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Silveiras
recupera
estrada da
Bocaina
Para facilitar o deslocamento de produtores rurais
e turistas, a Prefeitura de
Silveiras iniciou a recuperação da estrada que dá
acesso a nascente do Rio
Parait ing a na Serra da
Bocaina.
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Trio é preso
com mais de
dois quilos
de drogas
SEGURANÇA EM GUARÁ |

Para reforçar a segurança em Guaratinguetá, a cidade terá câmeras de vídeomonitoramento instaladas até
o começo do ano que vem. Incluída no Sistema Detecta do Estado, Guaratinguetá pode ter de quatro a seis aparelhos nas principais entradas
da cidade. Antes disso, está sendo feita a colocação de cabos de fibra ótica, adequados para as câmeras.
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Sistema de câmeras de segurança
é implantado em Pindamonhangaba
Investimento chega a R$ 2 milhões; início da aplicação de multas prevista para setembro
Foto: Arquivo Atos

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Após quase um ano de
espera, Pindamonhangaba
passou a contar, na última semana, com o funcionamento
de um sistema de videomonitoramento de câmeras de
segurança em 16 trechos
do município. A iniciativa
tenta conter o aumento da
violência na cidade e coibir
infrações de trânsito.
Em junho do ano passado, o
ex-prefeito Vito Ardito (PSDB)
afirmou que a Prefeitura investiria mais de R$ 2 milhões
na aquisição de um moderno
sistema de videomonitoramento, que seria instalado
até outubro, fato que não
ocorreu.
Já no início de 2017, após
derrotar Ardito nas urnas, o
atual prefeito Isael Domingues (PR), anunciou que daria
continuidade ao projeto de
seu antecessor.
Após quase seis meses, as
câmeras começaram a operar
na última semana, distribuídas pelo Centro, Araretama
e distrito de Moreira César.
O sistema é monitorado no
COI (Centro de Operações
Integradas) por um guarda
municipal, um policial militar
e um agente de trânsito. O
investimento municipal foi
de cerca de R$ 1,8 milhão.
De acordo com o secretário
de Proteção e Bem-Estar, José
Sodário, a implantação do
sistema busca reduzir os nú-

Após investigação da Dise
(Delegacia de Investigações
Sobre Entorpecentes), três
traficantes foram presos com
mais de dois quilos de drogas
na última terça em Cruzeiro.
Segundo a Polícia Civil, a
apreensão ocorreu em uma
casa no bairro Lagoa Dourada, onde foram localizados
um quilo de crack, um quilo
de maconha e 150 gramas de
cocaína. Os proprietários da
residência, um casal de 25 e 26
anos, e mais um homem de 32
anos acabaram presos na ação.
O trio foi recolhido à Cadeia
Pública de Cruzeiro, onde
permanece à disposição da
Justiça.

PM frustra
tentativa de
homicídios
em Guará
Policiais militares conseguiram frustrar uma tentativa de
homicídio na noite da última
terça-feira no bairro da Figueira, em Guaratinguetá. Um
homem de 53 anos foi preso
com uma arma calibre 12.
Segundo a Polícia Militar,
uma equipe patrulhava a
avenida Padroeira do Brasil,
quando avistou um motociclista em atitude suspeita.
Na abordagem o suspeito
confessou que estava indo até
um bar matar um desafeto.
O criminoso foi preso em
flagrante por porte ilegal de
arma de fogo e de munições.
Base Móvel da Polícia Militar em ponto central de Pinda; cidade aguarda implantação de sistema de monitoramento de R$ 2 milhões

meros de furtos e roubos, que
cresceram 14% comparando
o primeiro semestre deste
ano com o de 2016. “Já que
estarão sendo filmados, os
bandidos se sentirão inibidos
em praticar algum tipo de
crime. Caso o meliante insista
em infringir a lei, ele será
flagrado pelos operadores do

COI. Além disso, as imagens
ficam armazenadas por até
um mês, ficando à disposição
da Polícia Civil, podendo ajudar na investigação”.
O chefe da pasta explicou
o porquê dos motoristas e
motociclistas flagrados recentemente, pelo COI, cometendo
infrações de trânsito não

estão sendo multados. “Tanto
nós como a própria população estão num período de
adaptação ao novo sistema.
Porém a nossa expectativa é
que as multas passem a ser
aplicadas a partir de um mês.
Com as câmeras, o agente de
trânsito terá condições de
enxergar motoristas infrin-

gindo a lei, como falar ao
celular e dirigir sem o sinto
de segurança”.
Sodário revelou ainda que
existe a previsão de que mais
16 câmeras sejam instaladas
até o fim do ano e está em
andamento um estudo para
definir quais pontos do município receberão o sistema.

PM de folga
prende ladrão
em saída de
casa noturna
Um policial militar de folga
prendeu, na manhã da última
quarta-feira, um homem de
20 anos, acusado de assaltar
duas pessoas na saída de uma
casa noturna no bairro Jardim
Campo Alegre em Pinda.
De acordo com o boletim
de ocorrência, o policial percebeu quando o assaltante e
um comparsa abordaram as
vítimas com um simulacro de
pistola. Na sequência, o PM
sacou sua arma e deu voz de
prisão aos criminosos. Um
dos bandidos conseguiu fugir
de bicicleta, enquanto o outro
acabou rendido. A Polícia Civil
abriu uma investigação para
tentar identificar o assaltante
que conseguiu fugir.
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PM prende dupla
com dois tijolos de
crack em Lorena
Após perseguição policial, dois criminosos foram
flagrados, na tarde da última quinta-feira, com uma
grande quantidade de crack
no interior de um carro em
Lorena.
De acordo com o boletim
de ocorrência, policiais
militares deram ordem de
parada ao motorista de
um veículo suspeito na rua
Venceslau Brás, no Cidade

Industrial, mas ele não acatou. Depois de uma breve
perseguição, os criminosos
foram cercados no bairro
Brisas do Campo. Durante a abordagem, foram
apreendidos dois tijolos
de crack e 13 cápsulas de
cocaína.
A dupla foi presa em flagrante por tráfico de drogas, e recolhida à Cadeia
Pública de Lorena.

Justiça investiga falta de
profissionais e terceirização
na saúde de Guaratinguetá

MP aponta inconstitucionalidade em contratação de médicos;
representação feita por Sindicato abrange toda rede pública

Foto: Arquivo Atos

Homem leva 16
facadas no Parque
Ambiental de Guará
Um homem, que não teve
a idade revelada, ficou gravemente ferido após receber
16 facadas na madrugada
do último domingo, no Santa
Clara, em Guaratinguetá.
A vítima foi esfaqueada
no interior do Parque Ambiental, localizado na rua
Benedito Costa.
Além da cabeça, o jovem
foi golpeado na região do
tórax e dos ombros. Na sequ-

ência, a vítima conseguiu
pedir socorro para um
grupo de pedestres, que
acionou o Samu (Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência).
A Polícia Civil abriu um
inquérito para apurar o
caso, mas até o momento
ninguém foi preso. A vítima segue hospitalizada,
em estado grave, na Santa
Casa de Guaratinguetá.

Menor é apreendido
com cocaína em Lorena
A Polícia Militar apreendeu, no último domingo,
um adolescente de 16 anos
com cerca de trinta gramas
de cocaína em Lorena.
De acordo com o boletim
de ocorrência, os policiais
patrulhavam a rua Celso
Baldi, no Cecap, quando
desconfiaram da atitude de

um menor de idade.
Durante a abordagem
foram localizados 26 pinos de cocaína e uma
pequena quantia de dinheiro, proveniente da
venda de entorpecentes.
O menor infrator foi
apreendido e transferido
para a Fundação Casa.

DIRETORIA DE ENSINO
REGIÃO DE GUARATINGUETÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino Região Guaratinguetá
- Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 07/2017,
Processo nº 3563/0049/2017, Oferta de Compra n°
080308000012017OC00160, do tipo menor preço, a ser realizado
por intermédio do sistema eletrônico de contratações - BEC/
SP, objetivando a contratação de empresa especializada em
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO
DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES
HIGIÊNICOS SANITÁRIAS ADEQUADAS, AOS ALUNOS
REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA
ESTADUAL. A sessão pública de processamento do Pregão
Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.
br, no dia 30/08/2017 às 9 horas.

Viaturas da rede municipal de Saúde de Guaratinguetá; atendimento passa por investigação após denúncias de irregularidades em contratações
Estéfani Braz
Guaratinguetá

A Justiça de Guaratinguetá acatou uma representação do Sindicato dos
Servidores Municipais e
iniciou uma investigação
sobre a terceirização do
Pronto Socorro, do Samu
(Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência) e a contratação de médicos através
do chamado RPA (Recibo de
Pagamento Autônomo).
O inquérito instaurado
pelo Ministério Público vai
apurar a necessidade da
contratação de uma empresa especializada para o
gerenciamento dos serviços
do PS e Samu. O órgão afirmou ainda que o regime
de contratação por RPA,

estabelecido pela antiga
administração municipal,
não pode continuar devido
à sua inconstitucionalidade.
O presidente do Sindicato,
José Eduardo Ayres afirmou
que teme que a área da saúde fique ainda mais complicada com a possível terceirização. “A área da saúde, já
é precária e se terceirizar a
gente acha que vai ficar pior
ainda. A gente quer que abra
concurso público e contrate
novos profissionais”.
De acordo com a Portaria
Inquérito Civil do Ministério
Público do Municipio, em
resposta ao ofício expedido
pela Promotoria de Justiça,
a secretaria de Saúde informou que é insuficiente
o número de servidores
públicos na área da saúde

frente à necessidade atual.
O Executivo justificou ainda que a terceirização dos
serviços dizendo que isso
se faz necessário devido à
dificuldade com a folha de
pagamento da Prefeitura,
que estaria próxima do
limite previsto na lei, com
quase 49% do orçamento
municipal.
Ayres explicou que a denúncia é referente à toda a
área da saúde. “É a questão
do mau atendimento, a falta
de funcionário, da precariedade dos carros, enfim,
a superlotação do Pronto
Socorro. O mau atendimento
não é por parte do funcionário, é pela falta de condição
de trabalho que é dado ao
trabalhador e com isso ele
não tem condição de aten-

der 100% bem o munícipe”.
No ofício enviado à Promotoria, a Prefeitura anexou ainda dois quadros,
sendo um geral, relativo à
saúde pública, onde seriam
mais de 202 vagas a serem
preenchidas, e outro com
foco nas necessidades de
contratação dos profissionais.
Outro lado – A Prefeitura
de Guaratinguetá informou
que, sobre a terceirização do
Pronto Socorro Municipal,
a secretaria de Saúde está
trabalhando de acordo com
a legislação e determinação
do Ministério Público. Sobre
os demais assuntos, a administração municipal frisou
que só poderá se manifestar
após a finalização da investigação.

Menores são apreendidos com cocaína em Aparecida
Dois adolescentes foram
apreendidos por tráfico de
drogas na tarde da última
terça-feira no bairro Santa
Teresinha, em Aparecida. A

dupla havia saído há menos
de um mês da Fundação Casa.
De acordo com a Polícia
Militar, uma equipe flagrou
os adolescentes escondendo

Comunicado
A Vivo informa que devido furto na rede de cabo metálico da operadora, alguns
telefones fixos da localidade de CACHOEIRA tiveram seu funcionamento prejudicado no
dia 11/08/2017 das 13h51 às 18h28. Assim que houve a ocorrência a empresa enviou
equipes especializadas ao local que recuperaram o lance de cabo danificado.

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

drogas embaixo de pedras na
linha do trem. Os menores
infratores foram abordados
com 17 cápsulas de cocaína
e revelaram que estavam em

liberdade há poucas semanas.
Os adolescentes foram
apreendidos e aguardam
transferência para a Fundação Casa.
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Marcus Soliva confirma câmeras de
segurança até 2018 em Guaratinguetá
Cabeamento de fibra ótica em Guaratinguetá acelera projeto para instalação do Sistema Detecta em janeiro
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Para reforçar a segurança
em Guaratinguetá, a cidade
terá câmeras de vídeomonitoramento instaladas até
o começo do ano que vem.
Incluída no Sistema Detecta
do Estado, Guaratinguetá
pode ter de quatro a seis
aparelhos nas principais
entradas da cidade. Antes
disso, está sendo feita a
colocação de cabos de fibra
ótica, adequados para as
câmeras.
Em julho, o Estado anunciou a liberação de R$ 3
milhões para o Fundo de
Desenvolvimento da Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba. O Conselho de
Desenvolvimento elaborou
um projeto para instalação
de câmeras em todas as
cidades e sua integração ao
Sistema Detecta.
Cidades como Taubaté
e São José dos Campos já
tem sistema instalado, mas
Guaratinguetá ainda não.
Por isso é necessário que a
cidade se adeque e realize o
cabeamento de fibra ótica.
“Estamos nesse processo
(colocação de cabeamento)

porque a gente só consegue implantar câmeras de
melhor precisão e qualidade através da fibra ótica”,
explicou o prefeito Marcus
Soliva (PSB).
A empresa que está fazendo a colocação de fibra ótica
é a Pró Vale. De acordo com
Soliva, não há custo para a
Prefeitura, já que a empresa
está bancando o trabalho
em parceria com a EDP São
Paulo. A previsão é de que
os serviços sejam encerrados antes do fim do ano.
Para 2018, a previsão é
que a instalação das câmeras seja feita logo em janeiro ou fevereiro, assim como
a central de videomonitoramento. “A gente precisa da
dotação orçamentária para
a central em tempo real
para identificar as ações
que estão acontecendo na
cidade. Essa ação vai trazer
mais segurança”, destacou
Soliva.
Através do Sistema Detecta serão instaladas câmeras
nas principais entradas de
Guaratinguetá. Paralelo a
isso, está sendo discutido o
projeto municipal de videomonitoramento na região
do centro expandido.

Foto: Arquivo Atos

Praça Conselheiro Rodrigues Alves, no Centro de Guaratinguetá; município deve contar com câmeras instaladas até janeiro de 2018

Silveiras inicia recuperação
da estrada da Serra da Bocaina

Foto: Arquivo Atos

Ação tenta ajudar
no escoamento de
produtos rurais;
revitalização cria
nova rota turística
Lucas Barbosa
Silveiras

Para facilitar o deslocamento de produtores rurais
e turistas, a Prefeitura de Silveiras iniciou a recuperação
da estrada que dá acesso a
nascente do Rio Paraitinga na
Serra da Bocaina. A iniciativa
faz parte de um plano de revitalização das principais vias
rurais do município.
De acordo com o prefeito,
Guilherme Carvalho (PSDB),
há mais de dez anos a estrada não recebia nenhum
tipo de manutenção, prejudicando dezenas de famílias.
“Este ponto é muito utilizado por produtores rurais,
que necessitam da estrada
em boas condições para o
escoamento da produção.
Máquinas patrol estão no
local e a expectativa é que
o serviço seja concluído nas
próximas semanas. Desde
quando assumimos, estamos
tratando como uma de nossas
prioridades a recuperação de
pontes e vias da zona rural”.
O chefe do Executivo explicou que revitalização da
estrada possibilitará mais
uma rota turística no município. “Os visitantes poderão

Ponte na Zona Rural de Silveiras; cidade tenta recuperar vias para facilitar acesso a produtores e turistas

subir de carro pelos bairros
do Macaco, passando pelo
Criminoso e Campo da Bocaína, conseguindo chegar até a
nascente do Rio Paraíba. Sem
dúvida este será um grande
atrativo, principalmente para
os turistas que praticam esportes radicais”.
Carvalho revelou ainda que
o Município não contratou
nenhuma empresa para reali-

zar a recuperação da estrada
da Serra da Bocaina, já que
foram utilizados maquinários
próprios e a mão de obra de
servidores municipais.
Ligações – No fim do primeiro semestre, Silveiras concluiu as obras de recuperação
de quatro pontes nos bairros
da Capitinga e do Macacos.
Com partes apodrecidas e
parcialmente afundadas, as

ligações prejudicavam o tráfego de carros e caminhões
utilizados para transportarem verduras, frutas e outros
produtos alimentícios.
Assim como a revitalização
da estrada da Serra da Bocaina, o serviço foi realizado
pela equipe da Prefeitura,
contando até mesmo com
o apoio de moradores da
região.

Casal de assassinos de
mãe e filha de Cachoeira
são presos em Minas
Lucas Barbosa
Cachoeira Paulista

Após quase um mês de
investigação, a Polícia Civil
prendeu, na última quinta-feira, um casal suspeito de
matar uma mãe e uma filha
em Cachoeira Paulista. Os
acusados, que teriam cometido o duplo latrocínio para
roubar R$ 3 mil, foram localizados em Pouso Alto-MG.
A dona de casa, Maria
Aparecida Marques, 48
anos, e a filha, Mariana
Marques, 17 anos, foram
esfaqueadas, no dia 12
de julho, na casa em que
moravam na rua Vereador
Luiz Carlos Mart ins no
Embauzinho. Segundo a
perícia policial, as vítimas
foram golpeadas na região
da cabeça e do tórax.
De acordo com a Polícia Civil, a identidade dos
suspeitos foi apontada por
vizinhos que relataram que
a mulher de 41 anos foi à
última pessoa a ser vista
saindo do local do crime.

Ao saber que teve o nome
denunciado a polícia, a
criminosa e seu comparsa,
de 45 anos, decidiram fugir
para Minas Gerais.
O casal foi localizado após
policiais mapearem endereços antigos da suspeita,
que já havia morado em
Pouso Alto.
Durante o depoimento,
a mulher confessou que o
crime foi praticado após
Maria Aparecida contar que
tinha R$ 3 mil guardados
em casa. A assaltante revelou que seu companheiro
invadiu a casa, pelo quintal,
e desmaiou Marina com
uma paulada. Na sequência, ele anunciou o assalto
e esfaqueou a mãe. Após
roubar o dinheiro e pertences pessoais da família, o
criminoso decidiu também
matar a adolescente.
O casal, que possui passagem por furto, tráfico
de drogas e roubos, foi
encaminhado à cadeia de
Lorena, onde permanece à
disposição da Justiça.
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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)36371126/ wats 99649-1193 M.Cesar
Academia Moviment: Tel:
3637-2557 Musculação, Zumba , Jump , Aero-box, Ritmo.
Av: Dr.José Ademir César
Ribeiro, 650 Próx. Av. Zito M. César
AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia - pedra
- terra - terraplenagem aterro - desaterro - F: 997161106/98244-9866/99160-7995
- Pinda
AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
- F: 98207-6701/99170-7919 Rua Dr. José Monteiro 127Moreira Cesar
AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO
RICAR S.O.S Eletrica mecânica
e Injeção - Nacional e importado -F:98256-6160/99167-9521
- Rua Laudelino Leite Sobrinho 188 - Mantiqueira - Pinda
PACIFIC e TRANSMISSÕES Centro técnico de transmissão automática e direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234 - www.pacificauto
center.com.br R.Luiza Marcondes de Oliveira 160 - Pinda
Serviço Auto Mecânica Jaguar - F: 99773-9876 - Rod.
Manoel César Ribeiro - Nº
4753 - Cidade Nova - Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:
(12) 99161-0972/98151.6214 Rua Alcides Timótio Ferreira
dos Santos 545 - Mantiqueira
AUTO ELÉTRICO AVENIDA –
Som Alarme e Bloq. - Tel.
3648-4081 -Av. Prof. Manoel
C. Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET –

FOTOGRAFIAS
Tel 3643-4780 - Av. Prof.
Manoel C. Ribeiro, 4950 - FOTO STÚDIO PALACE –F: 36371998 - foto p/documentos - R.
Cidade Nova - Pinda
José S. Cardoso, 84 (Atrás
AUTO FUNILARIA E PINTURA Bradesco) Moreira César
Oficina, borracharia, funilaria
GAS
e pintura do CLAUDIÃO - prox.
CIZA - Rua José Tebega 650 - SUPERGASBRAS - Disk Agua e
fdos - F: 99168-5617/99189-3222 Gas - 3645-4000/3642-6921 Av. Dr. Fontes Junior 692 - Moreira César - Pinda
M.Aurea - Pinda
AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
IMOBILIÁRIAS
Wolf Centro Automotivo Serviços e Peças. Av: Prof Ma- Brasil Consultoria Imobiliária
noel Cesar Ribei-ro, 4485 – Av. Rio de Janeiro 781 - F: 3642Cidade
Nova
E-mail: 1643/99199-2065 fax: 3642w o l f. c e n t r o a u t o m o t i v o 9146 -Cidade Nova - email:
@gmail.com -F:99613-3668/ elizete.brasil@hotmail.com.br
3642-9174/ID 918*14338
LANCHES
Sol Lanches especiais - trailler
BARES E LANCHONETES
Bar das Duas - Rua Alcides frente ao CIZA - DISK 3527Timotéo Ferreira dos Santos 6886/99118-9175/98868-3218 (ant. Rua 40) nº 662 - Manti- Moreira César
POINT LANCHES Açaí e pastéis queira - M.César
Disk Entrega 3637-4824 – Rua Rafael Popoaski 18 (ant. rua 5) - Ipê I
BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE LAN HOUSE
Av. Fco Lessa Junior (via expressa) ao lado Padaria Paned’oro - Home V ideo - Av. José A.
F: 99110-1007/99187-4904 - Pinda Mesquita 114 - Moreira César
Hombre Barbearia e Tattoo
(barbearia do Léo)- F: 99244- LAVANDERIA PROFISSIONAL
8811 - Rua Armando Basso 71 DINIZ & DINIZ LEAL - Rua
Caçapava nº 290 - Cidade
(ant. rua 5) Mantiqueira
Nova - F: 3645-4022 CABELEIREIROS E INSTITUTOS email:dinizleal@outlook.com
DE BELEZA
LAVA-RÁPIDO
SERLI CABELEIREIRA UNISEX Tel 3637-1517 - R. José B. Dos Lava Rápido e estacionamento
W.R. - lavagem, higienização e
Santos, 190 - Mantiqueira
polimento - F: 98272-4562 - Rua
Ryoiti Yassuda, 90 - Crispim Pinda
CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli - Ferragens, Lava Rápido: Louco p/carro Hidráulica e Elétrica Av: Rio de venha conhecer nosso serviço
Janeiro, 348/350 – Cidade No- F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
va - F: 3645-8901/ID 964*6519 Ilha Bela - Ipê II - em frente a
Caixa Econ. Federal
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
DROGARIA
Drogaria do JORGE - Av. José 3637-3074/97403-6524 45*16*100
Augusto Mesquita 390 - F: 473 – Av. José Augusto Mesquita,
251 – Moreira César
3637-3845 - Moreira César

J & M EPI’S E UNIFORMES
3648-4916
9 9182-0723
9 9771-1892

Oswaldo Oliveira Cornetti 271
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305
MERCADINHO CLÁUDIA – Tel
3641-1400 Rua Carlos A.
Machado, 32 - Moreira César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 36429719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova

MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R.
MOTOCICLETAS
Dr. Fontes Junior nº 880 PINDA - F: 3642-8666/3527-5223 G.T. MOTOS - Disk serviços
3645-5888/99188-2579 - Manut.
MAQUINAS E GELADEIRAS peças e acessórios - Pque
CONSERTO de máquinas e S.Domingos - Pinda
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 - W. R. Motos - Disk Serviço Leva
F: 98248-0334 - Ipê II - M. Cesar e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda
MANUTENÇÃO MECÂNICA
PAPELARIA
KFG Auto Center - Injeção eletrônica, suspensão, freio, ali- Moriá Dê Presentes - material
nhamento, cambagem, mecâ- escolar, cosméticos, brinquenica em geral, borracharia. Rua dos e embalagem em geral. F:
Willian Oscar P.Neto nº 103 - F: 3637-3280/99103-0375 - Rua
3642-8774 - Res. Andrade - Pinda Bulgária nº 623 - Pasin - MC.
M.J Manutenção Mecânica PADARIA
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I M. César - Tel: (12) 3641-1957 - Padaria e Confeitaria do JacaCel: 7819-2542 - ID 113*14471 ré - F: 3637-5645/99151-2504 Av. das Margaridas 607 - Vale
das Acacias - Moreira César
MATERIAIS PARA
Padaria Confeitaria e RestauCONSTRUÇÃO
Jesus Cristo é o Senhor desta rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
empresa: ROCHA Casa e Cons- Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
trução F: 3641-2181/99614- Padaria e Confeitaria Santa
Cecília Rua Agenor Ferreira, 66
6737 - M.César - Pinda
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS Sta Cecília Site: www.padaria
SANTOS - Santunino Ramos santacecilia. com.br F: 3643da Silva - Rua Guilherme Nico- 1749/3522-3490/99220-6247
letti 783 - V.S.Benedito - FAZE- PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
MOS CARRETO - F: 3641-1651/ das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
99127-9140 - Pinda
ANDRADE CASA E CONSTRU- José Benedito Alves dos SanÇÃO - Mat. para Construção - tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda
Matriz: Rua Ryoiti Yassuda 374 PNEUS
Res. Andrade - F: 3643-1512/36484462 - Filial: F: 3648-8593 - Pinda Auto Center PRIMOS PNEUS DEP. MAT. DE CONST. SÃO pneus, freios, alinhamento,
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31, balanceamento, escapamenC. Nova, loja 1 - 3642-4207 - tos, troca de óleo e suspensão
Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351 - F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
B. Campinas JOÃO DE BARRO – Mat. p/ PNEUS BARATO - F: 3642-8115
constr. e madeiras - Tel 3641- - Rua Dr. Fontes Junior - Alto
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José do Cardoso - Pinda
Adhemar César Ribeiro, 1910.
PIZZARIAS, SALGADOS E
Moreira César
LANCHES
Depósito Pindense - Tel 36373773/3637-1469 - Rod. Abel PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
Fabricio Dias - V.S. Benedito 3641-0541 - V.S. Benedito 3648-4799 - Pinda
MATERIAL ELÉT. E HIDRÁULICOS CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
CASA CORRÊA MATERIAL ELE- de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641- R: José Teberga, 650 – próx.
2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê I Cisas – 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)
FESTAS
Franciele Festas - Rua Jataí nº Mantiqueira
50 -F: (12) 3648-4981 - Jd.
LUBRIFICANTES
Eloina - www.francielefestas.
RAÇÃO
LIDER lubrificantes - troca de MERCADOS E MERCEARIAS
com.br Pinda
óleo especializada - F: 3527- Marcelo Mini-mercado - Rua Casa de ração Oliveira - aceitaESCRITÓRIO CONTABILIDADE
ESTEC - Escritório de Contabilidade Técnica - F: 3641-1314 estec_pinda@uol.com.br Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
452/B - V.S.Benedito - M.César

email.: contato.jemepis@gmail.com

(12)

1552/99241-0518/52*106291 lider lubrifica ntespinda @
hotmail.com - Rua Major José
dos Santos Moreira 1058 (prox.
Pça da Bíblia) Sta Luzia -Pinda

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

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

mos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3522-5034 /watss 992155270/99748-2111
Casa de Ração da Márcia - F:
3637-5439 - Rua das Hortências
nº 24 - Vale das Acácias
RADIADORES
Radiadores Lins: Av.N. Sra
Bom Sucesso, 1510 Alto
Cardoso - Pinda - F:3645-5200
www.radidoreslins.com.br
RESTAURANTES E
LANCHONETES
Restaurante Come-se bem (ant. Bar do Mel) SOB NOVA
DIREÇÃO - F: 3637-5514 Av.
João Fco 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 – F:
3641-1562 - Mantiqueira - M. C.
SUPERMERCADOS
Supermercado e Padaria
Salles - Rua Pedro J.O.S. da
Amaral 91 - V.S.Benedito - F:
3641-1216
TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transporte de funcionários de fabricas/faculdades/aeroportos/
excurções em geral - F: 36411297/7817-4501/ 99739-1570/
99736-0892
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

CARRETO
mudanças
De 2ª a domingo
F:(12) 99113-0857

99704-0628

F: (12) 9

email: atospinda@gmail.com

9199-0341

