristiane e Cássio 27/12/98

Silvana e Moacir 02/02/91 Luciana e Luis Carlos 07/05/90Suely e Luverci 19/11/88

Thaís e Alessandro 05/07/97

Josiane e Valdemir 14/11/92

Fabiana e Rodolfo 25/05/08 Keylha e Leonardo 05/05/12 Grace Kelly e Cristiano 06/04/14 Juciléia e Felipe 08/05/04  Ângela e Geraldo 29/05/04

Iracema e Edson 27/02/88

Vera e Paulo 22/04/95

Delma e Ivan 22/11/14 Stephanie e Junior 21/10/17Ana Cláudia e Jonatan 18/06/16Talita e Paulo Sérgio 06/12/14

O relacionamento conjugal
e a família  são sem duvida o 
melhor  laboratór io  que o
Senhor usa para nos aprimorar, 
lapidar e nos conformar com a sua 
imagem. Parabéns a todos os 
casais, em especial a Rosinha e 
F l o r i s v a l d e  j u n t o s  d e s d e  

01/01/63. Um exemplo para 
todos nós!

Lucilene e Hélio Cabrini 18/03/88
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Nome: Nivaldo Gutierres Hernandes

Idade: 57 anos

Local de nascimento: Tupã/SP em 1962

Esposa: Araceli Estevan Calil 

Nome do pai: Romuão Gutierres Cintas

Nome da mãe: Francisca Gutierres Hernandes

Irmãos: Antônio Carlos Hernandes Gutierres

              Luciana Gutierres e Valdete Gutierres Hernandes

Filhos:  Nivaldo Gutierres Hernandes Júnior,

              Arielly Gutierres Calil e Ariadny Gutierres Calil

A CAPITAL DAS CEREALISTAS A CAPITAL DAS CEREALISTAS

Nasceu na cidade de Tupã e foi para Rancharia aos 8 anos de 

idade e morou lá até os 15 anos. Voltou, e foi morar em 

Herculândia. Trabalhou na lavoura de amendoim com seu pai 

Romuão Gutierres Cintas até os 20 anos, depois foi para o Colégio 

Agrícola na cidade de Dracena. Após se formar voltou seguindo o 

mesmo ramo da agricultura e do amendoim. Casou-se e 

continuou trabalhando com amendoim. Quando seu pai já estava 

com idade avançada, ele decidiu não plantar mais e entrou no 

comércio do amendoim.

Após 6 anos, montou o primeiro Supermercado da cidade, 

(Supermercado Gutierres LTDA). Depois de 5 anos vendeu o 

mesmo que é aberto até hoje. Voltou novamente para o ramo do 

amendoim, comércio cereais, onde ficou 10 anos. Após isso 

montou um frigorífico, o Frigorífico Santa Inês em Herculândia, 

mas sempre trabalhando com amendoim. Depois vendeu este 

comércio e continuou só com amendoim, onde permanece até 

hoje.

Ele diz que naquela época havia poucas pessoas que trabalhavam 

nesse ramo devido a dificuldade, não tinha maquinário. De 15 

anos pra cá a agricultura avançou muito com maquinários, 

preparo. Hoje uma máquina substitui o serviço de 70 mulheres. 

Devido a exportação e com a mudança da variedade do 

amendoim que vem direto da lavoura, ele aguenta mais chuvas. 

Entrou no comércio com a ajuda do seu concunhado, onde 

venderam o amendoim para uma pessoa de compras e vendas de 

cereais. A partir daí, ele foi conhecendo pessoas e entrando no 

comércio. Nisso seu pai Romuão Gutierres parou com o plantio 

do amendoim e ele seguiu no ramo do comércio. A primeira 

pessoa com quem ele negociou foi Eduardo Ribeiro, quem 

vendeu as primeiras 200 sacas de amendoim.

Depois que sua empresa Cerealista Gutierres LTDA, cujo nome 

fantasia Arigrãos (devido ao nome das filhas Arielly e Ariadny) foi 

legalizada, vieram na seqüência a Amendoicri, Amendogrãos, 

Grão Fino, Amendolândia, Amendofante e várias outras. 

Toda sua família seguiu nesse ramo de cereais, uns produzindo e 

outros comercializando e exportando como seu filho, Nivaldo 

Gutierres Hernandes Júnior.

A maior dificuldade era na questão do financiamento na compra 

de um carro ou trator, precisava do pai, da mãe, do tio, da tia 

endossar, hoje tem financiamento para 10 anos com suaves 

prestações, juros baratos. Hoje não dá pra diferenciar o 

empregado do patrão, todos tem sua casa, seu carro, o mais 

humilde tem uma moto.

No começo somente a Jazam exportava, hoje 60% das Cerealistas 

exportam, tudo isso graças ao fiscal que hoje é aposentado, mas 

que apoiou muito as cerealistas na exportação, o dr. Nunes (José 

Benedito Pereira Nunes), da cidade de Marília. Fiscal do 

Ministério da Agricultura, antes de aposentar viu as empresas 

que tinham condições, qualidades e outorgou para que elas 

pudessem exportar.

Empresas Legalizadas: Cerealista Nova Heculândia, Amendoguti, 

Amendofante, Amendogrãos, Amendoicri.

Na época só podiam exportar empresas grandes como Beatrice, 

Jazam, Amenco, hoje 43 países compram amendoim brasileiro.

Pra finalizar, ele diz, todo ramo no início é difícil! A concorrência é 

grande, onde o grande tenta derrubar o pequeno que está 

iniciando.

Seu Legado vem desde o avô. Hoje tem sobrinho cerealista, 

sobrinho agricultor, irmão cerealista (Grão Fino), sobrinha 

(Amendoicri), Tatiane que começou a trabalhar com ele aos 16 

anos e saiu casada com 23 anos, hoje ela é cerealista 

(Amendogrãos).
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SAÚDE E BELEZA

Espaço Antônia & Carol

R. Euclides da Cunha, 398 - Centro

Antônia: 14 99627-4114

 Carol: 14 99899-5318

Cortes femininos
Químicas diversas

Maquiagem

Farmácia de Manipulação

e Drogaria

Av. São Paulo, 280   I   14 3486 1955  e 14 99692 0279

UNI POPULAR
DROGARIA

A mais barateira da cidade!
Herculândia: Av. Brasil, 568

Pompeia: Av. Senador Rodolfo Miranda, 449
Queiroz: Rua Joaquim F. Gandra, 19

Tupã: Av. Tamoios, 925

14 99704 4886

Cortes de cabelos tradicionais,

artísticos, luzes, barbas.

Retirada de excesso de

sobrancelha e pigmentação

temporária.

Barbearia do Elias

Av. São Paulo, 176 A - Centro - Herculândia/SP

14 99765-7277

Carolina Gil Novo
Nutricionista

Silvana A. Novo
Psicopedagoga

Simone Correia
Psicopedagoga

Juliana L. C. Pereira
Psicóloga

Clínica Espaço

Centro de Beleza

ESPAÇO KATLIN RODRIGUES

Materiais para manicures em geral

e adesivos artesanais.

14 99614-8997
Av. Brasil, 479   I   Loja 03

Qual a
 cor

do esmalte

hoje?

JEFFERSON RIBEIRO

14 99781 1848

Rua Dom Pedro II, 283

BARBEIRO

Corte de cabelo e barba

Diana Darcielly

Ateliê Adesivos
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Corte

Botox

Escova

Manicure

Pedicure

Coloração

Penteados

Hidratação

Progressiva

Cauterização

Design de 

sobrancelha 

aç  oe  h non so soC

A CASA DO POVO
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Após longos anos sem um espaço próprio, a atual administração do 

Prefeito Richard Itapuã construirá o novo Prédio da Prefeitura Municipal 

de Herculândia.  
De acordo com o atual Prefeito Richard Itapuã a ideia é concentrar a 

maioria dos setores administrativos no espaço novo, pois além de 

facilitar o atendimento à população, vai economizar nos alugueis, 

trazendo economia para o cofre público e crescimento para a cidade.

Imagem Ilustrativa retirada da Internet

Aproximadamente 15 anos sem ser contemplada com casas populares, 

o Governo de Herculândia conquistou 52 casas através da Companhia 

de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), onde as casas 

serão construídas próximo ao Conjunto Habitacional Herculândia B. De 

acordo com o Prefeito Richard Itapuã as casas oferecidas pela CDHU 

possuem sistemas modernos e de extremo conforto, e o objetivo da 

atual administração é lançar mais casas, mostrando o 

comprometimento e sensibilidade com a população, que vem 

clamando por moradia digna há anos.

DEPOIS DE 15 ANOS,
UMA NOVA HERCULÂNDIA 

Mais de 10 anos esquecida pelos outros mandatos a belíssima fonte do Jardim de Herculândia foi 
renovada e revitalizada pela atual administração, resgatando a história e um patrimônio da cidade, 
trazendo de volta a população principalmente nos finais de semana. Hoje ha vida e alegria no local e o 
jardim tornou-se um espaço muito freqüentado pela população.

RESGATANDO A NOSSA HISTÓRIA

A Gestão atual não mede esforços quando o assunto é segurança. Hoje 

Herculândia tem iluminação em todos os trevos principais do município, 

trazendo visibilidade. De acordo com o Prefeito Richard Itapuã, a 

qualidade de vida e segurança da população é a maior preocupação, e 

com isso a iluminação trás muitos benefícios, tanto para os munícipes, 

quanto para os demais que trafegam pelo local.

CIDADE ILUMINADA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS

 O Prefeito Richard Itapuã representando o Governo de Herculândia 
esteve presente na Cerimônia de Assinatura de Convênios com 
municípios que implantaram polos presenciais em 2019. O polo da 
Univesp  é uma  universidade totalmente gratuita e terá os cursos de 
licenciatura em matemática, letras e pedagogia e bacharelado em 
ciência de dados, tecnologia da informação e engenharia da 
computação, e será no PRODAM. Logo quando assumimos o mandato, 
encontramos várias dificuldades pela frente, o nosso município contava 
com apenas a PRÉ-ESCOLA, ampliamos a rede com o maternal para 
nossas crianças e a EJA (Educação para Jovens e Adultos) e agora 
conquistamos uma universidade para nossa cidade e região.

HERCULÂNDIA TEM
UNIVERSIDADE
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PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Construção da Nova ponte do Rio Iacri, foi uma grande conquista do Governo de Herculândia através do Deputado Estadual Ricardo 
Madalena e o Deputado Walter Ihoshi, onde o Prefeito Richard Itapuã e os vereadores Braz Rodrigues e Kiko foram até São Paulo e se 
reuniram com o superintendente do DER (Departamento de Estradas e Rodagem) para expor os graves acidentes que acontecia em nossa 
Região, e com isso conquistaram uma superestrutura totalmente desenvolvida de concreto armado, bem mais resistente que os modelos 
construídos no passado.  Antes a ponte era levada pelas fortes chuvas, devido a precariedade que se encontrava.

PONTE DO RIO IACRI,

PROBLEMA RESOLVIDO!

ENTRETENIMENTO, ESPORTE E LAZER

Além das obras investidas na infraestrutura urbana, como galerias pluviais, rede de esgoto, o Governo de Herculândia trouxe asfalto novo e 

recapeamento em vários pontos da cidade. E sem dúvida, a população é a maior beneficiada pelas ruas pavimentadas. A cidade está cada 

dia mais bonita, trazendo trafegabilidade e conforto para todos.

HERCULÂNDIA DE CARA NOVA
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Herculândia com atual administração comandada pelo Prefeito Richard Itapuã, trouxe entretenimento, esporte e lazer para as crianças e jovens de 

Herculândia. Hoje o município tem Pista de Skate, localizada no Herculândia C, minicampo de Futebol no Bairro Água Boa e PLAYGROUNDS nos Bairros e 

nas praças do município, onde são muito frequentados pela população, trazendo assim mais união entre as pessoas.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

RESTAURAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA
Uma das grandes dificuldades encontradas foi o transporte público. O deslocamento dos pacientes da área saúde para exames rotineiros fora do 

município, deixava a desejar e os alunos sofriam com o desconforto do transporte da educação. Pensando nisso a atual administração renovou sua 

frota de veículos, conquistando ao todo 20 veículos até agora, tanto para auxiliar no transporte da Saúde como na Educação, mostrando o 

compromisso com a população.

A primeira subestação está sendo 
construída pela CPFL em parceria 
com a Prefeitura Municipal, com 
isso, vai resolver não somente o 
problema de consumo de energia 
dela, como também vai permitir que 
o município continue crescendo.

A falta de disponibilidade de energia 
sempre foi um dos principais 
obstáculos para a vinda de novas 
indústrias de médio e grande porte.  

As obras já foram iniciadas e a 
primeira fase de terraplanagem já foi 
executada e a previsão do termino é 
no próximo ano.
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AGORA TEMOS
UMA SUBESTAÇÃO

 DE ENERGIA 

JK CEll
Assistência Técnica e Acessórios para
Celulares e Tablets e
Artigos Evangélicos

14 99637 4871 / 3486 1947

Av. Brasil, 423 - Herculândia

MARCÃO DIESEL
Serviços com garantia para uma viagem tranquila

(14) 99703-9464 / 3486-0234
Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 512 - Herculândia/SP

GUIA DE EMPRESAS

AUTOESCOLAAUTOESCOLA

PalomaPaloma
Tupã: 14 3441-4002  I  Rua Caetés, 1175

Herculândia: 14 3486.1509  I 99610-7870
Av. São Paulo, 157

Primeira Habilitação
Adição e mudança de categoria

Chácara Santa Joana
Mudas Nativas, Frutíferas, Ornamentais e Côco Anão

    3486 1392 / 99739 4202
    99728 1358 / 99743 0931
14 

Av. Castro Alves, 875  I  Bairro Água Boa - Herculândia/SP

Laurens   Av Brasil, 1225

14 99682-6648

14 99905 3109

Val Calçados
Av. Brasil, 1140

Artes & mimos

14 99846 0043

Micheli Palomo

99747-4558
RAINHA DOS PRESENTES

Av. Brasil, 479 

Parou, pagou, levou

3486-1550

AUTOMÓVEIS

AUTO ELÉTRICOS - BATERIAS
AUTO ELÉTRICA SILVA - OLÍCIO
  Av São Paulo, 449  99703-9390 __3486-1333
AUTO ELÉTRICA VELLO
  Av. Floriano Peixoto, 756_______     3486-1434

AUTOESCOLAS
AUTOESCOLA PALOMA
  Av São Paulo, 157  99610-7870 __3486-1509

BORRACHARIAS
DOIS IRMÃOS
  Av Rui Barbosa, 848 __________99704 6596
HERCULÂNDIA
  Perimetral Sul, 193 ___________99832-2848

CARROCERIAS
BARRACA
  R João M Guilherme, 593 ______99847-9289

DESPACHANTES
BILLMAR 
  Av São Paulo, 685  99635-1355 __3486-1355
VANDERLEI
  Av Brasil, 722_________________3486-1369

FUNILARIA E PINTURA
NOSSA SRA. DO LÍBANO
  Av Tamandaré, 781 ___________99880-5142

LAVAGENS E POLIMENTOS
JACARÉ

  R Dom Pedro II, 965 _________99890-6373

OFICINAS MECÂNICAS
LIDER AUTO CENTER
 Av Brasil 1660  99687-5753 ______3486-1975
MARCÃO DIESEL

  Rd Comdt J R Barros, Km 512 __99703-9464
POSTO DE MOLAS MORAES
  Av Floriano P, 1293 __________99714-4427

PNEUS
LÍDER AUTO CENTER

  Av Brasil, 1660  99772-7498 _____3486-1975

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS
PETROBRAS
  Av  Brasil, 701 _______________ 3486-1241 

COMÉRCIO

AR CONDICIONADOS - CERCAS 

ELÉTRICAS - MANUTENÇÃO
FERREIRA MANUTENÇÃO
  99878-7598 _________________3441-4689

CALÇADOS

VERA CALÇADOS

  Av Brasil, 468  99761-6771 _____3486-1611

CELULARES E ACESSÓRIOS
JK CELL
  Av. Brasil, 423  99637-4871 _____3486-1947

ELETRÔNICAS
ELETRÔNICA PAULISTA
  Av São Paulo, 357  99623-0603 _3486-1959

GÁS - DISTRIBUIDORES
BRAGA
  R Campos Sales, 70  99607-6484  3486-2003
VIRTUAL 

  Av Tamandaré, 808  99668-1282 _3486-1282

JÓIAS E SEMI-JOIAS
LUH SEMIJOIAS
  R Genésio José dos Anjos, 198 _99703-5038

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
MÓVEIS ITAPUÃ
  Av Brasil, 435 _______________ 3486-1270

PAPELARIAS
MIL COISAS PAPELARIA

Av São Paulo, 238  99666-1461 ___3486-1461

PRESENTES E ARTESANATOS

ROUPAS
ALVORADA RANCH MODAS 
  Av Brasil, 458  99728-5830 _____3486-1196  
CACAU MODAS
  Av Tamandaré, 1327 _________99627-9866
FINA FILÓ
  Av Brasil, 461 _______________99763-6345
IDEAL ESTILOS 

  Av São Paulo, 311 ___________99786-4805
GABRIEL MODAS
  Av. Brasil, 556________________999042647
MODAS EVANGÉLICAS
  Av São Paulo, 325____________99603-7354
SÍLVIA BRAGA 

 Av Brasil, 899  99768-8000_______3486-1732
TEXAS STORE

  Av Brasil, 380  99768-5546 _____   3486-1555 

SUPERMERCADOS
ALMEIDA
  Av Floriano Peixoto, 1636 _____   3486-1953   
BRAGA

  Av Brasil, 434  99744-3363 _____3486-1108
GIGANTÃO
  Av Brasil, 1693 ______________99766-1100
TARUAN
  Av  Brasil, 82  99732-8910 ______3486-1342

VIVEIROS DE MUDAS
AGRO CÔCO VIVEIRO DE MUDAS
  SP 294_____________________     3486-1497
CHÁCARA PRIMAVERA
  SP 294 ____________________    3486-1629
CHÁCARA SANTA BÁRBARA
  SP 294  99763-4188 _________  98162-0422
CHÁCARA SANTA JOANA
  Av Castro Alves, 875 _________    3486-1392
CHÁCARA SANTA MARIA
  SP 294  99675-5884 ___________3486-1446
MUDAS ANILDO
 SP 294  ___________________      99606-1769
MUDAS BROTO VERDE
  SP 294, Km 507  99776 8011 ____3486 1858 
MUDAS CARVALHO
  SP 294 99721-0771 __________   3486-1376
MUDAS COELHO
  SP 294 99704-0689 ___________3486-1653
MUDAS GIOVANNA
  SP 294____________________   99721-0715
MUDAS HERCULÂNDIA
  SP 294 99696-5495 ___________3486-1629
MUDAS LONGUI _____________
  SP 294 99784-3961 ___________      3  486-1157
MUDAS MORANDI
  Jardim dos Ipês ____________   99719-6137
MUDAS SANTA CLARA
  Av Brasil, 40  99723-2371 _______ 3486-1841
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

RESTAURAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA
Uma das grandes dificuldades encontradas foi o transporte público. O deslocamento dos pacientes da área saúde para exames rotineiros fora do 

município, deixava a desejar e os alunos sofriam com o desconforto do transporte da educação. Pensando nisso a atual administração renovou sua 

frota de veículos, conquistando ao todo 20 veículos até agora, tanto para auxiliar no transporte da Saúde como na Educação, mostrando o 

compromisso com a população.

A primeira subestação está sendo 
construída pela CPFL em parceria 
com a Prefeitura Municipal, com 
isso, vai resolver não somente o 
problema de consumo de energia 
dela, como também vai permitir que 
o município continue crescendo.

A falta de disponibilidade de energia 
sempre foi um dos principais 
obstáculos para a vinda de novas 
indústrias de médio e grande porte.  

As obras já foram iniciadas e a 
primeira fase de terraplanagem já foi 
executada e a previsão do termino é 
no próximo ano.
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AGORA TEMOS
UMA SUBESTAÇÃO

 DE ENERGIA 

JK CEll
Assistência Técnica e Acessórios para
Celulares e Tablets e
Artigos Evangélicos

14 99637 4871 / 3486 1947

Av. Brasil, 423 - Herculândia

MARCÃO DIESEL
Serviços com garantia para uma viagem tranquila

(14) 99703-9464 / 3486-0234
Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 512 - Herculândia/SP

GUIA DE EMPRESAS

AUTOESCOLAAUTOESCOLA

PalomaPaloma
Tupã: 14 3441-4002  I  Rua Caetés, 1175

Herculândia: 14 3486.1509  I 99610-7870
Av. São Paulo, 157

Primeira Habilitação
Adição e mudança de categoria

Chácara Santa Joana
Mudas Nativas, Frutíferas, Ornamentais e Côco Anão

    3486 1392 / 99739 4202
    99728 1358 / 99743 0931
14 

Av. Castro Alves, 875  I  Bairro Água Boa - Herculândia/SP

Laurens   Av Brasil, 1225

14 99682-6648

14 99905 3109

Val Calçados
Av. Brasil, 1140

Artes & mimos

14 99846 0043

Micheli Palomo

99747-4558
RAINHA DOS PRESENTES

Av. Brasil, 479 

Parou, pagou, levou

3486-1550

AUTOMÓVEIS

AUTO ELÉTRICOS - BATERIAS
AUTO ELÉTRICA SILVA - OLÍCIO
  Av São Paulo, 449  99703-9390 __3486-1333
AUTO ELÉTRICA VELLO
  Av. Floriano Peixoto, 756_______     3486-1434

AUTOESCOLAS
AUTOESCOLA PALOMA
  Av São Paulo, 157  99610-7870 __3486-1509

BORRACHARIAS
DOIS IRMÃOS
  Av Rui Barbosa, 848 __________99704 6596
HERCULÂNDIA
  Perimetral Sul, 193 ___________99832-2848

CARROCERIAS
BARRACA
  R João M Guilherme, 593 ______99847-9289

DESPACHANTES
BILLMAR 
  Av São Paulo, 685  99635-1355 __3486-1355
VANDERLEI
  Av Brasil, 722_________________3486-1369

FUNILARIA E PINTURA
NOSSA SRA. DO LÍBANO
  Av Tamandaré, 781 ___________99880-5142

LAVAGENS E POLIMENTOS
JACARÉ

  R Dom Pedro II, 965 _________99890-6373

OFICINAS MECÂNICAS
LIDER AUTO CENTER
 Av Brasil 1660  99687-5753 ______3486-1975
MARCÃO DIESEL

  Rd Comdt J R Barros, Km 512 __99703-9464
POSTO DE MOLAS MORAES
  Av Floriano P, 1293 __________99714-4427

PNEUS
LÍDER AUTO CENTER

  Av Brasil, 1660  99772-7498 _____3486-1975

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS
PETROBRAS
  Av  Brasil, 701 _______________ 3486-1241 

COMÉRCIO

AR CONDICIONADOS - CERCAS 

ELÉTRICAS - MANUTENÇÃO
FERREIRA MANUTENÇÃO
  99878-7598 _________________3441-4689

CALÇADOS

VERA CALÇADOS

  Av Brasil, 468  99761-6771 _____3486-1611

CELULARES E ACESSÓRIOS
JK CELL
  Av. Brasil, 423  99637-4871 _____3486-1947

ELETRÔNICAS
ELETRÔNICA PAULISTA
  Av São Paulo, 357  99623-0603 _3486-1959

GÁS - DISTRIBUIDORES
BRAGA
  R Campos Sales, 70  99607-6484  3486-2003
VIRTUAL 

  Av Tamandaré, 808  99668-1282 _3486-1282

JÓIAS E SEMI-JOIAS
LUH SEMIJOIAS
  R Genésio José dos Anjos, 198 _99703-5038

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
MÓVEIS ITAPUÃ
  Av Brasil, 435 _______________ 3486-1270

PAPELARIAS
MIL COISAS PAPELARIA

Av São Paulo, 238  99666-1461 ___3486-1461

PRESENTES E ARTESANATOS

ROUPAS
ALVORADA RANCH MODAS 
  Av Brasil, 458  99728-5830 _____3486-1196  
CACAU MODAS
  Av Tamandaré, 1327 _________99627-9866
FINA FILÓ
  Av Brasil, 461 _______________99763-6345
IDEAL ESTILOS 

  Av São Paulo, 311 ___________99786-4805
GABRIEL MODAS
  Av. Brasil, 556________________999042647
MODAS EVANGÉLICAS
  Av São Paulo, 325____________99603-7354
SÍLVIA BRAGA 

 Av Brasil, 899  99768-8000_______3486-1732
TEXAS STORE

  Av Brasil, 380  99768-5546 _____   3486-1555 

SUPERMERCADOS
ALMEIDA
  Av Floriano Peixoto, 1636 _____   3486-1953   
BRAGA

  Av Brasil, 434  99744-3363 _____3486-1108
GIGANTÃO
  Av Brasil, 1693 ______________99766-1100
TARUAN
  Av  Brasil, 82  99732-8910 ______3486-1342

VIVEIROS DE MUDAS
AGRO CÔCO VIVEIRO DE MUDAS
  SP 294_____________________     3486-1497
CHÁCARA PRIMAVERA
  SP 294 ____________________    3486-1629
CHÁCARA SANTA BÁRBARA
  SP 294  99763-4188 _________  98162-0422
CHÁCARA SANTA JOANA
  Av Castro Alves, 875 _________    3486-1392
CHÁCARA SANTA MARIA
  SP 294  99675-5884 ___________3486-1446
MUDAS ANILDO
 SP 294  ___________________      99606-1769
MUDAS BROTO VERDE
  SP 294, Km 507  99776 8011 ____3486 1858 
MUDAS CARVALHO
  SP 294 99721-0771 __________   3486-1376
MUDAS COELHO
  SP 294 99704-0689 ___________3486-1653
MUDAS GIOVANNA
  SP 294____________________   99721-0715
MUDAS HERCULÂNDIA
  SP 294 99696-5495 ___________3486-1629
MUDAS LONGUI _____________
  SP 294 99784-3961 ___________      3  486-1157
MUDAS MORANDI
  Jardim dos Ipês ____________   99719-6137
MUDAS SANTA CLARA
  Av Brasil, 40  99723-2371 _______ 3486-1841
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Levando saúde para a sua casa!

14 3486 1641 / 99701 4971

Cantinho D’Água

CONSTRUÇÃO

ARQUITETOS E ENGENHEIROS
PAULO MIGUEL JORGE
   Av São Paulo, 480 ___________99790-3951
FARLEY MIGUEL JOSÉ JORGE
  Av São Paulo, 477 ___________99165-8200

FERRAGENS E FERRAMENTAS
UNIFER
  R José Bonifácio, 250 _________99892-0095

FORROS DE PVC
ALFA & ÔMEGA
  R D Pedro II, 442 99609-6619 __  99609-6596

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

AMK
  Av Brasil, 533_______________    99663-1450
CIMENTÃO
  R Euclides da Cunha, 430 _____  3486-1536 
EBENÉZER
  Av Brasil, 391  99832-5402 _____3486-1327
MJ 
  Av São Paulo, 480 ___________    3486-1725 
UNIFER
  R José Bonifácio, 250_________ 99892-0095

PISCINAS
ÁGUA & SOL
  Al Liverpool, 75-A  99649-3902 __3441-4412

VIDRAÇARIAS
ALFA & ÔMEGA
  R D Pedro II, 442 99609-6619 __  99609-6596
JATOBOX
  R Argentina, 598 ____________   9   9703-4774   

GASTRONOMIA

AÇAÍ
CANTINHO DO AÇAÍ
  R Dom Pedro II, 329 __________99689-2023  

AÇOUGUES
BOM BIFE
  Av Brasil, 544  99748-2371 _____3486-1324
CONFIANÇA
 Av Brasil, 708 _______________ 3486-1968 
DOIS IRMÃOS
 Av Brasil, 61 _________________99779-2934
OLIVEIRA
  Av Floriano Peixoto, 638 _______99633-4185
PIPA
Av Brasil, 478 ________________  3486-1946

ÁGUA MINERAL
CANTINHO D’ÁGUA
 R Cor J. do Val, 23 99701-4971__   3486-1641 

ESPETARIAS
CASA DO ESPETINHO
  Av 9 de Julho, 144 ___________99602-0139
ESPETEL
  Av Brasil, 576 _______________  99838-4047
HORA EXTRA
  Av. Tamandaré, 1837__________99672-1058
SERTÃO MIX
  R Cel João do Val, 26 B _______99878-8370       

LANCHES
DOGÃO

  R Rui Barbosa, 400___________  3486-2090
FRED BURGER

  R Augusto F Castro, 299 _______99730-5397

PASSATEMPO

  R D Pedro II, 436  99828-5329 __3486-1756

PADARIAS E CONFEITARIAS
PADARIA SÃO LUIZ

  R Dom Pedro II, 247 _________ 3486-1237

A TRIGOLÂNDIA

  Av. Brasil, 489 _______________ 3486-1265

RESTAURANTES E MARMITARIAS
BRITO

 R D Caxias, 175  99656-9117 ____3486-1633
HORA EXTRA
  Av Tamandaré, 1837 _________99672-1058  
VITÓRIA MARMITARIA 

  R Euclides da Cunha, 280 ____99764-0963

VITÓRIA RESTAURANTE 

  Av Rui Barbosa, 365 _________99786-2833

MERCEARIAS 

VIDA NOVA

 Av Brasil, 103 99655-7016 _____99716-6072

PIZZARIAS
BELLA PIZZA
  Av. Brasil, 1276 99689-1868 ____99643-9584
DOM VIANA
  R Quinze de Novembro, 414 ___  3486-1917  
PASSATEMPO

  R D Pedro II, 436  3486-1756     99828-5329

SALGADOS
KIDELICIA
  Av Brasil, 562 _______________99655-7016
TALITINHA
  R Duque de Caxias, 195 ______99706-8429

SORVETERIAS
  CANTINHO DO AÇAI - DELIVERY
    R Dom Pedro II, 329 ________99689-2023
DUDA’S
  R Euclides da Cunha, 382 _____99767-3890
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Av. Tapuias, 371  - Tupã/SP     I     14 3441 4619 / 99613-1647 

MUDANÇAS E TRANSPORTE

CCLL Mudanças com segurança para todo o Brasil - Montagem e desmontagem de móveis

GUIA DE EMPRESAS

14 99776-3099

MJ CHAVES
14 99732-6093 / 98120-3460

Av. São Paulo, 280 - Centro

14�3486�1955�/�99692�0279

Farmácia de Manipulação
e Drogaria FERREIRA

Manutenção

14 3441-4689 / 99878-7598

Instalar, reparar,
consertar? 

É so chamar!
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14 99879 7888
Campos Salles, 384 

SAÚDE E BELEZA

ACADEMIAS
MARATHON
Av São Paulo, 367_____________99742-5466

BARBEARIAS
ELIAS NOVAES
  Av Brasil, 1243 ______________  99704 4886
ESTILO - JEFFERSON
  R Dom Pedro II, 283 __________      99781-1848

CABELEIREIRAS
ANTÔNIA - TONINHA
 R Euclides da Cunha, 398 _____99627-4114 
CLEIDE 
  R Campos Salles, 426 _________3486-1954
JENNYFER MARRY 
  R Padre Anchieta, 353 ________99766-0246
MILENE RODRIGUES RIBEIRO
___________________________  99731-7615

CLÍNICAS
ESPAÇO NOVO
  Av São Paulo, 176 - A  ________99765-7277
MULTI SAÚDE
  Av Rui Barbosa, 355 __________99687-6104
VITAL
  Av São Paulo, 705 ___________99655-4467  

CLÍNICAS VETERINÁRIAS
PET SHOPS E RAÇÃO

ANIMÁLIA
  Av Rui Barbosa, 780 __________99702-4198
SHOIT
  Av Brasil, 526 _______________  3486-1666  
VETERINÁRIA HERCULÂNDIA
  Av Brasil, 778 _______________  3486-1670

COSMÉTICOS
ESSÊNCIAS COSMÉTICOS
  Av São Paulo, 327 ___________  3486-1370
INFINITY VENDAS
  Av Rui Barbosa, 171 99882-6225 _3486-2121

DENTISTAS
BÁRBARA BONOMO ADORNO
  R Euclides da Cunha, 315 _____99655-1411
GUSTAVO HENRIQUE LEVADO DOS SANTOS
  Av São Paulo, 262 ___________99732-7084
JOSÉ CARLOS RODRIGUES ADORNO
  R Euclides da Cunha, 315 _____  3486-1106

DESIGN DE SOBRANCELHAS

ANA CAROLINA
  Av São Paulo,  700 ___________99882 1018
HELOISA MUSSI
  Av São Paulo, 525 ___________99729-3560
JULLIANA CRISTHINA
  Av Brasil, 149 _______________99662-3478

ESTÉTICA FACIAL
ROBERTA LAURIANO DE OLIVEIRA
 Av Rui Barbosa, 355 __________99687-6104
DAIANA FASHION HAIR
  Av Tamandaré, 1140 __________  99746-1868

FARMÁCIAS E DROGARIAS 
DROGAMED
  Av Brasil, 672  99830-3818 _____3486-1570
NOVA
  Av Brasil, 512 _______________  3486-1169
SANTA FÓRMULA
Av São Paulo, 280  99692-0279 _        3486-1955

FARMÁCIAS  - MANIPULAÇÃO
SANTA FÓRMULA
Av São Paulo, 280 99692-0279 __       3486-1955

LABORATÓRIOS
BIO ANÁLISE
  Av São Paulo, 181 A __________  3486-1846

MASSOTERAPÊUTAS
ALINE RIBEIRO
 R Joaquim A N de Lima,________99767-1651
MÁRCIA RODRIGUES 
  R Dom Pedro II, 17 __________99854-6622

MAQUIADORAS
ANA CAROLINA
  Av São Paulo,  700____________99882 1018
CAROL
  R Euclides da Cunha, 398  ____99899-5318
DAIANA FASHION HAIR
  Av Tamandaré, 1140 __________99746-1868

NUTRICIONISTAS
CAROLINA GIL NOVO
  Av São Paulo, 176 A __________  99765-7277
LETÍCIA TONINI
  Av Rui Barbosa, 355 __________99762-5358 

PERFUMARIAS
ALECRIM
  Av Campos Salles, 59 _________99698-6148 
INFINITY VENDAS
  Av Rui Barbosa, 171 99882-6225 _3486-2121

PSICÓLOGOS
JULIANA L. C. PEREIRA
Av São Paulo, 176 A ___________ 99765-7277
SIDNEI CARLOS DE ARAÚJO
Av Rui Barbosa, 355 __________99777-1056 

PSICOPEDAGOGAS
SILVANA A. NOVO
Av São Paulo, 176 A ___________99765-7277
SIMONE CORREIA
  Av São Paulo, 176 A __________99765-7277

PODÓLOGA
GEISI PODOLOGIA
  R Dom Pedro II, 17 _______99766-8634

EMPRESAS - PROFISSIONAIS

BANCOS
BANCO DO BRASIL S/A
  Av São Paulo_______________0800 729 0722
BANCO DO POVO
  R Padre Anchieta, 77 ___________99875 6116
BRADESCO
  Av Brasil _____________________  3486-1214

CHAVEIRO

CORRETORAS DE SEGUROS
BELMAR CORRETORA DE SEGUROS 
  Av. São Paulo, 177  99723-1355 ___3486-2186
DIONIZIO SEGUROS 
  Sítio Sta Virgínia ______________99660-8268

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

ESCRITÓRIOS - CONTABILIDADE
DELTA
  R Euclides da Cunha, 388 ________3486-1882
SUKO
  R Dom Pedro II, 222 ____________3486-1552
TORRES
  Av São Paulo, 258 ______________3486-1238     

FOTOS E VÍDEOS
JORGE TADEU
  R Otávio Pradela, 90____________99714 5841
PIERRY FAGUNDES
  R Cesário Nogueira Cabral, 115 ___99863-4823
  

IMOBILIÁRIAS
IMOBILIÁRIA DELTA 
  R Euclides da Cunha, 392 ________ 3486-1531

INTERNET
MAIS BITS 
  R F Peixoto, 147  99671-7868 _____3486-1107

MUDANÇAS E TRANSPORTES

MOTO TÁXI
HERCULÂNDIA
  R Celso Teixeira Lacerda ________99608-8345

GUIA DE EMPRESAS

LC MUDANÇAS E TRANPORTES

  
  Av Tapuias, 371   I   99613-1647  / 3441-4619

Atendendo em todo o Brasil

L
in

h
a

 E
vo

lu
tio

n

Alameda Liverpool, 75-A Vl Inglesa - Tupã

Piscina de fibra, vinil e alvenaria, aquecedores,
saunas, spa, produtos químicos e móveis.

14 3441-4412   I   99649-3902

Casa de carnes

2 IRMÃOS
Lino 14 99779 -2934

Av. Brasil, 61
Herculândia SP



Levando saúde para a sua casa!

14 3486 1641 / 99701 4971

Cantinho D’Água

CONSTRUÇÃO

ARQUITETOS E ENGENHEIROS
PAULO MIGUEL JORGE
   Av São Paulo, 480 ___________99790-3951
FARLEY MIGUEL JOSÉ JORGE
  Av São Paulo, 477 ___________99165-8200

FERRAGENS E FERRAMENTAS
UNIFER
  R José Bonifácio, 250 _________99892-0095

FORROS DE PVC
ALFA & ÔMEGA
  R D Pedro II, 442 99609-6619 __  99609-6596

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
ELÉTRICO E HIDRÁULICO

AMK
  Av Brasil, 533_______________    99663-1450
CIMENTÃO
  R Euclides da Cunha, 430 _____  3486-1536 
EBENÉZER
  Av Brasil, 391  99832-5402 _____3486-1327
MJ 
  Av São Paulo, 480 ___________    3486-1725 
UNIFER
  R José Bonifácio, 250_________ 99892-0095

PISCINAS
ÁGUA & SOL
  Al Liverpool, 75-A  99649-3902 __3441-4412

VIDRAÇARIAS
ALFA & ÔMEGA
  R D Pedro II, 442 99609-6619 __  99609-6596
JATOBOX
  R Argentina, 598 ____________   9   9703-4774   

GASTRONOMIA

AÇAÍ
CANTINHO DO AÇAÍ
  R Dom Pedro II, 329 __________99689-2023  

AÇOUGUES
BOM BIFE
  Av Brasil, 544  99748-2371 _____3486-1324
CONFIANÇA
 Av Brasil, 708 _______________ 3486-1968 
DOIS IRMÃOS
 Av Brasil, 61 _________________99779-2934
OLIVEIRA
  Av Floriano Peixoto, 638 _______99633-4185
PIPA
Av Brasil, 478 ________________  3486-1946

ÁGUA MINERAL
CANTINHO D’ÁGUA
 R Cor J. do Val, 23 99701-4971__   3486-1641 

ESPETARIAS
CASA DO ESPETINHO
  Av 9 de Julho, 144 ___________99602-0139
ESPETEL
  Av Brasil, 576 _______________  99838-4047
HORA EXTRA
  Av. Tamandaré, 1837__________99672-1058
SERTÃO MIX
  R Cel João do Val, 26 B _______99878-8370       

LANCHES
DOGÃO

  R Rui Barbosa, 400___________  3486-2090
FRED BURGER

  R Augusto F Castro, 299 _______99730-5397

PASSATEMPO

  R D Pedro II, 436  99828-5329 __3486-1756

PADARIAS E CONFEITARIAS
PADARIA SÃO LUIZ

  R Dom Pedro II, 247 _________ 3486-1237

A TRIGOLÂNDIA

  Av. Brasil, 489 _______________ 3486-1265

RESTAURANTES E MARMITARIAS
BRITO

 R D Caxias, 175  99656-9117 ____3486-1633
HORA EXTRA
  Av Tamandaré, 1837 _________99672-1058  
VITÓRIA MARMITARIA 

  R Euclides da Cunha, 280 ____99764-0963

VITÓRIA RESTAURANTE 

  Av Rui Barbosa, 365 _________99786-2833

MERCEARIAS 

VIDA NOVA

 Av Brasil, 103 99655-7016 _____99716-6072

PIZZARIAS
BELLA PIZZA
  Av. Brasil, 1276 99689-1868 ____99643-9584
DOM VIANA
  R Quinze de Novembro, 414 ___  3486-1917  
PASSATEMPO

  R D Pedro II, 436  3486-1756     99828-5329

SALGADOS
KIDELICIA
  Av Brasil, 562 _______________99655-7016
TALITINHA
  R Duque de Caxias, 195 ______99706-8429

SORVETERIAS
  CANTINHO DO AÇAI - DELIVERY
    R Dom Pedro II, 329 ________99689-2023
DUDA’S
  R Euclides da Cunha, 382 _____99767-3890
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Av. Tapuias, 371  - Tupã/SP     I     14 3441 4619 / 99613-1647 

MUDANÇAS E TRANSPORTE

CCLL Mudanças com segurança para todo o Brasil - Montagem e desmontagem de móveis

GUIA DE EMPRESAS

14 99776-3099

MJ CHAVES
14 99732-6093 / 98120-3460

Av. São Paulo, 280 - Centro

14�3486�1955�/�99692�0279

Farmácia de Manipulação
e Drogaria FERREIRA

Manutenção

14 3441-4689 / 99878-7598

Instalar, reparar,
consertar? 

É so chamar!
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14 99879 7888
Campos Salles, 384 

SAÚDE E BELEZA

ACADEMIAS
MARATHON
Av São Paulo, 367_____________99742-5466

BARBEARIAS
ELIAS NOVAES
  Av Brasil, 1243 ______________  99704 4886
ESTILO - JEFFERSON
  R Dom Pedro II, 283 __________      99781-1848

CABELEIREIRAS
ANTÔNIA - TONINHA
 R Euclides da Cunha, 398 _____99627-4114 
CLEIDE 
  R Campos Salles, 426 _________3486-1954
JENNYFER MARRY 
  R Padre Anchieta, 353 ________99766-0246
MILENE RODRIGUES RIBEIRO
___________________________  99731-7615

CLÍNICAS
ESPAÇO NOVO
  Av São Paulo, 176 - A  ________99765-7277
MULTI SAÚDE
  Av Rui Barbosa, 355 __________99687-6104
VITAL
  Av São Paulo, 705 ___________99655-4467  

CLÍNICAS VETERINÁRIAS
PET SHOPS E RAÇÃO

ANIMÁLIA
  Av Rui Barbosa, 780 __________99702-4198
SHOIT
  Av Brasil, 526 _______________  3486-1666  
VETERINÁRIA HERCULÂNDIA
  Av Brasil, 778 _______________  3486-1670

COSMÉTICOS
ESSÊNCIAS COSMÉTICOS
  Av São Paulo, 327 ___________  3486-1370
INFINITY VENDAS
  Av Rui Barbosa, 171 99882-6225 _3486-2121

DENTISTAS
BÁRBARA BONOMO ADORNO
  R Euclides da Cunha, 315 _____99655-1411
GUSTAVO HENRIQUE LEVADO DOS SANTOS
  Av São Paulo, 262 ___________99732-7084
JOSÉ CARLOS RODRIGUES ADORNO
  R Euclides da Cunha, 315 _____  3486-1106

DESIGN DE SOBRANCELHAS

ANA CAROLINA
  Av São Paulo,  700 ___________99882 1018
HELOISA MUSSI
  Av São Paulo, 525 ___________99729-3560
JULLIANA CRISTHINA
  Av Brasil, 149 _______________99662-3478

ESTÉTICA FACIAL
ROBERTA LAURIANO DE OLIVEIRA
 Av Rui Barbosa, 355 __________99687-6104
DAIANA FASHION HAIR
  Av Tamandaré, 1140 __________  99746-1868

FARMÁCIAS E DROGARIAS 
DROGAMED
  Av Brasil, 672  99830-3818 _____3486-1570
NOVA
  Av Brasil, 512 _______________  3486-1169
SANTA FÓRMULA
Av São Paulo, 280  99692-0279 _        3486-1955

FARMÁCIAS  - MANIPULAÇÃO
SANTA FÓRMULA
Av São Paulo, 280 99692-0279 __       3486-1955

LABORATÓRIOS
BIO ANÁLISE
  Av São Paulo, 181 A __________  3486-1846

MASSOTERAPÊUTAS
ALINE RIBEIRO
 R Joaquim A N de Lima,________99767-1651
MÁRCIA RODRIGUES 
  R Dom Pedro II, 17 __________99854-6622

MAQUIADORAS
ANA CAROLINA
  Av São Paulo,  700____________99882 1018
CAROL
  R Euclides da Cunha, 398  ____99899-5318
DAIANA FASHION HAIR
  Av Tamandaré, 1140 __________99746-1868

NUTRICIONISTAS
CAROLINA GIL NOVO
  Av São Paulo, 176 A __________  99765-7277
LETÍCIA TONINI
  Av Rui Barbosa, 355 __________99762-5358 

PERFUMARIAS
ALECRIM
  Av Campos Salles, 59 _________99698-6148 
INFINITY VENDAS
  Av Rui Barbosa, 171 99882-6225 _3486-2121

PSICÓLOGOS
JULIANA L. C. PEREIRA
Av São Paulo, 176 A ___________ 99765-7277
SIDNEI CARLOS DE ARAÚJO
Av Rui Barbosa, 355 __________99777-1056 

PSICOPEDAGOGAS
SILVANA A. NOVO
Av São Paulo, 176 A ___________99765-7277
SIMONE CORREIA
  Av São Paulo, 176 A __________99765-7277

PODÓLOGA
GEISI PODOLOGIA
  R Dom Pedro II, 17 _______99766-8634

EMPRESAS - PROFISSIONAIS

BANCOS
BANCO DO BRASIL S/A
  Av São Paulo_______________0800 729 0722
BANCO DO POVO
  R Padre Anchieta, 77 ___________99875 6116
BRADESCO
  Av Brasil _____________________  3486-1214

CHAVEIRO

CORRETORAS DE SEGUROS
BELMAR CORRETORA DE SEGUROS 
  Av. São Paulo, 177  99723-1355 ___3486-2186
DIONIZIO SEGUROS 
  Sítio Sta Virgínia ______________99660-8268

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

ESCRITÓRIOS - CONTABILIDADE
DELTA
  R Euclides da Cunha, 388 ________3486-1882
SUKO
  R Dom Pedro II, 222 ____________3486-1552
TORRES
  Av São Paulo, 258 ______________3486-1238     

FOTOS E VÍDEOS
JORGE TADEU
  R Otávio Pradela, 90____________99714 5841
PIERRY FAGUNDES
  R Cesário Nogueira Cabral, 115 ___99863-4823
  

IMOBILIÁRIAS
IMOBILIÁRIA DELTA 
  R Euclides da Cunha, 392 ________ 3486-1531

INTERNET
MAIS BITS 
  R F Peixoto, 147  99671-7868 _____3486-1107

MUDANÇAS E TRANSPORTES

MOTO TÁXI
HERCULÂNDIA
  R Celso Teixeira Lacerda ________99608-8345

GUIA DE EMPRESAS

LC MUDANÇAS E TRANPORTES

  
  Av Tapuias, 371   I   99613-1647  / 3441-4619

Atendendo em todo o Brasil
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Alameda Liverpool, 75-A Vl Inglesa - Tupã

Piscina de fibra, vinil e alvenaria, aquecedores,
saunas, spa, produtos químicos e móveis.

14 3441-4412   I   99649-3902

Casa de carnes

2 IRMÃOS
Lino 14 99779 -2934

Av. Brasil, 61
Herculândia SP



www.radioliber.com.br    I    atendimento@radioliber.com.br    I    14 99633 9851

Vida e Paz

Liberdade

Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro,
tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.
Filipenses 4:8


