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Polícia trabalha para
identificar autores de
chacina em Cruzeiro

Foto: Arquivo Atos

Crime que deixou dois mortos chocou moradores
Rafael Rodrigues
Cruzeiro

A Polícia de Civil de Cruzeiro
continua com as investigações
para tentar identificar os autores de um crime que chocou a
cidade no último domingo. Na
oportunidade, dois homens
foram mortos a tiros e quatro
foram baleados na durante o
dia, na esquina da rua Pastor
Agenor Alves de Oliveira com
a Manoel Daniel de Andrade,
no bairro Nova Cruzeiro.
Segundo a Polícia Militar,
o crime aconteceu por volta
das 17h, quando um grupo de
moradores estava jogando futebol no campo do bairro. Um
motociclista chegou no local
e atirou contra o grupo. Testemunhas disseram à polícia
que os suspeitos dispararam
pela primeira vez e depois
retornaram para efetuar mais
disparos contra as vítimas.
Um homem de 31 anos morreu no local. A segunda vítima
fatal, de 23 anos, chegou a ser
socorrida mas não resistiu aos

ferimentos e morreu.
As demais vítimas foram
encaminhadas para a Santa
Casa de Cruzeiro. Segundo a
unidade médica, três baleados
foram atendidos e liberados,
e apenas uma das vítimas
permanece internada.
Fontes ligadas à Polícia
garantem que o crime está
ligado diretamente com o
tráfico de drogas. Ainda de
acordo com algumas pessoas
ligadas ao meio policial, várias
das vítimas que sobreviveram
ao atentado têm passagem por
posse e tráfico de drogas. Um
dos homens que sobreviveu
(que teve a identidade mantida
em sigilo) já foi vítima de três
tentativas de assassinatos.
Policiais temem que, mesmo
após a morte de duas pessoas,
as tentativas continuem, já que
o principal alvo do atentado
teria sobrevivido. O medo de
retaliações por parte dos sobreviventes também dificulta
os trabalhos.
As investigações do caso estão sob a responsabilidade do

delegado da DIG (Delegacia de
Investigações Gerais) Sandro
Franqueira. Procurado pela
reportagem, o delegado não foi
encontrado até o fechamento
desta edição.
Tentativa de homicídio – O
final de semana sangrento
em Cruzeiro teve início ainda
na madrugada de domingo,
quando um jovem de 17 anos
foi espancado após sair de
uma casa de shows, na rodovia
Deputado Nesralla Rubez, na
Vila Juvenal.
A vítima foi encaminhada ao
Pronto Socorro da Santa Casa,
onde foi constado afundamento
de crânio após batida provocada por madeira ou ferro. Devido
à gravidade dos ferimentos, ele
foi encaminhado em estado
grave na para a UTI (Unidade
de Terapia Intensiva) do Hospital Regional de Taubaté.
De acordo com os últimos
relatos, o estado de saúde do
jovem ainda é grave, mas ele
está estável no momento. A
polícia também não identificou
os autores desse crime.

DELEGADOS PREOCUPADOS...

Com um déficit de 12.705 cargos, que
deve crescer até o fim do ano, a Polícia Civil de São Paulo cobra a contratação
imediata de novos profissionais e melhores condições de trabalho. Na RMVale
(Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte), área mais violenta do
Pág. 3
interior do Estado, o saldo negativo chega a 240 postos.

Polícia investiga assassinato com
requintes de crueldade em Potim
Corpos de dois homens foram encontrados carbonizados dentro de carro
Foto: Divulgação Polícia Civil

Leandro Oliveira
Potim

Carro ocupado por vítimas foi encontrado incendiado; crime com requintes de crueldade assustou morados de Potim no último fim de semana

A Polícia Civil de Potim
investiga o duplo homicídio
registrado no último sábado.
Dois homens foram encontrados carbonizados dentro
de um carro no bairro Vista
Alegre. O veículo estava com
marcas de, pelo menos, 15
disparos de arma de fogo na
lataria. Os investigadores
receberam informações de
populares e continuam na
busca pelos suspeitos.
O caso chamou atenção
devido a crueldade dos assassinos que, além de efetuar
diversos disparos, atearam
fogo na parte interna do veículo. O exame de necropsia
deve constatar se os homens
morreram através dos tiros
ou da carbonização.
“Tudo leva a crer que houve requinte de crueldade,
uma vez que os corpos foram carbonizados. Estamos
aguardando os exames para
verificar a real causa da
morte”, explicou o delegado
titular de Potim, Jair Ramalho Filho.

Os policiais foram acionados após um morador avistar
o veículo pegando fogo. Depois da constatação do duplo
homicídio, os investigadores
colheram informações com
moradores locais. A polícia
procura por testemunhas
para chegar aos suspeitos.
Os corpos estavam nos bancos da frente do veículo, um
carro modelo Gol. O delegado
confirmou que “muitas questões seguem abertas”, como
o motivo pelo qual a dupla
passava pela região, que fica
na zona rural, e o porquê de
tantos disparos na lataria
do carro. Os homens foram
identificados, e só restava a
confirmação formal.
A Polícia Civil trabalha com
duas linhas de investigação.
Na primeira delas, o incêndio teria sido causado para
destruir as provas do duplo
homicídio. Na segunda, os
autores estariam decididos
a assassinar a dupla com requintes de crueldade. “Como
os disparos foram feitos de
fora do veículo, essa corrente
não seja precisa. Mas é uma
hipótese. Trabalhamos com
muitas hipóteses”, concluiu.
Ao menos 15 tiros foram
disparados somente na lataria do carro. Dentro do veículo não foi encontrada nenhuma arma. A Polícia Civil
continua fazendo diligências
pela cidade para ouvir possíveis testemunhas. O delegado
não tinha novidades sobre o
caso até o fechamento desta
edição.
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Pinda reforça
segurança
com aluguel
de 18 viaturas

Foto: Divulgação

Investimento anual supera R$ 600
mil; veículos foram entregues à
Guarda Municipal e Polícia Militar
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Para reforçar o combate
à criminalidade em Pindamonhangaba, a Prefeitura
entregou na última segunda-feira 18 viaturas para a
segurança na cidade. Os veículos, alugados por um ano,
serão utilizados pela Polícia
Militar, Guarda Municipal e
Corpo de Bombeiros.
Além do prefeito Isael
Domingues (PR), a cerimônia de entrega dos veículos
contou com a presença de
diversas autoridades locais
e da Polícia Militar.
De acordo com o secretário
de Proteção e Bem-Estar ao
Cidadão, José Sodário, seis
motos e sete carros foram
disponibilizados à PM. Já
o Corpo de Bombeiros foi
comtemplado com dois carros, e a Guarda Municipal
com três.
O chefe da pasta revelou
que o investimento anual
para o aluguel da frota é de
R$ 648 mil, e os custos das
manutenções ficarão a cargo
da locadora dos automóveis,
vencedora de um processo li-

citatório. “Preferimos alugar
ao invés de comprar, porque
esta modalidade possibilita
que não tenhamos que abrir
licitações para a compra
de peças caso os veículos
precisem de concertos. Isto
garante uma maior agilidade
para que possamos resolver
algum problema”.
Além de explicar que a
ação faz parte de um plano
estratégico que visa reduzir a
criminalidade no munícipio,
Sodário apontou outras medidas tomadas recentemente
para qualificar a área da
Segurança. “Vale lembrar
que este ano já conquistamos
importantes avanços neste
setor, como a instalação de
16 câmeras de videomonitoramento do COI (Centro
de Operações Integradas) e
o retorno da Atividade Delegada, que garante o reforço
de até 32 policiais militares”.
Mais melhorias – Logo
após a entrega das viaturas,
Isael Domingues revelou que
existe um planejamento para
que em 2018 seja entregue
uma base para a Guarda Municipal e novos veículos para
o departamento de Trânsito.

Viaturas da Guarda Municipal fazem parte da frota entregue na segunda-feira em Pindamonhangaba; Bombeiros e PM também beneficiados

Casos de dengue têm queda
de mais de 90% em Pinda
Cidade tem trinta infectados; Potim também é destaque no
combate à doença, enquanto Guará e Lorena ficam em alerta
Foto: Colaboração Marcos Vinício Cuba

Agente da Vigilância Epidemiológica durante trabalho de eliminação dos focos de dengue em Pinda
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Após enfrentar epidemias
de dengue nos últimos três
anos, Pindamonhangaba
está perto de quebrar esta
sequência em 2017. Com a
chegada do verão, período
em que ocorre o aumento
de registros de casos, as
cidades da região intensificarão neste mês as ações de
combate ao mosquito Aedes
aegypti.
De acordo com dados divulgados pela Prefeitura
de Pindamonhangaba, na
última semana, o município registrou este ano uma
queda de mais de 92,6% de
casos da doença, comparado
ao mesmo período de 2016.
O balanço apontou que
nos primeiros dez meses do
ano foram contabilizados
trinta casos de dengue, enquanto em 2016 o número
de infectados foi de 405.

Para o diretor do departamento de Proteção aos
Riscos e Agravos à Saúde,
Rafael Lamana, a queda
acentuada é reflexo de uma
série de medidas preventivas adotadas pelo Município
no combate aos criadouros
do mosquito. “Visitamos
cada casa pelo menos três
vezes no ano. Também temos um alinhamento com as
unidades de saúde, que nos
informam com agilidade os
resultados de exames, permitindo a indicação do local
em que o infectado reside
e trabalha. Na sequência
fazemos uma nova vistoria
e ações de conscientização
nestas regiões”.
Lamana comemorou ainda o fato de o Município
ter conseguido afastar o
“fantasma” de uma epidemia, como a que castigou
a cidade em 2014, quando
mais de três mil moradores
foram infectados. No ano

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

seguinte, Pindamonhangaba novamente registrou
mais de trezentos casos. Em
2016 o problema se repetiu,
sendo contabilizados 405
ocorrências.
Além revelar que o Castolira e o São Benedito são os
bairros que historicamente
mais preocupam as equipes
de combate à dengue, que
contam com 45 agentes, o
diretor ressaltou a importância da participação popular para a queda de casos.
“Temos que parabenizar a
postura da população que
teve papel determinante
para que pudéssemos ter
poucos infectados, comparado aos anos anteriores.
Mesmo assim manteremos
a intensificação das atividades para garantir que o
número reduza ainda mais
em 2018”.
Outro dado que demonstra o avanço de Pindamonhangaba no combate à

dengue foi o resultado da
ADL (Avaliação de Densidade Larvária) referente ao
mês passado, que revelou
que o nível de infestação
pelo mosquito Aedes aegypti
é de apenas 0,2%. Para o
Ministério da Saúde a taxa
aceitável é de até 1,0%
Mais cidades – Com 13
casos este ano, Lorena divulgou, no último dia 25, o
resultado da ADL que apontou um nível de infestação
de 1,5%, levando a cidade a
entrar em estado de alerta
para epidemia em 2018.
De acordo com a Prefeitura, a pesquisa foi realizada
em 670 imóveis pela equipe
da Vigilância Epidemiológica. O Executivo explicou que
apesar de estar acima do
nível recomendável, houve
uma diminuição considerável comparado ao resultado
da ADL de janeiro que foi
de 5,6%.
O Munícipio informou
ainda que serão realizados
de forma contínua os trabalhos de conscientização
e fiscalização dos imóveis.
A medida busca evitar que
Lorena enfrente uma nova
epidemia como a de 2015,
quando o número de infectados ultrapassou a marca de
trezentos. No ano passado
oitenta moradores foram
atingidos pela doença.
Já Guaratinguetá, que
possui oito casos de dengue
neste ano, também está
em estado de alerta, pois
registrou o índice de 2,7%
na ADL do mês passado. A
cidade, que teve 42 casos em
2016 e que enfrentou uma
epidemia em 2015 também
está realizando vistorias e
ações de conscientização em
todos os bairros.
Com 110 infectados em
2016, Potim tem apenas um
caso confirmado neste ano.
De acordo com a Vigilância
Epidemiológica, o índice da
ADL será conhecido somente na próxima segunda-feira,
já que devido a falta de um
laboratório municipal, o
procedimento ficou a cargo
da Sucen (Superintendência
de Controle de Endemias).
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Na luta contra a crise, delegados temem
aumento de déficit de policiais na região
Falta de profissionais no Estado é de quase 13 mil; número ultrapassa duzentos na RMVale
Foto: Arquivo Atos

Lucas Barbosa
Lorena

Com um déficit de 12.705
cargos, que deve crescer até
o fim do ano, a Polícia Civil de
São Paulo cobra a contratação
imediata de novos profissionais e melhores condições de
trabalho. Na RMVale (Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte), área
mais violenta do interior do
Estado, o saldo negativo chega
a 240 postos.
Um levantamento divulgado
no último dia 5 pelo Sindpesp
(Sindicato dos Delegados de
Polícia do Estado de São Paulo)
revelou que as funções que
apresentam déficit no estado
são: delegado (-614), escrivão
(-2.438), investigador (-3.339),
agente policial (-758), agente
de telecomunicações (-680),
papiloscopista (-237), auxiliar
de papiloscopista (-366), carcereiro (-2.773), médico legista
(-285), auxiliar de necropsia
(-84), atendente de necropsia
(-208), perito (-598), fotógrafo
(-242) e desenhista (-83).
De acordo com a presidente
do Sindpesp, Dra. Raquel Gallinati, a expectativa é que o déficit cresça nos próximos meses,
chegando a quase 15 mil, já
que além de 547 afastamentos
por motivo de doença, outros
1.539 policiais apresentaram
pedidos de aposentadoria.
Ela explicou ainda que a lei
garante que caso o pedido de
aposentadoria não tenha sido
deferido em até noventa dias,
o servidor pode se ausentar do
serviço. “É lamentável a forma
como o Estado vem lidando
com esta situação. O quadro
de funcionários da Polícia Civil
de São Paulo foi idealizado há
mais de duas décadas, não havendo um acompanhamento
diante o crescimento popula-

Viaturas da Polícia Civil estacionadas em pátio da Delegacia de Lorena; policiais enfrentam falta de estrutura para combater criminalidade

cional. Além de sobrecarregar
os policiais, este déficit acaba
dificultando o combate à criminalidade”.
A presidente ressaltou ainda
a insatisfação da categoria
diante do fato de que os seis
mil aprovados em um concurso público de 2013 até hoje
não foram contratado.
Segundo dados do Sindpesp,
na RMVale a função que conta
com mais déficit é a de investigador, que chega a 129 postos.

Na sequência, aparecem agente policial (82), papilocopista
(21), delegado (14), escrivão
(37) e auxiliar de papilocopista
(25). Já os cargos de carcereiro
e agente de telecomunicações
contam com o número adequado de profissionais.
Para o presidente do Sindicato dos Investigadores de
Polícia do Estado de São Paulo,
João Batista Rebouças, falta
vontade política por parte do
Estado. “O governador Geral-

Assaltantes ameaçam atear
fogo em idosa em Lorena
Bandidos fazem irmãos de reféns por quase seis horas
Lucas Barbosa
Lorena

Dois irmãos idosos viveram cerca de seis horas de
terror durante um assalto
entre a madrugada do último domingo e a manhã de
segunda-feira no Bairro da

Cruz, em Lorena. Na ação,
os criminosos chegaram a
ameaçar que incendiaram
uma das vítimas.
Segundo o boletim de ocorrência, os irmãos, de 75 e 77
anos, estavam no interior de
sua casa, na avenida Sete de
Setembro, quando dois crimi-

nosos encapuzados invadiram
o local, por volta das 2h, exigindo dinheiro e a localização
de um suposto cofre.
Os assaltantes agrediram
o idoso com dois socos na
altura do peito. Após as vítimas negarem a existência do
cofre e entregarem somente

do Alckmin (PSDB) não toma
nenhuma atitude para acabar
com essa situação, que vem
castigando muito os policiais
que muitas vezes acabam
tendo sua função desviada
para suprir a ausência de outro agente. Já cobramos por
diversas vezes a nomeação
dos aprovados em 2013 e a
abertura de novos concursos,
mas o Estado simplesmente
fecha os olhos para este caos”.
No último domingo, duran-

R$100, os bandidos amarraram a idosa e a jogaram álcool, ameaçando de queimá-la.
Depois de quase seis horas
de tensão, os bandidos decidiram deixar o local por volta
das 8h.
Após prestarem depoimento na delegacia, as vítimas
foram encaminhadas ao IML
(Instituto Médico Legal) para
a realização de exames de
corpo de delito.
A Polícia Civil abriu um
inquérito para investigar o
caso, mas até o fechamento
desta edição os assaltantes
não haviam sido presos.

te entrevista ao programa
Fantástico, da Rede Globo,
o secretário de Segurança
Público do Estado, Mágino
Alves, afirmou que em breve
haverá a realização de novos
concursos públicos para aumentar o quadro de servidores
da Polícia Civil. Ele classificou
ainda a atuação e condições de
trabalho dos policiais paulistas
como “anos-luz” à frente dos
demais estados.
Lorena – Apontada pelos

números da secretaria de
Segurança Pública do Estado
como a cidade com mais homicídios nos primeiros nove
meses do ano na Sub-região
3 do Vale do Paraíba, com 19
registros, Lorena conta com o
trabalho de quatro delegados,
enquanto para o Sindpesp o
número ideal deveria ser de
sete profissionais.
Além de comentar sobre as
dificuldades impostas pela falta de profissionais, o delegado
titular da cidade, Dr. Ernani
Ronaldo Braga, fez uma estimativa de quantos servidores
deveriam ser contratados
para atendar a demanda. “O
segredo para superar as dificuldades causadas pelo déficit,
principalmente de escrivães
e investigadores, é trabalhar
muito. Enquanto a nossa demanda aumentou de forma
proporcional ao crescimento
populacional dos últimos anos,
o quadro de policiais não foi
suficientemente ampliado e
renovado. Precisávamos de
pelo menos mais 15 escrivães
e vinte investigadores”.
Dr. Braga revelou ainda que
deve perder mais cinco agentes, até o fim do ano, devido
a pedidos de aposentadorias.
O delegado comentou ainda
sobre as atuais condições de
trabalho da Polícia Civil em
Lorena. “Em relação a armamentos, não temos o que
reclamar, mas precisamos de
uma melhora em materiais
de informática e no prédio
da delegacia, que não conta
com as condições ideais como
acessibilidade para portadores
de necessidades especiais.
Mesmo com todas essas dificuldades, Lorena possui um
dos melhores índices do País
em resolução de homicídios,
que no ano passado superou
90%”.
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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: 981164858 - Rod. Abel F.Dias 2050
(em frente a MADEVAL)
Moreira César
Academia SHARK - Rua Dr.
Gonzaga 177 - F: 3527-5767 sharksaude@gmail.com - M.C
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: 99716-1106/
99160-7995 - Pinda
AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
- F: 98207-6701/99170-7919 Rua Dr. José Monteiro 127Moreira Cesar
AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO
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 –
Serviços Alternador - motor de
partida, instalações em geral.
Trabalhamos com bateria,
aceitamos cartão de crédito. F:
3648-4081 -Av. Prof. Manoel C.
Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET –

Tel 3643-4780 - Av. Prof. José S. Cardoso, 84 (Atrás
Manoel C. Ribeiro, 4950 - Bradesco) Moreira César
Cidade Nova - Pinda
GAS
AUTO FUNILARIA E PINTURA SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Oficina, borracharia, funilaria Gas - 3645-4000/3642-6921 e pintura do CLAUDIÃO - prox. Av. Dr. Fontes Junior 692 CIZA - Rua José Tebega 650 - M.Aurea - Pinda
fdos - F: 99168-5617/99189-3222
- Moreira César - Pinda
IMOBILIÁRIAS
Brasil Consultoria Imobiliária
AUTO PEÇAS E ACESSORIOS Av. Rio de Janeiro 781 - F: 3642Wolf Centro Automotivo - Serv. 1643/99199-2065 fax: 3642e Peças. Av: Prof Manoel 9146 -Cidade Nova - email:
C.Ribeiro, 4485 – wolf.cen elizete.brasil@hotmail.com.br
troautomotivo@ gmail.com
-F:99613-3668/3642-9174/ID
LANCHES
918*14338 Cidade Nova
Sol Lanches especiais - trailler
frente ao CIZA - DISK 3527BARES E LANCHONETES
6886/99118-9175/98868-3218 Bar das Duas - Rua Alcides Moreira César
Timotéo Ferreira dos Santos
(ant. Rua 40) nº 662 - MantiLAN HOUSE
queira - M.César
Home Video - Av. José A.
Mesquita 114 - Moreira César
BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE -Av. LAVANDERIA PROFISSIONAL
Fco Lessa Junior (via expressa) DINIZ & DINIZ LEAL - Rua
ao lado Padaria Paned’oro -F: Caçapava nº 290 - Cidade Nova
99187-4904 - Pinda
F:
3645-4022
email:dinizleal@outlook.com
CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA
LAVA-RÁPIDO
SERLI CABELEIREIRA UNISEX - Lava Rápido: Louco p/carro Tel 3637-1517 - R. José B. Dos venha conhecer nosso serviço
Santos, 190 - Mantiqueira
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela - Ipê II - em frente a
CASAS DE FERRAGENS
Caixa Econ. Federal
Ferragens Picoli - Ferragens, G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
Hidráulica e Elétrica Av: Rio de 3637-3074/97403-6524 45*16*100
Janeiro, 348/350 – Cidade No- 473 – Av. José Augusto Mesquita,
va - F: 3645-8901/ID 964*6519 251 – Moreira César
DROGARIA
LOJA VARIEDADES
Drogaria do JORGE - Av. José Loja 1 - Bella Variedades - a partir
Augusto Mesquita 390 - F: de R$ 1,00 - Al. dos Manacás 382
3637-3845 - Moreira César
- Ipê II (prox. a Lotérica) F: 36373582/98820-0113 (oi)
ESCRITÓRIO CONTABILIDADE Loja 2 - Bella Variedades - a
ESTEC - Escritório de Contabi- partir de R$ 1,00 - Rua Jossep
lidade Técnica - F: 3641-1314 - Toda nº 572 - (ant. rua 41)
estec_pinda@uol.com.br - Mantiqueira
Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
452/B - V.S.Benedito - M.César
LUBRIFICANTES
LIDER lubrificantes - troca de
FESTAS
óleo especializada - F: 3527Franciele Festas - Rua Jataí nº 1552/99241-0518/52*106291 50 -F: (12) 3648-4981 - Jd. liderlubrificantespinda@
Eloina - www.francielefestas. hotmail.com - Rua Major José
com.br Pinda
dos Santos Moreira 1058 (prox.
Pça da Bíblia) Sta Luzia -Pinda
FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637MADEIREIRA
1998 - foto p/documentos - R. Madeireira São Caetano - R.

ALUGO

Casa - Pque das Nações - c/dorms., 3
banhs., coz,m sala, garagem p/2carros Tr.F: (12) 99131-9297 - Pinda

ALUGO

Ponto comercial - Moreira Cesar avenida principal - c/200m2 AC. R$
800,00. Tr.F: (12) 99112-6620 - Pinda

CARRETO mudanças
De 2ª a domingo

F:(12)

99113-0857
99704-0628

Dr. Fontes Junior nº 880 - 9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova
PINDA - F: 3642-8666/3527-5223
MOTOCICLETAS
MAQUINAS E GELADEIRAS G.T. MOTOS - Disk serviços
CONSERTO de máquinas e 3645-5888/99188-2579 - Manut.
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 - F: peças e acessórios - Pque
98248-0334 - Ipê II - Moreira S.Domingos - Pinda
Cesar - Pinda
W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
MANUTENÇÃO MECÂNICA Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda
KFG Auto Center - Injeção eletrônica, suspensão, freio, aliPAPELARIA
nhamento, cambagem, mecâ- Moriá Dê Presentes - material
nica em geral, borracharia. Rua escolar, cosméticos, brinqueWillian Oscar P.Neto nº 103 - F: dos e embalagem em geral. F:
3642-8774 - Res. Andrade - Pinda 3637-3280/99103-0375 - Rua
M.J Manutenção Mecânica - Bulgária nº 623 - Pasin - MC.
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I M. César - Tel: (12) 3641-1957 PADARIA
Cel: 7819-2542 - ID 113*14471 Padaria e Confeitaria do Jacaré - F: 3637-5645/99151-2504 MATERIAIS PARA
Av. das Margaridas 607 - Vale
CONSTRUÇÃO
das Acacias - Moreira César
Jesus Cristo é o Senhor desta Padaria Confeitaria e Restauempresa: ROCHA Casa e Cons- rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
trução F: 3641-2181/99614- Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
6737 - M.César - Pinda
Padaria e Confeitaria Santa
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS Cecília Rua Agenor Ferreira, 66
SANTOS - Santunino Ramos da Sta Cecília Site: www.padaria
Silva - Rua Guilherme Nico- santacecilia. com.br F: 3643letti 783 - V.S.Benedito - FAZE- 1749/3522-3490/99220-6247
MOS CARRETO - F: 3641-1651/ PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
99127-9140 - Pinda
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
ANDRADE CASA E CONSTRU- Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
ÇÃO - Mat. para Construção - José Benedito Alves dos SanMatriz: Rua Ryoiti Yassuda 374 - tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda
Res. Andrade - F: 3643-1512/36484462 - Filial: F: 3648-8593 - Pinda
PNEUS
DEP. MAT. DE CONST. SÃO Auto Center PRIMOS PNEUS CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31, pneus, freios, alinhamento,
C. Nova, loja 1 - 3642-4207 - balanceamento, escapamenCidade Nova. Loja 2 - 3645-7351 tos, troca de óleo e suspensão
B. Campinas - F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
JOÃO DE BARRO – Mat. p/ Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
constr. e madeiras - Tel 3641- PNEUS BARATO - F: 3642-8115
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José - Rua Dr. Fontes Junior - Alto
Adhemar César Ribeiro, 1910. do Cardoso - Pinda
Moreira César
Depósito Pindense - Tel 3637PIZZARIAS, SALGADOS E
3773/3637-1469 - Rod. Abel
LANCHES
Fabricio Dias - V.S. Benedito PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
3641-0541 - V.S. Benedito MATERIAL ELÉT. E HIDRÁULICOS 3648-4799 - Pinda
CASA CORRÊA MATERIAL ELE- CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641- de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê I R: José Teberga, 650 – próx.
MERCADOS E MERCEARIAS Cisas – Moreira César
Marcelo Mini-mercado - Rua
Oswaldo Oliveira Cornetti 271
RAÇÃO
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305 Casa de ração Oliveira - aceitaMERCADINHO CLÁUDIA – Tel mos cartão VISA e MASTER
3641-1400 Rua Carlos A. CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
Machado, 32 - Moreira César F: 3522-5034 /watss 99215MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642- 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 Mantiqueira DISK marmitex - 3637-4233/
98137-4383/99791-7008 - Rua
José Milton Monteiro 293 (trevo
Mantiqueira) Moreira César
Restaurante do Mel - (ant. Bar
do Mel) SOB NOVA DIREÇÃO
- F: 3637-5514 Av. João Francisco nº 4.351- Feital
Restaurante e Lanchonete
Barbosa - Av. Rio de Janeiro
1045 - Cidade Nova - DISK
3645-3986
Lanchonete 2 Irmãos - Tel:
3637-2298 - Av: João Fco da
Silva,2565 - Moreira César
RESTAURANTE São JUDAS TADEU - Tel 3642 4966 - Rod.
Pres Dutra km 92 - Cidade
Nova - Pinda
ROUPAS E ACESSÓRIOS
NOIVAS E PRESENTES – Tel
3637-1616 Av. José M.
Machado César, 206 - M. Cesar
SERRALHERIA
SERRALHERIA DO ADEMIR – F:
3641-1562 - Mantiqueira Moreira Cesar
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/
fac./aeroportos/excurções
em geral - F: 3641-1297/78174501/99739-1570/99736-0892
VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel F:
3641-2659 - R. Albert Sabin,
65 - Ipê I - Morfeira Cesar
Villa Vidros - Tel 997226066wats/98897-4288 - Av.
Abel F. Dias, 5711 - V. S.
Benedito - Pinda

