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PEDIDO DE AJUDA...  Vítima de uma severa escoliose nas costas, causada por um raro tipo de tumor, a 
moradora de Pindamonhangaba, Maria Clara Antônio Bonafé, 6 anos, busca apoio do poder público e da população 
para a compra de um colete de correção postural. A recomendação médica é que a paciente use o aparelho, 
orçado em pouco mais de R$ 2 mil, até os 16 anos. Pág. 3

Incêndio em 
depósito de gás 
assusta moradores 
do Bairro da Cruz

Lucas Barbosa
Lorena

Após causar um incêndio 
na tarde da última terça-feira 
em Lorena, o funcionamento 
de um depósito de gás será 
investigado pela Prefeitura 
e Corpo de Bombeiros. O 
estabelecimento comercial, 
localizado no Bairro da Cruz, 
não possuía alvará de funcio-
namento.  

De acordo com morado-
res da rua Carlos Gomes, as 
chamas no depósito, que tem 
na sua fachada somente o 
logotipo da empresa Copagaz, 
começaram por volta das 12h.

Ao chegarem no local, que 
não contava com nenhum 
responsável, os bombeiros 
tiveram que estourar o portão 
para terem acesso ao interior 
do estabelecimento, onde fo-
ram localizados 32 botijões de 
gás. Os objetos, que pesavam 
13 quilos cada, foram reti-
rados às pressas para evitar 
explosões.

Segundo o aposentado João 
Paulo Pereira, 63 anos, que 
acompanhou de perto o com-
bate às chamas, o incidente ge-
rou pânico nos moradores da 
região. “Eu estava de bicicleta 
com a minha neta na avenida 
Sete de Setembro quando vi 
aquela fumaceira preta no 
céu. Quando cheguei na rua vi 
o desespero dos vizinhos que 
estavam com muito medo de 
que o depósito explodisse e o 
fogo pegasse suas casas”.

Após quase uma hora de 
trabalho, os bombeiros con-
seguiram conter o incêndio. 
A Defesa Civil e a Prefeitura 
também foram acionadas e 
vistoriaram o depósito.

A causa do incêndio é inves-
tigada pelo Corpo de Bombei-
ros, que não revelou o prazo 
para a conclusão da análise.

Em nota oficial, o Executivo 
informou que realiza um 
levantamento para averiguar 
a atual e real situação do 
depósito. Na sequência, “junta-
mente com os departamentos 
responsáveis, bem como após 

a apuração das causas do 
incêndio, tomará as medidas 
cabíveis”.

Questionada sobre a ativida-
de do depósito, que não pos-
suía alvará de funcionamento, 
a Prefeitura informou que 
através do setor de Fiscaliza-
ção segue um cronograma de 
vistoria e fiscalização dos esta-
belecimentos do município, e 
que são aplicadas de 10 a 15 
notificações por dia.

A nota ressaltou ainda que 
“estamos dando ênfase aos pe-
didos de renovação de alvará, 
sendo essencial a apresentação 
do AVCB do Corpo de Bombei-
ros (Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros).

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 
o Corpo de Bombeiros, mas o 
comandante do 3º Subagrupa-
mento, capitão Paulo Roberto 
Reis, não foi localizado até o 
fechamento desta edição. 

A reportagem procurou 
ainda algum responsável pelo 
depósito de gás, mas ninguém 
foi encontrado no estabeleci-
mento comercial.

Copagaz – Em nota oficial, 
a Copagaz informou que faz 
parte da sua política vender 
gás apenas para revendedores 
regularizados, e a revenda JC 
Miranda Gás não mantinha 
qualquer operação comercial 
com a companhia desde junho 
de 2017, vindo desde então 
adquirindo o produto por meio 
de outras empresas do setor. 
Além disso, a revenda já deve-
ria ter retirado da sua fachada 
qualquer logotipo ou pintura 
que remetesse à Copagaz.

A nota explicou que a empre-
sa incentiva a divulgação dos 
procedimentos necessários 
para a regularidade das ativi-
dades desempenhadas pelos 
seus 2.700 revendedores. O 
documento frisou ainda que “é 
política da empresa suspender 
a venda quando confirma a ir-
regularidade de uma revenda, 
retomando a relação comercial 
com a mesma quando com-
provada sua adequação às 
normas”.

Governo do Estado de São Paulo 
lança plataforma para municípios
Portal online possibilita o acesso a informações como 
indicadores, atendimento e tecnologias para cidades paulistas

Da Redação 
Região

A Sdecti (Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção) lançou na última terça-
-feira um portal com duas 
plataformas para atender 
administrações públicas e 
moradores paulistas. A pro-
posta é oferecer informações, 
indicadores, atendimentos e 

diversas tecnologias voltadas 
ao apoio, planejamento e ges-
tão de políticas públicas das 
cidades.

São duas plataformas: a “Pró 
Municípios” desenvolvida pelo 
IPT (Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas) e a “E-Muove”, 
parceria com a Investe SP e 
Muove Brasil.

A plataforma E-Muove é uma 
ferramenta de inteligência 
que auxilia gestores públicos 

e técnicos na promoção do 
desenvolvimento econômico 
sustentável de seus municí-
pios. Os sistemas serão dispo-
nibilizados no site plataforma-
dosmunicipios.com.br.

De acordo com o vice-gover-
nador e secretário da Sdecti, 
Márcio França, as plataformas 
serão grandes aliadas no pro-
cesso de desenvolvimento so-
cioeconômico dos municípios. 
“Administrar as cidades com 

recursos enxutos não é uma 
tarefa simples. Nossa meta é 
oferecer ao gestor o suporte 
necessário para a tomada de 
decisões que contribuam com 
as políticas públicas, e dessa 
forma, melhorar a qualidade 
de vida da população. O novo 
portal disponibilizará, além de 
informações, o suporte técnico 
e capacitações para a elabora-
ção de ações bem-sucedidas”, 
ressaltou França.

Foto: Arquivo pessoal
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Aparecida estuda implantar guarda armada
Cidade registra queda de 75% na taxa de homicídio em 2017; roubo e lesão corporal também sobem

Juliana Aguilera
Aparecida

A cidade de Aparecida apre-
sentou queda no número de 
homicídios dolosos, quando 
não se teve a intenção de ma-
tar, com dois casos em 2017. 
O número é 75% menor do 
que em 2016, quando ocor-
reram oito mortes. Outros 
crimes como furos e estupros 
também tiveram baixa, já o 
número de roubos aumentou 
no último ano. Para garantir 
uma sequência na queda da 
criminalidade, o Município 
tenta reforçar a estrutura.

Segundo estatísticas da 
secretaria de Segurança Pú-
blica do Estado de São Paulo 
referentes à 2017, o crime 
na microrregião diminuiu, 
comparado a 2016.

Entre as cidades da micror-
região, Aparecida foi a que 
registrou maior diminuição 
de casos. Pindamonhangaba 
registrou queda de 35,3%, 
seguida por Caçapava com 
25%. Cidades como Potim, 
Lorena e Cruzeiro também 
tiveram número menor de 
homicídios dolosos em 2017. 
Cachoeira Paulista contabili-
zou aumento de 50% e Canas 
registrou dois homicídios, 
número maior do que em 
2016, quando não houve 
nenhum caso. Guaratinguetá 
fechou com saldo igual nos 
dois anos: 22 casos.

Outros tipos de crimes 
foram contabilizados nas 
estatísticas, como homicídio 
culposo por acidente de trân-
sito, furto, roubo, lesão cor-
poral culposa por acidente de 
trânsito e estupro. O número 
de homicídios culposos por 
acidente de trânsito, quando 
se tem a intenção de matar, 
em Aparecida, aumentou 
60%. Em 2016 foram cinco 
vítimas e, em 2017, oito 
vítimas.

A taxa de lesão corporal 

culposa por acidente de trân-
sito também aumentou de 
106 casos registrados em 
2016, para 149 casos em 
2017. Segundo o secretário 
de Segurança Pública e Trân-
sito de Aparecida, Marcelo 
Monteiro, a Prefeitura já está 
tomando providências para 
aumentar a segurança das 
vias públicas. “A rua Aristides 
de Andrade, por exemplo, vai 
ter uma duplicação, porque é 
um dos pontos que mais tem 
ocorrência computada pela 
guarda”, afirmou.

O secretário destacou que 
a cidade não comporta o 
número de carros nas vias, 
principalmente nos finais de 
semana, quando a população 
flutuante aumenta conside-
ravelmente. Outro problema 
apontado por Monteiro são 
as motos. “A grande maioria 
não quer respeitar a lei. Não 
respeita a faixa de pedestre, 
quer estacionar em qualquer 
lugar, passa por cima do can-
teiro. Nós não temos como 
ter um guarda em cada rua, 
mas fazemos o que podemos”, 
explicou.

Já a taxa de roubos teve 
aumento de 12 casos em 
2017, subindo para 212 
registros. Somente de carro, 
foram 21 em 2017, número 
maior do que o ano anterior, 
no qual tiveram nove roubos. 
O número de furtos diminuiu 
de 973 para 848, em 2017. 
Porém, veículos furtados 
foram maiores: de 35 casos 
para 41. O número de estu-
pros caiu de 16 casos para 
13 casos em 2017.

Guarda Municipal – A 
Guarda Municipal de Apa-
recida é patrimonial e não 
anda armada. O órgão tra-
balha em conjunto à Polícia 
Militar em todos os turnos 
de serviço. Monteiro afirmou 
que há procedimentos em 
andamento para armá-la no 
futuro. “Temos autorização 

Guardas municipais na praça Benedito Meirelles, em Aparecida; aumento nos indicadores da violência faz cidade planejar guarda armada

Foto: Juliana Aguilera

da Polícia Federal e do Exér-
cito, conseguimos 25 armas 
doadas pela Guarda Munici-
pal de Campinas”.

Atualmente, a Guarda Civil 
Metropolitana da cidade 
tem 49 guardas efetivados. 
Monteiro explicou que o 
grupo não trabalha apenas 
com ocorrências de trânsito. 
“Em 2017, eles atenderam 
3.816 ocorrências, uma mé-
dia de trezentas por mês. A 
Guarda apoia todos os tipos 
de serviços e eventos que a 
Prefeitura faz, as procissões, 
festas, cavalarias”.

Romeiros afirmaram que 
costumam ver a Guarda Civil 

na cidade e se sentem segu-
ros em Aparecida. Leandro 
Micossi já visitou a cidade 
diversas vezes e afirmou que 
mesmo em lugares cheios, 
como a Feira de Ambulantes, 
ele não sente medo de ser 
assaltado. “Principalmente 
no final de semana, eu vejo 
bastante guardas aqui no 
Centro”.

Polícia Militar – Segundo o 
capitão da Polícia Militar, Do-
riedson Galvão, os números 
são reflexos do investimento 
em ações preventivas como 
tráfico de drogas, apreensão 
de armas e maior número 
de presos em flagrantes. 

O capitão reforça também 
melhorias nas condições de 
segurança pela implantação 
do Conseg (Conselho de Se-
gurança) em Aparecida e o 
fortalecimento do programa 
de Assistência Solidária, que 
organiza a prevenção em 
bairros mais necessitados.

Outro ponto levantado por 
Galvão é a união dos órgãos 
de segurança.  “A união da 
Guarda Municipal e Polícia 
Civil com a Polícia Militar 
possibilita que a ação se 
torne mais eficiente”, exaltou.

O Município espera inves-
timentos do governo para 
atualização do aparato de 

câmeras na cidade. Segundo 
o capitão, o sistema é de 
2007 e precisa contemplar 
novas vias.

Bairros como Jardim Para-
íba já estão sendo estudados 
pela Assistência Solidária 
para receber novas câmeras. 
“É um bairro importante, de 
passagem entre Aparecida e 
Potim”, afirmou Galvão, que 
acredita que implantando 
novas câmeras, o número de 
roubo irá diminuir. A maior 
parte destes crimes em Apa-
recida são transeuntes, ou 
seja, acontecem rapidamente, 
e o criminoso escapa por 
moto ou bicicleta.

Infestação de caramujos assusta moradores do Clube dos 500
População reclama de terrenos não fiscalizados pela Prefeitura

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

Reclamações de caramujo 
africano são típicas nessa épo-
ca do ano. O Verão com chuvas 
é a combinação perfeita para 
a reprodução do animal. Em 
bairros como o Clube dos 500, 
em Guaratinguetá, moradores 
foram às redes sociais para 
manifestar indignação por 
parte de proprietários e Pre-
feitura sobre a condição de 
terrenos abandonados.

Segundo o morador João 
Flávio Leão, os animais co-
meçaram a aparecer no seu 
jardim devido ao terreno ao 
lado, que está com a grama 
muito alta. “Os proprietários 
não cortam o mato do terreno 
e eles estão se reproduzindo”, 
reclamou.

Leão explicou que os cara-
mujos aparecem mais à noite, 
e que já chegou a empilhá-los 

em um balde. “Estão todos 
reclamando. Esse bicho traz 
muitos problemas, como me-
ningite”, lembrou.

Ele disse que põe fogo nos 
animais ou joga sal, mas que 
na noite seguinte aparecem 
mais. “A reprodução é violen-
ta. Já fizemos denúncia para 
a Prefeitura, mas eles não 
vieram”, reforçou.

Outros bairros de Guaratin-
guetá, como Santa Luzia, já 
tiveram histórico de proble-
mas com caramujos africanos. 
O animal é transmissor de 
vermes que causam doenças 
graves, com sintomas desde 
dores fortes de cabeça até he-
morragia abdominal, podendo 
levar à óbito. Por isso, o uso 
de luva de borracha ou sacos 
plásticos ao tocar o animal é 
imprescindível. 

Prevenção – A Vigilância 
Sanitária tem dialogado com 
moradores através de agen-

tes de saúde que fiscalizam 
as residências com possíveis 
espaços para criação de mos-
quitos. Segundo o veterinário 
da Vigilância em Saúde, Felipe 
Guedes, as visitas previnem 
a proliferação de mosquitos 
transmissores de doenças, ba-
ratas, escorpiões e caramujos. 

Guedes também afirmou 
que caso a situação seja recor-
rente, o morador deve entrar 
em contato com a Vigilância 
para que uma atividade seja 
desenvolvida especificamente 
para o bairro. Por não ser de 
origem brasileira, o caramujo 
africano não tem predador e 
se alimenta de matéria verde, 
abundante no Verão. A forma 
mais eficiente para controle 
do caramujo africano é a poda 
de árvores, corte de grama 
e coleta manual do animal. 
“Tem que pegar um por um, 
com luva, quebrar a casca e 
enterrar”, explicou.

Denúncia – Em caso de 
terrenos abandonados que 
estejam servindo de local de 
procriação do animal, a reco-
mendação é que o morador 
denuncie para a secretaria 
de Serviços Urbanos. Segundo 
o veterinário, a secretaria é 
responsável por notificar o 
proprietário da irregularidade 
e, caso ele não normalize a 
condição, a própria secretaria 
limpa o local e lhe envia as 
despesas.

Caramujos encontrados por morador, que cobra da Prefeitura de Guaratinguetá atenção ao problema

Foto: Colaboração João Flávio Leão
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Família pede apoio para comprar colete 
para criança com tumor raro, em Pinda
Menina de seis anos espera ajuda da Prefeitura desde 2016; 
mãe cria campanha para arrecadar recursos para atendimento

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Vítima de uma severa es-
coliose nas costas, causada 
por um raro tipo de tumor, a 
moradora de Pindamonhan-
gaba, Maria Clara Antônio 
Bonafé, 6 anos, busca apoio 
do poder público e da popu-
lação para a compra de um 
colete de correção postural. 
A recomendação médica é 
que a paciente use o apare-
lho, orçado em pouco mais 
de R$ 2 mil, até os 16 anos. 

De acordo com a mãe da 
criança, a auxiliar de enfer-
magem, Maria de Fátima 
Antônio, 47 anos, a filha nas-
ceu com um enorme tumor 
benigno nas costas, sendo ne-
cessária, cinco meses depois, 
a realização de uma delicada 
cirurgia de remoção.

Atendida pelos médicos do 
Gaac de São José dos Campos 
(Grupo de Apoio à Criança 
com Câncer) e do Hospital 
Infantil Menino Jesus, ligado 
ao Hospital Sírio Libanês, 
foi constatado que o tumor 
havia retornado pouco mais 
de dois anos após a cirurgia. 

Mesmo depois de uma 
nova intervenção, o tumor 
reapareceu, e desde então 

está comprimindo a coluna 
de Maria Clara. “Os médicos 
do Sírio Libanês me falaram 
que nunca haviam visto um 
caso semelhante. Já que o 
tumor não para de crescer, 
a Clara está com uma esco-
liose gravíssima, que piora a 
cada ano. Diversos médicos 
me orientaram a comprar o 
colete de Milwaukee para 
melhorar a coluna dela, mas 
infelizmente até hoje não 
consegui”, lamentou Maria 
de Fátima, que sustenta so-
zinha sua família.  

A auxiliar de enfermagem 
afirmou que no fim de 2016 
buscou o apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, que 
na época era comandada 
pelo ex- prefeito Vito Ardito 
(PSDB), mas foi informada 
que o Município não possuía 
verba para compra do colete 
de Milwaukee, usado para 
o tratamento de correção 
postural.

Maria de Fátima revelou 
ainda que no fim de 2017 
encontrou o atual prefeito, 
Isael Domingues (PR), em um 
estabelecimento comercial de 
Pinda, e explicou a situação 
da filha, que foi brevemente 
examinada por ele. Na sequ-
ência, o chefe do Executivo, 

que é medico, telefonou para 
a diretora de Assistência 
Social, Mariana Prado, de-
signada a dar continuidade 
no caso. “Além de explicar 
que o pedido do colete estava 
na fila de espera, a Mariana 
falou que no momento não 
tinha verba para a compra. 
Depois de um tempo sem 
informação, fiz um protocolo 
na Prefeitura perguntado 
em que lugar da fila a Clara 
estava, e em janeiro me man-
daram uma carta dizendo 
que o caso foi analisado pela 
Unidade de Fisoterapia Celina 
Cotait”, explicou a mãe.  

No documento, a diretora de 
Assistência Social informa que 
em 4 de dezembro de 2017, 
conforme manifestação da 
Unidade de Fisoterapia Celina 
Cotait, “há a impossibilidade 
de sua solicitação ser aceita 
pela Rede Lucy Montoro, 
devido às restrições de aten-
dimento”. O comunicado res-
salta ainda que a solicitação 
encontra-se em lista de espera 
na “Celina Cotait”, e a secre-
taria de Saúde não possuía 
recursos financeiros para o 
exercício de 2017.

Além de não revelar o nú-
mero em que o pedido estava 
na fila, o documento também 

não esclareceu quais seriam 
às restrições de atendimento 
apontadas pela Unidade.

Cansada de esperar ajuda 
do poder público, Maria de 
Fátima criou no último dia 
3 uma campanha de arreca-
dação no site de colaboração 
Vakinha. Com o nome “Colete 
Postural pra Maria Clara”, 
até à tarde da última sexta-
-feira somente 1.6 % da meta, 
que é de R$ 2,5 mil, havia 
sido atingida.

Além da plataforma, os 
interessados em ajudarem 
na compra do colete podem 
entrar em contato com a mãe 
da criança através do contato 
(12) 98157-9905.

Executivo – Além de in-
formar que o pedido de 
Maria Clara está na fila de 
atendimento desde outubro 
de 2016, em nota oficial a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba afirmou que a partir de 
2018 iniciará as aquisições 
de órteses, próteses e cadei-
ras de rodas, que serão en-
tregues respeitando a ordem 
cronológica dos pedidos de 
pacientes, que datam desde 
2014.

O Executivo revelou ainda 
que a criança será convocada 
para uma reavaliação.

A pequena Maria Clara; família busca apoio para comprar colete

Foto: Arquivo pessoal

Laudo descarta espancamento 
em morte de criança em Lorena
Legistas apontam doença infectuosa como principal causa do óbito; 
mãe e padrasto foram vítimas de tentativa de linchamento após boatos

Lucas Barbosa
Lorena

A delegada da DDM Lo-
rena (Delegacia de Defesa 
da Mulher), Dra. Adriane 
Gonçalves, revelou na última 
sexta-feira que o resultado 
de um laudo pericial des-
cartou violência doméstica 
como a causa da morte de 
um menino de dois anos, 
ocorrida no fim de janeiro. 
Após um boato nas redes so-
ciais de que a criança havia 
sido vítima de espancamen-
to, a mãe do garoto, uma 
jovem de 17 anos, chegou a 
ser agredida por um grupo 
de moradores do Cecap Alta.

De acordo com a delega-
da, o resultado do laudo 
médico, revelado na última 
segunda-feira, atestou que 
o corpo do pequeno Pedro 
Lukas Neves não apresen-
tava sinais de agressão 
ou abuso sexual. O exame 
também apontou que as 
duas fraturas apresentadas 
pela criança, no fêmur e 

no braço, eram antigas. O 
legista informou ainda que 
uma doença infecciosa, pos-
sivelmente tuberculose, foi a 
causa da morte do menino.

Dra. Adriane Gonçalves ex-
plicou que a mãe da criança 
relatou que no último dia 
17, o menino amanheceu 
com febre alta e foi levado 
à UBS (Unidade Básica de 
Saúde) do Cecap, onde mo-
rava. Diagnosticado com 
infecção de garganta, ele 
foi medicado e seu quadro 
melhorou. Mas quatro dias 
depois, o garoto passou mal 
ao tomar um antibiótico, 
tendo um princípio de con-
vulsão. Encaminhado pelo 
Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) 
ao Pronto Socorro, Pedro 
Lukas recebeu soro.

Em um determinado mo-
mento, o padrasto do meni-
no foi levá-lo ao banheiro. 
Em depoimento à Polícia 
Civil, o homem explicou que 
segurou o braço da criança 
com força, já que ela estava 

com dificuldades para cami-
nhar, quando ele ouviu um 
barulho no membro em que 
estava o equipamento que 
armazena o soro. Preocu-
pado, o padrasto chamou as 
enfermeiras temendo que o 
braço tivesse sofrido alguma 
lesão.

Após a realização de uma 
radiografia, que constatou 
fratura no fêmur e braço, 
a equipe médica acionou 
o Conselho Tutelar, des-
confiando que Pedro Lukas 
pudesse ter sido vítima de 
violência doméstica.  En-
quanto o órgão registrava 
um boletim de ocorrência, 
o menino faleceu.

Além das fraturas (sendo 
a do fêmur crônica), exames 
apontaram que Pedro Lukas 
possuía duas más formações 
cerebrais, que até então 
eram desconhecidas pela 
família. 

Após um boato nas redes 
sociais, propagado por pá-
ginas de notícias, de que 
a criança havia morrido 

em decorrência de um es-
pancamento, um grupo de 
moradores do Cecap invadiu 
a casa do casal e arrastou 
a mãe até a rua, onde foi 
agredida. Assustado, o casal 
abandonou o imóvel e des-
de então segue na casa de 
parentes em outra cidade.

Além de criticar a postura 
de portais de notícias e in-
ternautas que divulgaram 
boatos sobre a causa da 
morte da criança, a delegada 
revelou que responsáveis 
pela tentativa de lincha-
mento da mãe da criança 
poderão responder criminal-
mente pelo ato. “Foi lamen-
tável a postura de alguns 
veículos de comunicação e 
outras pessoas que compar-
tilharam a notícia de que o 
menino tinha morrido por 
causa de um espancamen-
to. A atitude irresponsável 
destas pessoas gerou ainda 
mais sofrimento à esta fa-
mília. Caso o casal queira, 
poderemos abrir outro in-
quérito para punir os res-
ponsáveis pelas agressões 
feitas contra eles”.
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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


