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Prêmio Frutos de Indaiá recebe 
Chitãozinho & Xororó em sua 13ª edição

ESPECIALMÚSICA DENGUE
A Cosama Soluções 

Profissionais realiza o 
Mega Feirão de Má-

quinas da Cosama nos 
próximos dias 3, 4 e 5 de 

maio, com promoções 
imperdíveis e condições 

de pagamento exclusivas.

Desde que o Programa 
Municipal de Controle da 
Dengue iniciou,no muní-
cipio, já foram coletados 

16.166 ovos nas 100 
armadilhas de mosquitos 

espalhadas em diversos 
bairros da cidade. 

A 26ª edição do Maio 
Musical contará com 25 
atrações musicais, sendo 
19 da própria cidade. A 
programação tem início 

no dia 1º, terça-feira, com 
apresentação da Orquestra 

Sinfônica de Indaiatuba.
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Parceria visa 
reduzir acidentes 
de trânsito

Prefeitura divulga 
serviços de plantão 
para o feriado 

SP-75 deve receber 
194 mil veículos 
durante o feriado 

Homem é 
agredido no 
Jardim Califórnia

Camarotes da 
FAICI 2018 estão 
quase esgotados

Indaiatuba é a primeira 
cidade da RMC em 
satisfação com asfalto

AÇÃO PLANTÃO

MOVIMENTO AGRESSÃO

FESTA PESQUISA
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Na manhã da última ter-
ça-feira, dia 24, a Honda e 
a Prefeitura de Indaiatuba 
firmaram uma parceria para 
promover atividades em prol 
da segurança no trânsito. 

O feriado do Dia do Tra-
balho será no dia 1º de maio, 
terça-feira, e a Prefeitura de 
Indaiatuba não funcionará nos 
dias 30 e 1º, assim como autar-
quias e fundações municipais. 

O feriado prolongado do Dia 
do Trabalho deve movimentar 
as rodovias administradas pela 
AB Colinas, e deve receber entre 
hoje, 27, e 1º de maio, cerca de 
617 mil veículos. 

Na noite do dia 25, um 
homem foi agredido em um 
bar no Jardim Califórnia. 
Cerca 80 pessoas invadiram 
o local, armados com peda-
ços de madeira e pedras.

Os camarotes para 15 e 20 
pessoas já estão esgotados, 
porém, ainda estão disponí-
veis as últimas unidades dos 
camarotes para 10 pessoas, 
que custam R$ 6 mil.

Indaiatuba mais uma vez se 
destaca nos estudos realizados pela 
Indsat. Uma pesquisa com mora-
dores de 15 cidades da aponta que o 
município tem a melhor avaliação 
sobre a qualidade do asfalto.

Prova Ciclística 1º Maio acontece em Indaiatuba
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Uma das principais e mais 
tradicionais disputas do país de 
ciclismo acontecerá em Indaia-
tuba, e contará com centenas de 
ciclistas de diversas categorias.

A dupla Chitãozi-
nho & Xororó pro-
mete animar a noite 
do 13º Frutos de 
Indaiá, que acontece 
no dia 14 de novem-
bro, a partir das 
20h, no salão social 
do Clube 9 de Julho. 
Conhecidos pelo 
público de todas as 
idades, a dupla já 
lançou 36 CD´s, 8 
DVD´s, 3 prêmios 
Grammy, centenas 
de discos de ouro, 
platina e diamante.
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Editorial
Trânsito: Todo cuidado é pouco

Todos os dias os noticiários anunciam um acidente de trânsito. 
Seja ele por embriaguez, por menor dirigindo, pela falta de aten-
ção, entre outros. E essa notícia constante deveria ser vista como 
preocupante, afinal o trânsito mata todos os dias. E não é acidente, 
nem fatalidade. É crime! É crime beber e dirigir, é crime menor 
de idade  pegar no volante, é crime utilizar o celular enquanto sua 
atenção deveria estar para o trânsito, é crime fazer ultrapassagem 
em local proibido, é crime dirigir em alta velocidade. 

E devido ao grande número de acidentes que ocorrem todos 
os dias, a fiscalização deveria acender o alerta. Ficar em alerta! 
E punir. Punir aqueles que desrespeitam as leis de trânsito e mais 
punir severamente aqueles que matam no trânsito. 

Desde o dia 19 de abril está em vigor a lei que aumenta a puni-
ção para motorista bêbado que provocar morte ou lesões graves no 
trânsito. A mudança no Código de Trânsito Brasileiro (CBT) define 
que, quem beber e matar, será enquadrado no crime de homicídio 
culposo, podendo ser condenado com penas de 5 a 8 anos sem 
direito a fiança. Se o acidente provocar lesão grave ou gravíssima, 
a pena vai de 2 a 5 anos de reclusão, também sem direito a fiança.

Acredito que a consciência de cada um deveria estar no próxi-
mo. O que posso causar ao outro se eu infringir uma lei? Educação 
no trânsito, consciência e responsabilidade a todos nós, pois as 
nossas escolhas fazem a diferença no trânsito. 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.) 

Tiago Cunha Pereira - OAB/SP 333.562

O que mudará com a reforma da previdência?
Todo ano, a pessoa que é proprietária de um veículo automotor, deve pagar o tributo denominado DPVAT (Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores) destinado a indenizar pessoas que foram vítimas de acidentes causados por veículos au-
tomotores.

Se alguém sofre um acidente envolvendo veiculo automotor é beneficiário deste seguro independente de ser pedestre ou 
condutor, porém somente recebem a indenização quem vier a óbito (falecer) ou invalidez permanente (total ou parcial), além do 
reembolso pelas despesas médicas e hospitalares devidamente comprovadas.

É bom lembrar que o acidente nada tem a ver com culpa de quem causou, pois é um direito pago pelo Estado e não por quem 
causou o acidente, ou seja, se o causador do acidente fugir do local e ninguém saber o seu paradeiro, nada influencia da vítima 
receber o seguro bastando ter ocorrido o acidente de trânsito.

Atualmente os valores das indenizações são: I – Para morte o valor é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). II – In-
validez Permanente o valor é de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). III- Despesas Médicas e Suplementares o valor 
é de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Para solicitar o pagamento do seguro, basta a vítima ou seus herdeiros (em caso de morte) se dirigir até um posto de atendimento 
do DPVAT na sua cidade e levar os documentos que constam na listagem disponível no site www.dvpatsegurodotransito.com.br.

Ocorre que sem orientação adequada e de um profissional especializado, o segurado corre o risco de não receber o seguro ou 
demorar em recebê-lo por falta de conhecimento do procedimento para solicitação. Muito se fala que não precisa de um intermedi-
ário para receber o seguro, e realmente, não precisa, porém se o segurado ou seus herdeiros optarem por não ter trabalho em ir atrás 
dos documentos e dar entrada no pedido, pode contratar um advogado especializado em seguros para assessorar o requerimento.

O advogado que estiver habituado a solicitar o seguro poderá auxiliar o interessado em receber de forma célere e integral a 
indenização, pois em casos de invalidez por muitas vezes se recebe valor muito abaixo do devido e somente com um advogado 
para buscar a complementação na justiça. Lembrando com o auxílio correto o segurado poderá receber o seguro em sua conta 
em até 30 dias.

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.
28 SAB 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
28 SAB 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
29 DOM.   NÃO OPERA
30 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
30 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
30 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
30 SEG. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
30 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
30 SEG. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
1 TER.   FERIADO
1 TER.   FERIADO
1 TER.   FERIADO
1 TER.   FERIADO
1 TER.   FERIADO
1 TER.   FERIADO
2 QUAR. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
2 QUAR. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
2 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
2 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
2 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
2 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
3 QUIN. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
3 QUIN. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
3 QUIN. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
3 QUIN. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
3 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
3 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
4 SEX. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
4 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
4 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
4 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
4 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
4 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

RADARES DIAS - 28/04 A 04/05
FATOR DE SUCESSO: DISCIPLINA

Conselho discute Plano de Desenvolvimento

27/04 - Sexta-feira 28/04 - Sábado 29/04 - Domingo 30/04 - Segunda

Unicamp firma 100 
contratos com empresas 
de tecnologia em 2017

Coleta de lixo tem alto grau de satisfação

UBS em Vinhedo deve ser 
entregue até o fim do ano

Quase sempre aqui em Indaiatuba os eventos são marcados para um horário e normalmente começam com 
atraso de 30 ou até  60 minutos, é um grande desrespeito às pessoas pontuais, quando falo sobre isso, me res-
pondem que já é um fator cultural, pois todos sabem que haverá o atraso de início, outro ponto  é o de agradecer 
nominalmente a presença de cada autoridade ou representante no local quando se poderia fazê-lo de maneira geral 
e uma única vez, pois aqueles que chegam no final do evento ainda são citados.(já contei a citação de 29 nomes)  
O Padre no jantar de despedida pelos 25 anos de trabalho ininterrupto à frente de uma paróquia discursa:  – A 
primeira impressão que tive desta paróquia foi com a primeira confissão que ouvi. A pessoa confessou ter rouba-
do um aparelho de TV, dinheiro dos seus pais, a empresa onde trabalhava, além de ter aventuras amorosas com 
a esposa do chefe. Também se dedicava ao tráfico de drogas e havia transmitido uma doença venérea à própria 
irmã. Fiquei assustadíssimo. Com o passar do tempo, entretanto, conheci um monte de gente responsável, com 
valores, comprometida com sua família, e desta maneira tenho vivido os 25 anos mais maravilhosos do meu sa-
cerdócio. Nisso chega a pessoa determinada para entregar o presente da comunidade, prestando a homenagem ao 
padre. Ele pede desculpas pelo atraso e começa o discurso: – Nunca vou esquecer o dia em que o padre chegou 
à nossa paróquia. Como poderia? Tive a honra de ser o primeiro a me confessar.  … Silêncio total…. Moral da 
história: Chegue sempre no horário marcado. Nos nossos treinamentos trabalhamos fortemente a disciplina e 
o cumprimento do horário é um fator preponderante.  VENHA PARA O NOSSO TREINAMENTO DE MAIO  
NOS DIAS 25-26 E 27-05-2018 - Ligue 019-3875-7898 ou 019-99214-2100 - www.signatreinamentos.com.br

A Agência Metropolitana de Campinas, promoveu recente-
mente um encontro para discutir um plano de desen-
volvimento integrado entre as cidades da RMC. Fo-
ram apresentados informes, deliberação sobre 
nova composição do comitê executivo do 
PDUI (Planos de Desenvolvimento Urba-
no Integrado) e aprovação de propostas. 
Uma legislação federal determina que 
as regiões metropolitanas busquem 
um desenvolvimento integrado.

A Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) fechou o ano 
de 2017 com 100 contratos vigentes de 
licenciamento de tecnologia para empresas. 
Os acordos firmados dizem respeito à autoriza-
ção de uso e exploração comercial dessas tecnologias, 
nascidas no meio acadêmico, mediante o pagamento de royal-
ties, que, no ano passado, significaram a entrada de R$ 1,34 
milhões nos cofres da universidade.

De acordo com pesquisa do Ranking Indsat, que avalia a 
qualidade dos serviços públicos, Sumaré tem 
alto aprovação de 81% no serviço de coleta 

do lixo. Apenas 4% consideraram o serviço 
insatisfatório e 15% o serviço regular. Neste 

trimestre, a coleta de lixo na cidade somou 
761 pontos. O Alto Grau de Satisfação 

é atribuído aos segmentos que obtêm 
entre 650 e 799 pontos de acordo 
com o critério Indsat.

As obras da nova Unidade Básica 
de Saúde na Vila Garcez, no Bairro da 

Capela, seguem em ritmo acelerado. Os 
trabalhos começam a entrar na fase de acaba-

mento. A UBS funcionará ao lado do Complexo 
Educacional Norberto Elias, na Rua Agenor de Matos. A 

unidade terá 819 m² de área construída e vai contar com 9 
consultórios, sendo um odontológico, fraldário, além de salas 
de curativo, vacina, inalação e coleta laboratorial.

Admilson Redecopa / Alan de Santi

15.000 exemplares

Máxima 31º 
Mínima 20º

A02

Máxima 32º 
Mínima 20º

Máxima 31º 
Mínima 20º

Máxima 30º 
Mínima 21º



DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

No total, 617 mil veículos devem passar por rodovias da AB Colinas

SP-75 deve receber 194 mil 
veículos no feriado prolongado

A3

Dois Ecopontos já 
utilizam contêineres 
subterrâneos

COLETA

Nos locais devem ser depositados apenas papéis, plástico em geral, 
latas de alumínio, garrafas de vidro e embalagens longa vida

O feriado prolongado 
do Dia do Trabalho 
deve movimentar as 

rodovias administradas pela 
AB Colinas, concessionária 
do Programa de Concessões 
Rodoviárias do Estado de São 
Paulo, entre hoje, 27 de abril 
e terça-feira, 1º de maio, com 
cerca de 617 mil veículos.

Na SP-075 (Rodovias Ar-
chimedes Lammoglia, Prefeito 
Hélio Steffen, Engenheiro 
Ermênio de Oliveira Penteado 
e Santos Dumont), que liga 
Itu a Campinas, ao todo, são 
aguardados 194 mil veículos. 

A Rodovia Castello Branco 
(SP-280), uma das principais 
vias de acesso para o interior 
do Estado, cujo trecho de con-
cessão da AB Colinas vai de 
Itu a Tatuí, receberá 178 mil 
veículos. 

O motorista que não deseja 
pegar tráfego intenso na saída 

para o feriado deve evitar 
pegar a estrada entre às 18h 
e 0h de hoje e das 6h às 12h 
do sábado. Durante a volta, o 
horário de maior movimento 
promete ser entre 10h e 22h 
da terça-feira.

Sistema Anchieta-Imigrantes
A concessionária espera, de 

0h de hoje (27) até às 23h59 de 
terça-feira (1º), a descida entre 
190 mil e 320 mil veículos em 
direção à Baixada Santista. A 
concessionária também pro-
gramou operações especiais 
cujo objetivo é atender da me-
lhor forma possível a demanda 
de veículos nos diferentes sen-
tidos e garantir a qualidade e 
conforto dos motoristas duran-
te todo o trajeto da viagem.  O 
maior volume de veículos em 
direção ao Litoral é aguardado 
para ocorrer na tarde de hoje 
(27), quando será montada a 
Operação Descida (7x3), a par-
tir das 16h. A operação ficará 
em vigor até 18h do mesmo 

dia, voltando a ser implantada 
no amanhã (28), entre 7h e 
18h, e, se necessário, também 
no domingo (29), das 10h às 
12h. Durante esta operação, 
os veículos que seguirem em 
direção ao Litoral poderão 
utilizar as pistas sul e norte da 
via Anchieta e também a pista 
sul da rodovia dos Imigrantes. 
Para subir, os usuários poderão 
seguir apenas pela pista norte 
da rodovia dos Imigrantes. 

No retorno dos usuários em 
direção a São Paulo, o tráfego 
deve se intensificar na tarde 
de domingo (29), a partir das 
19h, quando está prevista a im-
plantação da Operação Subida 
(2x8), que permanecerá em 
vigor até às 22h. Já os usuários 
que deixarem para subir a Ser-
ra na terça-feira (1º) contarão 
com a Operação Subida im-
plantada a partir das 10h com 
previsão de encerramento às 
20h.  Nesta operação, a subida 
será feita pelas duas pistas da 
rodovia dos Imigrantes e pela 

pista norte da via Anchieta. A 
descida será realizada somente 
pela pista sul da Anchieta. É 
importante destacar que a in-
versão de sentido das rodovias 
do SAI, durante as operações 
de tráfego, ocorre apenas no 
trecho de Serra – entre os km 
40 e o km 55 da Via Anchieta, 
e do km 40 ao km 57 da rodo-
via dos Imigrantes.

No Sistema Anchieta-I-
migrantes, onde a ocorrência 
de neblina é mais frequente, 
a concessionária Ecovias e 
a Polícia Militar Rodoviária 
podem realizar a Operação 
Comboio, ação na qual os car-
ros que seguem sentido litoral 
são represados nas praças de 
pedágio (km 31 da Anchieta e 
km 32 da Imigrantes) sempre 
que a visibilidade fica abaixo 
de 100 metros. Os veículos 
saem escoltados por viaturas 
da Polícia Rodoviária e da 
concessionária a uma veloci-
dade máxima de 40 km/h como 
medida de segurança.

O ecoponto do Jardim 
Europa, localizado na rua 
Lisboa, e do Parque Re-
sidencial Indaiá,  na rua 
Ricieri Delboni, são os pri-
meiros a entrar em funcio-
namento dos cinco pontos 
subterrâneos de coleta de 
materiais recicláveis que 
serão instalados no municí-
pio. Os containers soterra-
dos também vão substituir 
o modelo tradicional dos 
Ecopontos instalados na 
Víber, no início do Parque 
Ecológico e na Vila Avaí. 
Um funcionário ficará nos 
locais nos primeiros me-
ses de funcionamento para 
orientar a população sobre 
o uso correto do ecoponto, 
fazendo um trabalho de 
educação ambiental.

O trabalho de instalação 
dos novos containers nos 
cinco locais deve ser con-
cluído em no máximo 20 
dias. Os pontos receberão 
dois ou três containers so-
terrados com capacidade de 

3 mil litros cada, conforme 
a demando do local. 

Conforme informações 
da empresa Corpus Sane-
amento, responsável pela 
coleta de lixo no município, 
a coleta soterrada é um con-
ceito simples para recolher a 
produção de resíduo já utili-
zado em grandes cidades de 
forma bastante eficiente. O 
modelo subterrâneo possui 
um sistema de sonda que 
avisa quando a capacidade 
do tanque está no limite de 
armazenagem.

Nos ecopontos devem 
ser depositados apenas pa-
péis, garrafas pet e plástico 
em geral, latas de alumí-
nio, garrafas de vidro e 
embalagens longa vida. O 
óleo usado em frituras que 
é encaminhado à Usina de 
Biodiesel, também pode ser 
depositado no local, desde 
que esteja em garrafas pet 
bem fechadas  para  não 
vazar e comprometer os 
demais materiais.

Ecopontos soterrados

- Emeb. Prof.ª Maria Cecília Ifanger - Rua Pedro de Toledo, 
em frente ao nº 2.300 – Vila Avaí
- Emeb. Prof. Antonio Luiz Balaminutti - Rua Ricieri 
Delboni N°310 – Parque Residencial Indaiá
- Parque Ecológico - Av. Eng.º. Fábio Roberto Barnabé, em 
frente ao estacionamento do Parque Ecológico
- Jardim Europa - Rua Lisboa, próximo ao nº 178.
- Viber - Rua Pará – Cidade Nova

ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI

Érika Kikuti anuncia que irá deixar a Secretaria de Cultura

RENÚNCIA

A secretária de Cultura, 
Érika Hayashi Kikuti, anun-
ciou na última terça-feira, dia 
24, que irá deixar a pasta da 
Cultura no dia 2 de maio para 

poder se dedicar mais às artes, 
área a qual ela fez toda sua 
carreira. Quem assumirá seu 
lugar é primeira dama, Tânia 
Castanho, que é funcionária 

da Secretaria de Educação.
Érika esteve há mais de 21 

anos à frente da Secretaria de 
Cultura. Ela renuncia agora 
para poder se dedicar mais às 

artes e a vários projetos que 
pretende desenvolver. “De-
pois de tanto tempo, é triste 
deixar a pasta, mas já não 
era mais possível conciliar a 

administração da secretaria 
com os projetos pessoais, 
portanto, chegou a hora de 
passar comando da secretaria 
para outra pessoa que pudesse 

se dedicar mais”, comenta.
Um dos últimos trabalhos 

desenvolvidos por Érika à 
frente do cargo foi a organi-
zação do 26º Maio Musical.

No retorno para São Paulo o tráfego deve se intensificar na tarde de domingo (29), a partir das 19h
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Parceria entre Prefeitura e Honda 
visa reduzir acidentes de trânsito

Sumerbol Supermercados realiza 
último sorteio

Programa de Controle da Dengue coleta 
mais de 16 mil ovos do Aedes Aegypti

CAMPANHA AÇÃO

Centro Educacional de Trânsito Honda promove ações de educação e condução defensiva
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Uma das atividades é o Clubinho Honda direcionado para estudantes do 2º ano de escolas públicas

Indaiatuba registrou este ano dois casos autóctones de dengue, um 
importado, oito casos suspeitosO sorteio acontece na loja 01, localizada a Avenida Presidente Kennedy, 895 – Cidade Nova

N a manhã da última 
terça-feira, dia 24, 
a Honda e a prefei-

tura de Indaiatuba firmaram 
uma parceria para promo-
ver atividades em prol da 
segurança no trânsito. As 
ações previstas foram apre-
sentadas pela equipe do 
CETH (Centro Educacional 
de Trânsito Honda). Há 20 
anos que a empresa promo-
ve esse tipo de medidas em 
Indaiatuba.

O objetivo da iniciativa é 
promover ações educativas 
e de condução defensiva no 
trânsito. O gerente do Centro 
Educacional de Trânsito de 
Indaiatuba, Leonardo Dona-
to, fez uma apresentação de 
todo o trabalho desenvolvi-
do pela Honda e salientou 
os detalhes da parceria. “É 
uma satisfação enorme para 
a Honda firmar essa parceria 
com a Prefeitura. A Honda 
carrega a bandeira da har-

monia no trânsito e esse ano 
comemoramos 20 anos em 
Indaiatuba e essa parceria 
vem para comemorar a data 
também. A educação no 
trânsito não é um tema fácil 
de trabalhar e é um tema 
mundial. Um dos pilares da 
empresa”, comenta.

O diretor Executivo de 
Relações Institucionais da 
Honda, Paulo Takeuchi, 
também agradeceu a Prefei-
tura por proporcionar o tra-
balho em conjunto. “Quero 
agradecer ao prefeito pela 
oportunidade.  Quando fa-
lamos de acidentes temos 

que começar a prevenção 
com o  t re inamento  das 
crianças e essa é a proposta 
do Clubinho Honda. Essa 
parceria vem para coroar 
tudo que acredi tamos e 
atingir o objetivo de redu-
zir os acidentes”, completa 
Takeuchi.

Atividades
Uma das atividades é o 

Clubinho Honda – Trânsito 
Amigo, onde estudantes do 
2º ano de escolas públicas 
têm a oportunidade de par-
ticipar de atividades lúdi-
cas e educativas na Cidade 
Mirim do Clubinho Honda, 
no CETH de Indaiatuba. O 
Centro conta com uma mini-
pista – simulando o trânsito 
na cidade – com pedestres, 
motocicletas, motoristas e 
agentes de trânsito. Para 
participar, as escolas cadas-
tradas devem fazer cadastro 
na Secretaria de Educação. 
A iniciativa já está em vi-
gor e segue até o mês de 
dezembro.

Para policiais da Guarda 
Civil, Agentes de Trânsito e 
colaboradores da prefeitura, 
também são disponibilizados 
cursos de pilotagem segura 
nas modalidades on e off 
road.

Além disso, a empresa 
dispõe de cursos de pilo-
tagem para o público em 

geral nas categorias Ini-
ciantes, Scooters, Funda-
mental,  Feminino, CFC, 
Avançado, Fora de Estrada, 
Quadriciclos, Formação de 
instrutores de Pilotagem e 
Itinerante (unidade móvel de 
pilotagem).

Além disso, o Centro 
Educacional também pro-
move palestras de harmonia 
no trânsito, a fim de reforçar 
o comportamento defensivo 
dos condutores e pedestres.

De acordo com o gerente 
de treinamento da Honda, 
Leonardo Duarte, o curso 
é muito importante para 
os condutores que tiverem 
interesse em aprimorar suas 
técnicas de direção no trânsi-
to. “Muitos fazem os cursos, 
aprimoram seus conheci-
mentos e no final, comentam 
que sabiam muito pouco, 
e que apenas depois disso 
aprenderam a pilotar uma 
moto, por exemplo”, afirma.

Para mais informações, 
acesse: www.honda.com.br/
harmonianotransito.

A Campanha Exagero de 
Prêmios do Sumerbol Su-
permercados chega ao fim; 
a promoção teve duração de 
8 meses, totalizando 60 prê-
mios em 4 grandes sorteios 
divididos entre as duas lojas 
da rede. 

Amanhã, 28 de abril , 
acontece o último sorteio da 
promoção que é a maior de 
Indaiatuba. Serão sorteados 
o triplo de prêmios! São 15 
vales compras Sumerbol no 
valor de R$1.000,00, 3 chur-
rasqueiras a gás, 3 TV’s de 55 
polegadas, 6 celulares iphone 
7 e 3 Onix 0Km.

O sorteio acontece na loja 
01, localizada a Avenida Pre-

sidente Kennedy, 895 – Cida-
de Nova, a partir das 15h00 e, 
além do sorteio dos prêmios, 
ainda serão sorteados brindes 
extras aos presentes como 
grill, aspirador de pó, cafe-
teiras, tablets e smartphone.

Além dos prêmios, os 
clientes que prestigiarem o 
evento contarão com cama 
elástica, pintura facial e es-
cultura de balão para as crian-
ças e distribuição gratuita 
de pipoca, algodão doce e 
refrigerante.

Para participar é fácil, a 
cada R$50,00 em compras 
o cliente tem direito a um 
cupom; cartões Sumerbol 
garantem cupons em dobro 

e, produtos específicos na loja 
mediante compra de 2 unida-
des dão cupons adicionais.

Importante, os clientes po-
derão depositar os cupons nas 
urnas até o dia 27 de abril, no 
fechamento das lojas, quando 
as urnas serão lacradas para 
o sorteio.

Esta campanha conta com 
o apoio de Unilever, Sadia, 
Perdigão, Heineken, Colga-
te Palmolive, Seara, Avec, 
Ambev, Pepsico, P&G, Coca 
Cola, Distribuidora de Carnes 
Vale do Mogi, Q Passo, Top 
Service, Três Corações e Co-
mercial Cigaax de Alimentos.

Para mais informações, 
acesse www.sumerbol.com.br.

Desde que o Programa 
Municipal de Controle da 
Dengue iniciou no muni-
cípio, já foram coletados 
16.166 ovos nas 100 arma-
dilhas de mosquitos espalha-
das em diversos bairros da 
cidade. A ação tem o intuito 
de verificar o nível de infes-
tação Aedes aegypti, inseto 
transmissor de arboviroses, 
como dengue, Chikungunya 
e Zika em todo o município.

Se, por um lado temos o 
fator positivo de saber que 
todos estes ovos foram co-
letados e não eclodiram, por 
outro fica o alerta por saber 
que temos muitos mosquitos 
circulando na nossa cidade. 

“Com base nos resultados 
nossa equipe já passou em 
algumas localidades reali-
zando as prevenções, em 
outros pontos estamos pla-
nejando uma intensificação 
nas regiões das armadilhas”, 
afirmou o coordenador do 
programa, Ulisses Bernar-
dinetti.

Alguns dos bairros onde 
foram encontrados ovos do 
Aedes aegypti são: Cidade 
Nova I e II, Vila Suíça, 
Jardim Dom Bosco, Jardim 
Guanabara, Centro, Jardim 
Regina, Alto da Colina, 
Portal do Sol, Jardim Rossig-
natti, Jardim Paraíso, Jardim 
Umuarama, Itaici, Jardim 

do Sol, Jardim Maria Luiza, 
Vila Pires Cunha, Vila Costa 
e Silva, Jardim Califórnia, 
Jardim Hubert, Jardim Mo-
rada do Sol e Jardim João 
Pioli.

O coordenador do Pro-
grama Municipal de Contro-
le da Dengue destaca que as 
informações coletadas são 
utilizadas para a elaboração 
de mapas temáticos, onde 
são identificadas as áreas 
críticas. Indaiatuba registrou 
este ano dois casos autócto-
nes de dengue, um impor-
tado, oito casos suspeitos 
aguardam os resultados dos 
exames e outros 11 foram 
descartados.

Ulisses ainda informa 
que serão instaladas mais 
50 armadilhas na cidade, 
diminuindo o raio de atuação 
e melhorando os indicadores 
de coleta de ovos e presença 
de mosquitos. Até a primeira 
quinzena de maio a equipe 
estará trabalhando nas ati-
vidades de casa a casa nos 
seguintes bairros: Parque das 
Nações, Juscelino Kubist-
chek, Vila Pires da Cunha, 
Jardim Tancredo Neves, 
Jardim Alice, Jardim Mo-
rada do Sol (parcialmente), 
Jardim Paulista I e II, Jardim 
Colibris e Maritacas.



DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O bazar terá artigos variados entre guardanapos de tecidos, enfeites, jogos americanos, entre outros

A unidade do Poupatempo, que conta com serviços do Detran-SP, não abrirá na terça-feira

Prefeitura divulga serviços de plantão 
para o feriado do Dia do Trabalho
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ELIANDRO FIGUEIRA – ARQUIVO RIC/PMI

Estações de Ecobike do Parque funcionam durante o fim de semana prolongado

BAZAR

Funssol realiza bazar do dia mães de 3 a 11 de maio na prefeitura

cidade |A5

O feriado do Dia do 
Trabalho será no 
dia 1º de maio, ter-

ça-feira, e a Prefeitura de 
Indaiatuba não funcionará 
nos dias 30 e 1º, assim como 
autarquias e fundações mu-
nicipais. Os serviços essen-
ciais e de lazer funcionarão 
em sistema de plantão.

Na saúde, a UPA-24h 
localizada no Jardim Morada 
do Sol manterá o serviço de 
atendimento emergencial, 
como apoio ao Pronto Aten-
dimento do Haoc. O plantão 
de Odontologia também fun-
ciona na UPA-24h, das 07h 
às 12h, inclusive no sábado 
e domingo.

As secretarias de Urba-
nismo e Meio Ambiente e 
de Obras e Vias Públicas 
estarão de plantão no feriado 
com as equipes de manuten-
ção elétrica e de trânsito, 
limpeza nas praças, coleta de 
lixo, limpeza dos banheiros 
públicos, cemitérios e feiras 
livres. A parte administrativa 
do Urbanismo funcionará na 
segunda-feira (30).

As estações do Proje-
to Ecobike localizadas no 
Parque Ecológico estarão 

abertas todos os dias, inclu-
sive no feriado do dia 1º de 
maio. O Bosque do Saber 
poderá ser visitado no sá-
bado e domingo, das 8h às 
17h. Na segunda será feita 
dedetização no local, por 
isso o espaço estará fechado, 
inclusive no feriado.

O Museu e o Bosque do 
Casarão Pau Preto abrem 
para o público no sábado, 
das 9h às 17h. No domingo 
o Bosque abre das 09h às 
12h, e o Museu, das 13h às 
17h. Segunda e terça tanto 
o Bosque como o Museu 
estarão fechados.

As equipes de plantão 
do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) farão 
o atendimento emergencial 
da população pelo telefone 
0800-7722195. O Museu 
da Água abrirá normalmen-
te no feriado e no fim de 
semana, das 9h às 16h. Na 
segunda-feira fica fechado 
para manutenção, Os servi-
ços operacionais da Guarda 
Civil, ligada à Secretaria de 
Segurança Pública, manterão 
o plantão normal. O telefone 
da Guarda para emergência é 
153, da Polícia Militar é 190, 
do Corpo de Bombeiros, 193 
e da Central de Ambulâncias 
192.

Shopping
O Polo Shopping Indaiatuba 

funcionará, no dia 1º de maio, 
em horário diferenciado. As 
lojas estarão abertas das 14h às 
20 horas, enquanto a praça de 
alimentação e lazer funcionará 
entre às 11h e 22 horas.

O Parque Mall estará fecha-
do na próxima terça-feira, dia 1º 
de maio, data em que celebra-se 
o Dia do Trabalhador. Porém, 
o shopping estará aberto ao 
público normalmente na se-

gunda-feira, 30 de abril, assim 
como nos demais dias da sema-
na, das 9h às 20h. Unidades do 
Deck Gourmet funcionam de 
forma facultativa no feriado. 
Aos sábados o funcionamento 
é das 9h às 16h.

A unidade do Poupatempo, 
que conta com serviços do 
Detran-SP, também não abre 
na terça-feira. Nos demais 
dias o atendimento segue nor-
malmente: de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h; sendo 

aos sábados 8h às 12h. Dúvi-
das e agendamentos devem 
ser realizados no site www.
poupatempo.sp.gov.br, e pelo 
aplicativo SP Serviços.

Serviços bancários, ofereci-
dos pela agência do Itaú, tam-
bém estarão indisponíveis aos 
clientes na próxima terça-feira. 
A unidade abre naturalmente 
nos demais dias, de segunda a 
sexta-feira, das 12h às 20h.

O mesmo acontece com os 
cartórios de Registro de Imó-

veis e de Notas, Protestos de 
Letras e Títulos – Tabelionato 
Mesquita. Ambos fecham no 
feriado e seguem a programa-
ção habitual, sempre de segun-
da a sexta, das 9h às 16h e das 
9h às 17h, respectivamente.

Como não dependem da 
abertura do shopping para 
atender ao público, as unidades 
instaladas no Deck Gourmet do 
Parque Mall têm seu funciona-
mento facultativo e podem estar 
disponíveis aos clientes.

O Funssol (Fundo Social 
de Solidariedade) da Prefei-
tura de Indaiatuba promove 
de 3 a 11 de maio, das 8h30 
às 16h30, o Bazar do Dia das 
Mães, no Paço Municipal, 
para a venda dos artigos 
artesanais produzidos nas 
oficinas do Espaço Cidada-
nia. Serão comercializadas 
peças do projeto Tesoura 
Encantada (Passo a Pas-
so, Patchwork Iniciante e 
Costura Criativa). O bazar 

terá artigos variados entre 
guardanapos de tecidos, 
enfeites, jogos americanos, 
puxa sacos para sacolas 
plásticas, toalhas de chá, 
aventais, capas de galão de 
água; entre outros produtos. 
São cerca de 500 produtos 
que terão preços entre R$ 
5,00 e R$ 150,00.

A assistente social e co-
ordenadora dos projetos de 
geração de renda do Funssol, 
Ana Beatriz Viegas de Lara 

Campos, explicou que o 
bazar do Funssol terá cerca 
de 500 peças e é uma ótima 
opção de presente para o dia 
das Mães. Outra informação 
é que o Funssol também par-
ticipará da Ação Solidária na 
Prudente de Moraes no dia 
11 de maio.

O Funssol fica na Pre-
feitura de Indaiatuba locali-
zada à Avenida Engº. Fábio 
Roberto Barnabé, 2.800, 
Jardim Esplanada II.



Indaiatuba é a primeira cidade da RMC em pesquisa 
de satisfação com asfalto

PESQUISA
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Entre as propostas estão a melhoria da oferta e aumento da frequência de viagens

Prefeitura apresenta proposta de licitação 
para o transporte público em audiência
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A administração mu-
nicipal juntamente 
com a nova empre-

sa concessionária do trans-
porte coletivo urbano de 

Indaiatuba deverá implan-
tar, no decorrer do contrato 
de concessão, várias ações 
visando a racionalização da 
rede de transporte, com me-
lhoria do tempo de viagem, 
aumento do tempo de inte-
gração temporal (atualmen-

te são 60 minutos), geração 
de medidas para incentivo 
ao uso do bilhete eletrônico 
e melhoria da oferta com 
aumento da frequência, 
proporcionando maior con-
fiabilidade no sistema. Os 
termos foram apresentados 

pela administração muni-
cipal durante a audiência 
pública de proposta de li-
citação, realizada na terça-
-feira (24), no auditório da 
Prefeitura de Indaiatuba.

A licitação, na modali-
dade concorrência pública, 

para concessão do serviço 
público de transporte cole-
tivo urbano de passageiros, 
em Indaiatuba, será concedi-
da para melhor oferta de pa-
gamento a título de outorga 
com tarifa fixa, com prazo de 
concessão de 15 anos.

Na audiência foram apre-
sentados requisitos para o 
novo serviço de transporte 
coletivo urbano municipal, 
que deverá ter: frota inicial 
de 66 veículos e mais 6% 
de reserva técnica, todos 
equipados com sistema de 
ar condicionado, rede wi-fi 
e totalmente acessíveis; dois 
veículos tipo van, exclusivo 
e acessível para transporte 
de pessoas com necessidades 
especiais de locomoção; fro-
ta com idade média de cinco 
anos e idade máxima indivi-
dual de oito anos; sistema de 
bilhetagem eletrônica para 
cobrança de passagem, com 
integração mínima de 60 mi-
nutos e sistema de biometria 
para controle de benefícios 
e gratuidades; ampliação 
dos pontos de recarga; GPS 
em toda a frota e manuten-
ção dos atuais painéis de 
informação aos usuários; 
implantação de aplicativo 
para informação digital e 
em tempo real dos locais e 
horários do sistema de trans-
porte coletivo urbano via 
smartphones, entre outros.

As linhas, cujos horários serão alterados são:
301 - Mercedes - Tancredo Neves - Distrito Industrial
302 - Castelo Branco - Vila Furlan
303 - Cobreq via Cidade Nova
304 - Vila Avai - Cidade Nova - Camargo Andrade
305 - João Piolli x Morumbi - Cidade Nova
306 - 9 de julho - Parque São Lourenço
309 - Cobreq via Vila Avaí - Camargo Andrade
310 - Jd. Oliveira Camargo - Mercedes/Mini Hosp.
312 - Jardim Oliveira Camargo - R. dos Indaiás
313 - Colinas via Jardim Europa - Veredas
314 - Pq. Corolla x Morumbi via Center Jeans/Prefeitura
324 - Água Branca - Fazenda Pimenta
331 - Expresso - Jd. Hubert/João Piolli/Prefeitura
332 - Expresso Corolla x Centro Rodoviária

A Prefeitura de Indaiatu-
ba, por meio da Secretaria 
Municipal de Administração, 
informa que 14 linhas de 
ônibus passaram por ajustes 
de horários aos sábados. São 
elas: 301, 302, 303, 304, 
305, 306, 309, 310, 312, 313, 
314, 324, 331 e 332 (confira 
descrição completa abaixo). 
A adaptação no horário foi 
iniciada já no último sábado 
(21) e objetivou ajustar ao 
tempo de ciclo (ida e volta) 
de cada linha.

Já a linha 320 (Campo 
Bonito) teve um aumento da 
oferta de viagens aos domin-
gos, passando de 41 para 50 
durante todo o dia. Amplia-
ção da oferta aos domingos 

foi iniciada dia 22 de abril e 
ocorreu em razão da demanda. 
As adaptações foram provi-
denciadas em conjunto com 
a Sou Indaiatuba, do grupo 
Sancetur (Santa Cecília Turis-
mo) após acompanhamentos 
operacionais realizados pelo 
Departamento de Transporte 
Coletivo, e dão continuidade 
aos ajustes implantados em 
março na programação horária 
nos dias úteis.

Os novos horários estão 
afixados nos ônibus das res-
pectivas linhas, nos terminais 
de embarque e desembarque 
e disponíveis no site www.
souindaiatuba.com.br. Mais 
informações pelo telefone 
3518-7808.

14 linhas de ônibus têm horários 
ajustados aos sábados

Indaiatuba mais uma vez 
se destaca nos estudos re-
alizados pela Indsat (Indi-
cadores de Satisfação dos 
Serviços Públicos). Uma 
pesquisa com moradores de 
15 cidades da RMC (Região 
Metropolitana de Campinas) 
aponta que o município tem 
a melhor avaliação sobre a 
qualidade do asfalto. Nova 
Odessa e Paulínia ocupam 
o segundo e terceiro lugar, 
respectivamente. Cosmópolis 
foi a pior avaliada. A pesquisa 

foi divulgada nesta semana.
O estudo foi realizado no 

primeiro trimestre deste ano 
e entrevistou 400 pessoas 
maiores de 16 anos em cada 
cidade. Foi pedido aos 6 mil 
entrevistados para que ava-
liassem a qualidade do asfalto 
de suas cidades com notas que 
variavam de “ótimo” a “péssi-
mo”. As pontuações variavam 
de 200 a 1 mil pontos, sendo 
que quanto maior a nota, me-
lhor a classificação da cidade.

As cinco melhores avalia-

das com relação à qualidade 
do asfalto foram: Indaiatuba, 
primeiro lugar no ranking 
com 654 pontos - alto grau de 
satisfação; em segundo lugar 
está Nova Odessa, com 638 
pontos - grau médio de satis-
fação; em terceiro Paulínia, 
com 553 pontos - grau médio 
de satisfação; em quarto está 
Artur Nogueira com 552 pon-
tos - grau médio de satisfação; 
e em quinto lugar ficou Jagua-
riúna com 551 pontos - grau 
médio de satisfação.

No ranking das cinco pio-
res avaliações na qualidade 
do asfalto estão Cosmópolis, 
liderando a lista com 340 pon-
tos - baixíssimo grau de satis-
fação; em segundo Valinhos, 
com 362 pontos - baixo grau 
de satisfação; em terceiro Su-
maré com 392 pontos - baixo 
grau de satisfação; Americana 
em quarto, com 415 pontos 
- baixo grau de satisfação; 
e em quinto Campinas, com 
453 pontos - baixo grau de 
satisfação.

Indaiatuba ficou 
em primeiro lugar 
no ranking com 
654 pontos - alto 
grau de satisfação

Os termos foram apresentados pela administração municipal durante a audiência pública de proposta de licitação
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Chitãozinho & Xororó 
prometem transformar a 
noite do Frutos de Indaiá!
Evento irá premiar as melhores empresas de 2017, no dia 14 de novembro

JME

Tatiane Medina Paolini e Adriano do Carmo Paolini - Atento Emi e Augusto Kato - Ovos Kato

A dupla Chitãozinho 
& Xororó promete 
animar a noite do 13º 

Frutos de Indaiá, que aconte-
ce no dia 14 de novembro, a 
partir das 20h, no salão social 
do Clube 9 de Julho.

Conhecidos pelo público 
de todas as idades, a dupla 
se destaca quando se diz res-
peito ao número de sucessos 
lançados pelas suas vozes. 
São 36 CD´s ao longo da 
carreira, 8 DVD´s, 3 prêmios 
Grammy, centenas de discos 
de ouro, platina e diamante, 
além de homenagem da esco-
la de samba X-9 Paulistana 
com samba-enredo contando 
a história da dupla entre ou-
tros feitos.

Os irmãos de Astorga, no 
Paraná, foram os primeiros 
sertanejos a tocar em rádios 
FM no Brasil e a incluir 
banjos e guitarras elétricas 
neste estilo musical. Isso 
sem jamais perder a essência 
da música de raiz sertaneja. 
Também foram os pioneiros 
deste estilo musical a colocar 
o país no topo das paradas 
da Billboard. Inclusive, o 

pioneirismo sempre foi uma 
característica bem marcante 
da dupla, acompanhada do 
espírito ousado e inovador. 
Ao longo de todos esses anos, 
mostraram que nunca houve 
o mínimo espaço para o pre-
conceito. Dos cabelos mullet 
– mania nacional na década 
de 80 – às calças justas, botas 
e chapéus que marcaram uma 
geração, eles comprovaram 
que no quesito versatilidade,  
sempre estiveram acima da 
média. Isso se estende até 
hoje, principalmente quando 
se trata de música. Eles já 
tocaram com grandes nomes 
do cenário musical como 
Bee Gees, Roberto Carlos, 
Caetano Veloso, Djavan, 
Zé Ramalho, Ivete Sangalo, 
Simone, Lulu Santos, o ra-
pper Cabal, a banda Fresno, 
Andreas Kisser, do Sepultu-
ra, Maria Gadú, Alexandre 
Pires, Fafá de Belém, Fábio 
Jr. e o maestro João Carlos 
Martins.

 
Organização

Todos os anos o Gru-
po Mais Expressão realiza 
uma pesquisa de satisfação 
nas ruas de Indaiatuba e 
com leitores, onde os mes-

mos indicam qual empresa/
empresário se destacam na 
cidade quanto aos produtos 
e/ou serviços prestados. O 
troféu Frutos de Indaiá será 
entregue pelo presidente do 
Grupo Admilson Redecopa 
e pelo diretor Alan de Santi.

Considerado o principal 
e mais importante evento de 
premiação da cidade de In-
daiatuba, o Frutos de Indaiá 
colhe seus “frutos”, e já são 
13 anos dedicados à oferecer 
a melhor festa de premiação 
para as empresas e empresá-
rios apontados pela pesquisa.

 
Premiados

Assim como em todos 
os anos, o evento realiza a 
entrega do Troféu Frutos de 
Indaiá em uma cerimônia com 
empresários e autoridades da 
cidade. E nesta edição a em-
presa Ovos Kato, representada 
pelo proprietário Augusto 
Kato, será uma das premiadas 
da noite. “Aguardamos o dia 
com muita ansiedade e a nossa 
expectativa são as melhores”, 
disse. Questionado sobre a 
importância do Troféu para 
o Ovos Kato, o empresário 
disse que é muito importante. 
“A questão da chamada de pu-

blicidade atrai novos clientes 
e nos deixa sempre em evidên-
cia durante todo o ano”, com-
pleta. Ainda segundo, Kato a 
escolha do show não poderia 
ser melhor. “Gosto muito da 
dupla e acredito que será um 
ótimo show para completar 
todo o evento”.

Participando mais uma 
vez do Frutos de Indaiá, o 
empresário Adriano Paolini, 
da Atento, disse estar muito 
feliz com a indicação. “Mais 
uma vez iremos participar 
do Frutos de Indaiá e esta-
mos muito lisonjeados que 
a nossa empresa tenha sido 
apontada como a melhor no 
segmento que trabalhamos”, 
disse. “Nos sentimos também 
felizes e satisfeitos com o 
retorno que o Jornal Mais 
Expressão nos proporciona 
durante todo o ano. E isso 
faz muito diferença, pois 
somos sempre vistos pelos 
leitores e pela população 
de Indaiatuba”. Quanto ao 
show da dupla Chitãozinho 
& Xororó, o empresário disse 
estar satisfeito. “Gosto muito 
de música sertaneja e tenho 
certeza que será um super 
show que irá coroar a noite da 
premiação”, completa.
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Mega Feirão de Máquinas da Cosama 
acontece na próxima semana
Nos dias 3, 4 e 5 de maio os clientes poderão aproveitar as promoções, brindes e condições de pagamento facilitado

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Representantes da Cosama e do grupo Stanley / Black + Decker e DeWalt após fechar grande negociação para o Mega Feirão

A Cosama Soluções 
Profissionais esteve 
presente na FEI-

CON, a maior feira nacional 
de produtos para a indústria 
da construção civil, e rea-
lizou grandes negociações 
com o grupo Stanley, Black 
+ Decker e DeWalt para o 
Mega Feirão de Máquinas 
da Cosama.

O Feirão acontece nos 
dias 3, 4 e 5 de maio, na 
unidade de Indaiatuba loca-
lizada na Rua Soldado João 
Carlos de Oliveira Jr., 1910, 
e irá oferecer os melhores 
preços e condições exclusi-
vas para os seus clientes. A 
Cosama funciona de segun-
da a sexta-feira, das 7h30 às 
18h, e aos sábados das 8h 
às 12h30.

Nos três dias de feirão os 
clientes poderão aproveitar 
a promoção com descon-
tos progressivos onde você 
compra 1 produto com preço 
promocional, e levando  2 ou 
3 você tem um desconto ain-

da maior. Além disso, ainda 
haverá brindes e condições de 
pagamento facilitado.

O Mega Feirão também 
acontece na unidade de Vi-
nhedo na Avenida da Inde-
pendência, 7232.

 
Cosama

A Cosama Soluções Pro-
fissionais é uma loja de fer-
ramentas elétricas, manuais 
e diversidades para o lar, 
que embora há pouco tempo 
em Indaiatuba, já se tornou 
referência quando o assunto 
é ferramentas.

Com 27 anos de história 
iniciada na cidade de Vinhe-
do, a Cosama de Indaiatuba 
conta com mais de 55 mil 
produtos organizados em um 
espaço de mais de 1.000 m² de 
loja. Entre eles encontram-se 
abrasivos, adesivos, vedantes 
e lubrificantes, equipamentos 
e acessórios para pintura, 
ferramentas de corte, ferra-
mentas manuais, construção 
civil, ferramentas agrícolas, 
jardinagem e pulverização, 
ferragens, máquinas e equi-
pamentos, fitas, fixadores, me-

dição, solda, equipamentos de 
segurança, tubos e conexões 
água quente e fria, esgoto, 
tubo de instalação de gás e 
muito mais.

Além da variedade de 
produtos a Cosama oferece 
atendimento especializado 

para quem precisa montar o 
seu próprio negócio, tem a 
comodidade de um estacio-
namento próprio, entrega a 
domicílio e entrega express. 

É possível também realizar 
compras através do televendas 
que opera das 8h às 17 horas 

pelos telefones (19) 3836-
6864 ou (19) 3836-6865. 
Pedidos também podem ser 
efetuados via e-mail por ven-
das@cosama.net. As entregas 
são feitas em até 24 horas.

A Cosama Soluções Pro-
fissionais está localizada na 

Rua Soldado João Carlos de 
Oliveira Jr., 1910, Jardim 
São Francisco. O horário de 
funcionamento é de segunda 
à sexta-feira, 7h30 às 18 horas 
e os sábados das 8h às 12h30. 
Para mais informações, ligue 
(19) 3836-6869.



Câmara aprova, por unanimidade, dez projetos da Ordem do Dia
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ROSE PARRA

Doze vereadores jovens participaram do evento, sendo conduzidos ao Plenário pelos vereadores da Casa

Parlamento Jovem aprova todos os 
projetos durante 1ª sessão simulada
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Jovens debateram seis indicações, quatro Moções e oito projetos na Ordem do Dia

A Câmara de Indaiatu-
ba realizou na noite 
de terça-feira (24) a 

primeira cerimônia de posse, 
seguida de Sessão Solene, do 
Parlamento Jovem de Indaiatu-
ba. Doze alunos da E.E. Hélio 
Cerqueira Leite, escolhidos 
por votação direta realizada 
na instituição, participaram do 
evento ao lado dos vereadores 
da Câmara. Cada vereador 
conduziu um vereador-jovem 
a sua cadeira no Plenário, e a 
Sessão simulada prosseguiu 
apenas com os estudantes, 
que debateram seis indicações, 
quatro Moções e oito projetos 
na Ordem do Dia.

A cerimônia foi aberta 
pelo presidente da Câma-
ra em exercício, Edvaldo 
Bertipaglia, que falou sobre 
o idealizador do projeto, o 

vereador licenciado Hélio 
Ribeiro, e sobre democracia. 
Ao lado do 1º secretário, Luiz 
Carlos Chiaparine, ele recep-
cionou o Presidente Jovem, 
Thiago Lopes Tortorelli e o 
2º Secretário, Matheus Bagno 

Bruck Dias, uma vez que a 1ª 
Secretária teve um problema 
de saúde, e não pode compa-
recer à cerimônia. Com isso, 
o 1º suplente, Gabriel Viní-
cius da Silva, tomou posse 
de sua vaga.

Além dos vereadores Ed-
valdo e Chiaparine, estiveram 
presentes na Sessão Solene 
do Parlamento Jovem, os ve-
readores Arthur Spíndola, 
Adeílson Pereira da Silva 
(Figura), João de Souza Neto 

(Januba), Luiz Alberto Pereira 
(Cebolinha), Ricardo França 
e a vereadora Silene Silvana 
Carvalini. Representando os 
vereadores Alexandre Car-
los Peres, Massao Kanesaki, 
Jorge Luis Lepinsk (Pepo) e 
Francisco Mandelo, estiveram 
presentes os assessores/che-
fes de gabinete, Eliana Belo, 
Edvaldo Nunes, Marquinhos 
e Júnior. A mesa de honro foi 
composta ainda pelo diretor da 
Escola Hélio Cerqueira Leite, 
Renato Paulo Schmidt.

A sessão simulada foi co-
mandada pelos seguintes vere-
adores-jovens: Lucca Felício, 
Juliana Aparecido Francisco, 
Luiza da Silva Brando, Isabella 
Simonelli Gomes, Ana Clara 
Valim Araújo, Matheus Bagno 
Bruck Dias (2º Secretário-Jo-
vem), Lucas do Nascimento 
Ferino, Bruno Eduardo P. de 
Mello (Vice-Presidente-Jo-
vem), Thiago Lopes Tortorelli 

(Presidente-Jovem), Yasmim 
Macedo Bomfim Bau Abbas, 
Julia Sureira (1ª Secretária) e 
Rafaela Baldini. Foram eleitos 
suplentes, os vereadores-jo-
vens: Gabriel Vinícuis da Silva 
(1º Suplente-Jovem), Isabela 
Dalbem Laura (2ª Suplente-
-Jovem), Emily Sousa da Silva 
(3ª Suplente-Jovem) e Luiggi 
Alexandre Marqui Simões (4º 
Suplente-Jovem).

Durante a sessão simulada, 
os estudantes debateram seis 
indicações, quatro Moções e 
votaram oito projetos de lei, 
constantes da ordem do Dia. 
Ao final, os vereadores-jovens 
aprovaram todas as moções e 
projetos. “Mais do que uma ex-
periência, vocês passam hoje 
por um exercício de Democra-
cia que, com certeza, levarão 
para toda a vida”, lembrou o 
presidente em exercício da 
Câmara, o vereador Edvaldo 
Bertipaglia.

PLENÁRIO

Com 47 indicações, sete mo-
ções e 10 projetos na Ordem do 
Dia, a Câmara realizou na noite 
de segunda-feira, a 10ª Sessão 
Ordinária. Entre os projetos da 
noite, dois são subscritos por 
todos os vereadores: o que cria 
o projeto “Câmara Cidadã” e 
o que institui oficialmente o 
programa “Vizinhança Soli-
dária”, ambos aprovados por 
unanimidade.

Em regime de urgência es-
pecial, os vereadores aprova-

ram outros dois projetos: o que 
autoriza repasse de recursos 
financeiro em favor da Asso-
ciação de Proteção aos Animais 
de Indaiatuba (APRAI); e o que 
autoriza repasses financeiros 
em favor das seguintes entida-
des ou Projetos: Projetos Guri, 
ABID, Apae, CMDCA, Casa 
da Criança Jesus de Nazaré, 
Casa da Providência, Campi, 
Educandário Deus e a Natureza, 
Casa da Fraternidade, Manaem, 
Bolha de Sabão, Ciaspe, Cirva, 

Sociedade São Vicente de Paula 
e SISNI.

Esses dois projetos são de 
autoria do Executivo Munici-
pal e, por força do pedido de 
urgência, passam a ter votação 
única. Também do Executivo 
Municipal, os vereadores apro-
varam projeto que dispõe sobre 
a concessão administrativa 
de uso de área pertencente ao 
Patrimônio Público Municipal, 
em favor da Associação das 
Empresas de Serviços Contá-

beis de Indaiatuba (AESCI), em 
votação absoluta.

Também foi aprovado du-
rante a sessão da última se-
gunda-feira (23), Veto Total 
ao Projeto de Lei nº 60/18 de 
autoria do Vereador Alexandre 
Carlos Peres que 'Denomina 
Rua Ewerton Luiz Godoy, o 
logradouro público do Jardim 
Residencial Veneza.

Já do vereador Alexandre 
Peres, a Câmara aprovou pro-
jeto de Lei que denomina Rua 

Álvaro Estevam de Araújo, 
logradouro público do Jardim 
Residencial Veneza.

Do presidente em Exercí-
cio, Edvaldo Bertipaglia, os 
vereadores aprovaram por una-
nimidade e em votação única, 
projeto que institui e inclui no 
calendário oficial de eventos 
do Município o 'Dia de cons-
cientização contra acidentes na 
Rodovia SP-75'.

O vereador Massao Kane-
saki, teve aprovado em 2ª vota-

ção, projeto que cria o Diploma 
'Aluno Destaque Esportista', 
voltado para estudantes das 
redes de ensino municipal de 
Indaiatuba. Já a vereadora 
Silene Silvana Carvalini teve 
aprovado, em primeira votação 
e com uma emenda, projeto que 
dispõe sobre a obrigação das 
empresas de transporte público, 
fixarem no interior dos ônibus, 
aviso informando que “abuso 
sexual e violência contra mu-
lheres é crime”.



Mais de 1 milhão de estudantes 
já se inscreveram no Encceja
As inscrições ficam abertas até as 23h59 de hoje, 27 de abril, na página do Inep
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REPRODUÇÃO

O uso de calçados 
inadequados na infância

O Encceja é direcionado a jovens e adultos que não tiveram a 
oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada
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O Exame Nacional para 
Certificação de Com-
petências de Jovens 

e Adultos (Encceja Nacional) 
2018 registrou 1.021.233 ins-
crições, sendo 196.435 para o 
ensino fundamental e 824.798 
para o ensino médio, até a 
última terça-feira, dia 24. As 
inscrições ficam abertas até as 
23h59 de hoje, 27 de abril, na 
página do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Anísio 
Teixeira (Inep), órgão vincula-
do ao Ministério da Educação. 

O Encceja Nacional será 
realizado em 5 de agosto. 
As provas no turno matutino 
serão aplicadas às 9h e as do 
turno vespertino, às 15h30. Em 
todas as localidades, deverá 
ser seguido o horário de Bra-
sília (DF). A divulgação dos 
resultados está prevista para 
o último trimestre de 2018. 
Além do Encceja Nacional, 
o Inep aplicará o Encceja 

Encceja 2017 e tiveram seu 
documento comprobatório 
aprovado não precisarão en-
viar novamente a documen-
tação. Se a solicitação for a 
mesma, será aprovada automa-
ticamente. As solicitações de 
atendimento por nome social 
são posteriores à inscrição, 
devendo ser feitas entre 30 de 
abril e 4 de maio.

Encceja – O exame é com-
posto por quatro provas ob-
jetivas por nível de ensino 
e uma redação. Cada prova 
tem 30 questões de múltipla 
escolha. No ensino funda-
mental, as áreas de conheci-
mento avaliadas são ciências 
naturais; matemática; língua 
portuguesa, língua estrangei-
ra moderna, artes, educação 
física e redação; e história e 
geografia. No ensino médio, as 
áreas são ciências da natureza 
e suas tecnologias; matemática 
e suas tecnologias; linguagens 
e códigos e suas tecnologias e 
redação; e ciências humanas e 
suas tecnologias.

MONTREAL

Nos primeiros 7 anos de 
vida, no que diz respeito 
ao desenvolvimento motor 
e consciência corporal, o 
ganho da marcha indepen-
dente é de extrema impor-
tância. É essencial prestar 
atenção no tipo de calçado 
que acompanha a criança 
durante esse aprendizado, 
pois pode influenciar o de-
sempenho de um caminhar 
seguro, alterando a largura, 
o tempo e impacto de cada 
passo.  

Há anos observa-se uma 
vasta oferta de sapatos de 
plástico e com saltinho no 
mercado,  em geral  com 
personagens infantis para 
envolver as crianças. Po-
rém, o sapato ideal nesta 
fase  é  o  tênis ,  a lém de 
andarem descalças sempre 
que possível. 

O hábito da utilização 
de sapatos inadequados na 
infância pode causar pos-

teriormente alguns danos 
como Joanetes, Neuroma 
de Morton e  a l terações 
posturais. Esses e outros 
compromet imentos  nos 
pés acabam afetando muito 
mais as mulheres, em uma 
proporção de 9 para 1 em 
relação aos homens.

No Colégio Montreal, 
o uso do tênis é incentiva-
do por ser o calçado mais 
confortável e seguro para 
as atividades propostas. 
“Orientamos os alunos e 
informamos os  pais  em 
reun iões  sobre  as  con -
sequências ortopédicas, 
além da importância da 
utilização do tênis para a 
segurança das crianças, 
pois é muito comum tro-
peços e quedas com o uso 
de chinelos  e  sandál ias 
inadequadas no período 
escolar”, afirma Ana Paola 
Cezare, Fisioterapeuta do 
Colégio.

PRORROGADO

Inscrições prorrogadas para a Olimpíada de História
As inscrições para a 10ª Olimpíada Nacional em História do Brasil foram prorrogadas até do dia 29 de abril. Professo-

res da rede e alunos matriculados no 8º e 9º ano do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio terão mais um fôlego para 
participar.

A competição tem o objetivo de incentivar alunos a estudarem a história do Brasil a partir de documentos históricos, 
imagens, mapas, textos acadêmicos, pesquisas inéditas e historiográficos.

Os interessados devem montar uma equipe de quatro pessoas, sendo três alunos, que podem ser de diferentes anos, 
além de um professor de história da escola. O docente tem a opção de orientar quantas equipes quiser. Já os estudantes 
podem fazer parte de uma equipe.

Nesta edição, a ONHB contará uma nova fase online, composta por seis fases com questões e tarefas diversas, que 
deverão ser feitas pela internet. Ao final das etapas online, haverá uma prova presencial que será realizada no campus da 
Unicamp em Campinas, em São Paulo.

A olimpíada é uma iniciativa da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) com apoio do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

LIVRO

Sites auxiliam alunos para o hábito de leitura
O hábito da leitura carrega diversos benefícios. Aumenta 

o grau de cultura e ajuda na saúde mental do ser humano, 
por exemplo. A leitura é uma das formas mais eficazes de 
fortalecer o cérebro, e para os que não se dão bem com 
livros físicos existem diversos sites que disponibilizam 
textos online.

Além de aproveitar os ambientes das Salas de Leitura da 
rede estadual de ensino para aprimorar a prática de ler, os 
estudantes podem conferir a lista da Universia Brasil com 
algumas plataformas online gratuitas:
Literatura de Cordel: site disponibiliza mais de duas mil 

obras;
Obras de Machado de Assis: domínio público tem mais de 
300 títulos do autor;
Livros e jornais: USP disponibiliza mais de 3 mil matérias 
da Biblioteca Brasiliana;
Literatura clássica: Biblioteca Britânica tem portal com 
manuscritos raros;
Livros de arte: MET Museum tem download de mais de 
400 obras;
Empreendedorismo e negócios: FGV libera acesso a mais 
de 10 mil títulos.

Exterior, em 16 de setembro, 
para brasileiros que vivem em 
outros países. Também serão 
realizadas edições para pessoas 
privadas de liberdade (PPL) no 
Brasil e no exterior. Essas duas 
edições serão realizadas em se-
tembro, sendo no exterior entre 
os dias 17 e 21, e no Brasil, nos 
dias 18 e 19.

O Encceja é direcionado a 
jovens e adultos que não tive-
ram a oportunidade de concluir 
seus estudos na idade apropria-
da. A participação é voluntária 
e gratuita, mas existe uma ida-
de mínima exigida. Quem visa 
à certificação de conclusão do 
ensino fundamental precisa 
ter 15 anos completos na data 
de realização do exame, em 5 
de agosto. Já os candidatos à 
certificação de conclusão do 
ensino médio devem ter 18 
anos completos. Maiores de 
18 anos, se desejarem, podem 
se inscrever diretamente para 
o ensino médio.

Os resultados individuais 
do Encceja permitem a emis-

são de dois documentos distin-
tos: a certificação de conclusão 
de ensino fundamental ou do 
ensino médio, para o parti-
cipante que conseguir a nota 
mínima exigida nas quatro 
provas objetivas e na redação; 
e a declaração parcial de Pro-
ficiência, para o participante 
que conseguir a nota mínima 
exigida em uma das quatro 
provas, ou em mais de uma, 
mas não em todas.

Inovações 
Uma novidade da edição de 

2018 é que o participante que 
obteve nota mínima em qual-
quer área do conhecimento no 
Encceja 2017 não terá a opção 
dessa área. Automaticamente, 
o sistema de inscrição apre-
sentará para seleção apenas as 
áreas de conhecimento que o 
participante ainda precisa fazer 
para solicitar o certificado.

Outra melhoria é relacio-
nada aos atendimentos. Os 
participantes que solicitaram 
atendimento especializado no 
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Menor salário faz cair 
arrecadação da Previdência
O INSS arrecadou R$ 31,818 bilhões em março, valor 0,53% inferior ao do mesmo mês do ano passado
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Demanda por Crédito do Consumidor 
sobe 4,3% no primeiro trimestre

A última queda da arrecadação da Previdência em termos reais tinha sido em abril do ano passado

AVANÇO

A contratação de 
trabalhadores por 
salários mais bai-

xos levou a Previdência Social 
a registrar a primeira queda 
real (descontada a inflação) 
na arrecadação em 10 meses. 
Segundo dados divulgados na 
terça-feira (24) pela Receita 
Federal, o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) arre-
cadou R$ 31,818 bilhões em 
março, valor 0,53% inferior 
ao do mesmo mês do ano 
passado, ao corrigir os valo-
res pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA).

A última queda da arre-

3,78% em março, na compa-
ração com o mesmo mês do 
ano passado, em valores cor-
rigidos pelo IPCA, depois de 
crescer em janeiro e fevereiro. 
De acordo com Malaquias, a 
queda se deve ao fato de que 
muitas empresas de grande 
porte anteciparam o paga-
mento dos dois tributos para 
os dois primeiros meses do 
ano, impactando o resultado 
de março.

O auditor da Receita expli-
cou que ocorreram compensa-
ções (devoluções de tributos 
pagos a mais) e o abatimento 
de prejuízos de anos anterio-
res por grandes empresas, que 
também puxaram para baixo o 
pagamento de IPRJ e CSLL 
em março.

REPRODUÇÃO
A Agênc ia  Nac iona l 

de Energia Elétrica (Ane-
el) decidiu na terça-feira 
(24)  manter  os  va lores 
atualmente cobrados dos 
consumidores pelas ban-
deira tarifárias nas contas 
de energia. Em novembro 
do ano passado, a agência 
determinou que o adicio-
nal nas contas de luz 
a ser pago a partir 
do acionamento 
d a  b a n d e i -
r a  a m a -
rela  será 
d e  R $  1 
para cada 
100  qu i -
lowatt-ho-
r a  ( k W h ) 
consumidos . 
Na bandeira ver-
melha no pata-
mar 1, o adi-
cional é de 
R$ 3. Já a 
bandeira 
ve rmelha 
no patamar 2, a 
taxa cobrada é de R$ 
5 a cada 100 kWh 
consumidos. Na 
verde, não há 
cobrança adi-
cional.

As bandei-
ras tarifárias 
são acionadas 
s e m p r e  q u e 
há necessidade 
de recompor os 
gastos extras com 
a utilização de ener-
gia gerada por meio 
de usinas termelé-
tricas, mais cara do 
que a gerada nas hi-
drelétricas. Isso ocorre 

Valores cobrados por 
acionamento das bandeiras 
tarifárias serão mantidos

ENERGIA

A Demanda por Crédito 
do Consumidor cresceu em 
4,3% no primeiro trimestre 
de 2018 na comparação com 
o mesmo período do ano an-
terior, de acordo com dados 
nacionais da Boa Vista SCPC. 
Em março houve queda de 
1,8% na comparação mensal 
com dados dessazonalizados. 
No acumulado em 12 meses, o 
indicador avançou 2,7% (abril 

de 2017 até março de 2018 
frente aos 12 meses anteceden-
tes). Na avaliação interanual 
(março de 2018 frente a março 
de 2017), março apresentou 
queda de 3,5%.

Considerando os segmen-
tos que compõem o indicador, 
no primeiro trimestre o seg-
mento Financeiro apresentou 
maior avanço, crescendo 9,8%. 
O segmento Não Financeiro 

avançou 0,5% na mesma base 
de comparação.

Com a gradual melhoria 
da atividade econômica, o 
consumo deve seguir em um 
movimento de recuperação, 
colaborando para elevação da 
demanda por crédito. Com as 
recentes melhorias nas pers-
pectivas de juros e inflação, a 
tendência é a continuidade da 
retomada do indicador. 

quando há pouca chuva, o 
que prejudica o nível dos 
reservatórios e funciona-
mento das hidrelétricas.

Na reunião desta ter-
ça-feira, a Aneel decidiu 
ainda que a atualização 
anual dos valores cobrados 
em cada bandeira será feita 
ao fim do período chuvoso, 

para vigorar a partir 
de maio de cada 

ano. Atualmente, 
o valor das 
bandeiras 
é definido 

no final do 
a n o ,  c o m 

aplicação em janei-
ro do ano seguinte. 

A intenção 
é evitar 
ap l i c a r 
a  b a n -
d e i r a 
sem ter 
a pers-
pect iva 

do volume 
de armazena-

mento dos reser-
vatórios das hi-

drelétricas.
A divul-

g a ç ã o  d a 
b a n d e i r a 
ta r i fá r ia  é 
feita men-
s a l m e n t e 
pela Aneel. 

Nos quatro 
primeiros me-

ses  do ano vi-
gorou a bandeira 
verde. A agência 
deve divulgar hoje 
a bandeira tarifá-

ria que irá vigorar 
em maio.

cadação da Previdência em 
termos reais tinha sido em 
abril do ano passado. De 
acordo com o chefe do Cen-
tro de Estudos Tributários da 
Receita Federal, Claudemir 
Malaquias, a evolução do 
mercado de trabalho nos últi-
mos meses fez a arrecadação 
da Previdência parar de cres-
cer ao descontar a inflação.

“A economia está contra-
tando cada vez mais trabalha-
dores, mas eles estão voltando 
ao mercado com um patamar 
salarial um pouco menor [do] 
que no ano passado. Apesar de 
haver crescimento no número 
de empregos, a massa salarial 
está crescendo menos”, disse 
Malaquias.

Segundo o Cadastro Geral 

de Empregados e Desempre-
gados (Caged) do Ministério 
do Trabalho, em fevereiro, 
mês que serviu de fato gerador 
da arrecadação de março, o 
país contratou 61.188 traba-
lhadores formais a mais do 
que demitiu. A massa salarial 
cresceu 3,68% em valores no-
minais em relação a fevereiro 
do ano passado. No entanto, 
com a atualização pelo IPCA, 
houve queda de 0,06% na 
mesma comparação.

Lucro das empresas
A arrecadação do Impos-

to de Renda Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) – tributos ligados ao 
lucro das empresas – caiu 



Vizinhos inconformados destruíram o bar
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Cerca 80 pessoas invadiram um bar armados com paus e pedras

Homem é agredido no Jardim Califórnia

A14

DENÚNCIA

Equipe da Rocam localiza arma e drogas

Na noite de quarta-
-feira (25) um ho-
mem foi agredido 

por vizinhos em um bar no 
Jardim Califórnia.

Cerca 80 pessoas in-
vadiram o local, amados 
com pedaços de madeira 
e pedras, e começaram a 
agredir o dono do bar, assim 
como destruir o local. Tes-
temunhas ainda o acusam 
o homem de estar portando 
uma faca.

Segundo informações 
dos vizinhos, os mesmos 
ficaram inconformados so-
bre uma acusação de que, 
o homem teria cometido o 
crime de estupro vulnerável 
e de que o mesmo teria sido 

graves, e foi conduzido ao 
Hospital Augusto de Olivei-
ra Camargo (Haoc). 

Na última segunda-feira 
(23) a equipe da Rocam recebeu 
uma informação via Copom, 
que pela Rua Martinho Lutero 
no Jardim Morada do Sol, um 
indivíduo estaria armazenando 
no interior de sua casa arma-
mento e drogas. A equipe se 
deslocou até o local e encontra-
ram a casa toda fechada e sem 
morador. Os guardas passaram 
a conversar com os moradores 
vizinhos e logo chegou uma 
senhora que era esposa do in-
divíduo procurado. A equipe 
explicou o motivo da denúncia 

de tráfico de drogas e arma na 
sua residência, e ela declarou 
que estava sem as chaves e que 
os guardas poderiam arrombar 
a porta, pois seu marido é quem 
tem as chaves e por muitas 
vezes quando chega do serviço 
fica horas aguardando a sua 
chegada. A equipe pediu para 
que ela ligasse para seu marido, 
o qual compareceu alguns mi-
nutos depois. Foi explicado para 
ele sobre a denúncia e de pronto 
confessou que havia uma arma 
e drogas no seu guarda roupas. 
Após franquear a entrada da 

equipe, o indivíduo acompa-
nhou e indicou onde estava 
guardando os produtos ilícitos.

Em revista no guarda roupa 
foi localizado uma arma calibre 
32, uma munição de calibre 
22, uma munição calibre 32, 
65 epperdorfs de cocaína, 175 
epperdorfs vazios e 200 sacos 
plásticos utilizados para emba-
lar drogas. Diante dos fatos, ele 
foi conduzido ao Distrito Poli-
cial, apresentado ao Delegado 
de plantão, que ratificou a voz 
de prisão e os objetos ilícitos 
encontrados foram apreendidos.

PRISÃO

Guarda civil localiza e detém indivíduos 
que aplicaram golpes na cidade 

No último dia 20, a Guarda 
Civil prendeu três pessoas que 
estavam aplicando golpes na 
cidade. Na quinta-feira (19), 
uma pessoa, vítima de um 
golpe, registrou um boletim 
de ocorrência de estelionato 
na Delegacia. 

Segundo a vítima, ela viu 
quando um maço de dinheiro 
caiu do bolso de uma pessoa, 
e ao devolver o dinheiro, 
essa pessoa ofereceu uma 
recompensa pelo ato. Na 
sequência um segundo es-
telionatário, chega e depois 
de muito conversar com a 
vítima, conseguem fazer com 

que ela entregue certo valor 
em dinheiro, com a promessa 
que irá receber um valor muito 
maior posteriormente.

Na sexta-feira, os Guardas 
Civis estavam coletando ima-
gens das câmeras do projeto 
câmera cidadã, para criar o 
estudo de caso deste delito, 
quando foram informados 
pelo sistema de monitoramen-
to que o veículo suspeito de 
ser usado pelos estelionatários 
havia acabado de entrar na 
cidade. Os estelionatários, 
sem saber que já estavam 
sendo estudados pelo Setor de 
Inteligência da Guarda Civil, 

voltaram ao mesmo local para 
praticar o golpe novamente. 
Rapidamente as viaturas fo-
ram mobilizadas em pontos 
estratégicos, e assim que os 
indivíduos aplicaram o golpe 
e tentaram deixar a cidade, fo-
ram abordados pelas viaturas 
da Guarda Civil. Os três este-
lionatários abordados, foram 
conduzidos até a delegacia de 
polícia, onde foram reconhe-
cidos pelas vítimas. Diante 
dos fatos, o delegado ratificou 
a voz de prisão contra os três, 
pelo crime de estelionato. Eles 
permaneceram a disposição 
da justiça. 

TRÁFICO

Operação apreende 1200 porções de drogas
Mais de 1200 porções de 

drogas, entre maconha, cocaína 
e crack, foram retiradas das ruas 
na manhã de terça-feira (24), 
em duas ocorrências da Guarda 
Civil.

A primeira ocorrência ini-
ciou-se na Rua Luiz Narezzi, 
na Vila Brigadeiro Faria Lima, 
quando durante o patrulhamen-
to, os Guardas Civis notaram 
que um indivíduo, ao ver a 
viatura, escondeu um pacote 
dentro da bermuda.

Ao perceber que seria abor-
dado, passou o pacote para outra 
pessoa, que estava na garagem 
de uma residência. O segundo 

indivíduo jogou o pacote para 
cima e correu para dentro da 
casa. Localizado pelos Guardas, 
dentro do pacote havia 30 pedras 
de crack, 31 porções de maconha 
e 79 tubetes de cocaína.

A segunda apreensão de 
drogas ocorreu após uma de-
núncia anônima ao 153, o tele-
fone da Guarda Civil. Segundo 
o denunciante, uma pessoa de 
blusa azul estava realizando o 
transporte de drogas, e naquele 
momento estava passando pela 
Rua das Violetas, no Bairro 
Santa Cruz.

Ao chegarem à rua, os Guar-
das Civis abordaram um casal 

que estava ano local indicado. 
No momento da abordagem, 
ao verificarem uma sacola que 
a mulher carregava, o homem 
tentou tirar a sacola dos Guardas 
e sair correndo, mas foi contido. 
Dentro da sacola os agentes 
localizaram 140 tubetes de 
cocaína e 1052 pedras de crack.

Os quatro abordados, das 
duas ocorrências, foram con-
duzidos a Delegacia de Polícia, 
onde após ouvir as partes, o De-
legado responsável determinou 
a prisão em flagrante delito de 
todos, pelo crime de tráfico de 
drogas. Todos permanecem à 
disposição da justiça.

GUARDA CIVIL INDAIATUBA

Os três estelionatários abordados, foram conduzidos até a delegacia de polícia, onde foram reconhecidos pelas vítimas

liberado para responder em 
liberdade.

Até o momento, não 

houve informações do caso 
pela Polícia Civil.

A equipe da Guarda Mu-

nicipal esteve no local e 
conseguiu tirar o homem 
que estava com ferimentos 

Até o fechamento da edi-
ção não foi divulgado o es-
tado de saúde do agredido.  



As inscrições deverão ser feitas no dia do evento, uma hora antes do início da respectiva bateria

TABELÃO

DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br

Feriado contará ainda com 8ª Copa Indaiatuba de BMX e Campeonato de Skate

Feriado será marcado pela 
Prova Ciclística 1º de Maio

A15

19º Camp. Liga Regional Aifa de Futsal
Quartas de final amanhã, dia 28 na Sol-Sol 
Horário  Time    Divisão
12:50  Dubai Futsal x Palone Tintas                     3°

Quartas de final, amanhã, dia 28 no Carlos Aldrovandi
Horário  Time    Divisão
14:00  Galaticos x Juventus                                    3°
14:50  União Z. Leste x Regatas Saltense              3°
15:30  Napoli/Sociapan x Cruzeiro/2R Soccer       3°

Rodada amanhã, dia 28 na Sol-Sol
Horário  Time    Divisão
13:50 Flamengo x A. Oliveira/Posto B. Horiz/Extintuba           1°
14:40  Sol- Sol  x Tênis de Ouro                             1°
15:30  XII Junho x União Tribuna                          1°
16:20 ML. Infor/D. Unifarma x Schalke Gril/T. Tintas         1°
17:10  R5 Col. Meta  x Sem Chance                       1°

Rodada amanhã, dia 28, no Ginásio Municipal de Esportes
Horário  Time    Divisão
12:50  The Rocket x Carvalhada Futsal                 2°
13:50  União Tribuna B x Tapiratiba/Sociapan      2°
14:40  Borussia/D. Pachelli x Parque Indaia           2°
15:30  Kautela/Elfa x Klorofila/Piscina.Com          2°
16:20  Cebi/VM x Barcemlona Futsal                     2°
17:10  Zenit Futsal x Clube 9 de Julho               2°

18º Camp. Liga Reg Aifa Atleta de Cristo
Rodada domingo, dia 29, no Ginásio Municipal de Esportes
Horário  Time    G r u p o             
12:00    Nazareno Central x ASS. de Deus Leão Juda           B
12:50   AVivamento Biblico  x Bola de Neve            A
13:40   Batista Água Viva  x Ministerio Plenitude                   B
14:30   E. Quadrangular x Com. Cultura Real                A
15:20   Batista do Povo x Renascer em Cristo             B

ARQUIVO- ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Primavera perde a 
primeira no Paulistão

DERROTA

Uma das principais e 
tradicionais disputas 
do país do ciclismo 

acontecerá em Indaiatuba no dia 
1º de Maio. Em sua 68ª edição, 
a Prova Ciclística 1º de Maio 
contará com centenas de ciclis-
tas de diversas categorias, que 
estarão no Parque Ecológico. A 
programação terá início às 8h.

Destaque para a Elite, mas-
culino e feminino, que reunirá 
algumas das principais equipes 
do país. As categorias Elite 
Masculino, Elite Feminino, 
Júnior e Máster serão váli-
das para o Ranking nacional 
e terão pontuação Classe 3 
do ranking da Confederação 
Brasileira de Ciclismo (CBC). 

Para quem tiver interesse 
em participar, as inscrições de-
vem ser feitas no dia do evento, 
uma hora antes do início da 
respectiva bateria. O valor é 
R$ 50. Mais informações po-
dem ser obtidas pelo telefone 
(11) 3862-5378.

Além da Prova Ciclística, a 
cidade também será palco para 
o Circuito 1º de Maio, com a 
realização da 8ª Copa Indaia-

tuba de BMX, organizada 
pela Associação de Ciclismo 
BMX de Indaiatuba (ACBI), 
que acontece na Pista de BMX 
e o Campeonato de Skate de 
Indaiatuba, na pista de Skate, 
realizado pela Associação dos 
Skatistas de Indaiatuba (Askin) 

que servirá de seletiva para os 
Jogos Regionais do Interior.

 
Prova Ciclística

Já consagrada no cenário 
nacional, a Prova Ciclística 1º 
de Maio sempre se destacou 
por sua alta qualidade técnica 

e boa presença de público. 
Atletas e equipes, em todas as 
categorias, se empenham para 
conseguir o melhor tempo em 
uma competição de prestígio. 
O evento realizará diversas 
baterias em duas opções de 
percurso, com um deles plano 

para os iniciantes e outro téc-
nico para Elite, Júnior e Open 
Speed.

A competição acontece no 
circuito montado no Parque 
Ecológico. São duas distâncias 
distintas: Circuito A, 2,5 km 
(com altimetria), e Circuito B, 

2 km (plano), com largada e 
chegada em frente à Prefeitura.

 
Inscrições

Os atletas filiados fora do 
estado de São Paulo deverão 
enviar, até o dia 27/04, as ins-
crições para o e-mail: suporte.
fpciclismo@gmail.com com 
os seguintes dados: Nome 
completo, CPF, Equipe, Licen-
ça CBC e data de nascimento. 
Vale ressaltar que a prova é 
somente para atletas filiados 
na temporada 2018. As cate-
gorias Open Juvenil e Open 
Infantil, masculino e feminino, 
terão isenção de pagamento de 
inscrição.

Os ciclistas da Elite, mas-
culino e feminino, e Open 
Speed terão premiação em 
dinheiro. Detalhes sobre a 
divisão podem ser obtidos no 
site oficial. Está programada 
também premiação com me-
dalhas do 1º ao 5º lugar, que 
serão entregues no decorrer do 
evento. Os ciclistas deverão es-
tar uniformizados no momento 
da premiação. A presença do 
atleta na premiação é obriga-
tória. Caso não compareça, sua 
pontuação e premiação serão 
desconsideradas.

Programação
Local: Parque Ecológico (Em frente a Prefeitura)
• Concentração: 7h
• Circuito A: 2,5 Km (Altimetria)
• Circuito B: 2,0 Km (Plano)

Programação de largada
1ª Bateria 8h – Circuito B
• Open Infantil Masculino = 2 Voltas
• Open Infantil Feminino = 1 Volta
2ª Bateria – Aproximadamente às 8h30 - Circuito B
• Master C = 50 Minutos
• Open Juvenil Masculino = 6 Voltas
• Open Juvenil Feminino = 3 Voltas
3ª Bateria – Aproximadamente às 9h30 - Circuito A
• Master A = 60 minutos +1 volta
• Junior Feminino= 40 minutos
4ª Bateria – Aproximadamente às 10h30 - Circuito A
• Elite Masculino (Elite &Sub 23 – Classificação única) 
= 120 minutos
5ª Bateria – Aproximadamente às 12h30 - Circuito A
• Júnior Masculino = 60 Minutos
• Máster B = 60 Minutos
• Elite Feminino (Elite/Sub 23 e Master Feminino) = 60 
minutos
(Classificação única – Elite, Sub23 e Master) – Medalhas 
de 1º ao 5º para a categoria Master.
6ª Bateria – Aproximadamente às 13h30 - Circuito B
• Estreantes Speed Masculino = 6 Voltas
• Estreantes Speed Feminino = 4 Voltas
• Estreantes MTB Masculino – 4 Voltas
 

No último sábado, dia 21, 
o Primavera foi derrotado 
pela equipe do Mauaense 
por 0x1. O jogo ocorreu no 
Estádio Municipal Pedro 
Benedetti, em Mauá. 

Durante a disputa, o Pri-
mavera fez boa marcação 
contra o time da casa, porém 
não conseguiu realizar joga-
das para abrir o placar a fa-
vor do fantasma. O primeiro 
tempo foi bem equilibrado 
finalizando em 0x0.

Somente no segundo tem-
po que a equipe Mauaense 
conquistou o seu primeiro 
gol com Leonardo Matheus 
que acabou definindo o pla-
car do jogo.

Com a derrota o Primave-
ra fica na sétima colocação, 
com 2 pontos ganhos, e fora 
da zona da classificação para 
a próxima fase. O próximo 
jogo acontece amanhã, dia 
28, às 15 horas contra o Bar-
celona Esportivo, em casa.

Quartas de final da terceira 
divisão ocorrem amanhã

FUTSAL

A terceira divisão do 
19° Campeonato Liga Re-
gional Aifa de Futsal terá 
a fase de quartas de final 
realizada amanhã, dia 28. 
Os jogos vão ser realizados 
no ginásio da Sol-Sol e 
Carlos Aldrovandi.

No último sábado (21) 
foram disputadas as oitavas 
de final com jogos bastan-
te equilibrados e muitos 
gols .  No pr imeiro  jogo 
a equipe do Cruzeiro/2R 
Soccer venceu por 3x1 o 
time do Elias Fausto. Já a 
segunda partida houve um 
empate por 2x2 entre Re-
gatas Saltense e Invictus, 
porém, por ter feito melhor 
campanha na fase de classi-
ficação, o Regatas Saltense 
saiu classificado.

No terceiro jogo o Ju-

ventus goleou o Campo 
Bonito por 7x2 e garantiu a 
classificação. Outra golea-
da do dia foi do Dubai Fut-
sal que fez 6x1 no Futshow.

Outro empate aconteceu 
entre  Galát icos  e  Cida-
de Nova que ficaram no 
1x1, mas o Galáticos fez 
a melhor campanha e se 
classificou. Novamente o 
equilíbrio apareceu Napoli/
Sociapan e Otro Iskema 
que empataram por 2x2, e 
a vaga ficou com o Napoli. 

No penúl t imo jogo o 
União Zona Leste venceu 
por 4x3 o Unidos de Cecap, 
e na última partida o Palo-
ne Tintas ganhou de 2x1 do 
Colégio Conquista.

Confira os confrontos 
das quartas e rodada com-
pleta no nosso tabelão.
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Camarotes da Faici 2018 estão quase esgotados
INGRESSOS

Orquestra Sinfônica de Indaiatuba se apresenta no dia 1º de maio no Ciaei

Horóscopo de 27/04 a 03/05 Por Alex Costa Guimarães

A partir do dia 29, Mercúrio começa seu movimento 
retrógrado em Touro, trazendo para o ariano necessidae 
de corrigir e prevenir fatos e acontecimentos ligados à 
maneira como trabalha com seus bens e seu dinheiro. 
Podem aparecer pequenas dificuldades relacionadas às 
finanças justamente para o nativo perceber como deve 

fazer para melhorar esse lado em sua vida. Surgem novas oportunidades 
de parcerias e sociedades.

O taurino pode se sentir um pouco confuso por estes dias, 
pois além de seu pensamento estar agitado, o entendimento 
pode não ficar claro e ao mesmo tempo, pode ocorrer um 
retorno de pessoas importantes, como antigos relaciona-
mentos. Ao mesmo tempo pode ficar facilmente irritado nos relacionamen-
tos ou na forma de como gerenciá-los. Tenha calma.

Esta semana pode ser muito limitante para o gemi-
niano, pois corre o risco de gerar problemas se não se 
comunicar de maneira tranquila. Aliás, pode se sentir 
confuso, e, ao mesmo tempo, o nativo estará mais 

fechado e introspectivo, mais calado e distante das atividades sociais. 
Um projeto antigo pode voltar. Tenha cuidado pra não gerar brigas 
ou ficar irritado demais no trabalho.

O canceriano pode enfrentar dificuldades par trabalhar 
em conjunto com as pessoas. Principalmente naqueles 
indivíduos que estão ficando isolados em aplicativos 
sociais como WhatsApp e Facebook. No final da semana 
pode surgir um romance em sua vida que tanto pode ser alguém vindo do 
passado quanto conhecido em uma situação inusitada. Sua energia vital 
pode estar mais baixa.

O leonino pode planejar ficar mais tempo com sua familia, 
ou planejar lidar com os assuntos relacionados com as-
pectos familiares. Poderá se sentir irritado com algumas 
mudanças, mas precisa manter o foco do bem-estar que 

precisa desenvolver ao seu redor dentro de sua casa. Algumas dificuldades 
relacionadas a um contrato envolvendo bens imobiliarios ou familiares 
podem ocorrer.

O virginiano estará vivendo um momento de maior 
comunicação e envolvimento social, estará falando com 
um maior número de pessoas. Poderá retomar um projeto 
antigo e que envolva pessoas ou empresas estrangeiras. 
Sua vida espiritual e sua fé são pontos de destaque nesta semana. Docu-
mentos e papelada podem exigir uma postura agressiva do nativo.

O libriano pode ter algumas dificuldades no relaciona-
mento por falta de organização de sua parte. O trabalho 
em equipe é importante, não pode ficar apenas trabalhan-
do por si e para si. É possível que fique um pouco mais 
fechado e voltado para questões emocionais e espirituais. 

Pode desenvolver uma estratégia para lidar com seus valores financeiros.

O escorpiano sente que algumas amizades ou pessoas 
importantes podem retornar à sua vida, e uma sociedade 
ou parceria pode ser reavaliada. Projetos relacionados á 
seu trabalho ou seus projetos pessoais podem estar sendo 
avaliado e isso tende a deixar o nativo mais agressivo e 
intolerante, além de um sentimento irritante de impotên-
cia. Tenha calma.

A semana é ótima para aperfeiçoar sua maneira de 
lidar com os relacionamentos, com a organização em 
seu ambiente e no seu trabaho. Todas as dificuldades 
que surgirem vão estar relacionadadas com a maneira 
com que se expressa e como lida com essa organização. 

Seus nervos podem ficar mais sensíveis e sua energia física ficar em 
baixa. Cuide de sua respiração nesse período.

Projetos antigos e novas amizades podem retornar á 
vida do nativo, surgem oportunidades de retomar um 
relacionamento do passado ou uma antiga amizade, 
ou o nativo estará decobrindo como traçar estratégias 
para sua vida. O momento é favorável ao contato com 
novas empresas que tendem a trazer projetos que renovem suas ideias. 

Essa semana promove maior afinidade com sua vida 
profissional e planos de carreira. Seus projetos tra-
balhistas e profissionais tendem a estar facilitado.
Nestes dias, pode ter que enfrentar algumas dificul-
dades familiares, pessois ou domésticas, por isso é 
bom evitar entender ao pé da letra as situações, pois 

pode se expressar de forma a não ser compreendido, ou pode não se 
fazer ser entendido. Fique junto a pessoas que gostem de você.

Essa semana envolve sua filosofia de vida, seu envolvi-
mento com pessoas que moram longe ou que vêm de 
longe. Sua  capacidade de expandir e ampliar sua visão 
de mundo pode passar pela sua maneira de criar uma 
estratégia que permita se expressar corretamente. Há 
tendências a ser mal entendido. Trabalhe seus relacionamentos com 
um diálogo franco e objetivo.

26º Maio Musical tem 
início na próxima terça
Orquestra Sinfônica de Indaiatuba abre o festival a partir das 18 horas

DIVULGAÇÃO
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A 26ª edição do Maio 
Mus ica l  con ta rá 
com 25 at rações 

musicais, sendo 19 da pró-
pria cidade. A programação 
começa logo no dia 1º, terça-
-feira, com apresentação de 
abertura da Orquestra Sinfô-
nica de Indaiatuba no Ciaei 
(Centro Integrado de Apoio 
à Educação de Indaiatuba), 
às 18 horas.

A Secretaria de Cultura este 
ano decidiu priorizar ainda mais 
os artistas locais, por isso serão 
19 atrações de artistas da cidade 
que terão a oportunidade de 
mostrar seus talentos. “Há mui-
tos artistas talentosos em Indaia-
tuba, e merecem uma chance de 
mostrar para a população seus 
trabalhos, por isso foi priorizada 
a apresentação destes artistas. A 
ideia é que se consiga chegar a 
uma edição com apenas artistas 
locais”, comenta a secretária de 
cultura, Érika Hayashi Kikuti.

Neste ano, nem todas as 
apresentações serão no Ciaei, 
três das 25 vão ocorrer também 
no Centro Cultural do Jardim 
Morada do Sol, localizado na 
Av. Eng. Fábio Roberto Barna-
bé - Jardim Morada do Sol.

Outra novidade, é que artis-
tas de diferentes estilos vão se 
apresentar na mesma noite. “O 
júri se surpreendeu com a qua-
lidade das apresentações e sele-

cionou um número bem maior 
de artistas do que era esperado. 
Não havia dia suficiente para 
cada um se apresentar, portanto, 
o júri propôs fazer uma união de 
estilos com mais de uma apre-
sentação por dia”, explica Érika.

A edição do ano passado 
lotou o Ciaei em alguns dias e 
em outros ficaram em média 
de 350 a 400 pessoas. Para este 
ano, não há uma estimativa de 
público, mas espera-se que seja 
mais representativo ainda.

Todas as apresentações 
são gratuitas, exceto a de “SÁ 
& GUARABYRA – SON-
GBOOK”, que ocorre no dia 
19 no Ciaei. Para esta, será ne-
cessário trocar o convite por um 
pacote de fralda geriátrica G ou 
GG. O convite pode ser trocado 
no dia 7 de maio, a partir das 8 
horas, no Centro de Convenções 
Aydil Bonachela. Cada pessoa 
pode adquirir até 2 convites.

Programação
Sala Acrísio de Camargo
Dia 01: As Quatro Estações de Vivaldi - horário: 18h
Dia 03: Somos Tão Jovens - horário: 20h
Dia 04: Noite de Clássicos - horário: 20h
Dia 05: Orquestra Jovem do Estado - horário: 20h
Dia 06: Com Fusão Moderna - horário: 18h
Dia 10: Memórias Musicais - horário: 20h
Dia 11: Nelson Faria Quarteto - horário: 20h 
Dia 12: Nelson Ayres & Ricardo Herz - horário: 20h
Dia 13: Universom - horário: 18h
Dia 17: Imagem do som - horário: 20h
Dia 18: Gala Mussorgsky & Bernstein - horário: 20h
Dia 19: Sá & Guarabyra – Songbook - horário: 20h
Dia 20: Panorama das Big Bands Paulistas - horário: 18h
Dia 23: Orquestra Sinfônica da Unicamp e Coro Contem-
porâneo - horário: 20h
Dia 24: Canções Sobre Amor e Vida com Sonia Di Morais 
- horário: 20h
Dia 25: Jazz, Canções de Amor e Humor - horário: 20h
Dia 27: Serenata com Oswaldo Montenegro - horário: 19h

Novo Centro Cultural do Jardim Morada do Sol
Dia 05: História da Música Brasileira - horário: 20h
Dia 12: Uma Noite Luso Italiana com Certeza - horário: 20h
Dia 19: Serenata de Um Caipira - horário: 20h

Os convites para prestigiar 
a FAICI 2018 já estão à venda 
online e em diversos pontos 
físicos de Indaiatuba e região 
desde o início de abril. A Feira 
Agropecuária, Industrial e Co-
mercial de Indaiatuba acontece 
de 2 a 11 de agosto e os cama-
rotes corporativos para 15 e 20 
pessoas, válidos para seis dias 
da Festa, já estão esgotados. A 
única opção de compra é de ca-
marotes para 10 pessoas, com 
algumas unidades disponíveis, 
que custam R$ 6 mil.

Para reservas e mais in-
formações de camarotes, os 
interessados devem entrar em 
contato pelos telefones (19) 
99111 8319 ou (19) 99234 

6618 ou pelo e-mail marke-
ting@faici.com.

Para quem quer curtir os 
shows da FAICI 2018 na are-
na o valor do 1º lote da Pista 
será de R$ 40. Colocando os 
valores no papel, a opção mais 
vantajosa para quem quer 
aproveitar todas as noites da 
Festa é o Passaporte FAICI. 
O convite custa R$150 e dá 
direito aos seis dias do evento 
para aproveitar as atrações no 
setor pista, uma economia de 
R$ 90 para o público.

Já para o público que quer 
elevar o nível da experiência 
na FAICI, os destaques são 
os camarotes individuais. O 
Super Premium contará com 

mini camarotes exclusivos com 
capacidade para 10 pessoas. 
O ambiente incluirá serviço 
diferenciado e atrações todas as 
noites, logo após o show prin-
cipal. A programação completa 
será divulgada nas redes sociais 
da Festa.

No Infinity Prime o sistema 
all inclusive contará com di-
versas opções gastronômicas, 
além de água, refrigerante 
e chope. Nessa área haverá 
uma equipe especializada na 
customização de camisetas do 
camarote, de uso obrigatório, 
e um espaço de beleza com 
profissionais à disposição. 
Após o show principal o lounge 
exclusivo receberá uma atração 

especial a cada noite.
Além das programações 

extras, os camarotes individu-
ais têm a vantagem da Área 
VIP. O espaço garante uma 
visão privilegiada dos artistas 
no momento do show principal 
e será dividido com um lado 
exclusivo para os visitantes que 
escolherem aproveitar a FAICI 
no camarote Super Premium 
e o outro lado exclusivo para 
quem adquirir Camarote Infi-
nity Prime.

Os ingressos podem ser ad-
quiridos em pontos físicos em 
Indaiatuba e região ou online 
no site www.faici.com/ingres-
sos. Mais informações no (19) 
3264 0936 ou www.faici.com.



Adelaide Decoração
Indalux

Duas Rodas

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja

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

Casa da Esfiha

A coleção Outono é inspirada numa flor muito presente na Mata Atlântica, 
a Bromélia. Paraíso das Noivas, uma coleção maravilhosa da Center 
Noivas com muita renda e transparência, com detalhes incríveis que 
fazem toda diferença. Tecidos nobre e caimento impecável. Uma coleção 
que vai encantar as futuras noivas. Não deixe de conferir também a divina 
coleção moda festa, longos e curtos que a loja acaba de receber na opção 
venda e aluguel. Essa você não pode perder, tem que passar na loja 
para conferir de perto. Demais! WhattsApp 9.9540-8836 e 3875-1760.

Kostela do Japonês, não existe 
nada melhor

Além de deliciosas, as receitas da culinária árabe são leves e 
saudáveis. Os pratos da Casa da Esfiha são preparados com 
condimentos e temperos naturais e tradicionais, como tahine, 
pimenta síria, zaatar, hortelã, romã, entre outros. Vale a pena conferir
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O Dia das Mães se aproxima e a Duas Rodas conta com vários modelos 
de Bicicletas e acessórios para presentear alguém tão especial. 
Tudo isso e muito mais você encontra na Av. Presidente Kennedy, 
624 - Fone: 3875-0269. Sua mãe vai adorar!

A famosa Feijoada do Chef do Grenelle Pub voltou! Estávamos com 
saudade, e vocês? Marque a família e os amigos e vá aproveitar o 
almoço de amanhã, sábado, com essa sugestão deliciosa. Uma dica, 
combine com a caipirinha para ficar perfeito!  Avenida Conceição, 250 
- Fone: 3834-4802. Bom demais!

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

Lançamento! Conheça a mais nova linha de pendentes + Luz 
Iluminação da INDALUX. Fone: 3392-7900 - Av. Conceição, 239 - 
Vila Castelo Branco. Vale a pena conhecer a loja

Mariana e Fernanda

Jeferson e Anderson

Fábio e Leonice

Quem 
aniversariou no 

último dia 24, 
foi o querido 

amigo professor 
Luiz Carlos, 

proprietário do 
Colégio Meta. 
O Grupo Mais 

Expressão 
deseja 

felicidades e 
muito sucesso!

Na Le Paws o seu Pet  ganha estilo, requinte e tratamento VIP. 
Colorações Naturais a partir de R$15. Rua Ignácio Ambiel Júnior, 170 
- Jd. Moacyr Arruda - Fone: 3875-0583

Cadelinha Mel Fazolin fazendo check-up com a Doutora Sueli e 
Darik da Clínica Veterinária Bicho Amigo

Casamento de Jennifer e Ernandes. É a A Nova Loja 
homenageando seus clientes



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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Elenita Bianchini correu para aproveitar a promoção de almofadas 
da Realce Decorações a partir de R$13,90. Agora em novo 
endereço Rua 15 de Novembro, 915 - Centro (19) 3816-6559

EQUIPE SUB 17 DA ESCOLA DE FUTEBOL OFICIAL DO 
CRUZEIRO EM RECENTE TREINO

EQUIPE SUB 15 DA ESCOLA DE FUTEBOL OFICIAL DO 
CRUZEIRO EM RECENTE TREINO

EQUIPE SUB 07 DA ESCOLA DE FUTEBOL OFICIAL DO 
CRUZEIRO EM RECENTE TREINO

EQUIPE SUB 05 DA ESCOLA DE FUTEBOL OFICIAL DO 
CRUZEIRO EM RECENTE TREINO

Gilmar e Otávio almoçando no Cintra Restaurante

Retornando do “Pira Games 2018” os atletas Master: Cebola, Jeff e 
Claudio com o Head Coach Adriano Geist da G7 CrossFit. Parabéns!

Adriano, proprietário da Mega Air, juntamente com Ednaldo, 
proprietário da Mágicos Martelinho de Ouro. Estão localizados 
em frente ao hospital Dia na Av. Visconde de Indaiatuba

Rafael, proprietário do Grenelle GastroPub, convida os clientes 
e amigos para saborear a maravilhosa feijoada do Chef que 
acontecerá amanhã, sábado. Não perca!

Lilia e Daniel almoçando no Grenelle GastroPub

Visão Imóveis, há 40 anos no mercado recebendo sua família e ajudando você a fazer sua melhor escolha



CINEMA

VINGADORES - GUERRA INFINITA - Lançamento  -  Ficção / Ação / 
Aventura  -  Classificação 12 anos  -  150 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26)  a  Quarta (2):   13h40  /  16h00  /  19h30  
/  21h20
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Terça (1º - feriado):   14h40  /  18h00
Quarta (2):   14h00 (Cinematerna)  /  14h40  /  18h00
3D - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Quarta (2):   20h30
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26)  a  Quarta (2):   14h40  /  17h00  /  20h20
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Quarta (2):   13h40  /  16h00  /  19h30
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26)  a  Quarta (2):   18h00
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Quarta (2):   17h10  /  21h20
.....................................................................................................................A 
LIVRARIA - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Drama  -  Classificação 
10 anos  -  113 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (28): 13h15. *Atenção: para o Cineclube os 
ingressos tem preço único de R$ 10,00 para todos.
.....................................................................................................................
AYRTON SENNA, O MUSICAL - Exibição especial do espetáculo tea-
tral na tela do cinema*  -  Drama  -  Classificação 10 anos  -  113 minutos
Polo Shopping: Terça (1º - feriado):  18h35. *Atenção: para este conteúdo 
especial  -  Inteira R$ 30,00  /  meia R$ 15,00. Parte da renda dos ingressos 
será revertida para as soluções educacionais do “Instituto Ayrton Senna”
....................................................................................................................
.7 DIAS EM ENTEBBE - 2ª semana  -  Drama  -  Classificação 12 anos  
-  106 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26)  a  Quarta (2):   19h00
.....................................................................................................................
EXORCISMOS E DEMÔNIOS - 2ª semana  -  Suspense / Terror  -  Clas-
sificação 14 anos  -  90 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Segunda (30):   20h10  /  22h15. Terça 
(1º - feriado):   21h05
Quarta (2):   18h40  /  21h05
.....................................................................................................................
RAMPAGE: DESTRUIÇÃO TOTAL - 3ª semana  -  Ação / Aventura  
-  Classificação 14 anos  -  107 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (26),  Sexta (27)  e  Quarta (2):   19h00  /  21h45. 
Sábado (28)  a  Terça (1º - feriado):   16h35  /  19h00  /  21h45
.....................................................................................................................
UM LUGAR SILENCIOSO - 4ª semana  -  Suspense  -  Classificação 14 
anos  -  90 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26)  a  Quarta (2):   21h40
...................................................................................................................
O HOMEM DAS CAVERNAS - 4ª semana  -  Animação / Comédia  -  
Classificação livre  -  89 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (28)  a  Terça (1º - feriado):  14h10. *PROMOÇÃO 
“SESSÃO FAMÍLIA”: PARA ESTE FILME, INGRESSO ÚNICO R$ 
6,00 POR ESPECTADOR
.....................................................................................................................
NADA A PERDER - CONTRA TUDO, POR TODOS - 5ª semana  -  Drama  
-  Classificação 12 anos  -  135 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (26)  a  Quarta (2):   13h25  /  16h15
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Segunda (30):   14h30  /  17h25. Terça (1º 
- feriado)  e  Quarta (2):   13h05  /  15h45
.....................................................................................................................
PEDRO COELHO - 6ª semana  -  Comédia  -  Classificação livre  -  95 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Domingo (29)  a  Terça (1º - feriado):  13h55. *PRO-
MOÇÃO “SESSÃO FAMÍLIA” : PARA ESTE FILME, INGRESSO 
ÚNICO R$ 6,00 POR ESPECTADOR
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Jessica Montilha tem a honra de fazer a micropigmentação 
de sobrancelha de Evelyn que veio de Qatar, Árabia Saudita

A aluna Luisa (camiseta verde), do Studio Jéssica Montilha, 
agradece a todos do studio pelo profissionalismo, atenção e 
dedicação no curso de Designer de Sobrancelhas e Extensão de 
Cílios. Ligue e se informe para as próximas turmas F. 99356-2395 

Jantar Comemorativo dos 40 anos da AEAI. Presença macista 
dos profissionais da área associados da entidade, imprensa, 
autoridades e amigos da AEAI, A animação ficou por conta da 
Banda Roça’N’Roll e as delicias do Mestria Cuisine Buffet. O jantar 
contou ainda com a troca de diretoria, e as homenagens de praxe.

Na noite do dia 19/04, Gabriel, Sabrina, Elena e Ralf, 
inauguraram a sua loja “Cantinho do Churrasco”. Com a 
presença de amigos imprensa e clientes. o coquetel foi um 
sucesso absoluto, com buffet perfeito do chef e professor 
Caio Nunes. e animação musical da querida Leticia Nicolielo.

No último dia 17, a querida 
Tamires, comemorou 
seu 23 aninhos, no Let’s 
Eat Indaiatuba, junto com 
familiares e amigos. Parabéns!

A competente equipe da RBC Transportes, que oferece serviços 
de locação de ônibus, micro-ônibus, vans e carros executivos, 
além do serviço de translado e receptivo aos aeroportos!

Na RBC Transportes você escolhe a rota e os motoristas  
fazem o transporte! Não perca as próximas viagens, se 
informe no Fone: 3318-0623 ou pelo whatsapp 9.8120-8690

A Di Casa Móveis informa a seus amigos e 
clientes que está em novo endereço, não 
perca tempo e vá conferir as novidades da 
loja. Rua 24 de Maio 1065 - Fone. 3885-0602

Ana Julia completou seu primeiro aninho com uma festa dos sonhos no 
Buffet Moleka Fest. Tudo preparado com muito carinho e profissionalismo 
pela equipe para receber com muita alegria todos os convidados. Parabéns! 
Agende um horário e faça sua festa acontecer também! Fone: 3885-3210

Emerson e André da Casa das calotas sempre atendendo 
seus clientes com muita simpatia e profissionalismo. Vá 
conferir as promoções na Av. Presidente Kennedy, 1173

Kátia, Tamyres, Regina e Raquel da Martini Imóveis, informam que estão com as melhores 
opções em venda e aluguel. Confira as oportunidades em nosso caderno de negócios na 
página B5 ou faça uma vista Rua Bernardino de Campos, 1001 - Fone: 3875-9535

No último sábado, dia 21, 
a maravilhosa e excelente 
cantora “Sara Bonfim” 
cantando clássicos do 
Jazz, acompanhada do 
grupo Aliem Groove, se 
apresentaram no projeto 
“Abril pro Jazz” no Centro 
Cultural da Morada do Sol. 
Parabéns por esta linda 
apresentação, e parabéns ao 
Wladimir Soares, através do 
qual parabenizo a Secretaria 
de Cultura. 
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A equipe da Padaria Pão Nosso, Thainá, Marlon, Débora e 
Lucimara, sempre atendendo seus clientes com excelência 
e simpatia. Vá tomar um delicioso cafezinho e conhecer a 
diversidade de produtos da padaria. Av. Conceição, 121 

Para melhor atender seus clientes, a Pizzaria Torrelaguna conta 
com serviço de  manobrista, sem custo. Se não for viajar neste 
feriado não deixe de apreciar as delícias da casa. Dia 30 (véspera 
de feriado) e dia 1º (feriado) a equipe estará esperando por vocês

Encontro de amigos dos formandos de 1985 da UFLA (Univ. Federal 
de Lavras-MG), saboreando as deliciosas pizzas da Torrelaguna

Tiago Costa "O Cabeleireiro das Noivas" com Edilaine Melo e Priscila Dias maquiadoras, Maicon 
Silva e a equipe do Tiago Costa Hair Stylist, na 7ª Mostra de Noivas de Indaiatuba

Ivanilde Reis com alguns de seus parceiros e toda equipe de apoio na 7º Mostra 
de Noivas de Indaiatuba que aconteceu no último domingo, 23. 

O lançamento do Residencial Evidências, contou com um evento maravilhoso, e um pocket show da dupla mais 
amada do Brasil, Chitãozinho e Xororó, que com sua carisma e seus sucessos, embalaram os sonhos de todos que 
estavam presentes. A Exsa mais uma vez emplaca a evolução do morar bem, e agora com a grife Chitãozinho e 
Xororó! Residencial Evidências -  "A cidade e a natureza em perfeita sintonia"!  Parabéns à todos os envolvidos!!!

Ralph Dippold e 
Elena Salvador, 
com Sabrina Dezani 
e Gabriel Borges , 
sócios proprietários 
da Loja Cantinho do 
Churrasco. Que teve 
sua Inauguração oficial 
no último dia 19, a 
loja fica localizada 
no Centro Comercial 
Indiana do Posto BR, 
na avenida Visconde 
de Indaiatuba, 510, 
Vila Vitória I

Rafael e Camila, colaboradores da Sonholar Colchões 
Indaiatuba. Não deixe de conferir os produtos de qualidade 
que só a Sonholar oferece!

Os proprietários da Outlet dos Óculos de Indaiatuba André e 
Katia Namassu, conferindo as novidades da HOYA na Feira 
Abióptica em São Paulo

Sandra Pacanaro, divando com looks By Faby Modas

Ana Lucia Ruiz Guilhermoni, Letícia Spiller e Ana Roberta Ribeiro 
na Ação Publicitária do projeto longa-metragem Eu sou Brasileiro

Aline e Gilberto, padrinhos do casamento de Bruna Amstalden 
e Douglas Serotine

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

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



negócios & classificados
Nº 794

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 Condicio-
nado, Carpete de Madeira
R$450,00 + IPTU R$ 400,00 + R$ 65,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAÇÃO - CASAS

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

VILA FURLAN CA03035
01 DORM, SALA, COZINHA, AS. 1 
BANHEIRO, QUINTAL E GARAGEM P/ 2 
CARROS R$ 800,00 + IPTU
 
RUA CANDELARIA PROX AV KENNEDY 
CA02684 
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
QUINTAL, E GARAGEM P/02 AUTOS. 
R$ 1200,00 + IPTU 

VILA AVAÍ CA03043 
02 DORM (1SUÍTE), SALA, COZINHA, WC,  
E GARAGEM COBERTA P/02 AUTOS 
R$ 1200.00

VILA RUBENS CA03026 
02 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), DUAS 
SALAS, COZINHA, A.S, VARANDA E 
GARAGEM PARA CARRO + MOTO 
R$ 1300,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA CA03039 
02 DORM, SALA, COZINHA, 2 BANHEI-
ROS, QUINTAL E GARAGEM  
R$ 1400,00 + IPTU

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

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

LOCAÇÃO – APARTAMENTOS

Solar dos girassóis AP00816 
{OPORTUNIDADE} sua chance de 
diminuir seu aluguel e morar em um con-
domínio 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 Condomínio e IPTU).

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

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

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

VENDA- APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

ITUPEVA AP00840 {COND DOS PÁSSAROS}
02 DORMITÓRIOS COM MÓVEIS PLANE-
JADOS, SALA, COZINHA PLANEJADA, A.S, 
WC, E ACABAMENTO C/ PISOS PORCE-
LANATO E UMA VAGA COBERTA.
R$ 220.000,00

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

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

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

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

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

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

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

Jd. Alice – AP00774
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc e 01 vaga. 
(Todos os ambientes com móveis planeja-
dos.) 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, saca-
da,01 vaga.
R$ 275.000,00 (Aceita carro até R$ 
20.000,00)

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

Cecap- AP00833
03 Dormitórios (1 suíte) sala 02 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 gour-
met e Wc,2 vagas.
R$ 480.000,00

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

VENDA – CASAS 

OPORTUNIDADE 
LINDA CASA NO JD ESPLANADA II 
03 DORMITÓRIOS PLANEJADOS (3SUÍ-
TES), SALA 2 AMBIENTES, ÁREA DE LUZ, 
COZINHA PLANEJADA, ÁREA GOURMET, 
JARDIM, GARAGEM 4 AUTOS 
AT. 300m²  A.C 180m² 
R$ 640.000,00
 
Jd. dos Colibris – CA03003 
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc,  
quintal, área de serviço, 02 vagas.
R$200.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA - CHÁCARAS

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

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

VENDA -TERRENOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jd. Esplanada II – CA02981
03 dormitórios (03 suítes), sala 02 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, pisci-
na, 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, cozinha 
americana, área de serviço, área de 
churrasqueira, despensa, piscina ,04 vagas.
R$ 1.350.000,00

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

Loteamento Jardim Residencial Dona Lucilla
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VISITE NOSSO SITE E CONFIRA OS IMÓVEIS PARA VENDA COM FOTOS: www.localizaimoveis.net 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

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

CASAS DE 2 DORMS - 
FINANCIAMENTO PELA CAIXA 

ECÔNOMICA DO TERRENO E DA 
CONSTRUÇÃO. CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

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

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 
 
CS.323 – BRESCIA – R$540 MIL – 3dorms (2sts), 
sala 2 ambientes, coz planejada, lavanderia, wc, 
lavabo, churrasqueira, garagem para 3 carros, 
CS.321 – VL BORGHESE – R$ 1.600.000,00 – 
3dorms planejados (2 st), sala 2 ambientes com 
lareira, lavabo, varanda, lavanderia, escritório, 
dispensa, wc, churrasqueira, fogão á lenha, ga-
ragem para 4 carros
CA.367 – COND.MONTREAL – R$390 MIL – 
3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz americana, 
lavanderia, WC, churrasqueira c/pia, garagem 
coberta para 1 carro e descoberta para 1 carro.
CA.425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 
– 4dorms (2st), sala 3 ambientes, coz planejada, 
lavabo, varanda, lavanderia, dorm de emprega-
da, dispensa, piscina, churrasqueira,  gramado, 
quintal, pomar, garagem 

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS 
E COMERCIAIS APARTIR DE 300M² 

APARTIR DE 180 MIL

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

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 
M²  R$250 MIL
  
CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$170 MIL – AT: 
5.130m² - somente em dinheiro

CH703. – JD. PANORAMA – R$850 MIL – dorm, 
sala, coz, wc, campo de futebol, garagem
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$106 
MIL – 930m²
CH.728 – RECANTO CAMPESTRE ANDRO-
VANDIA – R$425 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, va-
randa, pomar, área gourmet no alicerce, garagem
CH.734 – JD.PANORAMA – R$ 960 MIL – st, sala 
de estar e jantar, lavabo, coz planejada, copa, la-
vanderia, dorm. De empregada, dispensa, edícula, 
sacada, piscina, churr., pomar, quintal, garagem
CH.753 – OLHO D’ÁGUA – R$140 MIL – 1000m²
CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dorms, coz, 
wc, varanda, 1 vaga de garagem coberta, pomar, 
cercado com alambrado.
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 
64.534m² - 1 casa de 5 comodos, 2 casas de 
4 comodos, galpão de 150m2, tanque de água, 
nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação 
de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio 
de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 – 
dorm, sala, coz, wc
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm, coz, wc
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
JD. OLIVEIRA CAMARGO – R$ 660,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, garagem
JD.SÃO FRANCISCO – R$800,00 – dorm, sala, 
coz, wc, entrada de carro
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de moto
JD.BELA VISTA – R$1200,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, quintal, garagem
VL. MARIA HELENA – R$1400,00 – 3dorms 
(1st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3dorms, sala, coz, 
wc, garagem para 1 carro
VL.ALMEIDA – R$1500,00 – 4dorms, sala de 
estar e jantar, coz, 2wc, 2 vagas de garagem
JD.REGENTE – R$2200,00 – 3dorms (1st com 
ae), sala grande, coz, wc, lavanderia,  edícula com 
dorm e wc, churrasqueira, aquecimento solar, 
portão eletrônico 
COND. MONTREAL – R$2.300,00 – 3dorms 
(1st), sala de estar e jantar, coz americana com 
ae, lavanderia, garagem coberta para 2 carros                           
PARK REAL – R$2300,00 – 3dorms(1st), sala, 
coz planejada, wc, lavanderia com armários, 
churrasqueira, garagem
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMER-
CIAL – 3dorms(1st), sala, coz americana, WC, 
as, entrada de carro.
ALTOS DE ITAICI – R$3.700,00 – 4dorms (3sts), 
sala 2 ambientes, coz planejada, dispensa, wc 
social, garagem p 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3dorms c/sacada e 
armários (1st c/hidro), sala de estar c/ lareira, 
sala de jantar e TV, copa, coz planejada, lavabo, 
lavanderia, dorm e WC de empregada, escritório, 
dispensa, piscina, área gourmet completa, salão 
de festa, portão eletrônico, garagem para 2 carros 
coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, 
sala, coz, wc, sem garagem.
JD.MONTE VERDE – R$1000,00 – 2dorms 
(1st), sala 2 ambientes, coz americana plane-
jada, wc, 1 vaga descoberta 
JD.NELLY – R$1320,00 – 3dorms(1st), sala, 
coz, WC, 1 vaga de garagem 
PQ.BOA ESPERANÇA – R$2 MIL – 3dorms 
(1st) todos com a/e, sala 2 ambientes, sacada, 
coz com a/e, lavanderia, WC (NOVO)
CIDADE NOVA – R$2500,00 – 3 dorms, (1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc, varanda gour-
met, 2 vagas de garagem coberta
CIDADE NOVA I – R$2450,00 – Duplex, 3dor-
ms (1st), sala, coz com ae, 2wc, lavanderia, 
2sacadas (1com churrasqueira, 2 vagas de 
garagem coberta

SALÃO

CENTRO – R$600,00 – 28, 22m², wc
VL.RUZ PERES – R$650,00 – 60m², wc
JD.OLINDA – R$900,00 – 55m², 2wc, es-
critório
JD.MORADA DO SOL- R$900,00 – 50m², wc
PAU – PRETO – R$900,00 – 87m², wc
JD.DO VALE – R$1.100,00 – 90m², WC
JD.ITAMARACÁ – R$1200,00 -  100m², 
2wc, salinha
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 –   80m², 
com 2wc e duas portas de entrada..
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 
m², wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m², 
WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m², WC + WC 
cadeirante
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 
100m² de terra

SALAS

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

TERRENOS

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

GALPÃO

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

ref. site 509891: Edifício Parati - 2 dormt/ 
sala 2 amb/ coz planej/wc / lavand/ 1 gar 
R$240.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES
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VENDE-SE CASAS INDAIATUBA
OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM MORADA 
DO SOL. RUA-77 PRÓXIMO AO PARQUE 
ECOLÓGICO DE R$210.000,00 EM OFERTA 
SOMENTE PARA O MES DE ABRIL POR 
R$195.000,00 03 DORMITÓRIOS, SUITE, GA-
RAGEM, BOM ACABAMENTO EM LOTE DE 
125M2. F=99762-7997/3935-3294 CORRA!!.
JD.COLIBRIS, 02 DORMITÓRIOS (01 
Suíte) SALA- COZINHA –WC SOCIAL- 
LAVANDERIA, GARAGEM P/02 AUTOS. 
OPORTUNIDADE ÚNICA!! EM OFERTA 
PARA O MÊS DE ABRIL DE: R$300.000,00 
POR APENAS: R$245.000,00 AC. FINANC, 
OU TERRENO NO NEGÓCIO. F=19/99762-
7997/3935-3294 CORRA!!
JD.COLIBRIS, 03 DORMITÓRIOS (01 
Suíte) SALA- COZINHA –WC SOCIAL- 
LAVANDERIA, GARAGEM P/02 AUTOS. 
OPORTUNIDADE ÚNICA!! EM OFERTA 
PARA O MÊS DE ABRIL DE: R$300.000,00 
POR APENAS: R$265.000,00 AC. FINANC, 
OU TERRENO NO NEGÓCIO. F=19/99762-
7997/3935-3294 CORRA!!
JARDIM HUBERT: 03 DORMITÓRIOS (01 SUI-
TE) COZINHA AMERICANA-MEZANINO NOS 
FUNDOS - GARAGEM C/PORTÃO ELETRO-
NICO – LOTE DE 130M2. OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! DE R$290.000,00. EM OFERTA DU-
RANTE O MÊS DE ABRIL POR R$270.000,00 
ACEITA LOTE/ FINANCIAMENO. 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, 
EM LOTE DE 180M2 04 COMODOS E 
ENTRADA PARA AUTOS, APENAS: 
R$190.000, ESTUDA 50% DE ENTRADA 
+ 60 x R$1650,00 DIRETO COM O 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/ 3 
DORMS, 2 WCs , TODA AVARANDADA, GRA-
MADA,  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 AC. 
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

CASAS

CA03515 – PQ. BOA ESPERANÇA - 2 dormitórios (1 suíte), WC 
com AE, sala, cozinha planejada com geladeira, microondas e 
mesa, lavanderia, churrasqueira, garagem para 2 carros, cerca 
elétrica, alarme e portão eletrônico com trava. R$380.000,00
CA03791 – ALTO DA COLINA - 3 dormitórios (1 suíte),  cozinha 
americana com bancada em granito, armários planejados, banhei-
ro social com armário, área de serviço coberta, 2 vagas de gara-
gem , portão eletrônico e  piso em porcelanato. R$390.000,00
CA03793 – JD. ESPLANADA II - 3 dormitórios (1 suíte), 3 salas, 
4 banheiros e 4 vagas. R$810.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Excelente ponto comercial e/ ou 
residencial. Copa e cozinha planejada e integradas, 4 dormi-
tórios (2 suítes), 2 salas, 5 banheiros, lavabo, 4 vagas, piscina 
com cascata, churrasqueira, forno a lenha e ar condicionado. 
R$900.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03756 – MORADAS DE ITAICI - 2 dormitórios, sala 
2 ambientes, cozinha, lavanderia, toda planejada e área 
coberta no quintal. R$320.000,00
CA03757 – VISTA VERDE - 3 dorms (1 suíte c/ ar 
condicionado), WC social c/ box, cozinha planejada, sala 
ampla 2 amb, lavand e churrasq. R$430.000,00
CA03706 – JD. MONTREAL RES. - 3 dormitórios sendo 
3 suítes, 2 salas, 4 banheiros e 4 vagas. Aceita permuta. 
R$650.000,00
CA03701 – COND. MONTREAL - 3 dormitórios (3 suí-
tes), 2 salas, 4 banheiros e 2 vagas. R$680.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, 
escritório, lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo, sala de 
jantar, cozinha, área gourmet, piscina preparara p/ ilumi-
nação, cascata em granito preparada para aquecedor solar, 
paisagismo e 4 vagas (2 garagens cobertas). R$840.000,00
CA03782 – ESPLENDOR - 5 suítes c/ AE, hidro e saca-
da (1 suíte master c/ closet), 2 cozinhas sendo 1 interna 
planejada, sala de jantar e estar, jardim de inverno, pisci-
na c/ cascata, aquecimento solar, área de lazer completa 
com playground e 3 vagas de garagem cobertas e 3 
vagas descobertas. R$1.615.000,00

APARTAMENTOS

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

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

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

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

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

VENDAS

LOCAÇÃO

APARTAMENTOS

AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz, 1 vaga. 
R$750,00 + IPTU + Cond.
AP0223 – COND. VILLAGE AZALEIA - 3 dorms, sala, coz, 1 
vaga, área de lazer. R$750,00 + IPTU + Cond.
AP00780 – ED. ROCCAPORENA - 1 dorm c/ AE, sala, coz. 
planejada e 1 vaga de carro. R$900,00 +_ IPTU + Cond.
AP00991 – ED. ROCCAPORENA – 1 dorm, sala, coz e gar. 
R$950,00 + IPTU + Cond.
AP01133 – RES. VITÓRIA – 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, 
coz e 1 vaga cob. R$1.100,00 + IPTU + Cond.
AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, coz. plan. 
e 1 vaga. R$1.500,00 + IPTU + Cond.
AP00855 – PQ. BOA ESPERANÇA - 3 dorms (1 suíte), cozi-
nha, sala e 2 vagas de garagem. R$1.800,00 + IPTU + Cond.
AP01140 – ED. GIOVANA – 3 dorms (1 suíte c/ hidro), sala, 
escrit, coz. plan e 3 vagas. R$3.000,00 + IPTU + Cond.

SALAS COMERCIAIS

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

SALÕES COMERCIAIS

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

CHÁCARA

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

GALPÃO

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

TERRENOS

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

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

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

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

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

CASAS COMERCIAIS

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

AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / GUARU-
JÁ – SP - 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, 
sacada e 1 vaga de garagem no boulevard. R$320.000,00
AP01276 – ED. JARDINS DI BARI - Apto mobiliado - 2 
dormitórios com A/E e cama (1 suíte), sala com sofá, TV, 
lustres, papel de parede, cozinha com estufa e cooktop. 
R$340.000,00
AP01313 – ED. SAINT GERMAIN - 3 dormitórios com 
varanda e armários (1 suíte), sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e 2 vagas. R$420.000,00
AP01257 – CIDADE NOVA I - 3 dormitórios (1 suíte), 
sala, 2 banheiros e 2 vagas. R$420.000,00
AP01051 – ED. MAJESTIC - 3 suítes, sala 3 ambientes, 
varanda gourmet, lavanderia, 3 vagas de garagem com depósito/
box. Laje técnica e área de lazer completa. R$920.000,00

TERRENOS

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

CHÁCARA

CH00624 – VALE DO SOL - 3 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, piscina 6x4, churrasqueira com pia e 
1 banheiro e garagem. R$470.000,00
CH00620 – LAGOS DE SHANADÚ - 3 suítes, sala 2 
ambientes, cozinha e lavanderia planejadas e vaga para 2 carros 
cobertas. Casa de caseiro c/ 3 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha 
americana e lavanderia. R$1.700.000,00
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Vende-se casa  no 
condomínio Mon-
treal rua Toronto  n° 
265 - lavabo, área de 
churrasqueira, blin-
dex verde em toda 
casa , 2 garagens 
entrada de ar esplit  
(material de primeira 
linha com captação 
de água da chuva). 
Valor: R$ 460.000,00 
( preço à vista com 
450.000,00). Conta-
to:   19. 98151-0501
Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do sol 
R$290 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms 
no Altos de Itaici 
R$850 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa de 3 dorms na 
Vl Maria Helena com  
at : 2700m², para 
construtores é pos-
sível desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - F. 
98136-7331 CRECI 
74.092
Imperdível!  Per-
muta-se uma ótima 
casa em ½ lo te , 
no Jd.do Valle, por 
uma na Cecap. base: 
R$320.000,00 se for 
de maior valor, pode-
-se voltar até 30mil 
reais. F. 3017-2608 / 
9.9762-7997 / 3935-
3294

Casa  com 2 dor-
ms no Jd. Pedroso 
R$190 MIL - (19) 
98136-7331 CRE-
CI 74.092
J d .  C o l i b r i s ,  2 
dormitórios (1 su-
íte) sala, cozinha, 
wc social ,  lavan-
d e r i a ,  g a r a g e m 
p/ 2 autos. Opor-
tun idade  ún i ca ! ! 
E m  o f e r t a  p a r a 
o mês de janeiro 
de: R$300.000,00 
p o r  a p e n a s : 
R $ 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 
a c .  F i n a n c ,  o u 
terreno no negó-
cio.  F.3017-2608 
/  9 9 7 6 2 - 7 9 9 7  / 
3935-3294
Jardim Hubert: 3 
dormitórios (1 sui-
te) cozinha ame-
r i cana-mezan ino 
nos fundos -  ga-
r a g e m  c / p o r t ã o 
e le t ron ico –  lo te 
de 130m2. Opor-
tun idade  ún i ca ! ! 
R $ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Aceita lote/ finan-
ciameno. F. 3017-
2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294.
Oferta inacreditá-
vel! Nair Maria em 
salto sp, próximo a 
cobreq, em lote de 
180m2 04 cômo-
dos e entrada para 
a u t o s ,  a p e n a s : 
R$200.000, estu-
da 50% de entrada 
60  x  R$1650 ,00 
direto com o pro-
prietário. F. 3017-
2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294.

Oferta Inacreditável! 
Nair Maria em Salto 
SP, próximo a Cobreq, 
em lote de 180M2 4 
comodos e entrada 
para autos, apenas: 
r$200.000, estuda 
50% de entradA 60 x 
R$1650,00 direto com 
o proprietário. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294.
V i l a  B r i z o l a  – 
CA02996 - Casa fren-
te – Sala, cozinha, 1 
dorm., Wc. Casa fun-
dos – 01 dormitório, co-
zinha, Wc. R$210.000 
F. 3875-2215
Vendo ou troco 
casa desocupada 
5 dorm., 2 suítes, 3 
vagas + comércio 
independente com 
banheiro nos fundos. A 
50 metros da Avenida 
Kennedy e do Parque 
Ecológico. Ótimo, 
vale a pena ver o local.  
R$ 535.000,00 - Direto 
com o proprietário (19) 
98817-5312
Vende-se ou troca-se 
casa Jd. Monte verde 
por chácara no Itaici, 
ou casa no Jd. Pau 
Preto. Casa A.T. 250 
m², A.C. 179 m², por-
tão eletronico, cerca 
elétrica, aquecedor 
solar, área gourmet, 
piscina 3x5, casa com 
7 comodos sendo 2 
banheiros e lavande-
ria. Tratar com pro-
prietário F.: (19) 3816-
2011- 99487-5089
Vila Suiça,  por ape-
nas R$ 446.000,00,  
excelente oportuni-
dade,  Casa com 
250 m2 de constru-
ção.  3 dormitórios, 
1 suite, 2 wc, gara-
gens. Ref. CA00120 
-  19.  3816.8380  - 
98364.0235

Jd.Paulista II, exce-
lente imóvel,   3 dor-
mitórios, 1 suite, 2 
salas,  wc,  3 vagas 
de garagem, 207 m2 
AC.  Ref. CA00128 
-  R$ 450.000,00  
-  19 - 3816,8380  -  
98364.0235
Jd. Umuarama - 2 
dormitórios (1 suíte), 
sala 2 ambientes in-
tegrada com cozinha 
americana planeja-
da, 2 vagas de gara-
gem, churrasqueira 
e espaço de lazer. 
R$400.000,00. Aceita 
permuta. Fone: (19) 
99164-1734
Jd. Regina - 3 dor-
mitórios (1 suíte), 
banheiro, sala 2 am-
bientes, cozinha inde-
pendente, lavanderia, 
quarto de despejo, 
banheiro e espaço 
gourmet com churras-
queira e 4 vagas de 
garagem (2 cobertas). 
R$550.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Sua casa com finan-
ciamento de terreno 
e construção a partir 
de R$ 185.000,00 -  
Jd. Nova Veneza,  Jd 
Veneza,  Jd. Sabiás - 
aceitamos terreno, ve-
ículo, moto.  F. 3816-
8380  ou  9.8364-0235
V i l a  B r i z o l a  – 
CA02996 -  Casa 
frente – Sala, cozi-
nha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$210.000,00  F. 
3875-2215
Vila Furlan - 1 quarto, 
sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, A.C. 35 
m² A.T. 83 m². Toda 
reformada com docu-
mentação e escritura. 
R$155.000,00. F: (19) 
9 8979-4700

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

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

 
Apto Spazio Illumi-
nare, cond. com in-
fraestrutura de lazer 
completa,  portaria 24 
horas, ótima localiza-
ção. Apto 2 quartos, 
sala 2 ambientes, 
cozinha planejada 
no segundo andar, 
bloco 10 (próximo 
a portaria, área de 
lazer e vista privile-
giada) Condomínio 
R$ 187,00 e IPTU R$ 
57,00 - Valor: R$ 21 
mil  - Falar com Már-
cia  F.: (19) 98102-
7090
Jd.Morumbi  apar-
t amen to  po r  R$ 
160.000,00,  com 
2 dormitóros, sala, 
cozinha,  wc, gara-
gem. Ref. AP00037   
19 – 3816.8380  - 
98364.0235
Parque São Lou-
renço, apartamen-
to cm 127 m2,  R$ 
265.000,00, com 3 dor-
mitórios, 1 suite,  1 ga-
ragem.  Ref. AP00031  
- 19.  3816.8380 – 
98364.0235
Apto Residencial 
Primavera 2 dormi-
tórios,  wc,   sala,  
cozinha,  lavanderia 
externa,  varanda e 
quintal, 1 vaga,   65 
metros quadrados,  
valor  R$ 265.000,00. 
Aceito financiamento 
bancário.   FONE 19 
-  3816.8380  -  19 – 
9.8364.0235   
Cocais II - 2 dor-
mitórios, banheiro, 
sala, cozinha, lavan-
deria e 1 vaga de 
garagem coberta. 
R$200.000,00. Fone: 
(19) 99168-6945

Cond. Village Aza-
léia - 3 dorm., 1 
vaga garagem, área 
de lazer. Valor: R$ 
195.000,00 (abaixo 
do mercado). F.: (19) 
99127-1799
 Vendo apto novo 
no Centro - 2 dor-
mitórios + 1 suíte, 
todos com  armários, 
lavanderia  e cozinha 
planejada. Garagem 
com 2 vagas, 83 m. 
Tratar com Sr. Perez 
F.: (19) 99697-669 8
Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova R$ 800 MIL 
- (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Apartamento com 2 
dorms no Jd. Rena-
ta  R$200 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Vende-se apto ter-
reo no Portal das 
Cerejeiras com 2 
dorm. ,  banhei ro , 
sala, cozinha e lavan-
deria, garagem com 
1 vaga para carro e 
moto, com cobertura. 
F.: (19) 99286-8228 

 
Ed. Royale - 3 dormi-
tórios com armários 
(2 suítes), banheiro, 
sala, cozinha planeja-
da, lavanderia, varan-
da gourmet e 2 vagas 
de garagem no 2º 
subsolo. R$2.000,00 
+ IPTU + Cond. Fone: 
(19) 99168-6945
Alugo apt na praia 
grande Vila Guilher-
mina à 50 m da praia 
para finais de semana 
e temporada. F. : 
(19) 3328-4766 (19) 
99564-4054

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

 
Vale Do Sol, 4 dorm, 
AT 1550m2, Docu-
mentado para trans-
ferência imediata. 
R$650.000,00, What-
sapp: 19-997519921. 
Creci 65362.
Sítio em Piedade 
SP, 26.000m², casa 
c/ 3 dorms, 2 wcs 
, toda avarandada, 
gramada,  pomar, 
área de cultura, bos-
que, água de mina, 
1 tanques com pei-
xes abastecido com 
água por gravidade,  
diversas árvores fru-
tíferas, playground, 
a 12 km do centro 
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor 
valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294
Pq. das Bandei-
r a s  -  1 . 0 0 0 m ² . 
R$650.000,00 Fone: 
(19) 99166-8272
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M a r c h ,  1 . 0 S , 
completo,manual, 
Flex, preto, por R$ 
33.990,00, km:47.600, 
por R$ 33.990,00, à 
vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
Onix 1.4 LT, 2016, au-
tomático, prata, Flex, 
por R$ 45.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra,F. 
:(19)97409-7070.
Etios Sedan Plati-
num, manual, preto, 
Flex,banco de couro, 
2016, km:76000, por 
R$ 47.990,00, à vis-
ta. 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
Vendo Celta 2011 
cor prata. Completo 
(ar, direção, trava e 
bagageiro original). 
Tratar c/ Rodrigo. F.: 
(19) 3392-9713/ (19) 
97407-5459 (what-
sapp)

 
Ofereço-me para ser-
viços de babá e acom-
panhante de idosos 
(com veículo próprio). 
Falar com Leila (19) 
3825-0706 ou (19) 
99652-8120 - (19) 
98899-2457 (whats 
app)
Ofereço-me como 
pedreiro, encanador 
e reformas em ge-
rais (Construção civil) 
João (19)98329-8580.
Ofereço-me como 
passadeira (experi-
ência de 6 anos na 
área) para empresas 
ou serviço particular. 
Favor entrar em con-
tato com Regiane F.: 
(19) 99308-6581

Ofereço-me como 
cuidadora de ido-
sos, crianças pes-
soas com neces-
sidades especiais 
e etc. Atendimento 
Residencial e hos-
pitalar poço refe-
rências e experiên-
cia 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 ido-
sos, como acompa-
nhante hospitalar 
qualquer horár io, 
f o l gu i s t a  e  f i na l 
de  semana.  (19) 
99417-0626 (claro) 
whats app -  (19) 
99618-9664 (vivo) 
whats app
Ofereço-me como 
faxineira diarista, 
com referência e 
exper iênc ia  (19 ) 
99417-0626 
Ofereço-me como 
limpador de vidros, 
corpus (coleta de 
l i x o ) ,  a j u d a n t e 
em geral. F.: (19) 
99712-4862
Ofereço-me como 
cabeleireira e ma-
nicure. Promoção: 
corte, hidratação + 
escova R$ 45,00. 
Pé + mão grátis so-
brancelha F.: (19) 
99369-5615 ou (19) 
3935-0499
Ofereço-me para 
prestar serviços de 
cortar grama e lim-
peza de ter reno. 
Tenho  máqu i na . 
Falar com Denis. 
(19) 95223-7579
Ofereço-me como 
serviços de moto-
r is ta e caminhão 
F.: (11) 975314276
Ofereço-me como 
motor is ta  p ro f is -
s iona l  facu ldade 
part icular CNH A 
D com cursos de 
motorista de pas-
sageiros e escolar 
- Rosane F.: (19) 
99719-4661 email: 
r o s a n e . p i t h a n @
gmail.com

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

Mosteiro de 
Itaici– TR00794 - 
Terreno de 2.500 m² 
R$ 370.000 F. 3875-
2215
Terrenos  de 300 
m², 316m², 377m², 
409m², 442m² -  Va-
lores a partir de R$ 
240.000,00 melhor 
localização da ci-
dade
Jard. Dos Impérios 
excelente localiza-
ção e topografia AT 
150m2. Documen-
tado para transfe-
rênc ia  imed ia ta . 
R$109.000,00 What-
sapp: 19-997519921. 
Creci 65362.
Vendo/ Troco : ter-
reno de 300 m² pla-
no, melhor local Jd. 

Esplanada I à 50 
metros da Av. Parque 
Ecológico, 5 minutos 
do centro, próximo 
ao colégio Objetivo 
e o novo Sumerbol, 
padaria Suiça e Gia-
ninni. Fácil acesso 
à rodovia. Aceito 
terreno de menor 
valor em loteamen-
to aberto. Doc. OK. 
F.: (19) 99321-2684 
(whatsapp) / (19) 
98131-5384 - Valor 
R$ 235.000,00 (tratar 
com proprietário)
Jd. Tropical,  ter-
reno com 150 m2,  
escriturado,  pla-
no, cercado.  Ape-
nas R$ 160.000,00. 
Aceito carro novo, 
Corol la,   Honda,  
Ecosport,  por  até 
R$ 100.000,00 como 
parte de pagamen-
to. O saldo à  vista.     
19 – 3816.8380  - 
98364.0235
L o t e  I n d u s -
t r i a l  -  1 .000m² . 
R$360.000,00. Fone: 
(19) 99166-8272

Jd. Montreal,  es-
petacular terreno, 
167 m2,  por ape-
nas R$ 165.000,00. 
R e f .  T E 0 0 0 1 0  
-  19. 3816.8380 – 
98364.0235
Jd. Regina,  280 
m2,  R$ 185.000,00  
FONE 19. 3816.8380  
- 19 -  9.83640235 
Jd.  Dos Lagos,  
condomínio fecha-
do, alto padrão, ex-
celente localização, 
Terreno com 525 
m2,  área construída 
345 m2, 4 suites,  3 
salas, 4 garagens. 
Ref.CA00069,  R$ 
905.000,00 F. 3816-
8380 ou 98364-0235
Terra Magna,  450 
M2,  R$ 210.000,00  
F.  3816-8380 ou 
9.8364-0235 
Jd dos Lagos - 600 
M2,  R$ 398.000,00 
F.  3816-8380 ou 
9.8364-0235
Terreno, Jd. Regina,  
280 m2,  R$ 185.000,00. 
F.: 19 – 3816.8380   -  19 
– 9.83640235

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

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

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

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

Ford Focus Tita-
nium 2.0, 2012, Flex, 
Bege, automático, 
km: 33.000, por R$ 
78.990,00 à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento  
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra , F. 
(19)97409-7070.
Fit EX, 2016, Flex, 
Azul, automático, 
km: 28.000, por R$ 
62.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Cruze  1.4 Turbo, 
2017, preto, automá-
tico, Flex, km: 8.163, 
por R$ 87.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
O n i x  1 . 4  L T Z , 
2017, preto, Flex, 
km: 28.650, por R$ 
54.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
F o x  1 . 6 ,  I -
-Motion,Flex, prata, 
por R$ 42.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Fox 1.6, prata , Flex, 
manual,km: 54.000, 
por R$ 43.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra,F. 
(19)97409-7070
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B23

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de logística (PCD)

Auxiliar de marceneiro

Consultor de vendas

Costureiro

Cozinheiro

Empregado domestico

Gerente balconista 

Lavador de auto

Marceneiro

Mecânico de manutenção 

a diesel

Motorista de caminhão 

basculante

Oficial de Serviços Gerais

Operador de Caixa  (PCD)

Operador de Empilhadeira

Operador de Torno Co-

mando numérico

Polidor de automóveis

Repositor de mercadorias

Sushiman 

Técnico de televisão

Técnico em Manutenção 

Elétrica de maquinas

Vendedor 

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

SELECAO@JOBLINERH.COM.BR
ACESSE NOSSO SITE: 

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

AUXILIAR DE LIMPEZA  – Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba. Para trabalhar 
em Limpeza de empresas e condomínios. Dis-
ponibilidade para trabalhar aos finais de semana.
ASSISTENTE DE COMPRAS – Experiência 
em toda rotina de compras, Notas fiscais, al-
moxarifado e logística. Ensino médio completo, 
desejável Superior. CNH categoria B. Irá dirigir 
os carros da empresa. Bons conhecimentos em 
Informática (Excel, pacote Office e Outlook). 
Residir em Indaiatuba.
CONSULTOR (A) COMERCIAL – Será respon-
sável pelo comercial da empresa e prospecção 
de novos clientes. Possuir experiência anterior 
em empresas do Ramo de Terceirização de 
Serviços de Limpeza e Portaria ou Agência de 
empregos. Experiência em vendas de Serviços 
de Recrutamento & Seleção, temporários e 
terceir ização. Residir em Indaiatuba. CNH 
categoria B. Irá dirigir os carros da empresa em 
Indaiatuba e região.
ENCARREGADO (A) OPERACIONAL – Ensino 
médio completo. Conhecimentos em Informática. 
Experiência em supervisão de funcionários da 
área de Portaria e Limpeza. Residir em Indaiatu-
ba. Disponibilidade de horário. CNH B. Irá dirigir 
os carros da empresa em Indaiatuba e região.
FERRAMENTEIRO – Experiência na função 
comprovada em carteira. Possuir cursos relacio-
nados à função. Residir em Indaiatuba ou Salto.
MOTORISTA BI-TREM - Possuir experiência 
como Motorista de Bi-Trem com experiência em 
Silo.Residir em Indaiatuba ou Salto. CNH cate-
goria E atualizada.Curso de Transporte Produtos 
Perigosos Atualizado (Mopp).
OPERADOR DE MAQUINA CONVENCIONAL 
(CADASTRO) – Ensino médio completo. Curso 
de Metrologia e Leitura e Interpretação de 
desenho. Desejável Técnico em Mecânica, 
Automação Industrial ou cursos relacionados. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade de horá-
rio. Experiência em Produção.
OPERADOR DE TORNO CNC - Experiência na 
função. Ensino médio completo e curso e conhe-
cimentos em Metrologia e Leitura e Interpretação 
de Desenho. Residir em Indaiatuba. 
PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) – Para 
trabalhar nas áreas de Limpeza e Recepção. 
Residir em Indaiatuba. Experiência na função.
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – Para trabalhar 
em portarias de empresas e condomínios. Pos-
suir experiência em controle de acesso, ronda e 
monitoramento. Ensino médio completo. Conhe-
cimentos em Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
PROGRAMADOR DE MÁQUINA CNC -  Conheci-
mentos  nos comandos: Fanuc, Siemens,  Fagor 
e Msc. Experiência na função e em liderança de 
equipe. Desejável conhecimento em máquina de 
medir tridimensional. Curso de metrologia e in-
terpretação de desenho mecânico e/ou mecânica 
convencional. Residir em Indaiatuba ou Salto.
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO – Para traba-
lhar em Empresa Multinacional em Monte Mor. 
Técnico em Eletrônica, Mecânica, Mecatrônica 
ou áreas correlatas. NR 10. Normas ISO 9001/ 
2002 / TS/ 16949. Conhecimento em Hidraúlica 
e Pneumática. Conhecimento das normas e 
procedimentos da área e de segurança no tra-
balho. Experiência com atividade de manutenção 
de equipamentos eletro-mecânicos e injetoras 
de plásticos.
ZELADOR (CADASTRO) – Experiência na fun-
ção. Experiência em Pintura, reparos elétricos e 
encanamento. Para trabalhar em condomínios. 
Ensino fundamental completo. Residir em In-
daiatuba. CNH AB.

empregos

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

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

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

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

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

ESTAMOS CONTRATANDO

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

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

 FONE/FAX: (19) 3875-3759

ANALISTA DE PCP (8287): 

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS (8289): 

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

ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123): 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA (8322): 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (8247): 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (8302): 

ASSISTENTE ALMOXARIFE (8325): 

ASSISTENTE COMERCIAL (8248): 

ASSISTENTE DE COMPRAS (8320): 

AUX. DE INSPETOR DE QUALIDADE (8330): 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8270): 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8292): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8272): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8319): 

AUXILIAR FISCAL (8323): 

COORDENADOR ADM./ FINANCEIRO (8295): 

MECÂNICO DE CAMINHÕES (8280): 

MOTORISTA (8268): 

OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM (8327): 

OPERADOR DE SERRA (8328): 

OPERADOR DE TORNO AUTOMÁTICO (8317): 

OPERADOR DE TORNO AUTOMÁTICO (8318): 

OPERADOR EMPILHADEIRA (8314): 

OPERADOR MÁQUINAS (8310):

TECNICO ELETROTECNICA/ ELETRÔNICO 

(8242):  

TECNICO SEGURANCA DO  TRABALHO (8251): 

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO (8279): 

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO 

JR. (8309): 

VENDEDOR INDUSTRIAL EXTERNO (8214): 

Interessados 
entrar no site 

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

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

Empregos



B24 Serviços / Utilidades


