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No período de 2012 a 2017, 
Indaiatuba registrou 5611 aci-
dentes de trabalho. É uma média 
de 935,17 ao ano. No mesmo 
período, foram registradas 24 
mortes em acidentes de trabalho.

Na noite de domingo, 
dia 18, um rapaz de 23 anos 
morreu após ser atingido 
por uma paulada na cabeça, 
durante uma briga, no Jar-
dim Morada do Sol. O rapaz 
chegou a ser socorrido, mas 
faleceu no hospital.

Para manter o desenvolvimento da cidade, o SAAE está 
investindo mais de 100 milhões em obras, e segundo a OMS 
da Saúde, para cada R$ 1,00 gasto em saneamento, a cidade 
economiza R$ 4,00 em Saúde.

O Declare Certo 2018 acontece amanhã, dia 24, na 
praça Prudente de Moraes, a partir das 8h. O evento tem o 
objetivo de esclarecer, gratuitamente, as dúvidas sobre o 
preenchimento da Declaração.

A lei municipal proposta 
pelo vereador Arthur Spín-
dola (PV) que proíbe a quei-
ma, soltura e manuseio de 
fogos de artifício e artefatos 
pirotécnicos que causem 
poluição sonora acima de 
65 decibéis, volta a vigorar 
em Indaiatuba.
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Equipe de Luta de Braço vai à Campinas por 
vaga no Mundial 

Cidade registra média 
de 935 acidentes de 
trabalho por ano 

Rapaz é morto com 
uma paulada na 
cabeça

Saae investe mais de R$ 100 milhões em obras Declare Certo esclarece dúvidas da população

Fogos de artifícios 
voltam a ser proibidos 
em Indaiatuba

ARQUIVO - RIC/PMI 

DIVULGAÇÃO

Prefeitura divulga serviços de plantão       
 no feriado de sexta-feira Santa

Naiara Azevedo é 
uma das atrações 
da Faici 2018

A Prefeitura de Indaiatuba comunica que não haverá expediente nos serviços públicos, incluindo autarquias e fundações municipais no dia 30 de 
março, feriado de Sexta-feira Santa. Como de costume, os serviços essenciais e de lazer funcionarão em sistema de plantão. Pág. 03

A equipe da Associação Desportiva de Indaiatuba (ADI) participará neste final de semana, dias 24 e 25, da 4ª Copa 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste de Luta de Braço, que será realizado na cidade de Campinas.

ESPORTES

CAMPEONATO

A equipe da ADI já tem 
data pra estrear na Liga 
Paulista de Futsal, dia 04 
de abril, às 20 horas, contra 
Taubaté no ginásio do Car-
los Aldrovandi. Este ano a 
equipe está de casa nova e 
um time renovado.
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ADI estreia dia 4 na 
Liga Paulista contra 
o Taubaté

CNI

A redução dos juros bá-
sicos da economia (Selic) 
para 6,5% ao ano foi uma 
decisão acertada e essencial 
para acelerar a recuperação da 
economia, avaliou a CNI. Em 
nota, a entidade comemorou a 
diminuição da taxa Selic para 
o menor nível da história.
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Juros baixos são 
decisivos para 
elevar o consumo

Pág. 11A
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Editorial
Direção é coisa séria

O Observatório Nacional de Segurança Viária 
(ONSV) divulgou que a violência no trânsito mata 
tanto quanto a violência pública. E isso é um alerta 
para todos, afinal a cada doze minutos uma pessoa 
morre vítima do trânsito (cinco mortes a cada hora), 
enquanto a violência pública mata uma pessoa a cada 
dez minutos. 

E mortes no trânsito, de fato, são recorrentes não 
somente em Indaiatuba, mas em todo o Brasil. 

Independente do motivo do acidente, uma grande 
parte deles é devido à falta de atenção e imprudência 
de muitos motoristas que se sentem confiantes na 
hora que estão no volante. São motoristas falando ao 
celular, enviando mensagens, com fone de ouvido e 
até mesmo assistindo DVD.

Distração e direção rimam, mas não combinam. 
Quando estiver com as mãos no volante é importan-
te que sua atenção esteja totalmente voltada para a 
estrada. Só assim e dessa forma você pode garantir 
uma viagem tranquila e segura, não só para você, mas 
para o próximo. 

Quer uma dica? Peça para seu copiloto ficar atento 
ao que acontece dentro do carro, como mudar a esta-
ção de rádio, pegar objetos no banco de trás ou que 
tenham caído no chão. 

E responsabilidade no trânsito pode sim evitar 
muitos acidentes e salvar vidas

Artigos Enquete

ERRATA

Jéssica dos Santos, 21 anos, 
Desempregada
Ruim, muitos acidentes no 
trânsito

Jéssica Araine, 19 anos, 
Empacotadora
Ninguém respeita os pedestres

Jaqueline Cazuba, 28 anos, 
Dona de Casa 
Ruas com muitos burracos, 
muito ruim para andar

Tatiane Costa, 22 anos, Estudante
Horário de pico é ruim, ruas dos 
bairros são muito pequenas

  Maria Aparecida, 36 anos, 
Dona de Casa
Trânsito é bom, ruas são 
boas para andar

DOR NO LOCOMOTOR

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 : Sen-
tido Oposto / DEF : Defronte. * Aos Sábados, os Radares funcionam das 
09:00 às 13:00 horas

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
24 SAB 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
24 SAB 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
25 DOM.   NÃO OPERA
26 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
26 SEG. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
26 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
26 SEG. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
26 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
26 SEG. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
27 TER. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
27 TER. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
27 TER. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
27 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
27 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
27 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
28 QUAR. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
28 QUAR. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
28 QUAR. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
28 QUAR. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
28 QUAR. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
28 QUAR. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
29 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
29 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
29 QUIN. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
29 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
29 QUIN. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
29 QUIN. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
30 SEX.   FERIADO
30 SEX.   FERIADO
30 SEX.   FERIADO
30 SEX.   FERIADO
30 SEX.   FERIADO
30 SEX.   FERIADO

RADARES DIAS - 24 A 30/03

Tiago Cunha Pereira - OAB/SP 333.562

UMA das queixas mais frequentes no consultório é a dor. È um sintoma com o qual o 
cliente chega preocupado: - Será alguma coisa grave, doutora? De fato, a dor é sintoma re-
lacionado com várias doenças, mas na rotina, após uma atenta anamnese, exame físico geral 
e no ponto onde se localiza a referida dor, em boa parte dos casos, felizmente, eu chego à 
hipótese diagnóstica de dor osteoarticular, ou seja, dor relacionada ao aparelho locomotor.

 A conduta médica é duplamente terapêutica, pois ao orientar brevemente o cliente, eu, 
que tenho uma escoliose moderada, também faço um oportuno alongamento no meio da 
jornada. Entretanto, é também frequente ouvir uma justificativa: - Mas doutora, não posso 
fazer ginástica, por causa disso e daquilo...  Enfatizo que trata-se de alongamento, não há 
restrições.  Quanto mais você se alongar, mais flexibilidade e facilidade de movimento terá. 
E idade ou condicionamento físico não importam, quem é sedentário também pode e deve 
fazer. Cada qual sabe até onde pode ir, pois o próprio corpo alerta sobre os exageros.

E na próxima consulta, que notícia boa quando pergunto sobre a referida dor: - Ah, 
aquela dor? Ah, aquela dor sumiu!  O alongamento torna-se prazeroso quando realizado em 
consonância com a estrutura e a flexibilidade de cada pessoa, proporciona consciência cor-
poral e com isso reduz o estresse, contribui para o alinhamento da postura, relaxa, favorece 
a coordenação motora e o melhor da medicina integrativa: bem estar.

Você como pedestre o 
que acha do trânsito 
de Indaiatuba?

EMPREGADOS QUE TRABALHAM LIMPANDO SANITÁRIOS DE 
USO PÚBLICO E GRANDE CIRCULAÇÃO COM COLETA DE LIXO 
TEM DIREITO A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

A Consolidação das Leis Trabalhistas tem como objetivo regular as relações de 
emprego e a proteção do empregado em face do empregador diante da manifesta 
desvantagem financeira que existe entre ambos.

Diante desta proteção, a CLT regula compensação em pecúnia para empregados 
que trabalham sobre condições insalubres.

Condições insalubres são aquelas em que o empregado trabalha exposto a agentes 
nocivos a sua saúde, sendo compensados por um adicional de 10, 20 e 40% sobre o 
salário mínimo.

Recentemente o Tribunal Superior do Trabalho, última instância trabalhista, editou 
a súmula 448 prevendo adicional de insalubridade para o empregado que labora na 
higienização de sanitários públicos e de grande circulação.

Há uma ressalva quanto à necessidade de constar a atividade em uma Norma Re-
gulamentadora do Ministério do Trabalho para que o empregado tenha o direito ao 
adicional de insalubridade.

Haviam grandes discussões a respeito da percepção ou não do adicional de insa-
lubridade para quem trabalhava na limpeza de banheiros e quartos de motéis, porém 
antes da edição da súmula, muitos juízes entendiam como devido.

O adicional tem sua porcentagem fixada mediante a perícia que é realizada durante 
o processo judicial.

Lembrando que o adicional integra a remuneração para fins de reflexos em outras 
verbas trabalhistas como, por exemplo, FGTS, 13º salário, etc.

Concluindo, quem trabalhou ou trabalha nessas condições realizando limpeza de 
banheiros públicos de grande circulação ou até mesmo em quarto de motéis exposto 
a agentes nocivos a saúde, poderá pleitear o respectivo adicional através de uma re-
clamação trabalhista.

Dra Lilian Miyauchi Yamamoto - Responsável pela área de Estética do Instituto de Inovação em Odontologia Belle Santé. 
www.bellesante.com.br

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

Clareamento Dentário na Odontologia Moderna
O dia do casamento, a tão sonhada formatura, o encontro anual da empresa ou simples-

mente o desejo de melhorar sua apresentação a partir de um sorriso mais branco. Seja qual for 
o motivo, dentes claros e bonitos não são exclusividades de modelos e artistas de televisão.

O clareamento dentário é um tratamento bastante popular na odontologia estética atualmen-
te. Porém, antes de iniciar o tratamento é necessária uma avaliação clínica para estabelecer 
o tipo de mancha presente e o tipo de tratamento mais adequado.

Há dois tipos de clareamento: o caseiro e o de consultório. No clareamento caseiro o pa-
ciente utiliza moldeiras com o agente clareador diariamente. No clareamento de consultório 
é realizado sessões semanais com um agente clareador mais concentrado. 

É necessário em ambos os tipos de tratamento seguir as orientações do cirurgião dentista. 
Restaurações de resina composta e coroas de porcelana não sofrem ação do agente clareador 
sendo necessária a sua troca após o término do tratamento.

Deve-se ressaltar que o clareamento pode ser um tratamento reversível cabendo ao pa-
ciente seguir todas as recomendações feitas pelo cirurgião dentista. De qualquer maneira, 
após 1 ou 2 anos, pode ser necessária a realização de uma manutenção.

O tratamento é simples, praticamente indolor e os resultados muito satisfatórios!
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Admilson Redecopa / Alan de Santi

O Jornal Mais Expressão vem a público informar que divulgou 
uma informação errada ao dizer que a prefeitura havia aceito os 
termos da proposta apresentada pela Rápido Sumaré em reunião 
que ocorreu ontem, dia 15, no Ministério Público. O que ocorreu, 
na verdade, foi que a prefeitura se comprometeu a levar os termos 
para a empresa Sancetur, atual prestadora do serviço de transporte 
público da cidade, que opera pelo nome SOU Indaiatuba.
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Fogos de artifícios 
voltam a ser proibidos 
em Indaiatuba

ROSE PARRA

ROSE PARRA

Autor da Lei, vereador Arthur Spindola, recorreu a Liminar da ASSOBRAPI e reverteu a situação

Vereador Alexandre Peres 
consegue verba para a 
Saúde de Indaiatuba

RECURSO
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Mais Expressão

A lei municipal pro-
posta pelo verea-
dor Arthur Spín-

dola (PV) e sancionada 
pelo prefeito Nilson Gaspar 
(MDB), que proíbe a quei-
ma, soltura e manuseio de 
fogos de artifício e artefatos 
pirotécnicos que causem 
poluição sonora acima de 
65 decibéis, volta a vigorar 
a partir de um Acordão (Re-
gistro 2018.0000180842) 
do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, que 
julgou improcedente, revo-
gada a Liminar da Associa-
ção Brasileira de Pirotecnia 
(Assobrapi) que suspende a 
eficácia da Lei nº 6.692, de 
6 de abril de 2017.

O vereador explica que 
a medida visa proteger e 
garantir  o bem-estar de 
animais, idosos, doentes, 
crianças e bebês. E na época 
a Lei nº 6.692 foi aprovada 
por unanimidade, não só 
pelos protetores animais, 
mas também por pessoas 
idosas, enfermas e pelas que 
possuem filhos ainda bebês 
ou com problemas de saúde.

“O legislativo aprovou, 
e o executivo sancionou 
e a lei foi um pedido dos 
moradores de Indaiatuba, 
baseada em uma mãe que 
tem um filho autista, e ele 
ficou extremamente assus-
tado quando soltaram um 
rojão na rua de sua casa. Na 

causam barulho acima de 65 
decibéis. Os luminosos, por 
exemplo, estão liberados, já 
que produzem ruído de ape-
nas 60 decibéis. O vereador 
também reforçou que o mu-
nicípio tem liberdade para 

criar leis de interesse local, 
já que não está subordinado 
ao Estado ou ao governo 
Federal. “Uma lei nacional 
só vale em uma cidade onde 
não haja legislação vigente 
específica”, conclui.

O vereador explica que a medida visa proteger e garantir o bem-estar de animais, idosos, doentes, crianças e bebês

O vereador Alexandre Peres conseguiu uma verba de R$ 100 mil que virá 
do Ministério da Saúde

O vereador Alexandre Peres 
(SD) conseguiu uma verba para 
a Saúde de Indaiatuba, através 
de uma Emenda Parlamentar 
apresentada pelo Deputado 
Federal Paulo Pereira da Silva.

O valor de R$ 100 mil virá 
do Ministério da Saúde para o 
Fundo Municipal da Saúde de 
Indaiatuba e deverá ser inves-
tido na Rede de Serviços de 
Atenção Básica da Saúde.

O vereador Alexandre Peres 
declarou que essa conquista 
mostra que o vereador atuante 
pode conseguir melhorias para 
a cidade, mesmo sendo da 
Oposição. “Minha atuação é 

em oposição ao governo, mas 
acima de tudo a favor da popu-
lação”, esclareceu o vereador. 
E ainda completou: “Tenho 
outros projetos de melhoria que 
estão na alçada do vereador, 
e farei insistentemente tudo 
o que puder para executá-los. 
Solicitei para a Prefeitura que 
encaminhe, preferencialmente, 
esse valor para o Programa da 
Saúde da Família, um projeto 
que defendo muito, uma vez 
que é um dos caminhos para 
diminuir os grandes índices 
de mortalidade infantil que 
infelizmente nossa cidade vem 
apresentando historicamente”.

época, fizemos enquete e a 
maioria pediu por esta lei”, 
enfatiza.

Spíndola salientou que 
a Lei ela não veta a sol-
tura de todos os fogos de 
artifícios; apenas dos que 
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Prefeitura divulga serviços de plantão 
no feriado de sexta-feira Santa

Alunos do Colégio Montreal 
participarão de projeto 
padrão internacional

EDUCAÇÃO

O plantão de Odontologia funciona na UPA-24h, das 07h às 12h, inclusive no sábado e domingo

Para o atendimento médico de urgência o plantão funcionará na UPA-24h

funcionará na UPA-24h (Uni-
dade de Pronto Atendimen-
to), localizada no Jardim 
Morada do Sol, reforçando 
o Pronto Atendimento do 
Haoc (Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo). O plantão 
de Odontologia também fun-

ciona na UPA-24h, das 07h 
às 12h, inclusive no sábado 
e domingo.

As secretarias de Urba-
nismo e Meio Ambiente e 
de Obras e Vias Públicas 
estarão de plantão no feria-
do com as equipes de manu-
tenção elétrica e de trânsito, 
limpeza nas praças, coleta 
de lixo, limpeza dos banhei-
ros públicos, cemitérios e 
feiras livres. As estações do 
Projeto Ecobike localizadas 
no Parque Ecológico não 
funcionarão na sexta-feira 
Santa e no domingo de Pás-
coa. No sábado o expediente 

A Prefeitura de Indaia-
tuba comunica que 
não haverá expe-

diente nos serviços públicos, 
incluindo autarquias e funda-

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

No mundo globalizado, é 
cada vez mais urgente ofe-
recer aos jovens oportunida-
des de desenvolvimento de 
habilidades que os preparem 
para atuar, no futuro, em um 
mundo dinâmico e conectado, 
de forma que sejam capazes 
de solucionar problemas para 
transformá-lo num lugar me-
lhor para se viver.

Para estimular ainda mais 
seus alunos a serem prota-
gonistas de suas histórias, o 
Colégio Montreal, em parceria 
com o Yázigi Indaiatuba, pas-
sa a oferecer como atividade 
extracurricular para alunos do 
9º ano do Ensino Fundamental 
II à 3ª série do Ensino Médio, 
que encontram-se nos estágios 
de Make Your Point e Advan-
ced , num importante projeto 
com padrão internacional: o 
TED Ed Club. “O TED Ed 

Club é um clube formado por 
jovens do mundo todo, que 
tem como foco a disseminação 
de ideias criativas. A proposta 
do clube é auxiliar o jovem a 
descobrir, explorar e divulgar 
grandes ideias”, explica Luci-
mara Andriani, proprietária do 
Yázigi Indaiatuba.

No Colégio Montreal, o 
TED Ed Club será orientado 
pelo Yázigi, em encontros 
semanais, visando, além do 
uso real da língua inglesa, 
estimular e celebrar as ideias 
criativas, conectar alunos de 
diferentes origens, culturas 
e países ao redor do mundo, 
apoiar os alunos no desen-
volvimento da apresentação 
e habilidades de falar em 
público, para que suas ideias 
possam ser mais facilmente 
vistas, compreendidas e com-
partilhadas. 

ções municipais no dia 30 de 
março, feriado de Sexta-feira 
Santa. Como de costume, os 
serviços essenciais e de lazer 
funcionarão em sistema de 
plantão.

Para o atendimento mé-
dico de urgência o plantão 

será normal, funcionando 
apenas as estações do Par-
que Ecológico.

O Museu do Casarão Pau 
Preto estará aberto no feriado 
e no sábado, das 9h às 17h. 
No domingo o Bosque abre 
das 09h às 12h, e o Museu, 
das 13h às 17h. O Bosque do 
Saber poderá ser visitado das 
08h às 17h, tanto no feriado, 
como no sábado e domingo.

As equipes de plantão 
do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) farão 

o atendimento emergencial 
da população pelo telefone 
0800-7722195. O Museu da 
Água também abrirá normal-
mente no feriado e no fim de 
semana, das 09h às 16h.

Os serviços operacio-
nais da Guarda Civil, ligada 
à Secretaria de Segurança 
Pública, manterão o plantão 
normal. O telefone da Guarda 
para emergência é 153, da 
Polícia Militar é 190, do Cor-
po de Bombeiros, 193 e da 
Central de Ambulâncias 192.



Dados são do Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho no período de 2012 a 2017

A barragem do rio Capivari-Mirim possui mais de 1,3 bilhão de litros de água reservada e já está em funcionamento
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Indaiatuba registra média de 935 
acidentes de trabalho por ano 

REPRODUÇÃO

DCS/SAAE

No total, foram 5611 comunicações de acidentes de trabalho no período de 2012 a 2017
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ÁGUA

Saae investe mais de R$ 100 milhões em obras

No período de 2012 a 
2017, Indaiatuba re-
gistrou 5611 aciden-

tes de trabalho. É uma média 
de 935,17 ao ano. No mesmo 
período, foram registradas 24 
mortes em acidentes de traba-
lho, uma média de 4 mortes 
por ano.

Os dados são do Observa-
tório de Saúde e Segurança 
do Trabalho, ferramenta do 
Ministério Público do Traba-
lho (MPT) criada em parceria 
com a Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT).

Dentre os acidentes mais 
registrados estão corte, lace-
ração, ferida contusa, punctu-
ra com 1473 comunicações, 
representando pouco mais 

3.517 mortes. O número de 
mortes vem decaindo no 
estado. Em 2015 foram 622 
mortes. Já em 2016, 499. 
Em 2017, o número caiu 
para 447.

O Ministério Público do 
Trabalho divulga anualmente 
os dados em seu site. Para 
mais informações, acesse: 
www.observatoriosst.mpt.
mp.br.

Previdência
Ainda de acordo com 

Observatório de Saúde e 
Segurança do Trabalho, os 
acidentes de trabalho cus-
taram, entre 2012 e 2017, 
R$ 18.977.300,00 milhões à 
Previdência Social. No Bra-
sil foram pagos, no mesmo 
período, R$ 26 bilhões com 
benefícios acidentários. 

de 24% de todos acidentes 
registrados no município. 
Fratura é a segunda lesão da 

lista, com 1262 ocorrências. 
Em terceiro, contusão e es-
magamento com 789 casos. 

O número de mortes vem se 
mantendo estável desde 2015 
no município, de 3 por ano.

O Estado de São Paulo 
registrou 1.038.687 aciden-
tes no mesmo período, com 

Para manter o desenvolvi-
mento da cidade, o SAAE está 
investindo mais de 100 milhões 
de reais em obras, e segundo a 
Organização Mundial da Saú-
de, para cada R$ 1,00 gasto em 
saneamento, a cidade economi-
za R$ 4,00 em Saúde.

Entre as principais obras em 
andamento está a ampliação da 
Estação de Tratamento de Es-
gotos Mario Araldo Candello, 
uma obra de 70 milhões de 
reais que está sendo paga com 
recursos próprios do Saae e 
vai tratar 100% de todo esgoto 
coletado no município até 2035. 
Ao final dessa obra, Indaiatuba 
aumentará ainda mais a sua 
contribuição para a despoluição 
dos rios Jundiaí e Tietê, além 
de trazer mais qualidade de 

vida para todos os moradores 
de Indaiatuba e região.

A ampliação do sistema 
de abastecimento tem como 
principal obra, a ampliação da 
Estação de Tratamento de Agua 
(ETA III - bairro Pimenta), 
onde estão sendo investidos R$ 
15,5 milhões. Ela será inaugu-
rada em breve e vai tratar 50% 
a mais da sua capacidade. 

Hoje a ETA III atende tem 
capacidade para atender 140 
mil pessoas e com a ampliação, 
passará a ter capacidade para 
atender de 210 mil habitantes.

A construção de novos re-
servatórios para armazenar 
água tratada também continua 
a toda vapor. Dos 9 planejados, 
7 já estão em operação e ele-
varam de 30 milhões para 62 

milhões litros a capacidade de 
reservação da cidade. Quando 
todos estiverem prontos In-
daiatuba terá capacidade para 
armazenar 73 milhões de litros, 
um aumento de 140%.

Para combater as perdas 
foram investidos mais de R$ 8 
mi entre substituições de hidrô-
metros, trocas e implantações 
de novas redes de água, setori-
zação da cidade em distritos de 
medição, atualização constante 
dos sistemas de captação, trata-
mento e distribuição, tudo isso 
monitorado pelo moderno Cen-
tro de Controle de Operações, 
que comanda 57 reservatórios 
online 24h por dia.

E a barragem do rio Capi-
vari-Mirim que formou uma 
represa com mais de 1,3 bilhão 

de litros de água reservada, já 
está em funcionamento e é cer-
cada pelo Parque do Mirim, que 
deve ser inaugurado em breve.

As próximas grandes obras 
do SAAE são: a construção de 
uma nova Estação no Bairro 

Tombadouro para tratar a 
água do rio Jundiaí; A amplia-
ção da ETA 1, na Vila Avai, 
além da construção da Barra-
gem do ribeirão Piraí através 
do Consórcio Intermunicipal 
entre as cidades de Indaia-

tuba, Itu, Salto e Cabreúva, 
que aumentará ainda mais a 
reserva hídrica do município.  
Com esse conjunto de obras 
finalizadas, o Saae conseguirá 
atender o crescimento da cida-
de até o ano de 2050.
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Escolinha de Futebol Cruzeiro 
comemora 9 anos de história

ARQUIVO PESSOAL

DIVULGAÇÃOOs alunos que se matricularem recebem o uniforme gratuitamente 

Equipe do Objetivo 
participa do torneio 
nacional de robótica 
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Equipe Bazinga do Objetivo Indaiatuba no Torneio Nacional de 
Robótica, em Curitiba

A Escolinha de Fute-
bol Cruzeiro, uma 
das mais tradicionais 

da cidade, irá completar 9 
anos de história no dia 15 de 
agosto e está com promoção 
de matrícula. Os alunos que 
se matricularem recebem o 
uniforme gratuitamente.

“O Cruzeiro está com essa 
promoção na matrícula para 
presentear os clientes, que 
são os ganhadores por mais 
um aniversário. Quem quiser, 
também pode fazer uma aula 
experimental e conhecer a 
escolinha. É uma estrutura 
moderna, com profissionais 

qualificados e ótimas turmas”, 
comenta Rafael Fernando Eu-
gênio, proprietário da empresa.

A escola foi fundada em 15 
de agosto de 2009, oferecendo 
uma infraestrutura diferencia-
da e profissionais capacitados 
para atingir o máximo de 
aproveitamento e desenvol-
vimento dos atletas. Conta 
com 3 campos society de 
grama sintética, 2 vestiários, 
lanchonete e estacionamento.

Os profissionais passam 
frequentemente por cursos, 
estágios e supervisão no Cru-
zeiro Esporte Clube – MG, 
para garantir sempre treina-
mento atualizado.

Os treinos visam o desen-
volvimento dos fundamentos 

específicos que envolvem os 
movimentos de condução, 
passe, recepção, chute, cabe-
ceio, saque lateral e técnicas 
para goleiros. Os fundamentos 
técnicos e táticos do futebol 
são transmitidos de maneira 
prática, com treinamentos 
específicos para cada faixa-
-etária e tipo de lance.

Os alunos também partici-
pam de campeonatos internos 
e externos, para lhes oferecer 
experiências cada vez mais 
dinâmicas.

Os que apresentam inte-
resse em jogar como goleiro 
recebe formação especial. A 
posição requer ensino diferen-
ciado, com treinamento espe-
cífico da posição e orientação 

mental diferenciada.
A escola objetiva alcançar 

resultados máximos e, para 
isso, trabalha com professores 
capacitados e fundamentos 
específicos de punho, encaixe, 
bola quicando, bola rasteira, 
bola alta, entrada, saída, cruza-
mentos, queda rasteira, queda à 
meia altura, queda alta, queda 
mão trocada, reposição de bola 
e posicionamento no gol.

O Cruzeiro treina crianças 
e jovens de 3 a 17 anos nos pe-
ríodos da manhã, tarde e noite.

A Escolinha do Cruzeiro 
está localizada na Av. Ivan 
Roberto Canavezi, 215 - Jar-
dim Regina. Para mais infor-
mações, ligue: 3016-6868 ou 
99112-6333.

A equipe Bazinga do Co-
légio Objetivo Indaiatuba 
participou, no último fim de 
semana, do mais importante 
Torneio de Robótica do país: 
o Torneio Nacional de Ro-
bótica da First Lego League 
(FLL).  A competição reuniu, 
em Curitiba, as 83 melhores 
equipes do Brasil. Foram 
quase 800 competidores de 20 
estados brasileiros.

A Bazinga conquistou sua 
classificação para o Nacional 
depois que sagrou-se campeã 
da etapa regional realizada 
em Indaiatuba, no mês de 
fevereiro.

Para o professor e técnico 
da equipe, Leandro Mathias, 
a Bazinga foi muito bem. “A 

equipe foi muito bem na etapa 
nacional de Curitiba. Ficamos 
em 14° lugar no desafio do 
robô de 83 equipes partici-
pantes. Gostaram muito da 
nossa pesquisa, que foi muito 
elogiada durante o torneio, 
tanto por participantes quanto 
por juízes. Infelizmente, não 
conseguimos a classificação 
para o mundial, que era o 
nosso objetivo, mas temos a 
certeza de termos realizado 
um excelente trabalho nessa 
temporada”, afirma o técnico.

Todos os anos o torneio 
da FLL propõe um tema para 
os participantes que devem 
encontrar soluções inovadoras 
para problemas reais. Essa 
temporada foi a Hidrodinâmica. 
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Evento ocorre na Praça Prudente de Moraes, a partir das 8 horas; A participação é gratuita
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Declare Certo esclarece 
dúvidas da população 
neste fim de semana

SESCON CAMPINAS

Cerca de 800 pessoas comparecerem ao Declare Certo do ano passado, em Indaiatuba, em busca de informações

Juros baixos são decisivos 
para elevar o consumo e 
os investimentos

CNI

O Declare Certo 2018 
acontece amanhã, 
dia 24, na praça Pru-

dente de Moraes, a partir 
das 8 horas. O evento que é 
promovido por federações, 
órgãos e empresas da área 
contábil tem o objetivo de 
esclarecer, gratuitamente, 
as dúvidas sobre o preen-
chimento da Declaração de 
Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF), com a ajuda de 
contadores voluntários. 

Assim como em edições 
anteriores, o evento con-
ta com o apoio da Receita 
Federal de Campinas, que 
participa do evento de forma 
voluntária nas cidades de sua 
área de cobertura, prestando 
serviços gratuitos como: 
fornecimento do número do 
recibo de entrega das últimas 
Declarações do IRPF; cópias 
de declarações; inscrição 
no Cadastro Pessoa Física 
(CPF) para dependentes de 
declarantes do IR, a partir de 
8 anos de idade; e orientações 
sobre a destinação do IR para 
os Fundos Municipais da 

Criança e do Adolescente.
Na últ ima edição em 

2017, foram atendidas mais 
de 800 pessoas, por um time 
de 50 contadores voluntá-
rios. A principal dúvida da 
população foi sobre quem 
era obrigado a declarar.

A Campanha Nacional do 
Declare Certo é uma iniciativa 
da Fenacon (Federação Nacio-
nal das Empresas de Serviços 
Contábeis) e das Empresas 
de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas com 
organização pelos Sescon de 
todo o país. 

Declarações
Em 2017 a Receita Federal 

recebeu 28.524.560 declarações, 
acima das expectativas de 28,3 
milhões. Neste ano, o Leão 
espera que 28,8 milhões de 
contribuintes entreguem suas 
declarações. Até o dia 22, mais 
de 3,8 milhões contribuintes 
haviam entregue.

O sistema começou a re-
ceber as declarações no dia 1º 
deste mês. O prazo segue até 
o dia 30 de abril. É importante 
não deixar para a última hora, 
pois podem ocorrer imprevistos, 
e caso haja atraso na entrega, o 

contribuinte terá de pagar multa. 
Para quem apresentar a Decla-

ração depois do prazo, a multa é 
de 1% ao mês-calendário ou fra-
ção de atraso, lançada de ofício e 
calculada sobre o Imposto sobre a 
Renda devido, com valor mínimo 
de R$ 165,74, e máximo de 20% 
do Imposto sobre a Renda devido.

A Declaração depois do 
prazo deve ser apresentada pela 
internet, utilizando o PGD IRPF 
2018 ou o serviço “Meu Imposto 
de Renda”, ou em mídia remo-
vível, nas unidades da Receita 
Federal, durante o seu horário 
de expediente.

A redução dos juros bá-
sicos da economia (Selic) 
para 6,5% ao ano foi uma 
decisão acertada e essencial 
para acelerar a recupera-
ção da economia, avaliou a 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). Em nota, a 
entidade comemorou a dimi-
nuição da taxa Selic para o 
menor nível da história.

Para a entidade, a infla-
ção baixa e o ainda fraco 
desempenho da economia 
permitiram ao Banco Central 
promover um corte adicional 
na taxa Selic. “A redução 
das taxas de juros é crucial 
para estimular o consumo e 
os investimentos e garantir a 
recuperação da economia”, 
destacou o comunicado.

A CNI, no entanto, ad-
vertiu para a necessidade de 
continuidade das reformas 
estruturais que reequilibrem 
as contas do governo, para 
que os juros possam conti-
nuar baixos por longo tempo. 
“A manutenção dos juros 
baixos, o controle da inflação 
e o crescimento sustentado 
do país dependem, funda-
mentalmente, do equilíbrio 
das contas públicas”, acres-
centou a nota.

Comércio
Para o Serviço de Prote-

ção ao Crédito (SPC Brasil), 
o 12º corte seguido da Selic 
está relacionado à lentidão 

na recuperação da economia. 
Na avaliação da entidade, a 
demanda contida ajudou a 
manter os preços sob con-
trole, afastando a ameaça 
de retorno da inflação e 
permitindo a continuidade 
do afrouxamento monetário 
pelo Banco Central.

“O espaço para uma nova 
queda na taxa de juros acon-
tece porque a inflação segue 
controlada e as expectativas 
em relação ao seu futuro es-
tão ancoradas em patamares 
abaixo da meta. Além disso, 
a recuperação econômica 
em curso se dá de uma for-
ma muito lenta, afastando 
possibilidade de pressão 
inflacionária mais à frente”, 
destacou o SPC Brasil em 
comunicado.

Segundo o SPC Brasil, os 
juros devem se manter em 
níveis baixos pelo menos até 
o fim do ano, mas a entidade 
alertou para os riscos de que 
as taxas voltem a subir por 
causa de eventuais instabili-
dades políticas e da demora 
nas medidas de ajuste fiscal. 
“Além da queda, a boa no-
tícia é que as taxas de juros 
devem se manter em patamar 
baixo até pelo menos o final 
deste ano. É importante 
ponderar, no entanto, que o 
cenário político e a necessi-
dade de ajustes fiscais atuam 
como risco a este cenário”, 
concluiu a nota.
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Populares contaram que houve uma briga entre a vítima e dois indivíduos 

Caminhoneiro é surpreendido 
com disparos de arma de fogo

Homem ameaça tacar fogo em policial

Jovem morre em acidente na rodoviaMãe e filha são presas por receptação

Viatura da GM se envolve em acidente

Equipe da GAP prende indivíduos por tráfico
SUSTO
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Rapaz é morto com paulada na cabeça
Vítima se envolveu em uma briga e teria agredido filho da namorada
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

COMANDO NOTICIA

Na noite de domingo 
(18) um rapaz de 23 
anos morreu após 

ser atingido por uma pau-
lada na cabeça durante uma 
briga, no Jardim Morada 
do Sol.

Guardas Civis, que esta-
vam fazendo patrulhamento 
no bairro, foram acionados 
para atender uma ocorrência 
de briga, que acontecia em 
via pública, e constatou que 
um dos indivíduos estaria 
portando uma arma de fogo. 
E o outro estava desfalecido 
sobre uma poça de sangue.

O regaste foi chamado e 
constataram que a pulsação 
estava fraca e iniciaram imedia-

tamente manobras de ressusci-
tação que durou dez minutos, 
mantidos de forma interruptos, 
até a chegada da ambulância 
municipal.

A vítima demostrou sinais 
vitais e foi conduzida para o 
UPA, porém não resistiu aos 
ferimentos e acabou falecendo 
ao dar entrada no hospital. Dian-
te disso os guardas isolaram o 
local até a chegada da perícia.

Populares contaram que 
houve uma briga entre a vítima 
e dois indivíduos e que passa-
ram as características de um 
deles que atingiu o rapaz com 
a paulada. 

Segundo informações ob-
tidas pelos investigadores o 
suspeito de ter matado o homem 
era ex - companheiro da mulher 
da vítima e que teria fugido do 

local após o crime. Os inves-
tigadores apuraram que houve 
uma discussão entre a vítima 
e sua companheira no qual o 

ex-marido e o filho da compa-
nheira da vítima entraram no 
meio da discussão. O rapaz teria 
agredido o menino de apenas 

13 anos com soco no nariz e 
o ex-companheiro partiu para 
cima da vítima.

Questionada a mulher da 

vítima apontou um terceiro 
indivíduo como autor das agres-
sões. Até o momento ninguém 
foi preso.

Na madruga de segunda-feira 
(19) um caminhoneiro foi surpreen-
dido com disparos na Vila Vitória. De 
acordo com informações da vítima, 
durante o trajeto o mesmo percebeu 
que um dos pneus estava furado 
quando decidiu parar. Neste momen-
to um veículo se aproximou, com 
dois ocupantes, e um dos indivíduos 
passou a disparar contra o caminhão.

O caminhoneiro informou 
aos guardas que estava na 
cidade a trabalho para fazer 
um carregamento de uvas que 
seriam levadas até Campinas.

No local foram localizados 
um projetil e um estojo de muni-
ção e os objetos foram recolhidos 
e levado à delegacia. Ninguém 
foi preso até o momento.

Na manhã de segunda-feira (19) uma 
viatura da Guarda Municipal se envolveu em 
um acidente com uma motocicleta, no Jardim 
Hubert. 

De acordo com informações, ambos trafe-
gavam pela pista quando a motociclista entrou 

para a esquerda e acabou colidindo com a 
viatura.

As duas vítimas que estavam na motocicleta 
sofreram ferimentos leves e foram socorridas 
pela uma ambulância municipal e levadas ao 
UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

A equipe de GAP prendeu 
indivíduos que estavam reali-
zando comércio ilegal de dro-
gas, durante patrulhamento 
pela Rua das Orquídeas. 

Ao todo foram localizadas 
10 pedras de crack e 18 por-
ções de maconha.

Os indivíduos foram con-
duzidos até a delegacia de po-
lícia, onde o delegado tomou 
ciência da ocorrência.

Na madrugada de domingo (18) um ho-
mem transtornado ameaçou tacar fogo nos 
policiais no Vale das Laranjeiras. O homem 
estava com galão de gasolina e fez ameaças 
aos porteiros dizendo estar armado.

Na noite de domingo (18) 
um motociclista de 23 anos 
morreu atropelado na rodo-
via Santo Dumont (KM 58) 
sentido Salto Campinas.

O jovem foi atropelado por 
dois veículos depois que caiu na 

O setor de investigações 
da polícia notificou, na ma-
nhã da última quinta-feira 
(16), o mandato de busca e 
apreensão contra uma mu-
lher que estaria trabalhando 
de empregada doméstica na 
casa da vítima, que segundo 
informações teria praticado 
pequenos furtos durante o 
período que ela trabalhava.

Em diligência ao imóvel 
que a empregada morava no 
Jardim Paulista foi encon-
trado diverso objetos, pos-
teriormente reconhecidos 
pela vítima como sendo de 

sua propriedade. Ainda no 
imóvel foram encontrados 
objetos furtados em 2016 
como um relógio e um ta-
blet, da mesma vítima.

Tais objetos foram sub-
traídos, na época, por indi-
víduos armados que leva-
ram relógio, tênis, produtos 
eletrônicos e televisores. Os 
investigadores já de pos-
se da suspeita que outros 
objetos de origem ilícitos 
estariam na residência da 
filha da investigada e se 
deslocaram até lá.

Ao chegaram ao imóvel 

localizado no bairro Campo 
Bonito os investigadores 
foram recebidos pela filha 
da investigada que loca-
lizaram um par de tênis, 
quatro relógios  no qual 
a vítima reconheceu que 
seriam de sua propriedade, 
dois óculos de sol, diversas 
joias e bijuterias, mochilas, 
roupas, botas , sapatos, e 
outros produtos roubados 
em 2016.

Diante dos fatos do cri-
me de receptação mãe e 
filha foram presas e condu-
zidas à delegacia.

pista e morreu na hora. Segun-
do amigos da vítima, o mesmo 
voltava de um evento de monta-
ria em Campinas. Testemunhas 
tentaram ajudar o jovem no 
momento do acidente. 

Um dos veículos que atrope-

lou o rapaz ficou no acostamento, 
e o outro foi localizado na Aveni-
da Visconde de Indaiatuba.

A Perícia Científica esteve 
no local para realizar exames e 
em seguida a pista foi liberada, 
após a retirada do corpo.

O indivíduo ainda fazia ameaças aos po-
liciais os chamando para briga e se recusou a 
obedecer as ordens dos agentes, com a ameaça 
de jogar o galão em cima dos PMs.

Quando o homem se distraiu, um dos policiais 
conseguiu tirar o galão das mãos de posse do 
indivíduo, que partiu pra cima dos agentes. Foi 
necessária usar força para algemá-lo e prendê-lo.

O rapaz foi levado ao hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc) e lá se recu-
sou a receber atendimento ou medicação. 
Depois disso foi levado à delegacia onde 
os policiais fizeram boletim de ocorrência 
contra ele. Em depoimento o homem disse 
que havia recebido ameaças dos PMs.

O homem foi ouvido e liberado em seguida. 

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

Ao todo foram localizadas 10 pedras de crack e 18 porções de maconha.



ADI estreia dia 4 na Liga Paulista de Futsal contra o Taubaté
CAMPEONATO
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Equipe da ADI de Luta de 
Braço vai à Campinas por 
vaga no Mundial da Turquia
Time de Indaiatuba será representado por 30 atletas masculinos e femininos
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A equipe ADI é atual campeã brasileira da modalidade e também atual campeã paulista de estreante

TABELÃO
19º CAMP. LIGA REGIONAL AIFA DE FUTSAL

Rodada amanhã, dia 24, na Sol-Sol

Horário      Time                                               Divisão
12h50 Clube 9 de Julhox Barcemlona Futsal                           2°
13h50  ML. Infor/D. Unifarma x Sem Chance                         1°
14h40   Flamengo x Schalke Gril/Tam. Tintas                   1º
15h30 Sol Sol x XII Junho                                                        1°
16h20   Projeto Restitui x A. Oliveira/Posto B. Horiz/Extintuba  1°
17h10   R5 Col. Meta x Tênis De Ouro                                       1°

Rodada amanhã, dia 24, no Carlos Aldrovandi

Horário      Time                                               Divisão
13h50      Carvalhada Futsal x União Tribuna B                           2°
14h50       Borrusia/D. Pachelli x Zenit Futsal                               2°
15h40     The Rocket x Kautela/Elfa                                2°
16h30       Tapiratiba/Sociapan x Parque Indaia                            2°
17h20      Klorofila/Piscina.com x Cebi/VM                                2°

18º CAMP. LIGA REG AIFA ATLETA CRISTO

Rodada domingo, dia 25, no Carlos Aldrovandi

Horário         Time                                                 
12:50      Geração Adoradores   x    ASS. Deus  Madureira
14:30    Batista JD. Morada do Sol  x  E. Quadrangular 

A equipe da Associação 
Desportiva de Indaia-
tuba (ADI) participará 

neste final de semana, dias 24 e 
25, da 4ª Copa Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste de Luta de Braço, 
que será realizado na cidade de 
Campinas.

De acordo com a técnica e 
ex-campeã da modalidade, An-
drea Lopes, esse é o primeiro 
evento do calendário nacional 
e serve como uma das seletivas 
para o Campeonato Mundial 
da modalidade, que acontece-
rá de 13 a 19 de outubro, na 
Turquia.

Na Copa, a equipe de Indaia-
tuba será representada por 30 
atletas masculinos e femininos, 
nas diversas idades. “Estamos 
treinando bastante e a equipe 
está preparada para consagrar-
-se campeã”, disse Andrea.

A equipe ADI é atual cam-
peã brasileira da modalidade e 

também atual campeã paulista 
de estreante.

Treinamento 
O centro de treinamento de 

luta de braço é considerado atu-
almente o melhor CT do país, 
atendendo cerca de 200 atletas 
do município, e é oferecido 

gratuitamente.
O CT funciona diariamente, 

das 17h30 às 21h, na Rua Nica-
rágua, 240, ao lado da Praça da 
Liberdade. Interessados podem 
comparecer no local ou obter 
informações através do número 
(19) 3825-6270 ou (19) 99839-
0707. 

A equipe da ADI (Asso-
ciação Desportiva Indaiatuba) 
já tem data pra estrear na Liga 
Paulista de Futsal, dia 04 de abril, 
às 20 horas, contra Taubaté no 
ginásio do Carlos Aldrovandi.

Este ano a equipe está de 
casa nova e um time renovado. 
O ginásio já era conhecido dos 

torcedores, pois as categorias de 
base fazem seus jogos lá e agora 
a equipe profissional passará 
mandar seus jogos também. A 
expectativa é que o torcedor 
compareça para apoiar o time.

Em relação ao plantel, a 
ADI vem com time jovem para 
temporada 2018, com apenas 

três atletas que jogaram no ano 
passado. O time não tem um 
destaque individual e a base está 
sendo muito utilizada.

O técnico Diego Bueno 
Kinoshita também conhecido 
como Diegão B K é um dos 
treinadores mais jovens da 
Liga Paulista. Tem apenas 

28 anos e está no comando 
da equipe desde o segundo 
semestre de 2017, levando a 
equipe ao segundo lugar nos 
Jogos Abertos do Interior.

Além da Liga Paulista, a ADI 
vai disputar também os Jogos 
Regionais, Jogos Aberto do 
Interior e Copa Paulista.

Confira a primeira rodada da Liga Paulista:
2/4 – 20h - Santo André Futsal x ADC Intelli/Recon/Paraíso 
4/4 – 20h – AD Indaiatuba/Pipocas Clac/CTI x Taubaté Futsal x SELT 
4/4 – 20h15 – Hortolândia Futsal x Magnus Futsal 
5/4 – 19h45 - Pulo do Gato/Sanasa x Yoka/AcR/Fábio Multimarcas
5/4 – 20h – Barueri x Dracena/Tempersul 
5/4 -19h45 - Mogi Futsal x Uniara 
6/4 – 19h – AABB/Mapfre x AA Itapeva
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Maiara & Maraisa voltam ao palco da Faici no dia 3 de agosto

Faici completa 30 anos 
com novidades e grandes 
atrações musicais
A edição 2018 acontece de 2 a 11 de agosto e os ingressos estarão a venda a partir do dia 2 de abril

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

maisexpressão.com.br cultura e lazerwww.facebook.com/jornalmaisexpressao

Classificados grátis - Faça o seu!
(19) 9.8133-0840

DIVULGAÇÃO

A Feira Agropecu-
ária, Industrial e 
Comercial de In-

daiatuba (Faici) anunciou 
no último dia 20, em cole-
tiva de imprensa, as novida-
des para a edição de 2018, 
assim como as atrações 
musicais que irão agitar as 
noites da Faici. Os ingres-
sos estarão à venda online e 
em diversos pontos físicos 
de Indaiatuba e região, a 
partir do dia 2 de abril.

O evento, que integra o 
calendário oficial da cida-
de, acontece de 2 a 11 de 
agosto em novo local, que 
segundo a organização irá 
garantir espaço para mais 
atrações. O novo recinto 
fica na avenida General 
Motors, s/n, às margens da 
SP-75, ao lado da Toyota.

Com isso a música ga-
nhará mais espaço. Além do 
tradicional Bailão, o evento 
também contará com uma 
tenda exclusiva para mú-
sica eletrônica que será 
opção de entretenimento 
musical após o término do 
show principal. 

Outras atrações serão o 
pavilhão com exposições 
agropecuárias, que contará 
com 4 mil m², a pista de 
cavalgada, além de am-
bientes já conhecidos do 
público, como o Parque 
do Peãozinho e a praça de 
alimentação, que ganhará 
mais opções gastronômicas 
e continuará 100% coberta.

Na arena, as competições 
do rodeio prometem empol-
gar o público com a prova 
da ANTT (Associação Na-
cional dos Três Tambores), 
a etapa da Copa Panther de 
Cutiano, além das montarias 
em touros, cheias de adrena-
lina, com a Equipe Rozeta 
e seu curral de elite, e os 
melhores atletas da modali-
dade. Para tornar as noites 
ainda mais agradáveis ao 
público, no momento do 
show, o brete ficará posicio-
nado embaixo do Camarote 
Super Premium garantindo 
com isso, uma área mais 
ampla em frente ao palco.

Show
Abrindo a programação da 

edição 2018, na quinta-feira, 
dia 2 de agosto, a dupla Zé 
Neto & Cristiano faz sua es-
treia na Faici e promete agitar 
o público com os seus suces-
sos; Na sexta, dia 3 de agosto, 
Bruno Di Marco & Cristiano 
abrem a noite para as irmãs 
Maiara & Maraisa, que voltam 
à Indaiatuba após sucesso do 
ano passado; No sábado, dia 
4 de agosto, o palco da Faici 
recebe a dupla Roby & Thiago, 
que depois dará espaço aos 
irmãos Henrique & Juliano.

Gusttavo Lima abre a se-
gunda semana da Faici, no dia 
9 de agosto, quinta-feira, com 
seus grandes sucessos; Na sex-
ta-feira, dia 10 de agosto, será 
a vez de Leandro & Lorena 
esquentar o palco para as cole-
guinhas mais amadas do Brasil, 
Simone & Simaria que promete 
agitar a noite da Faici; E no sá-
bado, dia 11 de agosto, a dupla 
Rio Negro & Solimões abre a 
noite de shows apresentando 
seus maiores sucessos, além de 
lançamento e clássicos sertane-
jos. Após quem tomará conta 
do palco será a cantora Naiara 
Azevedo, que estreia na Faici e 
promete encerrar a edição 2018 
com chave de ouro.

Ingressos e camarote
Assim como nos último anos, 

a Faici disponibilizará camarotes 
para 10, 15 e 20 pessoas. Os ca-
marotes para 10 pessoas custarão 
R$ 6 mil; para 15 pessoas, R$ 7 
mil e para 20 pessoas R$ 12 mil. 
Os valores são válidos para os 
seis dias de festa.

A Pista Premium, locali-
zada entre o palco e a arena, 
este ano com novo nome 
Área Vip, garante uma visão 
privilegiada dos artistas no 
momento do show principal.

No Infinity Prime o sistema 
all inclusive contará com di-
versas opções gastronômicas, 

além de água, refrigerante 
e chope. Nessa área haverá 
uma equipe especializada na 
customização de camisetas do 
camarote, de uso obrigatório, e 
um espaço de beleza com pro-
fissionais à disposição. Após o 
show principal o lounge exclu-
sivo do camarote receberá uma 
atração especial a cada noite.

Já o Camarote Super Pre-
mium contará com mini cama-
rotes exclusivos com capacidade 
para 10 pessoas. O ambiente 
incluirá serviço diferenciado e 
atrações todas as noites, logo 
após o show principal. A progra-
mação completa será divulgada 
nas redes sociais da Festa.

E para quem quer curtir os 
shows na arena, o valor do 1º 
lote da Pista será de R$ 40. E o 
Passaporte Faici, que dá acesso 
ao setor Pista para os seis dias de 
Festa, custará R$ 150, uma eco-
nomia de R$ 90 para o público.

O público ainda contará 
com a praça de alimentação 
e arquibancada cobertas, mo-
nitoramento por câmeras em 
todo o recinto e equipe de 
segurança especializada. 

Para mais informações e 
reservas de camarotes e cotas 
de patrocínio, os interessados 
devem entrar em contato pelos 
telefones (19) 99111 8319 
ou (19) 99234 6618 ou pelo 
e-mail marketing@faici.com. 
Já os ingressos podem ser ad-
quiridos em pontos físicos em 
Indaiatuba e região ou online 
no site www.faici.com/ingres-
sos. Mais informações no (19) 
3264 0936 ou www.faici.com.

Confira os pontos físi-
cos de venda em nosso site 
www.maisexpressao.com.br.

As inscrições do Concurso Rainha Faici 2018 tem início no 
dia 2 de abril, exclusivamente pelo site www.faici.com. A taxa 
de inscrição será de R$40. Serão eleitas Madrinha, Princesa e 
Rainha da Festa, que representarão um dos eventos mais tradicio-
nais de Indaiatuba e que comemora 30 anos de Força e Tradição.

O concurso, organizado por Éder Farias e Junior Grotto, será 
composto por seletivas classificatórias, uma delas aberta ao públi-
co, e a novidade é que a grande final acontecerá na primeira noite 
da Faici 2018. Para participar, as candidatas deverão ter entre 18 
a 30 anos, ser residente na cidade de Indaiatuba, disponibilidade 
para promover a Faici 2018 em toda região e não ter recebido 
nenhum título em edições anteriores do concurso. A escolha será 
definida por notas dadas por um corpo de jurados que avaliará 
quesitos como beleza, desenvoltura e simpatia. A data, local das 
seletivas e os prêmios das escolhidas serão divulgados em breve.

Inscrições para Concurso Rainha 
Faici 2018 começam dia 2 de abril



‘Jesus, o Caminho para o Amor’ 
é tema da encenação da 
Paixão de Cristo deste ano 
Tradicional encenação acontece dia 30, no Ginásio de Esportes com entrada gratuita

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/P

DIVULGAÇÃO

Horóscopo de 23 a 29/03 Por Alex Costa Guimarães

Pista de patinação EcoSlider chega à Indaiatuba
DIVERSÃO
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O ariano volta a sentir suas forças, aquela sensação de isolamento 
ou de baixa energia começa a melhorar a partir de agora. O mo-
mento é de sentir sua força interior e adquirir sua confiança de 
volta. Lembre-se de que o que plantar por estes dias será o que 
irá colher durante todo o ano. Pode ter que concluir situações 
que envolvam relacionamentos.

O taurino precisa ter paciencia consigo memo, pois estará 
entrando em seu inferno astral e isso significa desejo de ficar 
mais consigo mesmo, sensações de recolhimento, insatisfações 
indefinidas, etc. Nessas semanas que virão , o importante é 
cuidar da saúde. É um tempo para fazer novos planejamentos, 
não é um período para concretizar, pois sua força de ação pode 
estar em baixa, mas pode ocorrer o término de várias situações.

O geminiano tem agora a oportunidade de começar um período 
de maior movimento social, de planejamento para seu futuro, 
de favorecer mais a geração de novos amigos. É possível que o 
nativo decida concretizar ou assumir um namoro, formalizações 
ou organização de seu relacionamento tendem a ocorrer. 

Estas semanas tem um peso bem positivo na vida do canceria-
no, é uma fase importante para sua vida profissional e para sua 
carreira. Pode ter que mudar, ajustar ou renovar o ambiente de 
trabalho e melhorar sua situação. Por estas semanas ocorrem 
possibilidades de reconhecimento, sucesso e sua imagem profis-
sional se torna reconhecida. Na intimidadae, é possível que haja 
reforma, mudança na estrutura familiar.

O leonino tem nessa semana um momento de recordações de 
assuntos e fatos que ele gostaria de ter agido de forma diferente, 
antigos relacionamentos podem voltar a procurar o nativo. É 
um momento que permite o contato com pessoas estrangeiras 
ou empresas estrangeiras, ou pessoas que vem de longe de seu 
local atual. Bom período para quem é professor de Universidade 

ou está cursando uma faculdade.

Essa semana colocará o natvio mais fechado e com necessidades 
de terminar, concluir fatos que estão inacabados ou incertos. 
Estará mais emocionalmente sensibilizado. Poderá sentir desejos 
de ter uma nova vida, de renovar o que vem vivendo. Em ter-
mos profissionais, novas aquisições e envolvimento com novas 
estratégias podem aumentar seus rendimentos.

O libriano passa a viver essa semana uma nova situação ligada 
aos seus relacionamentos. Os compromissos sociais podem 
ampliar e o nativo pode se ver envolvido em novas parcerias e 
em novos envolvimentos comerciais que podem trazer mudanças 
financeiras. Momento de encontrar pessoas e novas amizades 
podem surgir.

Um trabalho ligado a renovação de sua maneira de pensar, 
situações envolvendo seu trabalho, uma abertura de caminho 
ligado ao seu ambiente de trabalho tende a ocorrer. O nativo 
pode e deve ser mais organizado para obter maior determinação 
e assertividade no trabalho. Uma emoção que atrapalha sua 
mente será trabalhada nesse período, e este sentimento deve 
ser deixado para trás.

Excelente fase para o sagitariano que pode encontrr um novo 
romance, um novo afeto surge e por estas semanas estará mais 
focado em sua vida afetiva-sexual. É um momento importante 
para lmelhorar o conhecimento que tem de si e permitir ser 
mais alegre, suave e brincalhão, diminuindo sua agressividade 

diante de situações tensas.

O capricorniano tem por estas semanas um novo ritmo que pede 
mais introspecção e envolvimento com sua vida doméstica e com 
seus relacionamentos familiares. É possível que surja um novo 
projeto para aquisição de um imóvel. Vida profissional será ajusta-
da e mudanças podem ocorrer intensamente. Vida afetiva pode 
ser meio problemática nessa fase, mas o nativo tem condições de lidar com calma.

O aquariano estará avaliando sua mente, sua capacidade mental, 
sua energia de pesquisa, como está sua capacidade de entendi-
mento e de se fazer entender para os outros. Nestas semanas, 
os mistérios da mente serão focados para o nativo podendo per-
ceber os mecanismos mentais ligados aos relacionamentos e os 
efeitos disso em sua vida diária. Profissionalmente o momento 

favorece acordos e contratos, que podem ser firmados e assinados.

O pisciano vive por estas semanas um movimento interessante 
em sua vida material e financeira. Poderá perceber o que precisa 
fazer para economizar seus esforços materiais e financeiros, além 
de descobrir possibilidades que envolvam projetos para aumen-
tar seus rendimentos. Afetivamente pode se sentir atraído por 
pessoas mais persistentes ou que demonstrem solidez de caráter.

Mais Expressão

A encenação da Paixão de Cristo é produzida pela Secretaria da Cultura

A atração, com mais de 100m², traz uma tecnologia inovadora, utilizada na Europa para prática de hóquei durante o verão

A Secretaria de Cultu-
ra promove no dia 
30, a tradicional en-

cenação da Paixão de Cristo, 
pelo vigésimo ano. O tema 
abordado será ‘Jesus, o Ca-
minho para o Amor’. 

O espetáculo será encena-

do no Ginásio Municipal de 
Esportes, com início às 20h, 
e tem entrada gratuita. A 
classificação etária é livre e 
não é necessário retirar con-
vites antecipados. O Ginásio 
de Esportes tem capacidade 
para 2.200 pessoas.

A encenação da Paixão 
de Cristo é produzida pela 
Secretaria da Cultura, com 

direção artística de Gerê 
Canova e direção de voz 
de Márcio Araújo. Este ano 
o espetáculo contará com 
a participação de mais de 
100 pessoas na produção, 

entre alunos das oficinas 
de teatro da Cultura, ato-
res, voluntários e técnicos. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (19) 
3894-1867.

Serviço:
Local: Ginásio Municipal de Esportes
Endereço: Av. Visconde de Indaiatuba, 1250 - Jardim Santiago
Data: 30 de março. Horário: 20h - Entrada Gratuita

Em um mês repleto de 
atrações para toda a família, 
o Polo Shopping Indaiatuba 
estreia mais uma brincadeira 
divertida: a pista de patina-
ção EcoSlider. A atração, 
com mais de 100m², traz uma 
tecnologia inovadora, utili-
zada na Europa para prática 
de hóquei durante o verão, e 
que não utiliza água.

A pista Ecoslider é mo-

dular, formada por painéis 
deslizantes de alta densida-
de, compostos por materiais 
termais sintéticos especial-
mente desenvolvidos para a 
patinação, com cor similar 
ao gelo. Os painéis garantem 
a sensação de deslizamento 
igual ao gelo convencional, 
com suavidade, boa ade-
rência e sem precisar de 
muito esforço. Os painéis 

ecológicos têm grande resis-
tência aos danos à superfície 
causados pelos patins, o que 
faz com que a pista dure por 
mais tempo.

Para patinar na Ecoslider 
é obrigatória a utilização de 
um kit composto por capa-
cete, joelheira, cotoveleiras 
e munhequeira, ideais para 
uma brincadeira mais segu-
ra. Até 30 pessoas podem 

brincar simultaneamente, 
sempre com a supervisão 
dos monitores do evento. 
Crianças a partir de 5 anos e 
adultos podem patinar livre-
mente nos tempos escolhi-
dos, que são de 30 minutos 
(R$30 o ingresso) e 1 hora 
(R$50 o ingresso). A pista 
fica na Praça Central do Polo 
Shopping Indaiatuba até o 
dia 30 de abril.



novidade Sônia Fonseca

Adelaide Decoração

Duas Rodas

San Benedito Bar & Cozinha

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja

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

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

O Grenelle Gastro Pub está com muitas novidades em seu cardápio: 
Fetuccini alho e oléo com escalope de Filé Mignon ao molho de queijos, 
Risoto de Costelinha, Strognoff de Filé Mignon, Virado à Paulista, 
Hambuguer (Juicy Lucy, Salmão Buger, Cheddar Burger com Pão 
Australiano), Sanduíche de Costelinha Desfiada, Petisco - Costelinha ao 
Molho Barbecue, Coxinha de Frango empanada com farinha temperada, 
Fritas da Casa (gratinada com cheddar, queijo prato, parmesão e bacon) 
e de sobremesa Brigadeiro de Colher. Vale a pena experimentar! 
Avenida Conceição, 250 - Fone: 3834-4802. Bom demais!

Kostela do Japonês, não existe 
nada melhor
Quem não gosta de costela? Lógico, todos curtem essa carne, mas tem 
que ser bem feita, no ponto. Aqui em Indaiatuba, costela é só na Kostela 
do Japonês. Bem Magrinha, super macia e no ponto. Ainda acompanha 
aquele senhor feijãozinho com arroz, saladas diversas, farofa, batata 
e mandioca fritas. Comida simples, porém não existe nada melhor. Vá  
experimentar na R. Antônia Martins Luiz, 180 - Distrito Industrial, João 
Narezzi - Fone: 3894-6646. 
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Capacete para Bicicross IMS- Start - Casco em ABS injetado 
Pintura laminada (verniz). Forro removível para facilitar a limpeza 
Trava com engate profissional. Várias entradas e saídas de ar. 
Trabalhamos também com: Roupas e Acessórios. Tudo isso 
e muito mais você encontra na Duas Rodas Bicicletaria Av. 
Presidente Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269

Não deixe de experimentar o prato executivo do San Benedito Bar & Cozinha. Você saboreia salada, prato principal e sobremesa por 
apenas R$36,90 / R$42,50 / R$46,90 e R$48,50 por pessoa. Toda semana com 4 opções no almoço com massas. risotos, grelhados, etc. 
Super saborosos, vale a pena experimentar!  Av. Cel. Antonio Estanislau do Amaral, 630 - Itaici - 3392-8556

Risoto de Parmesão com 
filé ao molho de vinho

A esfiha de abobrinha e os mini burguers de falafel não são as 
únicas opções de destaque no cardápio vegetariano da Casa da 
Esfiha. O Kebab de Falafel também é uma delícia tipicamente 
árabe que não leva carne. Experimente, você vai se apaixonar.

Pamela, Luke e Doutora Ana Lucia após consulta na Clínica 
Veterinária Bicho Amigo

Casamento de Rafaela Munhoz. É a A Nova Loja homenageando 
sua cliente

Jailson e Dalton

Gustavo

Anderson Vieira e o suíço David Howard, amigo de 
Hideki e Eliane, proprietários da Kostela

Lunna, do 
proprietário 
Francisco, toda 
charmosa com 
sua coloração 
natural e 
totalmente 
hipoalergênica 
da Le Paws. 
Confira os 
pacotes de 
banho abaixo

R. Ignacio Ambiel Junior, 170



Escola de Futebol Cruzeiro Indaiatuba: Onde nascem 
os campeões: treinos de manhã, tarde e noite, com 
professores capacitados para atender diversas idades 
entre 3 a 17 anos. Dê “bola” ao talento de seu filho!
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Sarah Campanhol comemora o aniversário no Objetivo

Letícia Nardy e Laila Abdallah no intervalo do  Colégio Montreal

Arthur de Souza Pinto, Raul de Lima, João Cardozo e 
Leonardo Stabelini no intervalo do Colégio Montreal

Girotto Junior, Nathalia Carotti, Silvia Carotti, Edna Leite, 
Rosana Portes, Mario Portes, Marcos Leite e Milton Camargo, 
curtindo uma deliciosa noite no Grenelle Gastro Pub

No próximo dia 14 de abril a Banda The Brother´s 
fará o encerramento do show do Grupo Demônios da 
Garoa no Indaiatuba Clube. Não perca! Informações 
9.9562-0725 com Renan

Marcos, Luana e Raquel no Grenelle Gastro Pub

Jorge e Pedro almoçando no Cintra RestauranteAntonio Carlos almoçando no Cintra Restaurante

Julian, Lurdes e Sonia no Grenelle Gastro Pub Fernanda Borges e Renan Leite no Grenelle Gastro Pub

Prof° Zeca, Lohan, Matheus, Felipe e Gabriela em 
recente treino da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro

Equipe Sub 13 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro 
em recente treino

Equipe Sub 09 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro 
em recente treino

Equipe Sub 07 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro 
em recente treino
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Mais Expressão

PEDRO COELHO - Lançamento  -  Comédia  -  Classificação livre  -  95 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22),  Sexta (23),  Segunda (26),  Terça (27)  e  Quarta 
(28):   16h15  /  20h00. Sábado (24)  e  Domingo (25):   14h00  /  16h15  /  20h00
Polo Shopping: Quinta (22)  a  Quarta (28):   15h00  /  16h50  /  19h00
..........................................................................................................................
CÍRCULO DE FOGO: A REVOLTA - Lançamento  -  Ação / Aventura  -  
Classificação 12 anos  -  110 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (22)  a  Quarta (28):   19h25
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (22)  a  Quarta (28):   15h50
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (22)  a  Quarta (28):   21h50
...........................................................................................................................
EM PEDAÇOS - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate após a axibição*  
-  Drama  -  Classificação 16 anos  -  106 minutos. Vencedor do “Globo de 
Ouro” 2018  - “Melhor Filme Estrangeiro”
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (27):   19h30. *Atenção: para o Cineclube os ingresso 
tem preço de R$ 12,00 para o público em geral. Maiores de 60 anos pagam 
ingresso promocional a R$ 6,00
...........................................................................................................................
TOMB RAIDER - A ORIGEM - 2ª semana  -  Ação / Aventura  -  Classificação 
14 anos  -  119 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22)  a  Domingo (25)   e   na Quarta (28):  17h50. 
*Excepcionalmente na segunda, dia 26, e na terça, dia 27, não será exibida 
esta versão no Jaraguá.
Polo Shopping: Quinta (22)  a  Quarta (28):  21h15
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22)  a  Domingo (25),  Terça (27)  e  Quarta (28):   
21h30
Segunda “Top” (26):   17h50  /  21h30
Polo Shopping: Quinta (22)  a  Quarta (28):   16h25  /  19h50
...........................................................................................................................
MARIA MADALENA - 2ª semana -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  119 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22)  a  Domingo (25),  Terça (27)  e  Quarta (28):   
19h00
*Excepcionalmente na segunda, dia 26, não será exibida esta versão.
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22)  a  Domingo (25),  Terça (27)  e  Quarta (28):   
15h40
Segunda “Top” (26):   15h40  /  19h00
...........................................................................................................................
OS FAROFEIROS - 3ª semana  -  Comédia  -  Classificação 12 anos  -  103 
minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (22)  a  Quarta (28):   18h35  /  21h00
Polo Shopping: Quinta (22)  a  Quarta (28):   15h20  /  17h50  /  20h20
...........................................................................................................................
PANTERA NEGRA - 6ª semana  -  Ação  -  Classificação 14 anos  -  134 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22)  a  Domingo (25)   e   na Quarta (28):  20h30. 
*Excepcionalmente na segunda, dia 26, e na terça, dia 27,  não será exibida 
esta versão no Jaraguá
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22)  a  Domingo (25)  e   na Quarta (28):  15h00. 
Segunda “Top” (26):   15h00  /  20h30. *Excepcionalmente na terça, dia 27, 
não será exibida esta versão no Jaraguá
Polo Shopping: Sexta (23),  Terça (27)  e  Quarta (28):  20h45. Sábado (24)  e  
Domingo (25):   17h20  /  20h45. *Excepcionalmente na quinta, dia 22, e na 
segunda, dia 26, não haverá exibição deste filme no Polo.
...........................................................................................................................
FALA SÉRIO, MÃE! - Comédia -  Classificação 10 anos  -  79 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Somente  Sábado (24)  e  Domingo (25):  14h30. “PRO-
MOÇÃO SESSÃO FAMÍLIA”: PARA ESTE FILME INGRESSO ÚNICO 
R$ 6,00 POR ESPECTADOR
...........................................................................................................................

Gilles e Vera Mourier, receberam a imprensa local e regional 
em seu Le Trikell, para apresentar o Festival Goût de France, 
que será realizado de 21 de março a 08 de abril, no restaurante. 
pratos deliciosos nos foram apresentados, como a truta 
defumada que é de comer rezando, ou então o Steak  Tartare, 
divino, nas sobremesas um duo de Crème Brulée, com musse 
de chocolate e sorbet de frutas vermelhas, esplendido, tudo 
armonizado com os melhores vinhos. Uma noite deliciosa de 
encontro com amigos queridos e comida de primeira.

Aniversário 
da querida 
Ana 
Claudia 
Torres 
Canário, 
com 
festa de 
lançamento 
de coleção 
na Lunna 
Loca

21ª. Noite da Salada do Centro Espírita Padre Zabeu Kauffman, 
na noite do dia 16/03, no salão social do Indaiatuba Clube. O 
evento como sempre foi um sucesso, e com o sorteio de vários 
brindes, e com a apresentação mais que especial da dupla, 
Stefany Ueda e Cezar Girardi, que abrilhantaram a noite. a 
apresentação foi como sempre da querida Vani Pavanelli.

A edição 
2018 do TPM 

(Tudo para 
Mulheres), 

foi realizada 
no último 

domingo (dia 
18), no Clube 
de Campo da 

ASPMI, em 
celebração 

ao Dia 
Internacional 

da Mulher.

O Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, entregou na tarde do dia 15/03, a doação dos jogos de lenções para o Lar de Velhos & 
Espaço Dia Emmanuel, este foi a finalização do projeto do seu subsidio distrital 2018

Francilaine Soriani, curtindo suas férias no Central Park em Nova 
Iorque, usando um solar do Outlet dos Óculos de Indaiatuba

A Associação dos Cirurgiões Dentistas Regional de 
Indaiatuba, participou do evento Solenidade de Posse da 
Nova Diretoria Eleita e Nomeada Gestão 2017/2020

Suely 
Maria de 
Morais 
Albano 
Fahl e 
Marido 
João Fahl 
Junior, 
clientes da 
Oral Sin 
Indaiatuba

Roberto, proprietário da Casa das Antenas, sempre 
atendendo seus clientes da melhor forma possível!!
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In Flux comemora St. Patrick´s Day 
com música ao vivo e roleta da sorte 

Dr. Gustavo Tavares, Samuel Soster, o Muca e Elvis, 
diretamente do posto de lavagem Irmãos Sosters 
agradece todos seus clientes e parceiros!

Aconteceu no último dia 16/03 o 21ª Noite da Salada do 
Centro Espírita Padre Zabeu Kauffman, estiveram presentes 
algumas instituições , e alguns convidados como Silvia, 
Haide do Empório Essenza, Flávio, Tiago Costa e Maicon 
do Tiago Costa Hair Stylist.

No último dia 20 a Espaçolaser em parceria com o estudio 
André Guimarães proporcionou as suas clientes um dia de Diva. 
Na foto Karina, Estúdio André Guimarães, Janaína Priesnitz, 
Espaçolaser, André, Estudio André Guimarães, Janaina 
Moraes, Espaçolaser e Márcia Sejas, Espaçolaser.

21ª Noite da Salada do Centro 
Espírita Padre Zabeu Kauffman

Os proprietários da Conceição Gás e Água Camila e Cláudio, 
comunicam que estão com a Promoção Dia das Mães, na comprar 
de um botijão de Gás, ganhe um cupom para concorrer. Não fique 
de fora dessa! Disk entrega 3894-6444

No último sábado, dia 17, aconteceu o 2º Workshop para 
Mulheres Empreendedoras, com a organização de Roseli 
Câmara, contou com algumas palatestrantes como Muriel 
Alfenas e Denise Debroi, foi um sucesso. Parabéns!

O sonho de toda noiva é estar linda em seu casamento. Vá 
você também se entregar ao "Mago das Noivas de Indaiatuba", 
Tiago Costa, ele faz esse sonho se tornar realidade!

Coleção Outono inverno 2018 da Loja By Faby Modas está 
arrasadora. Vá conferir Av. Ário Barbané, 1389

Dulce, 
proprietária 
do Fran’s 
Café, sendo 
homenageada 
pela passagem 
de seu 
aniversário, por 
sua parceira da 
Snow Flowers. 
Parabéns!

Juarez Donizete, 
da Trattoria do 
Vinho, no curso 
sobre espumantes, 
que aconteceu 
no Royal Palm 
Tower Indaiatuba, 
na última sexta-
feira. O curso foi 
muito instrutivo 
e a degustação 
maravilhosa, 
acompanhada de 
entradas, massa 
e sobremesa que 
enalteceram a 
noite. Parabéns!



        caderno de negóciosNº 789

LOCAÇÃO – SALÕES E SALAS

CENTRO (ED. AMBASSADOR)- 
SL0112
SALA COMERCIAL 20M², 01 WC, 
AR CONDICIONADO, 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 + COND. R$405,00 + IPTU

CENTRO – SL00339
SALA COMERCIAL NO ED. CÓRDOBA
50M² COM 01 WC (SEM VAGA)
COND. E IPTU ISENTO. R$850,00

JD.POMPEIA-SL00292
TORRE CORPORATE 41M².
R$1.000,00 + COND. 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 R. 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 SEGU-
RANÇA
R$ 3700,00

LOCAÇÃO - CASAS

JD. ADRIANA – CA02881
CASA DE FUNDOS COM 02 CÔMO-
DOS AMPLOS, WC, VAGA PARA 
MOTO.
R$ 550,00 + IPTU

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

JD. PAU PRETO – CA02513
CASA DE FUNDOS COM 01 
DORMITÓRIO, COZINHA, SALA, 
LAVANDERIA, WC, DESPENSA, 
QUINTAL COM CHURRASQUEIRA, 
SEM VAGA.
R$ 600,00 + IPTU
 
RUA CANDELARIA PROX AV KEN-
NEDY CA02684 
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, QUINTAL, E GARAGEM P/02 
AUTOS. 
R$ 1200,00 + IPTU 

CENTRO CA03030
IMÓVEL RESIDENCIAL OU CO-
MERCIAL 4 CÔMODOS R$ 1200,00 
+ IPTU

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

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

VILA GEOGIRNA CA03029
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
QUINTAL E GARAGEM COBERTA 
P/02 AUTOS. R$ 1350,00 

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

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

CASA COMERCIAL NO CENTRO 
4 DORMS, 3 BANHEIROS, 1 COZI-
NHA E GARAGEM. R$ 2500,00 + IPTU 

LOCAÇÃO – APARTAMENTOS

SOLAR DOS GIRASSÓIS AP00816 
{OPORTUNIDADE} SUA CHANCE DE 
DIMINUIR SEU ALUGUEL E MORAR 
EM UM COND. COM BASTANTE 
ÁREA VERDE - 02 DORMS, WC, 
SALA, COZ., 01 VAGA. APTO TÉRREO  
R$ 500,00 + COND + IPTU (R$ 850,00)

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

AZALEIA DE ITAICI – AP00710
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC ,01 VAGA, PORTARIA 24 HORAS 
E ÁREA DE LAZER.
R$ 1.100,00 (INCLUSO COND. E IPTU).

JD. MOACIR ARRUDA – AP00831
 02 DORMITÓRIO, SALA 02 AM-
BIENTES, COZINHA, WC, ÁREA DE 
SERVIÇO E 01 VAGA COBERTA
R$ 1.100,00 (INCLUSO COND. E IPTU)

APARTAMENTO CENTRO AP00854 
2 DORMS COM ARMÁRIOS (1 SUÍTE), 
SALA 2 AMBS, WC, COZINHA COM 
ARMÁRIOS, A.S. 01 VAGA. ( COND 
COM PISCINA E SALÃO DE FESTA)
R$1.300,00 + COND + IPTU
 
TORRES DA LIBERDADE AP00590 
3 DORMITS (SUÍTE), SALA 02 AMBS, 
COZINHA PLANEJADA E 02 VAGAS. 
ÁREA DE LAZER COMPLETO 
R$ 1500,00 + COND + IPTU

TORRES DA LIBERDADE AP00844
3 DORMITS (1 SUÍTE, E 2 DORM C/ 
AR COND), COZINHA PLANEJADAS, 
SALA 2 AMB, 2 VAGAS DE GARA-
GEM. ÁREA DE LAZER COMPLETO.
R$1800,00 + COND + IPTU
 
CENTRO, JATOBÁ AP00845 03 
03 DORM (1SUÍTE), SALA 2 AMB, 
VAR, 2 VAGAS. 
120M²  
R$2600,00 + COND+ IPTU

VENDA- APARTAMENTOS

JD. ELDORADO– AP00555
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, LAVANDERIA E 01 VAGA.
R$ 150.000,00

JD. PARQUE INDAIÁ – AP00816
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC E 01 VAGA.
R$ 170.000,00

CENTRO – AP00558
KITNET COM GARAGEM.
R$ 175.000,00

CECAP – AP00815
02 DORMS, SALA, COZINHA PLANE-
JADA, WC PLANEJADO E 01 VAGA.
R$ 195.000,00

CENTRO – AP00827
01 DORMITÓRIOS, SALA (VARAN-
DA), COZINHA, AS, 01 VAGA.
R$ 200.000,00

ITUPEVA AP00840 {COND DOS 
PÁSSAROS}
02 DORMS COM MÓVEIS PLANEJA-
DOS, SALA, COZ. PLANEJADA, A.S, 
WC, E ACAB. C/ PISOS PORCELA-
NATO E UMA VAGA COBERTA.
R$ 220.000,00

JD. ALICE- AP00777
02 DORMS, WC, SALA 02 AMBIEN-
TES, COZINHA, AS 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, COZI-
NHA E 01 VAGA. 
R$ 235.000,00

CENTRO – AP00824
 1 DORM, SALA, COZ., WC E 1 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 OU-
TRO 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 COND. E IPTU)

JD. ALICE – AP00774
02 DORMS, SALA, COZ., WC E 01 
VAGA. (TODOS OS AMB. COM MÓVEIS 
PLANEJADOS.) PORTARIA 24 HRS.
R$ 255.000,00

PQ. SÃO LOURENÇO –AP00818
03 DORMS (01 SUÍTE), SALA, WC, 
COZ. 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 DORMS C/ ARMÁRIOS, WC, 
SALA, COZ. PLANEJADA, AS, SACA-
DA, 1 VAGA. R$ 275.000,00 (ACEITA 
CARRO ATÉ R$ 20.000,00)

JD. REGENTE – AP00813
03 DORMS (01 SUÍTE), SALA, COZI-
NHA AMERICANA, WC, 01 VAGA.
R$ 290.000,00

CECAP- AP00833
3 DORMS (1 SUÍTE) SALA 2 AMB, 
COZ. PLANEJADA, WC, 02 VAGAS.
R$ 310.000,00

CECAP- AP00828
3 DORMITS (1 SUÍTE) SALA, COZ., 
WC, AS, COBERTURA, SALA ÁREA 
GOURMET E WC, 2 VAGAS.
R$ 480.000,00

APARTAMENTO CENTRO. AP00745 
03 DORM COM ARMÁRIOS, COZI-
NHA PLAN, DORM P/ EMPR. E DUAS 
VAGAS. 140M² R$ 800.000.00

VENDA – CASAS

JD. DOS COLIBRIS – CA03003 
02 DORMS, SALA, COZINHA, WC,  
QUINTAL, AS, 2 VAGAS.R$200.000,00

VILA BRIZOLA – CA02996
CASA FRENTE – SALA, COZ., 1 DORM., 
WC. CASA FUNDOS – 1 DORM., COZ., 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, 
CHURR. 1 VAGA. R$ 240.000,00

JD. DOS COLIBRIS – CA02987
2 DORMS (1 SUÍTE), SALA, COZI-
NHA, WC, QUINTAL E 02 VAGAS.
R$240.000,00

JD. PAULISTA II – CA02941
AT: 150M² / AC: 120M² - SUPERIOR: 1 
SUÍTE, SALA INFERIOR: 2 DORMS, 
SALA, COZ. AMERICANA, WC, ÁREA 
DE SERVIÇO, QUINTAL E 03 VAGAS.
R$ 260.000,00

JD. MARINA – CA02985
02 DORMITÓRIOS, SALA, WC, COZI-
NHA, AS. R$ 260.000,00

JD. PORTAL DO SOL – CA02979
 02 DORMITÓRIOS (01 SUÍTE COM 
ARMÁRIOS), ESCRITÓRIO, SALA 02 
AMBIENTES, COZINHA COM ARMÁ-
RIOS, 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.MORADA DO SOL – CA02992
SOBRADO 2 DORMS, 2 WC, SALA, 
COZ., QUINTAL COM JARDIM E 02 
VAGAS COBERTAS. R$380.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO FLAM-
BOYANT – CC00052
03 DORMS (01 SUÍTE), ARMÁRIOS 
PLANEJADOS NOS 3 DORMITÓ-
RIOS, AR COND. NA SUÍTE, SALA 
2 AMBS, COZ. PLANEJADA, WC, 
ÁREA GOURMET. R$385.000,00

RES. DOS GUARANTÃS – CA02874
3 DORMS (1 SUÍTE) LAVABO, WC, 
SALA, COZ. C/ ARMÁRIO, LAVANDE-
RIA, ÁREA GOURMET COM CHURR., 
2 VAGAS. R$ 392.000,00

V. TODOS OS SANTOS–CA02917
3 DORMS, ESCRIT., SALA 2 AMBS, 
COZ., ÁREA DE LUZ INTERNA, 1 
BANHEIRO, 1 LAVABO, PEQUENO 
QUINTAL, 2 VAGAS COBERTAS.
R$ 400.000,00

JD. BELA VISTA –CA02917
3 DORMS (1 SUÍTE), SALA, COZ., SALA 
DE JANTAR,03 WCS, ÁREA DE LUZ, 
LAV., QUINTAL, ÁREA DE CHURR., 
EDÍCULA COM WC, AQUECEDOR 
SOLAR,02 VAGAS. R$ 495.000,00

JD. VALENCIA – CA02976
03 DORMS (01 SUÍTE) AR CON-
DICIONADO E ARMÁRIOS, SALA 
02 AMBS, COZ. PLANEJADA E 
DESPENSA. ÁREA COBERTA C/ 
CHURR. (TODOS CÔMODOS COM 
AR CONDICIONADO) PORTÃO 
ELETRÔNICO.R$ 520.000,00

VENDA - CHÁCARAS

RECANTO CAMPESTRE: CH 00328
 03 DORMITÓRIOS (01 SUÍ-
TE), SALA, COZ., WC, ÁREA DE 
SERVIÇO, EDÍCULA COM WC, 
POMAR, PISCINA AQUECIDA, 
CHURR., PORTÃO ELETRÔNICO. 
R$ 560.000,00

LAGOS DE SHANADU-CH00324
PARTE SUPERIOR: 3 DORMS (3 
SUÍTES 1 C/ CLOSET), WC, SALA, 
COZ. AMERICANA C/ DESPENSA, 
SALA DE JANTAR, MEZANINO 
PARA TV. PARTE TÉRREA: SALA 
GRANDE. ÁREA EXTERNA: 
CHURR., PISCINA, CAMPO DE 
FUTEBOL, LAGO, POÇO, CANIL, 04 
VAGAS. R$ 1.010.000,00

VENDA -TERRENOS 

OPORTUNIDADE!
JD.IMPERIO (VILA PARATY) – 
TR00799 
150M² PREÇO DE LANÇAMENTO. 
R$89.990,00

JD. ITAMARACÁ – TR00786
TERRENO PLANO 125 M².
R$ 130.000,00

JD. VALENCIA – TR00784
TERRENO COM BOA TOPOGRAFIA 
130 M² R$ 160.000,00

JD. ALICE – TR00795
TERRENO DE 125 M² R$ 165.000,00

JD. HELVÉTIA – TR00796
TERRENO DE 255 M² - LOTE 12
R$ 170.000,00
TERRENO DE 265 M² - LOTE 13
R$ 170.000,00
TERRENO DE 295 M² - LOTE 14
R$ 180.000,00
TERRENO DE 335 M² -LOTE 15
R$ 180.000,00

COND. MONTREAL – TR00791
TERRENO C/ 167,21M² R$ 
177.000,00

JD. RESERVA BOM VIVER INDAIÁ 
– TR00787
TERRENO EM COND. FECHA-
DO. 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 (ACEI-
TA PERMUTA POR CASA ATÉ 
R$280.000,00). R$ 240.000,00

LOTEAMENTO JD. RESIDENCIAL 
DONA LUCILLA
 TERRENOS DE 300 M² E 378 M².
VALORES A PARTIR DE R$ 
240.000,00.

QUINTAS DA TERRACOTA– 
TR00792 - TERRENO PLANO DE 
1.200 M². R$ 290.000,00

JD. RESIDENCIAL VILLA SUÍÇA– 
TR00754 - TERRENO DE 400 M² 
(ACEITA PERMUTA POR IMÓVEL 
DE MENOR VALOR). R$ 339.000,00

MOSTEIRO DE ITAICI– TR00794
TERRENO DE 2.500 M² 
R$ 370.000,00

JD.VILA PARAISO– TR00797
TERRENO DE 492,54 M² 
ÓTIMA VISTA DO LAGO, 
TOPOGRAFIA FAVORÁVEL, 
DOCUMENTAÇÃO OK.
R$ 450.000,00

JD. BRESCIA – CC00046
03 DORMITÓRIOS, (01 SUÍTE), 
SALA COM PÉ DIREITO DE 4 M, 
SALA E QUARTOS COM PREPA-
RAÇÃO PARA AR CONDICIONA-
DO, AQUECEDOR SOLAR INSTA-
LADO, LAVABO E CHURRASQUEI-
RA. CONDOMÍNIO COM INFRAES-
TRUTURA COMPLETA, ÁREA DE 
LAZER COM QUIOSQUE, CHURR. 
E PISCINAS. R$ 530.000,00 

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

VILA SUÍÇA – CA 02975
03 DORMITÓRIOS (01 SUÍTE), 
SALA AMPLA, COZINHA, WC, 
QUINTAL, ÁREA GOURMET E 
PORTÃO ELETRÔNICO. (ACEITA 
PERMUTA POR CASA EM COND. 
FECHADO DE 150 M²) R$730.000,00

JD. ESPLANADA II – CA02981
03 DORMITÓRIOS (03 SUÍTES), SALA 
02 AMBIENTES, COZINHA, ÁREA DE 
SERVIÇO, ÁREA GOURMET COM 
PISCINA, 04 VAGAS. R$810.000,00

JD. BELA VISTA-CC00050
SOBRADO: 03 SUÍTES/1 CLOSET, 
VARANDA, COZINHA C/ DESPEN-
SA, 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). TER-
RENO 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, DESPEN-
SA, ÁREA DE SERVIÇO, QUINTAL 
COM FORNO A LENHA, CHUR-
RASQUEIRA, PISCINA, WC, 04 
VAGAS E PORTÃO ELETRÔNICO.
R$ 1.100.000,00

RES. BEIRA DA MATA – CC00047
 PISO SUPERIOR: 03 DORMITÓ-
RIOS (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, ESCRITÓ-
RIO, COPA, COZINHA, DES-
PENSA, 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 
DORMS (01 SUÍTE) E WC SOCIAL, 
COPA, COZ. PLANEJADA, AS, DUAS 
AMPLAS SALAS, SALA DE ESTAR, 
SALA DE JOGOS, BAR, LAVABO, 
DORMITÓRIO COM SUÍTE P/ EMPRE-
GADA, PISCINA, SALÃO, CHURR., 
FORNO, E 4 VAGAS. AQUEC. SOLAR 
TÉRMICO. R$ 1.500.000,00
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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 – 2dor-
ms,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 entra-
da,wc, social,lavanderia,piscina,ar condiciona-
do,portão eletrônico,garagem
CA.253 – JD.PEDROSO  R$198 MIL – 2dor-
ms,sala,coz,dispensa,wc,lavanderia,garagem
CA257 – JD. PANORAMA – R$340 MIL – 
2dorms,sala,coz planejada,varanda,piscina,-
churrasqueira,quintal,garagem
CA.267 – JD.PANORAMA – R$360 MIL – 
2dorms,sala,coz planejada,varanda,piscina,-
churrasqueira,garagem
CA.268 – JD. PANORAMA – R$380 MIL – 
2dorms,sala,coz planejada,varanda,lavande-
ria,wc social,garagem
CA.269 – JD. PANORAMA – R$355 MIL 
– 2dorms,sala,coz planejada,lavanderia,wc 
social,ar condicionado,piscina,churrasqueira,-
quintal,garagem
CA.270 – JD. PANORAMA – R$390 MIL – 
2dorms (1st),sala,coz planejada,varanda,lavan-
deria,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,churrasquei-
ra,garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$690 MIL – 3 
suites,sala 2 ambientes,coz planejada,lavan-
deria,lavabo,2 wc social,churrasqueira com 
pia,aquecedor solar,quintal,garagem coberta 
para 2 carros.
CS.329 – VL.RUBENS – R$470 MIL – 3 dor-
ms(1st),sala de estar e jantar,coz,escritório,wc,-
nos fundos coz e wc,portão eletrônico,garagem 
coberta para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dor-
ms(1st),sala,coz,lavabo,lavanderia,garagem. 
CA.369 – PQ.INDAIA – R$370 MIL – 3dor-
ms(1st),sala,copa,coz,escritório,2wc,lavande-
ria,garagem coberta para 2 carros. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3dorms 
(1st),sala de estar com pé direito duplo,sala 
de TV com lareira no mesanino,lavabo,coz 
planejada,lavanderia,dorm e WC de emprega-
da,escritório,área gourmet,área de luz,garagem 
coberta para 2 carros e descoberta para 2 
carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

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

CS.321 – VL BORGHESE – R$ 1.600.000,00 
– 3dorms planejados (2 st),sala 2 ambientes 
com lareira,lavabo,varanda,lavanderia,es-
critório,dispensa,wc,churrasqueira,fogão á 
lenha,garagem para 4 carros
CA.367 – COND.MONTREAL – R$390 MIL 
– 3dorms(1st),sala 2 ambientes,coz america-
na,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 pla-
nejada,lavabo,varanda,lavanderia,dorm de 
empregada,dispensa,piscina,churrasqueira, 
gramado,quintal,pomar,garagem 

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$360 MIL – 3dor-
ms (1st),sala de estar e jantar,coz,wc,lavande-
ria,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 – 3dor-
ms (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,varan-
da,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 america-
na,wc com box e gabinete,1 vaga de garagem 
descoberta
AP.556 – PQ INDAIA – R$240 MIL - 2dor-
ms,sala,coz,wc,lavanderia,sacada,1 vaga de 
garagem,moveis planejados
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms,-
sala,coz,wc,lavanderia,1 vaga de garagem,-
moveis planejados

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E CO-
MERCIAIS APARTIR DE 300M² APARTIR 
DE 180 MIL
  
TE.22 – BELA VISTA – R$180 MIL – 250m²
TE.23 – JD.MANTOVA – R$110 MIL – 216m²
TE.24 – JD. DOS SABIAS – R$115 MIL – 
150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.68 -  ALTO DE ITAICI – APARTIR DE 
R$179 MIL – apartir de 305m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 
m²
TE.71 – CENTRO – R$400 MIL – terreno com 
casa velha 280 m²

CHÁCARAS E SÍTIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 
M²  R$250 MIL
  
CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$180 MIL – AT: 
5.130m² - somente em dinheiro

CH703. – JD. PANORAMA – R$850 MIL – 
dorm,sala,coz,wc,campo de futebol,garagem
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²

CH.721 –  RECANTO CAMPESTRE – 
R$106 MIL – 930m²
CH.728 – RECANTO CAMPESTRE AN-
DROVANDIA – R$425 MIL – 2dorms,sa-
la,coz,wc,varanda,pomar,área gourmet no 
alicerce,garagem
CH.734 – JD.PANORAMA – R$ 960 MIL 
– st ,sala de estar  e jantar , lavabo,coz 
planejada,copa,lavanderia,dorm. De em-
pregada,dispensa,edícula,sacada,pisci-
na,churrasqueira,pomar,quintal,garagem
CH.737 – RECREIO CAMP.INTER.VIRA-
COPOS – R$70 MIL – 1050m²
CH.753 – OLHO D’ÁGUA – R$140 MIL 
– 1000m²
CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dor-
ms,coz,wc,varanda,1 vaga de garagem 
coberta,pomar,cercado com alambrado.
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 
64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas 
de 4 comodos,galpão de 150m2,tanque 
de água,nascente com córrego,piscina 
3x5m,plantação de uva. Ao lado estamos 
vendendo outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMS
 
E L I A S  F A U S T O  –  V L . A N C H I E T A  –
R$450,00 – dorm,sala,coz,wc
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dor-
m,coz,wc
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm,co-
z,WC
JD. OLIVEIRA CAMARGO – R$ 660,00 
– 2dorms,sala,coz,wc,garagem
JD.MORADA DO SOL – R$680,00 – dor-
m,sala,coz,wc
VL.MERCEDES – R$750,00 – 2dorms,-
sala,coz,wc,entrada de carro.
JD.MORADA DO SOL –  R$880 ,00  – 
2dorms,sala,coz,wc,entrada de moto
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3dorms,sa-
la,coz,wc,garagem para 1 carro
VL.ALMEIDA – R$1600,00 – 4dorms,-
sala de estar e jantar,coz,2wc,2 vagas 
de garagem
COND. MONTREAL – R$2.200,00 – 3dorms 
(1st),sala de estar e jantar,coz americana,la-
vanderia,garagem coberta para 2 carros
PARK REAL – R$2300,00 – 3dorms(1s-
t),sala,coz planejada,wc,lavanderia com 
armários,churrasqueira,garagem
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – CO-
MERCIAL – 3dorms(1st),sala,coz ame-
ricana,WC,as,entrada de carro.
ALTOS DE ITAICI – R$3.700,00 – 4dor-
ms (3sts),sala 2 ambientes,coz plane-
jada,d ispensa,wc soc ia l ,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 p lanejada, lavabo, lavander ia,dorm 
e WC de empregada,escri tór io,dispen-
sa,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 planeja-
da,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 gourmet,2 
vagas de garagem coberta
CIDADE NOVA I – R$2450,00 – Duplex,3dorms 
(1st),sala,coz com ae,2wc,lavanderia,2sacadas 
(1com churrasqueira,2 vagas de garagem 
coberta

SALÃO

CENTRO – R$600,00 – 28,22m²,wc
JD.OLINDA – R$900,00 – 55m²,2wc,escritório
PAU – PRETO – R$900,00 – 87m²,wc
JD.DO VALE – R$1.100,00 – 90m²,WC
JD.ITAMARACÁ – R$1200,00 -  100m²,2w-
c,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 gara-
gem,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,mon-
tado para estetica

TERRENOS

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

GALPÃO

PQ.DAS NAÇÕES – R$3.600,00 – 2wc,mesa-
nino com escritório,copa e wc
JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  219m²,es-
critório,4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 
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ref. site 361991 – Jd. dos Colibris – 2 dor-
mitórios /  sala / cozinha / wc / lavanderia / 
2 gar / quintal R$290.000,00

ref. site 183002 – Jd. Regente – 3D / 1 ste/ closet/  hidro 
/ sala estar e TV / coz amer / wc / quintal / churr./ forno 
pizza /  fogão à lenha/ edícula / 3 gar R$675.000,00.

ref. site 752081 - Jardim dos colibris - 2 
dormt / 1 sala/ coz / wc / lavand/ quintal / 
2 garagem - R$268.000,00

 ref. site 76568 -  Villa.todos os Santos 3 
dorm. / sala / coz. / copa / wc / as / gar. / 
R$ 1.400,00 + IPTU

 ref. site 393002 - Res. Terra Nobre -  3 suítes 
/ sala p/ 2 amb/ coz planej/  lavabo/ varanda 
gourmet / wc / quintal/  4 gar R$ 760.0000,00

 ref. site 6818 – Jd. Morada do Sol  -  3 
dorm. / sala / coz. / wc / as / gar. 2 vagas / 
R$1.150,00 + IPTU.

ref. site 483002 - Pq das Nações - 3 dormt 
/ 1 suíte/ sala estar e TV/  coz amer/ wc/ 
quintal/ churrasq/ 2 gar R$315.000,00

 ref. site 683891 - Terras de Itaici - 3 dormt/  1 
suite/  3 salas/ coz/  4 wc / lavand/ 3 gar R$ 
3.8000 incluso COND + IPTU / R$1.000.000,00

ref. site 435551 – Jardim Morada do Sol - 02 
dormitórios / sala / cozinha /wc / lavanderia  
R$ 850,00 + IPTU

ref. site 722471 - Jardim Morada do Sol - 2 
dormitórios / sala / cozinha / 2 wc / área de 
serviço / 2 gar R$ 1.100,00

 ref. site 252002 - Edifício Mathilde - 3 dormt/  
1 suite/ sala/ cozinha/ wc / lavand / 2 gar 
R$1.900,00 +Cond

ref. site 672002 – Jardim Morada do 
Sol - Salão com 40 m² e 1 banheiro – 
R$1.100,00 + IPTU
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VENDE-SE CASAS INDAIATUBA

OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM MORA-
DA DO SOL. 03 DORMITÓRIOS (01SUITE) 
DE R$270.000,00 EM OFERTA SOMENTE 
PARA O MES DE MARÇO POR R$230.000,00 
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- LAVAN-
DERIA, GARAGEM P/02 AUTOS. OPOR-
TUNIDADE ÚNICA!! EM OFERTA PARA O 
MÊS DE JANEIRO DE: R$300.000,00 POR 
APENAS: R$245.000,00 AC. FINANC, OU 
TERRENO NO NEGÓCIO. F=19/99762-
7997/3935-3294 CORRA!!
JARDIM HUBERT: 03 DORMITÓRIOS (01 
SUITE) COZINHA AMERICANA-MEZANINO 
NOS FUNDOS - GARAGEM C/PORTÃO 
ELETRONICO – LOTE DE 130M2. OPOR-
TUNIDADE ÚNICA!! DE R$290.000,00. EM 
OFERTA DURANTE O MÊS DE MARÇO POR 
R$260.000,00 ACEITA LOTE/ FINANCIAME-
NO. F: 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$200.000, ESTU-
DA 50% DE ENTRADA 60 x R$1650,00 DIRE-
TO COM O PROPRIETÁRIO.VÁ ZUNINDO!

JARDIM ADRIANA- EXCELENTE CASA EM 
DOIS PAVIMENTOS, SENDO NO PAV SU-
PERIOR: 3 DORMS (1 SUITE) WC SOCIAL, 
SACADA COM PORTA BALCÃO C/ VISTA P/ O 
PARQUE ECOLÓGICO-E NO PAV INFERIOR: 
SALA 02 AMBS – LAVABO, WC SOCIAL, LA-
VANDERIA, EDICULA   E GRANDE ESPAÇO DE 
TERRENO COM PISO IDEAL PARA PISCINA, 
GARAGEM COM PORTÃO ELETRONICO. DE 
R$350.000,00 EM OFERTA DURANTE O MÊS 
DE MARÇO POR R$300.000 CORRA!! 

APARTAMENTO VENDE-SE
APARTAMENTO NO COND. NACÕES JD.ALICE, 
TÉRREO, COM 02 DORM –SALA-COZINHA-
WC-LAV. E 01 VAGA DE GARA. REFORMADI-
NHO.LINDO!! EM OFERTA PARA O MÊS DE MARÇO. 
DE:  R$220.000,00 POR APENAS: R$185.000,00 
AC.FINANCIAMENTO. CORRA!!

SÍTIOS VENDE-SE
SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 
03 DORMITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVA-
RANDADA, GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE 
CULTURA, BOSQUE, ÁGUA DE MINA, 01 
TANQUES COM PEIXES ABASTECIDO COM 
ÁGUA POR GRAVIDADE,  DIVERSAS ÁRVO-
RES FRUTÍFERAS, PLAY GROUD ,A 12 KM 
DO CENTRO,  R$390.000,00 ACEITA IMÓVEL 
EM INDAIATUBA DE IGUAL OU MENOR VA-
LOR.ESTUDA ENTRADA + PARCELAMENTO. 

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

TERRENO VENDE-SE
PQ. SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA 
RUA) 150M2 – PLANÍSSIMO – R$1030,00P/ 
M2 -ESCRITURADO. 

ALUGA-SE CASAS INDAIATUBA

JD.M. DO SOL (ANT-58): PAV . INF. 01 DORM. 
- COZ. –WC – LAV – GAR. R$ 700,00 + IPTU
JD.M. DO SOL (ANT-58): PAV . SUP. 2 DORM. SALA 
-COZ. –WC – LAV – SACADA R$ 850,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-64) (PAV.SUP.) 
01 DORM–SALA -COZ. –WC – LAV – GARA-
GEM R$ 650,00  + IPTU 
JD.MORADA DO SOL (ANT-78)(PAV.SUP) 03 
DORM. -COZ. – SAL- WC – LAV –GARAGEM 
R$ 1.000,00 + IPTU
JD.M. DO SOL (ANT-78)(FUNDOS) 1DORM. -COZ. 
– SAL- WC – LAV – SEM GAR. R$ 700,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-80)(FUNDOS) 
01 DORM. -COZ. – SAL- WC – LAV – SEM 
GARAGEM R$ 600,00
JD.MORADA DO SOL (ANT-82) (PAV.SUP). 
01 DORM.-SALA -COZ. –WC –SEM GARA-
GEM R$ 550,00 

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

CA03781 – VL. BRIZZOLA - 3 dormitórios (1 suíte), sala, 2 
banheiros e 2 vagas. R$350.000,00
CA03515 – PQ. BOA ESPERANÇA - 2 dorms (1 suíte), WC 
com AE, sala, cozinha planejada com geladeira, microondas 
e mesa, lav., churr., garagem para 2 carros, cerca elétrica, 
alarme e portão eletrônico com trava. R$380.000,00
CA03791 – ALTO DA COLINA - 3 dormitórios (1 suíte),  cozi-
nha americana com bancada em granito, armários planejados, 
banheiro social com armário, AS coberta, 2 vagas de garagem 
, portão eletrônico e  piso em porcelanato. R$390.000,00
CA03146 – HOMERO ZOPPI - 3 dormitórios (1 suíte), sala 2 
ambientes, cozinha, área de serviço e garagem p/ 5 carros c/ 
portão eletrônico. R$550.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Excelente ponto comercial e/ ou 
residencial. Copa e cozinha planejada e integradas, 4 dorms 
(2 suítes), 2 salas, 5 banheiros, lavabo, 4 vagas, piscina com 
cascata, churr., forno a lenha e ar condicionado. R$900.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03779 – MORADAS DE ITAICI - 2 dormitórios, 
sala, 1 banheiro e 3 vagas. R$265.000,00
CA03735 – MONTREAL RESIDENCE - 3 dormitórios 
(1 suíte), 2 WCs, jardim externo e churrasqueira, casa 
preparada p/ ar condicionado e aquecedor elétrico e 2 
vagas de garagem sendo 1 coberta. R$450.000,00
CA03757 – VISTA VERDE - 3 dorms (1 suíte c/ ar 
condicionado), WC com box blindex, cozinha planeja-
da, sala ampla 2 ambientes, lavanderia e churrasquei-
ra. R$430.000,00
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/ iluminação, cascata em granito preparada para 
aquecedor solar, paisagismo e 4 vagas (2 garagens 
cobertas). R$840.000,00
CA03782 – COND. ESPLENDOR - 5 suítes c/ AE, 
hidro e sacadas (1 suíte master c/ closet), 2 cozi-
nhas (1 interna planejada), sala de jantar e estar, 
jd. de inverno, piscina c/ cascata, aq. solar, área 
de lazer completa e 3 vagas de garagem cob e 3 
descob. R$1.615.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

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

VENDAS

LOCAÇÃO

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), 
cozinha, sala e 2 vagas de gar. R$1.800,00 + IPTU + Cond.
AP01140 – ED. GIOVANA – 3 dorms (1 suíte c/ hidro), sala, 
escrit, coz. plan e 3 vagas. R$3.000,00 + IPTU + Cond.

SALAS COMERCIAIS

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

SALÕES COMERCIAIS

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

CHÁCARA

CH00625 – COND. REC. DAS FLORES - 4 dorms (1 suíte), 2 sa-
las, 3 wc, cozinha, lav. e 2 vagas de gar. R$3.000 + 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

APARTAMENTOS

AP01267 – VILLAGIO D’AMORE - 2 dormitórios, 
sala, 2 banheiros e 1 vaga. R$260.000,00
AP01315 – PORTAL DAS FLORES - 3 dormitórios 
com AE, sala, cozinha planejada, lavanderia, WC e 
garagem. R$280.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS 
/ GUARUJÁ – SP - 1 dormitório, sala, cozinha, 
lavanderia, banheiro, sacada e 1 vaga de garagem no 
boulevard. R$320.000,00
AP01276 – ED. JARDINS DI BARI - Apto 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
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

TE01692 – JD. RES. VIENA – 250m². R$180.000,00
TE01670 – COND. MARIA DULCE – 365m². R$310.000,00
TE01641 – EUROPARK – 3.000m². R$1.050.000,00

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 - Casa principal c/ 3 suí-
tes, sala 2 ambientes, cozinha e lavanderia planejadas, vaga 
para 2 carros cobertas. Casa de caseiro c/ 3 dormitórios (1 
suíte), sala, cozinha americana e lavanderia. R$1.700.000,00

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA2010 – JD. REGENTE – 2 dorms (1 suíte), sala, coz e 
gar. R$850,00 + IPTU
CA02997 – JD. PAU PRETO – 2 dorms, sala e coz. R$900 + IPTU
CA03027 – JD. MORADA DO SOL – 2 dorms, sala, coz e 
gar. R$950,00 + IPTU
CA1889 – VL. BRIZZOLA - 2 dorms, sala, copa, coz, gar. p/ 
2 carros. R$1.100,00 + IPTU
CA1301 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, sala, cozinha e 
gar. R$1.100,00 + IPTU
CA02086 – JD. ALICE - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar p/ 
2 carros c/ portão eletrônico. R$1.100,00 isento de IPTU.
CA03775 – JD. TROPICAL - 2 dorms, sala, coz e garagem. 
R$1.100,00 + IPTU
CA02141 – JD. M. DO SOL - Frente c/ 2 dorm, sala, coz e gar. p/ 
1 carro e casa do fundo c/ 1 dorm, sala e coz. R$1.200,00 + IPTU
CA03783 – JD. ITAMARACÁ - 2 dorms (1 suíte), sala, coz. 
c/ AE e garagem para 2 carros. R$1.200,00 + IPTU

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

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

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03779 – MORADAS DE ITAICI - 2 dormitórios, sala, 
1 banheiro, cozinha, lavanderia e 3 vagas de garagem. 
R$1.300,00 + IPTU + Cond.
CA02900 – PQ. DOS GUARANTÃS - 3 dorms (1 suíte), sala, 
lavabo, coz, lav., churr. e 2 vagas. R$1.900,00 + IPTU + Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 máster), sala 2 
ambs, coz. plan, lav. plan, escritório, lavabo, piscina, 1 dorm, 
WC, área c/ churr, sauna e 4 vagas. R$5.000 + IPTU + Cond.

CASAS COMERCIAIS

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

APARTAMENTOS

AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz, 1 vaga. 
R$750,00 + IPTU + Cond.
AP0223 – COND. VILLAGE AZALEIA - 3 dorms, sala, coz, 1 
vaga, área de lazer. R$750,00 + IPTU + Cond.
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classificados
Classificados18B

Casas  2  dorms 
– F inanc iamento 
pela caixa ecôno-
m ica  do  te r reno 
e da construção. 
Consu l t e -nos  F . 
(19)  98136-7331 
/  (19 )3885-4500 
CRECI 74.092
Casa  com 2 dor-
ms no Jd. Pedroso 
R$190 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 2 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 
possível desmem-
brar 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 lote, 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

Jd. Colibris, 2 dor-
mitórios (1 suíte) 
sala, cozinha, wc 
social, lavanderia, 
garagem p/ 2 autos. 
Oportunidade úni-
ca!! Em oferta para 
o mês de janeiro 
de: R$300.000,00 
p o r  a p e n a s : 
R$245.000,00 ac. 
Financ, ou terreno 
no negócio. F.3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294
Jardim Hubert: 3 
dormitórios (1 sui-
te) cozinha ameri-
cana-mezanino nos 
fundos - garagem 
c/portão eletronico 
– lote de 130m2. 
Oportunidade úni-
ca!! R$270.000,00. 
Aceita lote/ financia-
meno. F. 3017-2608 
/ 99762-7997 / 3935-
3294.
Oferta inacreditável! 
Nair Maria em salto 
sp, próximo a cobreq, 
em lote de 180m2 04 
cômodos 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 
frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitó-
rio, Wc. Casa fun-
dos – 01 dormitó-
rio, cozinha, Wc. 
R$210.000,00  F. 
3875-2215

Oferta Inacreditá-
vel! Nair Maria em 
Salto SP, próximo 
a Cobreq, em lote 
de  180M2 4  co-
modos e entrada 
para autos, apenas: 
r$200.000, estuda 
50% de entradA 60 
x R$1650,00 direto 
com o propr ietá-
rio. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-
3294.
M o n t r e a l  
(R$470.000,00) – 
Vendo casa f ino 
acabamento, com 
agua quente, cap-
tação de água da 
chuva , lavabo, su-
íte master, 2 Demi 
suíte, churrasquei-
ra, etc... F.: 9.8151-
0501
Exce lente  casa 
terrea no Parque 
São Lourenço a 
50m do Parque das 
Frutas, 3 dorms., 1 
suíte, 1wc social, 
coz c/ armarios , 
lavanderia coberta 
e fechada. Quintal 
c/ churrasqueira, 2 
garagens cobertas, 
portão eletronico. 
Bairro diferenciado, 
bem arborizado e 
fácil acesso ao Cen-
tro e a Rod. SP75. 
D o c u m e n t a ç ã o 
ok!  R$400.000,00. 
Aceito permuta com 
chacara no Mos-
teiro de Itaici. F.: 
(19) 3875-0423 / 
99346-7999. tratar 
com proprietário. 
Vila Maria Helena 
ou troca por casa 
menor  va lo r  -  2 
casas - AT: 370m² 
R$450.000,00 tratar 
com proprietário F. 
9.9237-6716

Vende-se ou troca-
-se casa Jd. Monte 
Verde (tratar com pro-
prietário) - 2 dorms 
internos + 1 quarto e 
uma suíte (ambos ex-
ternos), cozinha com 
armários planejados, 
ambiente aberto com 
sala, quarto com ar-
mário planejado, AS, 
área gourmet e pisci-
na. Ótima localização, 
garagem p/ 2 carros, 
aquecedor solar, cer-
ca elétrica, alarme de 
seg., e portão eletrôni-
co. Perto de padaria, 
supermercado, etc. 
A.T : 250 m² ; A.C 140 
m². F. 3816-2011 ou 
9.7119-8369
Vila Nossa Senho-
ra Aparecida (troco 
menor valor) - vale a 
pena ver. Casa vaga, 
super nova com 5 
dorm. (1 suíte), 3 va-
gas a 1 quadra da 
Av. Pres. Kennedy 
e 1 quadra da Av. 
Conceição em frente 
ao Parque Ecológico. 
Rua do Subway R$ 
585.000,00. Tratar 
com o proprietário F. 
9.8817-5312 (what-
sapp) 
Vende-se casa Jd. 
Esplanada I - 3 dorm. 
+ 1 suíte, sala de 
jantar,cozinha, plane-
jada, garagem para 2 
carros. Edícula, chur-
rasqueira. AT 330 m² 
; AC 190m²  Valor: R$ 
680.000,00. F.: (19) 
98324-3243
Montreal 3 d (1 
suít),Excelente, 3 wc, 
sala ampla conjugada 
com cozinha funcio-
nal. Ótimas áreas de 
churrasqueira, What-
sapp: 19-997519921. 
Creci 65362.

Vendo casa com 
2 dorm. , 2 wc, 2 
garagens cobertas, 
const rução nova 
bem acabada. Não 
atendo corretores. 
Fotos no whats app. 
F.: (19) 99429-7099
Compro casa velha 
para demolir. Fone: 
(19) 99166-8272
Vila Suiça,  por ape-
nas R$ 446.000,00,  
excelente oportu-
nidade, Casa com 
250 m2 de constru-
ção.  3 dormitórios, 
1 suite, 2 wc, gara-
gens. Ref. CA00120 
-  19.  3816.8380  
- 98364.0235
Jd.Paulista II, ex-
celente imóvel,   3 
dormitórios, 1 suite, 
2 salas,  wc,  3 vagas 
de garagem, 207 m2 
AC.  Ref. CA00128 
- R$ 450.000,00  -  
19 - 3816,8380  -  
98364.0235
Jd. União – 2 dormi-
tórios sendo 1 suíte, 
2 salas, 2 banheiros, 
cozinha, lavanderia 
e 2 vagas de gara-
gem. R$235.000,00. 
Aceita financiamen-
to. Fone: (19) 99721-
0395
Jd. Umuarama - 2 
dormitórios (1 suíte), 
sala 2 ambientes in-
tegrada com cozi-
nha americana pla-
nejada, 2 vagas de 
garagem, churras-
queira e espaço de 
lazer. R$400.000,00. 
Aceita permuta. F. 
99164-1734
Moradas de Itaici - 3 
dormitórios, sala, co-
zinha, área de servi-
ço coberta e 3 vagas 
de garagem. Fone: 
99721-0395

Jd. Regina - 3 dor-
mitórios (1 suíte), 
banheiro,  sala 2 
ambientes, cozinha 
independente, la-
vanderia, quarto de 
despejo, banheiro 
e espaço gourmet 
com churrasqueira 
e 4 vagas de gara-
gem (2 cobertas). 
R$550.000,00. F. 
99164-1734
Sua casa com finan-
ciamento de terreno 
e construção a partir 
de R$ 185.000,00 
-  Jd. Nova Veneza,  
Jd Veneza,  Jd. Sa-
biás - aceitamos ter-
reno, veículo, moto.  
F. 3816-8380  ou  
9.8364-0235

 
Casa Parque das 
Nações - 2 dorm. 
, sala, cozinha, wc 
social e garagem 
coberta.Valor: R$ 
950,00 (incluso iptu). 
Tratar com proprie-
tário. F.: (19) 99107-
4095
Jd. Esplanada II - 3 
dormitorios (1 suíte), 
sala 2 ambientes, 
cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, 
garagem para vários 
carros e nos fundos 
com 1 dormitório, 
cozinha grande e ba-
nheiro. R$2.200,00 
+ IPTU Fone: (19) 
99778-4336
Centro - 1 dormitó-
rio, sala, cozinha, 
banheiro, lavande-
ria. (sem garagem). 
R$700,00 isento de 
IPTU. Fone: (19) 
99168-6945

Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dor-
mitórios (1 suite c/ 
armários embutidos), 
sala, lavabo, cozinha, 
lavanderia, churras-
queira e 2 vagas de 
garagem. R$1.900,00 
+ IPTU + Cond. Fone: 
(19) 99778-4336

 
Apto com 3 dorms na 
Cidade Nova R$ 800 
MIL - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Apto com 2 dorms 
no Jd. Renata  R$200 
MIL - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Apto c/ 3 dorms no 
bairro chácara do trevo 
R$370 mil - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092 
Jd.Morumbi  apar-
tamento  por  R$ 
160.000,00,  com 
2 dormitóros, sala, 
cozinha,  wc, gara-
gem. Ref. AP00037   
19 – 3816.8380  - 
98364.0235
Parque São Lou-
renço, apartamen-
to cm 127 m2,  R$ 
265.000,00, com 
3 dormi tór ios ,  1 
suite,  1 garagem.  
Ref.  AP00031  - 
19.  3816.8380 – 
98364.0235
Apto Residencial 
Primavera 2 dor-
mitórios,  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, la-
vanderia e 1 vaga 
de garagem cober-
ta. R$200.000,00. 
Fone: (19) 99168-
6945
Apto Residencial 
Primavera - 2 dor-
mitórios,  wc, sala, 
c o z i n h a ,  l a v a n -
deria externa, va-
randa e quintal, 1 
vaga, 65m²,  R$ 
265.000,00. Aceito 
financiamento ban-
cário. F.  3816-8380 
ou 9.8364-0235   
 

Ed. Royale - 3 dormi-
tórios com armários 
(2 suítes), banheiro, 
sala, cozinha pla-
nejada, lavanderia, 
varanda gourmet 
e 2 vagas de gara-
gem no 2º subsolo. 
R$2.000,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99168-6945
Alugo lindo aparta-
mento com 3 quar-
tos, 1 banheiro, sala, 
cozinha, lavandei-
ra, garagem para 1 
carro, muito confor-
tável (todo reforma-
do). Fica no centro 
da cidade.Valor R$ 
1.300,00 (livre do 
IPTU e condomínio), 
peço fiador. Ligue 
(19) 99708-3931 ou 
(19) 3835-1772. 
Alugo apt na praia 
grande Vila Gui-
lhermina à 50 m da 
praia para finais de 
semana e temporada. 
F.: (19) 3328-4766 
(19) 99564-4054
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Fox 1.6, prata , Flex, 
manual,km: 54.000, 
por R$ 43.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de 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. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
Onix 1.4 LT, 2016, au-
tomático, prata, Flex, 
por R$ 45.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra,F. 
:(19)97409-7070.
Etios Sedan Plati-
num, manual, preto, 
Flex,banco de couro, 
2016, km:76000, por 
R$ 47.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e finan-
cio também.Entre em 
contato com Alexandra, 
F. 97409-7070.
Vende se ou troca 
Agile 1.4 flex 2010 
completo - ar abaixo da 
tabela R$ 20.000,00  
- carro impecável , 
pouco rodado F.: (19) 
97422-4078
Corolla XEI 2.0, pra-
ta, Flex, automático, 
km:102.266, por R$ 
56.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento e 
financio também.Entre 
em contato com Ale-
xandra, F. (19)97409-
7070

 
Ofereço-me para 
serviços de babá e 
acompanhante de 
idosos (com veículo 
próprio). Falar com 
Leila (19) 3825-0708 
ou (19) 98227-5759 
- (19) 98899-2457 
(whats app)
Ofereço-me para fa-
zer trabalhos de corte 
de grama e limpeza 
de terreno. Tenho 
máquina. Tratar com 
Denis (11) 952237579
Ofereço-me como 
pedreiro, encana-
dor e reformas em 
gerais (Construção 
civil) João (19)98329-
8580.
Ofereço-me como 
passadeira (experi-
ência de 6 anos na 
área) para empresas 
ou serviço particular. 
Favor entrar em con-
tato com Regiane F.: 
(19) 99308-6581
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
crianças pessoas 
com necessidades 
especiais e etc. Aten-
dimento Residencial 
e hospitalar poço refe-
rências e experiência 
contato Evelyn - 19 
9 88694313 ou 19 9 
94466299
Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro 
(a), casal (não tenho 
filhos pequenos) (19) 
99417-0626 whats 
app
Ofereço-me como 
cuidaDora de idosos, 
como acompanhante 
hospitalar qualquer 
horário, folguista e 
final de semana. (19) 
99417-0626 (claro) 
whats app - (19) 
99618-9664 (vivo) 
whats app
Ofereço-me como 
faxineira diarista, com 
referência e experiên-
cia (19) 99417-0626 
Ofereço-me como 
limpador de vidros, 
corpus (coleta de lixo), 
ajudante em geral. F.: 
(19) 99712-4862

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

 
V a l e  D o  S o l ,  4 
dorm, AT 1550m2, 
D o c u m e n t a d o 
p a r a  t r a n s f e -
rênc ia  imed ia ta . 
R $ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , 
W h a t s a p p :  1 9 -
997519921. Creci 
65362.
Sítio em Piedade 
SP, 26.000m², casa 
c/ 3 dorms, 2 wcs , 
toda avarandada, 
gramada,  pomar, 
á rea  de  cu l tu ra , 
bosque, água de 
mina ,  1  tanques 
com peixes abas-
tec ido com água 
por gravidade,  di-
versas árvores fru-
tíferas, playground, 
a 12 km do cen-
tro R$390.000,00 
aceita imóvel em 
Indaiatuba de igual 
ou  menor  va lo r . 
Estuda entrada + 
parcelamento. F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294
Villagio D’amore 
– 63m², 2 dormi-
tórios, área de la-
zer completa e 1 
vaga de garagem. 
R $ 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Fone: (19) 99721-
0395

 
Mosteiro de Itaici– 
TR00794 - Terreno de 
2.500 m² R$ 370.000 
F. 3875-2215
Oportunidade! Jd. 
Império (Vila Paraty) 
– TR00799 - 150m² 
preço de lançamento. 
R$89.990 F. 3875-
2215
Jard. Bréscia, ex-
celente localização e 
topografia AT 200m2. 
Documentado para 
transferência ime-
diata. R$159.000,00 
rua A, Whatsapp: 
19-997519921. Creci 
65362.
Jard. Dos Impérios 
excelente localiza-
ção e topografia AT 
150m2. Documen-
tado para trans-
ferência imediata. 
R$109.000,00 What-
sapp: 19-997519921. 
Creci 65362.
Vendo/ Troco : ter-
reno de 300 m² pla-
no, melhor local Jd. 
Esplanada I à 50 
metros da Av. Parque 
Ecológico, 5 minutos 
do centro, próximo 
ao colégio Objetivo 
e o novo Sumerbol, 
padaria Suiça e Gia-
ninni. Fácil acesso à 
rodovia. Aceito terreno 
de menor valor em lo-
teamento aberto. Doc. 
OK. F.: (19) 99321-
2684 (whatsapp) / (19) 
98131-5384 - Valor 
R$ 235.000,00 (tratar 
com proprietário)

Jd. Tropical,  ter-
reno com 150 m2,  
escriturado,  plano, 
cercado.  Apenas 
R $  1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
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
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,  con-
domínio fechado, alto 
padrão, excelente 
localização, Terreno 
com 525 m2,  área 
construída 345 m2, 4 
suites,  3 salas, 4 ga-
ragens. 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
Ter reno  Indus-
trial – Vitória Mar-
t i n i  -  1 0 0 0 m ² . 
R$470.000,00 à vista. 
F. 99166-3272
Terreno, Jd. Re-
gina,  280 m2,  R$ 
185.000,00. F. 3816-
8380  ou  9.8364-0235

Lote Industrial Fi-
nanciado ,  d i reto 
com o proprietário, 
em até 36x. Fone: 
(19) 99166-8272

 
Loja alugo mais dois 
pisos 150 m² junto 
ou separado Cidade 
Nova próxima a Ave-
nida Conceição F.: 
F:974 053 774 
Salão e galpão no 
Cidade Nova, 400m². 
Valor tratar com o pro-
prietário. F. 9.9292-
4120
Salão Odontológico 
– Jd. União - 40m² 
mobiliado, 2 wc e ga-
ragem para 2 carros. 
R$25.000,00 Fone: 
(19) 99778-4336
Centro – SL00323 
- Salão c/ 30M² E 01 
Wc. R$ 1.100,00 R. 
15 de Novembro, 432 
F. 3875-2215

 
Taças grandes (24 
unidades) de vinho 
e água R$ 150,00 F.:  
(19) 98366-3278
Cabeceira de cama  
King madeira escura 
R$ 70 F. 98366-3278
Procuro geladeira 
usada funcionado 
para doação F. 98201-
7566
Cabeçote Fiat Dally 
35.10 iveco - R$ 
3.000,00 Falar com 
Paulo (19) 3835-3350

Máquina de lavar 
Eletrolux. F. (19) 
98143-4184.
Vende-se lava rá-
pido em Cardeal. 
Ótimo ponto! Tratar 
com Eduardo F.:(19) 
99823-9484
Troco várias bici-
cletas novas por 
carro R$ 25.000,00 
F.: (19) 3835-3350 
Paulo
Bicicleta dupla alu-
mínio - Rua Alberto 
Santos Dumont n. 
73 próximo ao cemi-
tério Candelária Sr. 
Fernando 
Motor  arranque 
Fiat Dally 35.10 
Iveco R$ 350,00 Fa-
lar com Paulo (19) 
3835-3350
Bicicleta de alu-
mínio aro 26 R$ 
430,00 F. 3885-3741 
Máquina amassa-
deira, sovadeira com 
extrusora/moldor. 
R$ 450 F. 9.8151-
0501
Caixa térmica 34 
L - R$ 60,00 F.: (19) 
3885-3741
Ventilador turbo si-
lencioso, seminovo 
R$ 150 F. 9.8151-
0501
T r a n s f o r m a d o r 
220/110 v R$ 350,00 
F.: (19) 3835-3350 
Falar com Paulo
Vendo peças de bi-
cicleta scooter (pé 
de vela, baterna, etc) 
F.: (19) 3875-7624
Vendo fita cassetes 
(suspense, policial, 
aventura e ação) 
e um vídeo. Tratar 
com Vera (19) 3392-
2979
Vendo Título do 
Clube 9 de Julho 
(19) 99621-3220

 
Ford Focus Tita-
nium 2.0, 2012, Flex, 
Bege, automático, 
km: 33.000, por R$ 
78.990,00 à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento  
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra , F. 
(19)97409-7070.
Fit EX, 2016, Flex, 
Azul, automático, 
km: 28.000, por R$ 
62.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Cruze 1.4 Turbo, 
2017, preto, automá-
tico, Flex, km: 8.163, 
por R$ 87.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de pa-
gamento e financio 
também.Entre em 
contato com Alexan-
dra, F. (19)97409-
7070.
O n i x  1 . 4  L T Z , 
2017, preto, Flex, 
km: 28.650, por R$ 
54.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
F o x  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. Disponibilidade para 
trabalhar aos finais de semana.
ASSISTENTE DE COMPRAS – Ensino médio 
completo, desejável cursando Superior. CNH 
categoria B. Irá dirigir os carros da empresa. 
Bons conhecimentos em Informática (Excel, 
pacote Office e Outlook). Experiência na área de 
compras, almoxarifado e administrativo em geral. 
Residir em Indaiatuba.
ENCARREGADO (A) OPERACIONAL – Ensino 
médio completo. Conhecimentos em Informática. 
Experiência em supervisão de funcionários da área 
de Portaria e Limpeza. Residir em Indaiatuba. Dis-
ponibilidade de horário. CNH B. Irá dirigir os carros 
da empresa em Indaiatuba e região.
MONTADOR - Possuir experiência em monta-
gem de esquadria de alumínio ou experiência 
como instalador de vidro temperado. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade para trabalhar em 
horário comercial.
OPERADOR DE MAQUINA CONVENCIONAL 
– Ensino médio completo. Curso de Metrologia 
e Leitura e Interpretação de desenho. Desejável 
Técnico em Mecânica, Automação Industrial ou 
cursos relacionados. Residir em Indaiatuba. Dis-
ponibilidade de horário. Experiência em Produção.
OPERADOR DE TORNO CNC - Experiência na 
função. Ensino fundamental completo e curso e 
conhecimentos em Metrologia e Leitura e Interpre-
tação de Desenho. Residir em Indaiatuba. 
PASSADOR (A) – Ensino fundamental. Experiên-
cia na área de produção. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) – Para tra-
balhar nas áreas de Limpeza e recepção. Residir 
em Indaiatuba.
PROMOTOR TÉCNICO – Para trabalhar em 
empresa do Ramo Alimentício na área de vendas 
externas. Possuir Curso de padeiro ou experiência 
comprovada em panificadoras. Possuir condução 
própria (carro).
PORTEIRO VIGIA  – Será contratado para cober-
tura de férias de funcionários. Para trabalhar em 
empresas e condomínios. Possuir experiência em 
controle de acesso, ronda e monitoramento. Ensino 
médio completo. Conhecimentos em Informática. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
SUPERVISOR DE LOGISTICA – Superior em 
Logística ou Administração. Residir em Indaiatuba. 
Domínio em Excel. Possuir NR 11 e Curso de 
Operador de Empilhadeira. Experiência na área 
de compras, controle de materiais, inventário e 
almoxarifado. Desejável Inglês / Espanhol.
VENDEDOR TÉCNICO – Para trabalhar em empre-
sa Multinacional Alemã na cidade de Indaiatuba. 
Superior completo, desejável na área de Engenha-
ria. Inglês Intermediário. Bons conhecimentos em 
Informática (Internet, pacote Office). Experiência 
em vendas técnicas de queimadores, sistemas de 
combustão e processos térmicos. Conhecimento 
técnico em componentes como bombas, com-
pressores e demais produtos para equipamentos 
térmicos. Experiência em vendas de produtos como 
caldeiras, aquecedores e estufas. Residir na região 
de Campinas ou grande São Paulo.
VENDEDOR (A) EXTERNO – Ensino médio com-
pleto. Conhecimentos em Informática. Para traba-
lhar com vendas de Seguros. Possuir experiência 
em vendas externas. CNH categoria AB. Possuir 
condução própria, pois irá trabalhar com o veículo 
próprio. Residir em Indaiatuba.
ZELADOR – Experiência na função. Experiência 
em Pintura, reparos elétricos e encanamento. 
Para trabalhar em condomínios em Indaiatuba. 
Ensino fundamental completo. Residir em Indaia-
tuba. CNH AB.

empregos

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

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

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

Enviar currículo para: contato@atentoseg.com.br 
ou comparecer no endereço com  currículo: 

Av. Fábio Ferraz Bicudo, 411 - Jd. Esplanada - Próximo a Padaria 
Suíça do Parque Ecológico - Fones: 3329-2663 ou 3329-2669

ESTAMOS CONTRATANDO

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

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

 FONE/FAX: (19) 3875-3759

AJUDANTE DE MOTORISTA (8267):

ANALISTA DE EXPORTAÇÃO JUNIOR (8266):

ANALISTA LOGÍSTICO (8194): 

ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123): 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (8247): 

ASSISTENTE ALMOXARIFE (8269): 

ASSISTENTE COMERCIAL (8248): 

ASSISTENTE DE FATURAMENTO (8243): 

ASSISTENTE EM PÓS VENDAS (8250): 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8270):

AUXILIAR DE ALMOXARIFE (8252): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8264):

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8272):

COMPRADOR (8190): 

ESTAGIÁRIO  SEGURANÇA DO TRABALHO 

(8232): 

ESTÁGIO EM ENGENHARIA (8230): 

ESTÁGIO TÉCNICO (8231): 

LÍDER PRODUÇÃO (8208): 

MECÂNICO MONTADOR (8271): 

MOTORISTA (8268)

MOTORISTA ENTREGADOR (8261):  

OPERADOR LOGÍSTICO (8259): 

OPERADOR MULTIFUNCIONAL (8240): 

PROGRAMADOR DE TORNO CNC (8215): 

PROJETISTA (8203): 

TÉCNICO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (8263):

TECNICO ELETROTECNICA/ ELETRÔNICO 

(8242):  

TÉCNICO QUÍMICA/ COLETOR DE AMOS-

TRAS (8146): 

TECNICO SEGURANCA DO  TRABALHO (8251):  

VENDAS INTERNAS (8238): 

VENDEDOR INDUSTRIAL EXTERNO (8214): 

Interessados 
entrar no site 

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

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

Empregos
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