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Empresa irá ressarcir créditos do transporte 
coletivo para passageiros de Indaiatuba

SONHOPARACICLISMO DVD
Na última terça-fei-

ra, dia 17, a 4ª Compa-
nhia da Polícia Militar 
de Indaiatuba recebeu 

uma visita especial. 
João, um garoto com 
autismo, tem o sonho 
de ser policial militar.

A dupla Leandro & 
Lorena está a um passo 

de realizar um grande 
sonho, a gravação de um 

DVD que acontece no 
dia 30 de abril, no Paioça 
do Caboclo, em Campi-

nas, a partir das 20 horas.

Indaiatuba foi palco 
da primeira etapa da Copa 

Brasil de Paraciclismo 
– Troféu João Schwindt 

2018. O evento soma 
pontos para o ranking 

mundial classificatório 
para Tóquio 2020.
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Realce Decorações 
completa 14 anos com 
inovações e tendências

Oucimar da Areia e 
Caçambas: Confiança 
e pontualidade

Força de segurança 
prende procurado 
da justiça

ESPECIALESPECIAL POLÍCIA
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A Realce Decorações 
está completando mais um 
ano de vida. E para come-
morar, a empresa preparou 
promoções imperdíveis para 
seus clientes em varões, 
capas para sofá, cortinas e 
almofadas.

A empresa Oucimar da 
Areia e Caçambas é atual-
mente referência em Indaia-
tuba na venda de areias e pe-
dras para construtores, cons-
trutoras, arquitetos, depósitos 
de materiais de construção e 
consumidores em geral. 

Na última quinta-feira 
(12), a Guarda Civil de Cam-
pinas conseguiu prender uma 
pessoa procurada pela justiça 
da cidade de Marília. A prisão 
só foi possível graças ao traba-
lho de inteligência realizado 
entre as forças de segurança.

Vacinação 
contra a 
gripe tem 
início na 
próxima 
segunda

INSS convoca beneficiários para perícia de revisão APAE lança campanha Camiseta da Copa
REPRODUÇÃO DIVULGAÇÃO APAE
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O INSS convocou 152,2 mil beneficiários que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por 
invalidez para agendar a perícia de revisão. A lista com o nome dos convocados foi publicada no 
Diário Oficial da União.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Indaiatuba (Apae) está realizando mais 
uma campanha em pról a instituição. A campanha tem como objetivo arrecadar verba para custear 
as atividades da entidade.

A Campanha Na-
cional de Vacina-

ção Contra a Gripe 
2018 acontece de 

23 de abril a 1º de 
junho, período no 
qual a vacina será 

disponibilizada 
em todas as UBS e 
PSF do município. 

O Dia D, quando 
ocorre uma inten-

sificação da imuni-
zação, será no dia 

12 de maio.
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Editorial
Cuidado com a saúde

O outono chegou e com ele surgem diversas 
doenças respiratórias. Na estação que antecede 
a época mais fria do ano, as pessoas ficam mais 
propensas a adoecer devido à propagação de ví-
rus e bactérias. E não se pode dar brecha quando 
falamos de saúde. O Ministério da Saúde está dis-
ponibilizando a partir da próxima segunda-feira, 
a vacinação contra a gripe.

É indispensável tomar a dose pessoas que fazem 
parte do grupo prioritário estabelecido pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) como idosos, 
crianças, asmáticos, cardiopatas, diabéticos, indí-
genas e outros, pois os mesmos podem apresentar 
quadros graves caso adquira o vírus da Influenza. 

A vacinação é sim a melhor forma de se pre-
venir, mas tais cuidados são essenciais para a 
prevenção da doença como evitar levar a mão aos 
olhos, ao nariz e à boca; lavar sempre as mãos 
com sabão ou álcool e cobrir a boca quando for 
tossir ou espirrar. 

Por isso procure a UBS mais próxima de sua 
residência e se imunize contra a gripe. Artigos

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

MÉDICO TREINADOR
A essência do trabalho coaching é ajudar o cliente no seu processo de reflexão, decisão e ação. Coach é uma pala-

vra em inglês que significa treinador, instrutor.  Aplicada à Clínica Médica Integrativa, a liderança coaching integra 
um novo modelo de saúde voltado a pessoas que querem manter e melhorar a saúde,  bem como a indivíduos com 
doenças crônicas em seu perfil.

Os benefícios são inúmeros. No campo emocional, melhora a autoestima, satisfação, descontração. No aspecto 
fisiológico, reduz a dor crônica, melhora níveis de colesterol, os níveis hormonais e a pressão arterial são regulados, 
melhoram a condição e a resistência física, melhora a mobilidade articular.  Em tratamentos crônicos, reestabelece 
ou até melhora a qualidade de vida.

As técnicas de coaching aplicadas no acompanhamento médico “treinam” o cliente a definir sua própria meta de 
saúde que é específica, atingível, realista e desafiadora. O modelo e processo de monitoramento são determinados, e 
em seguida, dependendo da situação, possíveis programas são propostos. O compromisso para a ação é estabelecido. 
As técnicas ajudam o cliente com as emoções, com a superação de problemas, a gerir a mudança e a “olhar” para o 
final do desafio, quando o objetivo está alcançado. O mais importante são as perguntas certas para capacitar pacientes 
a tomar conta de sua vida. 

Tudo isso ajuda o paciente a tornar-se consciente, e dizer: “Eu não sou minha doença!”  Porque a maior parte do 
tempo o simples desejo de mudar não é o suficiente para que isso aconteça: é preciso orientação e apoio para o pa-
ciente ver por si mesmo porquê a sua situação de saúde é necessária no momento, para onde está indo e o que você 
precisa para obter o equilíbrio. Coaching é um processo novo, mas eu “torço” para que se torne popular, para que 
todos possamos nos “treinar” uns aos outros.

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

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
21 SAB   FERIADO
21 SAB   FERIADO
22 DOM.   NÃO OPERA
23 SEG. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
23 SEG. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
23 SEG. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
23 SEG. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
23 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
23 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
24 TER. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
24 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
24 TER. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
24 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
24 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
24 TER. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
25 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
25 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
25 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
25 QUAR. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
25 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
25 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
26 QUIN. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
26 QUIN. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
26 QUIN. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
26 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
26 QUIN. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
26 QUIN. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
27 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
27 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
27 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
27 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
27 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
27 SEX. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

RADARES DIAS - 21 A 27/04

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

O PESO DO PROBLEMA

Transurc inicia campanha do agasalho

20/04 - Sexta-feira 21/04 - Sábado 22/04 - Domingo 23/04 - Segunda

Novo Detran na 
região

Unicamp recebe Congresso de Medicina

Cidades combatem 
descarte irregular

Encontramos nos nossos treinamentos algumas  pessoas com um alto potencial de realizações, com 
possibilidades de executar  trabalhos com melhor remuneração e responsabilidades,  que durante muito 
tempo das suas vidas permanecem em um péssimo emprego que nada tem a ver com seus anseios, suas 
necessidades financeiras ou ainda em um relacionamento tormentoso e infeliz,  sem iniciativa para tomar 
uma decisão, fazer uma nova escolha e dar a volta por cima, pois eram acuadas pelo medo e pela insegu-
rança. Uma psicóloga falando sobre gerenciamento do estresse em uma palestra levantou um copo d’água. 
Todos pensaram que ela perguntaria “Meio cheio …ou meio vazio?”. Mas com um sorriso no rosto ela 
perguntou “Quanto pesa este copo de água?” As respostas variaram entre 100 e 350g. Ela respondeu:  “O 
peso absoluto não importa. Depende de quanto tempo você o segura. Se eu segurar por um minuto, não tem 
problema. Se eu o segurar durante uma hora, ficarei com dor no braço. Se eu segurar por um dia meu braço 
ficará amortecido e paralisado. Em todos os casos o peso do copo não mudou, mas quanto mais tempo eu o 
segurava, mais pesado ele ficava”. Ela continuou:  “As situações inacabadas, o estresse e as preocupações 
da vida são como aquele copo d’água. Eu penso sobre eles por um tempo e nada acontece. Eu penso sobre 
eles um pouco mais de tempo e eles começam a machucar. E se eu  penso sobre eles durante o dia todo me 
sinto paralisada, incapaz de fazer qualquer coisa”.  Então lembre-se de “largar o copo de seus problemas”. 
Venha mudar seu pensamento com os nossos treinamentos SIGNA1. www.signatreinamentos.com.br    -   
dias 25. 26 e 27.05-2018 - telefones 019-3875.7898 e 99214.2100 - TREVISAN JOSÉ

Em Campinas, a Transurc iniciou a campanha de doação de 
agasalho em conjunto com as empresas de ônibus da 
cidade e algumas da região. Em 2017 foram doadas 
19,6 mil peças. A campanha arrecada roupas, co-
bertores e sapatos em bom estado para crian-
ças e adultos. O principal ponto de doação 
é no ônibus situado no Largo do Rosário, 
das 8h às 18h durante a semana, e das 8h 
às 13h aos sábados. Mais informações 
no site www.transurc.com.br.

Pirassununga passou a contar desde 
a última segunda-feira, dia 16, com uma 
nova unidade de atendimento do Depar-
tamento Estadual de Trânsito de São Paulo. 
O posto tem infraestrutura moderna, novos equi-
pamentos e mobiliário, comunicação visual facilitadora, 
condições de acessibilidade e pagamento de taxas com cartão de 
débito, entre outros benefícios. Também está disponível a prova 
teórica eletrônica para os candidatos à primeira habilitação.

A Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) sedia o 11º Congresso 
Paulista de Educação Médica (CPEM), realiza-

do entre 19 e 21 de abril. O tema desta edição 
é “Ética e profissionalismo”. Mais de 700 

congressistas são esperados para assistir e 
participar de 45 atividades entre confe-

rências, mesas-redondas, oficinas, si-
mulações e apresentações de 130 tra-
balhos científicos e relatos de casos.

Campinas, Hortolândia e Sumaré se 
unem para combater o descarte irregular 

de lixo. A Ação Intermunicipal ocorre nos 
bairros São Judas Tadeu, em Sumaré, na divisa 

entre os bairros Jd. Conceição, em Hortolândia; e 
Vila Padre Anchieta, em Campinas. A iniciativa prevê a 

limpeza e cercamento da área, plantio de mudas e atividades 
de educação ambiental junto aos moradores da região, com 
distribuição de material educativo.

Admilson Redecopa / Alan de Santi

15.000 exemplares
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Após acordo empresa anuncia plano 
de devolução dos créditos bloqueados 

APAE lança campanha Camiseta da Copa
AÇÃO

Restituição deverá ser pleiteada diretamente na companhia a partir do dia 2 de maio
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Durante reunião realizada 
na última quarta-feira, 
dia 18, no Ministério 

Público (MP), a Citi ,do Grupo 
Rápido Sumaré protocolou o pla-
no de devolução dos créditos dos 
cartões magnéticos a passageiros 
de Indaiatuba.

A empresa irá disponibilizar, 
a partir do dia 2 de maio, atendi-
mento aos usuários que possuem 
créditos bloqueados nos cartões. 
O pedido de restituição deverá 
ser feito, diretamente na empre-
sa, que está localizada na Rua 
Siqueira Campos, 331, Centro. 

Para os que possuem cré-
ditos em cartões "Comum" ou 
"Escolar Comum", terá até 60 
dias para solicitar o reembol-
so. Os consumidores devem 

estar munidos de documento 
de identificação pessoal e do 
cartão de transporte da Citi. 
Também será preciso infor-
mar a conta bancária para 
que seja efetuado o depósito. 
Em caso de contas em nomes 
de terceiros, será necessário 
também levar o CPF e o nome 
completo do titular da conta. 
O depósito será feito em até 
15 dias da data de compare-
cimento na Central de Vendas 
da concessionária. Quanto 
ao vale-transporte, a questão 
ainda segue indefinida, pois 
há a dúvida de quem deve ser 
ressarcido, se é a empresa ou 
o consumidor.  Já os valores 
pertencentes à prefeitura, dos 
cartões "Municipal" e "Escolar 
Municipal", a devolução será 
feita em até 60 dias após a in-
dicação da conta do município.

A Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de 
Indaiatuba (Apae) está rea-
lizando mais uma campanha 
em pról a instituição. A cam-
panha tem como objetivo 
arrecadar verba para custear 
as atividades da entidade.

A bola desta vez é a 
campanha Camiseta da Copa 
que podem ser adquiridas 
no valor de R$30 pelo te-
lefone (19) 3801-8898 ou 
na Alameda da Criança, 50. 

A produção das camise-
tas é patrocinada pelo Bazar 

10,  Cebi,  Odonto Com-
pany, Congesa, Eurofins, 
A Santana Refrigeração, 
Pesqueiro Cardeal e Secom.

APAE
A APAE de Indaiatuba 

atua na cidade desde 29 de 
junho de 1976 e dedica-se 
exclusivamente ao aten-
dimento integral a pessoa 
com deficiência e a luta 
pela garantia de seus di-
reitos. Atendendo nas áre-
as de Assistência Social, 
educação e saúde, além dos 

setores administrativo e fi-
nanceiro, projetos e eventos.
Conta com três unidades 
de atendimento – Unidade 
I – Escola de Educação Es-
pecial, Unidade II – Ambu-
latório de Especialidades, 
localizados na Alameda da 
Criança, 100 – Vila Vitó-
ria e Unidade III – Exten-
são da Escola de Educação 
Especial e Programa de 
Oficina Terapêutica, lo-
calizada na Alameda Co-
mendador Dr. Santoro Mi-
rone, s/n, Bairro Pimenta.

DIVULGAÇÃO APAE

Apae entra no clima da Copa com vendas de camiseta temática

A4

Impasse
As partes finalmente chegaram a 

um acordo que resolve, parcialmen-
te, a questão após a Rápido Sumaré 
ter 3 de suas propostas recusadas. 
A primeira proposta, feita no dia 
15 de março, era de uma operação 
extraordinária, concomitantemente 
com a SOU Indaiatuba, para que 
os usuários pudessem utilizar seus 
créditos e depois pleitear o dinheiro 
restante diretamente com a empresa. 
A segunda proposta apresentada no 
dia 22 de março, seria a instalação 
dos validadores de cartão da Citi 
nos ônibus da SOU Indaiatuba. 
Essa operação estaria disponível 
por 60 dias e após o período, os 
consumidores poderiam pleitear 
o valor restante com a Citi. Uma 
terceira proposta foi feita 2 de abril, 
de instalar apenas o chip da Citi nos 
validadores da SOU Indaiatuba. A 
proposta também foi  recusada.

A situação dos 
créditos já vinha se 
arrastando desde que 
a Citi foi impedida de 
operar em Indaiatuba, 
no dia 12 de fevereiro 



O Dia D, quando ocorre uma intensificação da imunização, será no dia 12 de maio

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Campanha de vacinação contra a 
gripe tem início na próxima segunda

ELIANDRO FIGUEIRA – ARQUIVO RIC/PMI

Vacina estará disponível em todas as UBS e PSF do município

ATIVIDADE

Alunos do colégio Montreal 
realizam visita técnica à Fiec

cidade |A5

O objetivo da visita foi conhecer as instalações da Fábrica Escola de Química

A Campanha Nacional 
de Vacinação Contra 
a Gripe 2018 aconte-

ce de 23 de abril a 1º de junho, 
período no qual a vacina será 
disponibilizada em todas as 
UBS (Unidade Básica de Saú-
de) e PSF (Programa de Saúde 
da Família) do município. O 
Dia D, quando ocorre uma 
intensificação da imunização, 
será no dia 12 de maio.

Segundo a Secretaria de 
Saúde, a estimativa é que 
aproximadamente 50 mil 
pessoas sejam imunizadas na 
cidade. A vacina tem como 
público alvo gestantes e mães 
até 45 dias após o parto, 
crianças a partir de 6 anos a 
5 anos de idade, adultos com 
mais de 60 anos, portadores 
de doenças crônicas, profis-
sionais de saúde e professores 

de escolas públicas e privadas, 
que deverão apresentar crachá 
ou algum documento que 
comprove o ofício, além de 
portadores de doenças crô-
nicas que deverão apresentar 
carta médica contendo o CID 
da doença. 

A escolha dos grupos prio-
ritários segue recomendação 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Essa definição 
também é respaldada por 
estudos epidemiológicos e 
pela observação do comporta-
mento das infecções respirató-
rias, que têm como principal 
agente os vírus da gripe. São 
priorizados os grupos mais 
suscetíveis ao agravamento 
de doenças respiratórias. A 
coordenadora do Programa 
Nacional de Imunizações do 
Ministério da Saúde, Carla 
Domingues, explica como a 
campanha de vacinação em 
grupos específicos protege, in-

clusive, as pessoas que não se 
vacinam. “Quando se vacina 
um grande grupo de pessoas 
como estamos fazendo, mais 
de 54 milhões de pessoas há 
uma diminuição da circu-
lação do vírus e as que não 
são vacinadas indiretamente 
ficam protegidas. É o que nós 
chamamos de imunidade de 
grupo ou rebanho. Por isso, a 
necessidade de que o público 
prioritário tenha elevada co-
bertura vacinal porque, desta 
forma, também estaremos 
protegendo aqueles que não 
terão acesso a vacinação”, 
concluiu Carla Domingues.

A vacina contra gripe é 
segura e salva vidas. Estudos 
demonstram que a vacinação 
pode reduzir entre 32% a 45% 
o número de hospitalizações 
por pneumonias, de 39% a 
75% a mortalidade global e em, 
aproximadamente, 50% nas do-
enças relacionadas à influenza.

Influenza
A influenza (gripe) é uma 

infecção viral aguda que afe-
ta o sistema respiratório. A 
transmissão ocorre por meio 
de secreções das vias respira-
tórias da pessoa contaminada 
ao falar, tossir, espirrar ou 
pelas mãos, que após contato 
com superfícies recém-conta-
minadas por secreções respi-
ratórias, pode levar o agente 
infeccioso direto a boca, olhos 
e nariz. A vacina recomenda-
da pela Organização Mun-
dial de Saúde confeccionada 
para todo o hemisfério sul, 
em 2018, oferece proteção 
contra os vírus influenza A/
H1N1, influenza A/H2N3 e 
influenza B.

A transmissão dos vírus 
influenza acontece por meio do 
contato com secreções das vias 
respiratórias, eliminadas pela 
pessoa contaminada ao falar, 
tossir ou espirrar. Também 
ocorre por meio das mãos e 
objetos contaminados, quando 
entram em contato com muco-
sas (boca, olhos, nariz). À po-
pulação em geral, o Ministério 
da Saúde orienta a adoção de 
cuidados simples como medi-
da de prevenção para evitar a 
doença, como: lavar as mãos 
várias vezes ao dia; cobrir o 
nariz e a boca com lenço des-
cartável ao tossir ou espirrar; 
não compartilhar objetos de uso 
pessoal; além de evitar locais 
com aglomeração de pessoas.

Quais são os sintomas da gripe?
• Tosse seca;
• Febre alta;
• Dor muscular;
• Dor de garganta;
• Dor de cabeça; e 
• Coriza.
A febre é o sintoma mais 
importante da gripe e dura 
em torno de três dias. Os 
s in tomas  resp i ra tór ios , 
como tosse, tornam-se mais 
evidentes com a progressão 
da doença e mantêm-se 
em geral de três a cinco 
dias após o desaparecimen-
to da febre. Alguns casos 
apresentam complicações 
graves, como pneumonia, 
necessitando de internação 
hospitalar. 

DIVULGAÇÃO

No dia 06 de abril, sexta-feira, o Colégio 
Montreal realizou visita técnica à FIEC 
(Fundação Indaiatubana de Educação e Cul-
tura) – Unidade II com os alunos da 2ª série 
do Ensino Médio, para conhecer a Fábrica 
Escola de Química (FEQ), que produzem 
saneantes e afins para as autarquias da Pre-
feitura Municipal de Indaiatuba.

O objetivo da visita foi conhecer as 
instalações da Fábrica Escola de Química, 
além de outros laboratórios como os dos 
cursos de Enfermagem e Cozinha. Durante 
a visita os alunos tiveram a oportunidade de 
participar de uma aula prática para a produ-
ção do álcool em gel, orientados pelo Prof. 
José Cirino de Melo, Coordenador da FEQ, 

além da professora de Química do Colégio 
Montreal, Mara Cristina Invernizzi.

“A realização dessa visita foi muito im-
portante para integrar a teoria e prática na 
disciplina de Química, visto que os alunos 
tiveram a oportunidade de observar e pra-
ticar o conteúdo teórico da sala de aula”, 
afirma a professora Mara.

Segundo o Coordenador da FEQ, não 
são realizadas muitas visitas na unidade 
por falta de informações, mas as portas da 
Fundação estão sempre abertas. "Para nós 
é um prazer recebê-los e mostrar o curso, 
mas acreditamos que a visita seja ainda mais 
enriquecedora para eles, pelo conhecimento 
que adquiriram", declara o Coordenador.



Manhã esportiva promove integração entre pais e alunos

Garoto conhece a 4ª 
Companhia da PM
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Atletas vão receber aulas de inglês gratuitas

Yázigi patrocina 
equipe feminina de 
basquete sobre rodas
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As atletas farão aulas de inglês gratuitas para se prepararem para uma disputa na Alemanha
João, um garoto com autismo, tem o sonho de ser policial militar

Apresentação de Taekwondo na Manhã Esportiva do Objetivo

As atletas da equipe 
feminina de bas-
quete sobre rodas 

vão receber aulas de inglês 
gratuitas para se prepararem 
para uma disputa que vai 
ocorrer na Alemanha. As 
alunas já foram inseridas nas 
turmas para terem uma expe-
riência melhor no exterior.

Esta não é a primeira vez 
em que a Yázigi firma uma 

parceria assim. Em 2014, o 
time masculino também teve 
a experiência de poder assis-
tir aulas de inglês.

O Yázig i  Indaia tuba 
apoia ações sociais que aju-
dam a valorizar talentos. Por 
essa razão, está patrocinan-
do a equipe, que já é campeã 
brasileira da categoria. Ao 
todo, 4 atletas farão parte 
do grupo de alunos.

Este ano, o grupo está em 
nova fase, com atletas que 
brilham muito no time, tendo 

alguns até mesmo na seleção 
paraolímpica. “A Yázigi foi 
procurada para preparar os 
atletas que irão para a Alema-
nha representar o Brasil. Não 
hesitamos em inserir esses 
alunos em nossas turmas e 
impulsionar o desenvolvi-
mento linguístico”, informa 
Lucimara, proprietária da es-
cola. “Somos gratos por essa 
oportunidade”, completa.

Campeonato Brasileiro
As garotas da equipe de 

Basquete em Cadeira de 
Rodas do Gaadin (Grupo de 
Apoio ao Amigo Deficiente 
de Indaiatuba), conquista-
ram o título do Campeonato 
Brasileiro, disputado no 
Centro de Treinamento Pa-
ralímpico, em São Paulo no 
ano passado.

O elenco das gladiadoras 

do Gaadin venceu na final 
a equipe do All Star Rodas, 
do Pará, por 59 x 45. Além 
do título, a atleta do Gaadin, 
Lia Soares foi a cestinha da 
competição com 197 pontos. 
As atletas Ana Aurélia e 
Mariana Pérez, também do 
elenco de Indaiatuba, foram 
eleitas as melhores jogadoras 
da categoria 3.5 e categoria 1, 
respectivamente.

A equ ipe  adversá r ia 
nunca havia perdido uma 
partida e foi campeã do 
Brasileiro por dezesseis 
anos consecutivos. A equipe 
de Indaiatuba fez história e 
conquistou de forma invicta 
o título da competição. Em 
2016, a equipe das gladia-
doras havia chego perto e 
perdeu a final para a mesma 
equipe do Pará por apenas 
sete pontos de diferença.

Na última terça-feira, dia 
17, a 4ª Companhia da Polícia 
Militar de Indaiatuba recebeu 
uma visita especial. João, 
um garoto com autismo, que 
tem o sonho de ser policial 
militar, e foi conhecer as 
dependências da polícia, os 
policiais que trabalham na 
segurança da cidade, além 
de dar uma volta na base de 
operação móvel da PM

João mora próximo da 
companhia da PM, e sempre 
teve muita admiração pelos 
policiais, como explica sua 
mãe, Nádia Aparecida Santos 
das Neves. “Sempre quando 
passa um carro de polícia pela 
rua ele acena e fica muito feliz. 
Quando vê algum PM de vi-
gia, ele logo quer ir conversar. 
Há um tempo já que ele afirma 
querer ser policial quando 
crescer”, explica a mãe.

Certa vez, ela viu no Fa-
cebook um policial que ficou 
famoso por dar brinquedo 
para uma criança no Natal. 
Vendo o sonho de João, ela 
decidiu mandar mensagem 
para ele pelo Messenger e 
falar do sonho de seu filho. 
Logo ele entrou em contato 
com a assessoria de imprensa 
da PM que organizou junto 
da mãe a visita de João na 
Companhia.

De acordo com o Capitão 
Armando da Polícia Militar, a 
admiração de João por seu tra-
balho é emocionante: “Diante 
de tantos problemas que a 
polícia enfrenta, um serviço 
que não é fácil, é emocionante 
saber que uma criança se vê 
como policial e se espelha. 
Isso dá até mais estímulo para 
ser cada vez melhor e eficien-
te”, afirma o capitão.

Integrar alunos e pais do En-
sino Fundamental I e promover 
a prática de esportes foram os 
objetivos da Manhã Esportiva 
realizada pelo Colégio Objetivo 
Indaiatuba, no dia 14 de abril.

O público presente pôde 
assistir às apresentações dos 
alunos de Taekwondo, orienta-
dos pelo Mestre Márcio Eugênio 
Dutra, 5º DAN, e dos alunos 
de Judô, da Sensei Mônica 
Angelucci, 5º DAN. Durante as 
demonstrações, os pais puderam 
acompanhar a evolução dos fi-
lhos nas duas modalidades. 

Pensando nisso, para deixar 
a Manhã Esportiva ainda mais 
interessante, o Colégio Objeti-
vo Indaiatuba convidou o time 

de Beisebol da ACENBI, muito 
conhecido em Indaiatuba, tanto 
pelas conquistas como pelo tra-
balho de formação de crianças 
e jovens, para apresentar esse 

esporte à comunidade escolar. 
Além da mostra dessas 

três modalidades, o público 
também pôde conferir os 
projetos desenvolvidos pe-

los alunos da Oficina Little 
Maker, que faz parte da gra-
de de atividades extras do 
período integral do Ensino 
Fundamental I do Objetivo. 
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Realce Decorações 
completa 14 anos com 
inovações e tendências
Neste mês de aniversário, muitos produtos estão em promoção

JME
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A Realce Decorações preparou promoções imperdíveis, neste mês, para seus clientes 

Há 14 anos no merca-
do de Indaiatuba, a 
Realce Decorações 

está sempre inovando com 
produtos nacionais e impor-
tados, buscando sempre satis-
fazer seus clientes através da 
qualidade de seus produtos. 
E para comemorar mais um 
ano de vida, a Realce Deco-
rações preparou promoções 
imperdíveis para seus clientes 
em varões, capas para sofá, 
cortinas e almofadas.

Sempre em sintonia com 
as tendências da área de de-
coração, a Realce Decorações 
procura levar aos seus clientes 
modelos variados de corti-
nas, que reúnem elegância e 
sofisticação, além de novas 
tecnologias para controlar a 
luminosidade do ambiente, 
oferecendo como diferencial 
cortinas sob medida e perso-
nalizadas.

A Realce Decorações tam-
bém prioriza a sua linhas de 
tapetes, que vai do simples 
ao mais sofisticado, de acordo 
com a necessidade de cada 

ambiente, valorizando dese-
nhos, cores e texturas. 

Mas as novidades não 
terminam aqui. A Realce De-
corações oferece ainda uma 
linha de modernos acessórios 
que são fundamentais para 
adequar qualquer ambiente ao 
seu estilo. São varões, capas 
para sofá e almofadas, todos 
em diversos tecidos, que se 
encaixam nas tendências de 
cada estação.

A loja pertence aos em-
presários Marcelo e Clau-
dinéia Pinheiro, que estão há 
mais de 30 anos neste ramo. 
Pinheiro revela que começou 
neste disputado mercado, pri-
meiro atuando como auxiliar 
de vendas e depois como ven-
dedor, obtendo a experiência 
necessária para abrir o seu 
próprio negócio. Após todo 
esse tempo no mercado, fez 
com que a Realce se tornasse 
referência em decorações em 
Indaiatuba e região. “O ob-
jetivo é sempre buscar mais 
conforto e praticidade para o 
cliente, sempre se adequan-
do ao seu estilo, por isso a 
Realce Decorações tem uma 
grande linha de produtos, do 

mais simples ao mais sofisti-
cado”, comenta.

A equipe da Realce Deco-
rações espera por você com 
muitas novidades, basta trazer 

o seu projeto. A Realce Deco-
rações está localizada na Rua 
15 de Novembro, 915 – Cen-
tro. Para mais informações, 
ligue (19) 3816-6559.
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Oucimar da Areia e Caçambas: 
Confiança e pontualidade
Empresa conta com 9 caminhões, 5 máquinas, 250 caçambas e 25 contêineres

FOTOS: JME
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Cleide e Oucimar

A empresa Oucimar da 
Areia e Caçambas 
foi fundada por Ou-

cimar Barzan e sua esposa, 
Cleide Barzan, e a empresa é 
atualmente referência em In-
daiatuba na venda de areias 
e pedras para construtores, 
construtoras, arquitetos, de-
pósitos de materiais de cons-
trução e consumidores em 
geral. Até hoje, a empresa é 
administrada exclusivamen-
te pelo casal.

Entretanto, para se che-
gar aonde chegou, foi neces-
sária uma longa caminhada. 
Oucimar nasceu no Paraná, 
onde se formou em técnico 
de contabilidade, conheceu 
sua esposa e iniciou sua car-
reira. Veio para Indaiatuba 
há 28 anos atrás. Conseguiu 
adquirir seu primeiro cami-
nhão há 22 anos, com o qual 
começou fazendo entregas 
de areias e pedras, além de 
serviços de terraplanagem 
e aterro. 

Iniciou, assim, sua carrei-
ra empreendedora. Além dis-
so, trabalhava também como 
pedreiro e garçom. Foram 5 
anos buscando material nos 
portos para fornecer direto 
ao seus clientes, até que em 
2001, Oucimar conseguiu 
adquirir seu próprio pátio.

A empresa conta hoje com 
9 caminhões, 5 máquinas, 
250 caçambas e 25 contêine-
res. São 18 funcionários que 
atuam na empresa, sendo 5 na 
parte administrativa e 13 na 
área operacional. E mesmo 
assim, o próprio Oucimar 
continua fazendo o carrega-
mento para sempre garantir 
que o cliente receba a quan-
tidade correta que pediu.

De acordo com o pro-
prietário, o segredo de seu 
sucesso foi o trabalho ho-
nesto, de confiança e pon-
tual. “Aqui se trabalha de 
maneira ética. O que o clien-
te pedir, será entregue na 
quantidade certa. Caso não 
seja entregue a quantidade 
que foi solicitada, não preci-
sa pagar. Por isso consegui 
fazer meu negócio crescer. 

Coloco meu nome em jogo 
e isso transmite segurança 
para o cliente. Quem traba-
lha honestamente, não tem 
medo de fazer dessa manei-
ra”, comenta. “Além disso, 
prezo pela pontualidade. 
Se for acordado entregar 
em determinado horário, a 
encomenda será entregue 
naquele horário. Todos têm 
prazos a cumprir, e não dei-
xo que os outros atrasem por 
atrasos da empresa”.

Desde 2013, a empresa 
começou a fazer a locação 
de caçambas. Além disso, 
a empresa dispõe de areia 
ensacada, já que é a tendên-
cia agora, pois causa menos 
transtorno e sujeira.

Para os que têm interesse 
em contratar os serviços de 
Oucimar, basta entrar em 
contato pelo número (19) 
3936-2586. A empresa está 
localizada na R. João Gian-
quito, 236 - Jardim Hubert.

Oucimar fazendo o carregamento de areia em um de seus caminhões
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INSS convoca beneficiários para 
perícia de revisão
A lista com o nome dos convocados foi publicada no Diário Oficial da União
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DIVULGAÇÃO

Movimento do Comércio sobe 
3,7% no acumulado em 12 meses

VENDAS

A economia total com as medidas pode chegar a R$ 20 bilhões
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O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) 
convocou 152,2 mil 

beneficiários que recebem au-
xílio-doença ou aposentadoria 
por invalidez para agendar 
a perícia de revisão. A lista 
com o nome dos convocados 
foi publicada no Diário Oficial 
da União.

A marcação deve ser feita 
por meio do telefone 135, 
até o dia 4 de maio. No total, 
foram convocados 33.875 
que recebem auxílio-doença e 
118.394 que recebem aposen-
tadoria por invalidez.

Em Indaiatuba não se tem 
o número de beneficiários que 
devem ser convocados, pois 
o Ministério do Desenvolvi-
mento Social disse não pos-
suir números por município, 
somente por estado.

Os beneficiários convo-
cados por edital não foram 
encontradas por alguma in-
consistência no endereço ou 
não realizaram o agendamen-
to no prazo determinado na 
convocação de março último, 
mesmo tendo recebido a carta. 
Quem não atender a convo-
cação ou não comparecer na 
data agendada terá o benefício 
suspenso.

A partir da suspensão, o 

beneficiário tem até 60 dias 
para procurar o INSS e agen-
dar a perícia. Se não procurar 
o INSS nesse prazo, o bene-
fício será cancelado. Na data 
marcada para a realização da 
avaliação, o segurado deve 
levar a documentação médica 
que justifique o recebimento 
do benefício, como atestados, 
laudos, receitas e exames.

Monitor do PIB aponta retração 
em fevereiro, diz FGV

INDICADOR

O Indicador Movimento 
do Comércio, que acompanha 
o desempenho das vendas no 
varejo em todo o Brasil, subiu 
3,7% no acumulado em 12 
meses (abril de 2017 até mar-
ço de 2018 frente ao mesmo 
período do ano anterior), de 
acordo com os dados apura-
dos pela Boa Vista SCPC. 
Na avaliação mensal dessazo-
nalizada, foi observado cres-
cimento de 0,3% em relação 
a fevereiro. Já na avaliação 
contra março do ano anterior, 
houve aumento de 1,1%.

O resultado de março apon-
ta uma leve melhora após o 
baixo desempenho dos dois 
meses anteriores. A atividade 

baixa do varejo no início do 
ano é reflexo de um mercado 
de trabalho ainda fragilizado, 
que reduz o impacto positivo 
de medidas como o corte da 
Selic. Mas com as expectativas 
de continuidade na redução de 
juros ao consumidor, expansão 
do crédito e diminuição do de-
semprego, espera-se que ocorra 
a consolidação de um ritmo 
maior de recuperação em 2018.

Setores
Na análise mensal, dentre 

os principais setores, o setor de 
“Móveis e Eletrodomésticos” 
apresentou queda de 0,4% em 
março, descontados os efeitos 
sazonais. A categoria de “Te-

cidos, Vestuários e Calçados” 
cresceu 1,4% no mês, expur-
gados os efeitos sazonais. Na 
comparação da série sazonal, 
nos dados acumulados em 12 
meses houve avanço de 2,5%.

A atividade do setor de 
“Supermercados, Alimentos e 
Bebidas” aumentou 0,3% no 
mês na série dessazonalizada. 
Na série sem ajuste, a variação 
acumulada subiu 3,4%.

Por fim, o segmento de 
“Combustíveis e Lubrifican-
tes” cresceu 0,7% em março 
considerando dados dessazona-
lizados, enquanto na série sem 
ajuste, a variação acumulada 
em 12 meses ainda apresenta 
queda de 1,6%.

O Monitor do Produto In-
terno Bruto (PIB) da Fundação 
Getúlio Vargas aponta retração 
do PIB de 0,3% em fevereiro, 
na comparação com janeiro 
deste ano. O indicador mensal 
faz uma estimativa da varia-
ção da economia brasileira e 
mostra que, apesar da queda, 
o trimestre dezembro, janeiro 
e fevereiro soma um cresci-
mento de 0,6% em relação a 
setembro,outubro e novembro 
de 2017.

O coordenador da pesquisa 
, Claudio Considera avalia que 
a economia continua apresen-
tando taxas superiores a 2017. 
A estimativa da FGV é que 
o PIB do trimestre encerrado 

em fevereiro cresceu 1,7% em 
relação aos mesmos três meses 
de 2017 e 2016.

Na comparação com os 
mesmos meses de 2017 e 
2016, o trimestre encerrado em 
fevereiro apresentou destaque 
para as atividades de transfor-
mação, que cresceram 5,4%, 
e de comércio, com alta de 
4,7%. Com exceção da trans-
formação, todas as atividades 
da indústria tiveram queda.

Os investimentos (formação 
bruta de capital fixo) tiveram 
uma alta de 4,4% no trimestre, 
puxados por uma alta de 17,2% 
nas máquinas e equipamentos. 
Por outro lado, a construção 
teve retração de 1,8%.

Pela ótica do consumo, 
houve crescimento de 2,5% 
do consumo das famílias na 
mesma base de comparação. 
Segundo a FGV, todos os 
componentes dessa parte 
do índice apresentaram va-
riação positiva, mas houve 
desaceleração da média 
trimestral. Na contramão 
dessa tendência, destacou-
-se o consumo de produtos 
duráveis, que cresceu 12,6% 
no trimestre encerrado em 
fevereiro, uma taxa que 
representa aceleração em 
relação aos 8,9% registra-
dos no período novembro/
dezembro/janeiro. (Agência 
Brasil).

O objetivo do pente-fino do 
governo federal, iniciado em 
2016, é fazer uma avaliação 
para verificar se essas pessoas 
ainda fazem jus ao benefício. 
Passarão pela revisão os bene-
ficiários de auxílio-doença que 
estão há mais de dois anos sem 
passar por uma perícia médica 
e para os aposentados por inva-
lidez com menos de 60 anos.

Revisão
Após um trabalho de revisão 

de benefícios sociais concedidos 
pelo governo federal, 422 mil 
serão cancelados, sendo 228 mil 
auxílios-doença, 43 mil aposen-
tadorias por invalidez e 151 mil 
benefícios de Prestação Conti-
nuada (BPC). O trabalho de re-
visão de benefícios vai continuar 
até o fim do ano. O anúncio foi 

feito na última segunda-feira, dia 
16, em Brasília, pelos ministros 
do Desenvolvimento Social, 
Alberto Beltrame, e do Planeja-
mento, Esteves Colnago.

Diversos benefícios de pro-
gramas sociais estão sendo 
revisados pelo governo federal, 
para verificar se os beneficiários 
ainda cumprem os requisitos 
apresentados no momento da 

concessão do auxílio. Segundo 
o ministro do Desenvolvimento 
Social, Alberto Beltrame, o 
objetivo é revisar 1,8 milhão de 
benefícios, entre auxílio-doença 
e aposentadoria por invalidez. 
Após o pente fino, a expecta-
tiva do governo é chegar a 1,1 
milhão de benefícios mensais. A 
economia total com as medidas 
pode chegar a R$ 20 bilhões. 
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Trabalho conjunto de forças de segurança 
resulta na prisão de procurado da justiça
Indivíduo usada identidades falsas para esquivar-se das forças de segurança pública
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Briga entre família acaba com guarda ferido

AGRESSÃO

Guarda Civil de Campinas conseguiu prender uma pessoa procurada pela justiça da cidade de Marília

Facas utilizadas na agressão foram apreendidas pela Guarda Civil

Na última quinta-feira 
(12), a Guarda Civil 
de Campinas con-

seguiu prender uma pessoa 
procurada pela justiça da ci-
dade de Marília. A prisão só 
foi possível graças ao trabalho 
de inteligência realizado entre 
a Guarda Civil de Indaiatuba, 
a Guarda Civil de Campinas, 
e o GARRA (Grupo Armado 
de Repressão a Roubos e As-
saltos) de Campinas.

O indivíduo era procurado 
pelo artigo 157 do código 
penal, que traz a seguinte re-

dação: “Subtrair coisa móvel 
alheia, para si ou para outrem, 
mediante grave ameaça ou 
violência a pessoa, ou depois 
de havê-la, por qualquer meio, 
reduzido à impossibilidade de 
resistência. ”

O setor de inteligência da 
Guarda Civil de Indaiatuba, 
descobriu que esse indiví-
duo estava na condição de 
procurado da justiça e usava 
documentos falsos para es-
quivar-se das forças de segu-
rança. Também descobriu que 
ele deslocava constantemente 
entre as cidades de Indaiatuba 
e Campinas.

Com base nas informações 

obtidas durante os trabalhos 
da inteligência, nesta quinta-
-feira o veículo que ele estava 
usando, um Ford Ecosport, 
passou a ser monitorado. 
Viaturas do Garra e da Guar-
da Civil de Campinas foram 
avisadas e posicionadas em 
pontos estratégicos para rea-
lizar a abordagem do veículo. 
Em um determinado ponto da 
cidade, uma viatura da Guarda 
Civil de Campinas visualizou 
o veículo do suspeito e rea-
lizou a abordagem, logrado 
êxito em detê-lo. O indivíduo 
foi conduzido até ao 1º DP 
de Campinas e apresentado a 
autoridade de plantão.

Na tarde de terça-feira 
(17) um rapaz aparentemen-
te drogado tentou agredir 
um guarda com três facas 
em um dos prédios da Com-
panhia de Desenvolvimen-
to Habitacional e Urbano 
(CDHU).

Os guardas foram acio-
nados após uma briga de fa-
mília no qual o homem par-
tiu pra cima de uma moça 
tentando agredi-la. Quando 
o indivíduo viu os guardas 
tentou agredir a equipe com 
uma faca e acabou ferindo 
um deles. O guarda sofreu 
ferimentos leves.

O rapaz foi  levado à 
delegacia com muitos fe-
rimentos,  pois a equipe 
precisou usar a força física 
para prendê-lo. A família 
foi levada até à delegacia de 
defesa a mulher (DDM) para 
apresentação da ocorrência.

COMANDO NOTÍCIA

Guincheiro é morto nas 
margens da SP-75

EXECUÇÃO

Na madruga de terça-fei-
ra (17) um guincheiro foi 
executado no quilometro 36 
sentido Salto.

Quando os policiais che-
garam ao local à vítima já 
estava sem vida, segundo 
testemunhas foram pelo 

menos 10 tiros. A Polícia 
Cientifica regional de Soro-
caba foi acionada e chegou 
por volta da 4h25.

O assassino estava em 
uma motocicleta e fugiu do 
local, até o momento nin-
guém foi preso.

COMANDO NOTÍCIA

Homem foi executado no km 36 sentido Salto

GC assistem palestra sobre cuidados em ocorrências com cabos da Rede Elétrica

CAPACITAÇÃO

Na manhã de segunda-feira 
(16), os Guardas Civis assis-
tiram na base da Guarda uma 
palestra ministrada pela CPFL 
(Companhia Piratininga de For-
ça e Luz) visando aproveitar a 

requalificação anual da Guarda 
Civil, para ensinar como os 
Guardas devem se comportar 
em ocorrências que envolvem 
fios da rede elétrica caídos ao 
solo, ou a alguma altura que 

possa gerar danos as pessoas.
Na palestra, os Guardas 

conheceram o caminho per-
corrido pela energia elétrica, 
desde a sua geração até as 
residências, aprenderam as 

diferenças das redes de distri-
buição presentes nas cidades, 
quais os procedimentos devem 
ser adotados ao depararem 
com uma ocorrência envol-
vendo cabos energizados e as 

consequências da falta de aten-
ção em ocorrências desse tipo.

Estiveram presentes o ge-
rente de Negócios da CPFL, 
Rogério Klinke; o gerente de 
Operações em Campo, Josias; o 

coordenador de Operações, Cris-
tiano e o técnico em Segurança 
do Trabalho da CPFL, Horácio. 
A visita marcou o início de uma 
parceira da CPFL com a Guarda 
Civil de Indaiatuba.
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Campeão mundial venceu as duas primeiras provas da 1ª etapa

Lauro Chaman domina 1ª etapa 
da Copa Brasil de Paraciclismo

A14

19º CAMP. LIGA REGIONAL AIFA DE FUTSAL
Rodada amanhã, dia 21, na Sol-Sol
Horário                    Time    Divisão
12:50  Campo Bonito x Juventus                           3°
13:50  Dubai Futsal x Futshow                          3°
14:40        Galaticos x Cidade Nova                         3°
15:30  Napoli/Sociapan x Otro Iskema                      3°
16:20  União Z. Leste x Unidos da Cecap                   3°
17:10  Palone Tintas x Colégio Conquista               3°

Rodada amanhã, dia 21, no Carlos Aldrovandi
Horário Time    Divisão
12:50  Cebi/VM x União Tribuna B             2°
13:50  Barcenlona Futsal x Zenit Futsal               2°
14:40  Clube 9 de Julho x The Rocket        2°
15:30  Parque Indaia  x Carvalhada Futsal              2°
16:20  Klorofila/Piscina.Com x Borussia/D. Pachelli        2°
17:10  Tapiratiba/Sociapan x  Kautela/Elfa                        2°

Rodada amanhã, dia 21, no Ginásio Municipal de Esportes
Horário  Time     Divisão
12:50  Cruzeiro/2R Soccer  x  Elias Fausto                3°
13:50    Regasta Saltense   x  Invictus Futsal                3°
14:40  Flamengo  x ML. Infor/D. Unifarma              1°
15:30  XII Junho x Scalke Gril/T. Tintas                1°
16:20 A. Oliveira/PostoB. Horiz/Extintuba x Sem Chance    1°
17:10  União Tribuna x Sol Sol                           1°
 18:00  R5 Col. Meta x Projeto Restitui               1°

18º Copa Futsal Atletas de Cristo 2018      
Rodada domingo, dia 22, no Ginásio Municipal de Esportes
Horário  Time     Grupo
12:00 ASS. Deus Madureira x E. Quadrangular    A
12:50 Renascer Cristo x Nazareno Central            B
13:40 Batista JD.Morada do Sol x Geração Adoradores   A
14:30 MinisT. U. Nova Visão x Nazareno Ebenezer         B
15:20 Hangar 7 x Com. Cultura  Real             A

Terceira Divisão da Aifa 
chega na fase mata-mata

FUTSAL

O atleta venceu as provas de contrarrelógio individual e resistência

No fim de semana,  
Indaiatuba foi palco 
da primeira etapa da 

Copa Brasil de Paraciclismo 
– Troféu João Schwindt 2018. 
O evento, que este ano soma 
pontos para o ranking mundial 
classificatório para Tóquio 
2020, reuniu atletas de várias 
partes do país na briga pelas 
primeiras colocações em 19 
categorias oficias.

Favorito na competição, 
Lauro Chaman, integrante 
da seleção brasileira e atual 
Campeão Mundial de Para-
ciclismo de Estrada e Pista, 
não decepcionou e dominou 
a competição da categoria 
MC5. O atleta venceu as 
provas de contrarrelógio in-
dividual e resistência. “É uma 
honra poder contar com o ca-
rinho de todos aqui no evento. 
Fico feliz pelos resultados 
alcançados na primeira etapa 
da Copa Brasil, mas acredito 

que o mais importante é ter a 
oportunidade de estar compar-
tilhando um pouco da minha 
experiência com todos os 
competidores presentes, mos-
trando que nada é impossível 

quando temos determinação e 
fé” disse Chaman.

Os pilotos da categoria 
Handbike, uma das mais con-
corridas da etapa, também 
fizeram bonito durante os 
dois dias de competição. En-
tre os principais destaques, 
com duas vitórias, ficaram 
os paratletas Ulisses Leal 
Freitas (MH4), Marcos Fer-
reira (MH1), Eduardo Ramos 
Pimenta (MH3), Antônio de 
Moura (MH5) e Jady Mala-
vazzi (WH3).

Nos triciclos, Augusto Da-
dalto Moura (MT2) não deu 
chance para os adversários e 

saiu na frente na disputa da 
competição com duas me-
dalhas de ouro. Já na Classe 
C, os atletas Victor Luise 
Herling, da categoria MC2, 
e Fábio Sciarra Lucato, da 
MC3, também se destacaram 
e somaram dois ouros.

A Copa Brasil de Pa-
raciclismo – Troféu João 
Schwindt é uma organização 
e realização da Confedera-
ção Brasileira de Ciclismo 
(CBC), Federação Paulista 
de Ciclismo (FPC) e Comitê 
Paralímpico Brasileiro (CPB), 
com apoio da Prefeitura de 
Indaiatuba.

Calendário da Copa Brasil de Paraciclismo 2018
22 a 24/06 – 2ª Etapa / Brasília (DF)
24 a 26/08 – 3ª Etapa / Curitiba (PR)

Foram definidos os 16 
times que vão disputar as 
oitavas de finais da Liga Re-
gional de Futsal Aifa. Agora 
as equipes se enfrentam em 
jogo único por uma vaga nas 
quartas.

No grupo A se classifi-
caram Napoli/Sociapan com 
16 pontos; em segundo ficou 
Regastas Saltense com 10; 
na terceira colocação ficaram 
empatados Elias Fausto e 
Invictus Futsal com 9 pontos 
cada, porém por ter um saldo 
melhor de gol Elias Fausto 
ficou com o terceiro lugar 
e Invictus se classificou em 
quarto; na quinta colocação 
vem o Cidade Nova com 7 
pontos; e na sexta colocação 
o Ostro Iskema com 6 pontos 
ganhos.

Os classificados do grupo 
B foram União Zona Leste 
líder da chave com 16 pontos; 
o vice é Palone Tintas com 13 
pontos; em terceiro Cruzei-
ro/2R Soccer com 10 pontos; 
em quarto ficou Unidos da Ce-
cap com 7 pontos; e em quinto 
vem o Colégio Conquista com 
mesmo 7 pontos do Unidos só 
que com saldo de gols menor.

O grupo C Dubai Futsal e 
Galaticos empataram na lide-
rança com 15 pontos, porém 
por ter um saldo melhor Dubai 
ficou na frente; em terceiro 
ficou Campo Bonito com 12 
pontos; na quarta colocação 
Juventus e Futshow empata-
ram em números de pontos, 
mas o Juventus tem um saldo 
de gols positivo e ficou na 
frente; e em quinto o Futshow.

Segunda Divisão
Na segundora faltam ape-

nas três rodadas para definir 
as equipes que vão para as 

quartas de finais. A disputa 
segue bem equilibrada e essas 
rodadas prometem grandes 
jogos.

Na liderança no campeo-
nato está a equipe Borrussia 
com 19 pontos conquistados; 
em segundo vem Clube 9 
de Julho com 15 pontos; 
Klorofila e Parque Indaia 
empatados com 14 pontos; em 
seguida vem União Tribuna B 
e Carvalhada também estão 
empatados com 13 pontos 
cada; Kautela vem na sétima 
colocação com 11 pontos; em 
oitavo está o Barcenlona com 
10 pontos. 

Fora da zona de classifi-
cação estão Tapiratiba com 
8 pontos; Cebi com 7; Zenit 
com 5 e o lanterna do cam-
peonato The Rocket com 4 
pontos conquistados.

Primeira Divisão
Na elite do futsal a disputa 

também é bastante equilibra-
da e faltam apenas quatro 
rodadas para definir os semi-
finalistas. 

A liderança está com Atlé-
tico Oliveira com 18 pontos 
conquistados; em segundo 
vem Scalke Grillos com 16 
pontos; na terceira colocação 
XII de Junho também com 16 
pontos; e na quarta posição 
Tênis de Ouro com 12 pontos.

Ainda estão brigando por 
uma vaga o Sem Chance 
que tem 11 pontos; Sol-Sol 
com 10; União Tribuna com 
9 pontos; ML Informática 
e Flamengo, ambos com 4 
pontos, e ainda não pontua-
ram.  E dividindo a lanterna 
do campeonato estão Projeto 
Restitui e R5.

A rodada completa você 
confere no tabelão.

ELIANDRO FIGUEIRA /RIC-PMI
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Dupla Leandro & Lorena gravam 
DVD “Nossa História” no dia 30
Gravação acontece no Paioça do Caboclo, em Campinas, às 20 horas
DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br
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Ciaei recebe o ‘Concertos 
Petrobras-EPTV’ no dia 28

RECITAL

A dupla Leandro & Lo-
rena está a um passo 
de realizar um grande 

sonho, a gravação de um DVD 
que acontece no dia 30 de 
abril, no Paioça do Caboclo, 
em Campinas, a partir das 20 
horas. O DVD ainda conta com 
a participação especial de Tha-
eme & Thiago onde irão cantar 
o single “Bobagem Minha” 
que já atingiu mais de 30 mil 
visualizações no YouTube.

Segundo a dupla, em entre-
vista exclusiva para o Jornal 
Mais Expressão, a gravação 
está sendo a realização de um 
sonho. “O nosso DVD será 
produzido por uma das me-
lhores equipes do Brasil ‘Terra 
Brasil’, de Goiânia, a mesma 
empresa que gravou DVD de 
grandes nomes da música sen-
do um deles do nosso eterno 
Cristiano Araújo”, revela.

Quanto à escolha de Tha-
eme & Thiago, Lorena nos 
conta que eles não poderiam 
ficar de fora, pois fazem parte 
de “Nossa História”. “Somos 
muito gratos a eles”, disse.

“Estamos na expectativa 
do DVD que vem por aí, e que 
por sinal deve ficar lindo, pois 
estamos participando de cada 
detalhe e acreditamos que de-
vemos ficar sempre por dentro 
para que o nosso projeto tenha 
nossa cara, tudo do nosso jeiti-
nho e tenho certeza que nossos 
fãs ficarão muito felizes”, disse 
a dupla.

Questionados sobre se es-
tão preparados para enfrentar 
uma nova trajetória, a dupla 
sem titubear disse que sim. 
“Com certeza estamos com 
o coração sempre aberto para 
novas conquistas”, enfatiza.

A dupla iniciou a sua car-
reira em 2013, aqui em In-
daiatuba, e com apenas 2 
meses de trabalho Leandro & 
Lorena decidiram partir para 
o exterior onde conquistaram 
seu público realizando shows 
em várias cidades dos Estados 
Unidos. “Cantamos em lugares 

incríveis onde jamais imagi-
naríamos estar como Flórida, 
Massachussetts, Boston, New 
York e New Jersey. Em todas 
essas cidades levamos nossa 
música”, disse a dupla.

Ainda segundo Leandro & 
Lorena ir para o exterior os fez 
conquistar e lutar ainda mais 
pelos seus sonhos. “Uma das 
nossas grandes lembranças foi 
quando cantamos no BB King, 
uma das casas de shows mais 
famosa de artistas internacio-
nais nos Estados Unidos”, con-
ta. “Fomos a primeira dupla 

brasileira a subir nesse palco e 
foi maravilhoso”, revela.

Carreira
Com cinco anos de car-

reira e mais de meio milhão 
de visualizações no YouTube 
a dupla Leandro & Lorena 
conta que o divisor de águas 
foi quando o apresentador 
Rodrigo Faro os revelou 
nacionalmente. “Fomos des-
coberto pelo Rodrigo que nos 
lançou em Rede Nacional, 
ficando em primeiro lugar 
de audiência na TV Record”, 
disse. “Com nosso lança-
mento gravamos o single 
‘Querer Você’, composição 
de Leandro que foi produzida 
por Dudu Borges, um dos me-
lhores produtores do Brasil”, 
conta Lorena.

Já no Brasil Leandro & 
Lorena vem conquistando 
cada dia mais fãs e realizando 
shows em casas conceituadas 
como Villa Mix, Café De La 
Musique entre outras. Com 
um repertório bem variado 
que vai da música romântica 
até o batidão, a dupla vem se 
destacando não só pela músi-
ca, mas também pela história.

Leandro & Lorena tam-
bém serão uma das atrações 
principais da Faici 2018, 
onde subiram ao palco no dia 
10 de agosto.

Para conhecer mais sobre o 
trabalho de Leandro & Lorena 
acesse o site http://www.lean-
droelorena.com.br ou pelas 
redes sociais facebook.com/
LeandroeLorenaOfficial/ ou 
@leandroelorenaofficial. 

Leandro & Lorena 
gravam seu primeiro 
DVD no dia 30 de abril 
em Campinas

No próximo dia 28 de 
abril ,  Indaiatuba recebe 
a  Temporada  2018  dos 
‘Concertos Petrobras-EP-
TV’. O evento acontece às 
20 horas, no Ciaei e conta 
com apoio da Secretaria de 
Cultura e possui entrada 
gratuita. 

O recital ‘A Música de 
Mozart e Brahms’ reúne 
oviolinista israelense Roy 
Shiloah e os brasileiros 
Horácio Schaefer (viola), 
Pablo de León (viola), e 
Roberto Ring (violoncelo). 
O público poderá conferir 
o  enorme ent rosamento 
ar t ís t ico  e  pessoal  des-
ses grandes músicos, que 
também se apresentarão 
emPiracicaba, Americana 
e Ribeirão Preto.

O programa coloca, lado 
a  lado,  Wolfgang Ama-
deus Mozart (1756-1791), o 
compositor mais romântico 
do Classicismo, e Johannes 
Brahms (1833-1897) ,  o 
compositor mais clássico 
do Romantismo. O concerto 
promete encantar o público 
com a intensidade emocio-
nal, paixão e dramaticidade 
do Quarteto para cordas 
nº 15, K. 421, de Mozart. 
Já  na  segunda par te  do 
programa, teremos o Quar-

teto para cordas, Op. 51 nº 
2, de Brahms - o grande 
compositor romântico, que 
traduziu de forma incrível 
essas emoções em música, 
criando obras apaixonadas 
e cheias de energia.

Roy Shiloah é hoje uma 
das grandes sensações do 
violino internacional. Por 
seu talento incomum, re-
cebeu sucessivas bolsas de 
estudo da Fundação Améri-
ca-Israel e ganhou diversos 
prêmios, entre eles, foi o 
vencedor das Competições 
de Clairmont e François 
Shapira.  

Virtuose do violino, Roy 
Shiloah já se apresentou em 
algumas das mais importan-
tes salas de concertos do 
mundo todo e é convidado 
frequentemente para parti-
cipar de prestigiosos fes-
tivais. É um dos membros 
fundadores do Jerusalem 
Trio, com apresentações 
na Europa, Estados Unidos, 
América do Sul, Austrália e 
Ásia. Além disso, faz parte 
do corpo docente da Aca-
demia de música e dança 
de Jerusalém. No Brasil, 
Roy Shiloah se apresentará 
com um violino cedido pela 
coleção de Raitman Tubert, 
de Mendoza (Argentina).
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Inscrições abertas para o “Garota e Garoto Estudantil 2018”
CONCURSO

Neste ano, somente candidatas de Indaiatuba poderão participar do concurso 

Horóscopo de 20 a 26/04 Por Alex Costa Guimarães

Os indícios apontam para um maior envolvimento 
do ariano com sua vida material e financeira. Pode 
descobrir como conseguir melhorar sua renda e como 
ter lucros nas coisas que faz. Essa fase está muito fo-
cado em tudo o que diz respeito a ganhar dinheiro e a 

como usar-lo para melhorar sua vida, podendo até mesmo a receber 
benefícios de outros.

O taurino que já fez aniversário conseguiu sair de sei 
inferno astral e passa a ter sua energia vital ao normal , 
o bom é que o momento envolve novas oportunidades e 
possibilidades de envolvimento com novos projetos pes-
soais e profissionais. Por estar mais dinâmico, o nativo 
se abre para novas pessoas em sua vida e novas amizades acontecem. 

O geminiano deve se preparar par enfrentar o seu 
inferno astral, o nativo se sentirá mais fechado e in-
trospectivo, e voltado para o seu mundo emocional. 
Pode se sentir isolado ou sem pique para sair e badalar. 
O momento é ótimo para reavaliar e deixar para trás 

questões relacionadas ao seu passado e que já não fazem nenhum 
sentido permanecer em sua vida. 

Essa semana o canceriano sentirá desejos de focar nas 
amizades e pode mergulhar profundamente na busca 
de amigos ou melhorar o contato com eles. Se tiver 
um trabalho em equipe será muito bom período. Em 
termos sentimentais, um romance pode ganhar força 
e forma e, por esse motivo, um namoro pode começar. Excelente fase 
para plantar sementes para seu futuro.

O leonino pode se sentir mais interessado em se en-
volver pelos seus projetos profissionais e planos de 
carreira, o interessante é que esse momento marca 
a possibilidade de sucesso para aqueles que vêm se 
dedicando fortemente. É hora de reconhecimento de 

seu esforço e dedicação. Ao mesmo tempo estará desejoso de ficar 
em casa com sua família.

O virginiano precisa deixar o progresso vir através do 
contato com pessoas de longe ou firmas estrangeiras, 
ao mesmo tempo, essa fase permite  uma fase de maior 
envolvimento com seus projetos de médio prazo, 
podendo permitir viagens que aumentem sua fé ou 
tragam um maior libertação de suas amarras atuais. Por estar mais 
sociável e comunicativo, novas amizades se aproximam de você.

Esta semana marca o início de uma fase de maior 
introspecção e interiorização, onde muitas situações 
e pessoas serão deixadas para trás. O Libriano se vê 
envolvido a fazer uma faxina em suas emoções, poden-
do se sentir um pouco pesado e fechado, mas alguns 

projetos de vida e algumas amizades estão ficando distantes e talvez 
sumam da vida do nativo.

Essa semana marca o início de uma fase de maior en-
volvimento nos relacionamentos. Pode ser um namoro, 
ou uma reorganização de seu casamento ou sociedade 
comercial, além de ser um bom momento para fazer 
parcerias comerciais. Em termos emocionais, tenha 
calma pois suas emoções estarão à flor da pele .

Essa fase mostra que o sagitariano precisa tomar consciên-
cia daquilo que o faz ficar doente, além de ter que entender 
o que falta para ele ter um reconhecimento adequado em 
seu trabalho, assuntos como ser claro, objetivo, trabalhar 
a firmeza e dedicação isso trará reconhecimento e honra.

O nativo sente uma força em seu coração que vem 
trazendo alegrias e esperanças ao mesmo tempo uma 
grande expansão em sua jovialidade, estará mais 
receptivo, mais e amigos tendem a se aproximar de 
você. Um novo romance pode começar.

O nativo pode se sentir mais focado em sua vida fa-
miliar, e se prender em detalhes de sua vida doméstica 
e nos relacionamentos familiares. O Aquariano estará 
mais caseiro. Há indicações de que financeiramente o 
momento é de favorecimento dos esforços lançados 

em seus projetos profissionais e planos de carreira. 

Essa semana aponta para um período de maior en-
volvimento com sua vida social e com os amigos, 
especialmente os mais próximos. Algumas dessas  
oportunidades trazem possibilidades de contratos. 
Sua fé e otimismo serão renovados nos próximos 
dias. Talvez tenha que tomar consciência da forma como se 
expressa com os outros.

Rainha Faici 2018 recebe 
inscrições até dia 30
A inscrição é feita pelo site oficial da Festa e a taxa é de R$40
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A Faici continua com 
as inscrições para a 
Rainha Faici 2018 

até o dia 30 de abril. Para 
participar, a candidata deve 
ter entre 18 e 30 anos de ida-
de, ser residente da cidade de 
Indaiatuba, ter disponibili-
dade para promover a Faici 
2018 em toda região, não ter 
recebido qualquer título em 
edições passadas do concur-
so, não ter parentesco com 
qualquer membro do corpo 
de jurados ou da Comissão 
Organizadora da Faici 2018 
e, por último, não ter vín-
culo ou compromisso com 
agências ou empresas que, 
de alguma forma, venham a 
prejudicar ou impedir o cum-
primento do regulamento. 
A inscrição é feita exclusi-
vamente pelo site oficial da 
Festa e a taxa é de R$40.

No momento da inscrição 
no site, a candidata deve estar 
com os documentos em mãos 
para a correta digitação e o 
formulário também pede o 
envio de uma foto, de pre-
ferência de corpo inteiro. É 
obrigatório o preenchimento 
de todos os campos, inclusive 
endereço, e a confirmação 
de leitura do regulamento 
completo antes do envio do 

formulário. O regulamento 
completo do concurso está 
disponível no site da Faici. 
"Infelizmente, não preencher 
principalmente número do 
documento e endereço impli-
ca em desclassificação. Além 
disso, já tivemos algumas 
inscrições de interessadas de 
outras cidades, mas este ano, 
nesta edição comemorativa, 
só serão aceitas candidatas 
residentes de Indaiatuba", re-
lembra Éder Farias, organiza-
dor do concurso Rainha Faici.

O concurso terá duas se-
letivas classificatórias, uma 
delas será aberta ao público 
e já tem data marcada para 
acontecer: no dia 3 de junho no 

Polo Shopping Indaiatuba. Na 
ocasião, um corpo de jurados 
será formado para avaliar as 
candidatas nos quesitos beleza, 
simpatia e desenvoltura com 
notas de 1 a 5 sem frações. 

E a novidade deste ano é a 
realização da grande final na 
primeira noite da Faici 2018, 
no dia 2 de agosto. O desfile e 
avaliação das 10 finalistas serão 
feito no palco e acompanhado 
por todo o público, assim como 
a entrega das faixas de Madri-
nha, Princesa e Rainha da Festa.

Em 2017, Mayara Lima 
foi eleita Rainha, seguida por 
Daiane Novais como Princesa, 
Milena dos Santos como Ma-
drinha, Mayara Malheiro como 

Miss Simpatia e Ágata Fiod 
Lopes como Garota Rodeio. O 
mandato das eleitas, que devem 
participar de todos os dias da 
Festa, se estenderá até a próxi-
ma edição da FAICI em 2019. 

Faici
A Faici 2018 acontece de 

2 a 11 de agosto com grandes 
shows musicais que prometem 
agitar as noites de Indaiatuba 
como a dupla Zé Neto & Cris-
tiano, Naldo Barrettos, Bruno 
di Marco & Cristiano, Maiara 
& Maraísa, Roby & Thiago, 
Henrique & Juliano, Gusttavo 
Lima, Leandro & Lorena, Si-
mone & Simaria, Rio Negro & 
Solimões  e Naiara Azevedo

O tradicional concurso “Ga-
rota e Garoto Estudantil São 
Paulo – versão 2018” já está se-
lecionando os candidatos e candi-
datas que participarão da grande 
final deste ano. O evento que é 
promovido pela agência “Fetiche 
Models” e dirigido pelo manager 
Sandro Bergamo, tem descoberto 
grandes talentos para o mercado 
nacional e internacional.

Neste ano, o concurso com-
pletará 23 anos de existência, 
recebendo candidatos de diver-
sas cidades do estado. A pré-se-
leção acontecerá no dia 20 de 
maio, no Espaço Casarão, em 
Salto - SP para todas as catego-
rias: Infantil (de 06 a 12 anos) e 
Adulto (de 13 a 30 anos).

Os interessados em ingressar 
na carreira de modelo e partici-
par deste desfile que reúne os 

mais belos modelos do estado e 
que tem revelado grandes nomes 
para o mercado internacional de-
verão inscrever-se nos seguintes 
locais: Salto (Fetiche Models, 
Vital Training Academia, Klo-
set Deluxe e Neia Calçados); 
Itu (Jeans Store e Alongue-se); 
Indaiatuba (Body Control Aca-
demia, Pipoca Doce e Tons de 
Beleza); ou mesmo enviar sua 
ficha para Fetiche Models (Av. 
Dom Pedro II, 209b – Centro 
– Salto/SP - CEP 13320-240). 
Informações: (11) 4029-1265.

A final está agendada para 
os dias 23 e 24 de junho, na Sala 
Palma de Ouro, em Salto. Entre 
os principais prêmios estão um 
contrato com a agência, book 
fotográfico, assessoria de car-
reira, roupas, calçados, viagem 
para Florianópolis, entre outros. 

GERALDO BETIOL/COH MERLIN

Concurso recebe candidatos de diversas cidades do estado



Adelaide Decoração

A A Nova Loja arrasa com suas modas noiva, festa, noivo, dama e 
pajem na Expo Noivas realizado no Clube  9 de Julho. Parabéns!

Duas Rodas

Grenelle Gastro Pub

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

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

Vá almoçar na Casa da Esfiha! O cardápio oferece várias 
opções de pratos executivos, como a dica do Saara. O 
prato contém arroz árabe, kafta no espeto, porção de 
homus e acompanha um vinagrete, delícia. Corre provar!
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Quer dar aquele presente especial? A Duas Rodas trabalha com várias 
opções de roupas femininas para as ciclistas, meias, luvas, bandanas, 
entre outros. Tudo isso e muito mais você encontra na bicicletaria. Av. 
Presidente Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269

A sortuda do sorteio do San Benedito Bar & Cozinha foi Aline Hevelin 
que saboreou um maravilhoso almoço em companhia de sua mãe. 
Siga  a página no instagran (@sanbeneditobar_cozinha) aguarde 
a postagem da foto oficial do sorteio e siga as instruções de como 
participar e concorra a um almoço com acompanhante

Cheddar Burguer com adicional de bacon. Totalmente artesanal 
e cheio de sabor! Todos os hambúrgueres acompanham fritas 
sanfonadas ou mini salada! Vale a pena experimentar no Grenelle 
Gastro Pub! Avenida Conceição, 250 - Fone: 3834-4802. Bom demais!

Muito em breve começarão as aulas 
na Escola Automotiva.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

Escola 
Automotiva

A cachorrinha 
Balu após 
vacinação com 
a tutora Lúcia, 
na Clínica 
Veterinária Bicho 
Amigo

O aniversário de Sonia Mirone foi realizado no San Benedito Bar & Cozinha. Parabéns! Você 
que vai fazer aniversário se informe no restaurante. Vale a pena, delícias sem igual com 
direito a um maravilhoso bolo F. 3392-8556

Israel e Thomas

Laura e Stevan

Pierre e Alcino

Quem comemorou mais um ano ontem, dia 19, foi a grande amiga 
Simone Carotti. O Grupo Mais Expressão deseja felicidades 
sempre e muito sucesso!



Escola de Futebol Cruzeiro Indaiatuba: 
Onde nascem os campeões: treinos de manhã, 
tarde e noite, com professores capacitados 
para atender diversas idades entre 3 a 17 
anos. Dê “bola” ao talento de seu filho!
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Os alunos da Etapa 1 da Professora Rachel do Colégio Alves de Oliveira em apresentação da atividade do Projeto Alfredo Volp, 
pintura e colagem da obra “Grande Fachada Festiva”. Parabéns!

Diego da GD Engenharia, Vereador Massao da Kanesak, Wader 
da Aliberti Pneus, Lemos Ferras, Alex Sandro da Wolff Pintura 
recebendo a moção em nome do BNI na câmara dos vereadores

Prof. Luiz Carlos, Alcione, Andréa e Jessamine com o 
palestrante Prof. Carlos Cassanta no Colégio Meta

No último sábado, a Loja Outlet dos óculos 
de Indaiatuba comemorou seu aniversário 
de um ano com muito sucesso, alegria e 
principalmente, sempre atendendo seus 
clientes da melhor maneira possível. O Grupo 
Mais Expressão deseja toda prosperidade. Vá 
conhecer seus produtos incríveis! Av. Presidente 
Kennedy, 238 - Fone: (19) 3834-8989

Os amigos e xarás Carlos, almoçando no Cintra Restaurante Felipe e Everton, almoçando no Cintra Restaurante

Equipe Sub 14 da Escola De Futebol Oficial do Cruzeiro 
em recente CAMPEONATO

Equipe Sub 08 da Escola De Futebol Oficial do Cruzeiro 
em recente CAMPEONATO

- Alunos da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro 
ganharam o álbum da COPA DO MUNDO

Equipe Sub 10 da Escola De Futebol Oficial do Cruzeiro 
em recente CAMPEONATO

Giovanna Greghi e as colaboradoras Rayra e Giovana 
aguardam vocês para o Outlet da Ahaus em homenagem ao 
Mês das Mães, que vai do dia 1º à 31 de Maio. Aproveitem!

A Barbearia Cartola está com uma excelente promoção 
para os estudantes. Corte seu cabelo com estilo por apenas 
R$45,00. Você que é estudante não pode perder!

O lindo Arthur fez 3 aninhos com uma festa super animada, cheia 
de brincadeiras e palhaçadas no Villa Jujuba. Agende um horário 
com a Juliana e aproveite os pacotes para sua festa. F. 3801-3919



CINEMA

DEADPOOL   2 - Lançamento  -  Ação / Comédia  -  Classificação solicitada (ainda em 
análise no Ministério da Justiça): 16 anos  -  108 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quarta (16 - pré-estreia mundial):   21h30  (valor do ingresso para esta 
pré-estreia: R$ 26,00 int. / R$ 13,50 meia). Quinta (17)  a  Quarta (23):   19h20  /  21h50
Polo Shopping: Quinta (17)  a  Quarta (23):   16h30  /  20h30
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (17)  a  Domingo (20):   14h10  /  16h50. Segunda (21),  Terça 
(22)  e  Quarta (23):   16h50
Polo Shopping: Quarta (16 - pré-estreia mundial):   20h30  (valor do ingresso para esta 
pré-estreia: R$ 26,00 int. / R$ 13,50 meia). Quinta (17)  a  Domingo (20):   14h00  /  
19h00  /  21h30. Segunda (21),  Terça (22)  e  Quarta (23):   19h00  /  21h30
............................................................................................................................................
7 DIAS EM ENTEBBE - Lançamento  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  106 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Quarta (25):   16h40  /  19h10  /  21h40
............................................................................................................................................
EXORCISMOS E DEMÔNIOS - Lançamento  -  Suspense / Terror  -  Classificação 14 
anos  -  90 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Quarta (25):   19h40
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (19),  Sexta (20),  Segunda (23),  Terça (24)  e  Quarta (25):   
15h35  /  21h55. Sábado (21)  e  Domingo (22):   14h55  /  17h15  /  21h55
............................................................................................................................................
A LIVRARIA - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate após a exibição*  -  Drama 
-  Classificação 10 anos  -  113 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (24):  19h30. *Atenção: para o Cineclube os ingressos tem 
preço único de R$ 10,00 para todos.
............................................................................................................................................
RAMPAGE: DESTRUIÇÃO TOTAL
2ª semana  -  Ação / Aventura  -  Classificação 14 anos  -  107 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Domingo (22),  na  Terça (24)  e  na  Quarta (25):   21h10
*Excepcionalmente na segunda, dia 23, não será exibida esta versão.
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Domingo (22),  na  Terça (24)  e  na  Quarta (25):   15h30
Segunda “Top” (23):   15h30  /  21h10
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Quarta (25):   16h45  /  19h10
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Quarta (25):   21h35
............................................................................................................................................
COM AMOR, SIMON - 3ª semana  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  110 minutos
LEGENDADO*
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Domingo (22),  na  Terça (24)  e  na  Quarta (25):   18h40
*Excepcionalmente na segunda, dia 23, não será exibida esta versão.
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente na Segunda “Top” (23):   18h40
............................................................................................................................................
UM LUGAR SILENCIOSO - 3ª semana  -  Suspense  -  Classificação 14 anos  -  90 
minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Segunda (23)  e  na  Quarta (25):   21h10
*Excepcionalmente na terça, dia 24, não será exibida esta versão.
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (19),  Sexta (20),  na Segunda (23)   e   na Quarta (25):   18h45
Sábado (21)  e  Domingo (22):   16h15  /  18h45. Terça “Top” (24):   18h45  /  21h10
............................................................................................................................................
O HOMEM DAS CAVERNAS - 3ª semana  -  Animação / Comédia  -  Classificação 
livre  -  89 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (21)  e  Domingo (22): 15h20. *PROMOÇÃO “SESSÃO FA-
MÍLIA” : PARA ESTE FILME, INGRESSO ÚNICO R$ 6,00 POR ESPECTADOR
............................................................................................................................................
JOGADOR Nº 1 - 4ª semana  -  Aventura / Ficção  -  Classificação 12 anos  -  140 minutos
LEGENDADO*
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Domingo (22)   e  na Quarta (25):  20h10. *Excepcio-
nalmente na segunda, dia 23,  e na terça, dia 24, não será exibida esta versão no Jaraguá.
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Segunda (23)   e  na Quarta (25): 17h40. *Excepcional-
mente na terça, dia 24, não será exibida esta versão no Polo.
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente na  Segunda “Top” (23):   20h10
Polo Shopping: Somente na Terça “Top” (24):   17h40
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Quarta (25):   20h35
............................................................................................................................................
NADA A PERDER - CONTRA TUDO, POR TODOS
4ª semana  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  135 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Quarta (25):   18h20  /  21h00
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Quarta (25):   18h20  /  21h00
............................................................................................................................................
PEDRO COELHO - 5ª semana  -  Comédia  -  Classificação livre  -  95 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente  Sábado (21)  e  Domingo (22):   14h20  /  16h00
*PROMOÇÃO “SESSÃO FAMÍLIA” : PARA ESTE FILME, INGRESSO ÚNICO R$ 
6,00 POR ESPECTADOR
Polo Shopping: Somente  Sábado (21)  e  Domingo (22): 14h30. *PROMOÇÃO 
“SESSÃO FAMÍLIA” : PARA ESTE FILME, INGRESSO ÚNICO R$ 6,00 POR 
ESPECTADOR
............................................................................................................................................
OS FAROFEIROS - 7ª semana  -  Comédia  -  Classificação 12 anos  -  103 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Somente  Sábado (21)  e  Domingo (22):   15h45
............................................................................................................................................
PANTERA NEGRA - 10ª semana  -  Ação  -  Classificação 14 anos  -  134 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Segunda (23)   e  na  Quarta (25):   17h15
*Excepcionalmente na terça, dia 24, não haverá exibição deste filme.
............................................................................................................................................
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Noite de benemerência no 
Indaiatuba Clube, noite de Rock 
in Heart, em sua edição 2018, 
muita gente bonita curtindo e 
ajudando a Volacc.

Eliana, juntamente com o Sr. Antônio Reginaldo Geiss, lançaram 
o livro “A História de Indaiatuba, na perspectiva Biográfica de 
Antônio Reginaldo Geiss”. Os familiares,  Os clubes de Rotary 
de Indaiatuba e de Salto, também marcaram presença nesta 
festa tão bonita para este homem que é um verdadeiro baluarte 
de sabedoria e conduta dentro do Rotary Club.

Na tarde do sábado 14/04, nossos meninos do Tornados jogaram mais um eletrizante jogo de 
rugby, desta feita contra o Urutu, no CEPEUSP, na Cidade Universitária da USP, em São Paulo, em 
um estadio arquitetonicamente, maravilhoso. Com um placar de 69 X 0 para nosso Tornados. Tudo 
divino e maravilhoso como sempre, com um delicioso terceiro tempo que realmente valeu a pena.

A APAE Indaiatuba está lançando a 
campanha Camiseta Copa 2018. Importante 
fonte de recursos para custear as atividades 
da instituição, as camisetas estão sendo 
disponibilizadas mediante a colaboração no 
valor de R$30. Da mesma forma que nas 
vezes anteriores, a produção é custeada por 
patrocinadores, que este ano são Bazar 10, 
Cebi, Odonto Company, Congesa, Eurofins, 
A Santana Refrigeração, Pesqueiro 
Cardeal e Secom. As camisetas podem ser 
adquiridas pelo telefone (19) 3801-8898. 
A APAE Indaiatuba fica na Alameda das 
Crianças, 50.

Priscila Scachetti, Priscila Fiuza Oliveira e Ana Beatriz da 
Construtora Volux

Elenita Bianchini correu para aproveitar a promoção de 
almofadas da Realce Decorações a partir de R$13,90. Você 
não pode perder essa promoção. R. XV de Novembro, 541

Amanda, Natália e Flávio da Ouro e Prata, sempre 
atendendo seus clientes da melhor maneira possível e 
oferecendo produtos de alta qualidade. Vá conferir!

No último domingo, dia 15, a linda Larissa Anacleto foi eleita Miss 
São Paulo Juvenil Top Universo 2018, onde vai representar o 
estado no Miss Brasil Juvenil Top Universo. Parabéns, Larissa!
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Dia das Mães é na Track & Field Indaiatuba. Nas compras 
acima de R$ 600,00 ganhe um gift exclusivo para quem você 
mais ama. Av. Presidente Kennedy, 1417 - (19)2932-0701

O querido hairstylist Tiago Costa, conferindo as novidades e as 
tendências da Feira Internacional de Beleza, Cabelos e Estética. 
Tiago é um arraso, sempre trazendo para suas clientes e amigas 
o que tem de melhor. Parabéns!

Tiago Costa, Vanessa e Leia na Feira 
Internacional de Beleza, Cabelos e Estética

A primeira dama Tânia Castanho com a   
cerimonialista e blogueira Ivanilde Reis no 
Rock in Heart em prol da Volacc

A linda vovó Júlia completou 100 anos com uma 
disposição de 18. Parabéns que Deus lhe conceda mais 
100 anos. Obrigada por tanta sabedoria. Desejamos 
muita saúde, paz e amor. Janaína, Gabriel e Felipe

Augusto e Michelly proprietários da 
loja Rosa Menina recebendo a visita da 
cerimonialista e blogueira Ivanilde Reis

Jeferson e Ana Luisa na Torrelaguna Pizzaria, curtindo o 
sabádo e aproveitando pra saborear uma deliciosa pizza

Você já conhece a Torrelaguna Pizzaria? Fica na Avenida Cel. Antonio Estanislau do Amaral, 587 em Itaici, com uma excelente 
equipe a Torrelaguna aguarda vocês, João, Getulio, Arlete, Eduardo, Simone, Deusa, Regiane, Hildebrando, Nilza e Adalton

AMOR DE MÃE É TUDO!  
Presenteie sua mãe com 
HOPE Indaiatuba e ganhe 
uma linda pashmina nas 
compras acima de R$ 350,00. 
Av. Presidente Kennedy,1417 
- (19)3825-8963

Bruno, Rafael e Caio da Angelo Vertti Indaiatuba te convidam 
para aproveitarem as novidades da loja. A dica da semana são 
os ternos a partir de 3 x R$166,00. Av. Pres. Kennedy, 785

A querida amiga Sônia, da Casa de Carnes Humaitá, espera 
todos os amigos e clientes com um sorriso que ilumina. Vá 
conferir as promoções de carnes, peixes e aves, tudo com a 
melhor qualidade. Rua Humaitá, 1261 - Fone: 3875-4938

Charles, Elaine, Rodrigo e Juliana, inauguraram no último dia 
18, a Life USA Idiomas, que fica na Av. Presidente Kennedy, 
1187 - Fone. (19) 3264-9181. Faça uma visita e conheça 
toda a estrutura da escola
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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 – 2dor-
ms, sala, coz planejada, lavanderia, wc social, ar 
condicionado, piscina, churr., quintal, garagem
CA.270 – JD. PANORAMA – R$390 MIL – 
2dorms (1st), sala, coz planejada, varanda, 
lavanderia, wc social, piscina, churrasqueira, 
garagem

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$380 MIL 
– 3dorms(1st), sala, coz, wc, piscina, churras-
queira, garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$690 MIL 
– 3 suites, sala 2 ambientes, coz planejada, 
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, lavanderia, 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 empre-
gada, escritório, área gourmet, área de luz, 
garagem coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CS.323 – BRESCIA – R$540 MIL – 3dorms 
(2sts), sala 2 ambientes, coz planejada, lavan-
deria, wc, lavabo, churr., garagem para 3 carros, 
CS.321 – VL BORGHESE – R$ 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 COMERCIAIS APARTIR DE 300M² 

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

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 
M²  R$250 MIL
  
CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$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$425 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, va-
randa, pomar, área gourmet no alicerce, garagem
CH.734 – JD.PANORAMA – R$ 960 MIL – st, 
sala de estar e jantar, lavabo, coz planejada, 
copa, lavanderia, dorm. De empregada, dis-
pensa, edícula, sacada, piscina, churrasqueira, 
pomar, quintal, garagem
CH.753 – OLHO D’ÁGUA – R$140 MIL – 1000m²
CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dorms, 
coz, wc, varanda, 1 vaga de garagem coberta, 
pomar, cercado com alambrado.
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 
64.534m² - 1 casa de 5 comodos, 2 casas de 4 
comodos, galpão de 150m2, tanque de água, 
nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação 
de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio 
de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 
– dorm, sala, coz, wc
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm, coz, wc
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
JD. OLIVEIRA CAMARGO – R$ 660,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, garagem
JD.SÃO FRANCISCO – R$800,00 – dorm, sala, 
coz, wc, entrada de carro
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de moto
JD.BELA VISTA – R$1200,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, quintal, garagem
VL. MARIA HELENA – R$1400,00 – 3dorms 
(1st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3dorms, sala, coz, 
wc, garagem para 1 carro
VL.ALMEIDA – R$1400,00 – 4dorms, sala de 
estar e jantar, coz, 2wc, 2 vagas de garagem
JD.REGENTE – R$2200,00 – 3dorms (1st com 
ae), sala grande, coz, wc, lavanderia,  edícula 
com dorm e wc, churrasqueira, aquecimento 
solar, portão eletrônico 
COND. MONTREAL – R$2.300,00 – 3dorms 
(1st), sala de estar e jantar, coz americana com 
ae, lavanderia, garagem coberta para 2 carros                           
PARK REAL – R$2300,00 – 3dorms(1st), sala, 
coz planejada, wc, lavanderia com armários, 
churrasqueira, garagem
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMER-
CIAL – 3dorms(1st), sala, coz americana, WC, 
as, entrada de carro.
ALTOS DE ITAICI – R$3.700,00 – 4dorms 
(3sts), sala 2 ambientes, coz planejada, dispen-
sa, wc social, garagem p 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3dorms c/sacada e 
armários (1st c/hidro), sala de estar c/ lareira, 
sala de jantar e TV, copa, coz planejada, lavabo, 
lavanderia, dorm e WC de empregada, escritó-
rio, dispensa, piscina, área gourmet completa, 
salão de festa, portão eletrônico, garagem para 
2 carros coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, 
sala, coz, wc, sem garagem.
JD.MONTE VERDE – R$1000,00 – 2dorms 
(1st), sala 2 ambientes, coz americana 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
JD.MORADA DO SOL- R$900,00 – 50m², 
wc
PAU – PRETO – R$900,00 – 87m², wc
JD.DO VALE – R$1.100,00 – 90m², WC
JD.ITAMARACÁ – R$1200,00 -  100m², 
2wc, salinha
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 –   80m², 
com 2wc e duas portas de entrada..
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 
m², wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 
150m², WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m², WC + WC 
cadeirante
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 
100m² de terra

SALAS

CENTRO -  R$1000,00 - 32, 47, wc – 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 



B3Imóveis



B4 Imóveis

ref. site 983021 – Jardim do Sol - 3 dorm.
(suite) / sala / coz. / wc / as / gar. R$ 
1.000,00 + IPTU

ref. site 042161 - Cidade nova -  5 dorm.(suite) / 
sala 2 amb. / lavabo / 2 coz. / copa / 3 wc. / 2 as. 
/ edicula / gar.2 vagas / R$ 2.800,00 + IPTU

ref. site 117002 - Vista Parque - 2 
dormit/ sala 2 amb/ coz amer/ wc / gar 
R$1.250,00 + Cond + IPTU

ref. site 062951 - Jardim Pau Preto - 3 
dormt / sala/ coz/ wc / lavand/ 1 gar 
R$385.000,00

ref. site 366002 - Jardim Monte Carlo – 1 
dormit/ coz/wc / lavand/ garagem p/ moto. 
R$600,00 Incluso: água, luz, internet e IPTU

ref. site 557891 - Jd. de Itaici -  2 suítes / clo-
set/ sala estar – jantar - TV/  coz/ lavabo /lav. / 
Portão eletr/ Poço/Capela – R$680.000,00

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

ref. site 246281 - Jd Morada do Sol - 2 dorm. 
/ sala / copa / coz. / wc / as / quintal / 2 gar. 
R$ 1.100,00 + IPTU

ref. site 163661 – Jd. Esplanada - 3 suites 
/ sala 2 amb. / mezanino / lavabo / coz. 
planej. / wc / wc ext. / as / despensa / area 
gourmet / gar.2+2 vagas. R$ 790.000,00

ref. site 126002 - Jd. Esplanada - 3 dormt / 1 
suite/ sala  jantar e estar/ coz planejada / wc 
/ lavand/ churr / quintal / 3  gar R$680.000,00

ref. site 447002 - Monte Verde - 2 dormt/ 
1 suíte/ sala/ wc / coz/ lavanderia / 2 
garagem R$308.000,00

ref. site 027002 - Terra Magna - 3 suítes/ 1 mas-
ter /closet/ wc / 1 dorm térreo / lavabo/ sala 
estar e jantar /coz amer/ forno /coifa/ desp/ lav 
/churr / pisc /hidro / 4 gar R$950.000,00

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES



B5Imóveis

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

LOCAÇÃO – SALÕES E SALAS

Centro (Ed. Ambassador)- SL0112
Sala Comercial 20M², 01 Wc, Ar Con-
dicionado, 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 + Cond. R$424,00 + IPTU

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

CENTRO 
SL00302 
SALÃO COM 50m² com 1 wc no 
centro na 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 SEGU-
RANÇA
R$ 3700,00

SALÃO NA CIDADE NOVA PROXI-
MO AV CONCEIÇÃO 
SALÃO APROXIMANDAMENTE 
700m² + TERRENO  
R$5500.00

LOCAÇÃO - CASAS

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

VILA FURLAN CA03035
01 DORM, SALA, COZINHA, AS. 1 
BANHEIRO,  
QUINTAL E GARAGEM P/ 2 CAR-
ROS 
R$ 800,00 + IPTU
 
RUA CANDELARIA PROX AV KEN-
NEDY 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

PQ SÃO LOURENÇO CA1331 
LINDA CASA, 03 DORM(1SUÍTE) VA-
RANDA, SALA DE JANTAR, SALA 
DE ESTAR, SALA DE TV, COZINHA 
COM ARMÁRIOS, DESPENSA, ÁREA 
DE LUZ, AMPLO QUINTAL E GARA-
GEM 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)

 
APARTAMENTO EM SALTO

2 dormitórios, sala, cozinha, wc e 
varanda, área comum possui play 

ground, bicicletário e salão de festa 
R$ 800,00  isento de cond e iptu 

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

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

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

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

Venda- Apartamentos

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

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

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

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

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

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

Jd. Alice- AP00777
02 dormitórios, Wc, sala 02 ambien-
tes, 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 quar-
to, 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 condomí-
nio 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, 
Cozinha 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, cozi-
nha americana, Wc, 01 vaga.
R$ 290.000,00

Cecap- AP00833
03 Dormitórios (1 suíte) sala 02 
ambientes, 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, COZI-
NHA 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 dormi-
tório, Wc. Casa fundos – 01 dormitório, 
cozinha, Wc.
R$210.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vila Suíça 
03 DORM (1 SUÍTE), SALA 2 AMB, 
COZINHA,  
ÁREA GOURMER E 4 VAGAS DE 
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 am-
bientes, cozinha, área de serviço, área 
gourmet com piscina, 04 vagas.
R$810.000,00

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

JD. Bela Vista – CA02892
05 Suítes (01 com hidro e 04 com ar-
mários 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, co-
zinha americana, área de serviço, área 
de churrasqueira, despensa, piscina 
,04 vagas.
R$ 1.350.000,00

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

Jd.Feres – CA02990
Linda casa, piso superior: 04 dormi-
tórios (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 Jardim Residencial Dona Lucilla
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VENDE-SE CASAS INDAIATUBA
OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM MORADA 
DO SOL. RUA-77 PRÓXIMO AO PARQUE 
ECOLÓGICO DE R$210.000,00 EM OFERTA 
SOMENTE PARA O MES DE ABRIL POR 
R$195.000,00 03 DORMITÓRIOS, SUITE, 
GARAGEM, BOM ACABAMENTO EM LOTE DE 
125M2. F=99762-7997/3935-3294 CORRA!!.
JD.COLIBRIS, 02 DORMITÓRIOS (01 Suíte) 
SALA- COZINHA –WC SOCIAL- LAVANDE-
RIA, GARAGEM P/02 AUTOS. OPORTUNI-
DADE ÚNICA!! EM OFERTA PARA O MÊS 
DE ABRIL DE: R$300.000,00 POR APENAS: 
R$245.000,00 AC. FINANC, OU TERRENO 
NO NEGÓCIO. F=19/99762-7997/3935-3294 
CORRA!!
JD.COLIBRIS, 03 DORMITÓRIOS (01 Suíte) 
SALA- COZINHA –WC SOCIAL- LAVANDE-
RIA, GARAGEM P/02 AUTOS. OPORTUNI-
DADE ÚNICA!! EM OFERTA PARA O MÊS 
DE ABRIL DE: R$300.000,00 POR APENAS: 
R$265.000,00 AC. FINANC, OU TERRENO 
NO NEGÓCIO. F=19/99762-7997/3935-3294 
CORRA!!
JARDIM HUBERT: 03 DORMITÓRIOS (01 SUI-
TE) COZINHA AMERICANA-MEZANINO NOS 
FUNDOS - GARAGEM C/PORTÃO ELETRONI-
CO – LOTE DE 130M2. OPORTUNIDADE ÚNI-
CA!! DE R$290.000,00. EM OFERTA DURANTE 
O MÊS DE ABRIL POR R$270.000,00 ACEITA 
LOTE/ FINANCIAMENO. CORRA!!

JARDIM ADRIANA- EXCELENTE CASA 
EM DOIS PAVIMENTOS, SENDO NO PAV 
SUPERIOR:03 DORMITÓRIOS (01 SUI-
TE) 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 POR-
TÃO ELETRONICO. DE R$350.000,00 EM 
OFERTA DURANTE O MÊS DE ABRIL POR 
R$290.000,00 CORRA!! TEL:19-/997627997
OFERTA INACREDITÁVEL!!!! NAIR MARIA 
EM SALTO SP, PRÓXIMO A COBREQ, 
E M  L O T E  D E  1 8 0 M 2  0 4  C O M O D O S 
E ENTRADA PARA AUTOS,  APENAS: 
R$190.000, ESTUDA 50% DE ENTRADA 
+ 60 x R$1650,00 DIRETO COM O PRO-
PRIETÁRIO.VÁ ZUNINDO!!!! F=19-99762-
7997/3935-3294.

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

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 99762-7997

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

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

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

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

ALUGA-SE CASAS INDAIATUBA
JD.M. DO SOL (ANT-64) (PAV.SUP.) 1 D. – SALA 
-COZ. –WC – LAV – GAR. R$ 650,00  + IPTU 
JD.MORADA DO SOL (ANT-78)(PAV.SUP) 03 DORM. 
-COZ. – SAL- WC – LAV –GAR. R$ 1.000,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-78) (FUNDOS) 01 
DORM. -COZ. – SAL- WC – LAV – SEM GARA-
GEM R$ 700,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-79) 02 DORM. - SALA- 
COZ.-WC-LAV. E GARAGEM R$ 900,00 + IPTU

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

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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classificados
ClassificadosB18

Vende-se casa  no 
condomínio Mon-
treal rua Toronto  
n° 265 - lavabo, 
área de churras-
queira, blindex ver-
de em toda casa , 
2 garagens entrada 
de ar esplit  (mate-
rial de primeira linha 
com captação de 
água da chuva). Va-
lor: R$ 460.000,00 
( preço à vista com 
450.000,00). Conta-
to:   19. 98151-0501
Casa com 2 dor-
ms no Jd. Pedroso 
R$190 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do 
sol R$290 MIL F. 
(19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 3 dorms 
no Altos de Itaici 
R$850 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Imperdível! Per-
m u t a - s e  u m a 
ó t i m a  c a s a  e m 
½ lote, no Jd.do 
V a l l e ,  p o r  u m a 
na Cecap. base: 
R$320.000,00 se 
for de maior va-
lor,  pode-se vol-
tar até 30mil  re-
ais. F. 3017-2608 
/  9 .9762-7997  / 
3935-3294

Casa de 3 dorms na 
Vl Maria Helena com  
at : 2700m², para 
construtores é pos-
sível desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² e 1 
de 950m² - F. 98136-
7331 CRECI 74.092
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 sui-
te) cozinha ameri-
cana-mezanino nos 
fundos - garagem 
c/portão eletronico 
– lote de 130m2. 
Oportunidade úni-
ca!! R$270.000,00. 
Aceita lote/ financia-
meno. F. 3017-2608 
/ 99762-7997 / 3935-
3294.
Oferta inacreditável! 
Nair Maria em salto 
sp, próximo a cobreq, 
em lote de 180m2 04 
cômodos e entrada 
para autos, apenas: 
R$200.000, estuda 
50% de entrada 60 
x R$1650,00 direto 
com o proprietário. F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294.

Oferta Inacreditá-
vel! Nair Maria em 
Salto SP, próximo 
a Cobreq, em lote 
de 180M2 4 co-
modos e entrada 
para autos, apenas: 
r$200.000, estuda 
50% de entradA 60 
x R$1650,00 direto 
com o proprietá-
rio. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-
3294.
V i l a  B r i z o l a  – 
CA02996 - Casa 
frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitó-
rio, Wc. Casa fun-
dos – 01 dormitó-
rio, cozinha, Wc. 
R$210.000,00  F. 
3875-2215
Vendo ou troco 
casa desocupada 
5 dorm., 2 suítes, 3 
vagas + comércio 
i n d e p e n d e n t e 
c o m  b a n h e i r o 
nos fundos. A 50 
metros da Aveni-
da Kennedy e do 
Parque Ecológi-
co. Ótimo, vale a 
pena ver o local.  R$ 
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 
sendo 2 banheiros 
e lavanderia. Tra-
tar com proprietário 
F.: (19) 3816-2011- 
99487-5089

Vila Suiça,  por 
a p e n a s  R $ 
446.000,00,  exce-
lente oportunidade, 
Casa com 250 m2 
de construção.  3 
dormitórios, 1 sui-
te, 2 wc, garagens. 
Re f .  CA00120  -  
19.  3816.8380  - 
98364.0235
J d . P a u l i s t a  I I , 
excelente imóvel,   
3  dormi tór ios ,  1 
s u i t e ,  2  s a l a s ,  
wc,  3 vagas de 
garagem, 207 m2 
AC.  Ref. CA00128 
-  R$ 450.000,00  
-  19 - 3816,8380  
-  98364.0235
Jardim Eldorado 
- 3 dormitórios sen-
do 1 suíte, sala, co-
zinha, banheiro, la-
vanderia e 2 vagas 
de garagem cober-
tas. R$350.000,00. 
A c e i t a  p e r m u t a 
com terreno menor 
em Condomínio. F. 
99721-0395
J d .  M o r a d a  d o 
Sol -  2 dormitó-
r ios ,  sa la ,  coz i -
nha, WC social e 
2 vagas de gara-
gem descobertas. 
R $ 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 . 
Fone: (19) 99721-
0395
Jd. Regina - 3 dor-
mitórios (1 suíte), 
banheiro,  sala 2 
ambientes, cozinha 
independente, la-
vanderia, quarto de 
despejo, banheiro 
e espaço gourmet 
com churrasqueira 
e 4 vagas de gara-
gem (2 cobertas). 
R $ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Fone: (19) 99164-
1734

Jd. Umuarama - 2 
dormitórios (1 suíte), 
sala 2 ambientes in-
tegrada com cozinha 
americana planeja-
da, 2 vagas de gara-
gem, churrasqueira 
e espaço de lazer. 
R$400.000,00. Acei-
ta permuta. Fone: 
(19) 99164-1734
Sua casa com fi-
nanciamento  de 
terreno e constru-
ção a partir de R$ 
185.000,00 -  Jd. 
Nova Veneza,  Jd 
Veneza,  Jd. Sabiás 
- aceitamos terre-
no, 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  ( i n c l uso 
iptu). Tratar com 
propr ie tá r io .  F . : 
(19) 99107-4095
Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dor-
mitórios (1 suite c/ 
armários embuti-
dos), sala, lavabo, 
cozinha, lavande-
ria, churrasqueira 
e 2 vagas de gara-
gem. R$1.900,00 + 
IPTU + Cond. Fone: 
(19) 99778-4336
Centro - 1 dormitó-
rio, sala, cozinha, 
banheiro,  lavan-
deria. (sem gara-
gem) .  R$700,00 
i sen to  de  IPTU. 
Fone: (19) 99168-
6945

J d .  E s p l a n a d a 
II - 3 dormitorios 
(1 suí te) ,  sala 2 
ambientes,  cozi-
nha planejada, ba-
nheiro, lavanderia, 
garagem para vá-
rios carros e nos 
fundos com 1 dor-
mi tó r io ,  coz inha 
grande e banhei-
ro. R$2.200,00 + 
IPTU Fone:  (19) 

99778-4336
 
Apto Spazio Illu-
minare, cond. com 
infraestrutura de 
l aze r  comp le ta ,  
portaria 24 horas, 
ótima localização. 
Ap to  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 Márc ia   F . : 
(19) 98102-7090
J d . M o r u m b i  
apartamento por 
R $  1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ,  
c o m  2  d o r m i t ó -
ros, sala, cozinha,  
wc, garagem. Ref. 
A P 0 0 0 3 7    1 9 
–  3 8 1 6 . 8 3 8 0   - 
98364.0235
Parque São Lou-
renço, apartamen-
to cm 127 m2,  R$ 
265.000,00, com 3 dor-
mitórios, 1 suite,  1 ga-
ragem.  Ref. AP00031  
- 19.  3816.8380 – 
98364.0235

Apto Residencial 
Primavera 2 dormi-
tórios,  wc,   sala,  
cozinha,  lavanderia 
externa,  varanda e 
quintal, 1 vaga,   65 
metros quadrados,  
valor  R$ 265.000,00. 
Aceito financiamento 
bancário.   FONE 19 
-  3816.8380  -  19 – 
9.8364.0235   
Cocais II - 2 dor-
mitórios, banheiro, 
sala, cozinha, lavan-
deria e 1 vaga de 
garagem coberta. 
R$200.000,00. Fone: 
(19) 99168-6945
Cond. Village Aza-
léia - 3 dorm., 1 
vaga garagem, área 
de lazer. Valor: R$ 
195.000,00 (abaixo 
do mercado). F.: (19) 
99127-1799
Apto Residencial 
Primavera - 2 dor-
mitórios,  wc, sala, 
cozinha, lavanderia 
externa, varanda e 
quintal, 1 vaga, 65m²,  
R$ 265.000,00. Acei-
to financiamento ban-
cário. F.  3816-8380 
ou 9.8364-0235   
Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova R$ 800 MIL 
- (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Apartamento com 2 
dorms no Jd. Rena-
ta  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$2.000,00 
+ IPTU + Cond. Fone: 
(19) 99168-6945
Alugo lindo aparta-
mento com 3 quar-
tos, 1 banheiro, sala, 
cozinha, lavandei-
ra, garagem para 1 
carro, muito confor-
tável (todo reforma-
do). Fica no centro 
da cidade.Valor R$ 
1.300,00 (livre do 
IPTU e condomínio), 
peço fiador. Ligue 
(19) 99708-3931 ou 
(19) 3835-1772. 
Alugo apt na praia 
grande Vila Guilher-
mina à 50 m da praia 
para finais de semana 
e temporada. F.: 
(19) 3328-4766 (19) 
99564-4054
Cocais II - 2 dormitó-
rios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia 
e 1 vaga de garagem 
coberta. R$1.000,00 
+ IPTU + Cond. Fone: 
(19) 99168-6945

 
Vale Do Sol, 4 dorm, 
AT 1550m2, Docu-
mentado para trans-
ferência imediata. 
R $ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , 
W h a t s a p p :  1 9 -
997519921. Creci 
65362.
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Fox 1.6, I- Motion, 
Flex, prata, por R$ 
42 .990,  à  v is ta . 
Aceito carro como 
parte de pagto e 
financio também.
Entre em contato 
c /  A lexandra,  F. 
97409-7070.
Fox  1 .6 ,  prata , 
Flex, manual,km: 
5 4 . 0 0 0 ,  p o r  R $ 
4 3 . 9 9 0 ,  à  v i s -
ta .  Ace i to  ca r ro 
c o m o  p a r t e  d e 
pagamento  e  f i -
nanc io  também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
(19)97409-7070
M a r c h ,  1 . 0 S , 
completo, manu-
a l ,  F l e x ,  p r e t o , 
por R$ 33.990,00, 
k m : 4 7 . 6 0 0 ,  p o r 
R$ 33.990, à vis-
ta .  Ace i to  ca r ro 
c o m o  p a r t e  d e 
pagamento  e  f i -
nanc io  também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
Onix 1.4 LT, 2016, 
automát ico,  pra-
ta,  F lex,  por  R$ 
45.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
:(19)97409-7070.
Etios Sedan Pla-
t i n u m ,  m a n u a l , 
preto, Flex,banco 
de couro,  2016, 
km:76000, por R$ 
47.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Vende-se Picape 
Corsa ano: 2001 
em bom estado. F.: 
(19) 99296-2095
Corolla XEI 2.0, pra-
ta, Flex, automático, 
km:102.266, por R$ 
56.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070

 
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
crianças pessoas 
com necessidades 
especiais e etc. Aten-
dimento Residencial e 
hospitalar poço refe-
rências e experiência 
contato Evelyn - 19 
9 88694313 ou 19 9 
94466299
Ofereço-me para 
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 experiên-
cia (19) 99417-0626 
Ofereço-me como 
limpador de vidros, 
corpus (coleta de lixo), 
ajudante em geral. F.: 
(19) 99712-4862
Ofereço-me como 
cabeleireira e manicu-
re. Promoção: corte, 
hidratação + escova 
R$ 45,00. Pé + mão 
grátis sobrancelha F.: 
(19) 99369-5615 ou 
(19) 3935-0499
Ofereço-me para 
prestar serviços de 
cortar grama e limpe-
za de terreno. Tenho 
máquina. Falar com 
Denis. (19) 95223-
7579
Ofereço-me como 
serviços de motorista 
e caminhão F.: (11) 
975314276
Ofereço-me como 
motorista profissional 
faculdade particular 
CNH A D com cursos 
de motorista de passa-
geiros e escolar - Ro-
sane F.: (19) 99719-
4661 email: rosane.
pithan@gmail.com

Sít io em Pieda-
de SP, 26.000m², 
casa c/ 3 dorms, 
2 wcs , toda ava-
randada, grama-
da,  pomar, área 
de cu l tu ra ,  bos-
que, água de mina, 
1  t a n q u e s  c o m 
peixes abasteci -
do com água por 
gravidade,  diver-
sas árvores frutí-
feras, playground, 
a 12 km do cen-
tro R$390.000,00 
aceita imóvel em 
Indaiatuba de igual 
ou  menor  va lo r . 
E s t u d a  e n t r a d a 
+  p a r c e l a m e n -
to. F. 3017-2608 
/  9 9 7 6 2 - 7 9 9 7  / 
3935-3294
Pq. das Bandei-
r a s  -  1 . 0 0 0 m ² . 
R$650.000,00 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 Impé-
rios excelente lo-
calização e topo-
grafia AT 150m2. 
Documentado para 
transferência ime-
diata. R$109.000,00 
W h a t s a p p :  1 9 -
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. Aceito 
carro novo, Corolla,  
Honda,  Ecosport,  por  
até R$ 100.000,00 
como parte de pa-
gamento. O saldo à  
vista.     19 – 3816.8380  
- 98364.0235

Jd. Montreal,  es-
petacular terreno, 
167 m2,  por apenas 
R$ 165.000,00. Ref. 
TE00010  -  3816.8380 
– 98364.0235
Jd. Regina,  280 m2,  
R$ 185.000,00  FONE 
19. 3816.8380  - 19 
-  9.83640235 
Jd. Dos Lagos,  cond. 
fechado, alto padrão, 
excelente localiza-
ção, Terreno com 525 
m2,  área construída 
345 m2, 4 suites,  3 
salas, 4 garagens. 
Ref.CA00069, R$ 
905.000,00 F. 3816-
8380 ou 98364-0235
Terra Magna,  450 
M2,  R$ 210.000,00  
F. 3816-8380 ou 
9.8364-0235 
Jd dos Lagos - 600 
M2,  R$ 398.000 F. 
3816-8380 ou 9.8364-
0235
Terreno, Jd. Re-
gina,  280 m2,  R$ 
185.000,00. F.: 19 
– 3816.8380   -  19 – 
9.83640235

Terreno comercial 
- Jd. Esplanada II  - 
472 m², ao lado da 
LeLUH KIDS, lateral 
da Prefeitura, Rua 
Amando Zanotello 
- Quadra G1 - lote 
25. - Valor: R$ 480 
mil  (aceito permuta 
até 50 % do valor) 
F.: (19) 98102-7090 
Falar com Márcia 
L o t e  I n d u s -
tr ia l  -  1.000m². 
R$360.000,00. Fone: 
(19) 99166-8272
Oportunidade - 
Terrenos de 150m². 
Entrada + parcelas. 
R$120.000,00. Fone: 
(19) 99166-3272
Nova Veneza  - 
150m². Boa topogra-
fia, pronto para cons-
truir. R$115.000,00. 
Fone: (19) 99721-
0395

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

Vendo Freezer 1, 63 
m, branco, em ótimo 
estado de conserva-
ção. Valor R$ 600,00 
Telefone: (19) 98244-
8324
Máquina de recar-
ga de cartucho R$ 
500,00 Falar com So-
nia F.: (19) 3935-1633
Calça Jeans a partir 
do 36 ao 40 Valor: 
R$ 20,00 Falar com 
Sonia F.: (19) 3935-
1633
Mini máquina de 
costura R$ 50,00 
Falar com Sonia F.: 
(19) 3935-1633
Portão completo p/ 
social Falar com So-
nia F.: (19) 3935-1633
Bicicleta de alumí-
nio 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
Vende-se Biombo. 
Valor R$ 150,00.  Fa-
lar com Sônia ou Luiz 
F.: (19) 3016- 3599 ou 
F.: (19) 3935- 8330
Vendo freezer. Valor: 
R$ 500,00 Falar com 
Sonia F.: (19) 3935-
1633
Vende-se máquina 
de lavar roupa. Valor 
R$ 300,00 Falar com 
Sônia ou Luiz F.: (19) 
3016- 3599 ou F.: (19) 
3935- 8330
Vende-se esteriliza-
dor. Valor R$ 250,00 
Falar com Sonia ou 
Luiz F.: (19) 3016- 
3599 ou F.: (19) 3935- 
8330

 
Ford Focus Tita-
nium 2.0, 2012, Flex, 
Bege, automático, km: 
33.000, por R$ 78.990 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento  e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra F. 
(19)97409-7070.
Fit EX, 2016, Flex, 
Azul, automático, 
km: 28.000, por R$ 
62.990, à vista. Aceito 
carro como parte de 
pagamento e finan-
cio também.Entre em 
contato com Alexan-
dra, F. 97409-7070.
Cruze 1.4 Turbo, 
2017, preto, automá-
tico, Flex, km: 8.163, 
por R$ 87.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Onix 1.4 LTZ, 2017, 
preto,  Flex, km: 
28.650, por R$ 54.990, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
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Auxiliar de cozinha

Auxiliar de logística (PCD)

Auxiliar de marceneiro

Consultor de vendas

Costureiro

Cozinheiro

Empregado domestico

Gerente balconista 

Lavador de auto

Marceneiro

Mecânico de manutenção 

a diesel

Motorista de caminhão 

basculante

Oficial de Serviços Gerais

Operador de Caixa  (PCD)

Operador de Empilhadeira

Operador de Torno Co-

mando numérico

Polidor de automóveis

Repositor de mercadorias

Sushiman 

Técnico de televisão

Técnico em Manutenção 

Elétrica de maquinas

Vendedor 

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

SELECAO@JOBLINERH.COM.BR
ACESSE NOSSO SITE: 

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

AUXILIAR DE LIMPEZA  – Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba. Para 
trabalhar em Limpeza de empresas e con-
domínios. 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 função, confe-
rência de Notas fiscais, estoque, planilhas 
e administrativo em geral. Residir em 
Indaiatuba.
ENCARREGADO (A) OPERACIONAL – 
Ensino médio completo. Conhecimentos 
em Informática. Experiência em supervi-
são de funcionários da área de Portaria e 
Limpeza. Residir em Indaiatuba. Disponi-
bilidade de horário. CNH B. Irá dirigir os 
carros da empresa em Indaiatuba e região.
FERRAMENTEIRO – Experiência na 
função comprovada em carteira. Possuir 
cursos relacionados à função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE MAQUINA CONVEN-
CIONAL (CADASTRO) – Ensino médio 
completo. Curso de Metrologia e Leitura 
e Interpretação de desenho. Desejável 
Técnico em Mecânica, Automação Indus-
trial ou cursos relacionados. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horário. 
Experiência em Produção.
OPERADOR DE TORNO CNC - Experi-
ência na função. Ensino médio completo 
e curso e conhecimentos em Metrologia 
e Leitura e Interpretação de Desenho. 
Residir em Indaiatuba. 
PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) – 
Para trabalhar nas áreas de Limpeza e 
Recepção. Residir em Indaiatuba. Expe-
riência na função.
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – Para 
trabalhar em portarias de empresas e 
condomínios. Possuir experiência em con-
trole de acesso, ronda e monitoramento. 
Ensino médio completo. Conhecimentos 
em Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO – Para 
trabalhar em Empresa Multinacional em 
Monte Mor. Técnico em Eletrônica, Me-
cânica, Mecatrônica ou áreas correlatas. 
NR 10. Normas ISO 9001/ 2002 / TS/ 
16949. Conhecimento em Hidraúlica e 
Pneumática. Conhecimento das normas 
e procedimentos da área e de segurança 
no trabalho. Experiência com atividade de 
manutenção de equipamentos eletro-me-
cânicos e injetoras de plásticos.
ZELADOR (CADASTRO) – Experiência na 
função. Experiência em Pintura, reparos 
elétricos e encanamento. Para trabalhar 
em condomínioS. Ensino fundamental 
completo. Residir em Indaiatuba. CNH AB.

empregos

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

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

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

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

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

ESTAMOS CONTRATANDO

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

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

 FONE/FAX: (19) 3875-3759

ANALISTA DE PCP (8287): 

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS (8289): 

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

ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123): 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA (8322): 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (8247): 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (8302): 

ASSISTENTE ALMOXARIFE (8325): 

ASSISTENTE COMERCIAL (8248): 

ASSISTENTE DE COMPRAS (8320): 

AUX. DE INSPETOR DE QUALIDADE (8330): 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8270): 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8292): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8272): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8319): 

AUXILIAR FISCAL (8323): 

COORDENADOR ADM./ FINANCEIRO (8295): 

MECÂNICO DE CAMINHÕES (8280): 

MOTORISTA (8268): 

OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM (8327): 

OPERADOR DE SERRA (8328): 

OPERADOR DE TORNO AUTOMÁTICO (8317): 

OPERADOR DE TORNO AUTOMÁTICO (8318): 

OPERADOR EMPILHADEIRA (8314): 

OPERADOR MÁQUINAS (8310):

TECNICO ELETROTECNICA/ ELETRÔNICO 

(8242):  

TECNICO SEGURANCA DO  TRABALHO (8251): 

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO (8279): 

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO 

JR. (8309): 

VENDEDOR INDUSTRIAL EXTERNO (8214): 

Interessados 
entrar no site 

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

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

Empregos
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