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Três pessoas morrem em grave acidente na SP-75

Novo Terminal Rodoviário 
começa a operar neste domingo

CICLISMOFEIJOADA ENERGIA
O atleta local En-

drigo da Rosa Pereira 
foi convocado para 

compor a Seleção Bra-
sileira de Ciclismo no 

Campeonato Pan-A-
mericano  de Ciclismo 

de Estrada 2018.

Com a entrada no mês 
de maio, os consumidores 
sentirão um aumento nas 

contas de luz. A Agên-
cia Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) mudou 

a bandeira tarifária de 
verde para amarela.

A Colônia Helve-
tia realiza no próximo 

domingo, dia 13 de 
maio, a 4ª Feijoada de 
Helvetia, e os convites 

já podem ser adquiridos 
diretamente na secreta-

ria da colônia. 
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Comércio espera 
alta nas vendas para 
o Dia das Mães

Menor é detido por 
tráfico no Carlos 
Aldrovandi

Implantes dentários: 
Alternativa para 
evitar dentaduras

Academia 40+ 
completa 5 anos com 
muitas novidades
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O Dia das Mães é conside-
rado a segunda melhor data em 
termos de faturamento. Com 
as condições econômicas mais 
favoráveis, a expectativa ACIC 
é que o comércio fature 3,64% a 
mais do que em 2017. 

Na noite do último sábado, 
dia 28, uma denúncia anônima, 
levou os Guardas Civis a loca-
lizarem vários tipos de drogas 
no Bairro Núcleo Residencial 
Professor Carlos Aldrovandi.

O novo Terminal será inaugurado amanhã, dia 5, às 19h, e a festa de inauguração contará com diversas atrações. No domingo, dia 6, a partir da meia-noite, a Rodoviária passa a 
operar no novo prédio, localizado no final da Rua dos Indaiás, no Jardim Belo Horizonte.

A falta de dentes é um pro-
blema que atinge parte significa-
tiva da população. Boa parte dos 
que sofrem com isso são idosos 
e muitos optam pelo uso de den-
taduras, mas o implante dentário 
pode ser uma alternativa.

Completando neste mês 5 
anos de funcionamento em In-
daiatuba, a Academia 40+ prepa-
rou algumas novidades para aque-
les que tem interesse em conhecer 
a academia, oferecendo cinco 
aulas experimentais gratuitas. Os indaiatubanos que precisam regularizar o título de eleitor e pretendem votar nas eleições de 2018 devem se dirigir ao Cartório 

Eleitoral da cidade, até a próxima quarta-feira, dia 9, e resolver as suas pendências.

Prazo para regularizar título de eleitor termina no próximo dia 9
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A competido-
ra Isa Costa 
se classificiou 
em qua r to 
lugar na Ul-
tramaratona 
de 12 horas 
realizado nos 
dias 16 e 17 
de março, em 
Caieiras – SP. 



(Flávia Thais de Genaro, advogada inscrita na OAB/SP de n.º204.044, graduação em direito pela PUC, especialista em direito tributário pela Fundação Getulio 
Vargas e Recursos Humanos pela UNIOPEC com escritório profissional na Rua das Orquídeas  n.767, -sala 707- Office Premiun- Indaiatuba-SP – Telefone de contato 
(19)3115-3260/981219889 e-mail flaviaadv@terra.com.br)

Editorial
Maio Amarelo acende a luz 

vermelha para o trânsito
E o assunto trânsito continua em pauta uma vez que nesta semana 

ocorreu um grave acidente na SP-75, onde três pessoas acabaram 
morrendo, sendo que uma delas carbonizada.

E o que causou o acidente? Embriaguez e desatenção ao volante. 
O motorista além de ter ingerido bebida alcoólica e estar com o ín-
dice de álcool acima do permitido, ainda assumiu a direção estando 
cansado. Resultado: quatro famílias destruídas. 

E a tecla sobre a responsabilidade no trânsito tem que ser mantida 
sempre “apertada”, pois uma desatenção pode gerar uma série de 
consequências, que muitas vezes o causador “não teve a intenção” de 
causar tal acidente. Porém, assume-se a responsabilidade quando se 
assume a direção sabendo de toda a consequência que uma “bobeada” 
pode causar.

E o Maio Amarelo chegou e com certeza veio pra ficar, pois 
nunca é mais quando se fala em educação no trânsito. E pensando 
nisso a Prefeitura de Indaiatuba irá realizar diversas ações relacionada 
a segurança viária para mostrar aos cidadãos e motoristas, que um 
acidente não é fatalidade!

De acordo com dados do Observatório Nacional de Segurança 
Viária (ONSV) morre mais pessoas em acidentes de trânsito no Brasil 
do que por homicídio ou câncer, por exemplo. O trânsito mata mais 
que doenças como Aids, gripe e dengue juntas. São 120 brasileiros 
por dia!!!

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que não se 
deve mais chamar de acidente as ocorrências de trânsito para destacar 
que não são fatos aleatórios, impossíveis de evitar. Na verdade, a 
maioria dos casos é evitável.

Alguns fatores contribuem para evitar as mortes no trânsito. Res-
peitar a velocidade e não beber ao dirigir são os mais importantes. 
Uso de dispositivos de segurança (capacete, cadeirinhas, cinto de 
segurança) diminuem a gravidade das ocorrências, mas não impedem 
a colisão ou atropelamento. O mais importante é mudar os hábitos. 
Grande parte das mortes são causadas por falha humana.

Estudos comprovam que, ao ser atropelado, o risco de morte de um 
pedestre é de 20% quando o veículo está transitando a 50 km/h e de 
60% quando a 80 km/h. Uma pequena redução, de 5% da velocidade, 
diminui em 30% as mortes.

Por isso, vamos praticar a educação e responsabilidade no trânsito, 
afinal são 120 pessoas por dia que perdem a vida no trânsito brasileiro.

Artigos

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING - (19)9.9648-1883 -  Rádio Nextel 89*76644 
www.signatreinamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Formação de Treinadores e Palestrantes. Eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra: se você está vivo, não terminou. (Richard Bach.) 

A ILEGALIDADE E O DANO MORAL CAUSADO PELO EMPRÉSTIMO RMC 
(RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL)

Diversos bancos quando concedem empréstimo consignado ao aposentado e pensionista do INSS acabam por “empurrar” um 
outro serviço não contratado, via limite de cartão de crédito, passando a descontar o valor mínimo da fatura no benefício do segurado 
(mesmo que a pessoa não utilize o cartão). 

Sendo assim, em vista da necessidade de contratar empréstimo consignado, devido à crise financeira por qual passamos atualmente, 
os aposentados contratam com a instituição financeira, empréstimo com descontos automáticos em seu benefício. Tal modalidade, 
popularmente difundida e conhecida como Empréstimo Consignado encontra amparo na Lei nº 10.820/2003, que autoriza o desconto 
em benefícios e folhas de pagamento, atendido o limite de 35% do valor de seu benefício, devendo 5% ser reservado, exclusivamente, 
para obtenção de cartão de crédito.

Nesse contexto, por possuir taxas de juros mais baixas que as praticadas no mercado, a referida modalidade de empréstimo se po-
pularizou rapidamente. E não poderia ser diferente, uma vez que a instituição financeira conveniada não está sujeita a qualquer tipo de 
risco de “calote”, pois as parcelas do referido empréstimo são descontadas diretamente do benefício ou salário do contratante.

Muitos aposentados que contratam tal empréstimo, são surpreendidos com o recebimento de faturas para pagamento de cartão de 
crédito vinculado à instituição financeira. No entanto, estes aposentados e pensionistas NUNCA SOLICITARAM OU CONTRATARAM 
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, pois fora em busca de um empréstimo consignado COMUM. Os bancos que objetivam 
lucros a qualquer custo, fazem com que o aposentado contrate um Cartão de Crédito Consignado maquiado de Empréstimo Consignado.

Como não bastasse existe a imposição da chamada RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC), com cobranças mensais 
no benefício previdenciário, de encargos rotativos de Cartão de Crédito que o segurado sequer utilizou.

Os aposentados e pensionistas devem requerer o seu Histórico de Empréstimos Consignados, junto ao INSS, para analisarem se 
existem descontos sucessivos e indevidos em seu contracheque, denominado “Reserva de Margem para Cartão de Crédito”.

Cumpre destacar, mais uma vez, que o aposentado ou pensionista jamais autorizou tais descontos em seu benefício previdenciário, 
visto que nem mesmo houve informação pela instituição financeira acerca da constituição da Reserva de Margem Consignável, in-
clusive sobre o percentual a ser averbado em seu benefício, que via de regra é 5%, sendo que daí decorre a abusividade da instituição 
financeira na relação jurídica... Continua na próxima edição (796). Não perca!

D : Dia do Mês / SEM : Dia da Semana / HORÁRIOS DA 
OPERAÇÃO: DAS 06:30 HRS AS 11:00 HRS - DAS 11:30 
HRS AS 15:30 HRS - DAS 16:00 HRS AS 20:00 HRS - 
SENT : Sentido
B/C : Sentido Bairro – Centro / C/B : Sentido Centro – 
Bairro / OP : Sentido Oposto / DEF : Defronte. * Aos 
Sábados, os Radares funcionam das 09:00 às 13:00 horas

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
5 SAB 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
5 SAB 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
6 DOM.   NÃO OPERA
7 SEG. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
7 SEG. 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi
7 SEG. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
7 SEG. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
7 SEG. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
7 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
8 TER. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
8 TER. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
8 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
8 TER. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
8 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
8 TER. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
9 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
9 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
9 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
9 QUAR. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
9 QUAR. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
9 QUAR. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
10 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
10 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
10 QUIN. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
10 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
10 QUIN. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
10 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
11 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
11 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
11 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
11 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
11 SEX. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
11 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
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SABEDORIA

Unicamp e PUC-Campinas buscam parceria

04/05 - Sexta-feira 05/05 - Sábado 06/05 - Domingo 07/05 - Segunda

Campinas registra 
alto grau de satisfação 
em 4 serviços público

Movimento “Maio Amarelo” começa em Sumaré

Assaltantes roubam R$ 21,8 mil 
da VB Transportes em Campinas

Nós não ensinamos nada aos nossos treinandos nos nossos treinamentos, somente agimos como facilitadores para que 
cada um faça aflorar de dentro dele toda sua grandiosidade e sabedoria. Era uma vez uma mulher que se mudou para uma 
caverna nas montanhas para aprender com um guru. Ela lhe disse que queria aprender tudo que havia para saber. O guru 
entregou-lhe pilhas de livros e a deixou a sós para que pudesse estudar. Todas as manhãs, ele ia à caverna para inspecionar 
o progresso da mulher. Levava na mão uma pesada vara. Todas as manhãs, fazia a ela a mesma pergunta: – Já aprendeu 
tudo? Todas as manhãs, a resposta dela era a mesma: – Não, ainda não. O guru então batia com a vara na cabeça dela. 
Isso se repetiu por meses. Um dia, o guru entrou na caverna, fez a mesma pergunta, ouviu a mesma resposta e levantou a 
vara para bater da mesma forma, mas a mulher agarrou-a antes que tocasse sua cabeça. Aliviada por evitar a surra do dia, 
mas com medo de represália, a mulher olhou para o guru. Para sua surpresa, o guru sorria. Parabéns – disse ele. – Você se 
formou. Agora sabe tudo que precisa saber. – Como assim? – perguntou a mulher. – Você aprendeu que nunca aprenderá 
tudo que há para saber, – respondeu ele. – E aprendeu como parar a sua dor. Muitas pessoas aprendem a parar a sua dor e 
assumir o controle de sua vida. Você também pode aprender. Venha para os nossos treinamentos e aprenda suportar suas 
dores.  WWW.SIGNATREINAMENTO.COM.BR    -   Trevisan José

Com o objetivo de promover melhorias constantes aos alunos, 
professores e servidores, a Unicamp e a PUC-Cam-
pinas deram um passo importante para ampliar a 
integração entre as duas instituições, que já têm 
um histórico de colaborações. As instituições 
iniciaram estudo para a criação de um cam-
pus inteligente, cujo objetivo é criar um 
grupo de trabalho para tornar ambas as 
instituições mais sustentáveis e aumen-
tar a cooperação na área acadêmica.

De acordo com pesquisa feita 
pelo ranking Indsat, quatro dos 16 ser-
viços analisados na cidade de Campinas 
receberam Alto Grau de Satisfação no 1º 
trimestre do ano. Coleta de Lixo, Abastecimento 
de Água, Qualidade da Água e Iluminação Pública obti-
veram mais de 650 pontos pelo critério Indsat. O levantamento 
foi realizado com 400 entrevistados. Pela pesquisa, a Coleta de 
Lixo é considerado o melhor serviço de Campinas.

A Prefeitura de Sumaré iniciou ontem, dia 3, as ações do 
movimento “Maio Amarelo – Atenção pela 
Vida”, que visa conscientizar a população 

para um trânsito mais seguro. A abertura da 
programação será na Escola Municipal 

Palhacinho Dengoso, região de Nova 
Veneza, no período da manhã e tarde, 

com a apresentação do teatro “Nós 
Somos o Trânsito”, tema do movi-
mento neste ano.

Durante a madrugada da última 
terça-feira, dia 1, uma dupla invadiu 

a garagem da Viação Lira, e roubou 
uma quantia de R$ 21,8 mil da empresa. 

Os criminosos estavam armados e deixaram os 
funcionários trancados no banheiro da empresa. O di-

nheiro não estava no cofre, pois era referente ao valor de 
viagens realizadas durante a madrugada. Até o momento, 
ninguém foi preso.

Admilson Redecopa / Alan de Santi
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As linhas intermunicipais de Indaiatuba vão sofrer várias alterações em seus itinerários

Novo terminal rodoviário começa a 
operar no domingo

A3

Isa Costa fica em quarto 
lugar na Ultramaratona

Vacinação contra a Gripe acontece no próximo sábado
COMPETIÇÃODIA D

Isa Costa se prepara para correr 135 km na Serra da Mantiqueira

A competidora Isa Costa 
conquistou o quarto lugar na 
Ultramaratona de 12 horas 
realizado nos dias 16 e 17 
de março, em Caieiras-SP. 
A prova foi feita em pista de 
400 metros e dava vaga para 
o Mundial de Ultramaratona 
que acontece em setembro na 
Croácia.

Em entrevista ao Jornal 
Mais Expressão, Isa conta 
como começou a carreira. 
“Eu comecei a participar de 
provas de longa distância há 
10 meses, e desde então tenho 
obtido ótimos resultados. 

Nesta prova eu fiquei em 4º 
lugar no geral, o que é uma 
ótima colocação já que só 
tinham atletas experientes e 
profissionais”. 

Isa Costa também parti-
cipou da Ultramaratona de 6 
horas no dia 21 de abril, em 
Piracicaba - SP e terminou em 
ótima colocação.

Isa fala das próximas com-
petições que vai disputar. 
“Estou me preparando para 
correr 135 km na Serra da 
Mantiqueira, e estou bastante 
animada já que minha expe-
riência é o trail Run”, conta.

A partir da meia noite 
de domingo, dia 6, 
as linhas intermunici-

pais com destino e partida de 
Indaiatuba, começam a operar 
no novo Terminal Rodoviário, 
localizado às margens da Ro-
dovia SP-75 e no final da Rua 
dos Indaiás.

As linhas intermunicipais 
da cidade irão sofrer várias 
alterações em seus itinerários. 
O grupo VB Transportes, de-
tentor da maior parte dessas 
linhas, já adiantou que os 
preços das passagens não irão 
sofrer aumento, nem terão 
alterações nos horários. Ape-
nas as linhas de Indaiatuba x 
Capivari e Indaiatuba x Elias 
Fausto vão passar pelo antigo 
terminal, tendo seu destino 
final também o novo terminal. 

Já que os ônibus não mais 
circularão pela parte central 
da cidade, a partir de agora 
será necessário utilizar uma 
linha municipal para se des-
locar do novo prédio para o 
Centro. As linhas 312 - Jardim 
Morada do Sol e 310 – Olivei-
ra Camargo, passam pela Rua 
dos Indaiá e podem ser utili-
zadas, já que farão paradas 
no terminal. Além disso, será 
criada uma nova linha, a 329, 
que irá interligar o novo e o 
antigo terminal rodoviário. As 
linhas vão sair a cada 20 mi-

nutos para a interligação. Os 
horários das linhas 310, 312 
e 329 podem ser conferidos 
no site www.souindaiatuba.
com.br, e também podem ser 
conferidos nos ônibus das res-
pectivas linhas e nos terminais 
de embarque e desembarque. 
Mais informações pelo telefo-
ne 3518-7808.

Agora que a rodoviária 
está localizada nas margens 
da Rodovia SP-75, a Admi-
nistração Pública espera que 
mais linhas sejam disponibi-
lizadas para que venham para 

a cidade. Além disso, o pre-
feito Nilson Gaspar (MDB) 
também espera conseguir um 
acesso direto do terminal com 
a rodovia, mas afirmou que a 
ARTESP (Agência Regulado-
ra de Transporte do Estado de 
São Paulo) fez muitas exigên-
cias, e que agora está sendo 
planejada uma nova obra. A 
Agência se manifestou em 
nota informando que, “Por 
questões de segurança viária, 
todo acesso à rodovias deve 
obedecer a normas técnicas 
com o objetivo de evitar aci-

dentes. No caso de rodovias 
sob concessão, como a SP-
075, a análise dos projetos e 
aprovação é feita por técnicos 
da Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo - Artesp, 
sempre com foco no atendi-
mento às normas e à seguran-
ça dos usuários da rodovia 
e do acesso. Nesse caso, a 
Prefeitura de Indaiatuba havia 
entregue à Artesp um projeto 
com solicitação de acesso 
direto da rodovia SP-075 ao 
Novo Terminal Rodoviário 
que já estava sendo estudado 

pela Agência. Porém, pos-
teriormente, foi protocolado 
um novo projeto na Agência 
informando que a Prefeitura 
optou por descartar a criação 
de novo acesso e propondo 
adequações nos dispositivos 
já existentes como opção de 
acesso ao Novo Terminal Ro-
doviário. A Artesp já avaliou 
o Relatório de Tráfego apre-
sentado pela Prefeitura que 
precisa agora apresentar um 
Projeto Executivo completo, 
para análise e aprovação da 
Artesp”.

Estrutura
O prédio conta com 15 

baias para os ônibus intermu-
nicipais e um terminal para os 
ônibus urbanos. São 36 boxes 
de comércio, sendo 2 dire-
cionados para alimentação. 
Dos 36, 18 foram licitados. 
Portanto, a prefeitura deve 
abrir uma nova licitação para 
preencher o restante em bre-
ve. O estacionamento conta 
com 127 vagas gratuitas para 
motos e carros, além de va-
gas para idosos e deficientes 
físicos. No total, a rodoviá-
ria tem mais de 4 mil m² de 
área. O custo total foi de R$ 
9.398.767,42.

A obra teve início no primei-
ro trimestre de 2016, e o prazo 
de conclusão de era de um ano.

Com a mudança, o ter-
minal localizado no Centro 
da cidade, será transformado 
em um terminal de ônibus 
urbanos. Será reestruturado e 
também irá receber serviços 
públicos, como o PAT (Posto 
de Atendimento ao Trabalha-
dor), Banco do Povo, Procon, 
entre outros.

Inauguração
O evento de inauguração 

acontece no sábado às 19 
horas, com atrações como o 
show da dupla sertaneja Be-
tho e Menon, animação com 
o Koringa, brinquedos para 
as crianças e distribuição de 
pipoca e algodão doce. 

No próximo sábado, dia 
12 de maio, será o Dia D da 
Campanha de Vacinação Con-
tra a Gripe 2018 e a na ocasião 
estarão disponíveis na cidade, 
20 locais diferentes para a imu-
nização eu acontecerá das 8h às 

17h Os locais são os supermer-
cados Sumerbol (Av. Presidente 
Kenedy), Pague Menos e Catho 
(Cecap), o shopping popular 
Ponto Azul, além de todas as 
UBS (Unidade Básica de Saúde) 
e PSF (Programa de Saúde da 

Família) do município.
Além disso, a Secretaria Mu-

nicipal de Saúde está buscando 
facilitar o acesso, especialmente 
dos idosos, à imunização. Uma 
equipe da Vigilância Epidemio-
lógica está indo até os polos es-
portivos municipais que oferecem 
atividades para pessoas com mais 
de 60 anos para fazer a vacina-
ção no local. O público alvo da 
campanha participante do Projeto 
100% Saúde também já teve a 
oportunidade de se imunizar.

A vacina é direcionada a 
gestantes e mães até 45 dias 
após o parto, crianças a partir 
de 6 meses a menores de 5 anos 
de idade, adultos com mais de 

60 anos, portadores de doenças 
crônicas, profissionais de saúde 
e professores de escolas públicas 
e privadas. Para receber a imuni-
zação os portadores de doenças 
crônicas deverão apresentar 
carta médica contendo o CID 
da doença. Já os profissionais 
da saúde e professores deverão 
apresentar crachá ou algum do-
cumento que comprove o ofício.

Na primeira semana da cam-
panha, que foi iniciada dia 23 de 
abril e seguirá até 01 de junho, 
foram imunizadas 9.996 pesso-
as. A Secretaria de Saúde estima 
que aproximadamente 50 mil 
pessoas sejam imunizadas no 
município.

O prédio conta com 15 baias para 
os ônibus intermunicipais e um 
terminal para os ônibus urbanos

A Secretaria de Saúde estima que aproximadamente 50 mil pessoas 
sejam imunizadas no município



JME

GUILHERME LIBERALESSO

cidadeA4|

Comércio espera alta nas 
vendas para o Dia das Mães

Citi inicia devolução 
dos créditos retidos 
nos cartões eletrônicos

DEVOLUÇÃO

A expectativa é um aumento de 3,64% nas vendas; Comércio irá funcionar em horário diferenciado

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Dia das Mães deve movimentar o comércio local

A Companhia fará o atendimento na Central de Vendas da Rápido 
Sumaré durante 60 dias, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

O Dia das Mães é con-
siderado a segunda 
melhor data em ter-

mos de faturamento, superada 
apenas pelo Natal. Com as 
condições econômicas mais 
favoráveis, a expectativa da 
Associação Comercial e In-
dustrial de Campinas (ACIC) 
é que o comércio fature 3,64% 
a mais do que em 2017. 

E como acontecem todos 
os anos, os consumidores 
tendem a deixar as compras 
para a última hora, por isso 
o comércio de Indaiatuba irá 
funcionar em horário diferen-
ciado. Na sexta-feira, dia 11, 
as lojas irão atender das 8h30 
às 20 horas. Já no sábado, dia 
12, o comércio irá funcionar 
das 8h30 às 18 horas.

O estudante João Sampaio, 
23 anos, disse que pretende 
gastar entre R$ 100 a R$ 200. 
“Eu vou comprar uma bolsa, 
pois sei que ela gosta muito, 
mas desde que seja entre o va-
lor que tenho disponível, pois 
não quero fazer dívidas”, disse.

Já a professora, Maria 
Cristina Abíscula, 35 anos, 
disse que tem planos de levar 
sua mãe para almoçar em um 
restaurante. “Tem um lugar 
que ela gosta muito, então 
estou me programando para 
que a gente passe um dia di-
ferente”, conta.

Segundo a Confederação 
Nacional de Dirigente Lojis-
tas (CNDL) o pagamento à 
vista será o meio mais utili-
zado pelos consumidores, e 
segundo estimativas aproxi-
madamente 111,5 milhões de 
brasileiros devem presentar 
alguém neste Dia das Mães, 
o que deve injetar cerca de 
17,05 bilhões de reais nos se-

tores do comércio e serviços.
Embora o percentual de 

consumidores que devem ir às 
compras seja elevado, a maior 
parte dos compradores está 
receosa para aumentar gastos 
na comparação com o ano 
passado, procurando manter 
o orçamento livre de dívidas. 
Considerando a soma de todos 
os presentes adquiridos, o 
gasto médio do brasileiro no 
Dia das Mães deve ser de R$ 
152,98. 

Presentes
Neste ano, os presentes 

mais procurados serão as rou-
pas (42%), perfumes (36%), 
calçados (23%) e cosméticos 
(21%). Ainda de acordo com 

a CNDL, o local de preferên-
cia para as compras serão os 
shoppings centers, seguido 
pelas lojas virtuais, os sho-
pping populares, e as lojas de 
departamentos. 

Para tanto o Procon alerta 
quanto as compras feitas e 
enfatiza que a atenção deve 
ser redobrada para evitar 
problemas.

Nas compras feitas através 
de sites a Fundação orienta a 
conhecer o produto que irá 
adquirir, indo até uma loja fí-
sica.  Nas compras feitas fora 
do estabelecimento comercial, 
exija o comprovante da data 
de entrega que foi combina-
do. O prazo de desistência 
da compra, nesses casos, é 

de sete dias da assinatura do 
contrato ou do recebimento do 
produto. Para mais segurança, 
o consumidor deve efetuar o 
cancelamento por escrito.

No ato da entrega, só 
assine o documento de re-
cebimento do produto, após 
examinar o estado da mer-
cadoria. Havendo irregu-
laridades, estas devem ser 
relacionadas no próprio do-
cumento, justificando assim 
o não recebimento.

O Procon também orienta 
a sempre exigir a nota fiscal 
na aquisição de qualquer 
produto, pois ela é importante 
caso você precise fazer valer 
seus direitos e formalizar 
uma reclamação.

A Companhia de Transpor-
tes de Indaiatuba (Citi) iniciou 
na última quarta-feira, dia 2, a 
devolução dos créditos retidos 
nos cartões eletrônicos Comum 
e Escolar Comum, conforme 
estabelecido pelo Ministério 
Público. A Companhia fará o 
atendimento na Central de Ven-
das da Rápido Sumaré durante 
60 dias, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h.

O posto de atendimento fica 
na Rua Siqueira Campos, 331 – 
Centro. Inicialmente, a empresa 
havia definido que 60 pessoas 
seriam atendidas por dia, mas de-
pois considerou melhor atender 
quantas pessoas comparecem na 
data. O atendimento é feito por 
ordem de chegada e são distri-
buídas senhas.

Os usuários que têm créditos 
retidos nos cartões devem com-
parecer ao local com documento 
oficial de identificação com 
fotografia e com o cartão Citi. O 
titular do cartão deverá informar 
a conta bancária para depósito do 
valor correspondente.

No caso do portador não ter 
conta em banco, existe ainda 
a possibilidade de se fazer o 
depósito em conta de terceiro. 
Para isso, será necessário infor-
mar o CPF e o nome completo 
do titular da conta corrente ou 
poupança.

O depósito do saldo existente 
na conta corrente será efetuado 

em até15 dias, contados a partir 
da data do comparecimento do 
usuário na Central. O compro-
vante do depósito, conforme 
determinou o MP, terá o valor 
de documento da quitação do dé-
bito. Quanto ao vale-transporte, 
a concessionária ainda aguarda 
um parecer do MP ou alguma 
decisão judicial que lhe dê segu-
rança jurídica para a devolução 
dos valores. O que ocorre, é 
que o cartão está de posse dos 
funcionários, contudo, quem 
fez o depósito foi a empresa do 
trabalhador. Foi descontado 6% 
do salário do funcionário, mas 
quem adquiriu o valor junto da 
concessionária foi a empresa. 
Portanto, a Rápido Sumaré está 
aguardando agora um parecer 
do MP para que possa começar 
a devolução desses valores. Sem 
isso, a empresa não teria uma 
segurança jurídica para iniciar 
a restituição dos créditos, o que 
poderia provocar milhares de 
ações na justiça.

De acordo com informações 
do Ministério Público, a questão 
deve ser definida na semana que 
vem, já que há certa urgência 
para solucionar o problema.

Quanto aos valores relativos 
aos cartões escolares municipais e 
dos servidores, o acordo prevê de-
pósitos na conta do município em 
até 60 dias, contados da data da 
indicação da conta bancária por 
parte da administração pública.
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Prazo para regularizar título de 
eleitor termina no próximo dia 9

DIVULGAÇÃO

O prazo também vale para os eleitores alterarem dados cadastrais ou transferirem domicílio eleitoral

ALTERAÇÃO

ENTREGA

Trecho da rua Sorocaba 
sofre mudança de direção

Funssol recebe produtos de limpeza 
arrecadados durante a Festa do Chopp

cidade |A5

Os indaiatubanos que 
precisam regularizar 
o título de eleitor e 

pretendem votar nas eleições 
de 2018 devem se dirigir ao 
Cartório Eleitoral da cidade, 
até a próxima quarta-feira, 
dia 9, e resolver as suas pen-
dências. Este é prazo limite 
fixado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) para que os 
eleitores solicitem a inscrição, 
atualização ou emissão do 
documento. Para saber quem 
está irregular, a consulta pode 
ser feita no cartório eleitoral 
ou por meio do site do TSE. 

De acordo com a chefe 
do cartório de Indaiatuba, 
Lilian Dalva Silva de Lima,   
não há mais horário para 
agendamento para a regula-
rização. “A partir de agora os 
atendimentos serão feitos por 
encaixe. Por isso é necessário 
que o eleitor se dirija até o 
cartório para saber quando 
poderá ser feito o atendimen-
to”, explica.

Ainda segundo Lilian, 
o cartório está funcionando 
desde o último dia 28, em 
sistema de plantão, que segue 
até o dia 9 de maio. O aten-
dimento ocorre de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 18 ho-
ras, e aos sábados e domingos 
das 9h às 17 horas.

Em Indaiatuba, 160. 149 

eleitores estão aptos para 
participar das eleições de 
2018; 11.254 pessoas estão 
com os títulos cancelados; e 
1.155 eleitores estão com o 
documento suspenso. 

Após o dia 9, os eleitores 
ainda poderão regularizar 
o título de eleitor a fim de 
evitar o cancelamento do do-
cumento, porém não poderão 
participar das eleições deste 
ano. Com isso o cidadão esta-
rá em situação irregular com 
a Justiça Eleitoral e pode ser 
impedido de emitir passapor-
tes, carteira de identidade, ser 
nomeado em cargos públicos 
concursados, assim como 
matricular em escolas e uni-
versidades públicas. 

Regularização
Para solicitar a inscrição, 

transferência e atualização 
do título, o eleitor deve com-
parecer ao cartório eleitoral, 
munido de comprovante de 
residência (no máximo três 
meses anteriores); documen-
to oficial de identidade com 
foto; e o comprovante de 
quitação militar, no caso de 
eleitores do sexo masculino.

Já quem estiver em situ-
ação de cancelamento, deve 
apresentar os comprovantes 
de votação, de justificativa 
ou de quitação de multa pelo 
não comparecimento nas elei-
ções. É possível emitir o bo-
leto para pagamento da multa 

no site do TSE. O valor da 
multa é de R$ 3,51 para cada 
turno no qual o eleitor faltou. 
A quantia, no entanto, não é 
fixa e pode ser alterada pelo 
juiz eleitoral de acordo com a 
situação de cada eleitor.

Para aqueles que irão 
emitir o título pela primeira 
vez, também deve se dirigir 
até o cartório eleitoral com 
documento de identidade, 
comprovante de endereço 

e comprovante de quitação 
militar (sexo masculino). Os 
jovens entre 16 e 18 anos não 
precisam de autorização dos 
pais ou responsáveis, os que 
tem 15 anos também podem 
emitir o título de eleitor, 
desde que completem 16 
anos até a data do primeiro 
turno da eleição deste ano: 7 
de outubro.

De acordo com o Calendá-
rio Eleitoral 2018, 9 de maio 

é ainda a data-limite para que 
o eleitor com deficiência ou 
mobilidade reduzida solicite 
sua transferência para uma 
seção eleitoral com acessi-
bilidade.

Eleições
Eleições Gerais de 2018 

estarão em disputa os cargos 
de presidente e vice-presi-
dente da República, gover-
nador e vice-governador de 
estado e do Distrito Federal, 
senador, deputado federal, 
estadual e distrital. A vota-
ção será realizada simultane-
amente em todo o país no dia 
7 de outubro, em primeiro 
turno, e no dia 28 de outubro, 

nos casos de segundo turno.
De acordo com a legis-

lação em vigor, o eleitor 
fará a sua escolha na urna 
eletrônica, obedecendo à 
seguinte ordem de votação: 
deputado federal, deputado 
estadual ou distrital, sena-
dor primeira vaga, senador 
segunda vaga, governador e 
presidente da República (Lei 
nº 9.504/1997, art. 59, § 3º).

A participação nas elei-
ções é facultativa apenas 
para analfabetos, pessoas 
com idade entre 16 e 18 anos 
ou com mais de 70 anos. 
Para todos os demais brasi-
leiros, o voto é obrigatório.

A presidente do Funssol 
Social de Solidariedade de 
Indaiatuba (Funssol), Enides 
Nogueira Lopes Cruz rece-
beu nesta semana, a doação 
realizada pela Acenbi (As-
sociação Cultural, Esportiva 

Eleições 2018 acontecem  
no dia 7 de outubro, e no 

dia 28 de outubro, nos 
casos de segundo turno

Nipo Brasileira de Indaiatuba) 
de 545 unidades de produtos 
de limpeza, que foram arreca-
dados durante a 28ª Festa do 
Chopp no Pavilhão da Viber. 
Em 2018, a Acenbi fez a tro-
ca de ingressos por produtos 

de limpeza ou pagamento de 
R$ 10 na entrada. A Festa do 
Chopp faz parte do calendário 
turístico do município e é con-
siderada um dos eventos mais 
importantes da gastronomia e 
da cultura japonesa na região. 

A presidente do Funssol 
agradeceu Anésio Kimura, o 
presidente da Acenbi, dire-
tor Marcelo Shida e demais 
diretores e integrantes da 
associação. “Agradecemos 
todas as doações recebidas, 
pois sempre há alguém ou 
entidade que está precisando 
de algo. Faremos a distribui-
ção para as entidades e com 
certeza tudo será muito útil e 
bem aproveitado”. 

O presidente da Acenbi, 
Anésio Kimura ressaltou que 
a crise financeira do Brasil, 
afeta as doações espontâneas 
e por isso em 2018, a Asso-
ciação mudou a maneira de 
solicitar as doações para o 
público da festa. “Agradeço 
também aos voluntários da 
Associação, que sempre estão 
preparados e nos apoiam nos 
eventos”. 

O Departamento de Trân-
sito da Secretaria de Obras 
e Via Públicas realizou uma 
alteração da direção do trân-
sito em um trecho da Rua 
Sorocaba, no Jardim América. 
A mudança realizada quar-
ta-feira (02) envolveu duas 
quadras, entre a rua Nicarágua 
e rua São Salvador. O trecho 
em frente à Escola Estadual 
“Professor Hélio Cerqueira 
Leite”, ficou de mão única no 
sentido centro-bairro.

Este ano o Departamento 
de Trânsito já fez alterações 
em outras sete ruas: rua São 
Mateus, entre a rua Vinte e 
Quatro de Maio e rua Hu-

maitá, sentido centro-bairro;  
rua Hermógenes Xavier de 
Almeida, entre as ruas José 
Borghezani e Antônio Ulis-
tka; rua Panambi, entre as ruas 
Tucuruvi e Bom Retiro; rua 
Pérsio Sampaio Filho, entre 
A Soldado João Carlos de Oli-
veira Jr e Rua das Camélias; 
rua Ademar de Barros, entre 
as ruas Canário e Conceição; 
rua Arara, entre avenida Con-
ceição e rua Rêmulo Zoppi; e 
rua Araponga, entre rua Nove 
de Julho e avenida Conceição.

O objetivo das mudanças 
foi tornar os trechos mais se-
guros e dar maiou fluidez ao 
trânsito das vias.
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Ação contará com diversas atividades que visa enfatizar a responsabilidade no trânsito

Movimento Maio Amarelo intensifica 
a importância da segurança viária

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI
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Está sendo realizado mais 
uma vez em Indaiatu-
ba o Movimento Maio 

Amarelo, que visa chamar a 
atenção da sociedade para o 
alto índice de mortes e feridos 
no trânsito em todo o mundo. 
A intenção é colocar em pauta 
a segurança viária e mobilizar 
toda a sociedade para discutir 
o tema, estimulando o cidadão 
a promover atividades voltadas 
à conscientização, ao amplo 
debate das responsabilidades 
e à avaliação de riscos sobre 
o comportamento de cada um, 
dentro de seus deslocamentos 
diários no trânsito. Ações são 
desenvolvidas em todos os 
estados brasileiros e em outros 
26 países nos cinco continentes.

E durante o mês de Maio, a 
campanha irá promover diver-
sas ações e atividades e estão 
previstas blitzes e abordagens 
a condutores de veículos e 
motociclistas em pontos de 
maior movimento, além da ca-
minhada “Atenção Pela Vida”, 
desenvolvida em parceria com 
o Observatório Nacional de 
Segurança Viária (ONSV). O 
movimento ainda conta com a 
parceria do Centro Educacional 
de Trânsito Honda (CETH) e 
da Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo (Artesp).

Desde ontem, dia 4, no Polo 
Shopping, a Artesp está promo-
vendo atividades com óculos de 

realidade virtual e conta com o 
apoio do Departamento Muni-
cipal de Trânsito. A atividade 
ainda acontece hoje, dia 5, e 
amanhã, dia 6, das 12h às 20 
horas. A participação é gratuita.

No dia 9 o Departamento de 
Trânsito e parceiros realizarão 
blitzes na Marginal Direita do 
Parque Ecológico, na altura da 
Concha Acústica, entre as 9h 
e 11h. Na ocasião será feita a 
abordagem educativa de mo-
toristas e motociclistas, além de 
check-ups gratuitos nas motos.  
A ação será repetida no dia 11, 
no mesmo local e horário.

Para completar a progra-

mação do Maio Amarelo em 
Indaiatuba, no dia 27 de maio 
o município repetirá a parceria 
que já completa quatro anos 
com o Observatório Nacional 
de Segurança Viária, na reali-
zação da Caminhada “Atenção 
pela Vida”. Os detalhes da 
caminhada serão divulgados 
em breve.

Lei
Desde o dia 19 de abril está 

em vigor a lei que aumenta a 
punição para motorista bê-
bado que provocar morte ou 
lesões graves no trânsito. A 
mudança no Código de Trân-

sito Brasileiro (CBT) define 
que, quem beber e matar, 
será enquadrado no crime de 
homicídio culposo, podendo 
ser condenado com pena de 5 
a 8 anos sem direito a fiança. 
Se o acidente provocar lesão 
grave ou gravíssima, a pena 
vai de 2 a 5 anos de reclusão, 
também sem direito a fiança.

De acordo com informa-
ções do DataSUS, em 2015, 
o Brasil registrou 152.136 
mortes por traumas (causas 
externas). Deste total, 39.543 
foram causadas por ocorrên-
cias de trânsito. “São núme-
ros alarmantes. Mais de 100 

pessoas morrem por dia no 
trânsito brasileiro. Isso sem 
contar na quantidade de gente 
que fica ferida ou com graves 
sequelas. É imprescindível 
investirmos em campanhas de 
prevenção.”, reforça o presi-
dente da SBAIT, José Mauro 
da Silva Rodrigues. No Estado 
de São Paulo, o Trauma matou 
23.450 pessoas em 2015, sen-
do 6.270 no trânsito.

De acordo com Rodrigues, 
100% dos casos de trauma 
poderiam ser evitados. “A 
imprudência é o maior proble-
ma. As pessoas nunca acham 
que vai acontecer com elas e 

abusam. Usam o telefone en-
quanto dirigem, ultrapassam 
em locais proibidos, conso-
mem bebida alcoólica antes de 
dirigir, não fazem manutenção 
no veículo, enfim, poderíamos 
ficar horas citando situações 
que deveriam ser evitadas e, 
consequentemente, reduzi-
riam o número de ocorrên-
cias no trânsito”, afirma. “O 
Trauma acaba com vidas, 
destrói famílias inteiras, deixa 
milhares de sequelados. Já 
passou da hora de as pessoas 
entenderem que são as suas 
atitudes que farão diferença”, 
destaca. 

Caminhada 
“Atenção Pela 
Vida” acontece 
no dia 27 de maio
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Munícipio é uma das dez cidades menos violenta do estado de São Paulo

Projeto visa incentivar o cultivo de hortas livres de agrotóxicos

A8

Instituto Sou da Paz analisou 138 cidades que possuem mais de 50 mil habitantes

Indaiatuba é a 9ª cidade menos 
violenta do estado de São Paulo

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Segundo dados do Ins-
t i tuto Sou da Paz, 
Indaiatuba está entre 

as dez cidades do Estado 
de São Paulo considerada 
menos violenta. Em 9ª co-
locação, a taxa da cidade 
oscilou,  porém mostrou 
uma melhora considerável. 
Em 2014, era 12, passando 
para 13,4 em 2015. No ano 
de 2016, a taxa voltou a cair 
para 12,4 e no ano passado 
atingiu a taxa de 11,2.

O estudo analisou 138 
cidades que possuem mais 
de 50 mil habitantes, e o 
ranking foi criado a partir 
do Índice de Exposição a 
Crimes Violentos (IECV), 
presente no Sou da Paz Ana-
lisa de 2017. O ranking foi 
desenvolvido pelo Instituto 
Sou da Paz, em parceria com 
o Estadão.

Para o estudo foram con-
siderados crimes letais, se-
xuais e contra o patrimônio 
que permitiu a comparação 
da vulnerabilidade da popu-
lação a esses crimes, tanto 
entre municípios quanto ao 
longo dos anos.

De acordo com o secretá-
rio de Segurança Pública de 

DENISE KATAHIRA
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Indaiatuba, Alexandre Gue-
des, os investimentos ele-
varam a qualidade de vida 
e a proteção aos cidadãos. 
“Nas duas últimas décadas 
tem se criado uma socie-
dade mais tranquila e com 
menos problemas sociais, o 
que influencia diretamente 
na questão da violência, 
seja doméstica, familiar ou 
social, e de Segurança Pú-
blica”, disse. “E com isso 
se obtêm resultados positi-
vos para o município como 
diminuição contínua dos 
índices de criminalidade, 
menor desemprego, melhor 
saúde, educação, cultura e 
um combate forte contar o 
uso e tráfico de drogas”, 
completa.

Ainda segundo o secretá-
rio, os projetos da Segurança 
Pública tem oferecido maior 
segurança aos munícipes, 
como: Investimentos for-
te em Tecnologia e Inteli-
gência com novos pontos 
de monitoramento e novas 
Tecnologias; Treinamento 
e modernização da Guarda 
Civil com novas viaturas, 
armamentos e equipamentos 
e novo efetivo; Planejamento 
e Integração entre as Forças 
policias da Cidade (PM, PC 
e GC); Integração entre as 

20 Guardas Civis da Região 
através da CRIM (Central 
Regional de Inteligência e 
Monitoramento); Integração 
do Monitoramento da Cida-
de com a Polícia Rodoviária 
Federal, através do Alerta 
Brasil; Trocas de Informa-
ções entre as Agências de 
Inteligências da Região e 
colaboração Mútua; Progra-
mas de Prevenção do Uso de 
Drogas nas escolas (Progra-
mas VIVER e PROERD); E 
o aumento no Combate ao 
Tráfico de Drogas, através 
de operações Policiais e de 
inteligência

RMC
Entre as cidades da Região 

Metropolitana de Campinas 
(RMC), destaque para Vali-
nhos que está em 3º lugar com 

Entidades locais recebem doação de hortaliças produzidas pela “Horta Solidária”
PROJETO

O Centro de Referência em Segurança Alimentar e 
Nutricional Sustentável (Cresans), órgão vinculado à Se-
cretaria da Família e Bem-Estar Social, realizou mais uma 
entrega de hortaliças para as Organizações da Sociedade 
Civil (OSC), de Indaiatuba. As doações são fruto do projeto 
Horta Solidária, realizado pelo Cresans em parceria com a 
Comunidade Farol e moradores do bairro Jardim Regente.

As entidades beneficiadas foram a Abid, Educandário 
‘’Deus e a Natureza’’, Manaem, Lar dos velhos Emmanuel, 
Cecal, Casa da Fraternidade, Casa da Providência, Gaadin 
e Manaem.

No mês de abril o Grupo da Melhor Idade do Cras do 
Jardim Oliveira Camargo visitou o Projeto Horta Solidária 
e conheceu a cozinha do curso de Educação Alimentar do 
Cresans.

A implantação do Projeto ‘Horta Solidária’ aconteceu 
em dezembro de 2017 e na ocasião foram plantadas 3 mil 
mudas de hortaliças (alface, rúcula, couve, salsinha e cebo-
linha), em 16 canteiros. O objetivo do projeto é incentivar 
o cultivo de hortas livres de agrotóxicos, estimular hábitos 
alimentares saudáveis, fortalecer o convívio comunitário e 
recriar a ligação entre o campo e a cidade.

taxa de 8,8. Outras cidades que 
estão entre as dez cidades me-
nos violenta é Artur Nogueira, 
que com 10,9, ocupando a 8ª 
colocação, e Jaguariúna na 10ª 

posição, com taxa de 11,2.
Já Campinas e Monte Mor 

aparecem em 112ª e 118ª po-
sição, respectivamente, com 
índice de 26,0 e 27,5.
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Academia 40+ completa 5 
anos com muitas novidades
O acompanhamento nutricional é uma das novidades que está chegando

GUILHERME LIBERALESSO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Academia 40+ possui aulas de musculação, pilates e treinamentos aeróbicos 
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Completando neste mês 5 
anos de funcionamento 
em Indaiatuba, a Aca-

demia 40+ preparou algumas 
novidades para aqueles que 
tem interesse em conhecer a 
academia, oferecendo cinco 
aulas experimentais gratuitas.
Além disso, os alunos serão 
beneficiados por uma avaliação 
nutricional para terem uma vida 
mais saudável.

A musculação não deve ser 
vista como mais uma opção 
entre as várias modalidades de 
esportes e ginástica, mas como o 
treinamento base para viabilizar 
a prática competente e segura 
de todas elas. Novas evidências 
sugerem que os exercícios de 
musculação sejam os mais efi-
cientes para estimular a saúde 
geral.

Ana Maria Penteado, 82 
anos, é aluna de musculação e 
pilates da Academia 40+ e conta 
que frequenta o local desde sua 
abertura e que os exercícios 
trouxeram muitos benefícios à 
sua saúde. “As aulas me pro-
porcionaram uma boa postura e 
bom equilíbrio, além de relaxar 
a mente, dentre vários outros 
ganhos” comenta. “É importante 
lembrar, que a busca por uma 
qualidade de vida melhor, tem 
que acontecer durante toda a 
vida. Não é só na terceira idade 
que é preciso buscar sempre por 
uma vida saudável”, completa.

Lina Amstalden, proprietária 
da academia, confirma a impor-
tância de sempre procurar uma 
vida pautada pela qualidade. “O 
exercício é recomendável para 
todos: crianças, adolescentes, 
adultos e idosos. Aqui temos o 
foco de atender os que têm mais 
de 40 anos, mas as portas estão 
abertas para todas as idades. 
Temos um bom público abaixo 
dos 40 também”, explica.

Ainda segundo Ana, é 
importante o aluno se sentir 
confortável com as aulas, por 
isso as turmas são pequenas, e 
os exercícios direcionados de 
acordo com a necessidade de 

cada aluno, além de professores 
preparados e atenciosos. “Eu, 
particularmente, não gosto mui-
to daquelas academias em que 
há turmas com muitas pessoas, 
pois nem sempre o professor 
consegue dar a devida atenção. 
Na 40+, são bem poucos por 
turma, o que faz com que o pro-
fessor dê uma atenção especial, 
além dos exercícios serem bem 
direcionados para as minhas 
necessidades”, ressalta a aluna.

Lina comenta que esses 
são alguns dos diferenciais da 
academia. “Nos preocupamos 
muito com o bem-estar de cada 
pessoa, e por isso acreditamos 
que as turmas com poucos alu-
nos são as melhores, pois assim 
podemos atender melhor cada 
aluno”, explica. “Alguns neces-
sitam de determinado exercício 
para melhorar sua musculatura, 
por exemplo, outro para melho-
rar a postura. Cada caso é um 
caso, e assim podemos melhorar 
a qualidade de vida de cada pes-
soa que nos procura”, completa.

Muitos imaginam que al-
guns exercícios podem causar 
problemas de saúde, mas não 
é bem assim. Segundo Dr. José 
Maria Santarem, autor do livro 
“Musculação em Todas as Ida-

des”, com as devidas orientações 
médicas, não há problemas em 
praticar tais exercícios físicos. 

O especialista conta que a 
musculação pode ser utilizada 
por pessoas muito debilitadas, 
incluindo aqueles que têm do-
res articulares e falta de ar em 
exercício, porque pode ser mais 
suave do que caminhar. “Com 
a melhora da aptidão física 
conseguida pela musculação, 
atividades que antes não podiam 
ser praticadas, como os exer-
cícios aeróbicos, passam a ser 
possíveis”, conclui Santarem. 

Nutrição
E para ter uma boa saúde, os 

exercícios físicos não bastam. 
É necessário também uma boa 
alimentação. E foi pensando 
nisso, que Lina buscou por 
uma parceria nutricional para 
que seus alunos tenham tam-
bém uma boa alimentação, 
combinada com os exercícios. 
“O acompanhamento de um 
nutricionista nesse processo é 
fundamental. Quando aliado 
a atividade física garante ao 
indivíduo resultado duradou-
ro, não só na perda de peso, 
mas na saúde como um todo. 
A reeducação alimentar é um 

processo em que ensinamos 
as pessoas a se alimentarem 
de forma saudável, garantindo 
um aporte adequado de nu-
trientes, e consequentemente 
evitando alguns efeitos cola-
terais como fraqueza, cansaço 
e até algumas complicações à 
saúde que podem ser causadas 
por dieta drásticas”, explica 
Karen Lima, nutricionista que 
irá acompanhar os alunos da 
Academia 40+. 

Academia 40+
A rede de Academia 40+ 

está presente em várias cidades 
do país, sendo uma das maiores 
redes do país. Possui acompa-
nhamento personalizado nas 
modalidades de musculação, 
pilates e treinamento aeróbico. 
Atende tanto o público masculi-
no e feminino de todas as idades. 
Possui um método próprio com 
número limitado de alunos, sem 
perda de tempo. Dispõe de um 
ambiente agradável, sem espe-
lhos e músicas altas.

Comece a praticar antes que 
seu medico recomende!

Em Indaiatuba, a Academia 
40+ está localizada na Avenida 
Conceição, 2536. Para mais 
informações (19) 3392-4819.
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Implantes dentários: Alternativa 
para evitar dentaduras
Procedimento substitui as raízes dentárias, envolvendo a função e a estética dos dentes naturais

JME
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Oral Sin realiza Semana das Mães entre os dias 5 a 12 de maio com o objetivo de fazer as mães voltarem a sorrir

A falta de dentes é 
um problema que 
atinge parte signi-

ficativa da população. Boa 
parte dos que sofrem com 
isso são idosos e muitos 
optam pelo uso de dentadu-
ras, mas o implante dentário 
pode ser uma alternativa 
que traz muitas vantagens 
e facilidades em relação 
à dentadura. Entretanto, 
muitos desconhecem esse 
procedimento.

O implante não é nada 
menos que um suporte ou 
pinos de titânio, similares 
a parafusos, que são posi-
cionados cirurgicamente no 
osso maxilar e mandibular 
abaixo da gengiva. Ao final, 
o objetivo é substituir as 
raízes dentárias, envolven-
do a função e a estética dos 
dentes naturais.

De acordo com o dentista 
Caio Guarnieri, sócio-pro-
prietário da Oral Sin, maior 
rede de implantes dentários 
do país, a falta de dentes 
é um problema que atinge 
uma parcela significativa de 

pessoas, causando transtor-
nos físicos e psicológicos. 
“O objetivo é realizar o 
sonho de devolver o sorriso 
e a função mastigatória a 
estes brasileiros”, comenta. 
“Na população com mais 
de 60 anos, 40% não tem 
nenhum dente na boca e, 
dentro dessa faixa, 60% 
são mulheres”, informa o 
especialista.

O implante é confeccio-
nado de forma exclusiva 
para cada paciente, para 

que assim possa suprir as 
necessidades individuais de 
cada pessoa. 

Ainda de acordo com o 
dentista, a principal diferen-
ça entre o implante e a den-
tadura é a forma de fixação. 
A prótese sobre o implante, 
por ser fixada e integrada 
à gengiva, oferece maior 
segurança, estabilidade, au-
menta a potência mastigató-
ria, melhora a alimentação 
e até mesmo a autoestima. 
“É muito gratificante poder 

transformar a vida das pes-
soas através disso. Quem 
faz esse tratamento recupera 
100% da função mastigató-
ria. Eu tenho paciente que 
senta aqui e chora, porque 
cantava na igreja, por exem-
plo, e hoje não consegue 
mais. E com o implante, isso 
é possível” afirma.

A Oral Sin ainda oferece 
uma técnica inovadora para 
tranquilizar os pacientes na 
hora de ir ao dentista, que 
é a sedação consciente, que 

causa uma ação sedativa, 
e mantém os reflexos dos 
pacientes inalterados. O 
procedimento é acompa-
nhado por um anestesista 
capacitado para monitorar 
todas as funções vitais do 
paciente. “Tudo é feito na 
Oral Sin, em um centro 
cirúrgico, com toda a estru-
tura necessária. Em alguns 
casos, a partir da extração, o 
paciente pode terminar todo 
o processo em 72 horas”, 
ressalta Guarnieri.

Campanha
A Oral Sin possui mais de 

200 unidades, sendo que 180 
já estão em funcionamento e 
outras em fase de implantação. 
E devido a grande rede, a Oral 
Sin conseguiu as melhores 
negociações com seus forne-
cedores e oferecer aos seus 
clientes os melhores preços 
para a Semana das Mães, que 
acontece entre os dias 5 a 12 
de maio, com o objetivo de 
fazer com que as mães voltem 
a sorrir. Neste período, a Oral 
Sim, irá realizar plantão no 
sábado, dia 12 de maio, para 
atender suas clientes. 

Sobre a Oral Sin
A clínica é a maior do Bra-

sil, contando com profissionais 
capacitados e equipamentos 
modernos para melhor aten-
der seus pacientes. Além de 
Indaiatuba, a empresa também 
tem uma franquia em Soroca-
ba. Sua franquia está localiza-
da em Londrina, no Paraná.

Em Indaiatuba, a clínica 
atende na Rua Onze de Junho, 
622 - Centro.

Para mais informações, 
ligue: 3825-5200 ou acesse: 
www.oralsinindaiatuba.com.br
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Prorrogado prazo de inscrição 
para pré-selecionados do Fies
Segundo o MEC, o número de vagas para este ano poderá chegar a 310 mil

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

Alunos do colégio Montreal 
participam de aula híbrida

Aluno participa do programa de 
iniciação científica na Unicamp

O tema estudado na aula híbrida foi “Reação de óxido redução e pilhas”
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ATIVIDADE OBJETIVO

O prazo para pré-se-
lecionados a candi-
datos que integram 

a lista de espera do Fundo 
de Financiamento Estudan-
til (Fies) e do Programa de 
Financiamento Estudantil 
(P-Fies) foi prorrogado para 
23 de maio pelo Ministério 
da Educação (MEC).

A data anterior era 25 de 
abril, mas a Secretaria de 
Educação Superior (Sesu) 
prorrogou para possibilitar 
que todos os estudantes 
pré-selecionados possam 
completar a inscrição. “A 
contratação do financiamen-

to só pode ocorrer após a 
complementação das infor-
mações”, diz o MEC.

Poderão ser financiados 
os cursos de graduação com 
conceito maior ou igual a 
três no Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação 
Superior (Sinaes), ofertados 
pelas instituições de ensino 
superior participantes do 
Fies.

Segundo o MEC, o nú-
mero de vagas para este 
ano poderá chegar a 310 
mil. “Dessas, 100 mil terão 
juro zero para os estudantes 
que comprovarem renda per 
capita mensal familiar de 
até três salários mínimos”. 
(Agência Brasil)

O desafio de despertar o 
interesse do aluno em sala 
de aula é cada vez maior, es-
pecialmente nesse momento 
em que os jovens dispõem da 
tecnologia, que lhes propor-
ciona acesso ilimitado aos 
mais diversos assuntos.

Uma das maiores tendên-
cias da Educação deste século 
é justamente a integração 
entre o ensino presencial e 
o ensino online, o chamado 
ensino híbrido. 

Os alunos da 3ª série do 
Ensino Médio do Colégio 
Montreal experimentaram 
esse modelo na aula de quí-
mica. A professora Mara 
Invernizzi conta que a aula 
híbrida é dividida em estações 
(momentos) de trabalho, cada 
uma com um objetivo especí-
fico, porém ligado ao objetivo 
central da aula.  As estações 
são divididas em presencial e 
online. “Cada aluno, ou grupo 
de alunos, passa por diferentes 
estações, de modo que todos 
passem por todas as estações, 
as quais são independentes 
uma das outras. Parte do pro-
cesso de aprendizado ocorre 
em sala de aula. A outra parte, 
o aluno utiliza meios digitais 
para aprender de forma mais 
autônoma, assim as duas mo-
dalidades se completam, pois 

proporcionam diferentes ex-
periências na forma de apren-
dizado”, explica a professora. 

O tema estudado na aula 
híbrida foi “Reação de óxido 
redução e pilhas”. “O obje-
tivo foi trabalhar o assunto 
de maneira diversificada. Na 
primeira estação, em sala 
de aula, os alunos fizeram a 
leitura de um texto sobre o 
funcionamento do bafôme-
tro, visto que trata-se de uma 
reação de óxidoredução. Na 
segunda, também em sala de 
aula, fizeram a parte prática, 

trabalhando na montagem 
de duas pilhas e, por último, 
resolveram online uma lista 
de exercícios sobre o tema”, 
conta Mara.

Esse modelo tem por ob-
jetivos estimular o aluno a 
pensar criticamente, a traba-
lhar em grupo e a ver mais 
sentido no conteúdo. “A aula 
híbrida é de grande importân-
cia para o processo de ensino-
-aprendizagem, pois alia-se a 
teoria e a prática ao contexto 
cotidiano do aluno”, afirma a 
professora. 

O aluno Vinícius 
de Carvalho e Silva, 
do 8º ano, do Colé-
gio Objetivo Indaia-
tuba, foi convidado 
a participar do XIII 
Programa de Inicia-
ção Científica (PIC) 
da Unicamp por ter 
conquistado, no ano 
passado, a medalha de 
bronze na OBMEP, a 
Olimpíada Brasileira 
de Matemática das 
Escolas Públicas e Pri-
vadas.

No dia 14 de abril, 
Vinícius assistiu à pri-
meira aula na universi-
dade. “Eu gostei muito 
do primeiro dia! Foi 
também a oportuni-
dade para conhecer a 
Unicamp. Durante o 
programa, vou poder aprofun-
dar meus conhecimentos em 
Matemática”, afirma o aluno 
do Objetivo.

O programa do qual está 
participando na Unicamp é 
composto por sete ciclos de 
duas aulas de Matemática 
Avançada, com universitários. 
Ao final de cada ciclo, ele fará 
uma prova e se tiver boas notas 
passará para o próximo nível e 
poderá continuar participando 
do programa em 2019.

Vinícius é um dos alunos 
do Colégio que participa das 
aulas e das provas olímpicas 
desde o 4º ano e, até o mo-
mento, já conquistou cinco 
medalhas: em 2014 - prata no 
ENATER, Exame Nacional 
de Tecnologia em Robótica; 
em 2016 – prata na Olimpíada 
Brasileira de Robótica; em 
2017 - prata na Canguru de 
Matemática e na Olimpíada 
Brasileira de Robótica e bron-
ze na OBMEP. 

De acordo com 
o coordenador das 
Olimpíadas Cien-
tíficas do Colégio 
Objetivo Indaiatu-
ba, professor Luiz 
Carlos Marques, 
atualmente, mais de 
220 alunos estão as-
sistindo às aulas pre-
paratórias nas áreas 
de Biologia, Exatas 
e Humanas e a previ-
são é que eles dispu-
tem pelo menos 11 
olimpíadas este ano. 
“A procura maior é 
por olimpíadas que 
exijam mais conhe-
cimentos gerais, 
como a Olimpíada 
Nacional de Ciên-
cias, por exemplo. 
Os alunos querem 

estudar e ao mesmo tempo se 
divertir com essa atividade. 
É isso o que os motiva. Ou-
tro aspecto determinante para 
eles é que as premiações nas 
olimpíadas estão despertando 
o interesse das universidades 
em utilizar esses prêmios como 
pontuação para o acesso dos 
candidatos. Grande parte dos 
nossos alunos encara a pre-
paração olímpica como uma 
preparação continuada para ao 
vestibular”, explica o professor.
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Maio começa com bandeira 
tarifária de luz mais cara
Aneel mudou a bandeira de verde para amarela; O valor cobrado com a alteração será de R$ 1 a cada kWh consumidos 
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Entidades defendem redução de imposto e 
aumento de tributo sobre renda

Governo espera gerar 
2 milhões de postos de 
trabalho no país este ano

TRIBUTOS ESTIMATIVA

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Com a entrada no mês 
de maio, os consu-
midores sentirão um 

aumento nas contas de luz. A 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) mudou a 
bandeira tarifária de verde 
para amarela.

O valor cobrado com a 
alteração será de R$ 1 a cada 
100 kilowatt hora (kWh) con-
sumidos. Segundo a Aneel, 
a mudança ocorre em razão 
do final do período chuvoso.

Com o início do período 
seco, cai o volume de chuva 
sobre os reservatórios das 
principais usinas hidrelétri-
cas geradoras do país. Com 
isso, há a necessidade de se 
fazer uso da energia produ-
zida pelas usinas termelétri-

cas, que têm maior custo de 
produção.

Composto pelas cores 
verde, amarela e vermelha 
(patamar 1 e 2), o sistema 
de bandeiras foi criado, de 
acordo com a Aneel, para 
sinalizar aos consumidores 
os custos reais da geração de 
energia elétrica.

Com a adoção da bandeira 
amarela, a Aneel aconselha 
os consumidores a adotar 
hábitos que contribuam para 
a economia de energia, como 
tomar banhos mais curtos uti-
lizando o chuveiro elétrico, 
não deixar a porta da geladei-
ra aberta e não deixar portas e 
janelas abertas em ambientes 
com ar-condicionado.

Histórico
O sistema de bandeiras foi 

criado para sinalizar aos con-

sumidores os custos reais da 
geração de energia elétrica. 
O funcionamento é simples, 
para que os consumidores 
possam assimilar que as cores 
verde, amarela ou vermelha 
indicam se a energia custa 
mais ou menos por causa das 
condições de geração. Com 
as bandeiras, a conta de luz 
ficou mais transparente e o 
consumidor tem a melhor 
informação, para usar a ener-
gia elétrica de forma mais 
eficiente, sem desperdícios.

Cabe frisar que as bandei-
ras tarifárias não promovem 
aumento de custos ou da 
tarifa. O sistema permite, a 
partir de sua métrica de acio-
namento e de seus adicionais, 
um ajuste mais harmônico ao 
fluxo de custos do processo 
operativo do Sistema Interli-
gado Nacional (SIN).

O sistema de bandeiras foi criado para 
sinalizar aos consumidores os custos 
reais da geração de energia elétrica

No primeiro trimestre deste ano, o Caged apontou saldo positivo 
para postos de trabalho

Objetivo é reduzir as desigualdades do 
sistema tributário, tirando imposto de quem recebe 
menos e aumentando os tributos de quem recebe mais

A Associação Nacional 
do Auditores da Receita Fe-
deral (Anfip) e a Federação 
Nacional do Fisco Estadual e 
Distrital (Fenafisco) lançaram 
na última semana, na Câmara 
dos Deputados, o manifesto 
Reforma Tributária Solidária, 
que defende a redução dos 
impostos sobre o consumo e 
o aumento do tributo sobre a 
renda e o patrimônio.

O presidente da Fenafisco, 
Charles Alcântara, disse 
que objetivo é reduzir 
as desigualdades do 
sistema tributário, 
tirando imposto de 
quem recebe menos 
e aumentando os 
tributos de quem re-
cebe mais. “Se você 
reduz a tributação no 
consumo, isso não 
é apenas bom para as 
famílias, porque terão 
um pouco mais de renda. 
Ao consumir mais, ter 
mais capacidade de de-
manda, você cria um 
circulo vicioso na 
economia, aumen-
tando a produção, 
emprego e compe-
titividade”, ressal-
tou o presidente 

da Fenafisco.
Segundo levantamento 

feito pela organizações, 50% 
da carga tributária no Brasil 
vêm do consumo, enquanto 
a média nos países da Orga-
nização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico 
(OCDE) é de 32%. A OCDE 
é o grupo dos países mais de-
senvolvidos do planeta.

O imposto sobre a 
renda corresponde a 

21% de todo 

o tributo cobrado, enquanto a 
média dos países da OCDE é 
de 34%. Alcântara ressaltou 
que é preciso aproximar o Bra-
sil dos países da organização.

“Temos uma das mais altas 
cargas tributárias no consumo. 
Por isso, a população tem per-
cepção de que o Estado cobra 
muito imposto, porque encare-
ce o preço dos bens. Mas, em 

compensação, somos um 
dos países que menos co-

bra [impostos] 
na renda e no 

patrimô-
n i o ” , 
a f i r -
m o u 

A l c â n -
tara. Para o 
presidente 

da Federação, o Brasil não 
tem uma alta carga tributária 
se comparada a média OCDE.

De acordo com as organi-
zações, a proposta apresenta-
da pelos servidores do Fisco 
recebeu o apoio de mais de 20 
parlamentares de 10 partidos 
diferentes. A ideia é finalizar 
um texto para entregar a pro-
posta em agosto aos candida-
tos à presidência da república.

Reforma em tramitação 
no Congresso

No Congresso, está em 
tramitação uma proposta de re-
forma tributária sob a relatoria 
do deputado Luiz Carlos Hauly, 
do PSDB paranaense. Hauly 
elogia a proposta das entidades 
do Fisco e disse que ela estará 
contemplada no texto em trami-
tação, que foca na simplificação 
tributária. Mas o parecer ainda 
não foi apresentado. Mesmo 
assim, o deputado está otimista 

para aprovar a medida. 
“Os estados estão em 
situação fiscal muito 
difícil, incluindo mu-

nicípios e União. Então, 
entendo que este é o momento 
mais propício para aprovar a 
reforma tributária”, afirmou. 
(Agência Brasil)

O ministro do Trabalho, 
Helton Yomura, disse no dia 
1º que o país deve ter um saldo 
positivo de 2 milhões de postos 
de trabalho neste ano. Segundo 
os últimos dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), havia no Brasil, em 
março deste ano, 90,6 milhões 
de pessoas ocupadas e 13,7 mi-
lhões de desempregados.

“No primeiro trimestre deste 
ano, tivemos o Caged [Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados, do Ministério do 
Trabalho] positivo. Em janeiro, 
foram mais de 71 mil vagas; em 
fevereiro, mais 61 mil vagas e, 
em março, mais de 55 mil vagas. 

Foi o melhor janeiro dos últimos 
cinco anos e o melhor fevereiro 
dos últimos quatro. Estamos 
no rumo certo. Se a economia 
seguir a tendência de projeção 
do Banco Central e do Minis-
tério da Fazenda, os empregos 
acompanharão a retomada dos 
investimentos”, destacou.

De acordo com a Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) Contínua, 
do IBGE, porém, a taxa de de-
semprego no Brasil subiu para 
13,1% no primeiro trimestre 
do ano. No último trimestre de 
2017, atingiu 11,8%, segundo 
dados divulgados na semana 
passada. (Fonte: Agência Brasil)



DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br

O condutor do veiculo estava embriagado e dormiu ao volante

Acidente deixa três pessoas mortas na 
rodovia Santos Dumont
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JOGOS

DROGAS

ASSALTO

APREENSÃO

Local é fechado por 
realizar jogos de azar

Menor é detido por tráfico no Carlos Aldrovandi

Indivíduo é preso após roubo residência

Romi encontra motocicleta com placa adulterada

Na manhã do dia 1º um 
grave acidente ocor-
reu na rodovia Santos 

Dumont, no Km 45, sentindo 
Indaiatuba-Campinas e dei-
xou três pessoas mortas, duas 
delas de Indaiatuba.

Segundo informações da 
Polícia Militar Rodoviária o 
estudante de engenharia elé-
trica, Mateus Sastre Soares, de 
22 anos, perdeu o controle do 
carro, após dormir ao volante, 
e atravessou o canteiro central 
rompendo com grade de pro-
teção e atingiu uma moto que 

vinha no sentido contrário. 
A colisão foi tão forte, que 
ambos os veículos pegaram 
fogo e o Corpo de Bombeiros 
precisou ser acionado.

Os dois ocupantes da 
moto morreram na hora e a 
terceira vítima que estava no 
banco de traz do carro ficou 
presa nas ferragens e mor-
reu carbonizado. Os outros 
dois ocupantes do veículo 
foram socorridos e levados 
ao Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo (Haoc) com 
ferimentos leves.

Após exames, foi consta-
tado que o motorista do carro 
apresentava álcool no sangue. 

Em depoimento, o mesmo 
contou que passou a noite 
em um bar em Indaiatuba e 
depois foi até Sumaré para 
bater o ponto na empresa 
onde ele trabalhava. No retor-
no a Indaiatuba, o motorista 
disse que dormiu ao volante.

Prisão
A Justiça decretou na 

quarta-feira, dia 2, a prisão 
preventiva de Mateus, após 
passar por audiência de cus-
tódia. O estudante fez o teste 
do bafômetro e o índice de 
álcool foi de 0,56, sendo que 
acima de 0,33 já é considera-
do crime de trânsito.

Na manhã do dia 1º  um 
comércio foi fechado, após 
uma denúncia anônima dizer 
que havia prática de jogos de 
azar no local.

Os Guardas Municipais 
localizaram em uma sala al-
gumas máquinas de jogo de 
azar, e os peritos estiveram 
no local para quebrar os lacres 
e retirar os chips. Dentro das 
máquinas havia uma quantia 
de R$ 16 mil. 

O dono do estabelecimento 
contou, em depoimento, que 
assumiu o comércio há três 

meses e disse que já estava 
ciente na existência das má-
quinas naquela sala. Ele ainda 
contou que não conhece o 
antigo proprietário e que um 
desconhecido passava todos 
os dias por volta das 21h30 
para retirar o dinheiro das má-
quinas. O dono do local ainda 
alegou que não ganhava nada, 
apenas era o responsável pelo 
comércio e que seu irmão ti-
nha o contato com proprietário 
das máquinas.

Diante dos fatos, as máqui-
nas foram apreendidas. 

Na noite da última sexta-fei-
ra, dia 27, um roubo a residên-
cia foi praticado na Rua João 
Gonçalves de Camargo. Os 
Guardas Civis receberam as ca-
racterísticas do infrator via rádio 
e começaram o patrulhamento 
pelas imediações e encontra-

ram uma testemunha que viu 
um indivíduo carregando dois 
televisores e apontou a direção 
tomada por ele. 

Outra guarnição que também 
fazia busca localizou os objetos 
subtraídos em uma lixeira e logo 
mais a frente localizaram um 

indivíduo com as características 
semelhantes. Foi, então, reali-
zada a abordagem, e indagado 
sobre o roubo o indivíduo negou.

O suspeito foi conduzido à 
delegacia para averiguação, e 
logo foi reconhecido pela víti-
ma como autor do roubo. Em 

depoimento a vítima conta que 
quando chegou a sua residência 
foi surpreendia pela presença do 
indivíduo que aparentou estar 
armado.  

O indivíduo foi preso em 
flagrante, e já possui passagem 
pela polícia pelo mesmo crime.

Na noite de segunda-feira, 
dia 30, a equipe da Romi em 
patrulhamento pela Rua Paulo 
Von Ah, no Jardim Morada do 

Sol, abordou uma motocicleta 
com dois adolescentes, e ao ave-
riguar constatou que a mesma 
utilizava uma placa artesanal e 

a numeração de chassis supri-
midos. Além disso, também foi 
constatado ser uma motocicleta 
oriunda de leilão.

A moto foi então, apreendi-
da e levada ao Plantão Policial 
e foi feito um ato infracional 
contra os adolescentes.

Na noite do último sá-
bado, dia 28, uma denúncia 
anônima, levou os Guardas 
Civis a localizarem vários 
tipos de drogas no Bairro 
Núcleo Residencial Profes-
sor Carlos Aldrovandi.

Segundo informações do 
denunciante, indivíduos es-
tariam realizando o tráfico 
de drogas na Rua Santo Ex-
pedito. Assim que a viatura 
chegou ao local, um rapaz 
tentou sair correndo, mas 
foi abordado pelos Guardas. 

Com ele os Guardas locali-
zaram R$17 em dinheiro, 
um rádio transmissor, 26 
porções de maconha e 77 
tubetes de cocaína.

Durante a abordagem, 
um adolescente passou pelo 
local e também foi aborda-
do, uma vez que suas rou-
pas tinham exatamente as 
mesmas características in-
formadas pelo denunciante.

Com o adolescente nada 
de ilícito foi localizado, 
porém ao ser questionado, 

confessou ter em sua resi-
dência certa quantidade de 
drogas.

Na casa do adolescente, 
os  Guardas  f izeram um 
contato com seu avô, que 
franqueou a entrada dos 
agentes para realização de 
uma averiguação. No cor-
redor de entrada, próximo 
ao portão da residência, os 
Guardas localizaram um 
rádio transmissor, um pe-
queno “tijolo” de maconha, 
e uma mochila. 

Dentro da mochila foram 
localizados três pequenos 
“tijolos” de maconha, 150 
pedras de crack, 468 por-
ções  de  maconha e  398 
tubetes de cocaína.

Diante dos fatos, os dois 
abordados foram conduzi-
dos até a Delegacia. O De-
legado determinou a prisão 
em flagrante do primeiro 
indivíduo abordado, e a 
apreensão do adolescente. 
Ambos permanecem à dis-
posição da justiça.

Grande quantidade de entorpecentes forma encontradas na mo-
chila do menor

Os dois ocupantes da moto morreram na hora e a terceira vítima morreu carbonizada

COMANDO NOTÍCIA



Wagner Souza faleceu após passar mal na Prova Ciclística 1º de Maio

Atleta Endrigo da Rosa Pereira conquistou a segunda colocação no Gran Cup Brasil de Cicilismo

TABELÃO
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A competição está em andamento desde o dia 1º de maio e segue até domingo, dia 6

Ciclista disputa o Pan 
Americano, na Argentina

A15

19º Camp. Liga Regional Aifa de Futsal
Semifinal, amanhã, dia 05, na Sol-Sol
Horário  Time    Divisão
16:20  Napoli/Sociapan x Palone Tintas                     3°
17:10  Regatas Saltense x Juventos                              3°

Rodada amanhã, dia 05, na Sol-Sol
Horário  Time    Divisão
12:50  Parque Indaia x The Rocket                                 2°
13:50  Clube 9 de Julho x  Cebi/VM                               2°
14:40  Borussia/D. Pachelli x Kautela/Elfa                     2°
15:30  Sol Sol   x A. Oliveira/PostoB.Horiz/Extintuba    1°

Rodada amanhã, dia 05, no Ginásio Carlos Aldrovandi
Horário  Time    Divisão
12:50  Tapiratiba/Sociapan  x Barcemlona Futsal          2°
13:50  Carvalhada  Futsal  x Zenit Futsal                       2°
14:40  Klorofila/Piscina.Com x União Tribuna B      2°
15:30  Flamengo x Projeto Restitui                               1°
16:20  ML. Infor/D. Unifarma x União Tribuna             1°
17:10  Tênis de Ouro x Schalke Gril/T. Tintas               1°
18:00  Sem  Chance   x XII Junho                                1°

18º Copa Futsal Atletas de Cristo 2018
Rodada domingo, dia 06, no Ginásio Carlos Aldrovandi
Horário  Time    Grupo
11:30  Bola de Neve x Batista JD. Morada do Sol         A
12:20  Batista do Povo  x MinisT. U. Nova Visão          B
13:10  E.Quadrangular x Geração Adoradores         A
14:00  Nazareno Ebenezer  x Renascer em Cristo           B
14:50  Hangar 7 x  ASS. Deus Madureira               A
15:40  Batista  Água Viva x Ministério Plenitude            B

11º Camp. Liga Reg. Aifa Futsal Feminino
Rodada domingo, 06, no Ginásio Municipal Elias Fausto
Horário  Time     
 09:00  Cruzeiro Indaiatuba x Aracoiaba da Serra
09:50  Sedesp Votorantin/ Sind. Dos Bancários x Atlético Oliveira
10:40                 Elias Fausto x Grêmio Itu 

DIVULGAÇÃO/RIC-PMI

Atleta de Indaiatuba morre 
durante Prova Ciclística

Primavera vence no 
Campeonato Paulista

Semifinais da terceira divisão acontecem amanhã

TRAGÉDIA

VITÓRIA

COMPETIÇÃO

O ciclista Endrigo da 
Rosa Pereira, da equi-
pe da Secretaria de 

Esportes de Indaiatuba, foi 
convocado para compor a Se-
leção Brasileira de Ciclismo no 
Campeonato Pan-Americano  
de Ciclismo de Estrada 2018.

A competição está em an-
damento, em San Juan, na 
Argentina, e teve início no dia 
1º de maio e segue até domin-
go, dia 6.  De acordo com a 
Comissão Técnica de Ciclismo 
de Estrada, da Confederação 
Brasileira de Ciclismo (CBC), 
os atletas convocados, foram 
selecionados através de crité-
rios objetivos, fundamentados 
em resultados esportivos (cam-
peonato brasileiro, resultados 
de competições recentes e re-
sultados em pan-americanos), 
e também critérios subjetivos, 
como fator idade, renovação 
da base, surgimento de novos 
atletas com alto índice técnico 

e atletas que tenham apresen-
tado resultados crescentes sig-
nificativos ao longo da última 
temporada.

O atleta de Indaiatuba tem 
se destacado em competições, 
como ocorreu no Gran Cup 
Brasil de Cicilismo, onde En-
drigo cruzou a linha de chegada 
na segunda colocação na Elite.

Em quinto lugar chegou o 
companheiro de equipe, Ar-
mando Camargo Filho ‘Piá’. 
Na Elite feminino, Alice Mello 
também chegou em segundo. 
A equipe de Indaiatuba subiu 
cinco vezes ao pódio. Na Sub 
23, Lincoln do Vale Silva, foi 
o campeão e Bruno Campos de 
Sá Pinto, foi o terceiro coloca-
do na Júnior.

Prova
A prova contou com dois 

percursos, um com 96 km e 
outro com 140, ambos pela BR 
101, margeando o litoral, com 
belíssimas paisagens e muitas 
subidas, o que exigiu bastante 
dos ciclistas.

Várias equipes marca-
ram presença na disputa da 
categoria Elite. Depois de 
algumas tentativas e peque-
nas fugas, o pelotão seguiu 
tranquilo até por volta do km 
50, vendo inclusive o ciclista 
André Almeida, vencer com 
tranquilidade o prêmio de 
montanha do dia. Logo após 
o trecho onde os ciclistas dos 
96 km retornavam, o pelotão 
ficou mais agressivo e, depois 
de uma longa descida, uma 
fuga com quatro ciclistas 
se formou e eles não seriam 
mais alcançados.

Endrigo Pereira, de In-
daiatuba, Caio Godoy e Fran-
cisco Chamorro, ambos da 
Funvic/São José dos Campos 
e Márcio Vicente, da Tropix/
Guaratinguetá, foram se re-
vezando e abriram boa van-
tagem para o segundo grupo 
que vinha na perseguição.

No retorno, Caio Godoy 
impôs um ritmo mais forte 
e na subida acabou abrindo 
dos companheiros de fuga, 

sendo alcançado por eles 
novamente mais à frente. Na 
última subida do percurso, 
Godoy conseguiu abrir no-
vamente e manteve a dife-
rença para os três, cruzando 
a linha de chegada sozinho 
e com tranquilidade, com o 
tempo de 3h44minutos, para 
comemorar o bicampeoana-
to consecutivo na prova. O 
segundo lugar ficou com o 
atleta da equipe indaiatubana.

Na prova feminina, a vi-
tória também ficou com São 
José dos Campos. Cristiane 
Pereira da Silva, foi a campeã. 
A ciclista que sofreu uma 
queda logo no início da prova, 
conseguiu voltar, encostou 
nas líderes e veio para a che-
gada, vencendo a disputa com 
Alice Mello, de Indaiatuba. O 
pódio da Elite feminina ainda 
teve Viviane Lourenço (Alta 
Performance) em terceiro, e 
Wellyda Rodrigues e Tatielle 
Valadares, ambas da Funvic, 
em quarto e quinto lugar, res-
pectivamente.

As semifinais do 19° Cam-
peonato Liga Regional Aifa 
de Futsal da terceira divisão 
ocorrem amanhã, dia 5, a par-
tir das 16h20 no Ginásio da 
Sol-Sol, com entrada gratuita.

O primeiro jogo do dia 
será entre Napoli/Sociapan 

e Palone Tintas. Já às 17h10 
será a vez dos Regatas Salten-
se e Juventos, jogarem. Nesse 
jogo quem vencer, além de 
disputar as quartas de final 
também irá garantir acesso 
para segunda divisão.

A expectativa é que sejam 

dois grandes jogos, com mui-
to equilíbrio, pois são times 
qualificados e que se classifi-
caram por mérito.

Jogos
No último sábado (28) 

ocorreu as quartas de final 

entre Palone Tintas X Dubai 
Futsal e finalizaram o jogo 
com o placar de 7x5. Já o 
Regatas Saltenses eliminou 
o União Zona Leste por 3x1 
e o time Napoli/Sociapan 
empatou em 1x1 com o Cru-
zeiro/2R Soccer. 

Um atleta de Indaiatuba morreu após passar mal durante a 
68ª Prova Ciclística 1º de Maio. De acordo com informações, o 
ciclista Wagner Souza, 50 anos, teria passado mal durante a ba-
teria da Master, sua categoria, e teria abandonado a competição.

O atleta chegou a ser socorrido, mas chegou ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo (Haoc), já sem vida. Segundo 
informações, Wagner teria sofrido um infarto fulminante. 

No último sábado (28) 
o Primavera conquistou a 
primeira vitória no Campe-
onato Paulista. Na ocasião a 
equipe enfrentou o Barcelona 
Esportivo, em casa, e goleou 
por 4x0.

No primeiro tempo o Fan-
tasma dominou a partida e 
Matheus Augusto abriu o 
placar. Já no segundo tempo, 
o Primavera se manteve em 
destaque e o segundo gol veio 
aos 20 minutos com Junior 
Ceará. 

Após o placar por 2x0, 
o Barcelona foi pra cima, 
porém a defesa não impediu 

que Marquinhos marcasse o 
terceiro gol, aos 35 minutos 
de jogo. E no final do segundo 
tempo, Caio, que entrou no 
lugar do atacante Bruno Luiz, 
fechou a competição com o 
quarto gol do time.

Com a vitória, a equipe 
subiu na tabela do grupo 05 
ficando na terceira colocação, 
com 5 pontos ganhos. O foco 
agora é continuar apresentan-
do um bom futebol e garantir 
a classificação.

Amanhã, dia 05, a equipe 
enfrentará o Guarujá, fora 
de casa, no Estádio Antônio 
Fernandes, às 15h.

ARQUIVO PESSOAL



Tributo à Bee Gees agita o Polo Shopping amanhã
MÚSICA

O show acontece às 20h na Praça Central do empreendimento

Os convites para a feijoada de Helvetia já podem ser adquiridos na secretaria da Colônia

Horóscopo de 04 a 10/05 Por Alex Costa Guimarães

A semana tem um forte foco em sua vida material e 
financeira, com as oportunidades surgindo a todo in-
stante, por isso esse período pode ser visto como uma 
fase boa para gerar negócios e novos investimentos. 
O dinheiro vem de forma mais fácil. Cuidado com as 

contas e papeladas pois pode cometer erros nesse campo.

Toda aquela sensação e sentimento de angústia e 
tristeza que estavam dentro do nativo começa a ir 
embora. Deverá rever alguns aspectos em sua vida 
relacionados com sua forma de ganhar dinheiro e de 
se expressar nisso. Um novo projeto pode surgir e o 
nativo se verá renovando sua maneira de trabalhar com isso, talvez 
antigos relacionamentos possam ressurgir.

O geminiano estará mais fechado e introspectivo, 
e voltado para questões que envolvem sua vida 
emocional. Poderá ter dificuldades em conversar 
ou pode correr o risco de gerar algumas discussões 
no ambiente por não entender ou não se expressar 

corretamente. O momento pede fortemente que o nativo não fique 
badalando, mas que esteja mais reflexivo.

A semana movimenta muito sua vida social e aprox-
ima de seus amigos, talvez um amigo do passado 
retorne, aproveite para relaxar um pouco, visto que 
isso tem sido difícil nos últimos tempos. Se seu 
trabalho for do tipo que precisa de uma equipe, esse 
momento será muito importante para seu crescimento pessoal. Novas 
oportunidades surgem , aproveite.

O leonino tem agora um período focado em sua vida 
profissional ou carreira. Se tiver um projeto, poderá 
dar bons resultados ou gerar novos projetos. Pode ser 
que antigos projetos possam ter novos desenvolvi-
mentos. O bom disso é que se o nativo se esforçar, 

seu chegará após algum tempo que se mantiver nessa determinação. 
Momento de rever o que precisa para melhorar sua vida profissional.

O virginiano pode ter que precisar entrar em con-
tato com pessoas ou empresas que vem de longe, 
estrangeiros ou entidades espirituais para aconselha-
mento. É boa hora para rever algum plano de viagem 
para longe. Mas principalmente de sentir o que se 
passa em sua filosofia de vida. Momento para ampliar sua visão e 
prática espiritual. 

Apesar do momento estar bem dinâmico e feliz para o 
libriano , ele sentirá uma necessidade de permanecer um 
pouco mais fechado, reflexivo. Suas emoções estarão 
facilmente a solta. Evite desejar o que não te pertence, 
se tiver um relacionamento este pode ficar mais intenso. 

O escorpiano precisará rever sua maneira de se comu-
nicar com os outros e poderá ter que lidar com pessoas 
que manipulam e podem criar algumas situações para o 
nativo. Seus relacionamentos pessoais e profissionais e 
acordos estão favorecidos, ainda mais as possibilidades 
de bons acordos e negociações que envolvam novas parcerias.

O trabalho ou questões de saúde estarão solicitando 
sua atenção. Nesta fase, boas energias prometem 
sucesso, mas o nativo precisará lidar com sua maneira 
de se expressar e permitir ver idéias diferente do que 
já está acostumando a ver.

Essa semana pede para o nativo verificar o que realmente 
é da sua natureza, o que realmente precisa fazer para 
movimentar seu coração, durante essa fase uma pessoa 
especial pode surgir em sua vida, o nativo pode viver 
um novo romance, pois estará mais aberto e receptivo.

O aquariano sente que muitas mudanças internas es-
tarão ocorrendo em sua vida. As questões domésticas 
e os relacionamentos familiares estão em reforma e 
dentro de casa o nativo precisa saber se expressar, ao 
mesmo tempo estará mais caseiro e mais próximo de 

sua família.  Pode precisar refazer alguma parte elétrica de sua casa.

O pisciano tem agora uma fase interessante onde 
sua vida social fica mais atuante, pode ser que an-
tigos amigos voltem a fazer parte de sua vida Pode 
ser provável que o nativo melhore sua maneira de 
se comunicar ou que entenda seu processo de se 
expressar. Para quem trabalha com jornalismo, moda, comércio 
ou vendas, tem boas oportunidades.

4ª Feijoada de Helvetia 
acontece no dia 13 de maio
Almoço será em homenagem as mães e tem início a  partir das 12 horas 
DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A16

A Colônia Helvetia 
realiza no próximo 
domingo, dia 13 de 

maio, a 4ª Feijoada de Hel-
vetia. O almoço acontece 
na Alameda Ambiel, 895, a 
partir das 12 horas, e os con-
vites já podem ser adquiridos 
diretamente na secretaria da 
colônia. 

De acordo com a gerente 
de eventos da colônia Helve-
tia, Ana Carolina Bannwart, 
os convites são limitados. 
“Esperamos um público de 
250 pessoas para o nosso 
almoço em homenagem ao 
Dia das Mães”, disse. Ainda 
segundo Ana, as vendas no 
dia só ocorrerão caso haja 
disponibilidade. 

Os convites custam, até o 
dia 7 de maio, para sócios, R$ 
30 (adulto) e R$ 15 (crianças 
de 6 a 11 anos). Já para os 
não sócios os valores são R$ 
40 (adulto) e R$ 20 (crianças 
de 6 a 11 anos). Após esta 
data os valores serão R$ 50 
(adultos) e R$ 25 (crianças de 
6 a 11 anos), independente de 

ser sócio ou não da colônia. 
O convite do almoço in-

clui os aperitivos como cai-
pirinha e caldinho de feijão, 
a feijoada completa (feijão, 
carne seca, costela, lombo, 
paio, pé, rabo e calabresa), 
guarnições como arroz bran-

co, farofa, vinagrete, torres-
mo, couve refogada e laranja 
laminada e sobremesas que 
inclui, sorvete na cestinha 
e pudim de leite condensa-
do.  A bebida será cobrada 
à parte.

Ainda no dia haverá a 

Quem aprecia música 
de qualidade e vivências 
marcantes não pode perder 
as atrações que o Polo Sho-
pping Indaiatuba preparou 
para celebrar o Dia das 
Mães. No dia 5 de maio 
(amanhã), o grupo Bee Gees 

Brazil apresentará um tri-
buto ao trio de irmãos mais 
famoso da década de 70. O 
show acontece às 20h na 
Praça Central do empreen-
dimento e tem participação 
gratuita.

Formada pelos irmãos 

Barry, Robin e Maurice 
Gibb, o Bee Gees é con-
siderado um dos maiores 
grupos musicais da indústria 
fonográfica. A banda esteve 
em atividade por mais de 
40 anos, venceu 10 prêmios 
Grammy e vendeu mais de 

220 milhões de discos ao re-
dor do mundo. O show dos 
Bee Gees Brazil proporcio-
na ao público uma imersão 
musical no universo da ban-
da homenageada. As vozes 
em harmonia e os arranjos 
instrumentais com riqueza 
de detalhes dão fidelidade 
em relação às gravações 
originais, com uma produ-
ção preparada para garantir 
o melhor na parte técnica e 
figurinos. 

Entre as canções apre-
sentadas estão no set-list os 
primeiros sucessos como "I 
Started A Joke" e "Massa-
chusetts", além dos gran-
des sucessos da era Disco, 
como "Stayin Alive", "Ni-
ght Fever", "More Than a 
Woman", "How Deep Is 
Your Love" e ainda outros 
sucessos lançados entre 
1967 a 2001, ano em que foi 
gravado o último álbum dos 
Bee Gees. 

apresentação do acústico com 
Sara Bonfim & Isaac Miran-
da, além de uma homenagem 
para as mães.

Para mais informações 
entrar em contato com Ana 
através do telefone (19) 
98426-6600.



Adelaide Decoração

Duas Rodas

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja Luck Chic

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. 

Não deixe de conferir na “A Nova Loja” a nova Coleção Outono da 
Center Noivas. Tecidos nobres, com transparência, renda e muito brilho, 
simplesmente maravilhosos. Não deixe de conferir também a divina coleção 
moda festa, longos e curtos que a loja acaba de receber na opção venda e 
aluguel. Demais! WhattsApp 9.9540-8836 e 3875-1760.

Casa da Esfiha

Kostela do Japonês, costela super macia
Na Kostela do Japonês você saboreia a melhor costela, super macia e 
grelhada no ponto com aquele caprichado arroz e feijão com sabor ímpar, 
diversas saladas, maionese, farofa, fritas e polenta frita. Tudo feito com 
produtos de primeira qualidade e sabor sem igual. É por isso que a Kostela 
do Japonês faz sucesso em Indaiatuba e região. Atendimento e dedicação 
de toda sua equipe, vale a pena conhecer! Rua Antônia Martins Luiz, 180 
- Distrito Industrial João Narezzi - Fone: (19) 3894-6646. 

O Beirute de Peito de Peru tem baixas calorias, acompanha peito de 
peru defumado, molho especial, cenoura ralada, mussarela ralada, 
alface e tomate no pão sírio. Uma delícia. Escolha a Casa da Esfiha 
mais perto de você e peça o seu!
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O Dia das Mães se aproxima e a Duas Rodas conta com vários 
acessórios para as mamães ciclistas, deixe este dia ainda mais especial 
com produtos da Bicicletaria. Tudo isso e muito mais você encontra na 
Av. Presidente Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269. Sua mãe vai adorar!

Que tal um almoço delicioso com essa sugestão de dar água na boca? 
Picanha com arroz carreteiro, acompanha polenta e salada. Para ficar 
ainda melhor que tal um Chopp Burgman trincando? Marque a família 
e os amigos e vá aproveitar! Quer algo mais leve? O Grenelle Gastro 
Pub oferece pratos executivos a partir de R$22. Avenida Conceição, 
250 - Fone: 3834-4802. Bom demais!

A Escola Automativa já  está  dando aula para a primeira turma. Faça 
parte da segunda turma, ainda dá tempo. É só fazer a matrícula. 
Você  vai aprender tudo sobre carro e poderá  abrir seu próprio 
negócio. Rua Humaitá, 1107 - Fone: 3394-4394 / 9.9334-2509

Luciana e Ladenil, da Summer  Piscinas, recebendo o Certificado  
do Frutos de Indaiá

A Luck Chic 
acaba de receber 
a nova Coleção 
Outono com lindos 
vestidos moda 
jovem e social. A 
grande novidade 
é que agora você 
compra tudo em 
até 6x no cartão 
e à vista com 
15% de desconto. 
Aproveite! 

Luiz Fernando, Luiz Eduardo e Luiz Gustavo proprietários do 
Restaurante Caipirão receberão esse ano mais um Troféu Frutos 
de Indaiá. Parabéns!

A gracinha da cadelinha Baby e sua dona Zilda após consulta na 
Clínica Veterinária Biocho Amigo

Katia Regina com um maravilhoso vestido de noiva. É a A Nova 
Loja homenageando sua cliente

Álvaro e Rubens

Cheryl, Raye, Viviane, Lori, Barbara, Franck e Julio

Makoto e Gabriela
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Orlando, da Placas e Fotos para Túmulos

Luciano e Tais almoçando no Grenelle Gastro Pub

Mirtis e José Aurélio almoçando no Grenelle Gastro PubJuliana Melo, Priscila Souza, Anderson e Adriana Matiran da Capricho Decor Móveis Planejados

Equipe de Pizzaiolos da Joy Pizzaria. Av. Presidente 
Kennedy, 313 - Cidade Nova I. Disk (19) 3934-5051Roseli, Daniel, Sarah e Samuel almoçando no Cintra Restaurante

Pedro almoçando no Cintra Restaurante

Silmara, Patrícia e Sônia almoçando no Grenelle Gastro Pub

Depil Light Instituto especializado em depilação com biossegurança, cursos de formação profissional em imersão total, 
aliando teoria e prática de procedimentos. Serviços de depilação com técnicas inovadoras que diminuem a dor e estética 
ortomolecular. Inaugurou na Rua dos Andradas, 378 - Cidade Nova



CINEMA

VERDADE OU DESAFIO - Lançamento  -  Terror  -  Clas-
sificação 14 anos  -  100 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (3)  a  Segunda (7)   e  na  Quarta 
(9):   16h25  /  21h50. Terça (8):   somente 16h25
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (3)  a  Domingo (6):  14h00  /  
18h45. Segunda (7)   e   Quarta (9):  18h45. Terça “Top” 
(8):   18h45  /  21h50
.............................................................................................
PAULO, APÓSTOLO DE CRISTO - Lançamento  -  Drama  
-  Classificação 12 anos  -  110 minutos
LEGENDADO*
Polo Shopping: Quinta (3)  a  Segunda (7)  e  na  Quarta 
(9):  19h15. *Excepcionalmente na terça, dia 8, não será 
exibida esta versão
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (3)  a  Domingo (6):   14h20  /  
16h45. Segunda (7)   e   Quarta (9):   15h20. Terça “Top” 
(8):   15h20  /  19h15
.............................................................................................
TEU MUNDO NÃO CABE NOS MEUS OLHOS - Lan-
çamento  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  94 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (3)  a  Quarta (9):   16h30  /  
19h10  /  21h40
.............................................................................................
BASEADO EM FATOS REAIS - Sessão do Cineclube 
Indaiatuba, com debate após a exibição*  -  Drama / Sus-
pense  -  Classificação 12 anos  -  101 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (8): 19h30. *Atenção: para o Cine-
clube os ingressos tem preço único de R$ 10,00 para todos.
...........................................................................................
..VINGADORES - GUERRA INFINITA - 2ª semana  -  
Ficção / Ação / Aventura  -  Classificação 12 anos  -  150 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá - atenção especial aos horários desta 
versão no Jaraguá
Quinta (3),  Sexta (4)  e  Quarta (9):   16h10  /  19h30  /  
21h20. Sábado (5)  e  Domingo (6):   13h40  /  16h10  /  
19h30  /  21h20. Segunda (7):  16h10  /  19h30. Terça (8):   
16h10  /  21h20
Polo Shopping: Quinta (3)  a  Quarta (9):   14h40  /  18h00
3D - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (3)  a  Quarta (9):   20h30
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (3)  a  Quarta (9):   14h40  /  
17h00  /  20h30
Polo Shopping: Quinta (3)  a  Domingo (6):   13h30  /  
15h50  /  19h45
Segunda (7),  Terça (8)  e  Quarta (9):   15h50  /  19h45
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (3)  a  Domingo (6),  Terça (8)  e  
Quarta (9):   18h00. Segunda “Top” (7):   18h00  /  21h20
Polo Shopping: Quinta (3)  a  Quarta (9):   17h10  /  21h20
.............................................................................................
RAMPAGE: DESTRUIÇÃO TOTAL - 4ª semana  -  Ação 
/ Aventura  -  Classificação 14 anos  -  107 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (3)  a  Quarta (9):   21h00
.............................................................................................
PEDRO COELHO - 7ª semana  -  Comédia  -  Classificação 
livre  -  95 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sábado (5)  a  Domingo (6):   14h00
*PROMOÇÃO “SESSÃO FAMÍLIA” : PARA ESTE FIL-
ME, INGRESSO ÚNICO R$ 6,00 POR ESPECTADOR
.............................................................................................
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O lindo Miguel comemorou seus 3 aninhos ao lado de familiares 
e amigos com uma linda festa no Buffet Moleka Fest. Parabéns 
Miguel, que Deus te abençoe e ilumine sempre! Faça um 
orçamento: 3885-3210 / 3834-1669 / 9 8946 2304

Cíntia Lorentti reuniu amigas e socialites de Indaiatuba para 
apresentar o seu trabalho de Personal Organizer, em um 
delicioso chá da tarde na La Fée Café e Restrô

João Fiano, Milena e Claudemir da Mercantil Seguros, sempre 
atendendo seus clientes e amigos com muita atenção e 
profissionalismo

Stefani e Mineiro, da Conceição Gás e Água, comunicam que 
comprando seu gás e água você concorre ao sorteio de Dia 
das Mães. Participe! Disk entrega 3894-6444

O querido casal Alberto e Fátima Giacometti, clientes do 
Outlet dos Óculos - Jardim Morada do Sol, conferindo as 
novidades da loja 

Juarez Donizete em visita aos amigos do Group Target 
Fabiano e Cássio

A equipe da Barbearia Cartola, Jean, Robério, Victor e Renato estão sempre prontos para atender seus clientes
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Sensei Mônica Angelucci e os alunos de Judô na Manhã Esportiva do Objetivo

Cerimonialista e blogueira Ivanilde Reis e o Caio Blumer, 
gerente da Ângelo Vertti, na 7º Mostra de Noivas de Indaiatuba

Tatiani Nicolin da T&T Home Decor, com a família no Jardim 
Botânico em Curitiba

Silvia, Livia e Cassio moram em Salto e foram conhecer as 
deliciosas pizzas da Torrelaguna Pizzaria. Vá você também!

O Cabeleireiro das noivas, Tiago Costa, arrasou  no penteado  das noivas e madrinha,  
Danielle, Janaina e Camila, na 7° Mostra de Noivas que aconteceu no último dia 22

Felipe, Isaias e Rute, curtindo o sábado em família na Torrelaguna 
Pizzaria que fica na Av. Visconde de Indaiatuba, 587 - Itaici

Caio Blumer da Ângelo Vertti e Willian Neimster, na 7ª 
Mostra de Noivas que aconteceu no último Domingo dia 22

Balbino, Anderson, Ricardo, Vicente, Eros e Renato da Fuselo Motos, que inaugurou 
oficialmente no último dia 22

F8K Reparações Automotivas, sempre satisfazendo seus clientes com seu trabalho incrível! 
R. Ema Montoanelli Tachinard, 114. Vá conhecer seus serviços e deixe seu carro impecável!

Rose e Roberto, proprietários da Casa das Antenas, 
informam que a loja está com muitas novidades e com o 
melhor preço da cidade em antenas e materias elétricos. Vá 
conhecer conferir Rua Nove de Julho, 446 - Fone: 3016-5148



negócios & classificados
Nº 795

Terrenos de 300 m², 316m², 377m², 
409m², 442m²
Valores a partir de R$ 240.000,00 
 melhor localização da cidade

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 

SALÃO CIDADE NOVA Sl00348 
30m² 1 wc 
R$ 800,00

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

SALÃO NA CIDADE NOVA PROXIMO 
AV CONCEIÇÃO 
SALÃO APROXIMANDAMENTE 700m² 
+ TERRENO  
R$5500.00

LOCAÇÃO - CASAS

VILA MARIA HELENA CA02833 
CASA DE FUNDO. ÁGUA E LUZ INDE-
PENDENTE 
1 DORM, BANHEIRO E COZINHA. 
R$ 600,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA CA03040 
01 DORM, SALA, COZINHA, BANHEI-
RO, 1 VAGA P/ MOTO 
R$ 700,00

VILA FURLAN CA03035
01 DORM, SALA, COZINHA, AS. 1 
BANHEIRO,  
QUINTAL E GARAGEM P/ 2 CARROS 
R$ 800,00 + IPTU 
 
VILA AVAÍ CA03042 
02 DORM (1SUÍTE) SALA, COZINHA, 
WC, E GARAGEM COBERTA P/02 
AUTOS. R$1200,00 

VILA AVAÍ CA03043 
02 DORM (1SUÍTE), SALA, COZINHA, 
WC, E GARAGEM COBERTA P/02 
AUTOS R$ 1200.00
 
CIDADE NOVA CA03039 
02 DORM, SALA, COZINHA, 2 BANHEI-
ROS, QUINTAL E GARAGEM  
R$ 1400,00 + IPTU

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

CASA COMERCIAL NO CENTRO 
4 DORMITÓRIOS, 3 BANHEIROS, 1 
COZINHA E GARAGEM  
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)

Apartamento em Salto
2 dormitórios, sala, cozinha, wc e va-
randa, área comum possui play ground, 
bicicletário e salão de festa 
R$ 800,00  isento de cond e iptu 

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

Apartamento Centro AP00854 
02 dormitórios com armários (01 suíte), 
sala 02 ambientes, wc, cozinha com armá-
rios, 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 ambientes, 
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 PLANE-
JADAS, 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 

APARTAMENTO ED CISA AP00843 
LINDO APARTAMENTO MOBILIADO  
4 DORM PLAN (4SUÍTES), AMPLA SALA, 
SALA DE TV, ESCRITÓRIO, ÁREA 
GOURMET, COZINHA PLAN, ÁREA 
DE SER PLAN. (DORM C/ SUÍTE P/ 
EMPREGADOS)  
ÁREA TOTAL 280m² 3 vagas 
R$ 5500.00 + cond + iptu

VENDA- APARTAMENTOS

Jd. Eldorado– AP00555
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, lavan-
deria 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 
PLANEJADA, 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 planejada 
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 

OPORTUNIDADE 
LINDA CASA NO JD ESPLANADA II 
03 DORMITÓRIOS PLANEJADOS 
(3SUÍTES), SALA 2 AMBIENTES, ÁREA 
DE LUZ, COZINHA PLANEJADA, ÁREA 
GOURMET, JARDIM, GARAGEM 4 
AUTOS 
AT. 300m²  A.C 180m² 
R$ 640.000,00
 
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, churras-
queira 1 vaga
R$ 240.000,00

Jd. Dos Colibris – CA02987
02 dormitórios (01 suíte), sala, cozinha, 
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 armários), 
escritório, sala 02 ambientes, cozinha com 
armários, garagem.
R$ 275.000,00

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

JD BELA VISTA CA03034
02 DORM (1SUÍTE), SALA,1 BANHEIRO, 
COZINHA, A.S, 
QUINTAL FRENTE E FUNDOS E 
GARAGEM 
TERRENO 250m²
R$  375.000,00

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), armários plane-
jados nos 3 dormitórios, ar condicionado 
na suíte, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, Wc, área gourmet.
R$385.000,00

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 
Jd dos Imperio  
150m² cond fechado  
R$ 115.000,00

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, 316m², 377m², 
409m², 442m²
 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, documentação ok.
R$ 450.000,00

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

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

Jd. Brescia – CC00046
03 dormitórios, (01 suíte), sala com pé 
direito de 4 m, sala e quartos com prepa-
ração para ar condicionado, aquecedor 
solar instalado, lavabo e churrasqueira.
Condomínio com infraestrutura completa, 
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 GARA-
GEM R$ 600.000,00

Vila Suíça – CA 02975
03 dormitórios (01 suíte), sala ampla, co-
zinha, 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 ambien-
tes, 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

Jd.Feres – CA02990
Linda casa, piso superior: 04 dormitórios 
(01 suíte) e Wc social, copa, cozinha 
planejada, área de serviço, duas amplas 
salas, sala de estar, sala de jogos, bar, 
lavabo, dormitório com suíte p/ emprega-
da, piscina, salão, churrasqueira, forno, 
e 04 vagas.
Aquecimento solar térmico.
R$ 1.500.000,00

Loteamento Jardim Residencial Dona Lucilla



B2 Imóveis

VISITE NOSSO SITE E CONFIRA OS IMÓVEIS PARA VENDA COM FOTOS: www.localizaimoveis.net 

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 – 2dor-
ms, 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, lavan-
deria, 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, 
lavanderia, wc social, garagem
CA.269 – JD. PANORAMA – R$355 MIL 
– 2dorms, sala, coz planejada, lavanderia, 
wc social, ar condicionado, piscina, chur-
rasqueira, 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, 
churrasqueira, garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$690 
MIL – 3 suites, sala 2 ambientes, coz 
planejada, lavanderia, lavabo, 2 wc social, 
churrasqueira com pia, aquecedor solar, 
quintal, garagem coberta para 2 carros.
CS.329 – VL.RUBENS – R$470 MIL – 3 
dorms(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 – 
3dorms(1st), sala, copa, coz, escritório, 
2wc, lavanderia, garagem coberta para 
2 carros. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3dor-
ms (1st), sala de estar com pé direito du-
plo, sala de TV com lareira no mesanino, 
lavabo, coz planejada, lavanderia, dorm e 
WC de empregada, escritório, área gour-
met, área de luz, garagem coberta para 2 
carros e descoberta para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 
 
CS.323 – BRESCIA – R$540 MIL – 3dorms (2sts), 
sala 2 ambientes, coz planejada, lavanderia, wc, 
lavabo, churrasqueira, garagem para 3 carros, 
CS.321 – VL BORGHESE – R$ 1.600.000,00 – 
3dorms planejados (2 st), sala 2 ambientes com 
lareira, lavabo, varanda, lavanderia, escritório, 
dispensa, wc, churrasqueira, fogão á lenha, ga-
ragem 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 – 3dorms 
(1st), sala de estar e jantar, coz, wc, lavanderia, 
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 COMERCIAIS 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$170 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 ANDRO-
VANDIA – R$425 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, va-
randa, pomar, área gourmet no alicerce, garagem
CH.734 – JD.PANORAMA – R$ 960 MIL – st, sala 
de estar e jantar, lavabo, coz planejada, copa, la-
vanderia, dorm. De empregada, dispensa, edícula, 
sacada, piscina, churr., pomar, quintal, garagem
CH.753 – OLHO D’ÁGUA – R$140 MIL – 1000m²
CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dorms, 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
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –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 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, garagem
JD.SÃO FRANCISCO – R$800,00 – dorm, sala, 
coz, wc, entrada de carro
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de moto
JD.BELA VISTA – R$1200,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, quintal, garagem
VL. MARIA HELENA – R$1400,00 – 3dorms 
(1st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3dorms, sala, coz, 
wc, garagem para 1 carro
VL.ALMEIDA – R$1500,00 – 4dorms, sala de 
estar e jantar, coz, 2wc, 2 vagas de garagem
JD.REGENTE – R$2200,00 – 3dorms (1st com 
ae), sala grande, coz, wc, lavanderia,  edícula com 
dorm e wc, churrasqueira, aquecimento solar, 
portão eletrônico 
COND. MONTREAL – R$2.300,00 – 3dorms 
(1st), sala de estar e jantar, coz americana com 
ae, 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 – COMER-
CIAL – 3dorms(1st), sala, coz americana, 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 plane-
jada, 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, sacada, 
coz com a/e, lavanderia, WC (NOVO)
CIDADE NOVA – R$2500,00 – 3 dorms, (1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc, varanda gour-
met, 2 vagas de garagem coberta
CIDADE NOVA I – R$2450,00 – Duplex, 3dor-
ms (1st), sala, coz com ae, 2wc, lavanderia, 
2sacadas (1com churrasqueira, 2 vagas de 
garagem coberta

SALÃO

CENTRO – R$600,00 – 28, 22m², wc
VL.RUZ PERES – R$650,00 – 60m², wc
JD.OLINDA – R$900,00 – 55m², 2wc, es-
critório
JD.MORADA DO SOL- R$900,00 – 50m², wc
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 – EDIFICIO 
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 ga-
ragem, no edifico : elevador, escadas, serviço 
de limpeza, portaria virtual, monitoramento 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

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  219m², 
escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 
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ref. site 509891: Edifício Parati - 2 dormt/ 
sala 2 amb/ coz planej/wc / lavand/ 1 gar 
R$240.000,00

ref. site 335381 - Jardins do Império – Jd. 
do império - at 150 m² - R$ 125.000,00

ref. site 133691 – Park Reak - Terreno em 
condomínio fechado, com área de 150 m² 
R$140.000,00

ref. site 562181  - Vila Avaí  - 4 dorm / 2 suite / 
3 salas / 2 lavabo / cozinha / copa / 3 wc / as / 
edi / 3 gar / churras / R$ 2.700,00 + IPTU

ref. site 202091 - Villaggio di itaici - 3 
dormt / 1 suite / wc / sala / coz / churras 
/ lavabo / as/ R$595.000,00

ref. site 203081 – Pq. das Nações - 2 
dorm. (1 suíte) / sala / coz. / 1 wc / 1 a.s. 
/ 2 gar. - R$ 1.350,00

ref. site 991991 -  Vila Florença - 3 dor-
mt/ 1 suite/ sala / 2 wc / coz/ lavand/ 2 
gar – R$350.000,00

ref. site 685991 – Jd. Adriana - São 2 casas - 
frente c/ 1 dormt/ sala/ coz/ wc /  fundos c/ 1 
suite/ lavand/ churrasq/ 2 gar R$320.000,00

ref. site 654002 – Centro - 250 m² /lavand/ 
coz/ desp/ escrit/ lavabo R$3.500,00 / 
R$850.000,00

ref. site 195002 – Jd. Morada do Sol - 2 
dormt/ sala/ coz/ wc / lavand / quintal /2 
gar R$1.150,00 + IPTU / R$250.000,00

ref. site 096002 – Jd. Monte Carlo – 
Kitnet 1 dormt/  coz/ wc / lavand/ gar p/
moto R$600,00

ref. site 262751 - Jd. dos colibris - 3 dorms 
/ 1 suite / 1 wc social / 1 sala / 1 coz. / 1 
vaga garagem - R$ 1400,00 isento de iptu

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES
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VENDE-SE CASAS INDAIATUBA
OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM MORADA DO 
SOL. RUA-77 PRÓXIMO AO PARQUE ECOLÓ-
GICO DE R$210.000,00 EM OFERTA SOMENTE 
PARA O MES DE ABRIL POR R$195.000,00 
03 DORMITÓRIOS, SUITE, GARAGEM, BOM 
ACABAMENTO 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 
ÚNICA!! EM OFERTA PARA O MÊS DE ABRIL 
DE: R$300.000,00 POR APENAS: R$245.000,00 
AC. FINANC, OU TERRENO NO NEGÓCIO. 
F=19/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
JD.COLIBRIS, 03 DORMITÓRIOS (01 Suíte) 
SALA- COZINHA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, 
GARAGEM P/02 AUTOS. OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! EM OFERTA PARA O MÊS DE ABRIL 
DE: R$300.000,00 POR APENAS: R$265.000,00 
AC. FINANC, OU TERRENO NO NEGÓCIO. 
F=19/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
JARDIM ADRIANA- EXCELENTE CASA EM DOIS 
PAVIMENTOS, SENDO NO PAV SUPERIOR:02 
DORMITÓRIOS (01 SUITE) WC SOCIAL, SACADA 
COM PORTA BALCÃO COM VISTA PARA O PAR-
QUE ECOLÓGICO-E NO PAV INFERIOR: SALA 02 
AMBIENTES –LAVABO, WC SOCIAL, LAVANDE-
RIA, 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 ABRIL POR 
R$290.000,00 CORRA!! TEL:19-/997627997

JARDIM HUBERT :  03 DORMITÓRIOS (01 
SUITE) COZINHA AMERICANA-MEZANINO 
NOS FUNDOS - GARAGEM C/PORTÃO ELE-
TRONICO – LOTE DE 130M2. OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! DE R$290.000,00. EM OFERTA DU-
RANTE O MÊS DE ABRIL POR R$270.000,00 
ACEITA LOTE/ FINANCIAMENO. TEL: 19-
99762-7997/3935-3294.CORRA!!
OFERTA INACREDITÁVEL!!!! NAIR MARIA 
EM SALTO SP, PRÓXIMO A COBREQ, EM 
LOTE DE 180M2 04 COMODOS E ENTRADA 
PARA AUTOS, APENAS: R$190.000, ESTUDA 
50% DE ENTRADA + 60 x R$1650,00 DIRETO 
COM O PROPRIETÁRIO.VÁ ZUNINDO!!!! F=19-
99762-7997/3935-3294.

APARTAMENTO VENDE-SE
A P A R T A M E N T O  N O  C O N D .  N A C Õ E S 
JD.ALICE, TÉRREO, COM 02 DORM –SALA-
COZINHA-WC-LAVANDERIA E 01 VAGA DE 
GARA. REFORMADINHO.LINDO!! EM OFERTA 
PARA O MÊS DE ABRIL. DE:  R$220.000,00 
POR APENAS: R$185.000,00 AC.FINANCIA-
MENTO. TEL: 19-99762-7997/3935-3294.
CORRA!!
APARTAMENTO NO COND. SOLAR DOS 
GIRASOIS ,  3º  ANDAR COM 02 DORM –
SALA-COZINHA-WC-LAVANDERIA  E  01 
VAGA DE GARA. SUPER CONSERVADO.
L INDO! !  EM OFERTA PARA O MÊS DE 
ABRIL. DE:  R$230.000,00 POR APENAS: 
R$210.000,00 AC.FINANCIAMENTO. TEL: 19-
99762-7997/3935-3294.CORRA!!

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

SÍTIOS VENDE-SE
SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 
DORMITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARANDADA, 
GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE CULTURA, BOS-
QUE, ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES COM PEIXES 
ABASTECIDO COM ÁGUA POR GRAVIDADE,  DI-
VERSAS ÁRVORES FRUTÍFERAS, PLAY GROUD 
,A 12 KM DO CENTRO,  R$390.000,00 ACEITA 
IMÓVEL EM INDAIATUBA DE IGUAL OU MENOR 
VALOR.ESTUDA ENTRADA + PARCELAMENTO. 

TERRENO VENDE-SE
PQ SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA RUA) 150M2 
– PLANÍSSIMO – R$1060,00P/ M2 -ESCRITURADO.

ALUGA-SE CASAS INDAIATUBA
JD.MORADA DO SOL (ANT-64) (PAV.SUP.) 01 
DORM–SALA -COZ. –WC – LAV .R$ 650,00  + IPTU.
JD.MORADA DO SOL (ANT-64) (PAV.SUP.) 01 DORM–
SALA -COZ. –WC – LAV – GAR. R$ 850,00  + IPTU.
JD.MORADA DO SOL (ANT-78)(PAV.SUP) 03 DORM. 
-COZ. – SAL- WC – LAV – GAR. 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-79) 02 DORM.- SALA- 
COZINHA-WC-LAVANDERIA E GARAGEM R$ 
900,00 + 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, microondas e 
mesa, lavanderia, churrasqueira, 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, banhei-
ro social com armário, área de serviço coberta, 2 vagas de gara-
gem , portão eletrônico e  piso em porcelanato. R$390.000,00
CA03793 – JD. ESPLANADA II - 3 dormitórios (1 suíte), 3 salas, 
4 banheiros e 4 vagas. R$810.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Excelente ponto comercial e/ ou 
residencial. Copa e cozinha planejada e integradas, 4 dormi-
tórios (2 suítes), 2 salas, 5 banheiros, lavabo, 4 vagas, piscina 
com cascata, churrasqueira, forno a lenha e ar condicionado. 
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
CA03701 – COND. MONTREAL - 3 dormitórios (3 suí-
tes), 2 salas, 4 banheiros e 2 vagas. R$680.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, 
escritório, lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo, sala de 
jantar, cozinha, área gourmet, piscina preparara p/ ilumi-
nação, cascata em granito preparada para aquecedor solar, 
paisagismo e 4 vagas (2 garagens cobertas). R$840.000,00
CA03782 – ESPLENDOR - 5 suítes c/ AE, hidro e saca-
da (1 suíte master c/ closet), 2 cozinhas sendo 1 interna 
planejada, sala de jantar e estar, jardim de inverno, pisci-
na c/ cascata, aquecimento solar, área de lazer completa 
com playground e 3 vagas de garagem cobertas e 3 
vagas descobertas. R$1.615.000,00

APARTAMENTOS

AP01315 – PORTAL DAS FLORES - 3 dormitórios com 
AE, sala, cozinha planejada, lavanderia, WC e garagem. 
R$280.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03429 – JD. MORADA DO SOL – 3 cômodos c/ gar. 
R$550,00
CA02789 – JD. MORADA DO SOL – 3 cômodos c/ gar. 
R$650,00 isento de IPTU
CA03553 – CARLOS ALDROVANDI – 3 cômodos s/ gar. 
R$650,00 isento de IPTU
CA03447 – VL. VITÓRIA II – 3 cômodos c/ gar. R$750,00 + IPTU
CA03584 – JD. RENATA – 3 cômodos c/ gar. R$800,00 + IPTU

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA2010 – JD. REGENTE – 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$850,00 + IPTU

VENDAS

LOCAÇÃO

APARTAMENTOS

AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz, 1 vaga. 
R$750,00 + IPTU + Cond.
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 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 eleva-
dor. R$3.000,00 + 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$4.500,00 
+ 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

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
CA03803 – JD. REGENTE- 2 dorms, copa, coz c/ gar. 
R$1.000,00 isento de 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, gar. 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 gar. R$1.200,00 + IPTU
CA1252 – PQ. SÃO LOURENÇO - 2 dorms, sala, coz, escri-
tório, garagem e nos fundos 1 dorm e churrasq. R$1.500,00 
+ IPTU
CA03795 – VL. CASTELO BRANCO - 2 dorms (1 suíte), sala, 
coz, desp e gar. 1 salão na frente de 30m² c/ WC. R$2.300,00 
+ IPTU

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

CA03412 – JD. CALIFÓRNIA - 3 dorms, sala, copa, coz. e 4 
vagas. R$1.000,00 + IPTU
CA03802 – JD. ITAMARACÁ - 3 dorms (1 suíte), sala, coz. 
planejada e 2 vagas, portão eletr. e desp. R$1.500,00 isento 
de 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, cozinha planejada, lavanderia planejada, 
escritório, lavabo, piscina, 1 dormitório, banheiro, área 
com churrasqueira, sauna e 4 vagas. 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

AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / GUARU-
JÁ – 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 mobiliado - 2 
dormitórios com A/E e cama (1 suíte), sala com sofá, TV, 
lustres, papel de parede, cozinha 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
AP01257 – CIDADE NOVA I - 3 dormitórios (1 suíte), 
sala, 2 banheiros 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

TE01696 – NOVA VENEZA – 150m². R$115.000,00
TE01692 – JD. RES. VIENA – 250m². R$180.000,00
TE01676 – COND. EUROPARK – 1.000m². 
R$400.000,00

CHÁCARA

CH00624 – VALE DO SOL - 3 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, piscina 6x4, churrasqueira com pia e 
1 banheiro e garagem. R$470.000,00
CH00620 – LAGOS DE SHANADÚ - 3 suítes, sala 2 
ambientes, cozinha e lavanderia planejadas e vaga para 2 carros 
cobertas. Casa de caseiro c/ 3 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha 
americana e lavanderia. R$1.700.000,00
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classificados
ClassificadosB18

Vende-se casa  no 
condomínio Mon-
treal rua Toronto  n° 
265 - lavabo, área de 
churrasqueira, blin-
dex verde em toda 
casa , 2 garagens 
entrada de ar esplit  
(material de primeira 
linha com captação 
de água da chuva). 
Valor: R$ 460.000,00 
( preço à vista com 
450.000,00). Conta-
to:   19. 98151-0501
Casa com 2 dorms 
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 pos-
sível desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - F. 
98136-7331 CRECI 
74.092
Imperdível!  Per-
muta-se uma ótima 
casa em ½ lo te , 
no Jd.do Valle, por 
uma na Cecap. base: 
R$320.000,00 se for 
de maior valor, pode-
-se voltar até 30mil 
reais. F. 3017-2608 / 
9.9762-7997 / 3935-
3294

Casa  com 2 dor-
ms no Jd. Pedroso 
R$190 MIL - (19) 
98136-7331 CRE-
CI 74.092
J d .  C o l i b r i s ,  2 
dormitórios (1 su-
íte) sala, cozinha, 
wc social ,  lavan-
d e r i a ,  g a r a g e m 
p/ 2 autos. Opor-
tun idade  ún i ca ! ! 
E m  o f e r t a  p a r a 
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
Jardim Hubert: 3 
dormitórios (1 sui-
te) cozinha ame-
r i cana-mezan ino 
nos fundos -  ga-
r a g e m  c / p o r t ã o 
e le t ron ico –  lo te 
de 130m2. Opor-
tun idade  ún i ca ! ! 
R $ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Aceita lote/ finan-
ciameno. F. 3017-
2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294.
Oferta inacreditá-
vel! Nair Maria em 
salto sp, próximo a 
cobreq, em lote de 
180m2 04 cômo-
dos e entrada para 
a u t o s ,  a p e n a s : 
R$200.000, estu-
da 50% de entrada 
60  x  R$1650 ,00 
direto com o pro-
prietário. F. 3017-
2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294.

Oferta Inacreditável! 
Nair Maria em Salto 
SP, próximo a Cobreq, 
em lote de 180M2 4 
comodos e entrada 
para autos, apenas: 
r$200.000, estuda 
50% de entradA 60 x 
R$1650,00 direto com 
o proprietário. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294.
V i l a  B r i z o l a  – 
CA02996 - Casa fren-
te – Sala, cozinha, 1 
dorm., Wc. Casa fun-
dos – 01 dormitório, co-
zinha, Wc. R$210.000 
F. 3875-2215
Vendo ou troco 
casa desocupada 
5 dorm., 2 suítes, 3 
vagas + comércio 
independente com 
banheiro nos fundos. A 
50 metros da Avenida 
Kennedy e do Parque 
Ecológico. Ótimo, 
vale a pena ver o local.  
R$ 535.000,00 - Direto 
com o proprietário (19) 
98817-5312
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 lavande-
ria. Tratar com pro-
prietário F.: (19) 3816-
2011- 99487-5089
Vila Suiça,  por ape-
nas R$ 446.000,00,  
excelente oportuni-
dade,  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 
dormitórios (1 suíte), 
sala 2 ambientes in-
tegrada com cozinha 
americana planeja-
da, 2 vagas de gara-
gem, churrasqueira 
e espaço de lazer. 
R$400.000,00. Aceita 
permuta. Fone: (19) 
99164-1734
Jd. Regina - 3 dor-
mitórios (1 suíte), 
banheiro, sala 2 am-
bientes, cozinha inde-
pendente, lavanderia, 
quarto de despejo, 
banheiro e espaço 
gourmet com churras-
queira e 4 vagas de 
garagem (2 cobertas). 
R$550.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Sua casa com finan-
ciamento de terreno 
e construção a partir 
de R$ 185.000,00 -  
Jd. Nova Veneza,  Jd 
Veneza,  Jd. Sabiás - 
aceitamos terreno, ve-
ículo, moto.  F. 3816-
8380  ou  9.8364-0235
V i l a  B r i z o l a  – 
CA02996 -  Casa 
frente – Sala, cozi-
nha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$210.000,00  F. 
3875-2215
Vila Furlan - 1 quarto, 
sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, A.C. 35 
m² A.T. 83 m². Toda 
reformada com docu-
mentação e escritura. 
R$155.000,00. F: (19) 
9 8979-4700

Vila Furlan - 1 quar-
to, sala, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia, 
garagem A.C. 40 m² 
A.T. 94 m². Toda re-
formada com docu-
mentação e escritura. 
(OBS: Esta alugada 
por R$650,00 por 
mês).  R$165.000,00. 
F: (19) 9 8979-4700
Jardim Eldorado - 3 
dormitórios sendo 
1 suíte, sala, cozi-
nha, banheiro, la-
vanderia e 2 vagas 
de garagem cober-
tas. R$350.000,00. 
Aceita permuta com 
terreno menor em 
Condomínio. Fone: 
(19) 99721-0395
Jd. Morada do Sol 
- 2 dormitórios, sala, 
cozinha, WC social 
e 2 vagas de gara-
gem descobertas. 
R$235.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395

 
Jd. Esplanada II - 3 
dormitorios (1 suíte), 
sala 2 ambientes, 
cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, 
garagem para vários 
carros e nos fundos 
com 1 dormitório, co-
zinha grande e ba-
nheiro. R$2.200,00 
+ IPTU Fone: (19) 
99778-4336
Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dor-
mitórios (1 suite c/ 
armários embut i -
dos), sala, lavabo, 
cozinha, lavanderia, 
churrasqueira e 2 
vagas de garagem. 
R$1.900,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99778-4336

 
Apto Spazio Illumi-
nare, cond. com in-
fraestrutura de lazer 
completa,  portaria 24 
horas, ótima localiza-
ção. Apto 2 quartos, 
sala 2 ambientes, 
cozinha planejada 
no segundo andar, 
bloco 10 (próximo 
a portaria, área de 
lazer e vista privile-
giada) Condomínio 
R$ 187,00 e IPTU R$ 
57,00 - Valor: R$ 21 
mil  - Falar com Már-
cia  F.: (19) 98102-
7090
Jd.Morumbi  apar-
t amen to  po r  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 dor-
mitórios, 1 suite,  1 ga-
ragem.  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
 Vendo apto novo 
no Centro - 2 dor-
mitórios + 1 suíte, 
todos com  armários, 
lavanderia  e cozinha 
planejada. Garagem 
com 2 vagas, 83 m. 
Tratar com Sr. Perez 
F.: (19) 99697-669 8
Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova R$ 800 MIL 
- (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Apartamento com 2 
dorms no Jd. Rena-
ta  R$200 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Vende-se apto ter-
reo no Portal das 
Cerejeiras com 2 
dorm. ,  banhei ro , 
sala, cozinha e lavan-
deria, garagem com 
1 vaga para carro e 
moto, com cobertura. 
F.: (19) 99286-8228 

 
Ed. Royale - 3 dormi-
tórios com armários 
(2 suítes), banheiro, 
sala, cozinha planeja-
da, lavanderia, varan-
da gourmet e 2 vagas 
de garagem no 2º 
subsolo. R$2.000,00 
+ IPTU + Cond. Fone: 
(19) 99168-6945
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

Alugo lindo aparta-
mento com 3 quar-
tos, 1 banheiro, sala, 
cozinha, lavandei-
ra, garagem para 1 
carro, muito confor-
tável (todo reforma-
do). Fica no centro 
da cidade.Valor R$ 
1.300,00 (livre do 
IPTU e condomínio), 
peço fiador. Ligue 
(19) 99708-3931 ou 
(19) 3835-1772. 
Cocais II - 2 dormitó-
rios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia 
e 1 vaga de garagem 
coberta. R$1.000,00 
+ IPTU + Cond. Fone: 
(19) 99168-6945

 
Vale Do Sol, 4 dorm, 
AT 1550m2, Docu-
mentado para trans-
ferência imediata. 
R$650.000,00, What-
sapp: 19-997519921. 
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 centro 
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor 
valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294
Pq. das Bandei-
r a s  -  1 . 0 0 0 m ² . 
R$650.000,00 Fone: 
(19) 99166-8272
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Fox 1.6, prata , Flex, 
manual,km: 54.000, 
por R$ 43.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra,F. 
(19)97409-7070
M a r c h ,  1 . 0 S , 
completo,manual, Flex, 
preto, por R$ 33.990,00, 
km:47.600, por R$ 
33.990,00, à vista. Acei-
to carro como parte de 
pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
Onix 1.4 LT, 2016, au-
tom., prata, Flex, por R$ 
45.990,00, à vista. Acei-
to carro como parte de 
pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra,F. 
:(19)97409-7070.
Etios Sedan Plati-
num, manual, preto, 
Flex,banco de couro, 
2016, km:76000, por 
R$ 47.990,00, à vista. 
Aceito carro como par-
te de pagto e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Vende-se Picape Cor-
sa ano: 2001 em bom 
estado. F.: 99296-2095
Celta 2011 - prata. 
Compl (ar, dir, trava e 
bagageiro original). c/ 
Rodrigo. F.: 3392-9713/ 
97407-5459 (whatsapp)

 
Ofereço-me como 
pedreiro, encanador 
e reformas em ge-
rais (Construção civil) 
João (19)98329-8580.

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 
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. Atendimen-
to Residencial e hospi-
talar poço referências 
e exp.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 ho-
rário, folguista e final de 
semana. (19) 99417-
0626 (claro) whats 
app - (19) 99618-9664 
(vivo) whats app
Ofereço-me como fa-
xineira diarista, com re-
ferência e experiência 
(19) 99417-0626 
Ofereço-me como 
limpador de vidros, 
corpus (coleta de lixo), 
ajudante em geral. F.: 
(19) 99712-4862
Ofereço-me como cabe-
leireira e manicure. Pro-
moção: corte, hidratação 
+ escova R$ 45,00. Pé + 
mão grátis sobrancelha 
F.: (19) 99369-5615 ou 
(19) 3935-0499
Ofereço-me para 
prestar serviços de 
cortar grama e limpeza 
de terreno. Tenho má-
quina. Falar com De-
nis. (19) 95223-7579
Ofereço-me como 
serviços de motorista 
e caminhão F.: (11) 
975314276
Ofereço-me como 
motorista profissional 
faculdade particular 
CNH A D com cursos 
de motorista de pas-
sageiros e escolar - 
Rosane F.: (19) 99719-
4661 email: rosane.
pithan@gmail.com

Chácara no Pq. Da 
Grama com 5.130 
m² R$180 MIL (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
 

Mosteiro de 
Itaici– TR00794 - 
Terreno de 2.500 m² 
R$ 370.000 F. 3875-
2215
Terrenos  de 300 
m², 316m², 377m², 
409m², 442m² -  Va-
lores a partir de R$ 
240.000,00 melhor 
localização da ci-
dade
Jard. Dos Impérios 
excelente localiza-
ção e topografia AT 
150m2. Documen-
tado para transfe-
rênc ia  imed ia ta . 
R$109.000,00 What-
sapp: 19-997519921. 
Creci 65362.
Vendo/ Troco : ter-
reno de 300 m² pla-
no, 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 
terreno de menor 
valor em loteamen-
to aberto. Doc. OK. 
F.: (19) 99321-2684 
(whatsapp) / (19) 
98131-5384 - Valor 
R$ 235.000,00 (tratar 
com proprietário)
Jd. Tropical,  ter-
reno com 150 m2,  
escriturado,  pla-
no, cercado.  Ape-
nas R$ 160.000,00. 
Aceito carro novo, 
Corol la,   Honda,  
Ecosport,  por  até 
R$ 100.000,00 como 
parte de pagamen-
to. O saldo à  vista.     
19 – 3816.8380  - 
98364.0235
L o t e  I n d u s -
t r i a l  -  1 .000m² . 
R$360.000,00. Fone: 
(19) 99166-8272

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  
FONE 19. 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, Jd. Regina,  
280 m2,  R$ 185.000,00. 
F.: 19 – 3816.8380   -  19 
– 9.83640235

Terreno comercial 
- Jd. Esplanada II  - 
472 m², ao lado da 
LeLUH KIDS, lateral 
da Prefeitura, Rua 
Amando Zanotello 
- Quadra G1 - lote 
25. - Valor: R$ 480 
mil  (aceito permuta 
até 50 % do valor) 
F.: (19) 98102-7090 
Falar com Márcia 
Opor tun idade  - 
Terrenos de 150m². 
Entrada + parcelas. 
R$120.000,00. Fone: 
(19) 99166-3272
N o v a  V e n e z a  - 
150m². Boa topogra-
fia, pronto para cons-
truir. R$115.000,00. 
Fone: (19) 99721-
0395

 
Salão Odontológico 
– Jd. União - 40m² 
mobiliado, 2 banhei-
ros e garagem para 2 
carros. R$25.000,00 
Fone: (19) 99778-4336

 
V e n d o  F r e e z e r 
1 ,  63 m, branco, 
em ót imo estado 
de  conservação . 
Va lo r  R$ 600,00 
T e l e f o n e :  ( 1 9 ) 
98244-8324
M á q u i n a  d e  r e -
carga  de  car tu -
c h o  R $  5 0 0 , 0 0 
Fa lar  com Son ia 
F.: (19) 3935-1633
C a l ç a  J e a n s  a 
par t i r  do  36  ao 
40 Valor: R$ 20,00 
Fa lar  com Son ia 
F.: (19) 3935-1633
Mini máquina de 
costura R$ 50,00 
Fa lar  com Son ia 
F.: (19) 3935-1633
Por tão  comple -
to p/ social Falar 
com Sonia F.: (19) 
3935-1633
Bicicleta de alu-
mínio aro 26 R$ 
4 3 0 , 0 0  F . :  ( 1 9 ) 
3885-3741 
K i t  g á s  p /  c a r -
r o  d e  p a s s e i o 
R$ 500 ,00  Fa la r 
com Sonia F.: (19) 
3935-1633
Vende-se Biom-
b o .  V a l o r  R $ 
150,00.  Falar com 
Sônia ou Luiz F.: 
(19) 3016- 3599 ou 
F.: (19) 3935- 8330
V e n d o  f r e e z e r . 
Valor:  R$ 500,00 
Fa lar  com Son ia 
F.: (19) 3935-1633
Vende-se máqui-
na de lavar roupa. 
Valor  R$ 300,00 
Fa lar  com Sôn ia 
ou  Lu i z  F . :  ( 19 ) 
3016- 3599 ou F.: 
(19) 3935- 8330

Vende-se esteriliza-
dor. Valor R$ 250,00 
Falar com Sonia ou 
Luiz F.: (19) 3016- 
3599 ou F.:  (19) 
3935- 8330
 

Ford Focus Titanium 
2.0, 2012, Flex, Bege, 
autom., km: 33.000, 
por R$ 78.990,00 à vis-
ta. Aceito carro como 
parte de pagamento  e 
financio também.Entre 
em contato com Ale-
xandra , F. (19)97409-
7070.
Fit EX, 2016, Flex, 
Azul, automático, 
km: 28.000, por R$ 
62.990,00, à vista. 
Aceito carro como par-
te de pagto e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Cruze 1.4 Turbo, 2017, 
preto, automático, 
Flex, km: 8.163, por 
R$ 87.990,00, à vis-
ta. Aceito carro como 
parte de pag e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra, F. 
97409-7070.
Onix 1.4 LTZ, 2017, 
preto, Flex, km: 28.650, 
por R$ 54.990,00, à vis-
ta. Ac. carro como par-
te de pagto e financio 
também. Entre em con-
tato com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
Fox 1.6, I-Motion,Flex, 
prata, por R$ 42.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
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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. Dis-
ponibilidade para trabalhar aos finais de semana.
ASSISTENTE DE COMPRAS – Experiência 
em toda rotina de compras, Notas fiscais, al-
moxarifado e logística. Ensino médio completo, 
desejável Superior. CNH categoria B. Irá dirigir 
os carros da empresa. Bons conhecimentos em 
Informática (Excel, pacote Office e Outlook). 
Residir em Indaiatuba.
CONSULTOR (A) COMERCIAL – Será respon-
sável pelo comercial da empresa e prospecção 
de novos clientes. Possuir experiência anterior 
em empresas do Ramo de Terceirização de 
Serviços de Limpeza e Portaria ou Agência de 
empregos. Experiência em vendas de Serviços 
de Recrutamento & Seleção, temporários e 
terceir ização. Residir em Indaiatuba. CNH 
categoria B. Irá dirigir os carros da empresa em 
Indaiatuba e região.
ENCARREGADO (A) OPERACIONAL – Ensino 
médio completo. Conhecimentos em Informática. 
Experiência em supervisão de funcionários da 
área de Portaria e Limpeza. Residir em Indaiatu-
ba. Disponibilidade de horário. CNH B. Irá dirigir 
os carros da empresa em Indaiatuba e região.
FERRAMENTEIRO – Experiência na função 
comprovada em carteira. Possuir cursos relacio-
nados à função. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MOTORISTA BI-TREM - Possuir experiência 
como Motorista de Bi-Trem com experiência em 
Silo.Residir em Indaiatuba ou Salto. CNH cate-
goria E atualizada.Curso de Transporte Produtos 
Perigosos Atualizado (Mopp).
OPERADOR DE MAQUINA CONVENCIONAL 
(CADASTRO) – Ensino médio completo. Curso 
de Metrologia e Leitura e Interpretação de 
desenho. Desejável Técnico em Mecânica, 
Automação Industrial ou cursos relacionados. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade de horá-
rio. Experiência em Produção.
OPERADOR DE TORNO CNC - Experiência na 
função. Ensino médio completo e curso e conhe-
cimentos em Metrologia e Leitura e Interpretação 
de Desenho. Residir em Indaiatuba. 
PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) – Para 
trabalhar nas áreas de Limpeza e Recepção. 
Residir em Indaiatuba. Experiência na função.
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – Para trabalhar 
em portarias de empresas e condomínios. Pos-
suir experiência em controle de acesso, ronda e 
monitoramento. Ensino médio completo. Conhe-
cimentos em Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
PROGRAMADOR DE MÁQUINA CNC -  Conheci-
mentos  nos comandos: Fanuc, Siemens,  Fagor 
e Msc. Experiência na função e em liderança de 
equipe. Desejável conhecimento em máquina de 
medir tridimensional. Curso de metrologia e in-
terpretação de desenho mecânico e/ou mecânica 
convencional. Residir em Indaiatuba ou Salto.
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO – Para traba-
lhar em Empresa Multinacional em Monte Mor. 
Técnico em Eletrônica, Mecânica, Mecatrônica 
ou áreas correlatas. NR 10. Normas ISO 9001/ 
2002 / TS/ 16949. Conhecimento em Hidraúlica 
e Pneumática. Conhecimento das normas e 
procedimentos da área e de segurança no tra-
balho. Experiência com atividade de manutenção 
de equipamentos eletro-mecânicos e injetoras 
de plásticos.
ZELADOR (CADASTRO) – Experiência na fun-
ção. Experiência em Pintura, reparos elétricos e 
encanamento. Para trabalhar em condomínios. 
Ensino fundamental completo. Residir em In-
daiatuba. 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

ANALISTA DE PCP (8287): 

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS (8289): 

ANALISTA DE SUPORTE/ T.I. (8316): 

ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123): 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA (8322): 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (8247): 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (8302): 

ASSISTENTE ALMOXARIFE (8325): 

ASSISTENTE COMERCIAL (8248): 

ASSISTENTE DE COMPRAS (8320): 

AUX. DE INSPETOR DE QUALIDADE (8330): 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8270): 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8292): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8272): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8319): 

AUXILIAR FISCAL (8323): 

COORDENADOR ADM./ FINANCEIRO (8295): 

MECÂNICO DE CAMINHÕES (8280): 

MOTORISTA (8268): 

OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM (8327): 

OPERADOR DE SERRA (8328): 

OPERADOR DE TORNO AUTOMÁTICO (8317): 

OPERADOR DE TORNO AUTOMÁTICO (8318): 

OPERADOR EMPILHADEIRA (8314): 

OPERADOR MÁQUINAS (8310):

TECNICO ELETROTECNICA/ ELETRÔNICO 

(8242):  

TECNICO SEGURANCA DO  TRABALHO (8251): 

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO (8279): 

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO 

JR. (8309): 

VENDEDOR INDUSTRIAL EXTERNO (8214): 

Interessados 
entrar no site 

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

Porteiro – Masculino. Necessário experiência em Ronda de condomínios re-
sidenciais. Possuir CNH A/B (carro e moto), desejável ter condução própria. 
Ter disponibilidade para trabalhar na escala 12X36 no período Diurno e ter 
conhecimento de informática.
Zelador - Masculino. Experiência na função. Desejável conhecimentos com 
serviços gerais de limpeza, jardinagem, pequenos reparos na área hidráulica 
e elétrica, controle de gás / água e manutenção de piscinas. Ter trabalhado 
em edifícios residenciais será um diferencial.

Empregos



B24 Serviços / Utilidades


