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Zona Azul sofre mudanças com 
aumento de área e modernização
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Secretaria da Fazenda 
passa por mudança 
de secretariado
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ESPECIALFAICI LANÇAMENTO
A Sanare está há 15 

anos prestando serviços 
na área de Ambulância 

24h e para atender a 
grande demanda, a em-

presa adquiriu novas 
ambulâncias com equi-

pamentos modernos.

Será lançado na 
próximo dia 17, o livro 

“História de Indaia-
tuba na perspectiva 

biográfica de Antonio 
Reginaldo Geiss”. O 

lançamento ocorrerá no 
Indaiatuba Clube.

A Faici acontece de 
2 a 11 de agosto com 

muitas novidades e uma 
grande programação 

na comemoração de 30 
anos. com renomados ar-
tistas e shows de músicos 

de Indaiatuba e região.
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Poupatempo abre 
Campanha do 
Agasalho 2018

Evento premiará 
empresas em 
destaque na cidade

DOAÇÃO

FRUTOS DE INDAIÁ
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Os postos Poupatempo 
do Estado de São Paulo 
já estão recebendo dona-
t ivos  para  a  Campanha 
do Agasalho 2018. Para 
participar, basta entregar 
roupas, sapatos e cober-
tores em pontos de coleta 
nas 71 unidades fixas do 
Poupatempo.

O principal evento de 
premiação da cidade de 
Indaiatuba, o Frutos de In-
daiá, premiará empresas e 
empresários em destaque 
na cidade. Os premiados 
foram selecionados através 
de pesquisa realizada com a 
população, onde escolheram 
quais eram as melhores em-
presas/empresários em cada 
segmento.

Divulgado balanço de 
repasses realizados 
para entidades em 2017

Alunos da Rede 
Municipal participam 
de projeto ambiental 

Bancos vão oferecer 
parcelamento de dívida 
do cheque especial

Motorista de 
transporte público 
agride garotas 

Primavera estreia 
com empate no 
Paulistão

Trio Diáspora se 
apresenta amanhã 
no ‘Abril pro Jazz’

Teatro Ciaei recebe 
musical infantil 
“Masha e o Urso”

Oficina de caridade 
Santa Paulina 
comemora 16 anos

REPASSE

EDUCAÇÃO

ECONOMIA AGRESSÃO FANTASMA MÚSICA

INFANTIL COMEMORAÇÃO
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A Prefeitura de Indaia-
tuba divulga o balanço de 
repasses realizados para as 
Entidades de Assistência 
Social, inscritas no CMAS, 
de 01 de janeiro a 31 de de-
zembro de 2017. Também 
foram contabilizados os 
repasses às organizações 
da sociedade civil.

A  Esco la  Ambien ta l 
Bosque do Saber,  junto 
com a Corpus iniciou na 
sexta-feira (6) o projeto 
‘Ro ta  dos  Rec ic láve i s , 
c o n h e c e n d o  o  d e s t i n o 
do l ixo’  a  ação é  d i re-
cionada aos alunos do 2º 
ano da Rede Municipal 
e consiste na visita dos 
a lunos  ao  Ater ro  Sani-
tário.

Os bancos vão oferecer 
aos  c l ien tes  do  cheque 
especial opção de parce-
lamento da dívida,  com 
juros mais baixos, a partir 
de julho. 

Na tarde da última segun-
da-feira, dia 9, um motorista 
do transporte público de In-
daiatuba agrediu duas garotas 
que estavam na linha Oliveira 
Camargo. 

No último domingo (08) o 
Primavera fez sua estreia no 
Campeonato Paulista contra 
o Itararé, no estádio Vergínio 
Holtz, em Itararé e o fantasma 
ficou no empate por 1x1. 

O projeto ‘Abril Pro Jazz’ 
tem início amanhã com o 
Trio Diáspora. A apresenta-
ção acontece às 20 horas, no 
Centro Cultural Hermenegil-
do Pinto.

O desenho que é sucesso na 
TV desembarca em Indaiatuba 
com o musical infantil “Masha 
e o Urso – Mini Live Show” 
que será realizado neste do-
mingo, dia 15, às 15 horas, no 
Teatro Ciaei, que está localiza-
do na Av. Engenheiro Roberto 
Barnabé, 3665, Jd. Regina.

A oficina de caridade Santa 
Paulina está comemorando no 
próximo dia 17, os seus 16 anos 
de existência oferecendo enxovais 
para crianças carentes na cidade. 
A voluntária e coordenadora da 
oficina, Diones Bueno, conta 
como começou o projeto que vem 
desenvolvendo atualmente. 

A Secretaria da Fazenda de 
Indaiatuba passa por mudança 
de secretariado. Após uma ges-
tão de cinco anos, o advogado 
e economista Bráulio Antônio 
Leite, deixa o posto e quem 
assume a partir do dia 16 é o 
contador Romeu Sérgio Colan.

Campanha visa reduzir número de animais abandonados nas rodovias

Novo terminal rodoviário será inaugurado no dia 5 de maio
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O novo Terminal Rodovi-
ário de Indaiatuba “Vereador 
Maurílio Gonçalves Pinto” 
será inaugurado no dia 5 de 
maio, às 19 horas e contará 
com diversas atrações. A nova 
Rodoviária entrará em opera-
ção a partir do dia 06 de maio.

O abandono de cães 
e gatos é cada vez 

mais recorrente nas 
cidades, porém mui-
tos donos têm deixa-

do seus animais às 
margens de rodovias 

o que pode resultar 
em atropelamentos, 

que ao encontro 
inesperado entre 

animais e veículos, 
em alta velocidade, 
pode causar graves 

acidentes. 
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Flávia Thais de Genaro, advogada inscrita na OAB/SP de n.º204.044, graduação 
em direito pela PUC, especialista em direito tributário pela Fundação Getulio 
Vargas e Recursos Humanos pela UNIOPEC e-mail flaviaadv@terra.com.br

Danilo Parisotto – Amira – Web Systems – www.amirainfo.com.br – 19-3312-2067

Editorial
Abandonar animais é crime

Autismo e desafios da inclusão

Todos os dias animais são abandonados por 
seus donos que “sem” saber o que fazer com eles 
acabam deixando em qualquer lugar ao invés de 
procurar um novo lar.

Abandonar ou maltratar animais é crime, porém 
o que se vê por aí são pessoas que não cumprem a 
lei. E isso está longe de acontecer! Enquanto isso 
muitos animais deixam de ter um lar e começam 
a viver em ruas e estradas.

E para “abafar” o abandono, muitos donos dei-
xam os animais em estradas rurais ou até mesmo 
em rodovias, o que pode gerar muitos problemas, 
afinal um cachorro no meio de uma estrada pode 
causar um sério acidente e até mesmo levar a óbito.

Por isso a Artesp em parceria com diversas 
concessionárias do estado de São Paulo iniciou 
a campanha “Seja Tutor Responsável” que visa 
diminuir o número de animais abandonados em 
rodovias. Segundo dados da Agência, os números 
têm diminuído de alguns anos pra cá, porém ainda 
continua alto.

Por isso na hora de adotar um animal temos 
que ter responsabilidade e sempre procurar saber 
quais são as necessidades e quais mudanças haverá 
na rotina de uma família. Pensar que possíveis 
viagens podem acontecer, porém nem em todos 
os lugares pode-se levar o animal junto.

Consciência e responsabilidade são as palavras 
chave! Seja um Tutor Responsável!

Para ampliar a conscientização de todos, alguns 
temas devem estar sempre em pauta. Um deles 
é o autismo, que atinge mais de dois milhões de 
brasileiros e representa 70 milhões de pessoas no 
mundo, cerca de 1% da população mundial, con-
forme dados da Organização das Nações Unidas 
(ONU).

O diagnóstico precoce pode fazer enorme di-
ferença no desenvolvimento do indivíduo. Este, 
ainda que seja portador de limitação física ou psí-
quica, possui a extraordinária capacidade para se 
adaptar e alcançar importantes objetivos de vida. 

Alguns autistas apresentam determinadas ha-
bilidades que superam as da média da popula-
ção. Eles têm bastante facilidade para números, 
decorar, resolver expressões matemáticas e para 
várias questões diferenciadas da vida. Mas não 
conseguem dar funcionalidade a isso. Um ponto 
que prejudica o acompanhamento especializado 
do autista é, num primeiro momento, a negação 
do problema, situação frequente no seio familiar. 

É fundamental procurar um especialista ao 
perceber na criança qualquer indício constante 
de preferir ficar sozinha, de apatia diante dos 
brinquedos, de não reclamar por ser deixada no 
berço, em vez do colo dos pais. Existem famílias 
que só começam a levar para o tratamento na idade 
escolar, quando o professor sinaliza: ‘Olha, o seu 
filho precisa de auxílio’. Quanto mais cedo o diag-
nóstico, maiores as possibilidades de tratamento.

Artigos

A HOMOLOGAÇÃO pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) para compensação das 
perdas dos poupadores com os planos econômicos

A fim de prestar esclarecimento e emitir uma opinião pessoal, sobre o que está acontecendo na atualidade: a HOMOLOGAÇÃO 
pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) para compensação das perdas dos poupadores com os planos econômicos. Vamos 
delimitar alguns tópicos, explicando o assunto sobre a ótica de que muitos leitores são jovens e sequer tem conhecimento sobre o 
assunto e muitas pessoas podem ter se esquecido do fato, uma vez que se passaram anos do fato ocorrido. 

Primeiramente, é importante frisar que estamos nos referindo a fatos que ocorreram em 1987, 1989, 1990 e 1991.
Naquele período, como tentativa de conter a hiperinflação, o governo lançou planos econômicos que alteraram o cálculo da cor-

reção monetária dos saldos de poupança – planos Bresser (1987), Verão (1989), Collor I (1990) e Collor II (1991). Os bancos, no 
entanto, foram acusados de aplicar as novas taxas de correção para depósitos feitos antes de os planos entrarem em vigor, fazendo 
com que os poupadores perdessem a correção da inflação nesses períodos. 

O caso mais complexo é o envolvendo o plano Collor. O pacote de 15 de março de 1990 determinou que as quantias superiores 
a 50 mil cruzados novos depositadas em contas de poupança fossem bloqueadas e remetidas ao Banco Central. 

Como a homologação pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL do acordo para compensação das perdas dos poupadores com 
os planos econômicos Bresser (1987), Verão (1989) e Collor (1991) os bancos terão 90 dias para começar a receber pedidos de 
adesão.  Tal pedido, tão somente é valido para, quem já possui ação emandamento.

Mas o que muitos leitores e, inclusive estudiosos, não sabem é que o Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) con-
seguiu decisão favorável e definitiva aos consumidores de todo o país, em duas de suas ações civis públicas, com relação ao erro 
de rendimento aplicado às poupanças, por decorrência da troca de plano econômico em 1989, para o Plano Verão.

 O prazo para o poupador se beneficiar das ações é curto. Por decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça), somente valem as 
execuções ajuizadas no prazo de cinco anos após a ação coletiva tornar-se definitiva.

Existe tempo hábil apenas para os poupadores com contas bancárias no banco do Brasil de acordo com a decisão proferida pelo 
STJ. REsp.nº 1391198/RS. 2ª Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014: Ação Coletiva do Idec foi julgada nos moldes do 
artigo 1.036 do Novo Estatuto Adjetivo Civil, de modo que a determinação de suspensão então proferida encerrou-se com a prolação 
do V. Acórdão aos 13 de agosto do ano de 2014 e subsequente publicação no dia 02 de setembro do mesmo ano. 5. Além disso, o 
supracitado Acórdão transitou em julgado aos 10 de agosto de 2015, portanto, segundo essa decisão o prazo final seria julho de 2020.

Para ingressar nas execuções do Idec, o poupador precisa comprovar por meio de extratos bancários que suas contas tinham 
saldo em janeiro de 1989, e que eram remuneradas entre os dias 
1º e 15 do mês. Também é necessário contar com um advogado 
ou ser associado ao Idec.

No final de março, a 4ª Turma do STJ deu uma decisão 
favorável ao recurso de um grupo de poupadores de São Paulo 
para garantir o cumprimento individual de sentença coletiva 
proferida no Distrito Federal. A sentença condenou o Banco a 
pagar a diferença da correção monetária não aplicada para os 
poupadores/consumidores de todo o País.

A ação civil pública foi ajuizada inicialmente em São Paulo 
pelo Idec com o objetivo de obter uma única sentença, para que 
os poupadores de todo o Brasil recebessem a correta correção 
monetária referente ao mês de janeiro/89 sem que cada um ti-
vesse de promover a sua própria ação de cobrança. O banco foi 
condenado a remunerar o saldo da poupança pelo IPC (no final 
do processo, o índice foi de 42,72%) a todos os seus poupadores. 
Essa ação já beneficiou cerca de 300 associados do Idec, que 
receberam a restituição total, com juros e correção monetária.

Pergunta ? Linux e Mac pegam a virus ?

Semana Italiana de Campinas

13/04 - Sexta-feira 14/04 - Sábado 15/04 - Domingo 16/04 - Segunda

Unidades de Saúde 
em Sumaré

Transporte estudantil de Vinhedo

Itatiba referência 
em turismo

Existem uma infinidade de vírus e ameaças virtuais para computadores que possuem o sistema operacional 
Windows por ser o sistema mais utilizado em todo mundo. Mas o risco tem crescido também para os Macs. A 
plataforma se torna cada vez mais alvo dos criminosos à medida em que dispara o número de usuários. Hoje 
existem muitos vírus e códigos maliciosos específicos para atacar os usuários dos computadores da Apple. 
Segundo levantamento da empresa de segurança do setor só no ano passado, dez novas famílias de malwares 
foram desenvolvidas exclusivamente para Macs.

Bom, e se alguém ainda acha que sistemas Linux são 100% seguros, se engana! A plataforma de código 
aberto também vem sendo explorada pelos criminosos, mas de uma forma um pouco diferente. Enquanto PCs e 
Macs são mais utilizados pela grande massa, computadores com Linux são mais usados por usuários avançados 
ou empresas. E outra tendência identificada e que cresceu bastante é o ataque a servidores baseado em Linux.

Resumindo, independente do sistema operacional que você utilize, é bom se prevenir e investir em segu-
rança. Os criminosos são criativos e lançam novas formas de ataque constantemente. 

Entre em contato com uma empresa de confiança de sua preferência e atente-se para proteger o seu com-
putador com um bom antvírus e uma boa infra-estrutura de seguraça, seja em sua casa ou sua empresa.

A 24ª Semana Italiana de Campinas começa oficialmente neste 
domingo, 15 de abril, com uma festa regada à comida 
típica e música ao vivo. Aberto ao público e contando 
com food trucks, o evento celebra também os 40 
anos da Casa D’Italia de Campinas, das 12h 
às 18h, no Espaço Park Mania, no Cambuí. 
As atividades da Semana Italiana conti-
nuam até o dia 22 de abril em Campinas 
e celebram a cultura, gastronomia e 
cinema italiano.

O secretário de Saúde de Suma-
ré, Rubens Gatti, recebeu na manhã 
desta quarta-feira, dia 28, o professor 
extensionista da PUC-Campinas e arqui-
teto urbanista, Caio de Souza Ferreira, dando 
início aos diálogos para firmar uma nova parceria 
entre a Prefeitura e a universidade. O objetivo é desenvolver 
projetos modelos para unidades de saúde de Sumaré, com o 
auxílio de alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

Vinhedo está com uma licitação para o transporte escolar de es-
tudantes da rede municipal de ensino. A empresa 
vencedora da licitação protocolou um pedido de 

rescisão de contrato, pois entendeu estar tendo 
prejuízos com a operação do transporte es-

tudantil. A prefeitura acatou a solicitação, 
mas pediu que a viação continuasse com 

o serviço até que fosse concluída uma 
nova licitação, para evitar que os 
alunos fossem prejudicados.

A Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo aprovou Itatiba como Muni-

cípio de Interesse Turístico. A votação acon-
teceu na noite de terça-feira, dia 10. Os deputados 

aprovaram o Projeto de Lei por unanimidade.
Com a aprovação em Plenário, o projeto segue para sanção 

do Governador Márcio França, que assumiu o cargo na sexta-feira 
passada, dia 6. A partir disso, Itatiba oficialmente recebe o selo 
de Município de Interesse Turístico.

Admilson Redecopa / Alan de Santi
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Alterações começam a vigorar na segunda quinzena de junho deste ano

A3

Zona Azul sofre mudanças com 
aumento de área e modernização

Fazenda passa por mudança de secretariado

FIEC

Em coletiva de im-
prensa realizada na 
última quarta-feira, 

dia 11, o prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) anunciou 
alterações na Zona Azul 
do município. Dentre as 
principais mudanças, que 
começam a vigorar em ju-
nho, estão a ampliação do 
estacionamento rotativo, 
aumento na fiscalização e 
a implantação de um apli-
cativo por onde poderá ser 
efetuado o pagamento.

O horário da zona azul 
continuará o mesmo, de se-
gunda a sexta-feira, das 10h 
às 15h30, aos sábados das 
9h às 12h e com estaciona-
mento livre aos domingos. 
Os valores também conti-
nuam os mesmos, R$ 0,90 
para 30 minutos e R$ 1,60 
para uma hora.

Uma das grandes mu-
danças é que a Rua Humaitá 
será uma das vias que mais 
terá área de zona azul, visto 
que, até o momento, não 
existe nenhum trecho da 
rua com o estacionamen-
to rotativo. Além disso, a 
Avenida Francisco de Paula 
Leite, também será afetada, 
sendo que os dois lados da 

via terão zona azul.
De acordo com Gaspar, 

essa mudança foi neces-
sária, pois o sistema não 
era remodelado desde que 
entrou em vigor, há 15 anos.

App
Outra novidade é a implan-

tação do aplicativo Digipare 
onde o usuário deverá comprar 
créditos do estacionamento 
rotativo com cartão de crédito. 

Ao parar o veículo na zona azul, 
o condutor poderá selecionar 
quanto tempo deseja utilizar a 
vaga, emitindo assim, o tíquete 
diretamente pelo celular, des-
contando do saldo disponível 

no app. Caso deseje prolongar 
o tempo, é possível fazer a 
mudança pelo próprio celular, 
com o limite de duas horas de 
permanência. O Digipare está 
disponível para download gra-
tuitamente para Android, IOS e 
Windows Phone.

Porém mesmo com a mo-
dernização, a venda de zona 
azul continuará disponível nos 
pontos de venda ou com fiscais 

de rua. O cartão deixará de ser 
comercializado, podendo ser 
utilizado por até 45 dias após 
a mudança, e após o período, 
poderá ser trocado por crédito 
para utilizar no aplicativo.

Com a novidade, Indaia-
tuba entra para a lista das 
cidades que também utilizam 
Zona Azul Eletrônica, como 
São Paulo, Osasco, Jundiaí, 
entre outros.

GESTÃO

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura 
de Indaiatuba passa por mudança de secre-
tariado. Após uma gestão de cinco anos, 
o advogado e economista Bráulio Antônio 
Leite, deixa o posto e quem assume a partir 
de segunda-feira (16) é o contador Romeu 
Sérgio Colan, que atualmente integra o De-
partamento de Contabilidade.

Romeu Colan tem 62 anos, é casado, 
possui três filhos e dois netos. É bacharel 
em Ciências Contábeis pela PUC (Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas). Colan 
é funcionário efetivo da Prefeitura de Indaia-
tuba há 34 anos. Começou como lançador e 
depois assumiu como contador. Foi diretor 
de finanças por 30 anos e já assumiu a Se-
cretaria da Fazenda como secretário interino 
por diversas vezes.

De acordo com o novo secretário, o principal 
objetivo em sua gestão é dar continuidade no tra-
balho que já está sendo executado com eficiência 
e sempre buscar o aperfeiçoamento nas ações.

Apesar das mudanças 
tanto o horário quanto o 
valor da zona azul conti-
nua os mesmos

GIULIANO MIRANDA RIC/PMI

Quem assume o cargo é o contador Romeu Sérgio Colan
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Campanha visa reduzir número de 
animais abandonados nas rodovias

Oficina de caridade Santa Paulina comemora 16 anos de história

COMEMORAÇÃO

Somente neste ano, em Indaiatuba, foram registrados 29 episódios de abandono na SP-75

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Durante o ano de 2017, foram registrados 76 casos de animais domésticos encontrados na rodovia SP-75

O abandono de cães 
e gatos é cada vez 
m a i s  r e c o r r e n t e 

nas cidades, porém muitos 
donos têm deixado seus 
animais às margens de ro-
dovias o que pode resultar 
em atropelamentos, que ao 
encontro inesperado entre 
animais e veículos, em alta 
velocidade, pode causar 
graves acidentes. Atento 
a isso, a AB Colinas em 
parceria com a Agência de 
Transporte do Estado de 
São Paulo (Artesp), está re-
alizando a campanha “Seja 
um Tutor Responsável”, que 
tem como objetivo reduzir o 
número de animais abando-
nados nas rodovias. A ação 

é promovida pela Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente.

De acordo com a AB 
Colinas, no trecho de In-
daiatuba, na Rodovia Engº 
Ermênio de Oliveira Pente-
ado (SP-75), durante o ano 
de 2017, foram registrados 
76 casos de animais domés-
ticos encontrados na rodo-
via. Entre janeiro e março 
de 2018 este número foi 
de 29 episódios, segundo a 
concessionária AB Colinas.

Ainda segundo a con-
cessionária é feito um mo-
nitoramento diário das ro-
dovias a fim de prevenir o 
surgimento de animais nas 
vias. Este controle é feito 
pelas equipes de inspeção de 
tráfego, que percorrem todo 
o trecho administrado 24 
horas por dia e pelo circuito 

de monitoramento por câ-
meras que estão instaladas 
na malha viária. 

Caso algum usuário en-
contre um animal nas pis-
tas deve entrar em contato 
com a concessionária pelo 
telefone 0800-7035080 ou 
por um dos telefones de 
emergência (Call Box) nas 
vias administradas. 

A concessionária ressalta 
ainda a todos os donos de 
propriedades lindeiras que 
possuam animais, que a res-
ponsabilidade pela guarda e 
contenção dos mesmos é do 
proprietário e está prevista 
no Código 936 do Código 
Civil Brasileiro: “o dono, ou 
detentor, do animal ressarci-
rá o dano por este causado, 
se não provar culpa da víti-
ma ou forças maiores”.

Artesp
De acordo com a Artesp, 

nas rodovias concedidas, hou-
ve queda de 5% desse tipo de 
ocorrência nos últimos dois 
anos, evitando assim, atropela-
mentos e acidentes que podem 
ser causados por um animal 
na pista. “O abandono de cães 
e gatos vem diminuindo nos 
últimos anos, mas o número 
ainda é muito alto”, alerta o 
coordenador de Meio Ambien-
te da Artesp, Pedro Romanini. 
"O abandono de animais nas 
rodovias é mais comum em 
vésperas de feriados e festas 
de fim de ano, pois os donos 
não têm onde deixar o animal e 
acabam abandonando seus bi-
chos de estimação", comenta.

Segundo dados da Artesp, 
em 2017 foram encontra-
dos 15.268 gatos e cachorros 

O que fazer quando identificar animais na pista
• Reduza a velocidade;
• Nunca buzine, para não assustar o animal;
• Não pisque os faróis ou jogue luz sobre o animal;
• Feche os vidros do veículo ao passar perto de animais de 
grande porte;
• Se for necessário ultrapassar, siga por trás dos bichos;
• Sinalize para os motoristas que vêm em direção oposta 
sobre o perigo, piscando os faróis. Piscar três vezes o farol e 
posicionar a mão para baixo com quatro dedos abertos indica 
a presença de animais na pista;
• Ligue e comunique o fato para o 0800 da concessionária 
responsável pela rodovia;
• Ligue e comunique o fato para a Polícia Militar Rodoviária.

RODRIGO CAMPOS

A Oficina conta com 40 voluntários entre homens e mulheres e são confeccionados cerca de 30 enxovais por mês

A oficina de caridade 
Santa Paulina está comemo-
rando no próximo dia 17, os 
seus 16 anos de existência 
oferecendo enxovais para 

crianças carentes na cidade.
A voluntária e coorde-

nadora da oficina, Diones 
Bueno, conta como come-
çou o projeto que vem de-

senvolvendo atualmente. 
“Começamos em 2002 e não 
tínhamos praticamente nada, 
nem a máquina de costura. 
A partir daí um grupo de 

senhoras da igreja Santa Rita 
se reuniu a nós e começamos 
os trabalhos”, conta. “No 
inicio não sabíamos qual 
seria o trabalho desenvolvi-
do quando surgiu a ideia de 
fazer roupinhas para bebês 
que seriam doados para fa-
mílias carentes da cidade”, 
completa. 

Com o passar dos anos 
a oficina foi crescendo e 
atualmente possui máquina 
industrial e grande quan-
tidades de tecidos para a 
confecção de roupas que são 
adquiridos pela oficina. “Não 
temos nenhum apoio e nos 
mantemos através do bazar 
da pechincha e do bingo que 
realizamos”, disse Diones.

Somente no ano passado 
foram doados 233 enxovais, 
uma média de 55 peças, 
além de produtos de higiene 

para o bebê. De acordo com 
a voluntária, os enxovais 
são entregues para os Vi-
centinos de toda a cidade, 
para a Pastoral da Criança e 
hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc), e são essas 
instituições, que através de 
triagem com assistente so-
cial, designam as doações.

Oficina
Atualmente a Oficina 

conta com 40 voluntários 
entre homens e mulheres 
e segundo Dione são con-
feccionados cerca de 30 
enxovais por mês. “Não tem 
dinheiro que pague a satisfa-
ção de ajudar o próximo. Só 
quem é voluntário sabe o que 
é trabalhar para o próximo”, 
disse.

A voluntária também 
anuncia novidades para o 

bazar da pechincha que es-
tará em novo endereço, a 
partir de 2 de maio, na Rua 
dos Andradas, 308, bairro 
Cidade Nova, atrás da igre-
ja Santa Rita, e funcionará 
todas as quartas-feiras, das 
9h às 16 horas. No local o 
público poderá conferir rou-
pas masculinas, femininas, 
calçados entre outras peças 
e acessórios. Além do bazar, 
os visitantes também pode-
rão conferir os artesanatos 
que estarão disponíveis para 
venda.

A Oficina de caridade 
Santa Paulina está localizada 
na Avenida Major Alfredo 
Fonseca, 420, Cidade Nova, 
em frente à igreja Santa Rita, 
e funciona todas as terças e 
quartas-feiras, das 13h às 
17h30min. Para mais infor-
mações (19) 3016-2939.

mortos nas rodovias paulistas 
concedidas, 5% a menos em 
relação a 2015.

Os números de cães aban-
donados nas rodovias são 
sempre maiores que o de 
gatos. Só em 2017, 12.541 
cachorros foram encontrados 
atropelados nas rodovias, en-

quanto, foram encontrados 
no mesmo período, 2.727 
gatos. O número de atropela-
mentos de gatos caiu mais do 
que o de cães na comparação 
entre 2015 e 2017. A redu-
ção entre os bichanos foi de 
9%, enquanto entre os cães 
foi de 4%.
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Novo terminal rodoviário será 
inaugurado no dia 5 de maio

ELIANDRO FIGUEIRA

A cerimônia terá início às 19 horas e contará com diversas atrações

DOAÇÃO

Poupatempo abre 
Campanha do Agasalho 
2018
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A nova Rodoviária entrará em operação a partir do dia 06 de maio

O n o v o  T e r m i n a l 
Rodoviário de In-
daiatuba “Vereador 

Maurílio Gonçalves Pinto” 
será inaugurado no dia 5 de 
maio, às 19 horas e contará 
com diversas atrações. A 
nova Rodoviária entrará em 
operação a partir do dia 06 
de maio.

E na inauguração, a dupla 
sertaneja Betho e Menon 
farão um show para animar 
os presentes. O evento ainda 
contará com a animação do 
Koringa, além de brinquedos 
para as crianças e distribui-
ção de pipoca e algodão 
doce.

Localizado no final da 

Rua dos Indaiás, no Jardim 
Belo Horizonte, a nova Ro-
doviária conta com um pro-
jeto moderno e acesso fácil à 
rodovia. O prédio projetado 
pela Secretaria de Planeja-
mento Urbano e Engenharia 
tem 4.145,96 m² de área 
construída em um terreno de 
25.190,99 m².

A área da Rodoviária é 
composta por 15 guichês, 
uma área de espera com 
sanitários acessíveis, e área 
de embarque e desembarque 
com 12 baias para ônibus 
intermunicipais.

O público terá à disposi-
ção um saguão com espaços 
para 35 lojas de 12m² cada. 
A praça de alimentação da 
nova rodoviária abrigará 

duas lanchonetes com deck 
externo e sanitários mas-
culinos e femininos com 
chuveiros. Três boxes e uma 
lanchonete já estão ocupados 
e o processo de licitação para 
os demais espaços está em 
fase de conclusão.

O projeto da Engenharia 
ainda contempla uma área 
administrativa, depósito e 
vestiários. A área de apoio 
terá um depósito e lixeira.

A nova Rodoviária ainda 
oferecerá um Terminal Ur-
bano com sanitários acessí-
veis e baia para seis ônibus. 
Duas linhas do transpor-
te coletivo municipal que 
atendem o Jardim Oliveira 
Camargo passarão pelo novo 
Terminal, e será criada uma 

nova linha exclusiva para 
interligar o Terminal Rodo-
viário antigo com o prédio 
novo.

Para o estacionamento fo-
ram criadas 127 vagas, sendo 
quatro para idosos, três para 
deficientes, além de uma 
área reservada para motos. 

O prédio novo também 
foi escolhido para receber 
a primeira lixeira para co-
leta soterrada do município. 
Serão dois pontos de coleta, 
sendo um para lixo orgânico 
e outro para recicláveis. O 
modelo instalado na nova 
Rodoviária possui um sis-
tema de sonda que avisa 
quando a sua capacidade 
está no limite de armazena-
gem. Com menos viagens 
para coleta dos resíduos há 
também menos liberação de 
poluição no ar, menor con-
sumo de combustível e mais 
segurança aos profissionais 
envolvidos na operação, que 
não ficam em contato direto 
com o material descartado.

Os postos Poupatempo 
do Estado de São Paulo 
já estão recebendo dona-
t ivos  para  a  Campanha 
do Agasalho 2018. Para 
participar, basta entregar 
roupas, sapatos e cober-
tores em pontos de coleta 
nas 71 unidades fixas do 
Poupatempo.

Em Indaiatuba a unida-
de está localizada na Rua 
Primavera, 1050, Jardim 
Pompéia  e  funciona  de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 17 horas, e aos sá-
bados das 8h às 12 horas.

No ano passado, a ar-
recadação no Poupatem-
po ,  em parce r ia  com a 
P r o d e s p  –  e m p r e s a  d e 
Tecnologia do Estado que 
administra o programa -, 
chegou a 274 mil peças 
dis t r ibuídas  em ent ida-
des beneficiadas que são 
c a d a s t r a d a s  n o  F u n d o 
Social  de Solidariedade 
do Estado de São Paulo 
(Fussesp). 

A campanha l iderada 
pe la  p r ime i ra -dama  do 
Es tado  e  pres idente  do 
F u s s e s p ,  L u  A l c k m i n , 
tem este ano o slogan "É 
tempo de doar!" e conta 
com o  apoio  da  Turma 

da Mônica, do desenhista 
Maur íc io  de  Sousa .  "A 
T u r m i n h a  t e m  u m  l u -
gar especial  no coração 
não só das crianças, mas 
também da geração que 
um dia foi  criança e se 
lembra com carinho das 
histórias da Mônica, Ce-
bolinha, Cascão e Magali. 
Histórias que falam sobre 
o valor da amizade e da 
importância do respeito 
a o  p r ó x i m o ,  c o n c e i t o s 
que estão em total sinto-
nia com os propósitos da 
Campanha do Agasalho", 
afirma Lu Alckmin. 

“Pessoas em situação 
de r isco precisam estar 
preparadas para o tempo 
de inverno que vem aí e 
a campanha do agasalho 
é importante e necessária 
para atingirmos esse ob-
jetivo. Junte-se à Turma 
d a  M ô n i c a  n e s s a  a ç ã o 
humanitária do Governo 
do Estado. Acrescente seu 
toque de calor humano a 
essa campanha”, comenta 
Mauricio de Sousa.

Para mais informações 
acesse: www.campanha-
doagasalho.sp.gov.br. 

AB Colinas 
Em apoio ao Governo 

do Estado de São Paulo 
e a Artesp (Agência Re-
guladora de Transportes 
de São Paulo), a AB Co-
linas está participando da 
Campanha do Agasalho 
2018 e  os  usuár ios  das 
rodovias  adminis t radas 
pela concessionária tam-
bém poderão contr ibuir 
para aquecer o inverno de 
muita gente.

Os  usuár ios  poderão 
deixar a sua doação nas 
caixas instaladas nas ba-
lanças de pesagem e nas 
b a s e s  o p e r a c i o n a i s  a o 
longo de todo o trecho de 
concessão. Em Indaiatu-
ba as doações devem ser 
feitas na Base Operacio-
na l  na  Rodov ia  San tos 
Dumont  (SP-75 )  –  Km 
60 – sentido Campinas – 
Indaiatuba.

As peças arrecadadas 
serão encaminhadas para 
os Fundos Sociais de So-
l idar iedade e  ent idades 
dos municípios atendidos 
no trecho de concessão. 
Podem ser doados coberto-
res, agasalhos, camisetas, 
roupas diversas e calçados 
novos ou usados, desde que 
estejam em bom estado. 



Somando todos os repasses o valor é R$ 25.859.440,78

Prefeitura divulga balanço de repasses realizados para entidades no ano de 2017
REPASSE

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O exemplar é baseado na perspectiva biográfica de Antonio Reginaldo Geiss

Livro sobre História de Indaiatuba 
será lançado no próximo dia 17

DIVULGAÇÃO

GIULIANO MIRANDA – RIC/PMI
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Será lançado na pró-
xima terça-feira, dia 
17, o livro “História 

de Indaiatuba na perspectiva 
biográfica de Antonio Regi-
naldo Geiss”. O lançamento 
ocorrerá no Indaiatuba Clu-
be, às 19h30, com entrada 
franca, inclusive para não 
associados. No dia serão 
vendidos os exemplares no 
valor de R$ 50 cada.

A obra é composta por 
456 páginas divididas em 
27 capítulos e apresenta 
a História de Indaiatuba 
apontando fatos desde o 
seu surgimento até o início 
do século XXI, partindo 
das memórias pessoais de 
Antonio Reginaldo Geiss e 
de sua família e círculo de 
convivência.

De acordo com a histo-

riadora Eliana Belo Silva, 
que escreveu a obra, os ca-
pítulos conta cada fato coti-
diano da vida do biografado 
que está contextualizado 
a ponto de relacionar sua 
vida privada com a vida pú-
blica não só na cidade, mas 
também no Brasil, relacio-
nando pequenos momentos 
corriqueiros a reconhecidos 
acontecimentos nacionais e 
até mundiais.

Ainda segundo a his-
toriadora, o livro foi todo 
baseado no rico arquivo 
que Geiss mantêm guarda-
do em sua casa. “São fotos, 
arquivos e documentos que 
revelaram muitas informa-
ções preciosas para a obra”, 
revela.

Para que o livro fosse 
escrito Eliana contou que 
fez diversas pesquisas em 
arquivos do Pró-Memória 
de Indaiatuba, Documentos 

da Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro e mais de 100 
livros foram lidos. “Cada 
memória foi pesquisada e 
transformada em história”, 
disse.

Segundo Geiss no livro 
os leitores poderão reviver 
diversas histórias do seu 
bisavô, que exerceu funções 
importantes como político, 
correspondente do Estadão, 
delegado e foi considerado 
Membro da Guarda Nacio-
nal do Império. Além disso, 
Geiss conta que o seu bisavô 
foi o segundo italiano a che-
gar a Indaiatuba, durante a 
2ª Guerra Mundial e tinha o 
futebol como paixão. “Qua-
se ninguém sabe que o time 
Primavera que existe hoje é 
o ‘segundo’ Primavera, pois 
o primeiro surgiu há muitos 
anos atrás onde meu bisavô 
e outros parentes jogaram”, 
finaliza.

A Prefeitura de Indaia-
tuba divulga o balanço de 
repasses realizados para as 
Entidades de Assistência 
Social, inscritas no CMAS 
(Conselho Municipal de As-
sistência Social) do municí-
pio de Indaiatuba, de 01 de 
janeiro a 31 de dezembro de 
2017. Também foram con-
tabilizados os repasses às 
organizações da sociedade 
civil, referente à Educação, 
Saúde, Esporte e Cultura. 
Somando todos os repasses 
o valor é R$ 25.859.440,78.

O CMAS aprovou o re-

Repasses Municipal, Estadual, Federal e Funcri  -  2017
• Associação Abid - Repasse Municipal: R$ 473.930,00 / Repasse 
Estadual: R$ 15.600,00 / Repasse Federal: R$ 72.000,00 / Recursos 
Funcri: R$ 147.452,46
• Comunidade Farol - Repasse Municipal: R$ 301.885,00
• Centro Espírita Apóstolos do Bem (Lar de Velhos ‘Emmanuel’) - 
Repasse Municipal: R$ 396.922,00 / Repasse Estadual: R$ 28.800,00 
/ Repasse Federal: R$ 119,076,00
• Centro Espírita Padre Zabeu Kauffman (Casa da Mulher Anália Fran-
co) - Repasse Municipal: R$ 36.797,00 / Repasse Estadual: R$ 14.004,00
• Volacc (Voluntárias de Apoio no Combate ao Câncer) - Repasse 
Municipal: R$ 32.689,00
• Dispensário Antonio Frederico Ozanam - Repasse Municipal: R$ 
30.820,00 / Recursos Funcri: R$5.000,00
• Manaem Obras Sociais e Educacionais - Repasse Municipal: R$ 
674.360,00 / Repasse Estadual: R$ 27.948,00 / Repasse Federal: R$ 
72.000,00 / Recursos Funcri: R$ 34.216,36
• Campi (Círculo de Amigos Mobilizados na Preparação Profissional 
de Indaiatuba) - Repasse Municipal: R$ 22.248,00 / Recursos Funcri: 
R$ 15.218,18
• Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Indaiatuba)
- Repasse Municipal: R$ 35.024,00 / Repasse Estadual: R$ 22.202,40 
/   Repasse Federal: R$ 9.180,00 / Recursos Funcri: R$ 147.452,46
• Cirva (Centro de Integração, Reabilitação e Vivência do Autista) 
- Repasse Municipal: R$ 35.023,00
• Ciaspe (Centro de Inclusão e Assistência às Pessoas com Necessida-

des Especias) - Repasse Municipal: R$ 123.280,00 / Repasse Estadual: R$ 
12.000,00 / Repasse Federal: R$ 9.180,00 / Recursos Funcri: R$ 5.120,00
• Nosso Lar Benedita Rangel Nogueira - Repasse Municipal: R$ 27.195,00
-  Recursos Funcri: R$ 1.000,00
• Educandário Deus e Natureza - Repasse Municipal: R$ 287.836,00 /  
Repasse Estadual: R$ 32.244,00 / Recursos Funcri: R$ 31.821,44
• Casa da Criança Jesus de Nazaré - Repasse Municipal: R$ 21.803,00 
/   Repasse Estadual: R$ 15.204,00 / Recursos Funcri: R$ 60.722,18
• Cecal (Centro de Convivência Amor Sem Limites) - Repasse Muni-
cipal: R$ 128.385,00 / Repasse Federal: R$ 24.924,00
• Grupo de Estudos Espíritas Mensageiros da Paz – Casa da Fraterni-
dade - Repasse Municipal: R$ 59.430,00 / Recursos Funcri: R$ 15.442,18
• Casa da Providência - Repasse Municipal: R$ 56.037,00 / Recursos 
Funcri: R$ 21.757,00
• Sisni (Sociedade Interativa Sol Nascente de Indaiatuba) - Repasse 
Municipal: R$ 19.810,00 / Recursos Funcri: R$ 6.687,29
• Organização Assistencial Bolha de Sabão - Repasse Municipal: R$ 
59.429,00 / Recursos Funcri: R$ 21.838,18
• Associação Amigos do Projeto Guri - Recursos Funcri: R$ 245.818,18
• Secretaria de Saúde
Entidade: CIRVA - Centro de Integração e Reabilitação e Vivência dos 
Autistas - Repasse Municipal: R$ 447.042,45
Entidade: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais
- Repasse Municipal: R$ 618.000,00
Entidade: Instituto Nova Vida - Repasse Municipal: R$ 139.200,00
Entidade: APRAI - Associação Protetora dos Animais de Indaiatuba - 

Repasse Municipal: R$ 40.800,00
Entidade: AFASFA - Associação Filantrópica e Assistencial São 
Francisco de Assis - Repasse Municipal:  R$ 132.000,00
• Secretaria de Educação
Associação Assistencial, Educacional e Cultura “Vinde a Mim” 
-  Repasse Municipal: R$ 3.215.000,00
Casa da Providência - Repasse Municipal: R$ 4.500.000,00
Dispensário Antônio Frederico Ozanam (Sociedade São Vicente de Paulo)
- Repasse Municipal: R$ 4.535.000,00
Casa da Criança Jesus de Nazaré - Repasse Municipal: R$ 
3.790.000,00 / Repasse Federal: R$ 50.932,00
Creche Mãe Rainha - Repasse Municipal: R$ 574.00,00 / Repasse 
Federal: R$ 17.120,00
Creche, Proteção e Amparo à Criança Jerônimo Mendonça - Re-
passe Municipal: R$ 1.148.000,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Indaiatuba - 
Repasse Municipal: R$ 849.000,00 / Repasse Federal: R$ 10.228,00
Centro de Integração Reabilitação e Vivência dos Autistas - Repasse 
Municipal: R$ 422.000,00 / Repasse Federal: R$ 504,00
Casa da Providência, Colégio Santa Rita - Repasse Federal: R$ 8.066,00
• Secretaria de Esportes
Associação Desportiva Indaiatuba - Repasse Municipal: R$ 689.000,00
• Secretaria de Cultura
Corporação Villa Lobos - Repasse Municipal: R$ 210.000,00
Orquestra Sinfônica - Repasse Municipal: R$ 415.000,00 / Auxilio: 
R$ 4.300,00

passe de recursos finan-
ceiros Municipal, no valor 
de R$ R$ 2.822.903,00; 
Estadual, no valor de R$ 
168.002,40 e Federal, no 
valor de R$ 306.360,00, 
para as entidades de assis-
tência social, inscritas no 
Conselho.

O CMDCA (Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente) 
determinou o repasse fi-
nanceiro do Funcri (Fundo 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescen-
te), através das resoluções 

Nº23/17 e Nº01/17, no valor 
de R$ 746.982,93, para enti-
dades e projetos cadastradas 
no Conselho.

A Secretaria Municipal 
da Saúde direcionou recurso 
municipal com valor de R$ 
1.377.042,45. A Secretaria 
de Educação direcionou R$ 
19.033.000,00 de recurso 
municipal e R$ 86.850,00 
de recurso federal. A Secre-
taria de Esportes direcionou 
R$689.000,00 de recurso mu-
nicipal. A Secretaria da Cul-
tura repassou R$ 629.300,00 
em recurso municipal.

Livro abordará diversas histórias de 
Indaiatuba através das memórias de 
Antonio Reginaldo Geiss
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Laboratório Edna Jaguaribe será uma das premiadas do 13º Frutos de Indaiá no Clube 9 de Julho

Evento premiará empresas e empresários da cidade e 
a dupla Chitãozinho & Xororó será a grande atração
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O principal evento de 
premiação da cida-
de de Indaiatuba, o 

Frutos de Indaiá, premiará 
empresas e empresários elei-
tos na cidade. Os premiados 
foram selecionados através 
de pesquisa realizada com a 
população, onde escolheram 
as melhores empresas e em-
presários de cada segmento. 
O troféu será entregue pelo 
presidente do Grupo Mais 
Expressão, Admilson Re-
decopa, e pelo diretor, Alan 
de Santi.

E mais uma vez o La-
boratório Edna Jaguaribe 
receberá o Troféu Frutos de 
Indaiá. “Ficamos muito feli-

Organizado pelo Grupo 
Mais Expressão, o evento 
manterá alguns parceiros 
como o Buffet Ancona que 
irá servir um jantar a france-
sa com o mais diversificado 
e saboroso cardápio para 
agradar o paladar de todos 
os presentes. A festa ainda 
conta com som e iluminação 
do Estilo Som, filmagem do 
Programa por Aí e as fotos 
do Studio Sica Fotos.

Chitãozinho & Xororó 
E para alegrar mais a 

entrega do Troféu Frutos 
de Indaiá, a organização 
do evento confirmou que a 
dupla Chitãozinho & Xo-
roró será a grande atração 
da noite.

São mais de 40 anos de 

total dedicação à vida artís-
tica. Sempre com os mesmos 
objetivos do início da carrei-
ra, produzindo música com 
amor, qualidade e inovação, 
independentemente dos mo-
mentos altos e baixos dentro 
do gênero musical sertanejo 
e das constantes – e cada vez 
mais bruscas – mudanças no 
mercado fonográfico.

Em seus  12  anos  de 
premiação, o palco do Fru-
tos de Indaiá já recebeu 
grandes nomes da música 
brasileira como Guilherme 
Arantes, Ultraje a Rigor, 
Peninha, Falamansa, Banda 
Blitz, Paula Lima, Rádio 
Táxi, Gian & Giovani, Pa-
ralamas do Sucesso, Elba 
Ramalho, RPM e Banda 
Roupa Nova.

zes por mais uma conquista. 
Nossa empresa tem 40 anos 
e trabalhamos cada dia para 
alcançar a excelência”, dis-

se. “Feliz com o resultado 
de sermos reconhecidos e 
por ganhar o prêmio todos 
esses anos. Isso resulta do 

bom atendimento aos  nossos 
clientes e pacientes. E quere-
mos todos os anos retornar a 
este evento”, completa.

JME
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Com alguns cuidados mensais, seu carro pode durar muito mais

Cuidados com o carro que você deve ter todo mês
Freios, correias dentada e pneus são alguns dos itens que devem sempre passar por manutenção
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Um dos bens mais im-
portantes é o nosso 
carro, mas para que ele 

nos auxilie no dia a dia da forma 
devida, é preciso estar atento a 
alguns itens de manutenção.

Não se trata apenas dos 
cuidados ao abastecer, para 
evitar que combustíveis adul-
terados prejudiquem o motor; 
ao guardar o veículo, prefe-
rindo vagas na sombra e em 
locais seguros; ou ao lavar, 
preocupando-se em retirar 
todos os resíduos de poeira 
sem arranhar a pintura do au-
tomóvel. Embora esses sejam 
os cuidados mais conhecidos, 
existem também outros aspec-
tos do veículo aos quais você 
deve se atentar mensalmente.

Veja, a seguir, como cui-
dar do seu carro todo mês para 
que ele se mantenha em bom 
estado por mais tempo.

Freios
Aqui, o importante é dar 

uma checada, periodicamen-
te, no líquido de freio. Caso 
perceba que o seu nível está 
abaixo do recomendado no 
reservatório, fique atento: isso 
pode indicar algum vazamento 
no sistema, o que pode exigir 

reparação ou substituição de 
peças. Se nenhum vazamento 
foi constatado, essa diminuição 
pode estar relacionada ao des-
gaste das pastilhas e discos de 
freio. Nesse caso, não deixe de 
levar o seu veículo ao mecânico 
a fim de que todo o sistema de 
frenagem seja analisado.

Correias Dentada
A sua função é manter o 

sincronismo entre a árvore de 
manivelas e o eixo comando de 
válvulas. Sua substituição ocor-
re em média a cada 50.000 qui-
lômetros, mas verifique o ma-
nual do proprietário. Trata-se de 
um item muito importante, pois 
a sua quebra poderá ocasionar a 
trava do motor comprometendo 
todos os componentes.

Pneus
Mais uma vez, no caso dos 

pneus a principal preocupação 
é com o desgaste: observe e, se 
notar uma área mais gasta no 
centro da roda, é sinal de que a 
pressão ao calibrar é maior do 
que a indicada pelo fabricante; 
se esse desgaste for maior nas 
laterais, pode indicar pressão 
abaixo do recomendado; e caso 
o desgaste esteja em algum lado 
interno ou externo, desconfie de 
problemas de alinhamento da 
suspensão. Calibrar na pressão 
ideal contribui para a economia 

de combustível e evita desgas-
tes prematuros. Procure fazer a 
calibragem, com o veículo frio, 
no mínimo duas vezes por mês, 
e recorra ao manual para obter 
informações a respeito da pres-
são recomendada. Além disso, 
não deixe também de tomar 
esses cuidados com o estepe.

Bateria
Responsáveis pelo armaze-

namento de energia gerada pelo 
alternador e que é dispensada ao 
funcionamento de todo sistema 
elétrico/eletrônico do carro. 
Hoje são do tipo “seladas”, isso 
significa que não é necessário 
que lhe sejam adicionada água, 
contudo, não estão totalmente 
livres de manutenção. Verifique 
periodicamente se os cabos es-
tão limpos, sem zinabres, e bem 
fixados aos pólos da bateria. 
Teste regularmente as condições 
de funcionamento do sistema de 
carga e partida; bateria; alterna-
dor e motor de partida.

Óleo
O óleo do motor tem a 

função de lubrificar as partes 
móveis e precisa de uma aten-
ção especial. É imprescindível 
fazer sua substituição no perí-
odo conforme especificação da 
montadora, pois, dessa forma, 
o consumo de combustível 
será adequado, e a emissão de 

poluentes do veículo será con-
trolada. Caso não ocorra a troca 
nos períodos determinados, po-
derão ocorrer falhas no sistema 
de lubrificação e consequentes 
avarias internas no motor.

Verifique periodicamente o 
nível de lubrificante do motor 
por intermédio da vareta de 
óleo.

Essa inspeção é feita visual-
mente, com o motor frio e numa 
superfície plana. Caso o nível 
esteja abaixo da especificação, 
procure um centro automotivo, 
pois o veículo poderá apresen-
tar vazamentos.

Sistema de Arrefecimento
É o sistema responsável 

pela refrigeração motora do 
veículo. Caso o funcionamento 
não esteja adequado, o motor 
poderá aumentar o consumo 
de combustível e, na pior das 
hipóteses, comprometer itens 
como a junta de cabeçote.

Sempre verifique o nível 
da água no reservatório de 
expansão. As medidas sempre 
deverão ser respeitadas de 
acordo com os limites mínimo e 
máximo desse compartimento.

Se perceber que o abaste-
cimento de água é frequente, 

procure um centro automotivo 
para um diagnóstico preciso.

Cuidado com os postos 
de gasolina, geralmente os 
frentistas adicionam aditivos 
de maneira indiscriminada, 
ocasionando sérios problemas 
ao motor.

Com alguns cuidados men-
sais, seu carro pode durar muito 
mais e, no futuro, ser revendido 
por um valor muito mais alto! 
Não deixe de ficar de olho 
nessas partes do automóvel e, 
claro, conte sempre com um 
seguro para cobrir eventuais 
falhas e acidentes.
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Sanare completa 15 anos 
renovando sua frota
Uma história marcada por qualidade e competência
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Sanare completa 15 anos em Indaiatuba

A Sanare está há 15 anos 
prestando serviços na 
área de Ambulância 24 

horas e mais de 10 mil pessoas já 
foram removidas por sua frota.

E para atender a grande 
demanda, a empresa adquiriu, 
recentemente, novas ambulân-
cias com equipamentos moder-
nos para melhorar ainda mais o 
atendimento a todos os usuários. 
Além disso, toda a frota possui 
seguro o que garante aos clientes 
e tripulação um atendimento 
diferenciado, bem como segu-
rança e conforto. “Hoje temos 
uma equipe altamente selecio-
nada e capacitada, com unidades 
móveis novas e bem equipadas, 
com manutenção preventiva e 
corretiva periodicamente as-
segurada, o que nos mantem 
diferenciados no mercado”, 
disse a proprietária Ana Lúcia 
Guilhermoni.

A Sanare Ambulância 24 
horas atende empresas e pessoas 
físicas de quase todos os planos 
de saúde de Indaiatuba e Campi-
nas. Esse atendimento se divide 
em dois tipos: “Simples” con-

tendo um condutor, socorrista e 
enfermeiro e “UTI Móvel”, que 
conta com um médico. Ambas 
são equipadas com Desfibrila-
dor Externo Automático (DEA). 
O serviço de ambulância ainda 
atende de duas formas: o eletivo, 
quando ocorre a transferência 
instrahospitalar e o atendimento 
de urgência e emergência. 

A Sanare também possui 
como diferencial uma central 
reguladora que presta serviços 
médicos por telefone aos seus 
clientes.

Segurança
A Sanare Serviços ainda 

oferece às empresas de Indaia-
tuba, toda assessoria em Saúde e 
Segurança Ocupacional (SSO), 
com a elaboração de laudos e 
programas exigidos pelo Minis-
tério do Trabalho; realização de 
exames médico ocupacionais; 
emissão de Atestado de Saúde 
Ocupacional (ASO) e controle 
de exames periódicos dos clien-
tes, além de treinamentos. 

Em uma assessoria comple-
ta, a Sanare vai à empresa con-
tratante, independente do porte, 
quantidade de funcionários e 
grau de risco que estejam expos-

tos, e faz um relatório sobre os 
riscos de cada ambiente e cargo 
existentes. É o Programa de 
Prevenção de Riscos Ambien-
tais (PPRA), primeiro passo do 
atendimento. Com base nesse 
relatório, o médico do trabalho 
elabora os programas, laudos e 
exames ocupacionais, de acordo 
com as necessidades da empresa 
do cliente. “Temos uma equipe 
especializada de engenheiro e 
técnicos de segurança, medico 
do trabalho e com funcionários 
muito capacitados, que avaliam 
muito bem quais normas as 
empresas devem se adequar. 
É imprescindível que uma em-

presa opere com os devidos 
cuidados”, explica Ana Lúcia.

A Sanare já atendeu em seus 
8 anos de funcionamento, em 
torno de 16 mil trabalhadores. 

Lembrando que a Sanare 
presta serviços em toda Re-
gião Metropolitana de Cam-
pinas, e também faz exames 
toxicológicos para motoristas 
habilitados ou candidatos nas 
categorias C, D e E. A Sanare 
está localizada na Rua Oswal-
do Cruz, nº 389 - Centro (atrás 
da Rodoviária). Mais infor-
mações (19) 3801-2006 ou 9 
7404-8630. E-mail: sanare@
sanareservicosdesaude.com.br



Objetivo promove oficinas 
de poesia 

Colégio Montreal realiza 
2ª Oficina Astromaker

Nova turma de residentes 
é recepcionada no HAOC
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Projeto é desenvolvido no Aterro Sanitário em parceria com a Corpus

Alunos do 2º ano da Rede Municipal 
participam de projeto ambiental 

A11

No processo os alunos recebem informações sobre a importância da separação do lixo

A Escola Ambiental 
Bosque do Saber, 
junto com a Corpus 

iniciou na sexta-feira (6) o 
projeto ‘Rota dos Reciclá-
veis, conhecendo o destino 
do lixo’ a ação é direciona-
da aos alunos do 2º ano da 
Rede Municipal e consiste 
na visi ta  dos alunos ao 
Aterro Sanitário visando 
mostrar  um pouco mais 
sobre como é feita a gestão 
dos resíduos na cidade. O 
aterro sanitário ganhou uma 
nova identidade visual para 
receber os alunos e, agora, 
é também um espaço volta-
do para a educação.

Através  da  v i s i ta  ao 
Aterro Sanitário da Cidade 
e de atividades práticas, os 
alunos são estimulados a 
levarem esses conhecimen-
tos à suas casas e reprodu-
zirem um comportamento 
de colaboração e mudança 
de hábito.  Part indo das 
explicações e vivências 
que experimentam durante 
o passeio. No processo os 
alunos recebem informa-
ções sobre a importância 

nação correta do lixo destacando 
a reciclagem, a incineração (lixo 
hospitalar) e o aterro sanitário; 
promover estímulo para mudan-
ça de hábito ao ensinar a forma 
correta de separar o lixo que 
pode ser reciclado; sensibilizar 
para diminuição no consumo 
exagerado evitando desperdí-
cios e colaborar na preservação 
do meio ambiente.

O Aterro Sanitário está de 
cara nova, ganhou estruturas 
mais modernas e sustentáveis, 
que incluem conceitos de ar-
te-ciência. Além de ampliar 
os conhecimentos sobre as 
diversas formas de se reapro-
veitar os materiais recicláveis, 
preservando assim os recursos 
naturais ainda disponíveis. 

Os alunos descobrem, de 
forma lúdica e descontraída, 
todo caminho do lixo como 
parte fundamental na manu-
tenção de uma cidade limpa 
e bem conservada. O Espaço 
Multiuso tem capacidade para 
30 pessoas e acessibilidade, a 
infraestrutura é feita de madei-
ra de reflorestamento e utiliza 
água de reuso nos sanitários. 
Durante a permanência no 
local, os participantes podem 
carregar o seu celular por meio 
de energia solar. 

da  separação  do  l ixo  e 
sobre a política dos cinco 
‘Rs’ (repensar, reduzir, re-
cusar, reutilizar e reciclar) 
a qual prioriza a redução 
do consumo e o reapro-
veitamento dos materiais. 
Os cinco ‘Rs’ fazem parte 
de um processo educativo 

que tem por objetivo uma 
mudança  de  hábi tos  no 
cotidiano dos cidadãos, 
levando-os a repensar seus 
valores e práticas, reduzin-
do o consumo exagerado 
e evitando o desperdício, 
ajudando na preservação 
do meio ambiente.

Ação
A proposta dessa ação é 

dividida em oito pontos sendo: 
sensibilizar os alunos a respeito 
da situação de inúmeros traba-
lhadores que vivem coletando, 
ou mesmo sobrevivendo com 
o que encontram nos lixos; ser 
capaz de associar o crescimento 

urbano e econômico ao aumento 
do consumo e ao impacto socio-
ambiental causado pela produ-
ção do lixo; identificar o exagero 
na produção de lixo doméstico 
e coletivo; obter informações 
e ser capaz de relacioná-las, 
utilizando-as no seu dia a dia; 
aprender importância da desti-

Como despertar nos jovens 
o gosto pela Literatura e, ainda, 
desenvolver a habilidade de 
escrita, leitura e compreensão 
de textos poéticos? Foi pen-
sando nisso, que a equipe de 
Linguagens do Colégio Obje-
tivo Indaiatuba elaborou um 
projeto que oferecerá Oficinas 
de Poesia aos alunos interessa-
dos do Ensino Médio, diurno 
e noturno, para que conheçam 
as diferentes modalidades de 
textos poéticos. 

Na última segunda-feira, 
dia 09 de abril, foi realizada 
a 2ª Oficina de Poesia com a 
professora Marcela Rodrigues. 
O tema foi Poesia Modernista, e 
apresentou aos alunos o formato 
da poesia do século XX, com 

versos livres (que não seguem 
uma métrica) e brancos (que 
possuem métrica, mas não uti-
lizam rimas), temática cotidiana 
e crítica social. 

A primeira Oficina acon-
teceu no dia 12 de março e 
abordou a Poesia Clássica. 
Nas duas próximas Oficinas 
os alunos conhecerão a Poesia 
Haikaísta e a Poesia Concreta. 
Ao todo serão quatro encontros, 
com duração de duas horas aula 
cada, em que os alunos terão 
a oportunidade de escrever e 
declamar seus poemas. Os tra-
balhos poderão ser apreciados 
no MARCO, Manifestações 
Artísticas do Colégio Objetivo 
Indaiatuba, que será realizado 
no mês de setembro. 

No dia 24 de março, sába-
do, o Colégio Montreal reali-
zou a 2ª Oficina Astromaker. A 
atividade faz parte das aulas de 
Robótica e teve como proposta 
a divulgação de um esporte 
pouco conhecido e praticado 
no Brasil, o sumô. A oficina 
foi realizada com os alunos dos 
4º e 5º anos do fundamental I, 
divididos em equipes de 4 a 5 
alunos.

Com essa iniciativa foi de-
senvolvido o trabalho em equi-
pe, além de reforçar conceitos 
aprendidos em sala de aula. 
“É uma oportunidade de fazer 
uma integração maior entre os 
alunos, que podem escolher 
suas equipes, além de aumen-
tar o conhecimento sobre a 

mecânica das montagens, uma 
vez que não tinham manual 
para montar”, relata Leandro, 
professor de Robótica.

Segundo Erik Sant’Anna, 
coordenador pedagógico da 
Via Maker, o maior vilão do 
aprendizado criativo a ser 
superado é a frustação, “algo 
que foi fortemente rebatido, 
quando o professor mediou as 
soluções e instigou cada grupo 
a melhorar sua montagem, 
convertendo a tristeza da frus-
tração em alegria”.

“Rica e gratificante”, foram 
as palavras escolhidas por Erik 
para descrever o torneio de ro-
bótica, que além de divertido, 
foi uma experiência de muito 
aprendizado.

Novos 13 residentes de 
Medicina iniciaram um novo 
ciclo de aprendizado no Hos-
pital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc). Os futuros 
pediatras, oftalmologistas, 
cirurgiões, emergencistas, 
neonatologistas e clínicos 
foram recepcionados pelo 
presidente da Comissão de 
Residência Médica e também 
diretor Técnico do Haoc, Dr. 
José Carlos Ribeiro da Motta 
Filho.

No total, o programa de 
Residência de Indaiatuba 
conta com 29 médicos, sen-
do que 13 estão iniciando o 
primeiro ano. São profissio-
nais de diversas localidades, 
como Espírito Santo, Minas 

Gerais, Santa Catarina, Goi-
ás, Rio de Janeiro e Bolívia.

Conforme a especializa-
ção, o tempo de Residência 
varia, podendo ser dois anos, 
no caso de Clínica Médica 
e Neonatolgia. Já Pediatria, 
Oftalmologia, Emergência e 
Cirurgia, são três anos. Em 
2019 ocorrerá ampliação das 
especialidades, com Resi-
dência em Psiquiatria.

Os alunos recebem bolsa 
durante o período de espe-
cialização, pagas pelo Minis-
tério da Saúde. O programa 
é credenciado pelo Ministé-
rio da Educação e Cultura 
(MEC) através da Comissão 
Nacional de Residência Mé-
dica.



Bancos vão oferecer parcelamento 
de dívida do cheque especial
Cada banco vai definir a taxa de juros dessa nova modalidade
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Um em cada quatro usuários de cartão de 
crédito entrou no rotativo em fevereiro

IBGE: ricos receberam 36 vezes acima 
do que ganharam os pobres em 2017
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A oferta será feita nos canais de relacionamento e o cliente decide se adere ou não à proposta
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Os bancos vão ofe-
recer aos clientes 
do cheque especial 

opção  de  parce lamento 
da dívida, com juros mais 
baixos, a partir de julho. 
A decisão foi anunciada na 
terça-feira, dia 10, pela Fe-
deração Brasileira de Ban-
cos (Febraban). Cada banco 
vai definir a taxa de juros 
dessa nova modalidade.

O cheque especial é uma 
das modalidades de crédito 
com taxas de juros mais al-
tas. Em fevereiro, chegou a 
324,12% ao ano, enquanto a 
taxa média do crédito livre 
para as famílias ficou em 
57,72% ao ano.

“Pelas novas regras, as 
instituições financeiras te-
rão sempre disponíveis ao 
consumidor uma alternativa 
mais barata para parcela-
mento do saldo devedor do 
cheque especial”, disse a 

Febraban, em nota.
De acordo com a enti-

dade, os consumidores que 
utilizam mais de 15% do 
limite do cheque durante 
30 dias consecutivos vão 
receber a oferta de parce-
lamento.

“A oferta será feita nos 
canais de relacionamento 
e o cliente decide se adere 
ou não à proposta. Caso não 
aceite, nova oferta deverá 
ser feita a cada 30 dias”, 
explicou a Febraban.

Canais de relacionamento
Os bancos, pelos seus ca-

nais de relacionamento, tam-
bém alertarão o consumidor 
quando ele entrar no cheque 
especial, “destacando que 
esse crédito deve ser utilizado 
em situações emergenciais e 
temporárias”.

“Caso o consumidor opte 
pelo parcelamento do saldo 
devedor, os bancos poderão 
manter os limites de crédito 
contratados, levando em 
consideração as condições 

de crédito do consumidor ou 
estabelecer novas condições 
para a utilização e pagamento 
do valor correspondente ao 
limite ainda não utilizado e 
que não tenha sido objeto 
do parcelamento”, disse a 
Febraban.

A Febraban informou 
ainda que o valor do limite 
de crédito do cheque especial 
disponível para utilização de-
verá ser informado nos extra-
tos de forma clara e apartada 
de modo a não ser confundido 

com valores mantidos em 
depósito pelo consumidor na 
conta corrente.

As mudanças foram feitas 
por meio de autorregulação. 
O Sistema de Autorregulação 
Bancária é um conjunto de 
normas criadas pelo próprio 
setor, com a participação do 
Banco ABC Brasil, Banco 
do Brasil, Banco do Nordes-
te, Banco Original, Banco 
Safra, Banco Toyota, Banco 
Volkswagen, Banco Voto-
rantim, Banpará, Banrisul, 

Bradesco, Caixa Econômica 
Federal, Citibank, China 
Construction Bank , Itaú Uni-
banco, Mercantil do Brasil, 
Santander e Sicred.

Os dirigentes do Banco 
Central (BC) vinham indi-
cando que a Febraban faria 
mudanças no cheque espe-
cial, por meio da autorregu-
lação, ainda este mês.

Saldo do cheque especial
Segundo dados do Banco 

Central, em janeiro de 2018 
o saldo da carteira de crédito 
do cheque especial era de R$ 
24,3 bilhões, representando 
1,5% do total das opera-
ções com pessoas físicas 
(R$ 1,657 trilhão) e 0,8% 
do saldo das operações do 
Sistema Financeiro Nacional 
(R$ 3,066 bilhões).

Se comparado com o vo-
lume total de operações com 
recursos livres (osbancos 
têm autonomia para definir 
os juros), o cheque especial 
representa 2,8% dessas ope-
rações. (Agência Brasil)

Uma pesquisa mostrou 
que 35% dos consumidores 
fizeram uso do cartão de 
crédito para realizar alguma 
compra em fevereiro e um 
em cada quatro usuários 
entraram no rotativo (24%), 
sendo que 10% pagaram um 
valor entre o mínimo e o to-
tal. A maioria (72%) afirma 
ter pagado o valor integral 
da fatura. Os dados são do 
Indicador de Uso do Crédi-
to apurado pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e pela Confedera-
ção Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), divulgado 
pelas entidades.

A sondagem ainda inves-
tigou o uso de outras moda-
lidades de crédito, pré-apro-
vadas ou não, e constatou 
que quatro em cada dez 
consumidores (41%) uti-
l izaram alguma delas: o 
crediário foi mencionado 
por 9%; o cheque especial, 

por 6%; os empréstimos, 
também por 6%, além dos 
financiamentos, por 3%.

Para a economista-che-
fe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, atrasos no rota-
tivo custam muito caro e 
o consumidor precisa ter 
consciência disso. “O paga-
mento do mínimo não é algo 
com que se deve contar, sob 
pena de ver a dívida crescer 
muito rápido. Mesmo que 
se apliquem as novas regras 
do cartão de crédito, que 
determinam que os atrasos 
devem ficar no máximo 30 
dias no rotativo, a opção 
de parcelamento da fatura 
também envolve altas taxas, 
que chegam a mais de 170% 
ao ano, na média”, alerta.

O levantamento revela 
ainda que cerca de 20% 
dos brasileiros tiveram cré-
dito negado em fevereiro 
ao tentarem parcelar uma 
compra em estabelecimen-

tos comerciais ou contratar 
serviços a prazo. A ina-
dimplência (9%) e a falta 
de comprovação ou insufi-
ciente de renda (5%) foram 
as principais razões para a 
negativa.

“O acesso ao crédito é 
um fator de inclusão no mer-
cado de consumo, mas que 
requer bastante cuidado. O 
consumidor que tem acesso 
ao crédito consegue anteci-
par o consumo de bens que, 
de outro modo, só seriam 
conquistados depois de um 
tempo de poupança. Mas 
muitos consumidores aca-
bam se perdendo no atalho 
do crédito e comprometendo 
a própria vida financeira”, 
afirma a economista.

O Indicador de Uso do 
Crédito que varia de zero 
a 100, marcou 26,2 pontos, 
sendo que quanto mais alto, 
maior a utilização de moda-
lidades de crédito.

Em 2017, os ricos do 
país ganharam 36,1 vezes 
mais do que metade dos 
mais pobres. Este grupo 
1% mais rico da população 
brasileira, em 2017, teve 
rendimento médio mensal 
de R$ 27.213. O valor re-
presenta, em média, 36,1 
vezes mais do que metade 
do que receberam os mais 
pobres – cujo renda mensal 
foi de R$ 754 naquele ano. 
Em 2016, o grupo mais rico 
ganhava 36,3 vezes mais do 
que a média do rendimento 
de metade dos mais pobres.

Os dados fazem parte 
da pesquisa Rendimento de 
todas as fontes 2017, divul-
gada na quarta-feira, dia 11, 
pelo  Instituto Brasileiro 
de Geografia e estatística 
(IBGE), com base em da-
dos da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua).

A publicação revela que a 

massa de rendimento médio 
mensal real domiciliar per 
capita, em 2017, foi de R$ 
263,1 bilhões. Deste total, 
os 10% da população com os 
maiores rendimentos ficavam 
com 43,3% do total. Os 10% 
menores rendimentos deti-
nham apenas 0,7% da renda.

Para o coordenador da 
pesquisa, Cimar Azeredo, 
os números mostram que a 
desigualdade ainda é grande 
no país. "Vamos separar a 
população inteira, do mais 
baixo ao mais alto. Se você 
pega metade dela, verá que 
a média de rendimento mé-
dio dos 50% que ganham 
menos é de R$ 754, valor 
mais que 36 vezes menor do 
que o rendimento da popu-
lação que ganha os maiores 
salários, e que chega a R$ 
27.213. Os 10% com os 
maiores rendimentos che-
gam a deter 43% do total 
recebido”, afirmou.

Bolsa Família
Com relação aos progra-

mas de transferência de renda 
do governo federal, a pesqui-
sa constatou que o percentual 
das famílias brasileiras que 
recebiam o Bolsa Família 
caiu 0,6 ponto percentual 
entre 2016 e 2017, ao passar 
de 14,3%para 13,7%.

Segundo a pesquisa, o ren-
dimento médio mensal real 
domiciliar per capita dos do-
micílios que recebiam o Bolsa 
Família em 2017 foi de R$ 324, 
bem inferior ao rendimento 
médio mensal real domiciliar 
per capita dos que não rece-
biam, que era de R$ 1.489.

Os dados indicam que os 
maiores percentuais de famí-
lias que recebiam algum tipo 
de benefício dos programas de 
transferência de renda do go-
verno estavam localizados, no 
ano passado, nas regiões Norte e 
Nordeste, com respectivamente 
25,8% e 28,4% dos domicílios.
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Motorista de transporte 
público agride garotas 
Empresa demitiu o funcionário por justa causa após o ocorrido
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REPRODUÇAÃO

Na tarde da última se-
gunda-feira, dia 9, um 
motorista do trans-

porte público de Indaiatuba 
agrediu duas garotas na linha 
310 - Oliveira Camargo. As 
garotas que sofreram agressão 
têm 19 e 22 anos de idade, e 
são namoradas. As agressões 
ocorreram após o funcionário 
ter feito uma afirmação homo-
fóbica contra as garotas.

De acordo com a mãe da 
garota de 19 anos, as duas 
haviam pego o ônibus de pre-
fixo nº 1859, linha 310, cujo 
ponto final é atrás do Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(HAOC). Ao chegar ao final 
da linha, sua filha questionou 
se o ônibus passaria perto de 
um local onde elas desejavam 
desembarcar. O motorista teria 
respondido de forma grosseira 
que elas deveriam desembar-
car e passar o cartão novamen-
te para prosseguir viagem. As 
duas desceram e embarcaram 
novamente.

Ao passar pela catraca, a 
garota havia perguntado ao 
motorista qual o nome dele, 
pois ela faria uma reclamação 
dele na empresa, já que havia 

considerado grosseiro o seu 
comportamento. O homem se 
levantou, então, e dirigiu-se 
até as duas afirmando que 
aquele ônibus não era para 
elas. Ele disse ainda que "se 
vocês querem se vestir como 
homens então vão apanhar 
como homem", e começou a 
agredi-las, deixando-as com 
hematomas e ferimentos.

Depois disso, as jovens 
desceram do ônibus e se diri-
giram ao HAOC, onde recebe-
ram atendimento médico.

Agora, a garota de 19 anos, 
cujos ferimentos foram mais 
graves, será submetida a exa-
mes médicos mais detalhados, 
por conta de uma lesão no 
olho.

A mãe da vítima desabafou 
em seu Facebook, lamentando 
o episódio de preconceito que 
sua filha sofreu. "Ficou claro 
que foi um caso de homofobia, 
pois ela pagou as passagens, 
quatro, com o cartão. Até 
quando essas agressões com as 
pessoas continuarão?", ques-
tiona a mãe.

O motorista foi demitido 
por justa causa. A reportagem 
tentou contato com a SOU 
Indaiatuba, mas até o fecha-
mento da edição, não obteve 
retorno da mesma.

Mais um caso de 
embriaguez ao volante é 
registrado na cidade

Cão Luk localiza entorpecentes no Jardim Morumbi

Falso funcionário da RF é detido por estelionato

Caminhão tomba na 
rodovia Santos Dumont

Guarda Civil recupera 
bikelete furtada

BEBIDA

DROGAS

PRISÃO

ACIDENTE

ROUBO

Na tarde de domingo (8) os 
guardas civis receberam uma 
informação, via rádio, que ha-
via um acidente de trânsito no 
bairro Jardim Morada do Sol.

Ao chegarem ao local dos 
fatos observaram que um dos 
indivíduos apresentava sinais 
de embriagues. 

De acordo com informa-
ções, o mesmo perdeu o con-
trole da direção ao passar em 

uma lombada, vindo a colidir 
com outro carro que estava 
estacionado.

O indivíduo foi encami-
nhado ao IML de Campinas 
para realização de exame de 
sangue que confirmou à em-
briaguez e foi dada, então, voz 
de prisão.

Foi estipulada uma fiança 
no valor de R$ 1 mil que foi 
paga e o indivíduo liberado.

Cão localizou 56 tubetes de cocaína e oito porções de maconha

Com o acidente duas vias da pista foram bloqueadas e causou 4 qui-
lômetros de congestionamento

Durante o patrulhamen-
to pelo Bairro Jardim Mo-
rumbi, na tarde do último 
domingo (08), a equipe do 
Canil foi abordada por um 
morador do bairro.

De acordo com o mora-
dor, ele desconfiava da ati-
tude de um indivíduo, que 
ia de tempos em tempos até 
um terreno na Rua Arthur 

Seabra C. da Rocha.
Diante da denúncia, os 

Guardas Civis passaram o 
Cão Luck no terreno, que 
localizou em um buraco no 
muro, 56 tubetes de cocaína 
e oito porções de maconha.

Toda a  droga  loca l i -
zada foi  apresentada na 
Delegacia de Polícia do 
município.

No final da tarde de ter-
ça-feira (10) um caminhão 
bateu duas vezes na proteção 
da pista e acabou tombando na 
rodovia Santos Dumont .

O motorista conseguiu sair 
porém sofreu ferimentos na 
região da cabeça. O mesmo 
foi socorrido e levado para 
Hospital Augusto de Oliveira 
(Haoc). O estado do motorista 
não foi divulgado.

Com o acidente duas vias 
da pista foram bloqueadas e 
as equipes da AB Colinas e 
integrantes da Polícia Militar 
Rodoviária fizeram a organi-
zação do trânsito na marginal, 
no 47 km sentido Indaiatuba 
Salto. Até as 21h30 a pista 
ainda não tinha sido liberada.

De acordo com concessio-
nária houve 4 quilômetros de 
congestionamento.

Um homem de 44 anos 
foi preso na manhã des-
ta segunda-feira (9), em 

Inda ia tuba ,  acusado  de 
e s t e l i ona to .  Segundo  a 
polícia, ele se apresenta-

va como funcionário da 
Receita Federal. Arreca-
dava dinheiro das vítimas 

d i z e n d o  t e r  f a c i l i d a d e 
para adquirir objetos que 
seriam leiloados.

Durante o patrulhamento pelo 
Bairro Juscelino Kubitschek na 
noite da última quinta-feira (05), 
a Guarda Civil localizou uma 
bikelete furtada no dia 03.

No momento em que a via-
tura 010 passava pela Rua Re-
nato Riggio, os Guarda Civis 
cruzaram com dois jovens em 
uma bicicleta motorizada, que 
demonstraram muito nervosis-
mo ao avistarem a viatura.

Diante da suspeita de algo 

ilícito com os jovens, os Guardas 
Civis abordaram os dois, e quan-
do indagado sobre a bikelete, o 
indivíduo disse aos Guardas que 
comprou ela de um desconheci-
do. Após pesquisarem o número 
de identificação da bikelete, os 
Guardas descobriram que ela era 
produto de furto no dia 03.

Diante dos fatos os jovens e 
a bikelete foram conduzidos até 
a delegacia de polícia. A bikelete 
foi devolvida ao dono.

As agressões ocorreram após o funcionário ter feito uma afirmação 
homofóbica contra as garotas

GUARDA CIVIL INDAIATUBA
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Evânio Rodrigues disputará nos dias 25 a 30 de maio, na França

Atleta de Halterofilismo irá 
disputar Campeonato Europeu

A14

19º CAMP. LIGA REGIONAL AIFA DE FUTSAL
Rodada amanhã, dia 14, na Sol-Sol
Horário Time                                              Divisão
12:50 Projeto Restitui B x União Z. Leste                              3°
13:50 Clube 9 de Julho x Tapiatiba/Sociapan                       2°
14:40 Flamengo xR5 Col. Meta                             1°
15:30 Projeto Restitui x Sol-Sol                                       1°
16:20 Parque Indaia x Kautela/Elfa                               2°
17:10 Juventus x Dubai Futsal                                2°

Rodada amanhã, dia 14, no Ginásio Municipal de Esportes
Horário Time                                       Divisão
12:50 Palone  Tintas x Cruzeiro/2R Soccer                3°
13:50 The  Rocket x Zenit Futsal                               2°
14:40 Carvalhada Futsal x Cebi/VM                                  2°
15:30 União Tribuna x Tênis de Ouro                            1°
16:20  A. Oliveira/P. B. Horiz/Extintuba x Scalke Gril/Tam. Tintas   1°
17:10 Borussia/D. Pachelli x União Tribuna B                2°
18:00 Klorofila/Piscina.Com x Barcemilona Futsal        2°

Rodada domingo, dia 18, no Ginásio Municipal de Esportes
Horário Time                                      Divisão
08:50  Galaticos x Futshow                                      3°
09:50  Kitimico x Unidos B. Gaucho                        3°
10:40  Atlético Santa Fé x Colégio Conquista                   3°

18º Copa Futsal Atletas de Cristo 2018
Rodada domingo, dia 15, no Ginásio Municipal de Esportes

Horário  Time                                           Grupo
12:00 Com. Cultura Real x Avivamento Biblico A
12:50 Nazareno Central x Batista do Povo  B
13:40 Geração Adolores x Bola de Neve  A
14:30 Ministerio Plenitude x ASS. de Deus Leão Juda     B
15:20 E. Quandrangular x Hangar7                                A

Primavera estreia com 
empate no Paulistão

CAMPEONATO

O atleta de Halterofilis-
mo PCD (Pessoa Com 
Deficiência), Evânio 

Rodrigues, irá disputar o Cam-
peonato Europeu (Aberto) em 
Berk Sur Mer, na França. A 
disputa ocorre entre os dias 25 
e 30 maio.

Rodrigues garantiu a vaga 
após conquistar a medalha de 
ouro levantando 187 kg, na 
categoria 80 Kg, uma abaixo 
da sua categoria, que normal-
mente é 88 Kg no Circuito Lo-
terias Caixas que foi realizado 
em Aracaju-SE nos dias 23 a 
25 de março.

A modalidade conta com 
três etapas nacionais. A se-
gunda fase nacional será rea-
lizada de 12 a 15 de abril, du-
rante a regional Centro-Leste, 
em Goiânia (GO) com a pre-
sença do atleta Indaiatubano. 
A terceira etapa nacional e o 
Campeonato Brasileiro acon-
tecerão no Centro de Treina-
mento Paralímpico, em São 

Paulo, em junho e outubro, 
respectivamente. 

O Circuito Caixa Loterias 
é organizado pelo Comitê Pa-
ralímpico Brasileiro (CPB) 
e patrocinado pelas Loterias 
Caixa. Este é o mais importante 
evento paralímpico nacional de 
atletismo, halterofilismo e nata-
ção. Composto por quatro fases 
regionais e duas nacionais, tem 
como objetivo desenvolver as 
práticas desportivas em todos 
os municípios e estados brasi-
leiros, além de melhorar o nível 
técnico das modalidades e dar 
oportunidades para atletas de 
elite e novos valores do esporte 
paralímpico do país. 

Em 2018, as disputas das 
fases nacionais serão separa-
das por modalidade - haverá 
ainda um Campeonato Brasi-
leiro de cada modalidade.  

Conquista
Outro atleta da equipe de 

Halterofilismo Paralímpico 
da Secretaria de Esportes de 
Indaiatuba conquistou meda-
lha no Circuito Loterias Caixa.  

Reinaldo de Carvalho foi o 
segundo colocado na categoria 
97 kg, com a marca de 166 kg. 
O regional Norte-Nordeste 
contou com 112 halterofilistas.  

Agora seu próximo desafio 
será na 1ª Fase Nacional, entre 
21 e 24 de junho, no Centro de 
Treinamento Paralímpico Bra-
sileiro (CTPB), em São Paulo. 

Atleta de Indaiatuba irá em busca de medalha na França

DIVULGAÇÃO/RIC-PMI

No último domingo (08) 
o Primavera fez sua estreia 
no Campeonato Paulista 
contra o Itararé, no estádio 
Vergínio Holtz, em Itararé e 
o fantasma ficou no empate 
por 1x1.

O jogo começou com 
a equipe da casa pressio-
nando o time visitante com 
triangulações rápidas no 
meio de campo e jogadas 
individuais, mas a defesa do 
Primavera soube suportar a 
pressão e conseguiu equili-
brar a partida.

Aos 34 minutos da etapa 
inicial o Primavera sur-
preendeu os donos da casa 
abrindo o placar com Júnior 

Ceará e trouxe mais tranqui-
lidade a equipe até o fim do 
primeiro tempo.

Na etapa final o Itararé 
continuou com a pressão 
imposta no primeiro tempo 
até que alcançou seu gol. 
Aos 16 minutos camisa 10, 
Pequeno, destaque da parti-
da empatou o jogo.

Durante o segundo tem-
po, ambos os técnicos me-
xeram em suas respectivas 
equipes em busca do gol da 
vitória mais o jogo ficou no 
empate.

O Primavera enfrenta 
pela segunda rodada, em 
casa, amanhã, dia 14, às 15 
horas contra o Elosport.

Classificação Grupo 05
         Pontos   Jogos      VI       EM      DE       SG
1ºElosport 3 1 1 0 0         1 
2ºGuarujá 1 1 0 1 0         0 
3ºMauaense  1 1 0 1 0         0 
4ºItararé 1 1 0 1 0         0 
5ºPrimavera 1 1 0 1 0         0 
6ºBarcelona 1 1 0 1 0         0 
7ºMauá   1 1 0 1         0         0 
8ºJabaquara 0 1 0 0 1       -1 
PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | 
EM - Empates | DE – Derrotas SG - Saldo de Gols

Confira os resultados da 1ª rodada
Mauaense   2 x 2  Guarujá
Flamengo-SP   3 x 0  Atlético Mogi
América-SP   3 x 2  Catanduvense
Grêmio Prudente-SP  1 x 5  Osvaldo Cruz-SP
Andradina   4 x 0  Assisense
Catanduva   1 x 0  Fernandópolis-SP
 Tupã-SP   0 x 0  Santacruzense
São José-SP   1 x 0  Guarulhos-SP
VOCEM   3 x 0  Talentos 10
José Bonifácio-SP  2 x 0  Inter de Bebedouro-SP
Taquaritinga   0 x 0  Bandeirante
Francana-SP   2 x 0  Brasilis
XV de Jaú-SP   1 x 3  Comercial-SP
Jaguariúna   0 x 0  Sãocarlense
Paulista-SP  0 x 0  Amparo
Elosport-SP   2 x 1  Jabaquara
Barcelona   0 x 0  Mauá
União Mogi-SP  0 x 1  Joseense
Itararé    1 x 1  Primavera-SP



Faici 2018 valoriza artistas da região
Os ingressos já podem ser adquiridos online e em diversos pontos físicos de venda em Indaiatuba e cidades vizinhas
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A Feira Agropecuária, In-
dustrial e Comercial de 
Indaiatuba (Faici) acon-

tece de 2 a 11 de agosto com muitas novidades e uma grande 
programação na comemoração de 30 anos. E com intuito de 
valorizar a região, além de renomados artistas como Naiara 
Azevedo, Zé Neto & Cristiano e Simone & Simaria, a Festa 
contará também com shows de músicos como Bruno di Marco 
& Cristiano e Leandro & Lorena. Os ingressos para a Faici 
2018 já podem ser adquiridos online e em diversos pontos de 
venda físicos em Indaiatuba e cidades vizinhas.

Na primeira noite, 2 de agosto, o clima de festa começa 
com uma estreia. Pela primeira vez em Indaiatuba, Zé Neto & 
Cristiano animarão o público. No repertório, sucessos como 
Largado as traças, Cadeira de aço e Amigo taxista não faltarão 
para a alegria dos fãs de carteirinha.

No dia 3, a música promete tomar a madrugada, começan-
do por Naldo Barrettos. O cantor de Mato Grosso do Sul, que 
também é locutor, já se apresentou ao lado de grandes nomes da 
música brasileira como Jorge & Mateus, Fernando & Sorocaba, 
Victor & Léo e Edson & Hudson, e promete elevar o nível de 
empolgação do público já que em seguida, o sertanejo continua 
nas vozes de Bruno di Marco & Cristiano. A dupla, que é suces-
so nos bares da região, já subiu ao palco da Faici outras vezes e 
garante muita animação durante o show. E a noite se concluirá 
com as irmãs Maiara & Maraisa que protagonizaram uma das 
noites de maior público da edição da Festa do ano passado.

No sábado, 4, o palco primeiramente será de Roby & Thiago 
que apresentam um repertório com sucessos como Din Terim 
Bebim, E a gente faz amor e Namora pro ce vê. A animação 
prossegue com os queridinhos do público, os irmãos Henrique 
& Juliano, que pelo terceiro ano consecutivo marcam presença 
na Festa, e não deixarão faltar no setlist os sucessos que o pú-
blico cantará em coro como Vidinha de balada e Aquela pessoa.

Seguindo a programação, a Faici recebe o mineiro Gusttavo 
Lima no dia 9 de agosto. O cantor e compositor que toca violão, 
viola, guitarra, bateria, baixo e sanfona, será o responsável por 
incendiar os visitantes da Festa, abrindo a segunda semana de 
shows.

Já na sexta-feira, 10, o casal Leandro & Lorena pisa no palco 
da Festa pela primeira vez para um momento marcante com o 
público: o lançamento do DVD da dupla que tem cinco anos de 
estrada. No repertório músicas românticas e também o batidão 
sertanejo, que já é uma característica da dupla. Logo depois, 
quem coloca a arena da FAICI para ferver são as coleguinhas 
Simone & Simaria com a responsabilidade de levar a animação 
até a madrugada.

E no último dia da FAICI 2018, 11, a programação agrada-
rá aos apaixonados dos clássicos sertanejos com a dupla Rio 
Negro & Solimões, que promete um show com direito a uma 

viagem no tempo do estilo musical e sucessos atuais. E com 
a empolgação do público a mil, a paranaense Naiara Azevedo 
sobe ao palco para sua estreia na FAICI com um repertório de 
muita sofrência e músicas como Pegada que desgrama, 50 reais 
e Avisa que eu cheguei.

Ingressos e camarote
Para quem quer curtir os shows da Faici 2018 na arena, 

o valor do 1º lote da Pista será de R$ 40. Colocando os 
valores no papel, a opção mais vantajosa para quem 
quer aproveitar todas as noites da Festa é o Passaporte 
Faici. O convite custa R$150 e dá direito aos seis dias 
do evento para aproveitar as atrações no setor pista, uma 
economia de R$ 90 para o público.

Há também opção como os camarotes indi-
viduais. O Super Premium contará com 
mini camarotes exclusivos com capa-
cidade para 10 pessoas. O ambiente 
incluirá serviço diferenciado e 
atrações todas as noites, logo após 
o show principal. A programação 
completa será divulgada nas redes 
sociais da Festa.

No Infinity Prime o sistema 
all inclusive contará com diver-
sas 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 bele-
za com profissionais à disposição. 
Após o show principal o lounge ex-
clusivo receberá uma atração especial 
a cada noite.

Além das programações extras, os ca-
marotes individuais têm a vantagem da Área 
VIP. O espaço garante uma visão privilegiada 
dos artistas no momento do show principal e 
será dividido com um lado exclusivo para os 
visitantes que escolherem aproveitar a Faici no 
camarote Super Premium e o outro lado exclusivo 
para quem adquirir Camarote Infinity Prime.

Assim como nos últimos anos a FAICI dispo-
nibilizará camarotes corporativos para 10, 15 e 20 
pessoas, sendo que 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 Faici 2018 conta com patrocínio de Brasa Bur-

guers, Croissant & Cia, Chapéus Pralana, Martiterra, Travel Inn 
Wise Indaiatuba, Hot Flowers, Fox Rodas, Padaria Lider e Exsa 
Empreendimentos. Para mais informações e reservas de camaro-
tes 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 po-
dem ser adquiridos em pontos físicos em Indaiatuba e 

região ou online no 
site www.faici.

com/ingressos. 
Mais infor-

mações no 
(19) 3264 
0936 ou 
www.fai-
ci.com.

Trio Diáspora se apresenta amanhã 
no ‘Abril pro Jazz’

Aberta as inscrições para o 14º 
Festival de MPB

MÚSICA

CONCURSO

O projeto ‘Abril Pro Jazz’, 
realizado pela Secretaria de 
Cultura, tem início amanhã 
com o Trio Diáspora. A apre-
sentação acontece às 20 horas, 
no Centro Cultural Hermene-
gildo Pinto, localizado na ave-
nida Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 5.924, Jardim Mora-
da do Sol. As apresentações 
dos shows do projeto Abril 
pro Jazz não terão distribui-
ção de ingressos e o público 

garantirá seu lugar por ordem 
de chegada.

O Trio Diáspora faz parte 
de um conjunto maior, o Co-
letivo Musical Diáspora, que 
traz em sua trajetória a ideia 
de fazer uma música pouco 
explorada no nosso país, mas 
ainda assim, muito bem recebi-
da. Conseguem ser inovadores 
misturando a interpretação 
balanceada com o improviso, 
a combinação de estilos sem 

clichês, sem preconceitos, 
seguindo a tendência de fusão 
de gêneros como uma releitura. 

No dia 21 Sara Bonfim 
subirá ao palco do Centro 
Cultural do Jardim Morada do 
Sol para interpretar standards 
do jazz, acompanhada pelo trio 
Alien Groove. Encerrando a 
programação, no dia 28, a apre-
sentação será comandada pela 
Campinas Jazz Band, liderada 
pelo saxofonista Bruno Cabral. 

Estão abertas as inscri-
ções para a 14ª edição do 
Festival de MPB que devem 
ser feitas de forma online 
através do link http://www.
indaiatuba.sp.gov.br/cul-
tura/concursos/festival-de-
-mpb/ até o dia 27 de abril. 
Neste mesmo endereço estão 
disponíveis o edital de parti-
cipação, ficha de inscrição, 
autorização para menores e 
link para impressão da taxa 
de inscrição. O valor de R$ 

50, referente a taxa de ins-
crição, será depositado na 
conta do Fundo de Cultura 
da Prefeitura Municipal de 
Indaiatuba. Informações 
(19) 3894-1867.

Podem participar solos, 
duplas e bandas do respec-
tivo gênero da cidade de 
Indaiatuba e de todo o terri-
tório nacional. Os inscritos 
devem apresentar duas mú-
sicas próprias, sendo uma 
para passagem do som, com 

no máximo quatro minutos 
de duração e outra que con-
correrá ao prêmio e deve ser 
de composição própria.

A eliminatória aconte-
cerá no sábado, dia 23 de 
junho, a partir das 15h. Já 
a final será no domingo, 
dia 27 de junho. As duas 
etapas serão disputadas na 
Sala Acrísio de Camargo, 
no Ciaei (Centro Integrado 
de Apoio à Educação de 
Indaiatuba).



Mês do Teatro Espírita de Indaiatuba continua 
neste fim de semana

ARTES

No teatro será contada várias aventuras de Masha e seu melhor amigo urso

Horóscopo de 13 a 19/04 Por Alex Costa Guimarães

A energia do ariano aparece com mais vigor e suas 
forças se focam em melhorar seus ganhos e bens. 
Se existe algum projeto em andamento, agora é hora 
de avançar nele. Foque suas energias para ir até a 
conclusão desse plano. Não fique só nos sonhos e 

desejos, acorde e ponha em prática seus objetivos. Evite sonhar alto 
demais para que a concretização de seus sonhos ocorram.

O taurino vem desejando trabalhar em equipe ou ter 
pessoas ao seu lado que pensem como ele. A partir 
do dia 12 de abril o nativo se volta para melhorar seus 
ganhos e foca seus sentimentos e esforços para ampli-
ar seus bens e ganhos pessoais. Sua saúde melhora, 
mas é a partir do dia 21 de abril que sua força e vigor 
voltam a seus ritmos normais.

Sabe aquele tipo de pessoa que chega em um ambi-
ente e traz alegria, movimenta o lugar e todos ficam 
meio eufóricos e felizes? Pois bem, o geminiano está 
com essa energia nestas semanas. Isso o fará tão 
contente que pode exagerar na dose e ficar com a 

saúde prejudicada. Esse mês de exige um cuidado intenso com sua 
saúde. Não exagere em suas atitudes.

Novas idéias tendem a ser implantadas e relacio-
nadas com sua projeção social que pode ser des-
de um casamento até uma dedicação profissional. 
Seu lar ou sua família fica mais em evidência, e/
ou o nativo estará estruturando uma nova família 
para si nesse período. Enfrente os problemas, não se esconda 
deles, isso trará felicidade por conseguir lidar com eles.

O foco do leonino tende a ser um pouco mais direcio-
nado para sua vida profissional, sua projeção social e 
como pode melhorar seu status. Apesar disso, novos 
amigos tendem a surgir, e o convite para muitas festas 
ou relacionamentos tendem a ocorrer. Dar e receber 

é um movimento que o leonino precisa aprender a fazer de forma 
equilibrada, principalmente neste momento.

O nativo sente desejos intensos de viajar para bem 
longe, de expandir, pode ter contatos com pessoas 
que vêm de longe. No trabalho procure não querer 
fazer tudo ao mesmo tempo. Pode viver situações 
que exigirão o confronto com novos problemas e 
emocionalmente o nativo ainda está fragilizado. Tenha calma, seu 
raciocínio e a fé no futuro trará condições favoráveis.

Novas pessoas surgem e farão parte de seu novo cír-
culo social. Mudanças no trabalho tendem a ocorrer. 
Talvez sinta que a rotina do dia a dia não esteja sendo 
cumprida como deveria, evite se isolar, pois isso trará 
mais dificuldades. Sua saúde pode exigir cuidados. 

Permita ter um estilo de vida mais tranquilo.

Seu foco será nos relacionamentos, nos compromissos as-
sumidos e na formalização de alguma sociedade ou parceria. 
Uma situação crítica pode ocorrer, forçando o nativo aprender 
a reagir com calma e sobriedade diante de acontecimentos 
difíceis. Cuide de sua saúde, seja paciente e cuidadoso.

Foco no trabalho, podendo renovar sua vida profissional 
ou iniciar um novo rumo ela, tudo de modo inesperado. 
Pode arrumar emprego em um lugar distante. Estas 
semanas marcam a necessidade de tomar decisões 
importantes que irão marcar um novo rumo em sua vida. 

Foque na decisão, não no questionamento acerca dela.

O nativo tem a possibilidade de se divertir, ter mais 
prazeres e diversos amores inesperados podem ocor-
rer. De qualquer modo, agora pode ser um período 
leve, desde que saiba lidar com seus medos e não os 
deixe controlar suas ações. Veja as dificuldades como 
algo que vai enriquecer teu caráter e tua força pessoal.

Estas semanas trazem mudanças na vida do aquari-
ano, permitindo reviravoltas importantes. Pode encer-
rar ou firmar contratos e novas oportunidades surgem. 
O momento marca a possibilidade de encontrar dentro 
de si aquela força pessoal que tanto vem buscando 

de um tempo pra cá. Possibilidade de viagens para longe.

O nativo deixa um pouco de lado a questão materialista 
e passa a buscar mais contato com as pessoas, troca 
de conhecimentos, estudos, lidar com irmãos e com rel-
acionamentos passageiros, mas muito sensualizados. O 
momento é favorável para encontros, busque interagir 
emocionalmente com estas pessoas, e não apenas de forma mecânica.

Teatro Ciaei recebe musical 
infantil “Masha e o Urso”
Show acontece neste domingo, dia 15, às 15 horas

DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO
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O desenho que é sucesso 
na TV desembarca 
em Indaiatuba com 

o musical infantil “Masha e o 
Urso – Mini Live Show” que 
será realizado neste domingo, 
dia 15, às 15 horas, no Teatro 
Ciaei, que está localizado na 
Avenida Engenheiro Roberto 
Barnabé, 3665, Jardim Regina.

Os ingressos já estão à ven-
da nos valores R$ 60 (inteira) e 
R$ 30 (meia-entrada conforme 
regra) e podem ser adquiridos 
através do site www.ingres-
sodigital.com ou através do 
telefone 0800 591 0251. As en-
tradas também estarão à venda 
no dia do evento, na bilheteria 
do teatro, a partir das 14 horas.

Masha é uma pequena me-
nina bagunceira, e que sempre 
arma confusões. Ela mora em 
uma casa em meio a floresta, 
da estação ferroviária, da fer-
rovia Transiberiana e frequen-
temente passeia sozinha atrás 
dos animais, entre eles o seu 

amigo urso. Masha está sempre 
visitando a casa do amigo, e as 
vezes o irritando e causando 
problemas, apesar dele sempre 
cuidar como uma figura adulta 
responsável paterna.

O urso é o melhor amigo de 
Masha, a quem constantemente 
visita em sua casa. É sério e cal-
mo já tendo trabalhado em um 
circo possuindo assim vários 
prêmios de lá, ainda sabendo 
fazer alguns truques de mágica 
e acrobacia. Sempre busca por 
paz e sossego se não fosse por 
todas as divertidas confusões 
proporcionadas por Masha. 

No teatro, contará várias 
aventuras de Masha, seu melhor 
amigo urso e vários de seus ami-
gos. O espetáculo traz ao palco 
canções idealizadas, efeitos de 
iluminação e cenários coloridos, 
fazendo com que o resumo da 
obra prenda a atenção dos pais e 
crianças 100% do tempo.

Durante os 50 minutos, 
cerca de 20 profissionais entre 
atores e técnicos se revezam, 
para agradar não somente aos 
pequenos, mas como seus pais.

O Centro Espírita Luz, Paz e Amor e a Cia. Teatral “Pa-
luarte” dão continuidade amanhã, dia 14, ao Mês do Teatro 
Espírita de Indaiatuba. Na música o público poderá conferir, 
às 19h30, o Grupo Musical Vozes do Amanhã do C.E. Allan 
Kardec, de Campinas e a apresentação dos alunos de violão 
da Cia. de Artes Paluarte.

   Já no teatro, às 20 horas, haverá apresentação da Incrível 
História da Mediunidade e Viva a Vida, do Núcleo Espírita 
de Artes (NEA), de Florianópolis.    No dia também haverá 
apresentação da Esquete Teatral, da Cia de Artes Paluarte 
de Indaiatuba.   Todos os eventos ocorrem na Rua Romário 
Capóssoli, 80, Jardim Itamaracá.

   Para todas as apresentações a entrada é gratuita.
   A organização pede a colaboração de um quilo de ali-

mento não perecível ou um litro de leite longa vida.
   Dando continuidade ao evento, no próximo sábado, dia 

21, o Grupo Vocal GTTM, da Instituição Seara Bendita de 
São Paulo se apresentará às 19h30. Já às 20h será reprisado 
“O Amor Salva” com duração de 3 horas, do Grupo Teatral 
Terceiro Milênio – Nair de Moraes – da Instituição Seara 
Bendita.

    No próximo dia 28, sábado, encerrando o Mês do 
Teatro Espírita de Indaiatuba, haverá a apresentação do 
artista Clayton Prato de Americana, às 19h30, e em seguida 
às 20h o Grupo de teatro SouArt do C.E. Allan Kardec de 
Campinas, apresentará “A Força do Perdão”.

Para maiores informações (19) 3312-2138/99144-
8300/99613-7505.

Ana Botafogo ministra 
aula de Ballet Clássico 

DANÇA

Em comemoração ao 
seu aniversário de 30 anos, 
a Galpão 1 Academia de 
Dança promove no dia 21 
de abril, uma aula especial 
de Ballet Clássico com a 
bailarina Ana Botafogo. O 
evento acontece na Sala 
Acrísio de Camargo, no 
Ciaei (Centro Integrado de 
Apoio à Educação de In-
daiatuba), em dois horários: 
às 9h e às 11h. O ingresso 
deve ser trocado por um 
collant preto ou uma meia 
calça rosa infantil.

Com 42 anos de carreira, 
Ana Botafogo é a primeira 
bailarina do Ballet do The-
atro Municipal do Rio de 
Janeiro. Também Integrou o 
Ballet de Marseille na Fran-
ça e representou o Brasil na 
Gala Iberoamericana de La 
Danza, na Espanha. Como 
convidada participou de 
espetáculos de companhias 

como  Saddler's Wells 
Royal Ballet, Ballet Na-
cional de Cuba e Ballet da 
Ópera de Roma. Dentre suas 
apresentações nacionais 
destacam-se Ana Botafogo 
in Concert, Três Momentos 
do Amor, Suíte Flora e Isto 
é Brasil.

Ao longo de 
sua trajetó-
r i a ,  A n a 
Botafogo 
r e c e b e u 
d i v e r s a s 
condecora-
ções como 
C h e v a l i e r 
dans L'Ordre 
des Arts et 
des Lettres, 
c o n c e d i d o 

pelo Ministério da 
Cultura da França, 

Ordem Méri to 
Cultural, pelo 
Ministério da 
Cultura brasi-

leiro e Medalha 
P e d r o  E r n e s -
to, pela Câma-

ra Municipal do 
Rio de Janeiro, 

além do título 
de Embaixa-

dora da Ci-
d a d e  d o 
R i o  d e 

Janeiro. As aulas com a 
bailarina acontecerão em 
dois horários: às 9h, para 
crianças de 10 a 14 anos de 
idade, e às 11h, para pessoas 
acima de 14 anos.

Para participar é preci-
so se inscrever na sede da 
Galpão 1 e trocar o ingresso 
por um collant preto usado 
e conservado ou uma meia 
calça rosa nova nos tama-
nhos P ou M. As arrecada-
ções serão doadas para as 
turmas de oficina de ballet 
da Prefeitura Municipal de 
Indaiatuba realizadas no 
Campo Bonito. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
pelo telefone (19) 3875 
6887 ou na Galpão 1 Aca-
demia de Dança situada à 
rua 9 de Julho, 410, Centro, 

Indaiatuba (SP).

Aula com Ana 
Botafogo acontece 

no dia 21 de 
abril 



Adelaide Decoração

Duas 
Rodas

Luck Chic

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja

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

Casa da Esfiha

Seu vestido de noiva será o traje mais bonito que você usará na vida, de 
pura magia, aquele que você ficará deslumbrante. Então corra para a A 
Nova Loja e conheça de perto a maravilhosa Coleção Outono Bromélia 
da Center Noivas, com muita renda, transparência e brilho, com tecidos 
nobres e caimento impecável que realmente encantam. Confira também 
a nova coleção moda festa, com longos e curtos, na opção venda ou 
aluguel. Demais! Whatsapp: 9.9540-8836. Telefone: 3875-1760

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

Hélio, da Casa da Esfiha, 
recebendo o Certificado do 
Frutos de Indaiá

Rubens, da DDMax, 
recebendo o Certificado do 
Frutos de Indaiá

Para deixar seu dia ainda mais gostoso, a Casa da Esfiha 
indica o charuto de folhas de uvas. Ele é recheado com carne 
moída especial, combinado com arroz e um molho tradicional 
muito saboroso. Uma ótima pedida, experimente!

A cachorrinha Dalilla com o 
tutor Sebastião em consulta 
com a doutora Sueli, na Clínica 
Veterinária Bicho Amigo

A noiva Leticia Oliveira. É a A Nova Loja homenageando sua cliente
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Acaba de chegar a nova 
coleção Outono / Inverno 
na Luck Chic modelos 
maravilhosos e nas cores 
da nova estação. Tudo 

com 15% off e 6x no 
cartão. Vá conferir. 

Rua 24 de Maio, 
1320 - Fone: 
3875-0186

BICICLETA OGGI AGILE PRO CARBON ARO 29 - Quadro Carbono, Grupo 
Shimano XT, Suspensão Rock Shox Sid com trava no guidão, Componentes ITM 
Pedal clip para sapatilha, excelente qualidade. Não compre sem antes consultar 
a biccletaria. Tudo isso e muito mais você encontra na Duas Rodas Bicicletas Av. 
Presidente Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269

No Grenelle Gastro Pub, você também saboreia deliciosas 
sobremesas, como este maravilhoso brigadeiro de colher! 
Vale a pena experimentar! Avenida Conceição, 250 - Fone: 
3834-4802. Bom demais!

Cilene, Ana Flávia e Carla

Celso

André e Vinicius

Os chefes e 
proprietários 
do Restaurante 
San Benedito 
Bar & Cozinha 
recebendo os 
clientes e amigos 
Clemance e 
Leandro Ceccon 
Garcia

Que tal você conhecer tudo 
sobre automóvel e abrir seu 
próprio negócio?
Curso completo de mecânica 
de automóveis: suspensão, 
direção, freio, transmissão, 
carburação, ignição, carga 
e partida, motor e injeção 
eletrônica. MATRÍCULAS 
ABERTAS. Rua Humaitá, 
1107 - Fone: 3394-4394 / 
9.9334-2509 (próx a Stalden)

Escola 
Automotiva



O Espaço Show de Bola é o mais novo conceito de Área Gourmet de Indaiatuba 
e região, que oferece um campo Society com grama natural, vestuários, Sauna, 
Piscina, Churrasqueira, Forno e TV. Para maiores informações 19.992041298.
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Éder e Dênis almoçando no Cintra Restaurante

Victor, Cristina, Pedro e Enzo almoçando no Cintra Restaurante

Prof Luiz Carlos e Eliseu Marques na festa de encerramento 
do Campeonato Paulista 2018

Outlet dos Óculos marcando presença na 28 º festa do Chopp

Não deixe de conferir a coleção de óculos de sol que By 
Faby Modas está recebendo, corra conferir!

Docentes do Colégio Meta receberam capacitação 
pedagógica do Ético Sistema de Ensino

Alunos do Ensino Médio do Colégio Meta encenaram o livro 
Brás, Bexiga e Barra Funda

O querido cliente do Mais Expressão, Orlando, proprietário 
da Loja de Placas e Fotos para Túmulos

Enrico e Karen almoçando no Grenelle Gastro Pub



CINEMA

RAMPAGE: DESTRUIÇÃO TOTAL - Lançamento  -  Ação / Aventura  -  
Classificação 14 anos  -  107 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (12)  a  Domingo (15),  na  Terça (17)  e  Quarta 
(18):   16h35  /  21h45. Segunda (16):   somente  21h45
Polo Shopping: Quinta (12)  a  Quarta (18):   19h30
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (12)  a  Domingo (15),  na  Terça (17)  e  Quarta 
(18):   19h15. Segunda “Top” (16):   16h35  /  19h15
Polo Shopping: Quinta (12),  Sexta (13),  Segunda (16),  Terça (17)  e  Quarta 
(18):   17h05. Sábado (14)  e  Domingo (15):   14h35
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (12),  Sexta (13),  Segunda (16),  Terça (17)  e  Quarta 
(18):   21h55. Sábado (14)  e  Domingo (15):   17h05  /  21h55
..............................................................................................................................
PROJETO FLÓRIDA - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Drama -  Classi-
ficação 14 anos  -  111 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (14):  15h00. *Atenção: para o Cineclube os ingres-
sos tem preço único de R$ 10,00 para todos.
..............................................................................................................................
MUDBOUND - LÁGRIMAS SOBRE O MISSISSIPI - Projeto “Assista 
Mulheres”, com roda de conversas após a exibição*  -  Drama -  Classificação 
16 anos  -  132 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (17): 19h30. *Atenção: para a sessão “Assista Mu-
lheres” os ingressos tem preço único de R$ 10,00 para todos.
..............................................................................................................................
COM AMOR, SIMON - 2ª semana  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  110 minutos
LEGENDADO*
Shopping Jaraguá: Quinta (12)  a  Domingo (15),  na  Terça (17)  e  Quarta (18):   
18h45. *Excepcionalmente na segunda, dia 16, não será exibida esta versão.
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (12)  a  Domingo (15),  na  Terça (17)  e  Quarta 
(18): 16h10. Segunda “Top” (16):   16h10  /  18h45
..............................................................................................................................
UM LUGAR SILENCIOSO - 2ª semana  -  Suspense  -  Classificação 14 anos  
-  90 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (12)  a  Segunda (16)  e  na  Quarta (18):   19h05
*Excepcionalmente na terça, dia 17, não será exibida esta versão.
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (12)  a  Segunda (16)  e  na  Quarta (18):   16h30  /  21h35
Terça “Top” (17):   16h30  /  19h05  /  21h35
..............................................................................................................................
O HOMEM DAS CAVERNAS - 2ª semana  -  Animação / Comédia  -  Clas-
sificação livre  -  89 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (14)  e  Domingo (15):   15h00
..............................................................................................................................
JOGADOR Nº 1 - 3ª semana  -  Aventura / Ficção  -  Classificação 12 anos  
-  140 minutos
LEGENDADO*
Shopping Jaraguá: Quinta (12)  a  Domingo (15),  na  Terça (17)  e  Quarta (18):   
21h15. *Excepcionalmente na segunda, dia 16, não será exibida esta versão.
Polo Shopping: Quinta (12)  a  Segunda (16)  e  na  Quarta (18):   18h40
*Excepcionalmente na terça, dia 17, não será exibida esta versão.
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente na  Segunda “Top” (16):   21h15
Polo Shopping: Quinta (12)  a  Segunda (16)  e  na  Quarta (18):  15h45. Terça 
“Top” (17):   15h45  /  18h40
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (12)  a  Quarta (18):   21h10
..............................................................................................................................
NADA A PERDER - CONTRA TUDO, POR TODOS - 3ª semana  -  Drama  
-  Classificação 12 anos  -  135 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (12)  a  Quarta (18):   18h20  /  21h00
Polo Shopping: Quinta (12)  a  Quarta (18):   18h20  /  21h00
..............................................................................................................................
PEDRO COELHO - 4ª semana  -  Comédia  -  Classificação livre  -  95 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente  Sábado (14)  e  Domingo (15):   15h30
Polo Shopping: Somente  Sábado (14)  e  Domingo (15):   14h10
..............................................................................................................................
CÍRCULO DE FOGO: A REVOLTA - 4ª semana  -  Ação / Aventura  -  Clas-
sificação 12 anos  -  110 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (12)  a  Quarta (18):   20h20
..............................................................................................................................
OS FAROFEIROS - 6ª semana  -  Comédia  -  Classificação 12 anos  -  103 
minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (12)  a  Segunda (16)  e  na  Quarta (18):   18h00
Terça (17):   17h00
Polo Shopping: Quinta (12),  Sexta (13),  Segunda (16),  Terça (17)  e  Quarta 
(18):   17h50. Sábado (14)  e  Domingo (15):   15h20  /  17h50
..............................................................................................................................
PANTERA NEGRA - 9ª semana  -  Ação  -  Classificação 14 anos  -  134 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (12)  a  Segunda (16)   e  na  Quarta (18):   20h30
*Excepcionalmente na terça, dia 17, não haverá exibição deste filme.
..............................................................................................................................
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Bebês da Fase 3 do Berçário do Objetivo

No último dia 10, foi inaugurada a “Maison Feliz” a mais nova 
loja de roupas para festas, inclusive noivas, roupas para 
venda e também para aluguel. Parabéns Leonardo Feliz.

O Empório Essenza Indaiatuba comemorou um ano de 
sucesso, para comemorar o Empório fez um delicioso 
coquetel com um brinde muito especial de aniversário, junto 
ao coquetel, também aconteceu uma deliciosa degustação 
de vinhos da Casa Sapore d’Itália. Parte do valor arrecadado 
será doado ao Rotary Club de Indaiatuba, através da ACRI

Os meninos do Tornados Rugbuy Indaiatuba, iniciou sua jornada no paulista B de Rugby, muito bem com vitória de 56 X  05 
jogando contra o ABC no  Parque Ceret  no bairro do Tatuapé em São Paulo.

Sobre o convênio firmado entre a Aesci (Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Indaiatuba), a Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba, a empresa SHDias Consultoria e Assessoria, o Instituto de Gestão de Cidades e o Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo para a realização de 171 cirurgias vasculares para pacientes do SUS, segue com força e empenho total.
Nas fotos, a diretoria da Aesci, a equipe do Hospital Dia, a secretária de Saúde Graziela Drigo Bossolan Garcia e uma 
paciente atendida pelo projeto, que visa zerar a fila desta cirurgia em até cinco meses.

Na noite do dia 10 o 
Rotary Cocaes realizou 
sua 36ª reunião ordinária 
na Casa da Esfiha. O 
ponto alto da reunião 
foi a homenagem que o 
Cocaes fez a Associação 
das Empresas de 
Serviços Contábeis de 
Indaiatuba, pelos seus 
excelentes trabalhos 
junto à comunidade 
indaiatubana. A AESCI 
foi  representada nesta 
noite pelo presidente 
Sérgio Baptista Ferreira, 
junto com sua esposa, 
Elisabete Pucci Ferreira. Logo após aconteceu o companheirismo do clube, 
pelo companheiro Zumbini, e tivemos uma palestra de esclarecimentos e 
tira-dúvidas, sobre Clube Satélite, pelo convidado, Governador 2015/16, 
Luiz Henrique Furlan, que encerrou a noite!

Arquiteta Flávia Aldrighi com seu marido Alessandro Rabello 
em recente aniversário em São Paulo
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Trote de Páscoa do Ensino Médio do Colégio Rodin teve a 
participação ilustre do coelho

O colunista Boanerges Gonçalves e a cerimonialista e 
blogueira Ivanilde Reis prestigiando o aniversário do 
Empório Essenza de Indaiatuba

Você conhece todos os serviços que a GT executa? Além de atender à Cia de Seguros, também 
realiza serviços particulares de funilaria. Oferece também serviços de embelezamento de veículos, 
tais como: Polimento e espelhamento 3M; Insul-film; Pintura de rodas; Higienização interna; Martelinho 
de ouro; Hidratação de couro 3M. Vá e faça um orçamento sem compromisso! Rua Tupinambá, 620

Tiago Costa, o Cabeleireiro das Noivas e Edilaine Melo Make-Up 
fizeram mais uma produção maravilhosa da linda noiva Sabryna 
e a daminha Luisa. Parabéns o JME deseja muitas felicidades

Marion Ferraz além de arrasar nos looks By Faby Modas, 
também parou para confer a coleção de óculos que acabou de 
chegar na loja. Vá aproveitar também Av. Ário Barnabé, 1389

Agora na Le Paws você leva seu pet e acumula pontos. No final 
de 6 meses faz a soma de todos os serviço e ganha presentes 
super especiais com a foto do seu pet. Participe! F. 3875-0583

Larissa Mioto, Miss infantil Indaiatuba que está participando 
do concurso Miss Estado de SP Oficial Marcihris eventos. O 
concurso em Mogi Guaçu será domingo dia 15

Para receber seus amigos e familiares em um delicioso final 
de semana, nada melhor que um churrasquinho. A Casa 
de Carnes Humaitá tem sempre os melhores produtos com 
uma qualidade incomparável. Não deixe de aproveitar as 
promoções. Rua Humaitá, 1261 - Fone: 3875-4938

Agradecemos a presença do diretor Marcio e o Norihisa 
Kitamura vice-Presidente da Daikin na festa do chopp 
Acenbi. A Mega Air System / Adriano e Gabriela agradece a 
todos colaboradores e clientes pela visita no evento

Daniel Gesso juntamente com sua equipe realiza projetos inovadores, deixando sempre seus 
clientes satisfeitos! Conheça e se surpreenda F. 9.9400-7820

Antes Depois

Camila de Miranda, assistente pedagógica e Alexandra Souza, gerente do ed center, foram eleitas 
pelos colegas do Yázigi Indaiatuba as funcionárias que mais se destacaram em Março. Congrats!

No último sábado Guilherme e Bruna assopraram as velinhas 
de mais um ano de vida. Seus pais Miriam e Márcio e seu 
irmão Rafael desejam felicidades e muita saúde. Parabéns!

Anderson do Fogão Real, deseja 
sucesso a todos seus clientes

Wilson Tomazeto, presidente do Sindicato Rural de 
Indaiatuba, na degustação de frutas e hortaliças, produzidas 
em nossa região,  e que farão parte da 5º edição da Feira 
de Frutas e Hortaliças na Viber, a partir do dia 20 deste mês



negócios & classificados
Nº 792

LOCAÇÃO – SALÕES E SALAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAÇÃO - CASAS

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

VILA MARIA HELENA CA02833 
CASA DE FUNDO. ÁGUA E LUZ INDE-
PENDENTE 
1 DORM, BANHEIRO E COZINHA. 
R$ 600,00 + IPTU
 
RUA CANDELARIA PROX AV KENNEDY 
CA02684 
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
QUINTAL, E GARAGEM P/02 AUTOS. 
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 02 DORM, SALA, COZINHA, 1 
WC, QUINTAL E DUAS VAGA COBERTA 
FUNDOS 01 DORMITÓRIO, SALA, COZI-
NHA, 1 BANHEIRO
R$ 1300,00  + IPTU

PQ SÃO LOURENÇO CA1331
LINDA CASA, 03 DORMS (1 SUITE), 
VARANDA, SALA DE JANTAR, SALA DE 
ESTAR, SALA DE TV, COZINHA COM 
ARMÁRIOS, DESPENSA, ÁREA DE LUZ, 
AMPLO QUINTAL E GARAGEM PARA 4 
CARROS.
R$ 1500,00 + IPTU

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

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

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

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

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

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

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

VENDA- APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA – CASAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA - CHÁCARAS

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

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

VENDA -TERRENOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Loteamento Jd. Residencial Dona 
Lucilla
 Terrenos de 300 m², 316m², 377m², 
409m², 442m²
 Valores a partir de R$ 240.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Loteamento Jd. Residencial Dona Lucilla -  Terrenos de 300 m², 316m², 377m², 
409m², 442m².  Valores a partir de R$ 240.000,00 - melhor localização da cidade



B2 Imóveis

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

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

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

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$380 MIL 
– 3dorms(1st), sala, coz, wc, piscina, churras-
queira, garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$690 MIL 
– 3 suites, sala 2 ambientes, coz planejada, 
lavanderia, 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, lav, garagem. 
CA.369 – PQ.INDAIA – R$370 MIL – 3dor-
ms(1st), sala, copa, coz, escritório, 2wc, 
lavanderia, 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 empregada, escritório, 
área gourmet, área de luz, garagem coberta para 
2 carros e descoberta para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

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

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

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

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

CHACARAS E SITIOS

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

CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 
1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$106 
MIL – 930m²
CH.728 – RECANTO CAMPESTRE ANDRO-
VANDIA – R$425 MIL – 2dorms, sala, coz, 
wc, varanda, pomar, área gourmet no alicerce, 
garagem
CH.734 – JD.PANORAMA – R$ 960 MIL – st, 
sala de estar e jantar, lavabo, coz planejada, 
copa, lavanderia, dorm. De empregada, dis-
pensa, edícula, sacada, piscina, churrasqueira, 
pomar, quintal, garagem
CH.737 – RECREIO CAMP.INTER.VIRACO-
POS – R$70 MIL – 1050m²
CH.753 – OLHO D’ÁGUA – R$140 MIL – 
1000m²
CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dorms, 
coz, wc, varanda, 1 vaga de garagem coberta, 
pomar, cercado com alambrado.
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 
64.534m² - 1 casa de 5 comodos, 2 casas de 4 
comodos, galpão de 150m2, tanque de água, 
nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação 
de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio 
de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 
– dorm, sala, coz, wc
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm, coz, 
wc
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
JD. OLIVEIRA CAMARGO – R$ 660,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de moto
JD.BELA VISTA – R$1200,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, quintal, garagem
VL. MARIA HELENA – R$1300,00 – 3dorms 
(1st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3dorms, sala, 
coz, wc, garagem para 1 carro
VL.ALMEIDA – R$1600,00 – 4dorms, sala de 
estar e jantar, coz, 2wc, 2 vagas de garagem
COND. MONTREAL – R$2.300,00 – 3dorms 
(1st), sala de estar e jantar, coz americana com 
ae, lavanderia, garagem coberta para 2 carros
PARK REAL – R$2300,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz planejada, wc, lavanderia com ar-
mários, churrasqueira, garagem
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMER-
CIAL – 3dorms(1st), sala, coz americana, 
WC, as, entrada de carro.
ALTOS DE ITAICI – R$3.700,00 – 4dorms 
(3sts), sala 2 ambientes, coz planejada, dis-
pensa, wc social, garagem p 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3dorms c/saca-
da e armários (1st c/hidro), sala de estar 
c/ lareira, sala de jantar e TV, copa, coz 
planejada, lavabo, lavanderia, dorm e WC 
de empregada, escritório, dispensa, pisci-
na, 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 pla-
nejada, wc, 1 vaga descoberta 
JD.NELLY – R$1320,00 – 3dorms(1st), sala, 
coz, WC, 1 vaga de garagem 
PQ.BOA ESPERANÇA – R$2 MIL – 3dorms 
(1st) todos com a/e, sala 2 ambientes, sa-
cada, coz com a/e, lavanderia, WC (NOVO)
CIDADE NOVA – R$2500,00 – 3 dorms, 
(1st), sala de estar e jantar, coz, wc, varanda 
gourmet, 2 vagas de garagem coberta
CIDADE NOVA I – R$2450,00 – Duplex, 
3dorms (1st), sala, coz com ae, 2wc, la-
vanderia, 2sacadas (1com churrasqueira, 
2 vagas de garagem coberta

SALÃO

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

SALAS

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

TERRENOS

VL.HAVAI – R$1200,00 – terreno murado 
com quadra

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  219m², 
escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  
658m² 
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B4 Imóveis

ref. site 291002 - Residencial Viena - Terreno 
c/250 m² R$175.000,00

ref. site 531002 -  Duetto Di Mariah - 03 dor-
mt/ 1 suíte/ sala p/2 amb/ coz planej/ lavand/ 
wc /  2 gar / churrasq R$420,000.00

ref. site 656321 - Vila Rubens - 2 dorm.
(suite) / sala / coz.planej. / wc / as / gar.2 
vagas. R$280.000,00

ref. site 309791 – Ed. Barbara - 1 dormt/ 
sala/ coz/ wc / lavand/ 1 gar R$800,00 + 
cond + IPTU

ref. site 921002  - Jd. das Marita-
cas - Terreno com 248 m² em declive 
R$165.000,00

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

ref. site 360002 - Spazio Illuminare - 3 
dormit/ 1 suíte / sala c/ 2 amb/ coz planej/ 
lavand/ wc / 1 gar R$245.000,00

ref. site 093002 - Residencial Ibirá - 2 
dormit/ sala / coz/ wc / lavand/ 1  gar 
R$195.000,00

 ref. site 602861 - Residencial Cocais - 2 
dorm. / sala / coz. / wc / lavanderia / gar. 
/ R$700.00 + IPTU

ref. site 654002 – Centro - 50 m² / lavand 
/ coz/ desp/ escrit/ lavabo R$3.800,00 + 
IPTU / R$850.000,00

 ref. site 69071 -  Juscelino Kubitschek - 2 
dormt/ 1 suíte/ sala/ coz/ wc / lavand/ gar 
R$1.200,00 + IPTU / R$280.000,00

ref. site 862991 – Jd. Esplanada - 3 suítes / sala/ 
coz planej/ wc / escrit/ lavand/ churrasq/ forno p/ 
pizza/ 2 gar R$3.300,00 + IPTU / R$800.000,00

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

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

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

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

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

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 99762-7997

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

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

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

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL INDAIATUBA 

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

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, lavande-
ria e 2 vagas. R$420.000,00
AP01257 – PORTAL DOS ANDRADAS 
- 3 dorms (1 suíte), sala, 2 WCs e 2 
vagas. R$420.000,00
AP01051 – ED. MAJESTIC - 3 suítes, 
sala 3 ambientes, varanda gourmet, 
lavanderia, 3 vagas de garagem com depósito/
box. Laje técnica e área de lazer completa. 
R$920.000,00

TERRENOS

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

CHÁCARA

CH00624 – VALE DO SOL - 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, lavanderia, piscina 
6x4, churrasqueira com pia e 1 banheiro e 
garagem. R$470.000,00
CH00620 – LAGOS DE SHANADÚ - Casa 
principal c/ 3 suítes, sala 2 amb, coz e la-
vand. planejadas, vaga p/ 2 carros cobertas. 
Casa de caseiro c/ 3 dorms (1 suíte), sala, 
coz. americana e lavand. Aceita permuta. 
R$1.700.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

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

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA2010 – JD. REGENTE – 2 dorms (1 suíte), sala, 
coz e gar. R$850,00 + IPTU
CA02997 – JD. PAU PRETO – 2 dorms, sala e coz. 
R$900,00 + IPTU
CA02089 – JD. CALIFÓRNIA – 2 dorms, sala, coz e 
gar. R$900,00 + IPTU
CA03027 – JD. MORADA DO SOL – 2 dorms, sala, 
coz e gar. R$950,00 + IPTU
CA03803 – JD. REGENTE- 2 dorms, copa, coz c/ gar. 
R$1.000,00 isento de IPTU
CA1301 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, sala, 
cozinha e gar. R$1.100,00 + IPTU
CA03775 – JD. TROPICAL - 2 dorms, sala, coz e 
garagem. R$1.100,00 + IPTU
CA02141 – JD. M. DO SOL - Frente c/ 2D, sala, coz, gar. 
e casa do fundo c/ 1D, sala e coz. R$1.200,00 + IPTU
CA03783 – JD. ITAMARACÁ - 2 dorms (1 suíte), 
sala, coz. c/ AE e gar. R$1.200,00 + IPTU
CA1252 – PQ. SÃO LOURENÇO - 2 dorms, sala, coz, 
escritório, garagem e nos fundos 1 dorm e churrasq. 
R$1.500,00 + IPTU
CA03795 – VL. CASTELO BRANCO - 2 dorms (1 
suíte), sala, coz, desp e gar. 1 salão na frente de 30m² 
c/ WC. R$2.300,00 + IPTU

VENDAS LOCAÇÃO AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, 
coz. plan. e 1 vaga. R$1.500,00 + IPTU + Cond.
AP00855 – PQ. BOA ESPERANÇA - 3Ds (1 suíte), 
coz, sala e 2 vagas de gar. R$1.800,00 + IPTU + Cond.
AP01140 – ED. GIOVANA – 3Ds (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 femi-
nino e masculino e cozinha. R$1.200,00 + IPTU

SALÕES COMERCIAIS

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

CHÁCARA

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

GALPÃO

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

TERRENOS

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

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

CA03412 – JD. CALIFÓRNIA - 3 dorms, sala, copa, 
coz. e 4 vagas. R$1.000,00 + IPTU
CA03802 – JD. ITAMARACÁ - 3 dorms (1 suíte), 
sala, coz. planejada e 2 vagas, portão eletr. e desp. 
R$1.500,00 isento de IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

CASAS COMERCIAIS

CA03715 – CENTRO – 2 dorms, 2 salas, coz, recep-
ção 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.
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.
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Casas 2 dorms – 
Financiamento pela 
caixa ecônomica do 
terreno e da cons-
trução. Consulte-
-nos F. (19) 98136-
7331 / (19)3885-
4500 CRECI 74.092
Casa com 2 dorms no 
Jd. Pedroso R$190 
MIL - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 2 dor-
ms no Jd. Morada 
do sol R$290 MIL 
F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 3 dorms 
no Altos de Itaici 
R$850 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa de 3 dorms 
na Vl Maria Helena 
com  at : 2700m², 
para construtores é 
possível desmem-
brar os 2700m² em 
4 lotes, sendo 3 
de 380m² e 1 de 
950m² - F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Imperdível! 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 dormi-
tórios (1 suíte) sala, 
cozinha, wc social, la-
vanderia, garagem p/ 
2 autos. Oportunida-
de única!! 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 suite) 
cozinha americana-
-mezanino nos fun-
dos - gar. c/portão 
eletronico – lote 
de 130m2. Opor-
tunidade única!! 
R$270.000. Aceita 
lote/ financiameno. F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294.
Oferta Inacreditá-
vel! Nair Maria em 
Salto SP, próximo a 
Cobreq, em lote de 
180M2 4 comodos e 
entrada para autos, 
apenas: r$200.000, 
estuda 50% de entra-
dA 60 x R$1650,00 
direto com o proprie-
tário. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-
3294.
Vi la  Br i zo la  – 
CA02996 - Casa 
frente – Sala, cozi-
nha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$210.000,00  
F. 3875-2215

Oferta inacreditá-
vel! Nair Maria em 
salto sp, próximo 
a cobreq, em lote 
de 180m2 04 cô-
modos e entrada 
para autos, apenas: 
R$200.000, estuda 
50% de entrada 60 
x R$1650,00 direto 
com o proprietário. F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294.
Vendo ou troco 
casa desocupada 
5 dorm., 2 suítes, 3 
vagas + comércio 
independente com 
banheiro nos fundos. 
A 50 metros da Ave-
nida Kennedy e do 
Parque Ecológi-
co. Ótimo, vale a 
pena ver o local.  R$ 
535.000,00 - Direto 
com o proprietário 
(19) 98817-5312
Vende-se ou troca-
-se casa Jd. Monte 
verde por chácara 
no Itaici, ou casa 
no Jd. Pau Preto. 
Casa A.T. 250 m², 
A.C. 179 m², por-
tão eletronico, cerca 
elétrica, aquecedor 
solar, área gourmet, 
piscina 3x5, casa 
com 7 comodos sen-
do 2 banheiros e la-
vanderia. Tratar com 
proprietário F.: (19) 
3816-2011- 99487-
5089
Vila Suiça,  por ape-
nas R$ 446.000,00,  
excelente oportu-
nidade, Casa com 
250 m2 de constru-
ção.  3 dormitórios, 
1 suite, 2 wc, gara-
gens. Ref. CA00120 
-  19.  3816.8380  
- 98364.0235

Jd.Paulista II, exce-
lente imóvel,   3 dor-
mitórios, 1 suite, 2 
salas,  wc,  3 vagas 
de garagem, 207 m2 
AC.  Ref. CA00128 
- R$ 450.000,00  -  
19 - 3816,8380  -  
98364.0235
Jardim Eldorado - 
3 dormitórios sendo 
1 suíte, sala, cozi-
nha, banheiro, la-
vanderia e 2 vagas 
de garagem cober-
tas. R$350.000,00. 
Ace i ta  pe rmu ta 
com terreno menor 
em Condomínio. F. 
99721-0395
Jd.  Morada do 
Sol - 2 dormitórios, 
sala, cozinha, WC 
social e 2 vagas de 
garagem descober-
tas. R$235.000,00. 
Fone: (19) 99721-
0395
Jd. Umuarama - 
2 dormitór ios (1 
suíte), sala 2 am-
bientes integrada 
com cozinha ame-
ricana planejada, 
2 vagas de gara-
gem, churrasqueira 
e espaço de lazer. 
R $ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Acei ta permuta. 
Fone: (19) 99164-
1734
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. Fone: 
(19) 99164-1734

Sua casa com finan-
ciamento de terreno 
e construção a partir 
de R$ 185.000,00 
-  Jd. Nova Veneza,  
Jd Veneza,  Jd. 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  ( inc luso 
iptu). Tratar com 
proprietário. 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
Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dor-
mitórios (1 suite c/ 
armários embuti-
dos), sala, lavabo, 
cozinha, lavanderia, 
churrasqueira e 2 
vagas de garagem. 
R$1.900,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99778-4336
Centro - 1 dormitó-
rio, sala, cozinha, 
banheiro, lavande-
ria. (sem garagem). 
R$700,00 isento de 
IPTU. Fone: (19) 
99168-6945

 
Apto Spazio Illu-
minare, cond. com 
infraestrutura de 
lazer  comp le ta ,  
portaria 24 horas, 
ótima localização. 
Apto 2  quar tos , 
sala 2 ambientes, 
cozinha planejada 
no segundo andar, 
bloco 10 (próximo 
a portaria, área de 
lazer e vista privile-
giada) Condomínio 
R$ 187,00 e IPTU 
R$ 57,00 - Valor: 
R$ 21 mil  - Falar 
com Márcia  F. : 
(19) 98102-7090
Jd.Morumbi  apar-
tamento por  R$ 
160.000,00,  com 
2 dormitóros, sala, 
cozinha,  wc, gara-
gem. Ref. AP00037   
19 – 3816.8380  - 
98364.0235
Parque São Lou-
r e n ç o ,  a p a r t a -
mento cm 127 m2,  
R$ 265 .000 ,00 , 
com 3 dormitórios, 
1 suite,  1 garagem.  
Ref. AP00031  - 
19.  3816.8380 – 
98364.0235
A p t o  R e s i d e n -
cial Primavera 2 
dormitórios,  wc,   
sala,  cozinha,  la-
vanderia externa,  
varanda e quin-
tal, 1 vaga,   65 
me t ros  quad ra -
dos,   va lor   R$ 
265.000,00. Acei-
to f inanciamento 
bancário.   FONE 
19 -  3816.8380  
-  19 – 9.8364.0235   

Cocais II - 2 dormits, 
wc, sala, cozinha, la-
vanderia e 1 vaga 
de garagem coberta. 
R$200.000,00. Fone: 
(19) 99168-6945
Cond. Village Aza-
léia - 3D., 1 vaga ga-
ragem, área de lazer. 
Valor: R$ 195.000,00 
(abaixo do mercado). 
F.: (19) 99127-1799
Apto Residencial 
Primavera - 2 dorms,  
wc, sala, coz., lav. 
externa, varanda e 
quintal, 1 vaga, 65m²,  
R$ 265.000. Aceito 
financiamento ban-
cário. F. 3816-8380 
ou 9.8364-0235   
Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova R$ 800 MIL 
- (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Apto com 2 dorms 
no Jd. Renata  R$200 
MIL - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Vende-se apto ter-
reo no Portal das 
Cerejeiras com 2 
dorm., banheiro, sala, 
cozinha e lavanderia, 
garagem com 1 vaga 
para carro e moto, 
com cobertura. F.: 
(19) 99286-8228 

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

Alugo lindo aparta-
mento com 3 quar-
tos, 1 banheiro, sala, 
cozinha, lavandeira, 
garagem para 1 car-
ro, muito confortável 
(todo reformado). 
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-
l h e r m i n a  à  5 0 
m da praia para 
finais de semana e 
temporada. F.: (19) 
3328-4766  (19) 
99564-4054
Cocais II - 2 dor-
mitórios, banheiro, 
sala, cozinha, lavan-
deria e 1 vaga de 
garagem coberta. 
R$1.000,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99168-6945

 
Sítio em Piedade 
SP, 26.000m², casa c/ 
3Ds, 2 wcs, toda ava-
randada, gramada,  
pomar, área de cultu-
ra, bosque, água de 
mina, 1 tanques c/ pei-
xes abastecido com 
água por gravidade,  
diversas árvores fru-
tíferas, playground, 
a 12 km do centro 
R$390.000 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor 
valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294
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Etios Sedan Plati-
num, manual, preto, 
Flex,banco de cou-
ro, 2016, km:76000, 
por R$ 47.990,00, à 
vista. Aceito carro 
como parte de pa-
gamento e financio 
também.Entre em 
contato com Alexan-
dra, F. (19)97409-
7070.
Corolla XEI 2.0, 
prata, Flex, auto-
mático, km:102.266, 
por R$ 56.990,00, à 
vista. Aceito carro 
como parte de pa-
gamento e financio 
também.Entre em 
contato com Alexan-
dra, F. (19)97409-
7070

 

Ofereço-me para 
serviços de babá 
e acompanhante 
de  idosos  (com 
veículo próprio). 
Falar  com Le i la 
(19) 3825-0706 ou 
(19) 99652-8120 - 
(19) 98899-2457 
(whats app)
O f e r e ç o - m e 
c o m o  p e d r e i r o , 
encanador e re-
formas em gerais 
(Construção civil) 
João (19)98329-
8580.
Ofereço-me como 
passadeira (expe-
riência de 6 anos 
na área) para em-
presas ou serviço 
particular. Favor 
entrar em contato 
com Regiane F.: 
(19) 99308-6581

Ofereço-me como 
cuidadora de ido-
sos, crianças pes-
soas com neces-
sidades especiais 
e etc. Atendimento 
Residencial e hos-
pitalar poço referên-
cias e experiência 
contato Evelyn - 19 
9 88694313 ou 19 9 
94466299
Ofereço-me para 
trabalhar como ca-
seiro (a), casal (não 
tenho filhos peque-
nos) (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 
experiência (19) 
99417-0626 
Ofereço-me como 
limpador de vidros, 
c o r p u s  ( c o l e t a 
de lixo), ajudante 
em geral. F.: (19) 
99712-4862
Ofereço-me como 
cabeleireira e manicu-
re. Promoção: corte, 
hidratação + escova 
R$ 45,00. Pé + mão 
grátis sobrancelha F.: 
(19) 99369-5615 ou 
(19) 3935-0499
Ofereço-me para 
prestar serviços 
de cortar grama e 
limpeza de terreno. 
Tenho máquina. Fa-
lar com Denis. (19) 
95223-7579

Vale Do Sol, 4 dorm, 
AT 1550m2, Docu-
mentado para trans-
ferência imediata. 
R $ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , 
W h a t s a p p :  1 9 -
997519921. Creci 
65362.
Pq. das Bandei-
ras  -  1 .000m² . 
R $ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 
Fone: (19) 99166-
8272
Chácara no Pq. Da 
Grama com 5.130 
m² R$180 MIL (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
 

Mosteiro de Itaici– 
TR00794 - Terre-
no de 2.500 m² R$ 
370.000 F. 3875-
2215
Oportunidade! Jd. 
Império (Vila Pa-
raty) – TR00799 - 
150m² preço de lan-
çamento. R$89.990 
F. 3875-2215
Terrenos de 300 
m², 316m², 377m², 
409m², 442m² -  Va-
lores a partir de R$ 
240.000,00 melhor 
localização da ci-
dade
Jard. Dos Impérios 
excelente localiza-
ção e topografia AT 
150m2. Documen-
tado para transfe-
rência imediata. 
R$109.000,00 What-
sapp: 19-997519921. 
Creci 65362.

Vendo/ Troco : 
terreno de 300 m² 
plano, melhor local 
Jd. Esplanada I à 
50 metros da Av. 
Parque Ecológico, 
5 minutos do centro, 
próximo ao colégio 
Objetivo e o novo 
Sumerbol, padaria 
Suiça e Gianinni. 
Fácil acesso à rodo-
via. Aceito terreno 
de menor valor em 
loteamento aberto. 
Doc. OK. F.: (19) 
99321-2684 (what-
sapp) / (19) 98131-
5384  - Valor R$ 
235.000,00 (tratar 
com proprietário)
Jd. Tropical,  ter-
reno com 150 m2,  
escriturado,  plano, 
cercado.  Apenas R$ 
160.000,00. Acei-
to carro novo, Co-
rolla,  Honda,  Ecos-
port,  por  até R$ 
100.000,00 como 
parte de pagamen-
to. O saldo à  vista.     
19 – 3816.8380  - 
98364.0235
Jd. Montreal,  es-
petacular terreno, 
167 m2,  por ape-
nas R$ 165.000,00. 
R e f .  T E 0 0 0 1 0  
-  19. 3816.8380 – 
98364.0235
Jd. Regina,  280 
m2,  R$ 185.000,00  
F O N E  1 9 . 
3816.8380  - 19 -  
9.83640235 
Jd dos Lagos - 600 
M2,  R$ 398.000,00 
F. 3816-8380 ou 
9.8364-0235

Jd. Dos Lagos,  
condomínio fecha-
do, alto padrão, ex-
celente localização, 
Terreno com 525 
m2,  área construída 
345 m2, 4 suites,  3 
salas, 4 garagens. 
Ref.CA00069,  R$ 
905.000,00 F. 3816-
8380 ou 98364-
0235
Terra Magna,  450 
M2,  R$ 210.000,00  
F. 3816-8380 ou 
9.8364-0235 
L o t e  I n d u s -
tr ial  -  1.000m². 
R$360.000,00. Fone: 
(19) 99166-8272
Terreno comercial 
- Jd. Esplanada II  
- 472 m², ao lado da 
LeLUH KIDS, lateral 
da Prefeitura, Rua 
Amando Zanotello 
- Quadra G1 - lote 
25. - Valor: R$ 480 
mil  (aceito permuta 
até 50 % do valor) 
F.: (19) 98102-7090 
Falar com Márcia 
Terreno, Jd. Re-
gina,  280 m2,  R$ 
185.000,00. F.: 19 
– 3816.8380   -  19 
– 9.83640235
Oportunidade - 
Terrenos de 150m². 
Entrada + parce-
las. R$120.000,00. 
Fone: (19) 99166-
3272
N o v a  V e n e z a 
- 150m². Boa to-
pog ra f i a ,  p ron -
to para construir. 
R $ 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 . 
Fone: (19) 99721-
0395

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

Vendo Freezer 1, 
63 m, branco, em 
ótimo estado de 
conservação. Valor 
R$ 600,00 Telefone: 
(19) 98244-8324
Máquina de recar-
ga de cartucho R$ 
500,00 Falar com 
Sonia F.: (19) 3935-
1633
Calça Jeans a par-
tir do 36 ao 40 Va-
lor: R$ 20,00 Falar 
com Sonia F.: (19) 
3935-1633
Mini máquina de 
costura R$ 50,00 
Falar com Sonia F.: 
(19) 3935-1633
Portão completo 
p/ social Falar com 
Sonia F.: (19) 3935-
1633
Bicicleta de alu-
mínio aro 26 R$ 
430,00  F . :  (19) 
3885-3741 
Kit gás p/ carro de 
passeio R$ 500,00 
Falar com Sonia F.: 
(19) 3935-1633
Caixa térmica 34 
L - R$ 60,00 F.: (19) 
3885-3741

Vendo freezer. Va-
lor: R$ 500,00 Falar 
com Sonia F.: (19) 
3935-1633
Trans formador 
220/110 v R$ 350,00 
F.: (19) 3835-3350 
Falar com Paulo
Vendo peças de 
bicicleta scooter (pé 
de vela, baterna, 
etc) F.: (19) 3875-
7624
 

Ford Focus Tita-
nium  2.0, 2012, 
Flex, Bege, auto-
mático, km: 33.000, 
por R$ 78.990,00 à 
vista. Aceito car-
ro como parte de 
pagamento  e fi-
nanc io  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 car-
ro como parte de 
pagamento e f i -
nanc io  também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Cruze  1 .4  Tu r -
bo, 2017, preto, 
automático, Flex, 
k m :  8 . 1 6 3 ,  p o r 
R$ 87.990,00, à 
vista. Aceito car-
ro como parte de 
pagamento e f i -
nanc io  também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.

O n i x  1 . 4  L T Z , 
2017, preto, Flex, 
km: 28.650,  por 
R$ 54.990,00, à 
vista. Aceito car-
ro como parte de 
pagamento e f i -
nancio 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  v i s t a .  A c e i t o 
carro como parte 
de pagamento e 
financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Fox  1.6, prata , 
Flex, manual,km: 
54 .000 ,  po r  R$ 
43.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
(19)97409-7070
M a r c h ,  1 . 0 S , 
completo,manual, 
F lex,  preto,  por 
R $  3 3 . 9 9 0 , 0 0 , 
k m : 4 7 . 6 0 0 ,  p o r 
R$ 33.990,00, à 
vista. Aceito car-
ro como parte de 
pagamento e f i -
nancio também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
Onix 1.4 LT, 2016, 
automático, pra-
ta, Flex, por R$ 
45.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
:(19)97409-7070.
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Auxiliar de cozinha

Auxiliar de logística (PCD)

Auxiliar de marceneiro

Consultor de vendas

Costureiro

Cozinheiro

Empregado domestico

Gerente balconista 

Lavador de auto

Marceneiro

Mecânico de manutenção 

a diesel

Motorista de caminhão 

basculante

Oficial de Serviços Gerais

Operador de Caixa  (PCD)

Operador de Empilhadeira

Operador de Torno Co-

mando numérico

Polidor de automóveis

Repositor de mercadorias

Sushiman 

Técnico de televisão

Técnico em Manutenção 

Elétrica de maquinas

Vendedor 

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

SELECAO@JOBLINERH.COM.BR
ACESSE NOSSO SITE: 

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

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

empregos

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

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

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

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

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

ESTAMOS CONTRATANDO

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

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

 FONE/FAX: (19) 3875-3759

AJUDANTE DE MOTORISTA (8267):

ANALISTA DE EXPORTAÇÃO JUNIOR (8266):

ANALISTA LOGÍSTICO (8194): 

ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123): 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (8247): 

ASSISTENTE ALMOXARIFE (8269): 

ASSISTENTE COMERCIAL (8248): 

ASSISTENTE DE FATURAMENTO (8243): 

ASSISTENTE EM PÓS VENDAS (8250): 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8270):

AUXILIAR DE ALMOXARIFE (8252): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8264):

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8272):

COMPRADOR (8190): 

ESTAGIÁRIO  SEGURANÇA DO TRABALHO 

(8232): 

ESTÁGIO EM ENGENHARIA (8230): 

ESTÁGIO TÉCNICO (8231): 

LÍDER PRODUÇÃO (8208): 

MECÂNICO MONTADOR (8271): 

MOTORISTA (8268)

MOTORISTA ENTREGADOR (8261):  

OPERADOR LOGÍSTICO (8259): 

OPERADOR MULTIFUNCIONAL (8240): 

PROGRAMADOR DE TORNO CNC (8215): 

PROJETISTA (8203): 

TÉCNICO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (8263):

TECNICO ELETROTECNICA/ ELETRÔNICO 

(8242):  

TÉCNICO QUÍMICA/ COLETOR DE AMOS-

TRAS (8146): 

TECNICO SEGURANCA DO  TRABALHO (8251):  

VENDAS INTERNAS (8238): 

VENDEDOR INDUSTRIAL EXTERNO (8214): 

Interessados 
entrar no site 

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

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

Empregos
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