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Devolução dos créditos do transporte 
coletivo ainda está indefinida
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Aneel aprova reajuste 
médio de 16,9% nas 
tarifas da CPFL
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ESPECIALHELVETIA ADI

A Sancetur, atual 
prestadora do servi-
ço de transporte pú-
blico de Indaiatuba, 
recusou a proposta 
da Rápido Sumaré 
de implementar os 

chips validadores da 
Citi nos ônibus da 

SOU Indaiatuba em 
reunião que ocorreu 
na última segunda-

-feira, dia 2. 

O principal diferencial 
da Capricho Decor é que 

seus móveis são produ-
zidos apenas com MDF, 
que garante móveis com 
uma qualidade superior 

ao do MDP, além da 
pontualidade.

As categorias de 
base da ADI enfrentou 

no último dia (24), 
no ginásio do Carlos 

Aldrovandi, a equipe do 
São Caetano pelo Cam-
peonato Metropolitano 
das categorias de base.

A 3ª edição do 
Helvetia Fest acontece 

no dia 14 e neste ano irá 
comemorar os 130 anos 

da Colônia Helvetia. Para 
o dia estão sendo progra-
madas diversas atrações 

que se iniciam às 11h.
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Primavera estreia 
neste domingo no 
Paulistão

CAMPEONATO
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O Primavera  começa 
a disputa do Campeonato 
Paulista neste domingo, 
dia 08, ás 15 horas contra 
o Itararé na casa do adver-
sário. 

VB Transportes conclui 
implementação de 
novo cartão integração

Apenas 23% entregaram 
o Imposto de Renda em 
Indaiatuba

Pedido de isenção 
do Enem termina na 
próxima quarta

PF aponta indícios 
de crime no incêndio 
dos Correios

A importância do 
laudo de vistoria e 
documental do veículo

NOVIDADE DECLARAÇÃO ENEM

SUSPEITA AUTO
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A VB Transportes concluiu a 
implementação do cartão integra-
ção que permitirá aos passageiros 
utilizar as linhas suburbanas entre 
as cidade de Indaiatuba, Salto, Itu 
e Porto Feliz.  

Após um mês de a Re-
ceita Federal ter iniciado 
o prazo para a entrega da 
declaração do IRPF 2018, 
13.829 declarações já foram 
entregues em Indaiatuba. 

Os estudantes que irão par-
ticipar do Enem em 2018 e 
quiserem pedir isenção da taxa 
de inscrição devem ficar atentos. 
Neste ano, a solicitação termina 
na próxima quarta-feira, dia 11.

A Polícia Federal iniciou 
as investigações sobre o 
incêndio que ocorreu no úl-
timo dia (25) no CTCE dos 
Correios, nas proximidades 
do desvio do pedágio.

A vistoria veicular é a ava-
liação realizada em veículos 
verificando suas condições de 
conservação e manutenção, im-
pedindo que veículos fora das 
especificações dos fabricantes.

A Aneel aprovou no último 
dia 3, reajuste médio de 16,9% 
nas tarifas da Companhia Pau-
lista de Força e Luz (CPFL 
Paulista), empresa que atende 
4,3 milhões de unidades con-
sumidoras em 234 municípios 
do estado de São Paulo.

Vacina contra a febre amarela acontece na próxima semana
GIULIANO MIRANDO – PMI

IMUNIZAÇÃO

No mês de abril a Secretaria Municipal de Saúde, dá 
continuidade ao “Dia D da Gestante”, ação que tem o intui-
to de verificar se as diretrizes do protocolo de atendimento 
estão sendo aplicadas adequadamente. 

“Dia D da Gestante” avalia 
assistência ao pré-natal nas 
unidades de saúde

GIULIANO MIRANDO – PMI

GESTAÇÃO
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Na próxima semana, 
entre os dias 9 e 13 de abril, 
a Prefeitura de Indaiatuba 
realizará a intensificação da 
imunização contra a febre 
amarela. Nesses dias a UBS 
7, no Jardim Morada do Sol, 
e o Hospital Dia estarão 
funcionando das 17h às 19h.
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Dra. Renata Gonçalves Silva - Especialista em Ortodontia - CROSP 78643
dra.renata@bellesante.com.br | www.bellesante.com.br

Editorial
Créditos nos cartões de transporte 

público: Longe de uma solução!
E mais um capítulo sobre o transporte coletivo se abriu em 

Indaiatuba. Depois da Prefeitura de Indaiatuba  ter rescendido 
o contrato com a Citi, do grupo Rápido Sumaré, os usuários se 
vêem prejudicados, financeiramente, devido aos créditos de-
positados nos cartões magnéticos para a utilização do coletivo.

Com a troca de concessionária, assumida agora pela 
SOU Indaiatuba, os passageiros não podem utilizar 
os créditos que possuem em seus cartões e com isso 
acabam perdendo dinheiro.

Após três audiências, no Ministério Público, nada 
foi resolvido e mais uma vez a população indaiatubana 
continuará sem resposta até o dia da próxima reunião, 
que acontece no dia 12 de abril.

Porém, até lá, aquele dinheiro revertido em créditos 
para utilização do transporte coletivo se encontra blo-
queado, sem ao menos poder ser utilizado no ônibus da 
nova empresa e nem ser ressarcido pela antiga empresa 
responsável pelo coletivo na cidade.

E os usuários terão que ter mais paciência e aguar-
dar o próximo capítulo na esperança que finalmente 
esse assunto se resolva, pelo menos quando se diz 
respeito aos créditos dos cartões.

Artigos

CONSTELAÇÃO FAMILIAR E DIAGNÓSTICO MÉDICO 
Este artigo levanta a questão do potencial de uso na medicina, da filosofia de Bert Hellinger e demais autores. A cons-

telação familiar desenvolveu-se e expandiu-se nos últimos quinze anos em áreas profissionais, aplicada em organizações, 
pedagogia e direito, com grande repercussão pelo magistrado Sami Storch. Muitos profissionais de saúde, colegas médicos, 
psicólogos, psicanalistas, assim como eu, também vêm estudando o assunto.    

Com essa abordagem entramos num campo novo e amplo, diferente do modelo biológico, no qual muitos aspectos ainda 
precisam ser ponderados e elaborados. Mas a consideração de conexões com as dinâmicas familiares projeta uma nova luz 
sobre a saúde e a doença, e as luzes obtidas possibilitam um enfoque integral da pessoa doente.

Uma preliminar essencial para trabalhar uma questão de saúde é a primeira tomada de contato com o paciente e o escla-
recimento do seu problema. Desde o momento em que se ouve a questão do paciente, o médico de abordagem integrativa 
procura sintonizar com a questão como é contada, com as pessoas e as estruturas mencionadas pelo paciente e seus senti-
mentos e suas qualidades. Há situações em que o paciente procura ajuda para livrar-se de uma doença que o limita ou mesmo 
coloca em risco a sua vida, mas, por outro lado, a queixa representa a melhor das tentativas que o doente fez para ajustar-se 
às suas condições de vida. Isso fornece valiosas indicações sobre conflitos que estão na origem do problema, dinâmicas de 
relacionamento que podem ser liberadas, mudar o significado da doença, e culminar com a resolução do caso. 

Concordo com Stephan Hausner, quando descreve a constelação familiar como sendo “útil, complementar e eficaz, 
mantendo a assistência médica”, e fundamentalmente o diagnóstico médico.

Dra. Nancy Villaron - CRM 74989 - Medicina Preventiva e Clínica Integrativa
Avenida Engenheiro Fábio Barnabé, 2292 Jd. Esplanada II - Fone: 3328-3776    nvillaron@uol.com.br

A ESTÉTICA DO SORRISO E DA FACE

Finanças e empreendedorismo: 
uma dupla perfeita

Miss Sumaré é eleita Miss São Paulo

Máxima 31º 
Mínima 18º

Máxima 30º 
Mínima 18º

06/04 - Sexta-feira 07/04 - Sábado 08/04 - Domingo 09/04 - Segunda

Reforma do 
teatro de Campinas

Investimentos em educação

Dj Alok faz show no 
Sumaré Arena Music

Olá, pessoal!
Todos nós temos características que gostamos demais e de menos em nossa face e em nosso sorriso. 
Muito se discute hoje em dia sobre a arte da beleza e, inclusive, até ela entra na moda e, com isso, muda de tempo 

em tempo o que é belo!
A estética do sorriso está intimamente ligada à estética facial e existe uma proporcionalidade entre cada porção do 

rosto a ser seguida para que tenhamos uma sensação de beleza no conjunto total.
Por isso, a Medicina e a Odontologia precisam trabalhar juntas. Não há como deixar o sorriso maravilhoso se o pa-

ciente está insatisfeito com o seu nariz, com o comprimento facial, assimetrias esqueléticas, tamanho do queixo, etc...
Hoje em dia, o Ortodontista (no meu caso) tem que entender todas as regras da beleza facial, estudar sobre todos os 

artifícios cientificamente comprovados para harmonização facial, além de continuar seus inesgotáveis estudos na arte 
de construir uma mordida extremamente funcional e estética para cada paciente sentado em sua cadeira do consultório.

Muitas vezes é preciso complementar a Ortodontia com uma Cirurgia Ortognática, ou uma toxina botulínica para cor-
rigir a altura do sorriso e as famosas marcas de expressão ao sorrir e utilizar os músculos faciais, ou uma cirurgia plástica 
gengival para fazer a arquitetura da gengiva na proporção correta, as famosas lentes de contato dental também entram 
nessa categoria, devolvendo forma e cor agradável aos dentes perfeitamente alinhados após o tratamento ortodôntico.

Enfim, a Medicina e a Odontologia tem evoluído muito e, o mais importante, é que estejamos evoluindo junto. Todos 
nós, profissionais da Saúde e da Estética Facial, no caso, precisamos nos conscientizar disso para aproveitarmos tudo 
o que a tecnologia e a inovação constante trazem de benefícios aos nossos pacientes.

O mundo não para. Todos queremos sorrir sem termos vergonha ou qualquer incômodo. Queremos tirar fotos mara-
vilhosas sem precisar utilizar os filtros para corrigir as ruguinhas e imperfeições no sorriso e na face. 

Estamos aqui para isso: evoluir junto com vocês!
Tem dúvidas? Estou à disposição!

A jovem Paula Palhares, de 18 anos, foi eleita miss São 
Paulo em evento realizado no último sábado, 
dia 31 de março. Agora a modelo irá representar 
o Estado de São Paulo na disputa nacional.

Paula já havia vencido outras 
disputas em sua carreira. Foi eleita 
Miss Sumaré Teen e Miss São 
Paulo Teen em 2015. No mesmo 
ano, ficou na 3ª colocação na 
disputa de miss Brasil.

O governador Geraldo Alck-
min assinou nesta quarta-feira, dia 
4, um convênio com a prefeitura de 
Campinas para a reforma do Teatro do 
Centro de Convivência Cultural (CCC) no 
valor de R$ 40,1 milhões, sendo R$ 38,3 milhões 
do Governo do Estado e R$ 1,8 milhão de contrapartida 
da Prefeitura.

A reforma possibilitará a reabertura do teatro, fechado de 2011.

O Governador Geraldo Alckmin esteve ontem, dia 5, na RMC en-
tregando obras na área da educação ontem. Em Nova 
Odessa, entregou o prédio da ETEC, construção de 

mais de sete mil metros quadrados e com investimen-
to de R$ 20 milhões. Em Americana, Alckmin 

fez a entrega simbólica do terceiro bloco da 
Fatec. São mais nove salas de aula, auditório, 

laboratório, elevador e toda a acessibili-
dade para os estudantes e professores. O 
investimento foi de R$ 4,1 milhões.

O Dj  Alok vai  es tar  hoje  em 
Sumaré  no  show de  aber tura  do 

Sumaré Arena Musica a  par t i r  das 
19 horas no Expo Águas.  O evento vai 

até o dia 15 de abril ,  com a apresentação 
de vários cantores.
Os ingressos variam de R$ 40,00 até R$ 550,00 e 

podem ser obtidos através do l ink www.guicheweb.
com.br/ingressos/7509.

Admilson Redecopa / Alan de Santi

Máxima 30º 
Mínima 17º
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Máxima 31º 
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Segundo o IBGE, 60% das empresas no Brasil fecham an-
tes de completar 5 anos e, um dos principais motivos, é a má 
gestão financeira.

Enumero abaixo 3 passos efetivos de fácil implementação 
que irão ajudar você a colocar as contas em dia e potencializar 
os resultados do seu negócio. Confira:

1- Separar as contas
Agora acabou a desculpa. Blocos coloridos e anotações.
É bem comum ver o empresário utilizar a mesma gaveta para 

receber e pagar contas pessoais e da empresa. Esse ato gera a 
incerteza de quanto a empresa realmente fatura e gasta, e qual 
valor de retirada mensal o proprietário ou sócios fazem men-
salmente. Mas tenho uma notícia boa: isso é fácil de resolver.

Pegue uma caneta, separe dois blocos adesivos (post-it) de 
cores diferentes, adicione uma dose de disciplina e pronto!  E 
já que o dinheiro está todo no mesmo lugar faça o seguinte:

Escolha uma cor (amarelo, por exemplo) e todo dinheiro 
que você for pegar para comprar algo pessoal, anote o valor e 
ao que se refere. Por exemplo: use uma folha do bloco amarelo 
e escreva R$ 50,00 - farmácia/remédio para as crianças. Em 
outra folha amarela escreva R$ 30,00 – cinema. Numa outra, 
anote R$ 20,00 - lanche para a escola, e assim por diante.

E com outra cor (azul, por exemplo) escreva os recursos 
destinados às contas da empresa: R$ 200,00 - matéria prima; R$ 
100,00 – impostos; R$ 500 - adiantamento de funcionário, etc.

Ao final do dia, você saberá exatamente quanto saiu para as 
contas pessoais e o que foi destinado para a empresa.

2- Fluxo de caixa
Uma planilha bem simples é o suficiente.
Após ter separado as contas pessoas e profissionais, é hora 

de planejar fazendo uma planilha de contas a pagar e contas a 
receber, para identificar aonde o dinheiro está indo.

A planilha pode ser feita no Excel, com 5 colunas: data, 
ocorrência, entrada, saída e saldo.

Faça uma previsão das entradas diárias (vendas à vista e 
recebimentos a prazo) e das contas dia a dia que terá que pagar. 
Faça um planejamento de 30 dias para esta planilha.

Isso será um raio x financeiro da sua empresa, ou seja, 
você saberá o quanto terá que pagar e o quanto irá receber e a 
planilha já calcula automaticamente o saldo diário.

E se você verificar na planilha, por exemplo, que daqui a 
10 dias vai faltar dinheiro para pagar as contas, o que pode 
ser feito?

Sabedor da necessidade de recurso financeiro, você pode 
criar alguma promoção para incremento das vendas e ofertas 
para pagamento à vista. 

E, se mesmo assim não conseguir, você saberá exatamente 
quanto de capital de giro vai precisar ao procurar uma insti-
tuição financeira.

3- Capital de giro
É o capital necessário para financiar a continuidade das 

operações da empresa ou para a expansão daquele negócio, ou 
seja, quanto a empresa precisa de recurso financeiro para pagar 
as contas e manter as portas abertas.

Por exemplo, num mês em que o faturamento cair ou se 
você vender muito a prazo, como fará para pagar as contas no 
vencimento? Se for preciso comprar novos móveis ou insta-
lar um ar condicionado, também será necessário um recurso 
financeiro extra.

Após seguir os 3 passos acima e com esses dados em mãos, 
é possível saber exatamente quanto o dono da empresa está 
retirando por mês, e ainda permitirá tomar as decisões mais 
assertivas para o negócio decolar.

Lembre-se, ainda, que a ligação entre o planejamento e a 
disciplina costuma ser o elo entre o desejo e sonho de sucesso 
realizado.

* Erik Penna é palestrante de vendas e motivação, especialista 
em vendas com qualificação internacional e consultor 
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Nova reunião será realizada no próximo dia 12 e será a última antes de uma ação na justiça

Rodovia SP-75 deve receber um grande fluxo de veículos no feriado prolongado de Páscoa
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Devolução dos créditos do transporte 
coletivo ainda está indefinido

A Sancetur, atual pres-
tadora do serviço de 
transporte público 

de Indaiatuba, recusou a pro-
posta da Rápido Sumaré de 
implementar os chips valida-
dores da Citi nos ônibus da 
SOU Indaiatuba em reunião 
que ocorreu na última segun-
da-feira, dia 2. Agora, uma 
outra reunião vai acontecer 
no dia 12, quinta-feira, para 
tentar solucionar a questão.

Desde que a Rápido Su-
maré perdeu concessão do 
transporte coletivo na cida-
de, a concessionária fez três 
propostas para reembolsar 
os créditos nos cartões mag-
néticos. A primeira foi uma 
operação extraordinária pelo 
prazo de 60 dias, para que 
os passageiros pudessem 
utilizar os créditos restantes. 
Esta proposta foi recusada 
pela prefeitura. A segunda 
foi a instalação de seus 
validadores nos ônibus da 
SOU. Com isso, as pessoas 
poderiam passar seus cartões 
normalmente por 60 dias, 
e após, poderiam pleitear 
reembolso diretamente com 
a Rápido Sumaré. Posterior-
mente, a Citi iria ressarcir 
a SOU ao final de cada dia 
com os valores utilizados pe-
los passageiros. Entretanto, 
não foi aceita pela Sancetur. 
Uma terceira proposta foi 
feita, de instalar apenas o 
chip validador da Citi nos 
ônibus da atual conces-
sionária, que também foi 
recusado.

A próxima reunião que 
vai acontecer no dia 12, no 

Ministério Público, será a 
última. Caso as partes não 
cheguem a um acordo ami-
gável, a promotoria irá entrar 
com ação na justiça.

Para essa próxima reu-
nião, a Rápido Sumaré irá 
apresentar a relação dos con-
sumidores que possuem cré-
dito junto à concessionária e 
os valores desses créditos.

Recusa
A prefeitura se manifes-

tou em nota dizendo que 
“espera que a questão seja 
resolvida o quanto antes e 

que os usuários tenham seus 
direitos garantidos”.

Por telefone, a Sancetur 
informou que não foi possí-
vel aceitar a proposta pois 
“haveria uma dificuldade 
técnica em colocar a fiação 
e antenas nos ônibus da 
SOU para implementar o 
chip da Rápido Sumaré em 
seus ônibus. Tal procedi-
mento demandaria 30 dias, 
causando demora para os 
usuários”.

A Rápido Sumaré rebateu 
por meio de nota que “con-
testa a informação de que é 

necessário fazer a colocação 
de nova fiação e de novas 
antenas nos ônibus para que 
os créditos sejam aceitos. Há 
um estudo técnico da fabri-
cante do sistema de bilheta-
gem demonstrando que não 
existem tais necessidades. A 
Citi lamenta que a situação 
tenha chego a tal ponto”.

Disputa judicial
Em meio a tudo isso que 

está ocorrendo, a quebra de 
contrato e a licitação emergen-
cial renderam diferentes ações 
à Prefeitura e à Sancetur.

O processo da Rápido 
Sumaré para reaver a con-
cessão continua a tramitar 
na 3ª Vara Cível de In-
daiatuba, após tramites no 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP).

A empresa de transportes 
Autran, de Itatiba, também 
entrou com duas ações para 
barrar o processo de licita-
ção emergencial. A empresa 
alegou, em suma, que foi 
indevidamente excluída do 
certame emergencial feito 
pela prefeitura de Indaia-
tuba para a contratação 

Abertas as inscrições para os cursos de informática básica na Fiec
FIEC

A Fiec (Fundação Indaia-
tubana de Educação e Cultu-
ra) informa que no próximo 
dia 09, próxima segunda-
-feira, a partir das 8 horas, 
estarão abertas as inscrições 
para os cursos de Informática 
Básica para os polos da Fiec 
I, Fiec II, Lidi (Liga Regional 
Desportiva de Indaiatuba), 

Acenbi (Associação Cultural, 
Esportiva Nipo Brasileira de 
Indaiatuba), Anai (Associa-
ção Nazarena Assistencial de 
Indaiatuba) e Comunidade 
Independente (Jd. Tropical)

As inscrições deverão ser 
feitas na Fiec II, situada a Rua 
Alberto Santos Dumont, 1849 
– Cidade Nova. Estes polos 

contam com matrículas para 
os níveis de informática Bási-
ca, Intermediária e Avançada.

Recomenda-se para que os 
interessados cheguem algum 
tempo antes, pois a procura é 
grande e é feita por ordem de 
chegada até o preenchimento 
das vagas.

Somente serão aceitas as 

inscrições com a apresenta-
ção das cópias dos seguintes 
documentos: RG, CPF e có-
pia de um comprovante de 
endereço com o CEP da rua.  
Os menores de idade preci-
sam estar acompanhados do 
responsável e caso não possu-
am RG, os mesmos deverão 
apresentar cópia de Certidão 

de Nascimento. Pessoas que 
já realizaram o nível Básico e 
Intermediário, trazer cópia do 
certificado.

 
Inscrições 
• Novo Polo Bezerra de Mene-
zes serão feitas no próprio local.
Endereço: Rua João Bueno 
de Camargo, 296 – Chácara 

Alvorada
• Inscrições para o polo SSVP – 
Sociedade São Vicente de Paulo 
serão feitas no próprio local.
Endereço: Rua Adélia Philo-
mena Mattioni nº 42 - Morada 
do Sol
Horário de Atendimento: De 
segunda a sexta, das 8h00 às 
11h00 e das 13h00 às 17h00.

de operação de transporte 
público pelo prazo de 180 
dias. A empresa também 
sustentou que havia ilegali-
dades no certame.

A prefeitura informou 
por meio de nota que na 
primeira ação, o “Mandado 
de Segurança impetrado 
pela Atnx Autran Trans-
porte Nordeste Ltda, de 14 
de novembro de 2017, foi 
indeferido e julgado extinto 
pela juíza da Comarca de 
Indaiatuba, Erika Folhadella 
Costa, em 24 de novembro 
de 2017.”

Na próxima reunião a Rápido Sumaré irá apresentar a relação dos consumidores que possuem crédito junto à concessionária
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“Dia D da Gestante” avalia assistência 
ao pré-natal nas unidades de saúde

Feriado da Semana Santa registra 17 
acidentes na rodovia SP-75

Prefeito sanciona lei 
que autoriza concessão 
de área pública à Ong 
Anjos de Patas

BALANÇOCONCESSÃO

Ação acontece nos dia 7 e 14 de abril, nos PSFs e UBSs do munícipio
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No mês de abril  a 
Secretaria Munici-
pal de Saúde, dá 

continuidade ao “Dia D da 
Gestante”, ação que tem 
o intuito de verificar se as 
diretrizes do protocolo de 
atendimento estão sendo 

aplicadas adequadamente. 
Amanhã, dia 07 de abril a 

ação será realizada nos PSFs 
(Programa de Saúde da Fa-
mília) Parque Indaiá, Jardim 
Oliveira Camargo, Carlos Al-
drovandi e Jardim Brasil. Já dia 
14 serão avaliadas as gestantes 
das UBSs 1 (na Vila Vitória), 
9 (Vila de Todos os Santos) e 
PSF João Pioli e Itaici. 

As unidades de saúde con-
vocarão suas gestantes com 
até 27 semanas de gestação 
para comparecer à unidade 
portando caderneta da ges-
tante, caderneta de vacinação 
e todos os exames realizados 
até então para uma consulta 
pré-natal. O Dia D da Gestan-
te tem início sempre às 8h e é 
aberto também à participação 

das gestantes que fazem o pré-
-natal por convênio médico. 

Segundo a Dra. Thais He-
lena Wilmers Perini, uma das 
coordenadoras do Progra-
ma Municipal de Saúde da 
Mulher, é muito importante 
a participação de todas as 
gestantes de Indaiatuba nesta 
ação de avaliação dos servi-
ços. As gestantes que fazem o 

acompanhamento por convê-
nio médico deverão informar 
a equipe de saúde no local da 
ação. Em todas as unidades 
também serão realizadas pa-
lestras sobre o aleitamento 
materno. 

“Por meio do Dia D da 
Gestante teremos condições 
de avaliar a qualidade do 
pré-natal na rede de saúde 

do município, levantar possí-
veis falhas e fazer as devidas 
correções. Nosso objetivo é 
também unificar a assistência 
à gestante e puérpera para 
a melhoria da assistência 
durante esse período tão im-
portante e determinante na 
vida da mulher”, comentou a 
secretária de saúde, Graziela 
Drigo Bossolan Garcia. 

O Dia D da Gestante também atende as grávidas 
que fazem pré-natal por convênio médico

Durante o feriado pro-
longado da Semana Santa 
foram registrados na rodovia 
SP-75 (Rodovias Archimedes 
Lammoglia, Prefeito Hélio 
Steffen, Engenheiro Ermênio 
de Oliveira Penteado e San-
tos Dumont), que liga Itu à 
Campinas, 17 acidentes com 
oito pessoas feridas. No total 
passaram 165 mil veículos 
pelo trecho administrados 
pela AB Colinas.

Já pela Rodovia Castello 
Branco (SP-280), cujo trecho 
de concessão vai do km 79 
(Itu) ao km 129 (Tatuí), re-
cebeu 169 mil veículos. Nela 
foram registrados sete aciden-
tes com oito pessoas feridas.

No total as rodovias ad-
ministradas pela AB Colinas, 
concessionária do Programa 
de Concessões Rodoviárias 
do Estado de São Paulo, 
registraram um movimento 
de 533 mil veículos durante 
o feriado prolongado da Se-
mana Santa, entre os dias 29 
de março e 1º de abril. Neste 
período foram contabilizados 
33 acidentes, com 30 pessoas 
feridas e uma vítima fatal.

Na SP-300 (Rodovias Dom 
Gabriel Paulino Bueno Couto 
e Marechal Rondon), entre 
Jundiaí e Tietê, cerca de 100 
mil veículos transitaram neste 
feriado. Foram contabilizados 
quatro acidentes com dez pes-

soas feridas e uma vítima fatal.
A SP-127 (Rodovias Faus-

to Santomauro, Cornélio Pires 
e Antônio Romano Schinca-
riol), entre os municípios de 
Rio Claro e Tatuí, recebeu 
cerca de 51 mil veículos e 
foram registrados cinco aci-

dentes com quatro pessoas 
feridas.

Já na SPI-102/300 (Rodo-
via Engº Herculano Godoy 
Passos), que liga a SP-075 
com a SP-300, foram contabi-
lizados 48 mil veículos e não 
houve acidentes.

A Rodovia Castello Branco (SP-280) recebeu 169 mil veículos e foram registrados sete acidentes com oito pessoas feridas

O prefeito Nilson Gaspar 
(MDB) sancionou a Lei nº 
6.898, de 29 de março de 
2018, que dispõe sobre a 
concessão administrativa 
de uso de área institucional 
pertencente ao município, 
em favor da Ong (Organi-
zação Não Governamental) 
Anjos de Patas Indaiatuba. 
A Lei  fo i  publ icada  na 
edição desta quinta-feira 
(05) da Imprensa Oficial do 
Município. A área localiza-
da no loteamento Park Co-
mercial de Indaiatuba será 
usada para a construção da 
sede da entidade.

O terreno tem área de 
2.567,68m² e o projeto da 
sede está em desenvolvi-
mento pela equipe da Se-
cretaria de Planejamento 
Urbano e Engenharia. “Fico 
feliz de cumprir esse com-
promisso que assumimos 
com a entidade. A Ong An-
jos de Patas desenvolve um 
trabalho sério em prol do 
bem estar dos animais aqui 
do nosso município, por 

isso nos esforçamos sempre 
para ajudar no que é possí-
vel”, declarou o prefeito.

A concessão administra-
tiva de uso da área pública 
descrita no artigo anterior 
vigorará pelo prazo de 20 
anos, podendo ser renovado 
por iguais e sucessivos pe-
ríodos, desde que presentes 
os critérios de necessidade, 
e o interesse público exigir.

A concessionária ficará 
obrigada a dar início a cons-
trução de um prédio destina-
do ao funcionamento de sua 
sede social com uma área de, 
no mínimo, 50m², no prazo 
de 12 meses, e concluí-lo no 
prazo de 36 meses, contados 
da data de assinatura do con-
trato de concessão.

Durante a vigência da 
concessão administrativa de 
uso de que trata esta lei, não 
incidirá quaisquer tributos 
sobre o terreno ou sobre 
as edificações que venham 
a ser autorizadas e apro-
vadas pelo Poder Público 
Municipal.
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Grupo de cidadãos e vereadores lança 
campanha “SP-75 Juntos pela vida”

GUILHERME LIBERALESSO

GIULIANO MIRANDA  RIC/PMI

Objetivo é conscientizar os motoristas acerca da importância de um trânsito seguro

MUDANÇA

Prefeitura desativa rotatória da marginal 
direita no primeiro trecho do parque

cidade |A5

Um grupo de cidadãos 
e vereadores lançou 
no último dia 3, em 

coletiva de imprensa, a cam-
panha “SP-75 Juntos pela 
vida”, que tem como objetivo 
conscientizar os motoristas e 
motociclistas acerca da im-
portância de um trânsito segu-
ro. A campanha irá abranger 
as cidades de Campinas, In-
daiatuba, Salto e Itu.

No próximo dia 15, domin-
go, será realizado um ato ecu-
mênico para dar início à ação.

Durante o encontro o ve-
reador Edvaldo Bartpaglia 
(PSB) e outros 3 vereadores 
de Salto – Cícero Landim, 
Edemilson Santos e Márcio 
Conrado – disseram que estão 
ocorrendo muitos acidentes 
e mortes na Rodovia SP-
75, por isso, a promoção da 
campanha é importante como 
forma de tentativa de reduzir 
os acidentes e mortes.

De acordo com o vereador 
Bertpaglia, as principais cau-
sas de acidentes na rodovia 
são dirigir falando ao celular, 
alta velocidade e embriaguez 
ao volante. “É preciso que os 
motoristas tomem conheci-
mento de que estão colocando 
vidas em risco ao cometer 
esses atos”, comenta.

Em um documento encami-
nhado pelo vereador Edemilson 
Santos, de Salto, à ARTESP e 

à concessionária AB Colinas, 
responsável pelo trecho, o 
vereador afirmou que “já estão 
sendo planejadas diversas ações 
com o objetivo de buscar cons-
cientizar os motoristas de suas 
responsabilidades, preservando 
assim a vida. Para tanto estão 
sendo preparados trabalhos 
sobre segurança no trânsito 
com vídeos, faixas, cartazes, 
posts, mensagens de WhatsApp, 
e-mails, slides, adesivos e, prin-
cipalmente, atos ecumênicos 
nas quatro cidades”. O par-
lamentar também aproveitou 
para pleitear apoio da agência 
reguladora e da concessionária.

Críticas
Durante a coletiva de im-

prensa, foram feitas algumas 
críticas à concessionária AB 
Colinas e à ARTESP. De acor-
do com os vereadores, falta 
transparência nas informações. 
Eles alegaram que tanto a con-
cessionária, quanto a agência 
reguladora, não divulgam o 
número de mortes no trecho 
de Campinas a Itu nos últimos 
anos. Também afirmaram ser 
preciso que se reduza a velo-
cidade nos perímetros urbanos. 
Disseram ainda, que as mes-
mas não disponibilizam uma 
cópia do contrato para poder 

cobrar melhorias no serviço, 
que, no entendimento deles, 
não está sendo o melhor pelo 
número de mortes que estão 
ocorrendo na SP-75. Os vere-
adores ainda cogitaram acionar 
o Ministério público, caso não 
houvesse cooperação.

Em entrevista ao Jornal 
Mais Expressão, a AB Colinas 
informou que “em 2016 ocor-
reram 46 mortes no trecho. Já 
em 2017, foram 30 vítimas 
fatais, ou seja, uma diminui-
ção de 35% no período de um 
ano”. A concessionária ainda 
afirmou “estar apoiando o mo-
vimento ‘SP-75 Juntos pela 

vida’ visando a diminuição de 
acidentes e que já se colocou 
à disposição para contribuir 
com o que for necessário”.

Quanto à velocidade, e 
empresa informou que a máxi-
ma permitida na SP-75 está de 
acordo com o estabelecido em 
normas e padrões rodoviários 
e a rodovia possui sinalização 
informando o limite de veloci-
dade máxima permitido, tanto 
para veículos leves quando 
para comerciais. No entanto, 
há um estudo a respeito da 
diminuição de velocidade em 
alguns trechos, que está sendo 
realizado pela concessionária 
em conjunto com a Artesp 
(Agência de Transportes do 
Estado de São Paulo), DER 
(Departamento de Estradas 
de Rodagem) e Polícia Militar 
Rodoviária, que são os órgãos 
que decidem pela redução ou 
não da velocidade.

A concessionária completa 
afirmando que “todas as inicia-
tivas citadas contribuíram para 
que o número de mortos na 
SP-75, como já demonstrado, 
apresentasse redução de 35% 
de 2016 para 2017. Em 2018, a 

AB Colinas, dará continuidade 
à redução, mantendo trabalhos 
que já vêm sendo realizados. A 
SP-075 é uma rodovia total-
mente duplicada e com todos 
os dispositivos de retorno e 
acessos previstos no contrato 
de concessão já instalados e, 
atualmente, recebe a quarta 
intervenção de pavimento e 
revitalização da sinalização 
horizontal, que tem investi-
mento total de R$ 75 milhões”.

ARTESP
Já a Artesp, informou à 

reportagem do Jornal Mais 
Expressão, que “as cópias de 
todos os seus contratos estão 
em seu site através do link 
www.artesp.sp.gov.br e na 
aba de transparência, clicar 
em “Contratos de Conces-
são”. No link ainda é possível 
verifica o edital, contrato e ter-
mos aditivos e modificativos 
de cada concessão de rodovia 
feita pelo Governo do Estado.

A Agência também se 
manifestou informando que “a 
ARTESP e as concessionárias 
de rodovias desenvolvem um 
intenso trabalho para reduzir 
o número de acidentes na 
malha sob concessão. Além 
de realizarem intervenções de 
engenharia de tráfego como 
melhoria na sinalização de 
solo, melhorias em acessos, 
entre outras ações. As conces-
sionárias e a ARTESP fazem 
constantes campanhas para 
conscientizar os motoristas 
sobre como tornar o trânsi-
to mais seguro, abordando 
temas como não dirigir com 
sono, evitar ultrapassagens 
em locais inadequados, não 
utilizar o celular ao volante, 
não dirigir após ingerir bebida 
alcóolica, entre outros”. A 
Artesp ainda informou que 
“no trecho da SP-075 os es-
forços têm surtido resultado. 
No segmento entre Indaiatuba 
e Salto, do km 42 ao km 62, 
por exemplo, houve queda de 
28,3% no número de aciden-
tes nos últimos quatro anos”.

A Secretaria de Obras e 
Vias Públicas trabalha na 
avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé – Marginal 
Direita, na altura do bairro 
Chácaras Areal. A rotatória 
que existe no local será de-
sativada e serão realizadas 

melhorias na saída do bairro 
e acesso à avenida pela via 
marginal  do Maison Du 
Parq. Os trabalhos devem 
ser concluídos ainda nesta 
semana.

Com a mudança, a bi-
furcação das faixas de ro-

lamento da avenida naquele 
trecho da rotatória, deixará 
de existir, o que também 
contribuirá para garantir 
mais segurança aos motoris-
tas que trafegam pelo local, 
considerando que a bifurca-
ção provocava uma curva 

bastante acentuada à direita.
A desativação da rotató-

ria também deixará espaço 
para a criação de um cantei-
ro na lateral direita da ave-
nida e possibilitará a criação 
de um acesso mais seguro à 
Marginal do Parque.

Mudanças vão garantir 
mais segurança aos 
condutores de veículos

A campanha irá abranger as cidades de Campinas, Indaiatuba, Salto e Itu
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Mudança beneficia cerca de 8 mil passageiros de Indaiatuba, Salto, Itu e Porto Feliz

Com a mudança o usuário não precisará mais utilizar três cartões diferentes

VB Transportes conclui implementação 
de novo cartão integração

cidadeA6|

GUILHERME LIBERALESSO

A VB Transportes, gru-
po que controla parte 
das linhas intermu-

nicipais da região, concluiu 
no dia 31 do mês passado 
a implementação do cartão 
integração que permitirá aos 
passageiros utilizar as linhas 
suburbanas entre as cidade de 
Indaiatuba, Salto, Itu e Porto 
Feliz com um único cartão. 
Além disso, também será 
possível o deslocamento nas 
linhas urbanas de Itu, admi-
nistradas pelas companhias 
Avante e Vitu, empresas ir-
manadas da VB Transportes 
e Turismo.

Com a mudança promo-
vida pelas concessionárias 
do Grupo VB, não será mais 
necessário, ao usuário do 
transporte público, utilizar 
três cartões diferentes para se 
locomover pelas quatro cida-

des. Para isso, os passageiros 
devem agora solicitar a con-
fecção do novo cartão junto 
às concessionárias, para poder 
utilizar o transporte coletivo 
com o bilhete eletrônico.

Os que utilizam vale-trans-
porte nas linhas suburba-
nas/intermunicipais também 
passam a utilizar o cartão 
unificado. As empresas de-
vem efetuar o cadastro no 
site www.avanteitu.com.br. 
Os empregadores que já têm 
colaboradores cadastrados na 
bilhetagem da Viação Itu não 
precisam fazer novos cadas-
tros, basta incluir o colabora-
dor, se precisar de um novo 
cartão. Em caso de dúvidas 
em relação ao vale-transporte, 
basta entrar em contato com 
a concessionária através do 
e-mail bilhetagem@avanteitu.
com.br ou pelo número (011) 
4813-8850, no Setor de Bi-
lhetagem.

As linhas contempladas 

com o benefício são: Indaia-
tuba x Salto; 6206 - Salto x 
Itu; 6207 - Salto x Itu (Centro 
via Extra);  6207 VP1- Salto 
(Avenida dos Trabalhado-
res x Itu (Centro via Extra); 
6222 - Itu x Porto Feliz; 6222 
Bl1 - Itu x Porto Feliz (Jardim 
Vante);  6222 Bl2 - Itu x Porto 

Feliz (Vila Popular); além 
de qualquer linha municipal, 
tanto geridas pela Vitu quanto 
pela Avante.

O novo bilhete implemen-
tado pela VB Transportes, 
Viação Itu (Vitu) e Viação 
Avante tem o intuito de tra-
zer maior comodidade aos 

passageiros. De acordo com o 
grupo, cerca de 8 mil pessoas 
utilizam as linhas diariamente.

Os antigos cartões não 
são mais aceitos nas catracas 
destas linhas, portanto, os 
usuários devem fazer o novo 
cartão para transferir os valo-
res creditos os antigos cartões.

Pontos de confecção do cartão integração
- Terminal Rodoviário de Itu (Rodocenter): Das 6h às 

21h, todos os dias;
- Terminal Rodoviário de Salto: Das 6h às 21h, todos 

os dias;
- Terminal Rodoviário de Porto Feliz: Das 6h às 20h, 

todos os dias;
- Garagem da Viação Itu, na Rua Laroy S. Starret, nº 

571 - Rancho Grande, Itu: Das 8h às 17h, de segunda a 
sexta-feira;

- Em Indaiatuba não há pontos de confecção para o 
cartão integração.

Para fazer a solicitação 
do cartão unificado, o pas-
sageiro deve apresentar o 
RG, CPF e um comprovan-
te de endereço recente e 
se dirigir a um dos quatro 
locais disponibilizado pelo 
grupo VB para a aquisi-
ção do cartão integração.



A7



DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Entregando produtos de qualidade e dentro do prazo; Foi assim que a empresa se consolidou em Indaiatuba

Qualidade e pontualidade: As 
essências da Capricho Decor

ARQUIVO CAPRICHO DECOR

Feira de Adoção de animais acontece amanhã no Polo

O principal diferencial da Capricho Decor é que seus móveis são produzidos apenas com MDF

AÇÃO
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Há 13 anos no mer-
cado de Indaiatu-
ba, a empresa vem 

prezando sempre pelo má-
ximo de qualidade em seus 
produtos. O proprietário da 
Capricho Decor, Anderson 
Maritan, já está há anos 
trabalhando na área. “Estou 
com 41 anos, comecei a 
trabalhar no setor de marce-
naria aos 17 anos observando 
meu pai, também marcenei-
ro. Resolvi dar continuidade 
ao seu trabalho”, comenta 
Anderson.

O principal diferencial 
da Capricho Decor é que 
seus móveis são produzidos 
apenas com MDF (Medium 
Density Particleboard – Pai-
nel de Partículas de Média 
Densidade), que garante 
móveis com uma qualidade 
superior ao do MDP (Me-
dium Density Fiberboard 
– Chapa de fibra de média 
densidade). O MDF é di-
ferenciado, pois permite 
cortes em qualquer sentido, 
e apresenta a superfície lisa 
e uniforme ao toque, além de 
ser ecologicamente correto, 
pois é produzido com madei-

ra reflorestada.
A pontualidade também 

é outro grande diferencial, 
já que a empresa trabalha 
sempre respeitando os pra-
zos estabelecidos.

Para dar segurança aos 
clientes, a Capricho Decor 
expede garantias de um ano 
para ferragens e 5 anos para 
os produtos de MDF. A fa-
bricação é toda produzida na 
própria empresa. Em caso de 
assistência, é realizada em 
no máximo 20 dias.

Para melhor projetar as 

necessidades de seus clien-
tes, a equipe é composta por 
profissionais especializados 
e treinados, além de uma ar-
quiteta para os projetos, que 
são feitos em 3D. Quando 
necessário, o projeto é modi-
ficado até atingir a satisfação 
do cliente.

E para a  maior comodida-
de, a Capricho dispõe de várias 
formas de pagamento, como 
cartões de crédito, em dinhei-
ro, cheques e construcard em 
até 12 vezes. Outro diferencial 
importante, é a chance de ne-

gociação para poder encontrar 
a melhor condição.

Para conhecer mais so-
bre os produtos e trabalho 
da Capricho Decor, basta 
ir até sua sede na Avenida 
Coronel Antonio Estanislau 
do Amaral, 1341 – Jardim 
Juliana (na Avenida Itaici), 
Indaiatuba. Ou acesse: www.
caprichodecor.com.br. Fa-
cebook: Capricho Decor ou 
Anderson Maritan. Para mais 
informações, ligue: (19) 
3894-7544. WhatsApp: (19) 
97416-7184 / 97415-5211.

Amanhã, 7 de abril, o Polo 
Shopping Indaiatuba em par-
ceria com a ONG Anjos de 
Patas, realizará a segunda 
edição do evento Adote um 
Amigo, uma feira de adoção 
de cães e gatos, adultos e fi-

lhotes, que estão sob cuidados 
da entidade. O evento ocorrerá 
das 14h às 19h no corredor de 
serviços, próximo ao Tenda.

Durante a ação, a entidade 
realizará entrevistas com os 
possíveis adotantes e dará 

orientações sobre as necessi-
dades de vacina e castração. 
Essas entrevistas prévias ser-
vem para que a ONG conheça 
a família e passe todas as 
dicas de como cuidar do novo 
animal de estimação, além de 

verificar se todos estão aptos 
à essa nova responsabilidade.

Para conhecer mais o tra-
balho da entidade, acesse a 
página no Facebook www.
facebook.com/anjosdepatasin-
daiatubasp.



A partir de agora, os motoristas irão exercer dupla função, a de dirigir e cobrar pela passagem

PROJETORevogada a lei que 
garantia cobradores 
no transporte coletivo
A partir de agora, não é mais obrigatória a manter cobradores nas linhas
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A Lei Municipal nº 4.163 
de 25 de abril de 2002, 
que garantia o posto de 

cobrador nas linhas de transpor-
te coletivo urbano de Indaiatuba 
foi revogada na última segun-
da-feira, dia 2, em votação na 
Câmara dos Vereadores.

A lei que estava em vigor 
até segunda-feira, regula-
mentava a cobrança pelas 
passagens em transporte co-

letivo urbano em Indaiatuba. 
Ela impedia a substituição do 
posto de trabalho do cobrador 
por meio magnético, mecâni-
co ou eletrônico na cobrança. 
O não cumprimento desta lei 
acarretaria à concessionária 
uma multa diária de R$ 10 mil 
por veículo que circulasse de 
forma irregular.

A lei regulamentava ainda, 
que caso fosse desrespeitada 
por mais de um mês, a empre-
sa permissionária perderia a 
exploração do serviço.

Contudo, O PL nº 81/2018 
que dispõe sobre meios de co-
brança de tarifas do transporte 
coletivo do município, revogou 
a lei que garantia os cobradores 
na linha. O projeto foi enviado 
à Câmara pela prefeitura. Vota-
ram contra o Projeto de Lei ape-
nas os vereadores Alexandre 
Perez (SD), Arthur Spindola 
(PV) e Ricardo França (PRP).

A partir de agora, os mo-
toristas irão exercer dupla 
função, a de dirigir e cobrar 
pela passagem.

A Câmara de Indaiatuba 
lançou na terça-feira, dia 4, o 
projeto “Parlamento Jovem”. 
Pelo projeto, voltado para es-
colas municipais, estaduais e 
particulares, o estudante poderá 
se organizar em suas institui-
ções de ensino, lançar seu nome 
à “vereador-mirim”, ser eleito, 
fazer uma propositura (moção, 
indicação, projeto de Lei ou 
outras) e, por fim, participar 
de uma sessão simulada da 
Câmara.

Aluna do Sesi Indaiatuba, 
Ana Paula foi até o prefeito Nil-
son Gaspar solicitar um espaço 
em que os jovens estudantes de 
Indaiatuba pudessem dar suges-
tões voltadas para o Município. 
“Falei para ela procurar o Hélio, 
na Câmara, porque aqui já havia 
um projeto que contemplava 
essa solicitação: o Parlamento 

Jovem”, lembrou o prefeito 
Nilson Gaspar.

“É uma honra para essa Casa 
dar voz aos estudantes de 12 
a 18 anos, do Ensino Médio e 
Fundamental, de escolas públi-
cas, Municipais e particulares 
como a Ana Paula; esperamos 
que todos se envolvam nesse 
projeto: pais, professores, edu-
cadores, alunos e comunidade; 
o projeto é voltado para a ci-
dadania, para o futuro e para 
aquilo que esperamos desse 
futuro”, lembrou o presidente 
da Câmara, Hélio Ribeiro.

Como participar
Para participar do Par-

lamento Jovem o estudante 
deve procurar a diretoria ou 
o Grêmio Estudantil de sua 
escola. Estudantes e profes-
sores também podem obter 

informações no site da Câ-
mara, no endereço eletrônico 
www.indaiatuba.leg.br , no 
campo inserido à direita do 
site, chamado “Parlamento 
Jovem Indaiatuba”.

A primeira escola a par-
ticipar é a E.E. Profº Hélio 
Cerqueira Leite. A fase final 
do projeto, uma simulação 
da sessão de Câmara, com os 
vereadores-mirins defenden-
do seus projetos e colocan-
do-os em debate e votação, 
também já tem data para 
acontecer: dia 24 de abril, no 
Plenário da Câmara.

O projeto conta ainda com 
uma cartilha que pode ser 
baixada pelo site da Câmara, 
e que explica como participar 
do Parlamento Jovem. A car-
tilha, que será distribuída nas 
unidades escolares.

Parlamento Jovem” convida 
estudantes a serem vereadores-mirins

Projeto educacional voltado para 
a cidadania e conscientização de 
jovens do Ensino Fundamental e 
Médio é lançado na Câmara 

ROSE PARRA
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Apenas 23% entregaram 
o Imposto de Renda
Em um mês, apenas 13.829 contribuintes declararam IR dos 55.495 esperados pela Receita Federal

REPRODUÇÃO

Aneel aprova reajuste 
médio de 16,9% nas 
tarifas da CPFL

Banco Central vai limitar 
taxa do cartão de débito 
a partir de outubro

AUMENTO

REDUÇÃO

A10

Após um mês de a Re-
ceita Federal ter ini-
ciado o prazo para 

a entrega da declaração do 
Imposto de Renda da Pessoa 
Física de 2018 (IRPF), ape-
nas13.829 declarações foram 
entregues em Indaiatuba. A ex-
pectativa da Receita é receber 
cerca de 55.495 declarações 
do município. Em 2017, foram 

entregues 54.609 declarações, 
no prazo, na cidade. O prazo 
termina no dia 30 de abril.

Está obrigado a declarar 
quem recebeu rendimentos 
tributáveis, em 2017, em valo-
res superiores a R$ 28.559,70. 
Também estão obrigadas a 
declarar as pessoas físicas: 
residentes no Brasil que re-
ceberam rendimentos isentos, 
não tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, cuja 
soma foi superior a R$ 40 

mil; que obtiveram, em qual-
quer mês, ganho de capital na 
alienação de bens e direitos, 
sujeito à incidência do imposto 
ou que realizou operações em 
bolsas de valores; que preten-
dem compensar prejuízos com 
a atividade rural; que tiveram, 
em 31 de dezembro de 2017, 
a posse ou a propriedade de 
bens e direitos, inclusive terra 
nua, de valor total superior 
a R$ 300 mil; que passaram 
à condição de residentes no 

Brasil em qualquer mês e 
assim se encontravam em 31 
de dezembro; ou que optaram 
pela isenção do IR incidente 
sobre o ganho de capital com a 
venda de imóveis residenciais 
para a compra de outro imóvel 
no país, no prazo de 180 dias 
contados do contrato de venda.

Mudanças
E para este ano a Receita 

anunciou mudanças como a 
obrigatória a apresentação do 
CPF de dependentes a partir de 
8 anos completados até o dia 31 
de dezembro de 2017; campos 
para informações complementa-
res de imóveis como: endereço, 
número de matrícula, IPTU e 
data de aquisição de imóveis; 
número do Renavam de veícu-
los; será possível a impressão 
do Documento de Arrecadação 
de Receitas Federais (Darf) para 
pagamento de todas as quotas do 
imposto, até mesmo as em atra-
so; retificação das declarações 
enviadas por meio de tablets e 
smartphones. Desde que a decla-
ração original tenha sido enviada 
do mesmo aparelho.

As deduções por dependente 
estão limitadas a R$ 2.275,08. 
As despesas com educação têm 
limite individual anual de R$ 
3.561,50. A dedução de gastos 
com empregadas domésticas é 
de R$ 1.171,84.

A multa para quem apresen-
tar a declaração depois do prazo 
é de 1% por mês de atraso sobre 
o imposto devido, com valor 
mínimo de R$ 165,74. O valor 
máximo, correspondente a 20% 
do imposto devido.

A declaração pode ser preenchida através do e-CAC, 
no site da Receita, com uso de certificado digital

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Ane-
el) aprovou no último 
dia 3, reajuste mé-
dio de 16,9% 
nas tarifas da 
Companhia 
Paulista de 
Força e Luz 
(CPFL Paulis-
ta), empresa que 
atende 4,3 milhões 
de unidades consumi-
doras em 234 
munic íp ios 
do estado de 
São Paulo.

Para consumidores 
conectados em alta 
tensão, o aumento 
será de 11,11% e, 
para a baixa ten-
são, de 20,17%. 
Além das unida-
des residenciais, a 
baixa tensão inclui 
as unidades con-
sumidoras de baixa 
renda, imóveis rurais, 
comerciais, de servi-
ços e outras atividades. 
Também inclui a tarifa 
de iluminação pública.

O aumento na tarifa de 
energia, que já era esperado, 

entra em vigor no domingo 
(8). O tema foi objeto de 
audiências públicas pro-

movidas pela Aneel 
desde janeiro.

O  r e a j u s -
te diz respeito 

ao quarto ciclo 
de revisão tarifária, 

processo realiza-
do pela Aneel 

para manter o 
e q u i l í b r i o 
econômico-
- f inancei ro 

dos contratos 
das distribuido-

ras. A revisão é reali-
zada periodicamente 

em intervalos de 
quatro anos.

“A rev i são 
tarifária perió-
dica reposiciona 
as tarifas cobra-

das dos consumi-
dores após analisar 

os custos eficientes 
e os investimentos 
prudentes para a pres-
tação dos serviços de 

distribuição de energia 
elétrica, em intervalo mé-

dio de quatro anos”, justifi-
cou a Aneel.

O Banco Central estabe-
lecerá um teto para a taxa de 
intercâmbio nas operações 
com cartão de débito. A 
circular 3.887, publicada 
esta semana, começa a valer 
a partir de 1º de outubro de 
2018, com a tarifa de inter-
câmbio média de cartões de 
débito a 0,50% – e a tarifa 
máxima, a 0,80%. Atual-
mente essa taxa é de 0,82%.

“A redução da taxa do 
débi to  va i  ser  benéf ica 
para os lojistas, que redu-
zirão suas despesas com 
as vendas no cartão, e para 
toda a sociedade, pois vai 
se reverter descontos para 
consumidores optarem por 
esta modalidade”, expli-
ca  a  v ice-pres idente  da 
Associação Comercial de 
Campinas, Adriana Flosi. O 
pagamento no cartão de cré-
dito, em uma ou mais par-
celas, gera um custo para o 

estabelecimento comercial 
mais alto que o do débito.

Outra vantagem da me-
dida é que com os custos 
menores para os lojistas, 
a aceitação de cartões ten-
de a  crescer .  A medida 
também favorece as novas 
credenciadoras que podem 
oferecer taxas mais baixas 
aos estabelecimentos co-
merciais e, assim, estimular 
ainda mais a competição 
no mercado de credencia-
mento.

Vale lembrar que a taxa 
de intercâmbio é um dos 
componentes da taxa de 
desconto paga pelos lojistas 
sobre o valor de cada ven-
da realizada no cartão. Ela 
corresponde à parcela da 
taxa de desconto repassada 
pela credenciadora (dona 
da maquininha) ao emissor 
do cartão que efetuou a 
compra.



Colégio Montreal promove a 
7ª Feira de Troca de Livros

Alunos estudam o universo 
em viagem pedagógica 

LEITURA

OBJETIVO

Feira da Troca de Livros do Colegio Montreal - mais de 500 livros trocados
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O pedido deve ser feito, exclusivamente, pelo endereço site do Enem

Pedido de isenção do Enem 
termina na próxima quarta
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Os estudantes que irão 
participar do Exame 
Nacional do Ensino 

Médio (Enem) em 2018 e 
quiserem pedir isenção da 
taxa de inscrição devem ficar 
atentos. Neste ano, a soli-
citação de isenção termina 
na próxima quarta-feira, dia 
11, ou seja, antes do período 
de inscrição que começa em 
maio.

O pedido deve ser feito, 
exclusivamente, pelo ende-
reço site do Enem.

Serão isentos os estudan-
tes que estejam cursando a 
última série do ensino médio 
neste ano em escola da rede 
pública, ou que tenha cursado 
todo o ensino médio em es-
cola da rede pública ou como 
bolsista integral na rede pri-
vada e tenha renda per capita 
igual ou inferior a um salário 
mínimo e meio.

Também tem isenção o 
participante que declarar 
situação de vulnerabilida-
de socioeconômica, por ser 
membro de família de baixa 
renda e que esteja inscrito 
no Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico). Neste 
ano, também são isentos 
os participantes do Exame 
Nacional para Certificação 
de Competências de Jovens 
e Adultos (Encceja) do ano 
passado, que tenham atingido 
a nota mínima do exame.

Os participantes que tive-
ram isenção da taxa de inscri-
ção no Enem no ano passado 
e que faltaram aos dois dias 
de provas terão que justificar 
a ausência para fazer o Enem 
de 2018 sem pagar a taxa 
novamente. A ausência deve 
ser comprovada entre os dias 
2 e 11 de abril, por meio de 
documentos como atestado 
médico, documento judicial, 
certidão pública ou boletim 
de ocorrência que comprove 
e justifique a ausência no 
exame.

Quem não apresentar jus-
tificativa de ausência no 
Enem 2017 ou tiver a justifi-
cativa reprovada após recurso 
e quiser se inscrever no Enem 

2018 deverá pagar o valor 
da taxa de inscrição, que foi 
mantida neste ano em R$ 82.

Comprovação
Para todos os casos de 

solicitação de isenção da taxa 
de inscrição, o participante 
deverá ter documentos que 
comprovem a condição decla-
rada, sob pena de responder 
por crime contra a fé pública 
e de ser eliminado do Exame.

O participante que so-
licitar isenção da taxa de 
inscrição por estar inclu-
ído no CadÚnico deverá 
informar o seu Número de 
Identificação Social (NIS) 
válido. O Inep poderá con-
sultar o órgão gestor do 
CadÚnico para verificar a 
conformidade da condição 
indicada pelo participante 
no sistema de isenção.

Se a solicitação de isen-

ção for negada, ainda é pos-
sível recorrer da decisão, na 
Página do Participante, en-
tre os dias 23 e 29 de abril.

A aprovação da isenção 
da taxa de inscrição não 
significa que o participante 
já está inscrito no Enem. 
As inscrições deverão ser 
feitas das 10h do dia 7 de 
maio às 23h59 de 18 de 
maio deste ano, pelo site 
do Enem.

O Colégio Montreal pro-
moveu a 7ª Feira da Troca de 
Livros. Nesse evento, livros 
usados pelos alunos podem ser 
trocados por outros livros.

No início do ano, os alunos 
do 1º ano do Ensino Funda-
mental I até a 3ª série do Ensino 
Médio foram motivados a tra-
zer de casa livros que já leram 
para trocar por “montrecas”, 
uma espécie de ficha que dá 
o direito de trocar por novos 
livros no dia da Feira.

De acordo com Adelma 
de Oliveira Silva, responsável 
pela Biblioteca do Colégio, 
cerca de 500 livros foram tro-
cados entre os alunos esse ano. 
“Com esse projeto, eles con-
seguem até mesmo os livros 
que serão usados no projeto 
“Prazer em ler”, desenvolvido 
pela professora de Literatura. 
Ao participar, eles se sentem 

responsáveis, pois o próprio 
aluno cuida de trazer os livros 
para doar e guarda suas “mon-
trecas” até o dia da Feira. Eles 
conversam sobre os títulos 
e até indicam livros para os 
amigos”, conta Adelma.

Esta é a sétima edição da 
Feira da Troca de Livros do 
Colégio Montreal. E a cada 
ano o evento surpreende pelo 
volume de livros trocados. 
“A troca de livros estimula a 
leitura e ainda exercita a res-
ponsabilidade dos alunos. O 
Colégio Montreal estimula a 
leitura desde cedo. Sabemos 
que o ganho para os alunos 
que lêem é muito grande: 
auxilia no aprimoramento da 
escrita, no desenvolvimento da 
criatividade e no estímulo da 
imaginação”, ressalta Mauri-
céia Pereira, coordenadora pe-
dagógica do Colégio Montreal.

Os alunos dos 6ºs anos do 
Colégio Objetivo Indaiatuba 
fizeram uma viagem pedagó-
gica ao Centro de Estudos do 
Universo (CEU), localizado 
em Brotas-SP, no final do mês 
de março.

No CEU, os alunos partici-
param de cinco atividades de 
astronomia e geologia: Oficina 
de Rochas, Geo-Show, sessão 
no Planetário, observação no-
turna em telescópio de última 
geração e uma sessão multi-
mídia sobre o Sistema Solar. 
“Foi muito legal! Aprendemos 
muita coisa nova! Aprende-
mos que uma estrela não é 
apenas um ponto de luz no 
céu, ela tem um significado 
muito maior. Vimos constela-
ções e a diferença entre o céu 
de Brotas e o daqui. Lá, parti-
cipamos de atividades que nos 

fizeram aprender mais fácil e 
de maneira divertida”, afirma 
o aluno Giulio Trevizan, do 
6º ano. 

“Os alunos estudam as es-
trelas e os planetas em sala de 
aula e no Centro de Estudos do 
Universo podem observá-los 
por meio de telescópios de 
última geração. Então, esse 
tipo de viagem torna o apren-
dizado mais interessante. Os 
alunos ficaram curiosos, sem-
pre tinham muitas perguntas 
a fazer. Foram dias de muito 
conhecimento e também muita 
diversão!”, afirma o professor 
de Geografia, Nilson Almeida, 
que acompanhou o grupo.

Além das atividades pe-
dagógicas, os alunos tiveram 
muitos momentos de lazer, na 
piscina, na tirolesa, no salão de 
jogos e nas baladinhas. 

Para todos os casos de solicitação de isenção da taxa, o participante deverá ter documentos que comprovem a 
condição declarada

DIVULGAÇÃO



Vacina contra a febre 
amarela acontece na 
próxima semana
Hospital Dia e UBS 7 estarão atendendo a população até às 19h
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Novas regras são implementadas para 
obtenção de licença sanitária

MUDANÇA

O atendimento para a imunização será feito por livre demanda
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Na próxima semana, 
entre os dia 9 e 13 de 
abril, a Prefeitura de 

Indaiatuba realizará a intensi-
ficação da imunização contra 
a febre amarela. Nesses dias 
a Unidade Básica de Saúde 
(UBS) 7, no Jardim Mora-
da do Sol, e o Hospital Dia 
“Dr. Renato Riggio Júnior” 
estarão funcionando das 17h 
às 19h especialmente para a 
imunização das pessoas que 
não puderam comparecer a 
uma unidade de saúde para se 
vacinar em horário comercial. 
O atendimento será feito por 
livre demanda. 

Para receber a vacina basta 
comparecer a uma das unida-
des de saúde portando carteira 
de vacinação, documento com 
foto e um comprovante de 
endereço.

No final de março a Se-
cretaria de Saúde recebeu 
novo lote com 20 mil vacinas 
contra a febre amarela. Desde 
o início do ano odeputado 
Rogério Nogueira (DEM), 
a pedido do prefeito Nilson 
Gaspar (MDB), têm solici-
tado ao Governo do Estado 
um reforço no abastecimento 
das vacinas para Indaiatuba e, 
por meio desta intervenção, o 
município já recebeu 45 mil 
doses da vacina somente em 
2018. 

Casos
Indaiatuba não registrou 

nenhum caso de febre amare-
la, em humanos ou macacos. 
Dos oito casos suspeitos no-
tificados este ano em huma-
nos, seis foram descartados 
e dois aguardam resultados 
dos exames. De acordo com 
o Departamento de Vigilância 
Epidemiológica, vinculado 
à Secretaria de Saúde, apro-
ximadamente 75% da popu-

lação do município já está 
imunizada contra a doença.

A vacina contra a febre 
amarela é contra indicada 
para gestantes, puérperas que 
estejam amamentando, bebês 
com menos de seis meses, 
pessoas com baixa imunidade 
e portadores de doenças crô-
nicas ou que estejam fazendo 

determinados tratamentos de 
saúde. Pessoas com 60 anos 
ou mais podem tomar a vacina 
sem autorização médica, des-
de que estejam saudáveis. No 
caso de dúvida a Secretaria de 
Saúde orienta que as pessoas 
procurem uma unidade de 
saúde para obter as devidas 
orientações.

A Secretaria de Saúde re-
força a importância da vaci-
nação contra HPV (papiloma-
vírus humano) e Meningite 
para adolescentes. Ambas as 
vacinas são aplicadas em todas 
as Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e Programas de Saúde 
da Família (PSF) do município.

O Ministério da Saúde in-
seriu a vacina contra HPV para 
meninos no Calendário Nacio-
nal de Vacinação em 2017 e o 
público alvo será gradativa-
mente ampliado até 2020. O 
foco da imunização este ano 
são meninos da faixa etária de 
11 a 14 anos. Também devem 
receber a vacina meninas entre 
9 e 14 anos e homens e mu-
lheres vivendo com HIV/Aids 
de 9 a 26 anos de idade. Os 
pacientes com HIV precisam 
apresentar prescrição médica 

para receber a imunização.
O objetivo da vacina para 

os meninos é proteger contra 
o câncer de pênis, garganta, 
ânus e verrugas genitais. A 
imunização masculina também 
possibilita uma diminuição do 
câncer de colo do útero e vulva 
das mulheres, pois minimiza a 
circulação do vírus na popu-
lação, beneficiando o público 
feminino.

A vacina meningocócica C 
(conjugada) tem como público 
alvo os adolescentes de ambos 
os sexos entre 11 e 13 anos. 

Em Indaiatuba 2100 adoles-
centes se imunizaram contra o 
vírus HPV em 2017 e 1804 jo-
vens receberam a vacina contra 
meningite C. Entre o público 
alvo, a cobertura vacinal no 
município está em 30% para 
HPV e 33% para meningite.

Vacina contra HPV e Meningite para 
adolescentes estão disponíveis nas UBSs

A Secretaria Municipal 
de Saúde informa que a 
nova versão da Portaria CVS 
(Centro de Vigilância Sani-
tária) 01, publicada em 25 
de janeiro, vinculado à Se-
cretaria de Estado da Saúde, 
redefiniu alguns procedi-
mentos para regularização 
de estabelecimentos sujeitos 
ao licenciamento sanitário, 
bem como, serviços de saúde 
que possuam aparelhos que 
emitam radiação ionizante 
(exames de diagnóstico por 
imagem). Estes estabeleci-
mentos terão até janeiro de 
2019 para se adequarem às 
novas determinações.

Entre as principais mu-
danças estão a obrigatorie-
dade de renovação anual 
da licença para todos os 

estabelecimentos sujeitos à 
licença sanitária. Até então, 
estabelecimentos do ramo 
alimentício, salões de beleza, 
academias, serviços de cap-
tação, tratamento e distribui-
ção de água potável, coleta 
de resíduos, creches, servi-
ços de tatuagens e piercing, 
entre outros, precisavam ter 
apenas um cadastro junto ao 
Departamento de Vigilância 
Sanitária e não era necessário 
renovação. O cadastro deixa-
rá de existir junto ao órgão, 
que passará a emitir somente 
licença com prazo de valida-
de de um ano para todos os 
estabelecimentos sujeitos ao 
licenciamento sanitário.

A nova versão também 
determina que clínicas, hos-
pitais e ambulatórios ve-

terinários não estão mais 
sujeitos ao licenciamento 
sanitário, salvo aquelas que 
exerçam atividades de tera-
pia e diagnóstico por imagem 
com emissão de radiação 
ionizante. Neste caso, os pro-
prietários deverão apresentar 
Laudo Técnico de Avaliação 
junto à vigilância para obten-
ção do licenciamento.

Portaria CVS 01/2018 
está disponível no site da 
Prefeitura através do link: 
http://www.indaiatuba.sp.
gov.br/saude/vigilancia-em-
-saude/vigilancia-sanitaria/
formularios/. Mais infor-
mações no Departamento 
de Vigilância Sanitária pelo 
telefone 3834-9145 ou email 
saude.vigsanitaria@indaia-
tuba.sp.gov.br.



É importante assegurar a legitimidade da propriedade, a autenticidade da identificação do veículo e da sua documentação

Modelo chega remodelado e com nova proposta

A Importância do laudo de vistoria de 
identificação e documental do veículo
Perícia de veículos e a emissão de laudo só podem ser feitos por Empresa Credenciada de Vistoria
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A vistoria veicular é 
a avaliação realiza-
da em veículos ve-

rificando suas condições de 
conservação e manutenção, 
impedindo que veículos fora 
das especificações dos fabri-
cantes ou sem condições de 
uso sejam legalizados.

De acordo com o Código 

de Trânsito Brasileiro, a vis-
toria do carro é executada na 
esfera estadual e segue alguns 
critérios uniformes em todo o 
país. Os termos mais utiliza-
dos são Vistoria Veicular e 
Inspeção Veicular. 

A Vistoria é realizada 
por um profissional com ex-
periência e treinamento que 
avalia itens visualmente, sem 
a utilização de equipamentos 
de teste mais avançados. No 

caso, vistoriam-se também 
os documentos, histórico 
do veículo, conferência de 
gravações de chassi, motor, 
carroceria e outros, além dos 
itens externos e visíveis. Ela é 
obrigatória para a transferên-
cia e regularização do veículo, 
além de licenciamento para 
carros com mais de 5 anos de 
fabricação.

Já a inspeção é feita por 
um técnico habilitado que 

avalia as condições do veí-
culo, manuseando os equi-
pamentos do veículo e utili-
zando máquinas específicas 
para teste, a fim de verificar 
seu funcionamento correto 
ou não. É necessário quando 
o dono do carro faz alguma 
alteração de característica do 
carro como mudança de roda, 
mudança de motor, implanta-
ção do GNV, tendo a fiscali-
zação feita pelo INMETRO.

Objetivo
O objetivo de uma vistoria 

veicular é evitar que veículos 
fora das especificações dos 
fabricantes ou sem condições 
de uso sejam legalizados. É 
importante assegurar a legi-
timidade da propriedade, a 
autenticidade da identificação 
do veículo e da sua documen-
tação, além de constatar se 
os equipamentos estão em 
condições corretas e seguras 
para o uso.

O laudo de vistoria e 
identificação veicular é um 
documento que consta to-
dos os dados e pareceres da 
perícia e podem aprovar ou 
reprovar o veículo. A apro-
vação significa que todos os 
itens inspecionados estão 
de acordo com as especi-
ficações legais e o veículo 
pode ser transferido, vendido 
ou comprado, depende da 
finalidade do serviço. Caso 
o laudo de vistoria veicular 
atestar que o carro foi re-
provado, isso significa que 
existe algum problema que 
pode ser relacionado a pen-
dências legais, adulterações 
ou outras questões.

Itens avaliados em 
vistoria automotiva

Documentação:
• Verificação de CRV (Cer-
tificado de Registro de Ve-
ículos);
• CRLV (Certificado de 
Registro e Licenciamento 
de Veículos);
• IPVA (Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos 
Automotores);
• Seguro obrigatório;
• Multas;

Veículo:
• Equipamentos para carros 
obrigatório:
• Cintos de segurança;
• Buzina;
• Velocímetro;
• Retrovisores;
• Chave de roda;
• Triângulo;
• Extintores de incêndio;
• Quebra sol.
 
Originalidade do veículo:
• Numeração de chassi;
• Numeração do motor;
• Número de vidros;
• Pintura do veículo.

Prisma Advantage tem novo visual e privilegia transmissão automática

NOVIDADE

O novo Prisma Advan-
tage chega às concessioná-
rias Chevrolet com visual 
atualizado e configuração 
inédita para manter-se fiel 
a sua essência: ser um sedã 
que reúna os itens mais valo-
rizados pelo consumidor do 
segmento dentro da melhor 
relação custo-benefício.

“Nossas pesquisas re-
velaram que o consumidor, 
neste momento, carecia de 
um sedã automático moder-
no, porém mais acessível. 
Foi isso que norteou o desen-
volvimento do novo Prisma 
Advantage 1.4 ECO”, decla-
ra Hermann Mahnke, diretor 
de Marketing da GM

A transmissão automática é 
o item de conforto que ganha 
mais relevância, e o Prisma 
Advantage amplia o acesso a 
essa tecnologia por ser a op-
ção de sedã mais em conta no 
portfólio Chevrolet.

O interior predominante-
mente escuro replica o mesmo 
acabamento contemporâneo 
do exterior. A carroceria traz 
quatro opções de cores: cinza, 
branco, preto ou prata.

Seis marchas
O Prisma Advantage vem 

equipado com o motor flex 
1.4 ECO de até 106 cv e a 
transmissão automática de seis 
velocidades com tecnologia 
Activ Select, que permite trocas 
no modo manual por meio de 
teclas na alavanca do câmbio 
– o mesmo conjunto mecânico 
das versões mais sofisticadas.

De acordo com os dados 
do Inmetro, esta configuração 
do Prisma é nota máxima em 
eficiência energética (AA). Com 
etanol, o veículo percorre média 
de 8,1 km/l na cidade e de 10,2 
km/l na estrada. Com gasolina, 
os números são 11,9 km/l e 14,7 
km/l, respectivamente.

A transmissão automática 
do Prisma Advantage des-
taca-se pelas trocas suaves 
e funcionamento linear. Na 
estrada, a sexta marcha contri-
bui para o conforto acústico, 
fazendo com o motor trabalhe 
em rotações mais baixas em 
velocidade de cruzeiro.

O carro traz os itens de 
conveniência e segurança con-
siderados prioritários, como 
ar-condicionado, direção elé-
trica progressiva, sistema de 
áudio com Bluetooth, travas, 
retrovisores externos e vidros 
dianteiros com acionamento 
elétrico, além regulagens de 
altura do volante, cinto e banco 
do motorista.

Sistema Ixofix e Top Te-
ther para fixação de cadeirinha 
infantil, alerta de baixa pressão 
dos pneus, alerta de esqueci-
mento dos faróis acesos, alerta 
de não utilização do cinto de 
segurança, duplo airbag e freios 
ABS com EBD também fazem 
parte de um pacote único.

O Prisma Advantage dife-
rencia-se pelas calotas escure-
cidas aro 15, pelos adesivos de 
coluna e as capas dos retroviso-
res externos em preto brilhante, 
além do emblema com nome 
da versão nas portas dianteiras.

Em relação aos principais 
concorrentes, o Prisma Advan-
tage se destaca pelo aproveita-
mento do espaço interno, com 
porta-malas de 500 litros, pelo 
consagrado serviço de pós-ven-
da da marca Chevrolet e por 
ter uma legitima transmissão 
automática de seis marchas.

Sedã mais vendido do 
Brasil no acumulado desde 
2015, o Prisma era oferecido 
até então em três versões de 
acabamento (Joy, LT e LTZ), 
duas opções de motorização 
(1.0 e 1.4) e duas de transmis-
são (manual e automática), 
ambas de seis marchas.

DIVULGAÇÃO
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Polícia Federal aponta indícios no 
incêndio dos Correios
De acordo com peritos havia óleo combustível em meio ao material queimado

COMANDO NOTÍCIA

Idoso é agredido por 
vizinho 

Homem cai do hall de 
prédio

Indivíduo é detido por 
prática libidinosos

Filho agride a própria 
mãe 

Guarda Civil 
recupera bike furtada

AGRESSÃOFATALIDADE CRIME

PRISÃO ROUBO

A14

A Polícia Federal ini-
ciou as investiga-
ções sobre o incên-

dio que ocorreu no último 
dia (25) no Centro de Trata-

Desde janeiro foram 
registrados outros sete 
incêndios em outras Cen-
trais dos Correios

mento de Cartas e Encomen-
das (CTCE) dos Correios, 
nas proximidades do desvio 
do pedágio.

Segundo dados foram 
afetados 20 unitizadores 
de carga, do total de 3 mil, 
que circulam diariamente na 

unidade. A carga que pegou 
fogo veio de São José dos 
Campos e seria enviada para 
outros estados.

De acordo com peritos 
que estiveram no local, óleo 
combustível foi localizado 
em meio ao material quei-

mado, e a hipótese de ter 
sido criminoso foi levantada 
pela PF. 

Em nota os Correios in-
formou que “Não é prática 
comum da empresa trans-
portar este tipo de produto e 
que está apurando as infor-

mações e, assim que o levan-
tamento for concluído, será 
enviada a resposta oficial”.

Casos
Desde janeiro foram re-

gistrados outros sete incên-
dios em outras Centrais de 

Correios. O caso mais grave 
ocorreu no CTCE de Forta-
leza onde o incêndio pratica-
mente acabou com  o prédio 
dos Correios, danificando 
90% das estruturas da empre-
sa, destruindo quase todas as 
encomendas e cartas.

Na tarde de domingo 
(1°) um idoso de 67 anos foi 
agredido pelo seu vizinho 
na Rua Amadeu Squilante, 
no bairro São Fancisco, nas 
proximidades do Barco no 
Parque Ecológico.

A vítima foi socorrida 
pela Ambulância Municipal 

e foi levado a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
no jardim Morada do Sol.

O agressor foi levado 
pela equipe da GAP e da 
Guarda Civil até a delegacia 
no qual ficou sob responsa-
bilidade da autoridade de 
plantão.

Vítima foi socorrida 
pela Ambulância 
Municipal e levado 
a UPA

Na manhã do feriado de 
sexta-feira santa (27) uma 
ligação de um vizinho da 
ví t ima informava que o 
homem estava internado no 
hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc) devido uma 

queda no hall do prédio onde 
ele morava.

A vítima foi socorrida 
pelo regaste do Corpo de 
Bombeiros e acabou fale-
cendo ao dar entrada no 
hospital.

Na manhã desta quarta-fei-
ra (04), populares entraram em 
contato com a Guarda Civil re-
latando que no Bairro Jardim 
Veneza havia um individuo 
na prática de atos libidinosos.

Rapidamente a equipe de 

ROMI, composta pelas motos 
086 e 060 se deslocou até o 
local indicado e localizaram o 
homem detido por populares.

Com apoio da viatura do 
Supervisor, o rapaz foi condu-
zido até a delegacia de polícia.

Na manhã de terça feira 
(03) um rapaz foi acusado de 
agredir sua mãe com cabo de 
vassoura no bairro Juscelino 
Kubitschek.

Segundo os policiais que 
atenderam a ocorrência, 
testemunhas informaram 
que a vítima estava com 
ferimentos no rosto mais 
precisamente na sobrance-

lha e nos braços que foram 
feito pelo filho.

Os policiais capturam 
o rapaz tentando fugir da 
residência e foi levado à de-
legacia e preso em flagrante.

A vítima foi levada ao 
hospital para ser atendida e 
logo em seguida foi condu-
zida à delegacia da mulher 
para relatar a ocorrência.

Na manhã desta quarta-feira 
(04), a Guarda Civil recebeu 
através do telefone 153, a liga-
ção de um jovem, relatando ter 
sido vitima de um furto.

Segundo o jovem, ele parou 
sua bicicleta em um estabeleci-
mento comercial, e ao entrar no 
local viu uma garota furtando 
sua bicicleta e fugindo sentido 
Bairro Tancredo Neves.

Rapidamente as viaturas 
iniciaram um patrulhamento 
focado nas imediações e logra-
ram êxito em localizar a garota 
e a bicicleta furtada na Avenida 
Francisco de Paula Leite.

Diante dos fatos, a jovem e 
a bicicleta foram apresentados 
na delegacia de polícia para 
apreciação do delegado de 
plantão.

ARQUIVO JME



Base da ADI vence no 
Metropolitano
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Fantasma inicia sua jornada fora de casa contra Itararé 

Primavera estreia neste 
domingo no Paulistão

A15

O Primavera começa a 
disputa do Campeo-
nato Paulista neste 

domingo, dia 08, ás 15 horas 
contra o Itararé na casa do 
adversário. A equipe vai em 
busca da vitória para começar 
a competição com pé direito.

O campeonato contará 
com 40 equipes divididas em 
cinco grupos com oito times 
cada. O Primavera está no 
grupo cinco, além dele estão: 
Associação Atlética Itararé; 
Associação Desportiva de 
Guarujá; Barcelona Esporti-
vo Capela;, Elosport Capão 
Bonito; Grêmio Esportivo 
Mauaense; Jabaquara Atlé-
tico Clube e Mauá Futebol 
Treinamentos; e Esportes 
Eireli. Todos se enfrentam 

• Itararé x Primavera - Domingo, 08 de abril  às 15h - Local: Virgínio Holtz - Itararé
• Primavera x Elosport - Sábado, 14 de abril às 15h - Local: Ítalo Mário Limongi - Indaiatuba
• Mauaense x Primavera - Sexta, 20 de abril às 15h - Local: Pedro Benedetti - Mauá
• Primavera x Barcelona Esportivo - Sábado, 28 de abril - 15h - Local: Ítalo Mário Limongi - Indaiatuba
• Guarujá x Primavera - Sábado, 05 de maio às 15h – Local: Antônio Fernandes – Guarujá
• Primavera x Jabaquara - Sábado, 12 de maio às 15h - Local: Ítalo Mário Limongi – Indaiatuba
• Mauá Futebol x Primavera - Domingo, 20 de maio às 15h – Local: Pedro Benedetti – Mauá
• Primavera x Itararé - Sábado, 26 de maio às 15h - Local: Ítalo Mário Limongi – Indaiatuba
• Elosport x Primavera - Domingo, 03 de junho às 10h - Local: Dr. José Sidney da Cunha - Capão Bonito
• Primavera x Mauaense - Sábado, 09 de junho às 15h - Local: Ítalo Mário Limongi – Indaiatuba
• Barcelona Esportivo x Primavera - Sábado, 16 de junho ás 10h - Local: Conde Rodolfo Crespi - São Paulo
• Primavera x Guarujá - Sábado, 23 de junho às 15h - Local: Ítalo Mário Limongi - Indaiatuba
• Jabaquara x Primavera - Domingo, 01 de julho às 10h - Local: Espanha – Santos
• Primavera x Mauá Futebol - Domingo, 08 de julho às 10h - Local: Ítalo Mário Limongi - Indaiatuba

Confira a tabela do Primavera na primeira fase do Campeonato Paulista

em turno e returno no mesmo 
grupo e se classificam três 
equipes para segunda fase.

O fantasma, que sonha 
com o acesso, montou para 
essa temporada uma equipe 
jovem com jogadores que 
competiram na Copa São 
Paulo de Futebol Júnior, que 
prevaleceu durante a copinha 

e chegou até a terceira fase 
perdendo para o Vitória/BA.  

Outros jogadores tam-
bém chegaram para compor 
o elenco. No setor de ata-
que foram contratados os 
atacantes Matheus Lu que 
teve passagem por Guarani 
e São Paulo, Ivamar Junior 
que estava no América/SP, 

Anderson Zacarias ex-Iraty/
PR e Juninho que jogou no 
Boavista/RJ.

O técnico Paulo Pereira 
dirigiu a equipe em dois jo-
gos treinos, um contra Seme 
(Secretaria Municipal de 
Esportes) de Itu, no campo da 
Osan e outro contra o time B 
do Corinthians em São Paulo. 

A equipe vai em busca da vitória para começar a competição com pé direito

19º CAMP. LIGA REGIONAL AIFA DE FUTSAL

Rodada amanhã, dia 07, na Sol-Sol
Horário           Time                                                  Divisão
12h50  Barcenlona Futsal x Carvalhada  Futsal                 2°
13h50  Parque Indaia x Clube 9de Julho            2°
14h40  União Tribuna B x The Rocket                 2°
15h30   Tapiratiba/Sociapan  x  Klorofila/Piscina.Com      2°
16h20 Zenit Futsal x  Kautela /Elfa                                  2°
17h10 Cebi/VM x Borussi/D. Pachelli                              2°

Rodada amanhã, dia 07, no Carlos Aldrovandi
Horário       Time                                                     Divisão
12h50     Projeto Restitui B x Unidos da Cecap                                3°
13h50  Kitimico x Campo Bonito                                    3°
14h40  Cidade Nova x  Elias Fausto                                       3°
15h30      ML. infor/D. Unifarma x Tênis de Ouro                              1°
16h20          Real Sporting x Regatas Saltense                               3°
17h10  União Z. Leste x Colégio Conquista                             3°

18º Copa Futsal Atletas de Cristo 2018

Rodada domingo, 08, no Carlos Aldrovandi
Horário   Time
12h30     Ministerio Plenitude x Minist. U. Nova Visão
13h20     Avivmento Biblico x Hangar 7
14h10     ASS. De Deus Leão Juda x  Renascerem Cristo
15h00    ASS. Deus Madureira x  Batista JD. Morada Sol
15h50    Batitsta Água Viva x  Nazareno  Ebenezer 

As categorias de base da 
ADI (Associação Desportiva 
Indaiatubana) enfrentou no 
último dia (24), no ginásio 
do Carlos Aldrovandi, a 
equipe do São Caetano pelo 
Campeonato Metropolitano 
das categorias de base.

Os jogos foram bem mo-
vimentados com muitos gols 
e os donos da casa usaram 
bem o fator de estar jogando 
em casa e venceram a maio-
ria dos confrontos.

Na categoria sub-12 foi o 
jogo mais equilibrado, pois 
os torcedores assistiram uma 
bela partida de futsal e viram 
a equipe da ADI vencer pelo 
placar de 4x3 o time do ABC. 

O sub-14 se impôs e ven-
ceu bem o São Caetano por 
5x1 e mesmo resultado foi 
da partida do sub-16 que 
tem o jogador Robson de 
Paula Chagas da ADI como 
artilheiro da competição, na 
categoria com seis gols.

O último jogo foi à cate-
goria sub-18, mas a equipe 

da ADI não conseguiu repetir 
o mesmo desempenho que as 
outras categorias e acabou 
sendo derrotado por 4x0.

Já categoria sub-20 rea-
lizou um amistosos contra a 
equipe de Barueri no Giná-
sio José Correa, em Barueri 
(Grande São Paulo). A equi-
pe acabou sendo derrotada 
pelo placar de 4x2.

Profissional
A equipe profissional da 

ADI estreou na Liga Paulis-
ta na noite de quarta-feira 
(04) no ginásio do Carlos 
Aldrovandi contra time de 
Taubaté.

ADI fez um bom jogo com 
movimentações rápidas crian-
do chances de gol, mais não 
foi efetivo nas finalizações. Já 
a equipe visitante com mais 
experiência na competição 
foi mais eficiente nos seus 
ataques e acabou vencendo 
pelo placar de 3x0 com gols 
de Felipe e Fabinho que ba-
lançou as redes duas vezes.

A equipe vai em busca da vitória para 
começar a competição com pé direito

As categorias de base da ADI competiram no último dia 24 contra a equipe
 de São Caetano



Helvetia Fest 2018 comemora 
os 130 anos da Colônia
3ª edição acontece no dia 14 com missa solene e diversas atrações
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Indaiatuba sedia espetáculo da Orquestra de 
Viola de Valinhos

MÚSICA

3ª edição da Helvetia Fest será em comemoração aos 130 anos da Colônia

A16

Horóscopo de 06 a 12/04 Por Alex Costa Guimarães

O ariano estará mais afetivo, mais voltado para 
iniciar uma nova forma de amar ou de se relacio-
nar, estará mais aberto para a afetividade. Sua vida 
fiananceira passa ater uma melhora em diversos as-
pectos, e o proprio nativo se sentirá mais suave em 

suas posturas. Isso facilitará muito  seus acordos e negociações. 
Um novo ciclo se inicia. É uma nova fase aproveite.

Agora o taurino pode se sentir um pouco mais 
fechado e introspectivo. Sua vida afetiva tende a 
apresentar alguns problemas e necessitará aprender 
a deixar de lado, a desapegar de alguns sentimentos 
que só causam confusão. Essas semanas são ótimas 
para viajar ou incicar um estudo que traga novidades em sua mente.

O geminiano entra em uma fase onde as amiza-
des e os projetos se tornaão muito interessantes, 
para quem é solteiro poderá querer ficar con-
hecendo diversas pessoas, sem conseguir se fixar 
em ninguém. Fase onde pode encontrar muitas 

amizades novas.Em termos profissionais é um bom momento.

A vida profissional do canceriano estará sendo 
movimentada de forma bastante positiva, e 
novos planos em sua carreira podem surgir. No 
entanto sua vida pessoal pode ficar diminuirda 
pelo cansaço ou necessidade de se recolher um 
pouco. Pode vir a fazer parte de uma nova equipe de trabalho, 
ou mudanças em sua maneira de trabalhar tendem a ocorrer.

O leonino poderá estar revisando sua vida afetiva, 
alguns relacionamentos podem terminar de forma 
inesperada, alguns projetos envolvendo viagens, 
pessoas e empresas estrangeiras podem ocorrer ou ser 
firmados. Aliás, o nativo terá mais sorte com pessoas 

que vem de longe para sua vida afetiva.Se trabalha com comuni-
cação(palestras, comércio ou vendas) será um momento facilitado.

O virginiano estará mais fechado e voltado para 
seus sentimentos e seus desejos pessoais. Haverá 
uma transformação em seus sentimentos, e sua 
inteligencia emocional será renovada. Poderá ter 
dificuldades em sua vida amorosa, sua memoria 
pode ficar presa a recordações. O ideal é aproveitar esse mo-
mento para ler, viajar ou dara um curso, se for possível.

O libriano inicia agora uma nova fase afetiva e amo-
rosa, nos seus relacionamentos pessoais e/ou profis-
sionais.É comum ter uma maior movimentação em 
sua vida social (amigos, festas, encontros, etc). Pode 
ficar propenso a modificar sua maneira de falar ou 

de se expressar e isso se refletir mais ainda em suas relações.

O escorpiano estará agitando seu meio ambiente, 
aprendendo a lidar com as mudanças e a necessidade de 
controle de sua rotina, para que traga também prazer, prin-
cipalmente no seu ambiente de trabalho. Uma nova forma 
de trabalhar pode surgir a qualquer instante. Os amigos 
(novos e antigos) aproximam-se do nativo. Fase boa para concursos. 

Vida social ativa e prazeirosa para o nativo de 
sagitário. Se estiver solteiro, durante algumas 
semanas o nativo pode começar um romance. 
Uma observação e tomada de consciencia em sua 
maneira de ser está em andamento.  Aproveite esses 

bons momentos. No trabalho, saiba se comunicar com os outros.

O capricorniano entra em um momento de intro-
specção, mas ao mesmo tempo de criação de novos 
sentimentos ligados a sua familia, pode ter que se 
tornar mais caseiro ou mais familiar ou ficar preso a 
sensações e sentimentos do passado, mas o momento 
pede renovação dessas emocões. Novas oportunidades podem surgir.

O aquariano pode se envolver mais com seus 
compromissos sociais. É possível fazer novas 
amizades pois estará mais aberto, simpático 
e comunicativo.  Dentro de casa, em familia, 
corre o risco de discutir ou de disputar ideias 

juntos aos familiares. Desejará receber amigos em sua casa. No 
trabalho, muitas energias estão permitindo seu crescimento.

O pisciano começa uma fase de maior en-
volvimento com suas finanças, poderá fechar 
acordos, contratos, e acertar situações que per-
mitam aumentar seus rendimentos e sob esse 
aspecto, um novo negócio ou projeto pode ser 
firmado. O dinheiro tende a chegar até mais tranquilamente. 

No próximo dia 14 de 
abril acontece a 3ª edi-
ção do Helvetia Fest 

que neste ano irá comemorar 
os 130 anos da Colônia Hel-
vetia. Para o dia estão sendo 
programadas diversas atrações 
que se iniciam às 11h e termi-
nam à meia-noite. A entrada é 
franca e estacionamento deve 
ser pago no local.

De acordo com a gerente 
de eventos, Ana Carolina 
Bannwart, a festa será mar-
cada por diversos momentos 
importantes, dentre eles um 
momento de fotos das famí-
lias. “Está sendo preparado 
tudo com muito carinho para 
termos mais uma linda festa, 
para tanto convido todos para 
saberem um pouco mais sobre 
nossa Fundação”, convida.

Para dar início à progra-
mação, às 11 horas acontece a 
Missa Solene, na igreja Nossa 
Senhora de Lourdes, que será 
cantada pelo Coral de Helvetia, 
e em seguida será realizada a 
Competição Popular Tiro ao 
Alvo (carabina de pressão) 
com premiação às 18h45. 
Logo após haverá a Solenidade 
de Abertura da festa e Helve-
tiatrunk (gole dos helvetianos).

Ao longo do dia, os visi-
tantes poderão conhecer um 
pouco mais sobre os costumes 
e tradições da etnia, como as 
apresentações do Jodlerklub 
Helvetia com danças e músicas 
típicas; da banda Schnaps-
muisig; e do grupo de danças 
típicas (danças folclóricas 
alemãs Edelweiss, Tanzgruppe 
Helvetia e Tanzgruppe Frie-
dbrug). Ainda no dia haverá 
um desfile com a participação 
dos grupos de dança (convi-
dados e Helvetia) e dança de 
integração na tenda principal.

Para que quiser participar 
do desfile, Ana Carolina infor-
ma que todos estão convidados 
e tem que estar com seus trajes 
típicos. “A concentração será 
às 19h, próximo a entrada da 
festa, para um belo apogeu”, 
informa.

A banda “Die Lustigen 
Musikanten”, da cidade de 
Blumenau/SC, também será 
uma das atrações da festa que 
fará um grande show da Ok-
toberfest com muita bebida e 
comidas típicas. E por último 
haverá a tradicional Compe-
tição do Chopp. Além disso, 
o evento ainda contará com 
espaço kids para as crianças se 
divertirem a noite toda.

Na gastronomia os visi-
tantes poderão se deliciar 
com a torta de queijo, Rõsti, 
Salsichões, Bananenstrudel, 
Maniokasuppe, Schublig Mit 
Manioka, Spãtzli, café, doces 
e bebidas.

E pra quem gosta de sou-
venier, a Helvetia Fest contará 
com barraca com muitos pro-
dutos como bótons comemora-
tivos dos 130 anos da Colônia, 
além de canecas, camisetas, 
artesanatos, entre outros.

Ainda segundo a gerente 
de eventos, estão confirmadas 
presenças de autoridades como 
o vice-prefeito de Indaiatuba, 
Dr. Tulio Jose Thomaz do 
Couto; Senhora Helen Keiser, 
Presidente do Conselho do 
cantão de Obwalden; Senhor 
Josef Hess, Conselho de Gover-
no de Obwalden; Senhor Beat 
Mathis, Conselho de Estados 
de Obwalden; Senhor Rudolf 

Wyss, Cônsul Geral do Rio de 
Janeiro; Senhor Cônsul Geral 
Urs Brönnimann, Cônsul Geral 
de São Paulo e Sra. Katharina; 
e Senhor Xaver Schönbächler, 
Cônsul de São Paulo; 

A Colônia Helveti está lo-
calizada na Alameda Antônio 
Ambiel, 895 – Colônia Helve-
tia, Indaiatuba – SP.

Colônia
A data da Fundação da 

Colônia Helvetia ocorreu em 
14 de abril de 1888, pelas 
famílias Ambiel, Amstalden, 
Bannwart e Wolf, mas pode 
ser compreendida se nos re-
portarmos ao ano de 1854, 
ano este que vinte e seis (26) 
famílias, num total aproxi-
mado de cento e cinquenta 
(150) pessoas, procedentes 
do Cantão de Obwalden, na 
Suíça, chegaram ao Brasil 
para trabalhar na Fazenda Sítio 
Grande, propriedade do Sr. 
Antônio de Queiroz Telles, no  
Município de Jundiaí, período 
este que a Europa Central vivia 
momentos de crise econômica 
e social resultante das guerras 
e movimentos sociais que 
reivindicavam mudanças nas 
instituições e nas estruturas 
da sociedade. Esta crise foi 
particularmente acentuada na 
Suíça, o que significou o enfra-

quecimento político e afetou 
economicamente os cantões 
da Suíça Central entre eles, 
Obwalden.

As quatro famílias, Am-
biel, Amstalden, Bannwart e 
Wolf compraram de Vicente 
Sampaio Goes o sítio Capi-
vari-Mirim e parte do sítio 
Serra D’Água, ao longo do 
Rio Capivari Mirim. Nos seis 
primeiros anos as quatro famí-
lias trabalharam em comum. 
Em 1894 dividiram a proprie-
dade em quatro partes iguais, 
reservando um alqueire para 
a futura construção da Escola 
(Educação) e da Igreja (Fé 
católica).

Os descendentes dos fun-
dadores têm orgulho do nome 
do lugar onde nasceram. De 
certo modo, o nome define a 
sua identidade, as suas raízes, 
da Suíça, o termo “Helvetia” e 
da experiência dos imigrantes 
nas fazendas do Brasil, o termo 
“Colônia”.

Enfim, não há como negar 
que Helvetia ocupa um lugar 
privilegiado na geografia eco-
nômica, social e cultural do 
Estado de São Paulo, ficando 
a 100 quilômetros da capital. 
Situa na divisa dos municípios 
de Indaiatuba e Campinas, a 
uma distância de 8 e vinte 20 
quilômetros respectivamente. 

Depois de percorrer diversas cidades do estado, a Orquestra 
de Violas e Cultura Caipira de Valinhos encerra a temporada de 
apresentações no dia 13, em Indaiatuba, com o espetáculo Leva 
Viola.  O evento acontece às 20h, na Sala Acrísio de Camargo, 
no Ciaei (Centro Integrado de Apoio à Educação) e tem entrada 
gratuita.

O desejo de preservar a memória do cotidiano caipira e 
transmitir seus costumes por meio da música foi o que motivou 
a criação da Orquestra de Violas e Cultura Caipira de Valinhos 
em 2005. Sob o comando do maestro Robson Furiozo, que sobe 
ao palco acompanhado de uma viola, o grupo é formado por 25 
integrantes, que manejam 22 violas caipiras, dois violões, um 
contrabaixo, uma flauta e um berrante. Ao longo de sua história 
a Orquestra já se apresentou ao lado de músicos de renome como 
Pena Branca, Craveiro e Cravinho e Inezita Barroso. Dentre suas 
principais influências musicais estão os artistas Almir Sater, Tião 
Carreiro & Pardinho, Milionário & José Rico e Liu & Léu.

O repertório dos shows busca reviver as tradições orais da 
comunidade rural, com a contação de 'causos', e levar canções 
que reflitam na relação do homem com os elementos da natureza. 

Algumas das músicas que marcam o setlist do espetáculo são 
Estrada da Vida, Menino da Porteira, Inhambu-Xintã e o Xororó, 
Tristeza do Jeca, Brasil Caboclo, Chalana, Vide Vida Marvada, 
O Fio de Cabelo, Saudades da Minha Terra, Cheiro de Relva, 
João de Barro e Moreninha Linda.

A iniciativa conta com o incentivo do Governo do Estado 
de São Paulo, por intermédio do Programa de Ação Cultural da 
Secretaria de Estado da Cultura (ProAC – ICMS/SP) e patrocínio 
da Tuberfil, empresa especializada em produção de Tubos de 
Aço e Peças Tubulares, com sede em Indaiatuba, e que atua em 
diversos segmentos, como construção civil e sucroalcooleiro. A 
organização e produção do evento é realizada pela Renovarte 
Produções Culturais, empresa que viabiliza a realização de proje-
tos artísticos por meio de leis incentivo como ProAC e Rouanet.

Os convites para o Leva Viola são limitados e podem ser 
retirados gratuitamente no local do evento uma hora antes do 
espetáculo. O Ciaei está localizado à avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, 3665, Jardim Regina, Indaiatuba (SP). Mais 
informações pelo telefone (19) 3365 7934.

O evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura.



Adelaide Decoração

Duas Rodas

Escola Automotiva

Luck Chic

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja

Na Adelaide Decorações você encontra o que há de melhor e mais 
moderno em persianas, cortinas, papel de parede, colcha sob medida, 
almofadas, pisos laminados/vinílico e tapetes tudo com os últimos 
lançamentos da nova coleção 2018. Atende diariamente no horário 
comercial e aos sábados com hora marcada. Pagamento com cartão e 
pode ser dividido em 5 vezes com cheque ou boleto. Faça um orçamento 
sem compromisso. Informe-se no 3894-4638/ 9.9763-2829. 

Casa da Esfiha

Inauguração Sonhare

A coleção Outono de vestidos de noiva da Center Noivas/Bromélia, é uma 
combinação perfeita das tendências da moda com as melhores tradições 
do casamento em modelos deslumbrantes. Para quem vai casar é a 
melhor opção. Uma variedade incrível de modelos com tecidos nobres, 
transparência, cetim, pedraria e muito brilho. Vale a pena também conferir a 
nova coleção moda festa, com vestidos longos e curtos, sempre na opção 
venda ou aluguel. Demais! Whatsapp: 9.9540-8836. Telefone: 3875-1760

Kostela do Japonês, não existe 
nada melhor
Quem não gosta de costela? Lógico, todos curtem essa carne, mas tem 
que ser bem feita, no ponto. Aqui em Indaiatuba, costela é só na Kostela 
do Japonês. Bem Magrinha, super macia e no ponto. Ainda acompanha 
aquele senhor feijãozinho com arroz, saladas diversas, farofa, batata 
e mandioca fritas. Comida simples, porém não existe nada melhor. Vá  
experimentar na R. Antônia Martins Luiz, 180 - Distrito Industrial, João 
Narezzi - Fone: 3894-6646. 

Bicicletas Oggi para MTB - Outono é a melhor época para pedalar 
no ano e acaba de chegar a linha completa de bicicletas Oggi, 
não deixe de conferir! Oferece também roupas e acessórios. Tudo 
isso e muito mais você encontra na Duas Rodas Bicicletaria Av. 
Presidente Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269

A Sonhare acaba de inaugurar sua maravilhosa loja de estofados 
e tapetes. Vale a pena conferir no Polo Shopping (antiga Loja 
Columbo). Sucesso João e Mara neste novo empreendimento

A Casa da Esfiha está fazendo o maior sucesso no seu espaço 
kids com essas três máquinas de game. Leve seu filho para se 
divertir e aproveite para saborear as delícias árabes

A cadelinha Suzi com a 
tutora Marlene e a vovó 
na Clínica Veterinária 
Bicho Amigo

Agora é hora de você aprender tudo sobre carro e abrir o seu próprio 
negócio. Curso completo de mecânica de automóveis: suspensão, 
direção, freio, transmissão, carburação, ignição, carga e partida, 
motor e injeção eletrônica. MATRÍCULAS ABERTAS. Rua Humaitá, 
1107 - Fone: 3394-4394 / 9.9334-2509 (próximo a Stalden)

A noiva Ketlen Adrielle dos Santos.jpg. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente
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Acaba de 
chegar a nova 
coleção Outono / 
Inverno na Luck 
Chic modelos 
maravilhosos e 
nas cores da nova 
estação. Tudo com 
15% off e 6x no 
cartão. Vá conferir. 
Rua 24 de Maio, 
1320 - Fone: 
3875-0186

Sábado 
e Double 
Chopp Lager 
Burgman é uma 
combinação 
perfeita! 
Vale a pena 
experimentar 
no Grenelle 
GastroPub! 
Avenida 
Conceição, 250 
- Fone: 3834-
4802. Bom 
demais!

Arnaldo e Fausto

Mário

Susana



Escola de Futebol Cruzeiro Indaiatuba: Onde nascem os campeões: treinos de manhã, tarde e noite, com 
professores capacitados para atender diversas idades entre 3 a 17 anos. Dê “bola” ao talento de seu filho!
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Leve seu carro para a GT Serviços Automotivos: Embelezamento de Veículos. Rua 
Tupinambás, 620 - Fone: 3835-2413

A Le Paws está com uma novidade, agora com transporte pet 
exclusivo para seus clientes. Ligue 9.8338-4505. Seu Pet merece!

Julia comemorou seus 9 anos com uma deliciosa festa, com 
muita animação no Buffet Jujubaz

Cerimonialista e blogueira Ivanilde Reis e Marina da 
Brigadeiro da Nina em recente evento

Comemorando seus quinze 
anos de profissionalismo 
e bons serviços prestados 
aos clientes de Indaiatuba 
e região, a Sanare - 
Serviços de Saúde, realizou 
com seus funcionários 
e parceiros um delicioso 
coquetel, onde pode reunir 
todos os responsáveis 
pelo sucesso da empresa. 
Parabéns Ana Lúcia e 
seus colaboradores, e 
parabéns também à todos 
os parceiros e clientes 
que favoreceram de 
alguma forma o sucesso 
da Sanare!!!

Equipe sub 13 da escola de futebol oficial do Cruzeiro em 
recente amistoso interno

Equipe sub 11da escola de futebol oficial do Cruzeiro em 
recente amistoso interno

Equipe sub 07 da escola de futebol oficial do Cruzeiro em 
recente amistoso interno.

Equipe sub 05 da escola de futebol oficial do Cruzeiro em 
recente amistoso interno

SANARE COMEMORA 15 ANOS DE PROFISSIONALISMO

DESTAQUESDO MÊS - ATENTO

Sidnei – Portaria noturnaFlávia – Portaria diurnaAlessandro – Serviços gerais



CINEMA

COM AMOR, SIMON - Lançamento  -  Drama  -  Classificação 12 anos  
-  110 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (5)  a  Quarta (11):   19h15  /  21h40
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (5)  a  Quarta (11):   16h45
..............................................................................................................................
UM LUGAR SILENCIOSO - Lançamento  -  Suspense  -  Classificação 14 
anos  -  90 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (5),  Sexta (6),  Segunda (9),  Terça (10)  e  Quarta (11):   
19h25. Sábado (7)  e  Domingo (8):   14h20  /  19h25
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (5)  a  Quarta (11):   17h10  /  21h55
..............................................................................................................................
COVIL DE LADRÕES
Lançamento  -  Ação / Policial  -  Classificação 14 anos  -  140 minutos

LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (5)  a  Quarta (11):   20h20
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (5)  a  Quarta (11):   15h50
..............................................................................................................................
O HOMEM DAS CAVERNAS
Lançamento  -  Animação / Comédia  -  Classificação livre  -  89 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (5),  Sexta (6),  Segunda (9),  Terça (10)  e  Quarta 
(11):   16h30  /  18h40. Sábado (7)  e  Domingo (8):   13h50  /  16h30  /  18h40
..............................................................................................................................
PROJETO FLÓRIDA - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate após a 
exibição*  -  Drama -  Classificação 14 anos  -  111 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (10):   19h30. *Atenção: para o Cineclube os ingressos 
tem preço único de R$ 10,00 para todos.
..............................................................................................................................
JOGADOR Nº 1 - 2ª semana  -  Aventura / Ficção  -  Classificação 12 anos  
-  140 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (5)  a  Quarta (11):   17h15
Polo Shopping: Sexta (6)   e  de  Domingo (8)  a  Quarta (11):   19h00 - atenção 
especial aos dias de exibição desta versão
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (5)  a  Quarta (11):   16h05
3D - LEGENDADO  -  atenção especial aos dias de exibição desta versão
Polo Shopping. Quinta (5)   e  Sábado (7):   19h00
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (5)  a  Quarta (11):   21h15
..............................................................................................................................
NADA A PERDER - CONTRA TUDO, POR TODOS - 2ª semana  -  Drama  
-  Classificação 12 anos  -  135 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (5)  a  Quarta (11):   18h20  /  21h00
Polo Shopping: Quinta (5),  Sexta (6),  Segunda (9),  Terça (10)  e  Quarta 
(11):   18h20  /  21h00. Sábado (7)  e  Domingo (8):   15h40  /  18h20  /  21h00
..............................................................................................................................
UMA DOBRA NO TEMPO - 2ª semana  -  Fantasia / Aventura  -  Classificação 
10 anos  -  110 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (5)  a  Segunda (9)   e  na  Quarta (11):   14h50  /  18h50
Terça (10):   somente  14h50
..............................................................................................................................
PEDRO COELHO - 3ª semana  -  Comédia  -  Classificação livre  -  95 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente Sábado (7)  e  Domingo (8):   14h30
Polo Shopping: Quinta (5)  a  Quarta (11):   15h20
..............................................................................................................................
CÍRCULO DE FOGO: A REVOLTA - 3ª semana  -  Ação / Aventura  -  Clas-
sificação 12 anos  -  110 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (5),  Sexta (6),  Segunda (9),  Terça (10)  e  Quarta (11):   
20h45. Sábado (7)  e  Domingo (8):   17h50  /  20h45
..............................................................................................................................
OS FAROFEIROS - 5ª semana  -  Comédia  -  Classificação 12 anos  -  103 
minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (5)  a  Quarta (11):   15h30
Polo Shopping: Quinta (5)  a  Quarta (11):   14h40  /  21h40
..............................................................................................................................
PANTERA NEGRA - 8ª semana  -  Ação  -  Classificação 14 anos  -  134 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (5)  a  Segunda (9)   e  na  Quarta (11):   21h15
*Excepcionalmente na terça, dia 10, não haverá exibição deste filme.
..............................................................................................................................
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Matheus completa 7 anos hoje, dia 
6. Parabéns de toda sua família, 
especialmente da vovó Maria

Imobiliária Chido comemorando mais um ano de vida de 
Ana Alice B.Rinco. O grupo Mais Expressão deseja toda 
felicidade e prosperidade!Alunos do Jardim II na comemoração da Páscoa do Colégio Montreal

Alunos do Infantil 3 do Objetivo comemorando a Páscoa

Alunos do Colégio Alves de Oliveira comemorando a Páscoa

Alunos do Colégio Alves de Oliveira comemorando a Páscoa

A tradicional encenação da Paixão de Cristo contou com mais de três mil 
pessoas que lotaram as arquibancadas para acompanhar o espetáculo

Corujice a parte! Bete Pazini era só orgulho na 
apresentação da neta querida, Giovana Pazini

Depois de percorrer diversas cidades do estado, espetáculo Leva Viola acontece no dia 13 de abril, as 20Hs, na Sala Acrísio 
de Camargo, com entrada gratuita

O Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, realizou na noite do dia 03, a sua 
35ª reunião ordinária na Casa da Esfiha em Indaiatuba. Os destaques da 
noite foram: o companheiro Ivan falou em nome do Sr. Geiss, que estava 
presente, convidando a todos, para o lançamento do livro sobre a história 
de Indaiatuba pela visão de seu Geiss; a companheira Maria Angélica 
fez uso da tribuna para fazer uma pequena, mas instrutiva palestra 
sobre “Autismo”, que suscitou uma calorosa e deliciosa discussão sobre 
o assunto. Ela também falou sobre a primeira caminhada de apoio a 
conscientização ao dia mundial do autismo , que ocorrerá no dia 08/04, 
que sairá da Praça Candelária e termina na Praça Dom Pedro. onde 
estará a barraca Sol Nascente Pastelaria, que terá renda doada para o 
CIRVA, horár io da saída 8h30! O jovem companheiro do Rotaract, Felipe 
Dushannes, falou sobre o pizzaract, campanha do Rotaract que reverterá 
em recursos financeiros para os projetos do clube, e estava vendendo 
os convites para retirada no próprio Rotaract, aos preços: R$ 25,00 uma 
pizza e R$ 45,00 duas! a retirada das pizzas será no dia 28/04, na Casa 
da Amizade, nos sabores: presunto e queijo, calabresa, muçarela.

O filme será exibido na próxima 
terça-feira, 10 de abril, às 19h30 
no Topázio Cinemas do Shopping 
Jaraguá Indaiatuba, e terá reprise 
no dia 14 de abril, em horário 
a ser divulgado. Para a sessão 
Cineclube, o ingresso tem preço 
único de R$ 10 por pessoa.
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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL - ATENTO

Sérgio e Lucia Ramos, da Lucia Ramos Lingerie, 
promoveram no último dia 29, um Café da Manhã em 
homenagem ao dia da Mulher, para as amigas e consultoras

Flavia de Genaro com seu filho Felipe em um momento de 
diversão e muita descontração

CETEC participou do evento em comemoração ao Dia da Mulher, na Casa da Mulher Anália Franco

Adriano, proprietário da Mega Air, oferece serviços diferenciados 
e ainda destaca a nova lei que entrou em vigor onde obriga a 
manutenção dos ares-condicionados. Mais informações 3328-0031

O Cabeleireiro das Noivas, Thiago Costa com a Dona Rosalina, 
que é uma cliente mais que especial, além de ser  um doce de 
pessoa e muito vaidosa. Nosso beijo especial pra ela

José Aparecido, dia 26/04William Bittencourt, dia 07/04Alessandro, dia 09/04Diemerson, dia 17/04Adriana Nabarrete, dia 28/04

Estevão, dia 17/04Meire, dia 09/04Tatiane, dia 08/04José Wantuil, dia 04/04Manoel, dia 22/04



negócios & classificados
Nº 791

LOCAÇÃO – SALÕES E SALAS

Centro (Ed. Ambassador)- SL0112
Sala Comercial 20M², 01 Wc, Ar Condi-
cionado, Carpete de Madeira
R$450,00 + IPTU R$ 400,00 + R$ 
65,00

Centro – SL00247
Sala Comercial 50M²
R$800,00 + IPTU

Jd.Pompeia-SL00338
Torre Corporate 40M².
R$800,00 + Condomínio R$405,00 
+ IPTU

Centro – SL00339
Sala comercial no Ed. Córdoba
50m² com 01 Wc (Sem vaga)
Condomínio e IPTU isento. 
R$850,00

Jd.Pompeia-SL00292
Torre Corporate 41M².
R$1.000,00 + Condomínio R$424,00 
+ IPTU

CENTRO 
SALÃO 25m², 24 de maio. 
R$ 1000,00 + iptu

CENTRO - SL00302 
SALÃO COM 50m² com 1 wc no 
centro na rua Pedro Gonçalves 
R$ 1500.00 + iptu

Centro- SL00336
Salão Com 3 A 5 ambientes, com 
vestiários. R$ 3.000,00

Jd. Morada do Sol –SL00274
AU.80 + 70 Descoberta, 02 Wcs com 
estacionamento na frente.
R$ 3.000,00 + IPTU R$ 80,00 

CENTRO SL00337 
SALÃO EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 
RUA CANDELARIA  
80m² COM ESTACIONAMENTO P/03 
AUTOS E SISTEMA DE SEGURANÇA
R$ 3700,00

SL00346 - SALÃO NA CIDADE NOVA 
PROXIMO AV CONCEIÇÃO 
SALÃO 300m mais um terreno 250m 
APROXIMANDAMENTE 500m² COM 
TERRENO R$5500.00

LOCAÇÃO - CASAS

Jd. Adriana – CA02881
Casa de fundos com 02 cômodos 
amplos, Wc, vaga para moto.
R$ 550,00 + IPTU

VILA MARIA HELENA CA02833 
CASA DE FUNDO. ÁGUA E LUZ 
INDEPENDENTE 
1 DORM, BANHEIRO E COZINHA. 
R$ 600,00 + IPTU

Jd. Pau Preto – CA02513
Casa de fundos com 01 dormitório, co-
zinha, sala, lavanderia, Wc, despensa, 
quintal com churrasqueira, sem vaga.
R$ 600,00 + IPTU
 
RUA CANDELARIA PROX AV KEN-
NEDY CA02684 
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
QUINTAL, E GARAGEM P/02 AUTOS. 
R$ 1200,00 + IPTU 

CENTRO CA03030
IMÓVEL RESIDENCIAL OU COMER-
CIAL 4 CÔMODOS 
R$ 1200,00 + IPTU

VILA RUBENS CA03026 
02 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), DUAS 
SALAS, COZINHA, A.S, VARANDA E 
GARAGEM PARA CARRO + MOTO 
R$ 1300,00 + IPTU

VILA FURLAN CA03017 - DUAS CASAS - 
FRENTE 2D, SALA, COZ., 1 WC, QUINTAL E 
DUAS VAGA COBERTA. FUNDOS 1 DORM, 
SALA, COZ, 1 WC R$ 1300,00  + IPTU

VILA GEOGIRNA CA03029 - 2 DOR-
MS, SALA, COZ., QUINTAL E GAR. 
COBERTA P/02 AUTOS R$ 1350,00 

JD JEQUITIBA CA03032 
3 DORMS (1SUÍTE), SALA DE TV, 
SALA DE JANTR, COZ, CHUR E GAR. 
COB P/02 AUTOS. R$ 1450,00 + IPTU

CA1331 - OPORTUNIDADE PARQUE 
SÃO LOURENÇO, A.T 300 - 3D (1SUÍTE) 
SALA DE ESTAR, SALA DE JANTAR, 
SALA DE TV, COZ. C/ ARMÁRIOS, DES-
PENSA C/ ARMARIO, QUINTAL, JD, E 
GAR. P/ 4 CARROS R$ 1500,00 + IPTU 

JARDIM AMERICA 
MOBILIADA. 03 DORMITÓRIOS (1 SUÍ-
TE), SALA, COZINHA, BANHEIRO E 
ÁREA GOURMET. R$ 2200,00 + IPTU

CASA COMERCIAL NO CENTRO 
4 DORMITÓRIOS, 3 BANHEIROS, 1 
COZINHA E GAR R$ 2500,00 + IPTU 

LOCAÇÃO – APARTAMENTOS

Solar dos girassóis AP00816 
{OPORTUNIDADE} sua chance de 
diminuir seu aluguel e morar em um 
condomínio com bastante área verde 
02 dormitórios, wc, sala, cozinha, 01 
vaga. Apto térreo  
R$ 500,00 + COND + IPTU (R$ 850,00)

KITNET CENTRO AP00787 
MOBILIADA  
R$ 600,00 + COND + IPTU  

Azaleia de Itaici – AP00710
03 dormitórios, sala, cozinha, Wc ,01 
vaga, portaria 24 horas e área de lazer.
R$ 1.100,00 (Incluso Condomínio e 
IPTU).

Jd. Moacir Arruda – AP00831
 02 dormitório, sala 02 ambientes, 
cozinha, Wc, área de serviço e 01 vaga 
coberta
R$ 1.100,00 (Incluso condomínio e 
IPTU)

Apartamento Centro AP00854 
02 dormitórios com armários (01 suíte), 
sala 02 ambientes, wc, cozinha com 
armários, A.S. 01 vaga. ( cond com 
piscina e salão de festa)
R$1.300,00 + Cond + IPTU
 
Torres da liberdade AP00590 
03 dormitórios (suíte), sala 02 ambien-
tes, cozinha planejada e 02 vagas. 
Área de lazer completo 
R$ 1500,00 + cond + iptu

Torres da liberdade AP00844
03 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE, E 2 
DORM COM AR COND), COZINHA 
PLANEJADAS, SALA 2 AMB, 2 VAGAS 
DE GARAGEM. Área de lazer completo.
R$1800,00 + COND + IPTU
 
CENTRO, JATOBÁ AP00845 03 
03 DORM (1SUÍTE), SALA 2 AMB, 
VAR, 2 VAGAS. 
120m²  
R$2600,00 + cond+ iptu

VENDA- APARTAMENTOS

Jd. Eldorado– AP00555
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, 
lavanderia e 01 vaga.
R$ 150.000,00

Jd. Parque Indaiá – AP00816
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc e 01 
vaga.
R$ 170.000,00

Centro – AP00558
Kitnet com garagem.
R$ 175.000,00

Cecap – AP00815
02 dormitórios, sala, cozinha planejada, 
Wc planejado e 01 vaga.
R$ 195.000,00

Centro – AP00827
01 dormitórios, sala (varanda), cozinha, 
área de serviço, 01 vaga.
R$ 200.000,00

ITUPEVA AP00840 {COND DOS 
PÁSSAROS}
02 DORMITÓRIOS COM MÓVEIS 
PLANEJADOS, SALA, COZINHA PLA-
NEJADA, A.S, WC, E ACABAMENTO C/ 
PISOS PORCELANATO E UMA VAGA 
COBERTA.
R$ 220.000,00

Jd. Alice- AP00777
02 dormitórios, Wc, sala 02 ambientes, 
cozinha, área de serviço e 01 vaga.
R$ 230.000,00

Res. Monte Verde – AP00812
 01 dormitório, sala, cozinha, Wc E 02 
vagas.
R$ 233.000,00

Cecap – AP00715
02 dormitórios, Wc, sala, cozinha e 01 
vaga. 
R$ 235.000,00

Centro – AP00824
 01 dormitório, sala, cozinha, Wc e 01 
vaga (Apartamento com cozinha plane-
jada e com roupeiro)
R$ 240.000,00

Jd.Santiago– AP00835
02 dormitórios, sala, cozinha, área de 
serviço, Wc, 02 vagas
R$ 240.000,00

Jd.Itaici (Ed. Azaleia)
Apartamento térreo, 03 dormitórios (02 
dormitórios planejados de quarto, e o 
outro com planejado de sala), cozinha 
planejada, 02 vagas.
R$ 250.000,00

Jd. Pau Preto – AP00806
03 dormitórios, sala, cozinha, área de 
serviço, Wc, 01 vaga 
R$ 250.000,00 (Incluso condomínio 
e IPTU)

Jd. Alice – AP00774
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc e 01 
vaga. (Todos os ambientes com móveis 
planejados.) portaria 24 HRS.
R$ 255.000,00

Pq. São Lourenço –AP00818
03 dormitórios (01 suíte), sala, Wc, Cozi-
nha com armários 01 vaga.
R$ 265.000,00 

SALTO-SP, JD DOS TAPERÁS 
03 DO), SALA,COZ, 1 BANHEIRO, 1 
VAGA.RM (1SUÍTE) 
R$ 270.000,00 ACEITA PERMUTA.

Pq. São Lourenço –AP00744
02 dormitórios com armários, Wc, sala, 
cozinha planejada, área de serviço, 
sacada,01 vaga.
R$ 275.000,00 (Aceita carro até R$ 
20.000,00)

Jd. Regente – AP00813
03 dormitórios (01 suíte), sala, cozinha 
americana, Wc, 01 vaga.
R$ 290.000,00

Cecap- AP00833
03 Dormitórios (1 suíte) sala 02 ambien-
tes, cozinha planejada, Wc, 02 vagas.
R$ 310.000,00

Cecap- AP00828
03 Dormitórios (1 suíte) sala, cozinha, 
Wc, área de serviço, cobertura, sala 
área gourmet e Wc,2 vagas.
R$ 480.000,00

APARTAMENTO CENTRO. AP00745 
03 DORM COM ARMÁRIOS, COZINHA 
PLAN, DORM P/ EMPR. E DUAS 
VAGAS. 
140m²  
R$ 800.000.00

VENDA – CASAS

Jd. dos Colibris – CA03003 
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc,  
quintal, área de serviço, 02 vagas.
R$200.000,00

Vila Brizola – CA02996
Casa frente – Sala, cozinha, 01 
dormitório, Wc.
Casa fundos – 01 dormitório, cozinha, 
Wc.
R$210.000,00

Vila Aurora – CA02721
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, 
Quintal nos fundos.
R$210.000,00

Jd. São Francisco CA02919
02 dorm, sala, cozinha, wc, a.s, chur-
rasqueira 1 vaga
R$ 240.000,00

Jd. Dos Colibris – CA02987
02 dormitórios (01 suíte), sala, cozi-
nha, Wc, quintal e 02 vagas.
R$240.000,00

Jd. Paulista II – CA02941
AT: 150m² / AC: 120m² - Superior: 
01 suíte, sala inferior: 02 dormitórios, 
sala, cozinha americana, Wc, área de 
serviço, quintal e 03 vagas.
R$ 260.000,00

Jd. Marina – CA02985
02 dormitórios, sala, Wc, cozinha, 
área de serviço.
R$ 260.000,00

Jd. Portal do Sol – CA02979
 02 dormitórios (01 suíte com armá-
rios), escritório, sala 02 ambientes, 
cozinha com armários, garagem.
R$ 275.000,00

Jd. Veneza – CA02934
03 dormitórios (01 suíte) sala, cozi-
nha, Wc,02 vagas.
Aceita permuta por terreno e carro.
R$ 297.000,00

Jd.Morada do Sol – CA02992
Sobrado 02 dormitórios, 02 Wc, sala, 
cozinha, quintal com jardim e 02 
vagas cobertas.
R$380.000,00

Casa em Condomínio Flamboyant 
– CC00052
03 dormitórios (01 suíte), armá-
rios planejados nos 3 dormitórios, 
ar condicionado na suíte, sala 02 
ambientes, cozinha planejada, Wc, 
área gourmet.
R$385.000,00

Res. dos Guarantãs – CA02874
03 dormitórios (01 suíte) lavabo, Wc, 
sala, cozinha com armário, lavande-
ria, área gourmet com churrasqueira, 
02 vagas.
R$ 392.000,00

V. Todos os Santos–CA02917
03 dormitórios, escritório, sala 02 
ambientes, cozinha, área de luz inter-
na, 01 banheiro, 01 lavabo, pequeno 
quintal, 02 vagas cobertas.
R$ 400.000,00

Jd.Feres – CA02990
Linda casa, piso superior: 4 dorms (1 
suíte) e Wc social, copa, coz. planejada, 
área de serviço, duas amplas salas, sala 
de estar, sala de jogos, bar, lavabo, dor-
mitório com suíte p/ empregada, piscina, 
salão, churr, forno, e 04 vagas. Aqueci-
mento solar térmico. R$ 1.500.000,00

Venda - Chácaras
Recanto Campestre: CH 00328
 03 dormitórios (01 suíte), sala, cozinha, 
Wc, área de serviço, edícula com Wc, 
pomar, piscina aquecida, churrasqueira, 
portão eletrônico.
R$ 560.000,00

Lagos de Shanadu-CH00324
Parte Superior: 03 dormitórios (03 
suítes 1 c/ closet), Wc, sala, cozinha 
americana c/despensa, sala de jantar, 
mezanino para TV.
Parte térrea: Sala grande
 Área externa: Churrasqueira, piscina, 
campo de futebol, lago, poço, canil,04 
vagas. R$ 1.010.000,00

VENDA -TERRENOS 

OPORTUNIDADE!
JD.IMPERIO (VILA PARATY) – 
TR00799 - 150m² PREÇO DE LANÇA-
MENTO. R$89.990,00

Jd. Itamaracá – TR00786
Terreno plano 125 m².
R$ 130.000,00

Jd. Valencia – TR00784
Terreno com boa topografia 130 m²
R$ 160.000,00

Jd. Alice – TR00795
Terreno de 125 m² R$ 165.000,00

Jd. Helvétia – TR00796
Terreno de 255 m² - lote 12
R$ 170.000,00
Terreno de 265 m² - lote 13
R$ 170.000,00
Terreno de 295 m² - lote 14
R$ 180.000,00
Terreno de 335 m² -lote 15
R$ 180.000,00

Cond. Montreal – TR00791
Terreno com 167,21m²
R$ 177.000,00

Jd. Reserva Bom Viver Indaiá – 
TR00787 - Terreno em cond. fechado. 
Terra magna 360 m² R$ 215.000,00

Jd. Regina – TR00731
Terreno com 370 m² (caída p/frente)
R$ 240.000,00

Jd. Regina – TR00768
Terreno de 284 m² (aceita permuta por 
casa até R$280.000,00).
R$ 240.000,00

Loteamento Jd. Residencial Dona 
Lucilla
 Terrenos de 300 m² E 378 m².
 Valores a partir de R$ 240.000,00.

Quintas da Terracota– TR00792
Terreno plano de 1.200 m².
R$ 290.000,00

Jd. Residencial Villa Suíça– TR00754
Terreno de 400 m² (aceita permuta por 
imóvel de menor valor).
R$ 339.000,00

Mosteiro de Itaici– TR00794
Terreno de 2.500 m² 
R$ 370.000,00

Jd.Vila Paraiso– TR00797
Terreno de 492,54 m² 
Ótima vista do lago, topografia 
favorável, doc. ok. R$ 450.000,00

Jd. Bela Vista –CA02917
03 dormitórios (01 suíte), sala, 
cozinha, sala de jantar,03 Wcs, área 
de luz, lavanderia, quintal, área de 
churrasco, edícula com Wc, aquece-
dor solar,02 vagas.
R$ 495.000,00

Jd. Valencia – CA02976
03 dormitórios (01 suíte) ar condicio-
nado e armários, sala 02 ambientes, 
cozinha planejada e despensa. Área 
coberta com churrasqueira. (Todos 
cômodos com ar condicionado) 
portão eletrônico.
R$ 520.000,00

Jd. Brescia – CC00046
03 dormitórios, (01 suíte), sala com 
pé direito de 4 m, sala e quartos com 
preparação para ar condicionado, 
aquecedor solar instalado, lavabo e 
churrasqueira.
Condomínio com infraestrutura com-
pleta, área de lazer com quiosque, 
churrasqueira e piscinas.
R$ 530.000,00 

Vila Suíça 
03 DORM (1 SUÍTE), SALA 2 AMB, 
COZINHA,  
ÁREA GOURMER E 4 VAGAS DE 
GARAGEM 
R$ 600.000,00

Vila Suíça – CA 02975
03 dormitórios (01 suíte), sala ampla, 
cozinha, Wc, quintal, área gourmet 
e portão eletrônico. (Aceita permuta 
por casa em condomínio fechado de 
150 m²)
R$730.000,00

Jd. Esplanada II – CA02981
03 dormitórios (03 suítes), sala 02 
ambientes, cozinha, área de serviço, 
área gourmet com piscina, 04 vagas.
R$810.000,00

Jd. Bela Vista-CC00050
Sobrado: 03 suítes/1 closet, varanda, 
cozinha c/ despensa, lavabo
Sala de Estar c/ pé direito duplo, sala 
de jantar, sala TV/escritório  
Entrada lateral, banheiro externo, 
piscina, quintal e churrasqueira 
(Sacadas em 2 quartos (frente e 
fundos) com amplo espaço) 
Garagem p/ 04 autos (02 cobertas)
Terreno 301 m ², A. construída de 
267m².
R$940.000,00

JD. Bela Vista – CA02892
05 Suítes (01 com hidro e 04 com 
armários planejados), sala 02 
ambientes, copa, cozinha planejada, 
despensa, área de serviço, quintal 
com forno a lenha, churrasqueira, 
piscina, Wc, 04 vagas e portão 
eletrônico.
R$ 1.100.000,00

Res. Beira da Mata – CC00047
 Piso Superior: 03 dormitórios (01 
suíte), Wc,
Piso Inferior: 01 suíte, sala ampla, 
cozinha americana, área de serviço, 
área de churrasqueira, despensa, 
piscina ,04 vagas.
R$ 1.350.000,00

Res. Village Terras de Indaiá – 
CC00049
 03 dormitórios, closet, sala 02 
ambientes, escritório, copa, cozinha, 
despensa, lavanderia, vaga 06 
carros, área de lazer com salão 
de festa, quadra de tênis, sala de 
ginástica, campo de futebol e área de 
recreação infantil (aceita permuta por 
apartamento ou casa térrea em cond. 
Fechado) 
R$ 1.350.000,00



B2 Imóveis
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VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA.107 – JD.SANTA CRUZ – R$250 MIL – 
dorm, sala, copa, coz, lavanderia, wc, edicula 
CA.210 – JD.SÃO FRANCISCO – R$240 MIL 
– 2dorms, sala, coz, wc
CA.232 – JD. BRASIL – R$170 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, 
CA.234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dorms, 
sala, coz, 2 wc, lavanderia, quintal, garagem 
descoberta para 5 carros.
CA250 – CENTRO – R$320 MIL – 2dorms (1st), 
sala, copa, coz americana, hall de entrada, wc,  
social, lavanderia, piscina, ar condicionado, 
portão eletrônico, garagem
CA.253 – JD.PEDROSO  R$198 MIL – 2dorms, 
sala, coz, dispensa, wc, lavanderia, garagem
CA257 – JD. PANORAMA – R$340 MIL – 
2dorms, sala, coz planejada, varanda, piscina, 
churrasqueira, quintal, garagem
CA.267 – JD.PANORAMA – R$360 MIL – 
2dorms, sala, coz planejada, varanda, piscina, 
churrasqueira, garagem
CA.268 – JD. PANORAMA – R$380 MIL – 
2dorms, sala, coz planejada, varanda, lavan-
deria, wc social, garagem
CA.269 – JD. PANORAMA – R$355 MIL – 
2dorms, sala, coz planejada, lavanderia, wc 
social, ar condicionado, piscina, churrasqueira, 
quintal, garagem
CA.270 – JD. PANORAMA – R$390 MIL – 
2dorms (1st), sala, coz planejada, varanda, 
lavanderia, wc social, piscina, churrasqueira, 
garagem

CASAS DE 2 DORMS - FINANCIAMENTO 
PELA CAIXA ECÔNOMICA DO TERRENO 
E DA CONSTRUÇÃO. CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$380 MIL 
– 3dorms(1st), sala, coz, wc, piscina, churras-
queira, garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$690 MIL – 3 
suites, sala 2 ambientes, coz planejada, lavan-
deria, lavabo, 2 wc social, churrasqueira com 
pia, aquecedor solar, quintal, garagem coberta 
para 2 carros.
CS.329 – VL.RUBENS – R$470 MIL – 3 dor-
ms(1st), sala de estar e jantar, coz, escritório, 
wc, nos fundos coz e wc, portão eletrônico, 
garagem coberta para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dor-
ms(1st), sala, coz, lavabo, lavanderia, garagem. 
CA.369 – PQ.INDAIA – R$370 MIL – 3dor-
ms(1st), sala, copa, coz, escritório, 2wc, lavan-
deria, garagem coberta para 2 carros. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3dorms 
(1st), sala de estar com pé direito duplo, sala de 
TV com lareira no mesanino, lavabo, coz plane-
jada, lav., dorm e WC de empregada, escritório, 
área gourmet, área de luz, garagem coberta 
para 2 carros e descoberta para 2 carros.
               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 
 
CS.323 – BRESCIA – R$540 MIL – 3dorms 
(2sts), sala 2 ambientes, coz planejada, la-
vanderia, wc, lavabo, churrasqueira, garagem 
para 3 carros, 

CS.321 – VL BORGHESE – R$ 1.600.000,00 – 
3dorms planejados (2 st), sala 2 ambientes com 
lareira, lavabo, varanda, lavanderia, escritório, 
dispensa, wc, churrasqueira, fogão á lenha, 
garagem para 4 carros
CA.367 – COND.MONTREAL – R$390 MIL – 
3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz americana, 
lavanderia, WC, churrasqueira c/pia, garagem 
coberta para 1 carro e descoberta para 1 carro.
CA.425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 
– 4dorms (2st), sala 3 ambientes, coz planejada, 
lavabo, varanda, lavanderia, dorm de emprega-
da, dispensa, piscina, churrasqueira,  gramado, 
quintal, pomar, garagem 

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$360 MIL – 3dor-
ms (1st), sala de estar e jantar, coz, wc, lavan-
deria, garagem coberta para 2 carros.
AP.517 – JD.RENATA – R$200 MIL – 2 dorms, 
sala em l, coz, wc, lavanderia, garagem coberta 
com portão eletrônico indovidual.
AP.524 – CIDADE NOVA – R$800 MIL – 
3dorms (1st), sala, coz, varanda, wc, garagem 
coberta para 2 carros.
AP.542 – CHACARA DO TREVO – R$370 MIL 
– 3dorms(1st)sala de estar e jantar, varanda, 
coz, 2 wc, ar condicionado, garagem coberta 
para 2 carros.
AP.553 – JD ALICE – R$200 MIL – 2dorms 
com ae, sala, coz planejada, wc com ae, 1 vaga 
de garagem
AP.554 – JD.MONTE VERDE – R$255 MIL – 2 
dorms (1st), sala 2 ambientes, coz americana, 
wc com box e gabinete, 1 vaga de garagem 
descoberta
AP.556 – PQ INDAIA – R$240 MIL - 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, sacada, 1 vaga de 
garagem, moveis planejados
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, 1 vaga de garagem, 
moveis planejados

TERRENOS
    

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E CO-
MERCIAIS APARTIR DE 300M² 

APARTIR DE 180 MIL
  
TE.22 – BELA VISTA – R$180 MIL – 250m²
TE.23 – JD.MANTOVA – R$110 MIL – 216m²
TE.24 – JD. DOS SABIAS – R$115 MIL – 150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.68 -  ALTO DE ITAICI – APARTIR DE R$179 
MIL – apartir de 305m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE.71 – CENTRO – R$400 MIL – terreno com 
casa velha 280 m²

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 
M²  R$250 MIL
  
CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$180 MIL – AT: 
5.130m² - somente em dinheiro
 
CH703. – JD. PANORAMA – R$850 MIL – 
dorm, sala, coz, wc, campo de futebol, garagem
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$106 
MIL – 930m²

CH.728 – RECANTO CAMPESTRE AN-
DROVANDIA – R$425 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc, varanda, pomar, área gourmet no 
alicerce, garagem
CH.734 – JD.PANORAMA – R$ 960 MIL 
– st, sala de estar e jantar, lavabo, coz 
planejada, copa, lavanderia, dorm. De 
empregada, dispensa, edícula, sacada, 
piscina, churrasqueira, pomar, quintal, 
garagem
CH.737 – RECREIO CAMP.INTER.VIRA-
COPOS – R$70 MIL – 1050m²
CH.753 – OLHO D’ÁGUA – R$140 MIL 
– 1000m²
CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dor-
ms, coz, wc, varanda, 1 vaga de garagem 
coberta, pomar, cercado com alambrado.
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 
64.534m² - 1 casa de 5 comodos, 2 casas 
de 4 comodos, galpão de 150m2, tanque 
de água, nascente com córrego, piscina 
3x5m, plantação de uva. Ao lado estamos 
vendendo outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

 IC.12 – JD.MORADA DO SOL – R$380 
MIL – SALÃO E CASA - 2dorms, sala, coz, 
WC, garagem para 5 carros. 

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMS
 
E L I A S  F A U S T O  –  V L . A N C H I E T A  –
R$450,00 – dorm, sala, coz, wc
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm, 
coz, wc
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
JD. OLIVEIRA CAMARGO – R$ 660,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, garagem
VL.MERCEDES – R$750,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de carro.
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, entrada de moto
JD.BELA VISTA – R$1200,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, quintal, garagem
VL.  MARIA HELENA –  R$1300 ,00  – 
3dorms (1st), sala, coz, wc, lavanderia, 
garagem
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3dorms, sala, 
coz, wc, garagem para 1 carro
VL.ALMEIDA – R$1600,00 – 4dorms, sala 
de estar e jantar, coz, 2wc, 2 vagas de 
garagem
COND. MONTREAL – R$2.200,00 – 3dorms 
(1st), sala de estar e jantar, coz americana, 
lavanderia, garagem coberta para 2 carros
PARK REAL – R$2300,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz planejada, wc, lavanderia com 
armários, churrasqueira, garagem
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – CO-
MERCIAL – 3dorms(1st), sala, coz ameri-
cana, WC, as, entrada de carro.
ALTOS DE ITAICI – R$3.700,00 – 4dorms 
(3sts), sala 2 ambientes, coz planejada, 
dispensa, wc social, garagem p 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3dorms c/
sacada e armários (1st c/hidro), sala de 
estar c/ lareira, sala de jantar e TV, copa, 
coz planejada, lavabo, lavanderia, dorm e 
WC de empregada, escritório, dispensa, 
piscina, área gourmet completa, salão de 
festa, portão eletrônico, garagem para 2 
carros coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, 
sala, coz, wc, sem garagem.
JD.MONTE VERDE – R$1000,00 – 2dorms 
(1st), sala 2 ambientes, coz americana 
planejada, wc, 1 vaga descoberta 
JD.NELLY – R$1320,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz, WC, 1 vaga de garagem 
PQ.BOA ESPERANÇA – R$2 MIL – 3dorms 
(1st) todos com a/e, sala 2 ambientes, sa-
cada, coz com a/e, lavanderia, WC (NOVO)
CIDADE NOVA – R$2500,00 – 3 dorms, 
(1st), sala de estar e jantar, coz, wc, varan-
da gourmet, 2 vagas de garagem coberta
CIDADE NOVA I – R$2450,00 – Duplex, 
3dorms (1st), sala, coz com ae, 2wc, la-
vanderia, 2sacadas (1com churrasqueira, 
2 vagas de garagem coberta

SALÃO

CENTRO – R$600,00 – 28, 22m², wc
JD.OLINDA – R$900,00 – 55m², 2wc, es-
critório
PAU – PRETO – R$900,00 – 87m², wc
JD.DO VALE – R$1.100,00 – 90m², WC
JD.ITAMARACÁ – R$1200,00 -  100m², 
2wc, salinha
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 –   80m², 
com 2wc e duas portas de entrada..
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 
m², wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 
150m², WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m², WC + WC 
cadeirante
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 
100m² de terra

SALAS

CENTRO -  R$1000,00 - 32, 47, wc – EDI-
FICIO CORDOBA
CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA 
– R$900,00 á R$1.000,00 – salas de +ou- 
45m² á +ou- 55m² com WC privativo, 1 vaga 
de garagem, no edifico : elevador, escadas, 
serviço de limpeza, portaria virtual, monito-
ramento 24h, WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m², 2wc, coz
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – 
sala para área de saúde c/wc privativo, 
incluso água, luz, IPTU, ar condicionado, 
lixo branco.
VL.CASTELO BRANCO – R$1200,00 – 
38m², 2wc, 1 vaga de garagem
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m², 2wc, 
1 vaga de garage, sacada, ar condicionado, 
montado para estetica

TERRENOS

VL.HAVAI – R$1200,00 – terreno murado 
com quadra
JD.SANTIAGO– R$2200,00 – 3030 m², 
água e luz

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  219m², 
escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 



B3Imóveis



B4 Imóveis

ref. site 549221 - Centro - 3 dorm/suíte / closet / hidro 
6 lugares/ 3 salas (estar/jantar/ctv.  / coz.planej. / hall 
de entrada / 2 wc / as / edicula / piscina / chur. / 2 des-
pensas / dorm.de emp. / gar.4 vagas. R$ 740.000,00

ref. site 335591 - Colinas do Mosteiro de Itaici – 3D / 1 
suíte/ sala estar, jantar / lareira/ lavabo/ coz/ lav/ varan-
da gourmet / churras / piscina/ quiosque/ forno de piz-
za/ wc  ext./ poço / casa p/ hospedes – R$1.300.000,00

ref. site 997061 – Jd. Dos Colibris - 
au.70m² - 2 dorm.(suíte) / sala / coz. / wc. 
/ as / gar.2 vagas R$250.000,00

ref. site 075002 - Jardim União – 2 suíte / 
sala /coz / 2 wc / lavand / 4 gar R$1.250,00 
+ IPTU

ref. site 485681 – Jd. Hubert - 150 m² 
R$130.000,000

ref. site 68252 – Jd. Paulista - 3 dorm.
(suíte) / sala / coz. / wc / as / gar.3 vagas. 
R$ 1.400,00 + IPTU

ref. site 532931 - Jd. Moacyr Arruda - 3 dorm.
(suíte) / 2 salas / lavabo / coz.planej. / as 
/ aquec.central / edícula / gar.2 vagas. R$ 
580.000,00 / R$2.300,00 + IPTU

ref. site 508991 - Cidade Nova - 4 suítes/ sala 
de jantar e estar/ mezanino/ coz planej./ lavabo/ 
escrita/ área gourmet/ piscina R$1.450.000,00

ref. site 675002 – R. Campo. Inter. Viracopos 
– 03 Suítes / sala / coz / 6 wc / quintal / 3 gar 
R$2.200,00

ref. site 70709 – Centro -  65 m²/ wc  R$ 
1.000,00 + IPTU

ref. site 324002 – Jd. Morada do Sol – 1 
dorme / coz / wc / lavand / garagem p/ 
moto R$550,00

ref. site 174002 – Campo Bonito – 2 dorme/ sala 
/ coz/ wc / área de ser / gar R$1.000,00 + IPTU

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES



B5Imóveis

VENDE-SE CASAS INDAIATUBA
OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM MORADA 
DO SOL. 03 DORMITÓRIOS (01SUITE) DE 
R$270.000,00 EM OFERTA SOMENTE PARA O 
MES DE MARÇO POR R$230.000,00 03 DORMI-
TÓRIOS, SUITE, GARAGEM, BOM ACABAMEN-
TO EM LOTE DE 125M2. F=99762-7997/3935-
3294 CORRA!!.
JD.COLIBRIS, 02 DORMITÓRIOS (01 Suíte) 
SALA- COZINHA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, 
GARAGEM P/02 AUTOS. OPORTUNIDADE ÚNI-
CA!! EM OFERTA PARA O MÊS DE JANEIRO 
DE: R$300.000,00 POR APENAS: R$245.000,00 
AC. FINANC, OU TERRENO NO NEGÓCIO. 
F=19/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
JARDIM HUBERT: 03 DORMITÓRIOS (01 SUI-
TE) COZINHA AMERICANA-MEZANINO NOS 
FUNDOS - GARAGEM C/PORTÃO ELETRONICO 
– LOTE DE 130M2. OPORTUNIDADE ÚNICA!! DE 
R$290.000,00. EM OFERTA DURANTE O MÊS 
DE MARÇO POR R$260.000,00 ACEITA LOTE/ 
FINANCIAMENO. TEL: 19-99762-7997/3935-3294.
CORRA!!
JARDIM ADRIANA- EXCELENTE CASA EM DOIS 
PAVIMENTOS, SENDO NO PAV SUPERIOR:03 
DORMITÓRIOS (01 SUITE) WC SOCIAL, SACA-
DA COM PORTA BALCÃO COM VISTA PARA O 
PARQUE ECOLÓGICO-E NO PAV INFERIOR: 
SALA 02 AMBIENTES –LAVABO, WC SOCIAL, 
LAVANDERIA, EDICULA   E GRANDE ESPAÇO 
DE TERRENO COM PISO IDEAL PARA PISCINA, 
GARAGEM COM PORTÃO ELETRONICO. DE 
R$350.000,00 EM OFERTA DURANTE O MÊS DE 
MARÇO POR R$300.000,00 CORRA!! 

OFERTA INACREDITÁVEL!!!! NAIR MARIA EM 
SALTO SP, PRÓXIMO A COBREQ, EM LOTE 
DE 180M2 04 COMODOS E ENTRADA PARA 
AUTOS, APENAS: R$200.000, ESTUDA 50% 
DE ENTRADA 60 x R$1650,00 DIRETO COM O 
PROPRIETÁRIO.VÁ ZUNINDO!!!! F=19-99762-
7997/3935-3294.

APARTAMENTO VENDE-SE
APARTAMENTO NO COND. NACÕES JD.ALI-
CE, TÉRREO, COM 02 DORM –SALA-COZINHA-
WC-LAVANDERIA E 01 VAGA DE GARA. RE-
FORMADINHO.LINDO!! EM OFERTA PARA 
O MÊS DE MARÇO. DE:  R$220.000,00 POR 
APENAS: R$185.000,00 AC.FINANCIAMENTO. 
TEL: 19-99762-7997/3935-3294.CORRA!!

SÍTIOS VENDE-SE
SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 
DORMITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARANDA-
DA, GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE CULTU-
RA, BOSQUE, ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES 
COM PEIXES ABASTECIDO COM ÁGUA POR 
GRAVIDADE,  DIVERSAS ÁRVORES FRUTÍ-
FERAS, PLAY GROUD ,A 12 KM DO CENTRO,  
R$390.000,00 ACEITA IMÓVEL EM INDAIATU-
BA DE IGUAL OU MENOR VALOR.ESTUDA 
ENTRADA + PARCELAMENTO. F=19-99762-
7997/3935-3294

TERRENO VENDE-SE
PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA 
RUA) 150M2 – PLANÍSSIMO – R$1030,00P/ M2 
-ESCRITURADO. F=19-99762-7997/3935-3294

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 99762-7997

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 DORMITÓRIOS, 
02 WCs , TODA AVARANDADA, GRAMADA,  POMAR, ÁREA 
DE CULTURA, BOSQUE, ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES 
COM PEIXES ABASTECIDO COM ÁGUA POR GRAVIDADE,  
DIVERSAS ÁRVORES FRUTÍFERAS, PLAY GROUD ,A 12 KM 
DO CENTRO,  R$390.000,00 ACEITA IMÓVEL EM INDAIATUBA 
DE IGUAL OU MENOR VALOR.ESTUDA ENTRADA + PARCE-
LAMENTO. F=19-99762-7997/3935-3294

JARDIM ADRIANA- EXCELENTE CASA EM DOIS PAVIMEN-
TOS, SENDO NO PAV SUPERIOR:03 DORMITÓRIOS (01 
SUITE) WC SOCIAL, SACADA COM PORTA BALCÃO COM 
VISTA PARA O PARQUE ECOLÓGICO-E NO PAV INFERIOR: 
SALA 02 AMBIENTES –LAVABO, WC SOCIAL, LAVANDERIA, 
EDICULA   E GRANDE ESPAÇO DE TERRENO COM PISO 
IDEAL PARA PISCINA, GARAGEM COM PORTÃO ELETRO-
NICO. DE R$350.000,00. EM OFERTA DURANTE O MÊS DE 
FEVEREIRO POR R$280.000.00 CORRA!! TEL:19-99762-7997

ALUGA-SE CASAS INDAIATUBA
JD.MORADA DO SOL (ANT-58): PAV . INF. 01 
DORM. -COZ. –WC – LAV – GARAGEM R$ 600,00 
+ IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-58): PAV . SUP. 02 
DORM.-SALA -COZ. –WC – LAV – SACADA R$ 
850,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-64) (PAV.SUP.) 01 
DORM–SALA -COZ. –WC – LAV – GARAGEM R$ 
650,00  + IPTU 
JD.MORADA DO SOL (ANT-78)(PAV.SUP) 03 
DORM. -COZ. – SAL- WC – LAV –GARAGEM R$ 
1.000,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-78)(FUNDOS) 01 
DORM. -COZ. – SAL- WC – LAV – SEM GARAGEM 
R$ 700,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-80)(FUNDOS) 01 
DORM. -COZ. – SAL- WC – LAV – SEM GARAGEM 
R$ 600,00
JD.MORADA DO SOL (ANT-82) (PAV.SUP). 01 
DORM.-SALA -COZ. –WC –SEM GARAGEM R$ 
550,00 
JD.ALICE: 03 DORM(01 SUITE)-SALA-COZINHA-
-COPA-WC –LAVANDERIA COM WC – 02 VAGAS 
DEGARAGEM R$1.500,00 + IPTU
JD. COLIBRIS:  02 DORM (01SUITE) -SALA –CO-
ZINHA-WC-LAVANDERIA-SACADA –GARAGEM 
R$ 1.000,00 + IPTU.

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL INDAIATUBA 

JD. MORADADO SOL (ANT-70) R$600,00 (EM 
FRENTE A LOJA SONHO MEU)
JD. MORADADO SOL (ANT-82) R$800,00

CASAS

CA03515 – PQ. BOA ESPERANÇA - 2 dormitórios (1 suíte), 
WC com AE, sala, cozinha planejada com geladeira, microon-
das e mesa, lavanderia, churr., garagem para 2 carros, cerca 
elétrica, alarme e portão eletrônico com trava. R$380.000,00
CA03791 – ALTO DA COLINA - 3 dormitórios (1 suíte),  
cozinha americana com bancada em granito, armários 
planejados, banheiro social com armário, área de serviço 
coberta, 2 vagas de garagem , portão eletrônico e  piso em 
porcelanato. R$390.000,00
CA03734 – PQ. SÃO LOURENÇO - 3 dormitórios sendo 
1 suíte, 2 salas, 3 banheiros e 2 vagas. Aceita permuta. 
R$480.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Excelente ponto comercial 
e/ ou residencial. Copa e cozinha planejada e integradas, 4 
dormitórios (2 suítes), 2 salas, 5 banheiros, lavabo, 4 vagas, 
piscina com cascata, churrasqueira, forno a lenha e ar condi-
cionado. R$900.000,00
 

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03756 – MORADAS DE ITAICI - 2 dormitórios, 
sala 2 ambientes, cozinha, lavanderia, toda planejada 
e área coberta no quintal. R$320.000,00
CA03757 – VISTA VERDE - 3 dorms (1 suíte c/ ar 
condicionado), WC social c/ box, cozinha planejada, 
sala ampla 2 amb, lavand e churrasq. R$430.000,00
CA03706 – JD. MONTREAL RES. - 3 dormitórios 
sendo 3 suítes, 2 salas, 4 banheiros e 4 vagas. Aceita 
permuta. R$650.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, 
escritório, lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo, 
sala de jantar, cozinha, área gourmet, piscina pre-
parara p/ iluminação, cascata em granito preparada 
para aquecedor solar, paisagismo e 4 vagas (2 gara-
gens cobertas). R$840.000,00
CA03790 – TERRA MAGNA - 3 dormitórios sendo 1 
suíte, 2 salas, 3 banheiros e 2 vagas. R$890.000,00
CA03782 – ESPLENDOR - 5 suítes c/ AE, hidro e 
sacada (1 suíte master c/ closet), 2 cozinhas sendo 
1 interna planejada, sala de jantar e estar, jardim de 
inverno, piscina c/ cascata, aquecimento solar, área 
de lazer completa com playground e 3 vagas de gara-
em cobertas e 3 vagas descobertas. R$1.615.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03429 – JD. MORADA DO SOL – 3 cômodos c/ gar. R$650,00
CA03584 – JD. RENATA – 3 cômodos c/ gar. R$800,00 + IPTU

VENDAS

LOCAÇÃO

AP0223 – COND. VILLAGE AZALEIA - 3 dorms, sala, coz, 1 
vaga, área de lazer. R$750,00 + IPTU + Cond.
AP00780 – ED. ROCCAPORENA - 1 dorm c/ AE, sala, coz. 
planejada e 1 vaga de carro. R$900,00 +_ IPTU + Cond.
AP00991 – ED. ROCCAPORENA – 1 dorm, sala, coz e gar. 
R$950,00 + IPTU + Cond.
AP01133 – RES. VITÓRIA – 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, 
coz e 1 vaga cob. R$1.100,00 + IPTU + Cond.
AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, coz. plan. 
e 1 vaga. R$1.500,00 + IPTU + Cond.
AP00855 – PQ. BOA ESPERANÇA - 3 dorms (1 suíte), cozi-
nha, sala e 2 vagas de garagem. R$1.800,00 + IPTU + Cond.
AP01140 – ED. GIOVANA – 3 dorms (1 suíte c/ hidro), sala, 
escrit, coz. plan e 3 vagas. R$3.000,00 + IPTU + Cond.

SALAS COMERCIAIS

SL0139 – ED. AMBASSADOR – 30m². R$1.000,00 incluso 
IPTU e Cond.
SL00307 – DIPLOMAT OFFICE & MALL – 40 m². Estacion. 
rotativo. R$1.000,00 + IPTU + Cond.
SL00369 – ED. OFFICE PREMIUM - 40m², WC feminino e 
masculino e cozinha. R$1.200,00 + IPTU

SALÕES COMERCIAIS

SL00343 – CENTRO – 84m² c/ WC, estac, ar cond e elevador. 
R$3.000,00 + IPTU
SL00330 – CENTRO – 420m² c/ recepção, coz, escritório, 2 
banheiros. R$5.000,00 + IPTU
SL00322 – CENTRO – 350m² C/ 3 WCs (sendo 1 esp), coz e 
estac. R$7.500,00 + IPTU

CHÁCARA

CH00625 – COND. REC. DAS FLORES - 4 dormitórios (1 
suíte), 2 salas, 3 banheiros, cozinha, lavanderia e 2 vagas de 
garagem. R$3.000,00 + IPTU + Cond.

GALPÃO

GL00198 – AMERICAN PARK EMP.NR – 400m². R$4.500 + IPTU
GL00209 – PARK. COM. DE INDAIATUBA – 1.047m². 
R$12.000,00 + IPTU

TERRENOS

TE0832 – CIDADE NOVA – 402m². R$2.000,00
TE01658 – REC. CAMP. JOIA – 7.200m². R$6.000,00

APARTAMENTOS

AP01306 – ED. RAVENNA - 2 dormitórios, sala, 
cozinha, 1 banheiro e 2 vagas. R$240.000,00
AP01315 – PORTAL DAS FLORES - 3 dormitórios 
com AE, sala, cozinha planejada, lavanderia, WC e 
garagem. R$280.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS 
/ GUARUJÁ – SP - 1 dormitório, sala, cozinha, 
lavanderia, banheiro, sacada e 1 vaga de garagem 
no boulevard. R$320.000,00
AP01276 – ED. JARDINS DI BARI - Apto mo-
biliado - 2 dormitórios com A/E e cama (1 suíte), 
sala com sofá, TV, lustres, papel de parede, cozi-
nha com estufa e cooktop. R$340.000,00
AP01313 – ED. SAINT GERMAIN - 3 dormitórios 
com varanda e armários (1 suíte), sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia e 2 vagas. R$420.000,00
AP01051 – ED. MAJESTIC - 3 suítes, sala 3 
ambientes, varanda gourmet, lavanderia, 3 vagas de 
garagem com depósito/box. Laje técnica e área de lazer 
completa. R$920.000,00

TERRENOS

TE01622 – COND. PARK REAL – 150m². R$133.000,00
TE01692 – JD. RES. VIENA – 250m². R$180.000,00
TE01676 – COND. EUROPARK – 1.000m². R$400.000,00

CHÁCARA

CH00615 – FOGUETEIRO - 2 dormitórios, sala, cozinha, 
1 banheiro e garagem. R$300.000,00
CH00624 – VALE DO SOL - 3 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, piscina 6x4, churrasqueira com pia 
e 1 banheiro e garagem. R$470.000,00

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA2010 – JD. REGENTE – 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$850,00 + IPTU
CA02997 – JD. PAU PRETO – 2Ds, sala e coz. R$900,00 + IPTU
CA02089 – JD. CALIFÓRNIA – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$900,00 + IPTU
CA03027 – JD. MORADA DO SOL – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$950,00 + IPTU
CA1301 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, sala, cozinha e 
gar. R$1.100,00 + IPTU
CA03775 – JD. TROPICAL - 2 dorms, sala, coz e garagem. 
R$1.100,00 + IPTU
CA02141 – JD. MORADA DO SOL - Frente c/ 2 dorm, sala, 
coz e gar. p/ 1 carro e casa do fundo c/ 1 dorm, sala e coz. 
R$1.200,00 + IPTU
CA03783 – JD. ITAMARACÁ - 2 dorms (1 suíte), sala, coz. c/ 
AE e garagem para 2 carros. R$1.200,00 + IPTU

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

CA03412 – JD. CALIFÓRNIA - 3 dorms, sala, copa, coz. e 4 
vagas. R$1.000,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03779 – MORADAS DE ITAICI - 2 dormitórios, sala, 1 ba-
nheiro, cozinha, lavanderia e 3 vagas de garagem. R$1.300,00 
+ IPTU + Cond.
CA02900 – PQ. DOS GUARANTÃS - 3 dorms (1 suíte), sala, 
lavabo, coz, lavand, churrasq e 2 vagas. R$1.900,00 + IPTU 
+ Cond.
CA03792 – JD. MONTREAL RES. - 3 dorms c/ AE (1 suíte), 
sala, coz. c/ AE, área c/ churrasq e 2 vagas. R$2.300,00 + 
IPTU + Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 máster), 
sala 2 ambs, coz. plan, lavand. plan, escritório, lavabo, 
piscina, 1 dorm, WC, área c/ churrasq, sauna e 4 va-
gas. R$5.000,00 + IPTU + Cond.

CASAS COMERCIAIS

CA03715 – CENTRO – 2 dorms, 2 salas, coz, recepção c/ gar. 
e casa de fundos. R$2.500,00 + IPTU

APARTAMENTOS

AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz, 1 vaga. 
R$750,00 + IPTU + Cond.
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classificados
ClassificadosB18

Casas 2 dorms – 
Financiamento pela 
caixa ecônomica do 
terreno e da cons-
trução. Consulte-
-nos F. (19) 98136-
7331 / (19)3885-
4500 CRECI 74.092
Casa com 2 dor-
ms no Jd. Pedroso 
R$190 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 2 dor-
ms no Jd. Morada 
do sol R$290 MIL 
F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 3 dorms 
no Altos de Itaici 
R$850 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa de 3 dorms 
na Vl Maria Helena 
com  at : 2700m², 
para construtores é 
possível desmem-
brar os 2700m² em 
4 lotes, sendo 3 
de 380m² e 1 de 
950m² - F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Imperdível! Permuta-
-se uma ótima casa 
em ½ lote, no Jd.do 
Valle, por uma na Ce-
cap. base: R$320.000 
se for de maior valor, 
pode-se voltar até 
30mil reais. F. 3017-
2608 / 9.9762-7997 / 
3935-3294

Jd .  Co l ibr is ,  2 
dormitórios (1 su-
íte) sala, cozinha, 
wc social, lavan-
de r i a ,  ga ragem 
p/ 2 autos. Opor-
tunidade única!! 
Em o fe r ta  pa ra 
o mês de janeiro 
de: R$300.000,00 
p o r  a p e n a s : 
R $ 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 
a c .  F i n a n c ,  o u 
terreno no negó-
cio. F.3017-2608 
/  9 9 7 6 2 - 7 9 9 7  / 
3935-3294
Oferta inacredi-
táve l !  Na i r  Ma-
r ia em sal to sp, 
p r ó x i m o  a  c o -
breq, em lote de 
180m2 04 cômo-
d o s  e  e n t r a d a 
para autos, ape-
nas: R$200.000, 
es tuda  50%  de 
e n t r a d a  6 0  x 
R$1650,00 direto 
com o proprietá-
rio. F. 3017-2608 
/  9 9 7 6 2 - 7 9 9 7  / 
3935-3294.
Oferta Inacreditá-
vel! Nair Maria em 
Salto SP, próximo 
a Cobreq, em lote 
de 180M2 4 como-
dos e entrada para 
a u t o s ,  a p e n a s : 
r$200.000, estuda 
50% de entradA 
60 x R$1650,00 
direto com o pro-
prietário. F. 3017-
2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294.

Jardim Hubert: 3 
dormitórios (1 suite) 
cozinha america-
na-mezanino nos 
fundos - garagem 
c/portão eletronico 
– lote de 130m2. 
Oportunidade úni-
ca!! R$270.000,00. 
Aceita lote/ finan-
ciameno. F. 3017-
2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294.
V i l a  B r i z o l a  – 
CA02996 - Casa 
frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitó-
rio, Wc. Casa fun-
dos – 01 dormitó-
rio, cozinha, Wc. 
R$210.000,00  F. 
3875-2215
Vende-se ou troca-
-se casa Jd. Monte 
Verde (tratar com 
proprietário) - 2 
dorms internos + 1 
quarto e uma suíte 
(ambos externos), 
cozinha com armá-
rios planejados, am-
biente aberto com 
sala, quarto com 
armário planejado, 
AS, área gourmet e 
piscina. Ótima loca-
lização, garagem p/ 
2 carros, aquecedor 
solar, cerca elétri-
ca, alarme de seg., 
e portão eletrônico. 
Perto de padaria, su-
permercado, etc. A.T 
: 250 m² ; A.C 140 
m². F. 3816-2011 ou 
9.7119-8369
Vila Brizzola - 3 
dormitórios sendo 
1 suíte, sala, 2 ba-
nheiros, cozinha, 
lavanderia e 2 va-
gas. R$350.000,00. 
Fone: (19) 99721-
0395

Vende-se ou troca-
-se casa Jd. Monte 
verde por chácara 
no Itaici, ou casa 
no Jd. Pau Preto. 
Casa A.T. 250 m², 
A.C. 179 m², por-
tão eletronico, cerca 
elétrica, aquecedor 
solar, área gourmet, 
piscina 3x5, casa 
com 7 comodos 
sendo 2 banheiros 
e lavanderia. Tra-
tar com proprietário 
F.: (19) 3816-2011- 
99487-5089
Vila Suiça,  por ape-
nas R$ 446.000,00,  
excelente oportu-
nidade, Casa com 
250 m2 de constru-
ção.  3 dormitórios, 
1 suite, 2 wc, gara-
gens. Ref. CA00120 
-  19.  3816.8380  
- 98364.0235
Jd.Paulista II, exce-
lente imóvel,   3 dor-
mitórios, 1 suite, 2 
salas,  wc,  3 vagas 
de garagem, 207 m2 
AC.  Ref. CA00128 
- R$ 450.000,00  -  
19 - 3816,8380  -  
98364.0235
Jd. Umuarama - 
2 dormitór ios (1 
suíte), sala 2 am-
bientes integrada 
com cozinha ame-
ricana planejada, 
2 vagas de gara-
gem, churrasqueira 
e espaço de lazer. 
R $ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Aceita permuta. F. 
99164-1734
Moradas de Itaici - 
2 dormitórios, sala, 
cozinha, área de 
serviço coberta e 3 
vagas de garagem. 
Fone: 99721-0395

Jd .  Reg ina  -  3 
d o r m i t ó r i o s  ( 1 
suíte), banheiro, 
sala 2 ambientes, 
cozinha indepen-
dente, lavanderia, 
quarto de despejo, 
banheiro e espa-
ço gourmet com 
chur rasque i ra  e 
4 vagas de gara-
gem (2 cobertas). 
R$550.000,00. F. 
99164-1734
Sua casa com fi-
nanc iamento de 
terreno e constru-
ção a partir de R$ 
185.000,00 -  Jd. 
Nova Veneza,  Jd 
Veneza,  Jd. Sa-
biás - aceitamos 
t e r r e n o ,  v e í c u -
lo, moto.  F. 3816-
8380  ou  9.8364-
0235

 
Casa Parque das 
Nações - 2 dorm. 
, sala, cozinha, wc 
social e garagem 
coberta.Valor: R$ 
950 ,00  ( inc luso 
iptu). Tratar com 
propr ie tár io .  F . : 
(19) 99107-4095
J d .  E s p l a n a d a 
II - 3 dormitorios 
(1 suíte), sala 2 
ambientes, cozi-
nha planejada, ba-
nheiro, lavanderia, 
garagem para vá-
rios carros e nos 
fundos com 1 dor-
mi tór io,  cozinha 
grande e banhei-
ro. R$2.200,00 + 
IPTU Fone: (19) 
99778-4336

Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dor-
mitórios (1 suite c/ 
armários embuti-
dos), sala, lavabo, 
cozinha, lavanderia, 
churrasqueira e 2 
vagas de garagem. 
R$1.900,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99778-4336
Centro - 1 dormitó-
rio, sala, cozinha, 
banheiro, lavande-
ria. (sem garagem). 
R$700,00 isento de 
IPTU. Fone: (19) 
99168-6945

 
Vende-se ou troca-
-se apartamento 
duplex - Penha 
- SP com 3 dorm. 
Sendo 1 suíte, duas 
vagas, cozinha pla-
nejada, banheira, 
churasqueira... A.T. 
233 m² -  área útil: 
133 m². Valor R$ 
585.000,00. Tratar 
c/ proprietário F.: 
(19) 98817-5312 
(whats app).
Apto Spazio Illumi-
nare, cond. com in-
fraestrutura de lazer 
completa,  portaria 24 
horas, ótima localiza-
ção. Apto 2 quartos, 
sala 2 ambientes, co-
zinha planejada no 
segundo andar, bloco 
10 (próx. a portaria, 
área de lazer e vista 
privilegiada) Condo-
mínio R$ 187,00 e 
IPTU R$ 57,00 - Va-
lor: R$ 21 mil  - Falar 
com Márcia  F.: (19) 
98102-7090

Jd.Morumbi  apar-
tamento por R$ 
160.000,00,  com 
2 dormitóros, sala, 
cozinha,  wc, gara-
gem. Ref. AP00037   
19 – 3816.8380  - 
98364.0235
Parque São Lou-
renço, apartamen-
to cm 127 m2,  R$ 
265.000,00, com 3 
dormitórios, 1 sui-
te,  1 garagem.  
Ref. AP00031  - 
19.  3816.8380 – 
98364.0235
Apto Residencial 
Primavera 2 dormi-
tórios,  wc,   sala,  
cozinha,  lavanderia 
externa,  varanda e 
quintal, 1 vaga,   65 
metros quadrados,  
valor  R$ 265.000,00. 
Aceito financiamento 
bancário.   FONE 19 
-  3816.8380  -  19 – 
9.8364.0235   
Cocais II - 2 dor-
mitórios, banheiro, 
sala, cozinha, lavan-
deria e 1 vaga de 
garagem coberta. 
R$200.000,00. Fone: 
(19) 99168-6945
Cond. Village Aza-
léia - 3 dorm., 1 
vaga garagem, área 
de lazer. Valor: R$ 
195.000,00 (abaixo 
do mercado). F.: (19) 
99127-1799
Apto Residencial 
Primavera - 2 dor-
mitórios,  wc, sala, 
coz inha ,  lavan-
deria externa, va-
randa e quintal, 1 
vaga, 65m²,  R$ 
265.000,00. Aceito 
financiamento ban-
cário. F.  3816-8380 
ou 9.8364-0235   

Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova R$ 800 MIL 
- (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Apartamento com 
2 dorms no Jd. Re-
nata  R$200 MIL 
- (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Apartamento com 
3 dorms no bairro 
chácara do trevo 
R$370 mil - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092 

 

Ed. Royale - 3 dor-
mitórios com ar-
mários (2 suítes), 
banhe i ro ,  sa la , 
cozinha planeja-
da ,  l avande r i a , 
varanda gourmet 
e 2 vagas de gara-
gem no 2º subsolo. 
R$2.000,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99168-6945
Alugo lindo aparta-
mento com 3 quar-
tos, 1 banheiro, 
sala, cozinha, la-
vandeira, garagem 
para 1 carro, muito 
confortável (todo 
reformado). Fica no 
centro da cidade.
Valor R$ 1.300,00 
(l ivre do IPTU e 
condomínio), peço 
fiador. Ligue (19) 
99708-3931 ou (19) 
3835-1772. 
Alugo apt na praia 
grande Vila Guilher-
mina à 50 m da praia 
para finais de semana 
e temporada. F.: 
(19) 3328-4766 (19) 
99564-4054
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Fox  1.6, prata , 
Flex, manual,km: 
54 .000,  por  R$ 
43.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
(19)97409-7070
M a r c h ,  1 . 0 S , 
completo,manual, 
F lex,  preto,  por 
R $  3 3 . 9 9 0 , 0 0 , 
km:47.600, por R$ 
33.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
Onix 1.4 LT, 2016, 
automático, pra-
ta, Flex, por R$ 
45.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
:(19)97409-7070.
Etios Sedan Plati-
num, manual, preto, 
Flex,banco de cou-
ro, 2016, km:76000, 
por R$ 47.990,00, à 
vista. Aceito carro 
como parte de pa-
gamento e financio 
também.Entre em 
contato com Alexan-
dra, F. (19)97409-
7070.
Corolla XEI 2.0, pra-
ta, Flex, automático, 
km:102.266, por R$ 
56.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070

 

Ofereço-me para servi-
ços de babá e acompa-
nhante de idosos (com 
veículo próprio). Falar 
com Leila (19) 3825-
0706 ou (19) 99652-
8120 - (19) 98899-2457 
(whats app)
Ofereço-me como 
pedreiro, encanador 
e reformas em gerais 
(Construção civil) João 
(19)98329-8580.
Ofereço-me como 
passadeira (experi-
ência de 6 anos na 
área) para empresas 
ou serviço particular. 
Favor entrar em con-
tato com Regiane F.: 
(19) 99308-6581
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
crianças pessoas com 
necessidades espe-
ciais e etc. Atendimento 
Residencial e hospi-
talar poço referências 
e experiência contato 
Evelyn - 19 9 88694313 
ou 19 9 94466299
Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro 
(a), casal (não tenho 
filhos pequenos) (19) 
99417-0626 whats app
Ofereço-me como 
cuidaDora de idosos, 
como acompanhante 
hospitalar qualquer 
horário, folguista e fi-
nal de semana. (19) 
99417-0626 (claro) 
whats app - (19) 
99618-9664 (vivo) 
whats app
Ofereço-me como 
faxineira diarista, com 
referência e experiên-
cia (19) 99417-0626 
Ofereço-me como 
limpador de vidros, 
corpus (coleta de lixo), 
ajudante em geral. F.: 
(19) 99712-4862
Ofereço-me como 
cabeleireira e manicu-
re. Promoção: corte, 
hidratação + escova 
R$ 45,00. Pé + mão 
grátis sobrancelha F.: 
(19) 99369-5615 ou 
(19) 3935-0499

Cocais II - 2 dor-
mitórios, banheiro, 
sala, cozinha, la-
vanderia e 1 vaga 
de garagem cober-
ta. R$1.000,00 + 
IPTU + Cond. Fone: 
(19) 99168-6945

 
Vale Do Sol, 4 dorm, 
AT 1550m2, Docu-
mentado para trans-
ferência imediata. 
R $ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , 
W h a t s a p p :  1 9 -
997519921. Creci 
65362.
Sítio em Piedade 
SP, 26.000m², casa 
c/ 3 dorms, 2 wcs , 
toda avarandada, 
gramada,  pomar, 
área de cultura, bos-
que, água de mina, 
1 tanques com pei-
xes abastecido com 
água por gravidade,  
diversas árvores fru-
tíferas, playground, 
a 12 km do cen-
tro R$390.000,00 
aceita imóvel em 
Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Es-
tuda entrada + par-
celamento. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294
Villagio D’amore 
– 63m², 2 dormi-
tórios, área de la-
zer completa e 1 
vaga de garagem. 
R $ 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Fone: (19) 99721-
0395

V e n d e  C h á c a -
ra - Pq. das Ban-
deiras - 1.000m². 
R $ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 
Fone: (19) 99166-
8272
Chácara no Pq. Da 
Grama com 5.130 
m² R$180 MIL (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
 

Mosteiro de Itaici– 
TR00794 - Terre-
no de 2.500 m² R$ 
370.000 F. 3875-
2215
Jard. Dos Impérios 
excelente localiza-
ção e topografia AT 
150m2. Documen-
tado para transfe-
rência imediata. 
R$109.000 What-
sapp:  997519921. 
Creci 65362.
Vendo/ Troco : 
terreno de 300 m² 
plano, melhor local 
Jd. Esplanada I à 50 
metros da Av. Parque 
Ecológico, 5 minutos 
do centro, próximo 
ao colégio Objetivo 
e o novo Sumerbol, 
padaria Suiça e Gia-
ninni. Fácil acesso à 
rodovia. Aceito ter-
reno de menor valor 
em loteamento aber-
to. Doc. OK. F.: (19) 
99321-2684 (whatsa-
pp) / (19) 98131-5384 
- Valor R$ 235.000,00 
(tratar com proprie-
tário)

Oportunidade! Jd. 
Império (Vila Pa-
raty) – TR00799 - 
150m² preço de lan-
çamento. R$89.990 
F. 3875-2215
Jd. Tropical,  ter-
reno com 150 m2,  
escriturado,  plano, 
cercado.  Apenas R$ 
160.000,00. Acei-
to carro novo, Co-
rolla,  Honda,  Ecos-
port,  por  até R$ 
100.000,00 como 
parte de pagamen-
to. O saldo à  vista.     
19 – 3816.8380  - 
98364.0235
Jd. Montreal,  es-
petacular terreno, 
167 m2,  por ape-
nas R$ 165.000,00. 
R e f .  T E 0 0 0 1 0  
-  19. 3816.8380 – 
98364.0235
Jd. Regina,  280 
m2,  R$ 185.000,00  
F O N E  1 9 . 
3816.8380  - 19 -  
9.83640235 
Jd. Dos Lagos,  
condomínio fecha-
do, alto padrão, ex-
celente localização, 
Terreno com 525 
m2,  área construída 
345 m2, 4 suites,  3 
salas, 4 garagens. 
Ref.CA00069,  R$ 
905.000,00 F. 3816-
8380 ou 98364-0235
Terra Magna,  450 
M2,  R$ 210.000,00  
F. 3816-8380 ou 
9.8364-0235 
Jd dos Lagos - 600 
M2,  R$ 398.000,00 
F. 3816-8380 ou 
9.8364-0235

Terreno comer-
cial - Jd. Espla-
nada II  - 472 m², 
ao lado da LeLUH 
KIDS, lateral  da 
P re fe i tu ra ,  Rua 
Amando Zanotello 
- Quadra G1 - lote 
25 .  -  Va lo r :  R$ 
480 mi l   (acei to 
permuta até 50 % 
do valor) F.: (19) 
98102-7090 Falar 
com Márcia 
Terreno, Jd. Re-
gina,  280 m2,  R$ 
185.000,00. F.: 19 
– 3816.8380   -  19 
– 9.83640235
Terreno em con-
dom. fechado re-
serva bom viver 
( terra magna) - 
360 m², ótima lo-
calização, quadra 
6, lote 4 - Valor 
R$ 220 mil (aceito 
permuta até 50 % 
do valor) F.: (19) 
98102-7090 Falar 
com Márcia 

 
Salão Odontoló-
gico – Jd. União 
- 40m² mobiliado, 
2 banheiros e ga-
ragem para 2 car-
ros. R$25.000,00 
Fone: (19) 99778-
4336
Centro – SL00323 
-  Salão c/  30M² 
E  0 1  W c .  R $ 
1.100,00 R. 15 de 
Novembro, 432 F. 
3875-2215

 
C a b e ç o t e  F i a t 
Dally 35.10 iveco 
- R$ 3.000,00 Fa-
lar com Paulo (19) 
3835-3350
Máquina de re-
carga de cartu-
cho  R$  500 ,00 
Falar com Sonia 
F.: (19) 3935-1633
C a l ç a  J e a n s  a 
partir do 36 ao 40 
Valor: R$ 20,00 
Falar com Sonia 
F.: (19) 3935-1633
Mini máquina de 
costura R$ 50,00 
Falar com Sonia 
F.: (19) 3935-1633
Portão comple-
to p/ social Falar 
com Sonia F.: (19) 
3935-1633
Bicicleta de alu-
mínio aro 26 R$ 
430 ,00  F . :  (19 ) 
3885-3741 
Kit gás p/ carro 
de  passe io  R$ 
500,00 Falar com 
S o n i a  F . :  ( 1 9 ) 
3935-1633
Caixa térmica 34 
L - R$ 60,00 F.: 
(19) 3885-3741
Vendo f reezer . 
Valor: R$ 500,00 
Falar com Sonia 
F.: (19) 3935-1633
Trans formador 
2 2 0 / 1 1 0  v  R $ 
350 ,00  F . :  (19 ) 
3835-3350 Falar 
com Paulo
Vendo peças de 
bicicleta scooter 
(pé de vela, ba-
terna, etc) F.: (19) 
3875-7624

 
Ford Focus Tita-
nium 2.0, 2012, Flex, 
Bege, automático, 
km: 33.000, por R$ 
78.990,00 à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento  
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra , F. 
(19)97409-7070.
Fit EX, 2016, Flex, 
Azul, automático, 
km: 28.000, por R$ 
62.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Cruze 1.4 Turbo, 
2017, preto, automá-
tico, Flex, km: 8.163, 
por R$ 87.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
O n i x  1 . 4  L T Z , 
2017, preto, Flex, 
km: 28.650, por R$ 
54.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
Fox 1.6, I-Motion, 
Flex, prata, por R$ 
42.990,00, à vista. 
Aceito carro como par-
te de pagto e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
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B22 Serviços / Utilidades
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Auxiliar de cozinha

Auxiliar de logística (PCD)

Auxiliar de marceneiro

Consultor de vendas

Costureiro

Cozinheiro

Empregado domestico

Gerente balconista 

Lavador de auto

Marceneiro

Mecânico de manutenção 

a diesel

Motorista de caminhão 

basculante

Oficial de Serviços Gerais

Operador de Caixa  (PCD)

Operador de Empilhadeira

Operador de Torno Co-

mando numérico

Polidor de automóveis

Repositor de mercadorias

Sushiman 

Técnico de televisão

Técnico em Manutenção 

Elétrica de maquinas

Vendedor 

RUA: XV DE NOVEMBRO, 1084 – CENTRO 
- ENVIE SEU CURRÍCULO PELO 

SELECAO@JOBLINERH.COM.BR
ACESSE NOSSO SITE: 

WWW.JOBLINERH.COM.BR
FONE: (19) 3834-8862 / 3835-5215

AUXILIAR DE LIMPEZA  – Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. Para trabalhar em Limpeza 
de empresas e condomínios. Disponibilidade para 
trabalhar aos finais de semana.
ASSISTENTE DE COMPRAS – Ensino médio 
completo, desejável cursando Superior. CNH 
categoria B. Irá dirigir os carros da empresa. 
Bons conhecimentos em Informática (Excel, 
pacote Office e Outlook). Experiência na área de 
compras, almoxarifado e administrativo em geral. 
Residir em Indaiatuba.
ENCARREGADO (A) OPERACIONAL – Ensino 
médio completo. Conhecimentos em Informática. 
Experiência em supervisão de funcionários da área 
de Portaria e Limpeza. Residir em Indaiatuba. Dis-
ponibilidade de horário. CNH B. Irá dirigir os carros 
da empresa em Indaiatuba e região.
MONTADOR - Possuir experiência em monta-
gem de esquadria de alumínio ou experiência 
como instalador de vidro temperado. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade para trabalhar em 
horário comercial.
OPERADOR DE MAQUINA CONVENCIONAL 
– Ensino médio completo. Curso de Metrologia 
e Leitura e Interpretação de desenho. Desejável 
Técnico em Mecânica, Automação Industrial ou 
cursos relacionados. Residir em Indaiatuba. Dis-
ponibilidade de horário. Experiência em Produção.
OPERADOR DE TORNO CNC - Experiência na 
função. Ensino fundamental completo e curso e 
conhecimentos em Metrologia e Leitura e Interpre-
tação de Desenho. Residir em Indaiatuba. 
PASSADOR (A) – Ensino fundamental. Experiên-
cia na área de produção. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) – Para tra-
balhar nas áreas de Limpeza e recepção. Residir 
em Indaiatuba.
PROMOTOR TÉCNICO – Para trabalhar em 
empresa do Ramo Alimentício na área de vendas 
externas. Possuir Curso de padeiro ou experiência 
comprovada em panificadoras. Possuir condução 
própria (carro).
PORTEIRO VIGIA  – Será contratado para cober-
tura de férias de funcionários. Para trabalhar em 
empresas e condomínios. Possuir experiência em 
controle de acesso, ronda e monitoramento. Ensino 
médio completo. Conhecimentos em Informática. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
SUPERVISOR DE LOGISTICA – Superior em 
Logística ou Administração. Residir em Indaiatuba. 
Domínio em Excel. Possuir NR 11 e Curso de 
Operador de Empilhadeira. Experiência na área 
de compras, controle de materiais, inventário e 
almoxarifado. Desejável Inglês / Espanhol.
VENDEDOR TÉCNICO – Para trabalhar em empre-
sa Multinacional Alemã na cidade de Indaiatuba. 
Superior completo, desejável na área de Engenha-
ria. Inglês Intermediário. Bons conhecimentos em 
Informática (Internet, pacote Office). Experiência 
em vendas técnicas de queimadores, sistemas de 
combustão e processos térmicos. Conhecimento 
técnico em componentes como bombas, com-
pressores e demais produtos para equipamentos 
térmicos. Experiência em vendas de produtos como 
caldeiras, aquecedores e estufas. Residir na região 
de Campinas ou grande São Paulo.
VENDEDOR (A) EXTERNO – Ensino médio com-
pleto. Conhecimentos em Informática. Para traba-
lhar com vendas de Seguros. Possuir experiência 
em vendas externas. CNH categoria AB. Possuir 
condução própria, pois irá trabalhar com o veículo 
próprio. Residir em Indaiatuba.
ZELADOR – Experiência na função. Experiência 
em Pintura, reparos elétricos e encanamento. 
Para trabalhar em condomínios em Indaiatuba. 
Ensino fundamental completo. Residir em Indaia-
tuba. CNH AB.

empregos

Rua Jacob Lyra, 344 - Fone: 38943369 
maisemprego.mte.gov.br

Horário de atendimentos de Segunda a 
Sexta-feira das 07h00 as 15h45. 
Documentos: RG, CPF, PIS e 
Carteira de trabalho original.

Vagas on-line, sujeitas a alterações a 
qualquer momento. Para saber a em-
presa e dados da vaga comparecer 
ao Pat com todos os documentos.

Enviar currículo para: contato@atentoseg.com.br 
ou comparecer no endereço com  currículo: Av. Fábio Ferraz Bicudo, 411 - Jd. Esplanada - Próximo a 

Padaria Suíça do Parque Ecológico - Fones: 3329-2663 ou 3329-2669

ESTAMOS CONTRATANDO

Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br e 

selecionar a vaga para se candidatar.
RUA 13 DE MAIO, 720 - CENTRO - 
INDAIATUBA / SP - CEP 13.330-000 

 FONE/FAX: (19) 3875-3759

AJUDANTE DE MOTORISTA (8267):

ANALISTA DE EXPORTAÇÃO JUNIOR (8266):

ANALISTA LOGÍSTICO (8194): 

ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123): 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (8247): 

ASSISTENTE ALMOXARIFE (8269): 

ASSISTENTE COMERCIAL (8248): 

ASSISTENTE DE FATURAMENTO (8243): 

ASSISTENTE EM PÓS VENDAS (8250): 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8270):

AUXILIAR DE ALMOXARIFE (8252): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8264):

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8272):

COMPRADOR (8190): 

ESTAGIÁRIO  SEGURANÇA DO TRABALHO 

(8232): 

ESTÁGIO EM ENGENHARIA (8230): 

ESTÁGIO TÉCNICO (8231): 

LÍDER PRODUÇÃO (8208): 

MECÂNICO MONTADOR (8271): 

MOTORISTA (8268)

MOTORISTA ENTREGADOR (8261):  

OPERADOR LOGÍSTICO (8259): 

OPERADOR MULTIFUNCIONAL (8240): 

PROGRAMADOR DE TORNO CNC (8215): 

PROJETISTA (8203): 

TÉCNICO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (8263):

TECNICO ELETROTECNICA/ ELETRÔNICO 

(8242):  

TÉCNICO QUÍMICA/ COLETOR DE AMOS-

TRAS (8146): 

TECNICO SEGURANCA DO  TRABALHO (8251):  

VENDAS INTERNAS (8238): 

VENDEDOR INDUSTRIAL EXTERNO (8214): 

Interessados 
entrar no site 

www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga 
para se candidatar

Porteiro – Masculino. Ter experiência em Portarias de condomínios residenciais, disponibilidade 
para trabalhar na escala 12X36 e conhecimento de informática. Indispensável ter conhecimento no 
Sistema Acesso Fácil. Desejável CNH A/B (carro e moto) e condução própria.
Porteiro – Masculino. Desejável experiência em Portaria e Ronda. Possuir CNH A/B (carro e 
moto), desejável ter condução própria. Ter disponibilidade para trabalhar na escala 12X36 e ter 
conhecimento de informática.
Auxiliar de Serviços Gerais - Masculino. Experiência na função. Desejável conhecimentos com 
serviços gerais de limpeza, jardinagem, pequenos reparos na área hidráulica e elétrica, e manu-
tenção de piscinas.

Empregos
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