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Pindamonhangaba amplia em 85% 
frota do departamento de Trânsito
Veículos são alugados por mais de R$ 15 mil mensais; Guarda recebe Base Móvel

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Para modernizar e ampliar 
a frota municipal de Pinda-
monhangaba, o prefeito Isael 
Domingues (PR) apresentou 
na última sexta-feira os sete 
veículos que serão utiliza-
dos a partir desta semana 

dúvida esta melhoria nos 
ajudará a otimizar nossa 
atuação, já que a frota es-
tava um pouco antiga. Para 
se ter ideia, as motocicletas 
eram de 2006 e os carros 
de 2011”.

A diretora revelou ainda 
qual será a primeira missão 
em que os automóveis se-
rão utilizados. “Esse reforço 
na frota será fundamental 
para que possamos orga-
nizar o tráfego em pontos 
estratégicos do município 
durante o Carnaval. Agora, 
já que mais que dobramos 
o número de veículos, te-
remos mais tranquilidade 
para atender o que foi 
estabelecido no esquema 
especial de trânsito voltado 
a esse grande evento”.

Já a Guarda Municipal, 
que contava com nove 
carros, foi contemplada 
com uma base móvel. Além 
de sinalizadores, o veículo 
possui compartimento in-
terno traseiro com assentos 
e mesa auxiliar, instalação 
elétrica para ligação exter-
na e toldo de proteção. “O 
emprego da Base Móvel 
ocorrerá após criteriosa 
avaliação do Comando da 
Guarda Municipal. Ele vi-
sará fazer frente a circuns-
tâncias que necessitem da 
presença não permanente 
de policiamento, onde haja 
necessidade ocasional ou 
transitória, ainda que perió-
dica”, explicou o secretário 
de Proteção e Bem-Estar, 
José Sodário”.

Foto: Divulgação

Veículos entregues durante a semana para reforçar o combate à criminalidade em Pindamonhangaba; cidade amplia estrutura em 85%

pela Guarda Municipal e 
o Deptran (Departamento 
Municipal de Trânsito). Os 
automóveis, alugados por 
pouco mais de R$ 15 mil 
mensais, são considerados 
peças fundamentais no es-
quema de organização do 
tráfego durante o Carnaval.

De acordo com o Executivo, 

com a melhoria o Detran 
passará a contar com mais 
quatro motocicletas e dois 
carros, ampliando em 85% 
sua frota, que até então era 
de quatro motos e três carros.

No contrato de locação, que 
tem duração de até um ano, 
estão inclusos os gastos com 
manutenção, seguro e docu-

mentação dos veículos. Além 
disso está prevista a substi-
tuição dos automóveis, caso 
apresentem algum problema 
de funcionamento.

Para a diretora de Trânsi-
to, Luciana Viana, a medida 
oferece melhores condições 
para que os agentes desem-
penhem suas funções. “Sem 

Escolas 
estaduais 
recebem 
melhorias

Rafaela Lourenço
Lorena

As crianças e adolescen-
tes da região que estudam 
na rede pública estadual de 
ensino tiveram uma boa 
surpresa ao retornarem as 
aulas na última quinta-fei-
ra. Com um investimento 
de R$2,6 milhões, as esco-
las do Vale do Paraíba rece-
bem obras de recuperação 
e modernização. 

De acordo com o Governo 
do Estado, em dezembro 
foram destinados R$ 52,1 
milhões para a realização 
de melhorias nas cinco mil 
unidades da rede paulista 
de ensino. Com o rece-
bimento de quase 2% do 
valor total do investimen-
to, as escolas da região 
passam por serviços de 
pintura, reparos hidráuli-
cos, substituição da fiação 
elétrica, recuperação de 
mobílias e troca de janelas 
e esquadrias.

Em nota oficial, o Esta-
do explicou que o valor 
por unidade é calculado a 
partir do número de alu-
nos matriculados, tendo 
o teto máximo de R$ 46,6 
mil. O documento revelou 
ainda o valor do montante 
destinado aos municípios 
da região. 

Com pouco mais  de 
R$225 mil, os colégios de 
Pindamonhangaba foram o 
que contaram com o maior 
apoio. Na vice-liderança 
aparece Guaratinguetá, 
com R$ 101 mil, seguida 
por Lorena com R$60 mil e 
Cruzeiro, que obteve R$56 
mil. Também receberam os 
recursos Cachoeira Paulis-
ta (R$ 49 mil), Aparecida 
(R$ 7 mil), Piquete (R$14 
mil), Potim (R$ 7 mil), Sil-
veiras (R$ 7 mil) e Canas 
(R$ 6 mil).

A verba é destinada aos 
prédios que atendem alu-
nos dos ensinos funda-
mentais e médios. Tam-
bém foram incluídas as 
unidades que abrigam o 
Ceeja (Centros Estaduais 
de Educação de Jovens e 
Adultos).

Guará define 
isenção no 
pagamento 
do IPTU
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Sementes de Silveiras ficam entre as 40 maiores do Estado
Casa da Agricultura vende 1.350 quilos; Prefeitura busca ampliar apoio aos produtores rurais

Lucas Barbosa
Silveiras

Um ranking divulgado na 
última semana pela secretaria 
de Agricultura e Abastecimen-
to de São Paulo apontou que 
a Casa da Agricultura de Sil-
veiras ficou entre as quarenta 
do Estado que mais venderam 
sementes na safra 2017/2018. 
Para o órgão, o apoio da Pre-
feitura foi essencial para a 
venda recorde, que chegou a 
1.350 quilos, já que desde o 
início do segundo semestre de 
2017 o Município disponibiliza 
tratores e outros maquinários 
para os produtores rurais. 

Criada pela secretaria de 
Agricultura e Abastecimen-
to de São Paulo, a Casa da 
Agricultura conta com 594 

unidades espalhadas pelo 
estado. Com apoio técnico 
aos produtores rurais, o órgão 
auxilia e proporciona ações 
práticas de desenvolvimento 
do agronegócio. 

De acordo com o engenheiro 
agrônomo da Casa da Agri-
cultura de Silveiras, Marcio 
Aurélio Fontes, foi a primeira 
vez que a unidade ficou tão 
bem colocada no ranking, sen-
do com Paraibuna, as únicas 
cidades do Vale do Paraíba 
presentes no levantamento. 
“Vendemos 1.200 quilos de 
sementes de milho e 150 qui-
los de feijão. Para se ter ideia, 
com esta quantia é possível 
plantar 65 hectares. É impor-
tante ressaltar que cerca de 
metade destas sementes foram 
vendidas para os produtores 

de Silveiras”.  
O engenheiro agrônomo 

destacou ainda que o apoio 
dado pela Prefeitura, desde o 
início do segundo semestre do 
ano passado, foi fundamental 
para que ocorresse o aumento 

das vendas de sementes. “Já 
que o Executivo passou a dis-
ponibilizar o maquinário aos 
produtores, eles começaram 
a registrar uma maior produ-
tividade, consequentemente 
aumentando a necessidade 

pela compra de mais semen-
tes. A expectativa é que a 
comercialização do produto 
cresça em 2018, já que a 
Prefeitura tentará reservar 
um trator para ajudar os 
produtores do Bairro dos 
Macacos”.  

Em nota oficial, a Prefei-
tura ressaltou que fornece 
trator, arado, grade e roça-
deira aos produtores rurais 
do município com objetivo 
de “fortalecer o desenvol-
vimento da agricultura, 
ajudando os pequenos e 
médios agricultores que não 
têm condições financeiras 
para contratar um trator, 
desta maneira contribuindo 
para o desenvolvimento da 
produção da agricultura 
familiar”.

Funcionários trabalham em ação que conta com apoio do Estado

Foto: Divulgação
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Falta de água 
volta a prejudicar 
dia a dia de Potim
Moradores sofrem com o 
problema desde o Natal passado; 
Prefeitura destaca falha em poço

Rafael Rodrigues
Potim

Desde a emancipação polí-
tica administrativa de Potim, 
um dos graves problemas 
que não teve solução é quan-
to a distribuição da água. 
Com a chegada do verão é 
iminente o problema no for-
necimento e as reclamações 
se acumulam.

Moradores começaram a 
se queixar no ano passado 
que o fornecimento tem sido 
interrompido com frequên-
cia. Lourdes Gonçalves, que 
mora no Centro da cidade, 
faz coro às reclamações. 
Segundo ela, o último fim de 
semana foi de caos devido à 
falta total de água na região. 
“Estamos sem água desde 
sexta-feira. Chegamos em 
casa no domingo e não tinha 
água nem para tomar banho. 
Queremos providência, por-
que moramos no Centro e 
aqui não tem água, imagina 
nos bairros”.

Os bairros de Potim sofrem 
com as constantes falhas 
históricas no fornecimento 
de água. Um dos locais que 
mais têm problemas é o Vista 
Alegre. Moradora do bairro, 

Eliana Aparecida contou 
como enfrenta a falha no 
serviço desde o Natal. “A falta 
de água é constante. Sofre-
mos no Natal, no ano novo, 
e até hoje. A gente procura 
a Prefeitura e ninguém res-
ponde. Eles dizem que estão 
esperando licitação para 
compra de uma bomba, mas 
o problema nunca tem fim”.

A moradora disse indigna-
da que precisa que a situação 
seja definida o mais rápido 
possível. “Ficar sem água não 
dá. Eu tenho duas pessoas 
idosas, e comprar água toda 
semana não tem condições. 
Queremos que a Prefeitura 
resolva esse problema de 
uma vez”, cobrou.

Em nota, a Prefeitura in-
formou que o poço que 
apresentou problema é o 
principal da cidade e vários 
bairros foram prejudicados. 
A nota atribuiu ainda ao 
calor o problema de falta de 
água, destacando o consumo 
excessivo devido às altas 
temperaturas dos últimos 
dias, típicas do verão, como 
um dos fatores para o proble-
ma. A administração pediu 
ainda para que as pessoas 
economizem água.

A busca pela água potável em Potim, que volta a ter falha de sistema

Foto: Arquivo Atos
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Potim quer mais 
policiamento no 
município
Entre 2016 e 2017 a cidade teve um 
aumento 85,7% nos casos de roubo

A prefeita Erica Soler participa de reunião com representantes da PM

Da Redação 
Potim

A prefeita de Potim, Erica 
Soler (PR), se encontrou na 
última terça-feira com o 
comandante interino do 23º 
BPMI (Batalhão de Polícia 
Militar do Interior) de Lo-
rena, major Lessa, para re-
querer mais policiamento à 
cidade de Potim. Na reunião, 
o comando alegou a maior 
dificuldade ser por conta do 
transporte de presos para o 
AME (Ambulatório Médico 
de Especialidades) e trans-
ferência de penitenciarias.

Participaram do encontro 
o capitão da 3ª Companhia 
da Policia Militar de Apare-
cida, Doriedson Galvão, o 
sargento Júlio, comandante 
do Policiamento de Potim 
e o capitão Yuri, do Setor 
Operacional do Batalhão. 
Além do transporte de pre-

sos para o AME, o comando 
ressaltou a transferência de 
penitenciárias.

O levantamento da secre-
taria do Estado de São Paulo 
aponta um aumento de 
85,7% nos casos de roubo 
em Potim.

Em 2016 foram regis-
trados 35 ocorrências, en-
quanto que 2017 registrou 
65 casos.

De acordo com a Prefeitu-
ra, por várias vezes a única 
viatura da cidade tem que 
abandonar o patrulhamento 
ostensivo e dar apoio ao 
transporte do preso. A pre-
feita protocolou o pedido e 
seguiu para conversar com 
a administração penitenciá-
ria para pedir que a escolta 
de preso seja direcionada 
para esse serviço, e que de 
certa forma libere o efetivo 
policial para o policiamento 
ostensivo.

Foto: Reprodução

Traficantes são presos 
durante operação da 
Dise em Guaratinguetá

Uma operação da Dise (De-
legacia de Investigações Sobre 
Entorpecente) prendeu três 
criminosos por tráfico de dro-
gas na tarde da última quarta-
-feira, em Guaratinguetá.

Segundo a Polícia Civil, 
após duas semanas de in-
vestigação, a Dise descobriu 
que uma casa no Olaria José 
Benedito era usada por uma 
quadrilha de traficantes de 
entorpecentes.

Durante vistoria no imóvel, 
os policiais surpreenderam 
três homens, de 19, 21 e 30 
anos, que estavam em posse 
de 194 gramas de cocaína, 
103 pedras de crack e pou-
co mais de meio quilo de 
maconha.

O trio foi preso por tráfico 
de drogas e encaminhado à 
Cadeia Pública de Lorena, 
onde permanece à disposição 
da Justiça.

Drogas apreendidas durante operação da Dise em Guaratinguetá

Foto: Divulgação Polícia Civil
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Foi preso 
com armas
e animais 
silvestres

Casal é preso 
com crack
e cocaína na 
Vila Brasil

A Polícia Militar Ambiental 
prendeu na manhã da última 
quarta-feira um homem 
com oito armas de fogo e 
munições no Crispim, em 
Pindamonhangaba. Além do 
armamento, na casa do cri-
minoso foram apreendidos 
dez pássaros silvestres.

Segundo o boletim de 
ocorrência, uma denúncia 
anônima revelou que o in-
dividuo, que é criador de 
aves, possuía ilegalmente 
algumas espécies de animais 
em sua casa.

Em vistoria pelo local, 
os policiais apreenderam 
duas espingardas, um ri-
fle, dois revólveres, duas 
garruchas e uma pistola. 
Na residência também fo-
ram localizados pássaros 
das espécies trinca-ferro, 
coleirinho e canário.

Um casal foi preso na noite 
da última quarta-feira na 
Vila Brasil, em Guaratingue-
tá. Eles foram flagrados com 
cocaína e crack.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, policiais mi-
litares patrulhavam a rua 
José Ferreira de Andrade, 
quando deram voz de parada 
a um homem que caminhava 
em uma passarela. Com ele, 
foram encontrados 51 pinos 
de cocaína e uma determina-
da quantia de dinheiro. 

Na casa do criminoso fo-
ram apreendidas mais nove 
pedras de crack com a sua 
esposa.

O casal foi preso por tráfi-
co de drogas, permanecendo 
à disposição da Justiça.
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Após 14 anos 
foragido, homicida 
é capturado em 
Pindamonhangaba

Procurado pelos crimes 
de homicídio e roubo, um 
homem de 49 anos foi cap-
turado na noite da última 
quarta-feira no Araretama, 
em Pindamonhangaba.

Segundo a Polícia Militar, 
uma viatura patrulhava a rua 
Therezinha de Jesus Nunes 
Prado, quando desconfiou 
da atitude de um motoris-
ta. Ao checar a carteira de 
habilitação do homem, os 

policiais descobriram que 
o documento era falso.

Na sequência, o indi-
víduo revelou que havia 
fugido da cadeia há quase 
14 anos e que comentou 
os crimes entre 2007 e 
2008.

O criminoso foi reco-
lhido à Cadeia Pública de 
Pinda, e aguarda transfe-
rência para algum presidio 
da região.
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Pindamonhagaba 
começa a entregar 
carnês do IPTU 
Primeira parcela é para o dia 15 de março

Jéssica Dias
Pindamonhangaba

Os moradores de Pindamo-
nhangaba começaram a receber 
nesta quinta-feira os carnês para 
pagamento do IPTU. O primeiro 
vencimento será no dia 15 de mar-
ço, já a segunda via dos carnês se 
encontram disponíveis no site da 
Prefeitura.

Os contribuintes poderão reali-
zar o pagamento em cota única, 
cota dupla ou parcelar em até dez 
vezes. Com o pagamento em cota 
única, o desconto é de 10%. Cota 
dupla terá desconto de 5% em 
cada parcela, e em até dez vezes 
o desconto é de 2% até a data de 
vencimento.

De acordo com a Prefeitura, a 

expectativa de arrecadação para 
este ano é de R$ 29,2 milhões. No 
último ano, a arrecadação foi de 
R$ 24 milhões. A dívida ativa é de 
R$ 96.489.336,58.

Segundo o diretor do Departa-
mento de Receita e Fiscalização 
Fazendária, Vicente Corrêa, a praça 
de atendimento da Prefeitura e da 
Subprefeitura de Moreira César não 
estarão imprimindo as segundas 
vias dos boletos até a finalização 
das entregas pela agência dos 
Correios.

Também estão disponíveis para 
impressão e pagamento, desde a 
última segunda-feira, os boletos do 
IPTU, ISSQN, alvará de localização 
e funcionamento 2018, no site da 
Prefeitura, pindamonhangaba.
sp.gov.br.

Moradores de Pinda aproveitam manhã em praça na região central da cidade

Prefeitura de Guará 
define isenção no IPTU
Contribuintes podem solicitar benefício no 
pagamento a partir do dia 26 de fevereiro

Da Redação
Guaratinguetá

A secretaria de Justiça e Cida-
dania de Guaratinguetá anunciou 
que a solicitação para isenção do 
IPTU (Imposto Predial Territorial 
Urbano) poderá ser realizada entre 
26 de fevereiro e 14 de março.

Tem direito a 100% de isenção os 
aposentados e pensionistas do INSS 
(Instituto Nacional do Seguro So-
cial) que ganhem até dois salários 
mínimos e tenham um único imóvel 
com até 150 m² de construção e 
nele residam; proprietários que 
recebam até dois salários mínimos, 
possuam um único imóvel com 

até 70m² de construção; ex-com-
batente da Força Expedicionária 
Brasileira ou viúva que não possua 
nenhum outro imóvel no município, 
podendo ser imóvel alugado.

Para quem ganha acima de dois 
salários mínimos ou não possua 
renda, tenha um imóvel com até 
70m² de construção e nele resida, 
o desconto será de 50%. Os re-
querimentos preenchidos devem 
ser apresentados de segunda a 
sexta-feira, das 12h às 17h, à rua 
Argemiro dos Santos Filho, nº 152, 
no bairro Chácara Selles (fundos da 
sede da Prefeitura). Mais informa-
ções no site da Prefeitura.

A Prefeitura de Guaratinguetá 
informou que os carnês do IPTU 
2018 serão entregues a partir do 
próximo dia 10. Diferente de Pinda, 
este ano os carnês de Guaratin-
guetá não serão entregues pelo 
Correios, mas por uma empresa 
terceirizada. O vencimento também 
será no dia 15 de março.

A cada dia a entrega será feita em 
uma região da cidade, concluindo 
a distribuição até o final do mês. O 
pagamento do IPTU pode ser feito 
em parcela única, com desconto de 
10%, ou em dez parcelas sem des-
conto, com a data de vencimento 
da primeira parcela e demais no 
dia 15 dos meses subsequentes.

O pagamento pode ser feito nas 
agências bancárias e casas lotéricas 
até a data do vencimento. Após o 
prazo, o carnê deve ser pago so-
mente nas agências da Caixa Eco-
nômica Federal e casas lotéricas.

O contribuinte poderá retirar os 
carnês impressos a partir do pró-
ximo dia 5, no site da Prefeitura, 
guaratinguetá.sp.gov.br.
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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.
Gonzaga 177 - F: 3527-5767 -
sharksaude@gmail.com - M.C
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/
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

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 –
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. Manoel
C. Ribeiro, 4950 - Cidade Nova
- Pinda

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo - Serv.
e Peças. Av: Prof Manoel
C.Ribeiro, 4485 – wolf.cen
troautomotivo@ gmail.com
-F:99613-3668/3642-9174/ID
918*14338 Cidade Nova

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

BEBIDAS
Souza Bebidas - Av. Manoel
Cesar Ribeiro 4745 - Cidade
Nova - F: 99705-9041/99754-
9439 - Pinda

BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE -Av.
Fco Lessa Junior (via expressa)
ao lado Padaria Paned’oro -F:
99187-4904 - Pinda

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

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

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: 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 - Moreira
Cesar - Pinda

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
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 DO ADEMIR – F:
3641-1562 - Mantiqueira -
Moreira Cesar

SUPERMERCADOS
Supermercado e Padaria Salles
Rua Pedro J.O.S. da Amaral 91 -
F: 3641-1216 - V.S.Benedito

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transporte
de funcionários de fabricas/
fac./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 - Morfeira Cesar
Villa Vidros - Tel 99722-
6066wats/98897-4288 - Av. Abel
F. Dias, 5711 - V. S. Benedito

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

VENDO sítio, 18 alqs, estr.porto do meira-piagui, c/mina
de água, energia elétrica, toda cercada, exc.lugar p/
plantio de ARROZ e/ou CRIAÇÃO DE GADO, 68% área
plana. Tr. F: 98201-1301 - Pinda

VENDO Drogaria - Pinda - Atendendo vários convêni-
os. Região privilegiada, prox. de comercios,  loteamentos
recém inaugurados - Rod. Ver. Abel Fabício Dias
1473,V.S. Benedito. Tr.F: 12 99771-1089(whats) - Pinda


