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PREJUÍZO PROLONGADO  |  Uma estimativa divulgada pela Fecomércio-SP (Federação do Comércio de Bens 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo), na última quarta-feira, apontou que o comércio varejista da região 
deve deixar de arrecadar mais de R$ 111 milhões devido aos feriados deste segundo semestre. O número é quase 
16% maior do que a projeção do prejuízo do mesmo período do ano passado. Pág. 3 Pág. 2

Polícia Militar confirma redução 
na criminalidade em Cruzeiro
Intensificação do trabalho da PM é estratégia para combater os crimes na cidade

Base comunitária da Polícia Militar em frente à Prefeitura de Cruzeiro; município registrou redução dos índices de criminalidade em 2017

Foto: Andreah Martins

Andreah Martins 
Cruzeiro

Mesmo após recentes ca-
sos relatados nas últimas 
semanas sobre furtos em 
creches e postos de saúde, 
a Polícia Militar confirmou 
a redução dos índices de 
roubo e furto na cidade. 
Com base nos números 
de controle do batalhão, 
apurados mensalmente, 
a estratégia utilizada tem 
dado resultados positivos 
principalmente na região 
central, principal foco dos 
patrulhamentos.

A Prefeitura também tem 
atuado em projetos de me-
lhorias na iluminação pú-
blica para poder combater 
a criminalidade na cidade. 
Segundo o comandante da 
PM, Capitão Willian Vieira, 
os resultados diminuíram 
devido ao fortalecimento 
em pontos principais do 
Centro. “Desde que assumi 
já venho intensificando o 
policiamento no Centro da 
cidade, mapeio onde tem 
crime. Tentamos preencher 
todo o espaço possível, nos 
preocupamos muito nessa 
área, porque é onde tem 
maior concentração de pes-
soas e de dinheiro”.

No primeiro semestre, se-
gundo a secretaria de Segu-
rança Pública, o número de 
roubos outros, que incluem 
roubos como o de celulares 
e comércio, chegou a 151. Já 
os índices da PM apontam 
128. O comandante expli-

cou que a contagem da PM 
é por meio dos boletins de 
ocorrência e, que os resul-
tados finais são computados 
e enviados ao sistema pela 
Policia Civil.

A atual preocupação do 
trabalho do policiamento é 
com os furtos no comércio. 

Somente nos seis primeiros 
meses do ano, o número 
de furtos ultrapassou 50% 
do total computado no ano 
de 2016. “Temos muito 
usuário de entorpecentes 
e moradores de rua, devido 
aos locais abandonados na 
região central. Muitos co-

mércios novos e a facilidade 
da pessoa, que não precisa 
nem entrar em farmácias. O 
caixa fica na saída do local, 
que é grudado na calçada”, 
comentou o capitão, que 
implantou recentemente o 
trabalho de patrulhamento 
com bicicletas.

O prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (SD) destacou que 
o sistema é importante prin-
cipalmente nos primeiros 
dias do mês. “Temos dois 
policiais na região central 
e fizemos uma parceria 
com o Tiro de Guerra local 
também. Nos dias de fluxo 

bancário, no início do mês 
ate o quinto dia útil, atira-
dores caminham pelas ruas, 
levando mais segurança a 
população e as agências”.

As alianças entre Polí-
cia e Prefeitura segue em 
constância. Além da PM, a 
administração afirmou con-
tato contínuo com a Civil e 
Guarda Municipal.

Outra maneira preventiva 
de combate à criminalidade 
é a implantação e efetivas 
trocas de lâmpadas na ci-
dade. “Temos trocado em 
torno de quinhentas pontos 
de lâmpadas todos os meses. 
Tínhamos um déficit muito 
grande de dois mil pontos 
escuros na cidade. Além dis-
so, iremos implantar, até o 
final do ano, cem pontos de 
lâmpadas de LED no Centro 
principal, entre as avenidas 
Capitão Neco e Major Nova-
es, trazendo luminosidade, 
economia e maior seguran-
ça”, completou o prefeito.

Homicídio – A PM in-
formou que os casos mais 
preocupantes em segurança 
pública estão relacionados 
aos índices de homicídio. 
Somente em 2016, o total 
foi de oito mortos. Somente 
no início deste ano, foram 
computados sete homicídios 
dolosos, e 13 tentativas. 
“Normalmente são crimes 
passionais. Penso, em minha 
experiência, que é um crime 
que precisa que a sociedade 
se responsabilize. No homi-
cídio, a pessoa quer matar, 
não é uma oportunidade. 
Se ele mata uma pessoa no 
latrocínio, é consequência, 
mas homicídio é um de-
terminado alvo”, explicou 
capitão William.

O registro dos boletins 
registrados na Polícia tem 
ligação a morte de padrasto, 
irmão, mulher, usuários de 
entorpecentes ligados ao 
tráfico e procurados pela 
justiça.

Foto: Lucas Barbosa

Autores de duplo homicídio 
são presos em Cruzeiro

Dois homens foram presos, 
na última terça-feira, acusa-
dos de serem os autores de 
um duplo homicídio, come-
tido no inicio de agosto em 
Cruzeiro. 

Segundo a DIG (Delegacia 
de Investigações Gerais) os 
dois criminosos, de 25 e 31 
anos, foram presos em suas 
casas no Itagaçaba e Regina 
Célia.

A dupla é acusada de ter 
assassinado um segurança 
de 46 anos e uma adoles-
cente de 16 anos no dia 4 

de agosto em um sítio, lo-
calizado na rodovia Avelino 
Junior. Durante a ação, outra 
jovem também foi baleada, 
mas conseguiu sobreviver 
aos ferimentos.

A principal suspeita é de 
que o crime tenha sido mo-
tivado por uma disputa pelo 
controle do tráfico de drogas 
na região do Itagaçaba.

Os criminosos foram le-
vados à Cadeia Pública de 
Cruzeiro e responderão por 
duplo homicídio e uma ten-
tativa.

Pedido para transformar
Dia da Consciência Negra 
em feriado facultativo é alvo 
de críticas em Cachoeira
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Pedido para transformar Dia da Consciência 
Negra em feriado facultativo é alvo de críticas
Associação comercial garante que excesso de datas comemorativas prejudica economia do município

Da Redação
Cachoeira Paulista

Uma proposta enviada 
para a Câmara de Cachoeira 
Paulista gerou polêmica na 
cidade. Vereadores e comer-
ciantes discutem o pedido 
feito pela Acecap (Associa-
ção Comercial Empresarial 
de Cachoeira Paulista) para 
transformar o feriado da 
Consciência Negra, no dia 
20 de novembro, em ponto 
facultativo.

Comerciantes e morado-
res da cidade participaram 
de uma audiência pública, 
no último dia 29, com os 
parlamentares para debater 
a proposta da Associação 
Comercial, que consiste na 
transformação do feriado. A 
data passaria a ser faculta-
tiva na cidade.

O motivo seria o número 
de feriados durante o mês 
de novembro, que além o 
da Consciência Negra, tem 
o Dia dos Finados (dia 2) e 
Proclamação da República 
(dia 15).

De acordo com nota oficial 
da Acecap “...as duas primei-
ras datas, ou seja, dia 2 e 15 
de novembro são feriados 
nacionais e, portanto não 
se trata de matéria de com-
petência municipal”.

O vereador Dimas Barbosa 
(PTB) recebeu a proposta 
da associação, mas acabou 
retirando a solicitação de 
pauta porque não encontrou 
“ressonância” na medida. 
“Conversei com o jurídico 
e o jurídico falou que era 
muito difícil. O que eles 
estavam pedindo era que 
um de nós ou a Casa fizesse 
um projeto revogando a 
lei que concedia o feriado 
para transformar em feria-
do facultativo”, explicou o 
vereador.

Após a recusa de Barbosa, 
a entidade procurou outro 
vereador. Na Câmara, Aldeci 
Alves Ribeiro, o Baianinho 
(PSC) levou a proposta para 
debate. “Sou contra a retira-

da desse feriado, mas sou a 
favor do ponto facultativo. 
Se eu não tivesse trabalha-
do meio dia a mais ou um 
dia a mais eu não estaria 
hoje gerando emprego na 
nossa cidade, não tenho 
preconceito e sim já recebi 
preconceito por ter vindo do 
nordeste”, opinou.

Entre os participantes da 
audiência, o presidente da 
associação Marco Lico foi 
o primeiro a falar e expli-
car o impacto da proposta 
no comércio da cidade. 
“O ponto facultativo para 
nós é muito importante 
devido a ser uma data que 
só é feriado em Cachoeira 
Paulista, e isso causa para 
nós o transtorno logístico 
na operação das empresas. 
E para que nós possamos 

trabalhar, gerar, porque a 
associação comercial ela 
na verdade é geradora de 
emprego, e não pra tirar o 
feriado e sim para gerar”.

A argumentação foi ques-
tionada pela assessora, Ju-
liana Motta, que destacou 
que a data é comemorada 
como feriado em mais de 

oitocentas cidades. “Sou 
completamente contra a 
essa proposta. Se esse feria-
do se tornar ponto faculta-
tivo, o comerciante não vai 
precisar pagar o extra. O dia 
20 de novembro não é um 
dia de lazer nem comemo-
rativo, o principal objetivo 
desse feriado é de fazer uma 

introdução do negro na so-
ciedade, o que nós sabemos 
que não acontece até hoje, o 
racismo está interiorizado”, 
argumentou.

Outro que fez coro a favor 
da proposta foi o advogado 
Walter Beltrame, que hoje 
tem um restaurante na 
cidade. “Nesse quase um 

ano de comércio eu tenho 
vivenciado a situação que 
se encontra o nosso país 
e a nossa cidade, então eu 
mapeei Cachoeira Paulista 
da seguinte forma: os gera-
dores de empregos e as ne-
cessidades dos empregados 
da cidade, e eu tenho visto 
que Cachoeira Paulista é 
composta de pessoas apo-
sentadas”.

Já o professor de geogra-
fia, Claudio Teixeira Figuei-
ra, criticou a intenção. Ele 
contou que é participante do 
movimento negro, Pastoral 
do Negro no Rio de Janeiro, 
na Baixada Fluminense, e 
que acompanha desde os 
anos 90 a discussão das po-
líticas de ações afirmativas, 
o que aumenta a frustração 
com a proposta. “Gostaria de 
perguntar aos senhores que 
estão fazendo essa propos-
ta se já sofreram racismo 
alguma vez na sua vida? Na 
hora de procurar empre-
go, na hora que a polícia 
chega dando tapa na cara, 
sabem o que é isso? acredito 
que não”, questionou. “Com 
muita força conseguimos 
conquistar esse dia, essa Se-
mana da Consciência Negra, 
para nos lembrarmos nossa 
real história. Querer apagar 
essa memória é querer nos 
escravizar mentalmente ou 
na nossa alma”.

O debate sobre o pedido 
da associação ainda não 
foi retomado na cidade. 
De acordo com Baianinho, 
não há previsão se o tema 
voltará a discussão na Casa.

Avenida comercial de Cachoeira Paulista, que chegou a debater uso facultativo do Dia da Consciência Negra em audiência na Câmara

Foto: Jéssica Dias

Criminoso é preso após assaltar idoso em Guará
A Polícia Militar pren-

deu, na última terça-feira, 
um homem de 47 anos 
acusado de ter assaltado 
um idoso de 79 anos em 
Guaratinguetá. 

De acordo com a PM, a 
vítima foi surpreendida 
enquanto caminhava pela 
rua Ronaldo Souza, no Santa 
Luzia, sendo obrigada a en-
tregar uma quantia de cerca 

de R$ 400 ao criminoso. 
O idoso relatou que havia 
acabado de sacar o seu 
dinheiro da aposentadoria.

Após ser acionada, a Polí-
cia Militar realizou buscas 

pelo bairro, conseguindo 
localizar o assaltante, que 
ainda tentou fugir a pé. 

O criminoso foi preso 
por assalto e permanece à 
disposição da Justiça.
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Federação prevê prejuízo de R$ 111 milhões 
no comercio regional com feriados de 2017
Fecomércio cobra alterações 
em calendário nacional; 
alimentação e vestuários são 
setores mais afetados

Comércio de Lorena fechado durante o feriado de Dia da Independência; calendário preocupa setor, que avalia prejuízo de R$ 1,7 milhão

Lucas Barbosa
Regional

Uma estimativa divul-
gada pela Fecomércio-SP 
(Federação do Comércio de 
Bens Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo), na 
última quarta-feira, apontou 
que o comércio varejista 
da região deve deixar de 
arrecadar mais de R$ 111 
milhões devido aos feriados 
deste segundo semestre. O 
número é quase 16% maior 
do que a projeção do pre-
juízo do mesmo período do 
ano passado.

Segundo o levantamento, 
a expectativa é que os cinco 
feriados nacionais contri-
buam para que o comércio 
estadual perca cerca de R$ 
2,3 bilhões em faturamento. 
O montante é 17,9% supe-
rior ao dado estimado no 
segundo semestre de 2016.

Na região, os supermer-
cados são apontados como 
os que contabilizarão o 
principal prejuízo, que deve 
chegar a R$ 46,6 milhões. Já 
lojas de vestuário e calçados 
devem deixar de arrecadar 

R$ 10,3 milhões.
Para o Fecomércio-SP, o 

número excessivo de fe-
riados deveria ser revisto 
pelo Governo Federal com o 
objetivo de contribuir para 
o aumento da produtividade 
econômica nacional.

O presidente da Aceg (As-
sociação Comercial e Em-
presarial de Guaratinguetá), 
Ricardo Teberga, comentou 
as dificuldades enfrentadas 
pelos comerciantes devido 
ao considerável número 
de feriados existentes no 
calendário nacional. “Se a 
loja fechada um dia é mui-
to para o setor produtivo, 
imaginem cinco ou seis 
como é o caso de Guará. O 
ideal seria um planejamento 
financeiro antecipado para 
abrir as portas das empresas 
também aos feriados, afi-
nal, o comércio está saindo 
de uma forte recessão e 
manter as portas fechadas 
em momentos oportunos 
pode não ser a decisão mais 
assertiva”.

Teberga também deu di-
cas para os varejistas da 
cidade conseguirem reduzir 

os prejuízos. “A principal 
orientação é conhecer bem 
a gestão da empresa e as 
oportunidades existentes 
neste período que atrai tu-
ristas de toda região para 
Guará, principalmente, nos 

feriados dos dias 12 e 25 
de outubro. É uma situação 
que varia de negócio para 
negócio, enquanto alguns 
segmentos podem sofrer, 
outros podem se beneficiar”.

Para o gerente de uma loja 

de calçados do Centro de Lo-
rena, Evaristo Carvalho, 55 
anos, o excesso de feriados 
prejudica muito os comer-
ciantes. “É complicadíssimo 
para a loja ficar tantos dias 
parada. Já passou da hora 

do poder público perceber 
que esta na hora de rever 
este número tão grande de 
feriados. Para tentar recupe-
rar um pouco este prejuízo, 
estamos apostando na reali-
zação de promoções”.

Foto: Lucas Barbosa

Polícia procura terceiro participante de 
assalto a joalheria em shopping de Pinda
Ação com menores foi a segunda vez em um ano que estabelecimento é alvo de criminosos

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Polícia Civil de Pindamo-
nhangaba segue em busca 
do terceiro envolvido no 
grupo que assaltou uma 
joalheira no Shopping Pátio 
Pinda, no último domingo. 
Dois menores de idade sus-
peitos de terem participado 

do crime já foram detidos. É 
a segunda vez que o estabe-
lecimento comercial é alvo 
de bandidos em menos de 
um ano.

De acordo com a Polícia 
Militar, a quadrilha, fingin-
do estar armada, invadiu a 
loja da joalheria Gold Finger 
por volta das 17h do último 
sábado. O trio exigiu que os 

funcionários entregassem 
joias, óculos e relógios que 
estavam expostos na vitrine. 
Na sequência, os assaltantes 
usaram um carro para fugi-
rem do shopping.

Segundo o delegado titu-
lar de Pindamonhangaba, 
Vicente Lagioto, após inves-
tigação dois adolescentes, 
que não tiveram as idades 

reveladas, foram apreendi-
dos com joias e o veículo 
utilizado na ação. A dupla 
permanece à disposição 
da Justiça, mas o terceiro 
envolvido ainda não foi 
localizado. 

Esta é a segunda vez que 
a joalheira é assaltada no 
shopping. Em novembro do 
ano passado, dois crimino-

sos roubaram três relógios, 
avaliados em R$ 400. Na 
ocasião, eles fugiram após 
renderem os seguranças do 
centro comercial.

Comparado ao mesmo 
período de 2016, Pinda 
registrou um crescimento 
de mais de 11% no núme-
ro de roubos e furtos nos 
primeiros sete meses do 

ano, de acordo com dados 
da secretaria de Segurança 
Pública do Estado.

O número de roubos sal-
tou de 429 para 479. Já os 
furtos, tiveram um aumento 
de mais de 9%, passando de 
949 para 1.035 ocorrências.

Providências - Em nota ofi-
cial, o Shopping Pátio Pinda 
informou que está apurando 
o fato e que registrou um bo-
letim de ocorrência poucos 
momentos após o crime.

O centro comercial res-
saltou que conta com uma 
equipe completa de seguran-
ças devidamente preparada 
para contornar situações 
como a registrada no último 
sábado, para evitar tumultos 
ou incidentes mais graves.

Vereador anuncia acordo para universidade pública em Lorena
Após chamamento público e assinatura do convênio, entidade passa a operar com trezentas vagas em sete cursos

Rafaela Lourenço
Lorena

Lorena foi contemplada 
com uma unidade da Uni-
vesp (Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo). 
Antes de assinar convênio, 
a Prefeitura aguarda a visita 
da equipe técnica do Estado. 
A notícia foi anunciada pelo 
vereador Maurinho Fradi-
que (PTB), durante sessão 
na última semana.

O vereador afirmou que 
serão trezentas vagas a 

serem distribuídas em sete 
cursos para as áreas de exa-
tas e humanas.

Fradique participou de 
reunião em São Paulo, ao 
lado do prefeito Fábio Mar-
condes (PSDB), na secretaria 
de Ciências e Tecnologia 
para traçar o cronograma de 
atividades da implantação 
da universidade.

Lorena receberá a visita 
do diretor administrativo 
da Univesp Ricardo Boca-
lon e do deputado estadual 
Caio França junto com uma 

equipe técnica para anali-
sar as instalações do local 
disponibilizado para o polo, 
que será no Ciejap Milton 
Ballerini. “O que é mais im-
portante é uma faculdade 
gratuita, tendo em vista a di-
ficuldade que muitos alunos 
têm quando se formam, em 
ingressar à uma faculdade 
por problemas financeiros”, 
comentou Fradique.

Já o secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, Gustavo Rodrigues 

lembrou que ainda não há a 
formalidade para assinatura 
do convênio, já que um edi-
tal de chamamento público 
será aberto em setembro 
para os municípios se cadas-
trarem para concorrer aos 
polos. Lorena estará entre as 
interessadas, para que, até 
o início de outubro, tenha 
a confirmação do polo l. “É 
um trâmite burocrático, mas 
nesta reunião em São Paulo, 
informalmente o prefeito 
já se comprometeu e apre-
sentou as contrapartidas à 

diretoria da Univesp, mas 
formalmente, a assinatu-
ra do oficial do convênio 
será realizada após o cha-
mamento público”, frisou 
Rodrigues.

A contrapartida do mu-
nicípio será um espaço pú-
blico com uma sala de aula 
para cinquenta alunos, um 
laboratório de informática 
com cinquenta computa-
dores e a cessão de um 
funcionário para o atendi-
mento ao polo. Já o Estado 
entrará com a metodologia e 

corpo docente, que segundo 
Fradique serão professores 
da USP e Unicamp.

De acordo com o secre-
tário, a Univesp é a única 
universidade pública a dis-
tância do país e será um 
polo regional em Lorena 
com as aulas presenciais a 
cada 15 dias. As oportuni-
dades serão para os cursos 
de engenharia da produção, 
engenharia da computação, 
pedagogia e licenciaturas 
em biologia, física, química 
e matemática.
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ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,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)3637-
1126/ wats 99649-1193 -
M.Cesar
Academia Moviment: Tel:
3637-2557 Musculação, Zum-
ba , Jump , Aero-box, Ritmo.
Av: Dr.José Ademir César
Ribeiro, 650 Próx. Av. Zito -
M. César

AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia - pedra
- terra - terraplenagem -
aterro - desaterro - F: 99716-
1106/98244-9866/99160-7995
- Pinda

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
- F: 98207-6701/99170-7919 -
Rua Dr. José Monteiro 127-
Moreira Cesar

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

RICAR S.O.S Eletrica mecânica
e Injeção - Nacional e impor-
tado - F: 98256-6160/99167-9521
- Rua Laudelino Leite Sobri-
nho 188 - Mantiqueira - Pinda
PACIFIC e TRANSMISSÕES -
Centro técnico de transmis-
são automática e direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234 - www.pacificauto
center.com.br R.Luiza Mar-
condes de Oliveira 160 - Pinda
Serviço Auto Mecânica Ja-
guar - F: 99773-9876 - Rod.
Manoel César Ribeiro - Nº
4753 - Cidade Nova - Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:
(12) 99161-0972/98151.6214 -
Rua Alcides 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 –

Tel 3643-4780 - Av. Prof.
Manoel C. Ribeiro, 4950 -
Cidade Nova - Pinda

AUTO FUNILARIA E PINTURA
Oficina, borracharia, funilaria
e pintura do CLAUDIÃO - prox.
CIZA - Rua José Tebega 650 -
fdos - F: 99168-5617/99189-3222
- Moreira César - Pinda

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo -
Serviços e Peças. Av: Prof Ma-
noel Cesar Ribei-ro, 4485 –
Cidade Nova E-mail:
w o l f. c e n t ro a u t o m o t i v o
@gmail.com  -F:99613-3668/
3642-9174/ID 918*14338

BARES E LANCHONETES
Bar das Duas - Rua Alcides
Timotéo Ferreira dos Santos
(ant. Rua 40) nº 662 - Manti-
queira - M.César

BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE -
Av. Fco Lessa Junior (via expres-
sa) ao lado Padaria Paned’oro -
F: 99110-1007/99187-4904 - Pinda
Hombre Barbearia e Tattoo
(barbearia do Léo)- F: 99244-
8811 -  Alameda dos Manacás,
676 - Ipe II - Moreira Cesar

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

SERLI CABELEIREIRA UNISEX -
Tel 3637-1517 - R. José B. Dos
Santos, 190 - Mantiqueira

CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli - Ferragens,
Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
Janeiro, 348/350 – Cidade No-
va - F: 3645-8901/ID 964*6519

DROGARIA
Drogaria do JORGE - Av. José
Augusto Mesquita 390 - F:
3637-3845 - Moreira César

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
ESTEC - Escritório de Contabi-
lidade Técnica - F: 3641-1314 -
estec_pinda@uol.com.br -
Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
452/B - V.S.Benedito - M.César

FESTAS
Franciele Festas - Rua Jataí nº
50 -F: (12) 3648-4981 - Jd.
Eloina - www.francielefestas.
com.br  Pinda

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-
1998 - foto p/documentos - R.
José S. Cardoso, 84 (Atrás
Bradesco) Moreira César

GAS
SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Gas - 3645-4000/3642-6921 -
Av. Dr. Fontes Junior 692 -
M.Aurea - Pinda

IMOBILIÁRIAS
Brasil Consultoria Imobiliária
Av. Rio de Janeiro 781 - F: 3642-
1643/99199-2065 fax: 3642-
9146 -Cidade Nova - email:
elizete.brasil@hotmail.com.br

LANCHES
Sol Lanches especiais - trailler
frente ao CIZA - DISK 3527-
6886/99118-9175/98868-3218 -
Moreira César
POINT LANCHES Açaí e pastéis -
Disk Entrega 3637-4824 – Rua Ra-
fael Popoaski 18 (ant. rua 5) - Ipê I

LAN HOUSE
Home Video - Av. José A.
Mesquita 114 - Moreira César

LAVANDERIA PROFISSIONAL
DINIZ & DINIZ LEAL - Rua
Caçapava nº 290 - Cidade
Nova - F: 3645-4022 -
email:dinizleal@outlook.com

LAVA-RÁPIDO
Lava Rápido e estacionamento
W.R. -  lavagem, higienização e
polimento - F: 98272-4562 - Rua
Ryoiti Yassuda, 90 - Crispim Pinda
Lava Rápido: Louco p/carro -
venha conhecer nosso serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela - Ipê II - em frente a
Caixa Econ. Federal
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3637-3074/97403-6524 45*16*100
473 – Av. José Augusto Mesquita,
251 – Moreira César

LOJA VARIEDADES
Loja 1 - Bella Variedades - a partir
de R$ 1,00 - Al. dos Manacás 382
- Ipê II (prox. a Lotérica) F: 3637-
3582/98820-0113 (oi)
Loja 2 - Bella Variedades - a
partir de R$ 1,00 - Rua Jossep
Toda nº 572 - (ant. rua 41)
Mantiqueira

LUBRIFICANTES
LIDER lubrificantes - troca de
óleo especializada - F: 3527-

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

MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R.
Dr. Fontes Junior nº 880 -
PINDA - F: 3642-8666/3527-5223

MAQUINAS E GELADEIRAS
CONSERTO de máquinas e
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 -
F: 98248-0334 - Ipê II - M.  Cesar

MANUTENÇÃO MECÂNICA
KFG Auto Center - Injeção ele-
trônica, suspensão, freio, ali-
nhamento, cambagem, mecâ-
nica em geral, borracharia. Rua
Willian Oscar P.Neto nº 103 - F:
3642-8774 - Res. Andrade - Pinda
M.J Manutenção Mecânica -
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I  -
M. César - Tel: (12) 3641-1957 -
Cel: 7819-2542 - ID 113*14471

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

Jesus Cristo é o Senhor desta
empresa: ROCHA Casa e Cons-
trução F: 3641-2181/99614-
6737 - M.César - Pinda
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino Ramos
da Silva - Rua Guilherme Nico-
letti 783 - V.S.Benedito - FAZE-
MOS CARRETO - F: 3641-1651/
99127-9140 - Pinda
ANDRADE CASA E CONSTRU-
ÇÃO -  Mat. para Construção -
Matriz: Rua Ryoiti Yassuda 374 -
Res. Andrade - F: 3643-1512/3648-
4462 - Filial:  F: 3648-8593 - Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31,
C. Nova, loja 1 - 3642-4207 -
Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351
B. Campinas -
JOÃO DE BARRO – Mat. p/
constr. e madeiras - Tel 3641-
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José
Adhemar César Ribeiro, 1910.
Moreira César
Depósito Pindense - Tel 3637-
3773/3637-1469 - Rod. Abel
Fabricio Dias - V.S. Benedito

MATERIAL ELÉT. E HIDRÁULICOS
CASA CORRÊA MATERIAL ELE-
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641-
2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê I

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -  Rua

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 3642-
9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova

MOTOCICLETAS
G.T. MOTOS - Disk serviços
3645-5888/99188-2579 - Manut.
peças e acessórios - Pque
S.Domingos - Pinda
W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda

PAPELARIA
Moriá Dê Presentes - material
escolar, cosméticos, brinque-
dos e embalagem em geral. F:
3637-3280/99103-0375 - Rua
Bulgária nº 623 - Pasin - MC.

PADARIA
Padaria e Confeitaria do Jaca-
ré - F: 3637-5645/99151-2504 -
Av. das Margaridas 607 - Vale
das Acacias - Moreira César
Padaria Confeitaria e Restau-
rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
Padaria e Confeitaria Santa
Cecília Rua Agenor Ferreira, 66
Sta Cecília Site: www.padaria
santacecilia. com.br  F: 3643-
1749/3522-3490/99220-6247
PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
José Benedito Alves dos San-
tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda

PNEUS
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus, freios, alinhamento,
balanceamento, escapamen-
tos,  troca de óleo e suspensão
- F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115
- Rua Dr. Fontes Junior - Alto
do Cardoso - Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
3641-0541 - V.S. Benedito -
3648-4799 - Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
R: José Teberga, 650 – próx.
Cisas – Moreira César

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceita-

(12) 99104-0182
mos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3522-5034 /watss 99215-
5270/99748-2111
Casa de Ração da Márcia - F:
3637-5439 - Rua das Hortências
nº 24 - Vale das Acácias

RADIADORES
Radiadores Lins: Av.N. Sra
Bom Sucesso, 1510 Alto
Cardoso - Pinda - F:3645-5200
www.radidoreslins.com.br

RESTAURANTES E
LANCHONETES

Restaurante do Mel - (ant. Bar
do Mel) SOB NOVA DIREÇÃO
- F: 3637-5514 Av. João Fran-
cisco  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  TA-
DEU - Tel 3642 4966 - Rod.
Pres Dutra km 92 - Cidade
Nova - Pinda

ROUPAS E ACESSÓRIOS
NOIVAS E PRESENTES – Tel
3637-1616 Av. José M.
Machado César, 206 - M. Cesar

SERRALHERIA
Serralheria 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 - transpor-
te de funcionários de fabri-
cas/faculdades/aeroportos/
excurções em geral - F: 3641-
1297/7817-4501/ 99739-1570/
99736-0892

VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel  F: 3641-
2659 - R. Albert Sabin, 65 - Ipê I
Villa Vidros - Tel 99722-
6066wats/98897-4288 - Av.
Abel F. Dias, 5711 - V. S.
Benedito - 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

email.: contato.jemepis@gmail.com

   3648-4916
9 9182-0723
9 9771-1892

(12)

J & M   EPI’S E UNIFORMES

99113-0857
99704-0628

De 2ª a domingo

F:(12)

CARRETO
mudanças

VENDO ou TROCO
casa em Guará/Pingo de
Ouro - c/2dorms., sala, cozi-
nha, garagem, c/edicula,
ponto comercial por casa em
PINDA proximidade Moreira
César/Mantiqueira/Roseira.
R$ 130 mil. Tr.c/Robson - F:
99227-4833


