
DIVULGAÇÃORODRIGO CAMPOSMARICHRIS EVENTOS 

FUTSALMISS APOSENTADORIA
Os times Palone 

Tintas e Regatas Salten-
se vão disputar a final 
do Campeonato Liga 

Regional Aifa de futsal 
da terceira divisão, ama-
nhã, dia 12, às 16 horas 
no Ginásio da Sol-Sol. 

Embora a expec-
tativa de vida tenha 

aumentado nas últimas 
décadas, a grande maio-

ria dos brasileiros não 
se planeja, no presente, 

para garantir sua tran-
quilidade financeira.

A representante infan-
til de Indaiatuba, Larissa 
Mioto, 9 anos, foi eleita 
Miss Infantil do Estado 
de São Paulo 2018, em 

concurso realizado no dia 
15 de abril na cidade de 

Mogi Guaçu. 
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Dia D da Campanha de vacinação 
contra gripe ocorre amanhã 

Dia das Mães devem 
ser as mais altas dos 
últimos cinco anos

Frutos de Indaiá 
segue na preferência 
de Indaiatuba 

Prazo para entrega 
de documentos dos 
inscritos termina hoje

Integrante de quadrilha 
de roubo a banco é 
preso em Indaiatuba 

Max Ellegance: 
Qualidade e 
pontualidade

Gosta de uma boa 
pizza? Então conheça 
a Torrelaguna!
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O comércio estima a maior 
alta das vendas dos últimos 
cinco anos no Dia das Mães. 
O SPC Brasil e a CNDL cal-
culam que 111,5 milhões de 
consumidores irão às compras 
no próximo domingo. 

O evento de entrega do Tro-
féu Frutos de Indaiá 2018, será 
realizado no dia 14 de novembro, 
no salão social do Clube 9 de 
Julho, e mantém a preferência 
dos homenageados, pois promete 
superar todas as expectativas dos 
premiados e convidados.

Os inscritos para partici-
par do sorteio para o Dimpe 
II devem entregar toda do-
cumento até hoje, dia 11. 
A entrega dos documentos 
deve ser feita por meio de 
Processo Administrativo no 
Protocolo da Prefeitura.

Um dos integrantes de 
uma quadrilha de bancos 
de Minas Gerais foi loca-
lizado em Indaiatuba no 
último dia 3 de maio. A 
quadrilha que é composta 
por pelo menos 15 pesso-
as e equipada com drones 
explodiu  duas  agências 
bancárias em Passos (MG). 

A Max Ellegance, empresa do 
setor de móveis planejados, atua 
em Indaiatuba há pouco mais de 
dois anos, porém com experiência 
de 25 anos no ramo moveleiro. 

Com um ambiente rústico, 
lareira para o inverno e espaço 
ao ar livre para o verão, a Torre-
laguna é o lugar ideal para quem 
gosta de uma boa pizza. 

A Faici e a Fenui anunciaram em coletiva de imprensa, realizada na última terça-feira, dia 08, que as tradicionais festas 
irão voltar a ser realizadas no mesmo recinto, assim como ocorria há anos atrás. 

Faici e Fenui anunciam novidades para 2018
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O Dia D da Campanha de vacinação contra a gripe 
acontece amanhã, dia 12, das 8h às 17 horas, em 20 
pontos espalhados pela cidade.
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(Flávia Thais de Genaro, advogada inscrita na OAB/SP de n.º204.044, graduação em direito pela PUC, especialista em direito tributário pela Fundação Getulio 
Vargas e Recursos Humanos pela UNIOPEC com escritório profissional na Rua das Orquídeas  n.767, -sala 707- Office Premiun- Indaiatuba-SP – Telefone de contato 
(19)3115-3260/981219889 e-mail flaviaadv@terra.com.br)

Editorial
Cuidado com a saúde

O outono chegou e com ele surgem as doenças res-
piratórias e com isso as pessoas ficam mais propensas a 
adoecer devido à propagação de vírus e bactérias. E não 
se pode dar brecha quando falamos de saúde. O Ministério 
da Saúde está disponibilizando desde o dia 23 de abril, a 
vacinação contra a gripe, e neste sábado acontece o Dia 
D da Campanha onde será estendido tanto os locais como 
os horários de atendimento. 

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

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

Por isso quem ainda não se vacinou, procure a UBS 
mais próxima de sua residência e se imunize contra a gripe. Artigos

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

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

Continuação...
O ato é passível de ação judicial para que sejam cancelados os descontos mensais com a devolução dos valores pagos e também indenização pelo 

dano moral causado, com a diminuição mensal do benefício previdenciário, que tem cunho alimentar, causando prejuízo econômico e até mesmo 
social aos segurados. Os valores indenizatórios chegam em muitos casos a R$ 10.000,00, buscando com isso não apenas indenizar o segurado, como 
coibir tal prática pelos bancos.

É certo que, tal ilegalidade quando foi questionado perante a JUSTIÇA DA SEGUNDA VARA CÍVEL, o Juiz de Direito: SERGIO FERNANDES 
se posicionou (provisoriamente) a favor dos aposentados deferindo a liminar sob os seguintes fundamentos: “Concedo a parte autora os benefícios 
da Justiça Gratuita, bem como prioridade na tramitação. Anote-se. FUNALO DE TAL ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE 
CLÁUSULA CONTRATUAL c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO e c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com PEDIDO DE TUTELA DE 
URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE em face de BANCO Y, todos qualificados nos autos. Em síntese, alega a parte autora que é aposentado 
e recebe firmou com o réu contrato de empréstimo consignado. Explicou que após a contratação do empréstimo, recebeu em sua residência cartão 
de crédito, não solicitado e não utilizado e notou que passou a ser descontado de sua aposentadoria o valor mensal de R$177,61 a título de reserva 
de margem consignável. Ao questionar funcionários da requerida, obteve a explicação de que o empréstimo consignável não havia sido realizado 
na modalidade “padrão” mas sim uma retirada de valores em um cartão de crédito, gerando retenção de margem consignável no percentual de 5% 
do valor do benefício. Aduz que foi levado a erro pela requerida e que os valores descontados mensalmente não são suficientes para abater o saldo 
devedor, cobrindo apenas os juros e encargos mensais de tal cartão, o que gera dívida impagável. Assevera que o réu não prestou qualquer informação 
acerca de cartão de crédito e que não houve desbloqueio de cartão. Requer a tutela de urgência consistente em determinar que o réu se abstenha se 
proceder descontos mensais a titulo de RMC no beneficio previdenciário do autor sob pena de multa de cominação de multa diária. Juntou docu-
mentos.É o relatório. Decido.Alega o autor que não firmou com o réu contrato para emissão de cartão de crédito, mas sim de empréstimo consignado 
e que está sendo cobrado de serviço que não contratou e não utilizou, visto que não houve desbloqueio do cartão enviado a sua residência.A tutela 
de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
processo, isto é, o fumus boni iures e o periculum in mora, nos termos do art. 300 do NCPC.In casu, em atenção à exposição fática da parte autora e 
aos documentos que instruem a exordial, tenho que a discussão judicial do débito é evidente e as circunstâncias de fato recomendam a proteção do 
direito da parte autora, posto estar baseadas em fato negativo (inexistência do débito) e, como tal, insusceptível de ser por ora provado, ao menos de 
plano. Diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória, de natureza antecipatória. DETERMINO que o réu se abstenha de proceder descontos mensais 
a titulo de RMC no beneficio previdenciário do autor sob pena de multa de R$1.000.00 limitada a cem dias.Diante das especificidades da causa e de 
modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação.
(CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM).Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis.A ausência 
de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada de 
senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 
às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Servirá o presente, por cópia 
digitada, como mandado/carta de citação e intimação. Cumpra-se na forma e nas penas da Lei.”

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.
12 SAB 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
12 SAB 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
13 DOM.   NÃO OPERA
14 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
14 SEG. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
14 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
14 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
14 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
14 SEG. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
15 TER. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
15 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
15 TER. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
15 TER. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
15 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
15 TER. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
16 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
16 QUAR. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
16 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
16 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
16 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
16 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
17 QUIN. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
17 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
17 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
17 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
17 QUIN. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
17 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
18 SEX. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
18 SEX. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
18 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
18 SEX. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
18 SEX. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
18 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

RADARES DIAS - 12 A 18/05 CAMINHO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA – EU FUI...

Observatório de Campinas 
registra queda de meteoro 

11/05 - Sexta-feira 12/05 - Sábado 13/05 - Domingo 14/05 - Segunda

Sanebavi abre Concurso 
Público para 21 cargos

Sumaré “enfrenta” cubana Güira 
de Melena no Dia do Desafio

Emprega Paulínia inicia processo 
para contratação de profissionais

O nome de Caminho de Santiago se dá devido ao Apóstolo Tiago, que peregrinava para pregar o evangelho, com isso segundo contam após 
a dispersão dos apóstolos Tiago foi a Galícia na Espanha disseminar o evangelho, peregrinando e pregando por diversos povoados. Quando 
retornou a Jerusalém o apóstolo foi perseguido, preso e decapitado a mando do Rei Herodes (ano 44 D.C.) e seus restos lançados para fora 
das muralhas. Vendo isso, os discípulos Teodoro e Atanásio recolheram seu corpo dirigindo-se para o Ocidente e aportando na cidade de Iria 
Flavia – costa espanhola. No bosque de Libredóm, seu corpo foi sepultado secretamente onde durante oito séculos seu sepulcro permaneceu 
secreto, porém durante uma noite um ermitão chamado Pelayo observou que uma chuva de estrelas caia sobre um único local do bosque por 
este motivo o local possuía uma iluminação intensa. A notícia se espalhou e tendo ciência disso, o bispo de Iris Flavia, Teodomiro, ordenou 
que escavassem o local a fim de descobrir se havia algo escondido naquele local. Após as escavações em aproximadamente 25 de Julho de 
813, foi encontrada uma arca de mármore com os restos mortais do Apóstolo Tiago. Com essa descoberta, a notícia se espalhou e rapida-
mente pessoas de toda a Europa passaram a peregrinar até o local. Em caravanas, partiam de suas casas Nobres, camponeses e andarilhos, 
caminhando em busca de bênçãos, fazendo promessas ou apenas se aventurando para conhecer o local tão aclamado por todos.  Acreditamos 
que você não está indo ao caminho porque decidiu, mas porque o caminho lhe escolheu por algum motivo e com essa credulidade  você a 
percorre este caminho onde passam milhões de pessoas de todas as partes do mundo. O chamado do caminho é único e especial, se você 
aceitar e acreditar com fé que este chamado é para você vá e viva essa experiência que com certeza, será única em sua vida. Trevisan José

Imagens do Observatório Municipal de Campi-
nas mostram a queda de um meteoro por volta das 
20h15 no último dia 7 de maio. O especialista  
Jean Nicolini informou que o meteoro foi 
visto em São Paulo, Goiás e Minas Gerais. 
Ainda segundo Lobo, não há informa-
ção do local de queda do corpo celeste 
e nem o seu tamanho, que agora de-
penderão de análises e estudos.

A Sanebavi, por meio do Ins-
tituto Brasileiro de Administração 
Municipal – IBAM abriu ontem, dia 
10, as inscrições para o concurso pú-
blico da autarquia para o preenchimento 
de 36 vagas e 15 de cadastro reserva, para 21 
cargos em diversas áreas. A lista completa, contendo 
as funções, os salários e as jornadas de trabalho, constam no 
Edital do Concurso Público, disponível no site da Sanebavi – 
www.sanebavi.com.br.

Nessa segunda-feira, dia 7, Sumaré conhe-
ceu a cidade com a qual “duelará” neste e nos 

próximos dois anos: a cubana Güita de Melena. 
O evento propõe uma competição amigável 

entre municípios do mesmo porte, vencendo 
aquele que conseguir mobilizar o maior 

percentual de sua população. No ano 
passado, Sumaré mobilizou 74.747 
pessoas no “Dia do Desafio”.

O Emprega Paulínia – em parce-
ria com uma das maiores empresas 

do ramo atacadista e varejista do Bra-
sil – vai oferecer 305 vagas de trabalho. 

O recrutamento começa nesta sexta-feira, 
10/08, e prossegue até o dia 28 de agosto. Para 

a maioria das vagas haverá necessidade de experiência 
e uma quantidade menor será para pessoas sem nenhuma 
experiência. Todo o processo seletivo vai ocorrer na Pre-
feitura Municipal de Paulínia. 

Admilson Redecopa / Alan de Santi

15.000 exemplares
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Neste sábado, a imunização ocorre em 20 pontos, das 8h às 17 horas 

Dia D da vacinação contra 
gripe ocorre amanhã 

A3

Dia das 
Mães Yazigi

EVENTO

A vacina protege contra três tipos de vírus: H3N2, H1N1 e B

O Dia D da Campanha 
de vacinação con-
tra a gripe acontece 

amanhã, dia 12, das 8h às 17 
horas, em 20 pontos espalha-
dos pela cidade, entre eles 
os supermercados Sumerbol 
(Av. Presidente Kenedy), Pa-
gue Menos e Catho (Cecap), 
o shopping popular Ponto 
Azul, além de todas as UBS 
(Unidade Básica de Saúde) e 
PSF (Programa de Saúde da 
Família) do município.

A vacina tem como públi-
co alvo gestantes e mães até 
45 dias após o parto, crianças 
a partir de 6 meses a menores 
de 5 anos de idade, adultos 
com mais de 60 anos, porta-
dores de doenças crônicas, 
profissionais de saúde e pro-
fessores de escolas públicas 
e privadas. Para receber a 
imunização os portadores 
de doenças crônicas deverão 
apresentar carta médica con-
tendo o CID da doença. Já os 
profissionais da saúde e pro-
fessores deverão apresentar 
crachá ou algum documento 

que comprove o ofício. 
A escolha dos grupos 

prioritários segue recomen-
dação da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). Essa 
definição também é respal-
dada por estudos epidemio-
lógicos e pela observação do 
comportamento das infecções 
respiratórias, que têm como 
principal agente os vírus 

da gripe. São priorizados 
os grupos mais suscetíveis 
ao agravamento de doenças 
respiratórias.

Na primeira semana da 
campanha, que foi iniciada 
dia 23 de abril e seguirá até 
01 de junho, foram imu-
nizadas 9.996 pessoas. A 
Secretaria de Saúde estima 
que aproximadamente 50 mil 

pessoas sejam imunizadas no 
município.

Vacina
A dose da vacina protege 

contra três tipos de Influenza: 
H3N2, H1N1 e B, que são os 
vírus que mais circularam 
no último ano no Hemisfério 
Sul, de acordo com determi-
nação da OMS.

Campanha de Prevenção ao câncer 
bucal também acontece neste sábado

No Dia D da Campa-
nha Nacional de Vacinação 
contra a Gripe, a Secretaria 
de Saúde, por meio do De-
partamento de Odontologia, 
promoverá também a inten-
sificação da Campanha de 
Prevenção ao Câncer Bucal, 
direcionada a pessoas com 
mais de 60 anos e também a 
gestantes. No dia 12 de maio 
dentistas estarão em todas 
as UBS (Unidade Básica de 
Saúde) e PSF (Programa de 
Saúde da Família) do muni-
cípio fazendo avaliações e 
dando orientações aos par-
ticipantes. A Campanha de 
Prevenção ao Câncer Bucal 
está acontecendo conco-
mitantemente à campanha 
contra a influenza, e seguirá 

até dia 01 de junho. 
O diretor do Departamen-

to de Odontologia, Custódio 
Tavares Dias Neto, explica 
que a população maior de 60 
anos possui fatores de riscos 
que favorecem o desenvolvi-
mento do câncer bucal. “O 
vício de fumar cachimbos 
e cigarros, o consumo de 
álcool, a má higiene bucal e 
o uso de próteses dentárias 
mal ajustadas são agravantes 
nesse caso. Também mere-
cem uma atenção especial as 
pessoas que trabalham ao sol 
e que ficam com nariz e lábio 
expostos e também quando 
há aftas ou machucados na 
boca e língua há mais de 15 
dias que não cicatrizam”, 
detalhou. 

O Yázigi Indaiatuba 
realizará no próximo dia 
15, sua tradicional festa 
em comemoração ao dia 
das mães Yázigi, rechea-
da de mimos e diversão. 
O evento acontecerá no 
Hotel Wise Travellinn a 
partir das 19h, e contará 
com o apoio de empresas 
da cidade.
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Termina hoje prazo para entrega 
dos documentos do Dimpe II 

24ª Ação Solidária 
acontece hoje na Praça 
Prudente de Moraes

PROJETO

O sorteio dos lotes deve acontecer no segundo semestre desse ano

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A entrega dos documentos deve ser feita por meio de Processo Administrativo no Protocolo da Prefeitura

O projeto visa divulgar os trabalhos realizados pelas entidades

Os inscritos para partici-
par do sorteio para o Dimpe 
II (Distrito Industrial de 
Micro e Pequenas Empre-
sa) devem entregar toda 
documento até hoje, dia 11. 
A entrega dos documentos 
deve ser feita por meio de 
Processo Administrativo no 
Protocolo da Prefeitura, e 
finalizada o prazo para essa 
etapa, todos os inscritos com 
a documentação em ordem, 
passarão por uma comissão 
para avaliação dos docu-
mentos e classificação das 
empresas. O sorteio dos lotes 
deve acontecer no segundo 
semestre desse ano.

Para comprovação das 
informações prestadas no 
ato da inscrição online, os 

inscritos devem apresentar 
os documentos relacionados, 
os quais são autuados através 
de processo administrativo: 
comprovante de inscrição 
no CNPJ; cópia do contrato 
social ou ato constitutivo da 
pessoa jurídica, atualizado; 
cópia do RG dos sócios; 
comprovante de endereço 
dos sócios; certidão expedi-
da pelo Cartório de Registro 
de Imóveis comprovando 
que não possui imóvel no 
Distrito Industrial ou em 
área onde seja permitida a 
atividade pretendida pela 
empresa; Declaração de IR 
– Pessoa Jurídica; extrato do 
Simples Nacional ou SPED 
Contábil (demonstrativo de 
resultado); em caso de em-
presas constituídas antes do 
período de obrigatoriedade 
de entrega do SPED, apre-

sentar documento contábil 
através do DECORE assina-
do pelo contador da empresa; 
no caso de MEI – compro-
vante de SIMEI; declaração 
de enquadramento registrada 
na Junta Comercial e outros 
documentos que comprovem 
o exercício da atividade se 
forem o caso.

De acordo com a Se-
cretaria de Governo falta a 
documentação de aproxi-
madamente 200 empresas. 
A lista de documentos está 
disponível no Edital de Con-
vocação.

Dimpe II
Implantado em uma área 

com mais de 80 mil metros 
quadrados, localizada na 
Alameda Capovilla, no Bair-
ro Pimenta, o novo Distrito 
terá 123 lotes a partir de 

300 metros quadrados, so-
mando a área de 42.251,95 
metros quadrados. O valor 
do metro quadrado é de 
R$512,72 o equivalente a 
19,95 Ufesp (Unidade Fiscal 
do Estado de São Paulo) a 
unidade da Ufesp em 2018 
vale R$25,70.

Puderam se cadastrar as 
microempresas ou empresas 
de pequeno porte, assim con-
sideradas a sociedade empre-
sária, a empresa individual 
de responsabilidade limitada 
e o empresário a que se refe-
re o art. 966 da Lei Federal nº 
10.406, de 10 de janeiro de 
2002 (Código Civil), devida-
mente registrados no órgão 
competente, e que atendam 
os critérios previstos na Lei 
Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006 e suas 
alterações.

A 24ª Ação Solidária 
acontece hoje, dia 11, das 
9h às 16 horas, na Praça 
Prudente  de  Moraes .  O 
projeto é uma realização 
da Secretaria Municipal da 
Família e do Bem Estar em 
parceria com as Organiza-
ções da Sociedade Civil de 
Indaiatuba, e visa divulgar 
os trabalhos realizados pe-
las entidades.

No dia o público poderá 
conferir atrações como Ko-
ringa, grupos de corais, dan-
ça, teatro, além da apresen-
tação da Orquestra de Viola 
Caipira no encerramento. 

Ainda no evento estarão 
disponíveis a comercializa-
ção de gêneros alimentícios 
e produtos confeccionados 
pelas Organizações e Servi-

ços, tais como: pães, bolos, 
doces e artesanatos diversos.

As entidades participan-
tes são: Casa da Fraternida-
de; Casa da Criança Jesus de 
Nazaré; Organização Bolha 
de Sabão; Casa da Mulher 
Anália Franco; Comunida-
de Farol; Volacc; Ciaspe; 
Apae; Associação Benefi-
cente ABID; Dispensário 
Antônio Frederico Ozanan; 
Cecal; SISNI, Casa da Pro-
vidência, Cras e Funssol.

Os serviços municipais 
participantes são: Funssol; 
os Cras (Centro de Referên-
cia de Assistência Social) 
dos bairros Pq. Corolla, 
Jd. Oliveira Camargo, Jd. 
São Conrado e Jd. Brasil; 
Projeto Gente Eficiente e 
Orquestra Viola Caipira.
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Equipes do Objetivo participam do Torneio Paulista de Robótica

Inscrições no Enem seguem 
até o dia 18 de maio

Colégio Montreal realiza 
projeto horta educativa

TORNEIO

PRAZO

ATIVIDADE

EMEB Sylvia Sannazzaro fica 
em 1º em premiação da CPFL 
Iniciativa da concessionária envolveu 35 mil alunos em 16 municípios

DA REDAÇÃO
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REPRODUÇÃO

A Escola Municipal 
de Período Integral 
Profª. Sylvia Teixei-

ra de Camargo Sannazzaro, 
conquistou o primeiro lugar 
do concurso Educativo que 
fez parte do programa educa-
cional CPFL nas escolas.  A 
CPFL Piratininga realizou 
na segunda quinzena de abril, 
em Campinas, o evento de 
conclusão do ciclo 2017 do 
programa educacional, que 
incentiva a  adoção de novas 
práticas de uso eficiente e se-
guro da energia elétrica.

Participaram 203 escolas 
da Rede Pública Municipal 
e Estadual em 16 municí-
pios da área de concessão 
da CPFL Piratininga. Neste 
ciclo, a iniciativa capacitou 
1.015 professores e mais 
de 35 mil alunos os quais 
puderam conhecer hábitos 
positivos relacionados ao 
meio ambiente - entre eles, 
o consumo consciente de 
energia elétrica.

Como parte do projeto, 
a CPFL nas Escolas reali-
zou também um Concurso 
Educativo em que os alunos 
apresentaram seus trabalhos 
preparados com base no 
conteúdo proposto durante 
o programa. 

De Indaiatuba, participa-
ram da premiação 35 alunos 
representando a escola, a 
gestora Karina Peregrino, a 
coordenadora Ana Paula de 
Souza Fernandes, as profes-
soras Maria Neide Nogueira 
Aguiar, Fabiana Querichelli 
Sander, Ana Carolina Ma-
zzolini, Daiana Giovanini 
Bomfim da Fonseca e a ins-
petora Marlene Faria Brito 
da Cunha, no qual receberam 
a premiação.

Concurso
A escola envolveu os 

alunos do 2º ao 5º ano e 
realizou muitas atividades, 
como: apresentação de tea-
tro na própria escola e em 
duas Emebs do município, 
paródia “desperdício” gra-
vada em estúdio, confecção 

de mascote e nome para o 
projeto, realização e distri-
buição de jornais impressos, 
apresentação de música em 
inglês, além de exposição 
com todos os trabalhos peda-
gógicos desenvolvidos pelos 
alunos em um grande evento 
de encerramento realizado na 
Unidade Escolar.

Outro fator importante 
foi às reduções nas contas 
de energia da escola e prin-
cipalmente das famílias, 
envolvendo toda a comu-
nidade. Foram perceptíveis 
as mudanças nos hábitos 
dos alunos desde o início do 
projeto e a abrangência que 
teve para além dos muros da 
escola, onde os alunos apren-
deram como usar a energia 
de forma eficiente e segura, 
evitando desperdícios.

Os critérios para a esco-
lha das finalistas levaram em 
consideração a mobilização 
da escola e da comunidade, 
as ações de eficiência ener-
gética e de meio ambiente, 
a apresentação do projeto e 
visão de sustentabilidade.

Outro grande atrativo do 
projeto foi a Unidade Móvel 
de Ensino Multifuncional, 
uma carreta que promoveu 
atividades educativas prá-
ticas sobre os conceitos de 
energia elétrica e a utiliza-
ção racional dos recursos. A 
iniciativa também permitiu 
que os alunos participas-
sem de atividades lúdicas 
e artísticas (filme e peça de 
teatro) que tem como mote 
a energia. Durante todo o 
tempo de ativação do pro-
jeto, a carreta recebeu 26 
mil visitas.

 Premiação
Como prêmio pelo enga-

jamento, as três unidades de 
ensino receberam da CPFL 
Piratininga uma placa de 
reconhecimento e uma sala 
multimídia equipada com 
telão, projetor, home thea-
ter, notebooks, microfones 
sem fio e caixa de som 
portátil. 

Os alunos receberam 
certificado de participação 
no projeto, além de um kit 
com medalha, chaveiro, 
mochila e um livro com 
atividades temáticas sobre 
meio ambiente e sustentabi-
lidade. Os diretores e coor-
denadores foram premiados 
com tablets e uma miniatura 
da carreta, a unidade móvel 
de ensino que fez parte da 
iniciativa. 

Além dos prêmios,  a 
CPFL fará um diagnósti-
co da escola contemplada 
para avaliar se o local está 
apto para receber melho-
rias na parte elétrica, como 
por exemplo a implantação 
de placas para geração de 
energia fotovoltaica, que 
impactarão positivamente 
na economia de energia do 
local.

As equipes Bazinga e Sha-
zam do Colégio Objetivo In-
daiatuba participaram do 3º 
Torneio Paulista de Robótica 
(TPR), promovido pela Via 
Maker Education, em Ameri-
cana-SP.

Estiveram presentes 40 equi-
pes de diversos colégios do 

estado de São Paulo, totalizando 
240 alunos (de 11 a 16 anos).

A equipe Shazam ficou em 
6º lugar e a Bazinga ficou com 
a 19ª posição no ranking geral 
da competição. Cada equipe 
teve como desafio principal 
construir um robô e programá-
-lo para resgatar vítimas em um 

ambiente hostil e inóspito aos 
seres humanos. 

De acordo com o professor e 
técnico das equipes do Objetivo, 
Leandro Mathias, o Torneio 
Paulista de Robótica é uma 
preparação para a Olimpíada 
Brasileira de Robótica (OBR). 
“Este ano houve muitas mudan-

ças nas regras da OBR e esta-
mos nos adaptando a essa nova 
realidade. O TPR serviu para 
verificarmos nossas estratégias 
e corrigir os erros detectados 
durante a nossa participação. 
Nossas equipes foram muito 
bem, ficando bem classificadas 
no geral”, afirma o professor. 

O Torneio Paulista de Ro-
bótica tem como objetivo pro-
porcionar a experiência de um 
torneio nos moldes da OBR, 
para que as equipes possam 
superar desafios e dificuldades, 
desenvolver talentos e desper-
tar e fomentar o interesse pela 
ciência e tecnologia. 

De acordo com a organiza-
ção do evento, os participantes 
também aprendem os valo-
res essenciais de um trabalho 
em equipe, como o respeito, 
compartilhamento, comprome-
timento, união e pensamento 
crítico, utilizando o aprender 
fazendo. 

Teve início no último dia 
7 o período de inscrições para 
o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). O prazo segue 
até o dia 18 de maio e as ins-
crições devem ser feitas atra-
vés da Página do Participante.

Mesmo os candidatos que 
pediram isenção da taxa de 
inscrição do Enem devem fa-
zer a inscrição. O pagamento 
da taxa de inscrição para quem 
não conseguiu a isenção, no 
valor de R$ 82, pode ser feito 
até 23 de maio nas agências 
bancárias, casas lotéricas e 
agências dos Correios.

Para fazer a inscrição, o 
participante deverá apresentar 
o número do CPF (Cadastro 
de Pessoa Física) e do docu-
mento de identidade e criar 
uma senha.

Na hora da inscrição, o 

candidato deverá informar 
um endereço de e-mail válido 
e um número de telefone fixo 
ou celular, que serão usados 
para enviar informações sobre 
o exame.

Também deve ser indicado 
o município onde o candidato 
quer realizar o exame e a lín-
gua na qual quer fazer a prova 
de língua estrangeira (inglês 
ou espanhol).

O candidato que necessitar 
de atendimento especializado 
ou específico deve fazer essa 
solicitação no ato da inscri-
ção. Os candidatos travestis 
ou transexuais que desejarem 
também poderão pedir atendi-
mento pelo nome social.

As provas do Enem deste 
ano serão realizadas em dois 
domingos, nos dias 4 e 11 de 
novembro.(Agência Brasil)

O projeto Horta Educativa 
foi iniciado dia vinte e três de 
março no Colégio Montreal, 
com os alunos do Infantil e 
Fundamental I que frequentam 
o período Integral. A horta é 
cultivada todos os anos com 
a professora de ciências Ana 
Claudia Neumeister, porém 
este ano foi criado o projeto 
juntamente com a nutricionista 
da escola, Fabiana Neuberger.

O objetivo do projeto é 
interagir com os alunos sobre 
a importância dos nutrientes 
contidos nas hortaliças planta-
das, além de conscientizar sobre 
alimentação saudável e natural, 
através do envolvimento direto 
com os alimentos. Para isso, 
uma vez por mês será desenvol-
vido uma atividade relacionada 
aos alimentos plantados na hor-
ta, como mini aula de culinária, 

colheita, degustação, adivinha-
ção dos alimentos e teatrinho.

“É importante inserir as 
crianças no meio natural, pois 
com isso é proporcionado uma 
vivência prazerosa e concreta 
do estudo das plantas e alguns 
seres vivos. Elas participam 
ativamente das atividades e 
acompanham todo o desenvol-
vimento das plantas cultivadas 
por elas mesmas”, diz a pro-
fessora Ana Claudia.

Segundo a nutricionista Fa-
biana, as crianças gostam da 
atividade por ser algo que foge 
da rotina. “Eles ficam muito ani-
mados e, para alguns, foi a pri-
meira vez que plantaram. Com 
isso, eles entendem que precisam 
cuidar das plantas, que as frutas e 
legumes fazem bem para a saúde 
e passam a querer experimentar 
mais”, relata Fabiana. 

 A escola envolveu os alunos do 2º ao 5º ano e realizou muitas atividades
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Frutos de Indaiá segue na 
preferência de Indaiatuba 
Festa de premiação para a entrega do troféu será realizada em novembro

JME ARQUIVO PESSOAL

Oucimar da Areia e Caçamba será uma das empresas premiadas na 13º 
edição do Frutos de Indaiá

Mega Air, representado por Adriano Henrique receberá pela primeira 
vez o Troféu Frutos de Indaiá
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O evento de entrega 
do Troféu Frutos de 
Indaiá 2018, será 

realizado no dia 14 de no-
vembro, no salão social do 
Clube 9 de Julho, e mantém 
a preferência dos homenage-
ados pois, promete superar 
todas as expectativas dos 
premiados e convidados que 
participaram na edição do 
ano passado, e que ficaram 
muito satisfeitos.

Segundo o presidente do 
Grupo Mais Expressão, o 
empresário Admilson Re-
decopa, a organização do 
Frutos de Indaiá 2018 já está 
em andamento e a prioridade 
é manter a qualidade dos 
serviços prestados. 

No evento estarão presen-
te alguns parceiros que estão 
desde o primeiro ano, como 
é o caso do serviço de saúde 
e emergência oferecido pela 
ambulância da Sanare Saúde. 

“Iremos manter tudo com 
excelência, como na edição 
do ano passado, devido a 
sua eficiência e aprovação 
dos participantes. Quanto 
aos novos parceiros, estão 
vindo para aprimorar ainda 
mais a qualidade do evento",  
salienta Redecopa.

Os empresários eleitos 
em pesquisa, realizada com 
a população e leitores do 
jornal, receberão das mãos 
de Redecopa e do diretor 
do Grupo Mais Expressão, 
Alan de Santi, o troféu que 
simboliza o reconhecimento 
de seus trabalhos prestados à 
população no ano passado.

Para a escolha das empre-
sas premiadas, a equipe do 
Frutos de Indaiá realizou uma 
pesquisa e ouviu aproximada-
mente 4 mil pessoas. A ação 
também ocorreu nas edições 
do jornal Mais Expressão, 
onde os leitores preenchiam 
um questionário indicando as 
melhores empresas da cidade 
em cada segmento.

Segundo Redecopa, o 
resultado da pesquisa é fiel 
ao que a população votou. 
“Só ganha o troféu a empresa 
que se destacou em primeiro 
lugar. Caso essa empresa não 
queira participar do pacote de 
mídia, o segmento pelo qual 
foi indicado será anulado, ou 
seja, nenhuma outra empresa 
do mesmo ramo irá receber a 
premiação”, revela. “Isso dá 
credibilidade a indicação e ao 
evento”, enfatiza.

Participação
Entre as empresas parti-

cipantes deste ano, a Mega 
Air estará no Frutos pela 
primeira vez como Empresa 
Revelação. “Está é minha 
estreia no Frutos e espero 
que seja muito bom e produ-
tivo”, comenta o proprietário 
Adriano Henrique. “Eu gos-
tei muito da escolha do show 
de Chitãozinho e Xororó”, 
completa.

Outra empresa que será 
premiado no evento é a Ou-

cimar da Areia e Caçamba, 
representada por Oucimar 
Camilo. “Nós gostamos mui-
to do evento e achamos 
importante a nossa participa-
ção, pois fomos escolhidos 
por pesquisa. Quanto ao 
show achei a escolha muito 
boa, porque gosto muito da 
dupla”, comenta.

 
Show

Neste ano o Frutos de 
Indaiá irá presentear os 
premiados e seus convida-
dos com o show da dupla 
sertaneja Chitãozinho & 
Xororó que promete fechar 
a noite de premiação com 
chave de ouro.

Chitãozinho & Xororó 
são recordistas em venda de 
discos no Brasil. A dupla já 
vendeu mais de 37 milhões 
de álbuns e ganharam três 
prêmios Grammy Latino. 
São tidos como a dupla que 
abriu as portas das rádios 
FM para a música sertaneja, 
no início da década de 1980.
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Max Ellegance: sinônimo de 
qualidade e pontualidade 
Empresa une a tradição da marcenaria, com sua arte, beleza e tecnologia

JME
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Max Ellegance oferece projetos exclusivos para cada cliente

A Max Ellegance, em-
presa do setor de mó-
veis planejados, atua 

em Indaiatuba há pouco mais 
de dois anos, porém com ex-
periência de 25 anos no ramo 
moveleiro. Embora seja nova 
no mercado, a empresa vem se 
destacando entre os consumi-
dores devido aos seus produtos 
de qualidade e sob medida.

A Max Ellegance é uma 
empresa que une a tradição 
da marcenaria, com sua arte, 
beleza e tecnologia, e tudo 
isso com precisão e qualidade. 
Essa união gera produtos de 
alta qualidade no seu corte 
e no detalhe do acabamento, 
sem perder o requinte e a be-
leza da madeira.

Além disso, as ferragens 
também se destaca nos pro-
dutos da Max Ellegance, 
onde são oferecidos o que há 
de mais moderno nos móveis 
do mercado como as Dobra-
diças com Pistão, Aramados, 
Corrediças Telescópicas e 
Puxadores.

Outro diferencial da em-
presa é a utilização de gesso 
acartonado, tanto para forro 
quanto para drywall (parede 
de gesso ou parede seca). Esse 
método possibilita a unifica-
ção ou desmembramento de 
salas, escritórios, residências 

e Showroom.
Enrique Luiz de Souza 

de Araújo, sócio proprietário 
da empresa, reforça que o 
crescimento da Max Elle-
gance, em um curto período 
de tempo, foi a qualidade de 
seus produtos e a pontualidade 

das entregas. “A Max sempre 
procurou entregar todos os 
móveis muito bem feitos. 
Além disso, o prazo sempre 
é respeitado. O cliente paga e 
merece um produto e serviço 
que esteja à altura”, explica.

Diferencial
A Max Ellegance de-

senvolve e produz qualquer 
tipo de projeto, desde a sua 
concepção até sua execução, 
utilizando programas de 
computação gráfica em 3D, 

para a elaboração do dese-
nho, dando mais realismo ao 
seu projeto.

A empresa presta servi-
ços tanto para pessoas físicas 
quanto jurídicas. Também 
desenvolve projetos para 
todos os tipos de ambientes, 
seja cozinha, quarto, banhei-
ro, home-office, áreas de 
serviço, de lazer, até para os 
mais sofisticados ambientes 
corporativos.

Os serviços são tão bem 
reconhecidos, que a empresa 

foi até mesmo contratada 
para produzir os móveis para 
Lojas de outros Estados.

Para conhecer mais o 
trabalho da Max Ellegance, 
acesse site www.maxelle-
gance.com.br ou o Face-
book: Max Ellegance Pla-
nejados.

A empresa está localizada 
na Rua Platina, 99 - Recreio 
Campestre Jóia

Para mais informações, 
ligue: 3936-1593 ou 99168-
0001.

Max Ellegance está localizado na Rua Platina, 99 - Recreio Campestre Joia

ARQUIVO PESSOAL



A pizzaria Torrelaguna está localizada na Av. Coronel Antônio Estanislau do Amaral, 587 - Jardim Juliana
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Gosta de uma boa pizza? Então 
conheça a Torrelaguna!
Há mais de 15 anos no mercado, a pizzaria Torrelaguna trabalha com sabores diferenciados e produtos de primeira
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Com um ambiente rús-
tico, lareira para o 
inverno e espaço ao 

ar livre para o verão, a Tor-
relaguna é o lugar ideal para 
quem gosta de uma boa pizza. 
Seu grande diferencial é o am-
biente aconchegante e sabores 
diferenciados.

Ao todo o cardápio conta 
com 49 sabores, sendo 46 
salgadas e 3 doces. Além das 
tradicionais, três sabores vêm 
se destacando: Astúrias: mo-
zzarella, abobrinha, parmesão 
e alho; e Zaragoza: cheddar, 
peito de peru, bacon e ovos e 
a Torrelaguna: peito de peru, 
catupiry, mozzarella e cham-
pignon.

De terça à quinta-feira, a 
Torrelaguna está com uma 

promoção especial. Ao fa-
zer o pedido de duas pizzas 
grandes, seja por entrega ou 
no balcão, o cliente ganha, de 
cortesia, uma pizza de choco-
late média.

Além disso, estando na 
pizzaria, curtindo a página 
do Facebook e fazendo um 
check-in na rede social, no 
consumo de um chopp o 
cliente ganha outro  por conta 
da casa. Já essa promoção, é 
válida para todos os dias.

Inspiração
A pizzaria foi inspirada 

na Espanha, onde aos pés de 
uma montanha, localiza-se 
Torrelaguna, uma pequena 
e encantadora cidade espa-
nhola, dona de uma beleza 
fascinante e um clima acolhe-
dor. Conhecer Torrelaguna é 
cativar-se com a simpatia e 

alegria de seu povo e, prin-
cipalmente, apaixonar-se 
pelo clima que encanta e faz 
sonhar. Assim é a pizzaria 
Torrelaguna, um lugar de am-
biente agradável, aconche-
gante e tranquilo. Tudo isso, 
além de oferecer aos seus 
clientes uma ótima pizza.

De acordo com Rogério 
Christofoletti, proprietário 
da empresa, a ideia surgiu 
após sua experiência na Es-
panha. “Durante anos mo-
rando na Europa, ao retornar 
ao Brasil, surgiu a ideia de 
montar uma pizzaria com 
características arquitetôni-
cas e cardápio inspirado no 
Velho Continente. A ideia 
é que os clientes sejam aco-
lhidos como se estivessem 
em uma pequena  cidade 
espanhola”, comenta.

O proprietário ainda afirma 

que após 15 anos no mercado, 
procura sempre  oferecer 
produtos  cada vez melhores. 
“Há tantos anos no mercado, 
a pizzaria conseguiu atingir 
seu objetivo: satisfazer seus 
clientes”, disse.

“Qualidade, bom aten-
dimento e um ambiente di-
ferenciado foram os fatores 
decisivos para conquistar o 
mercado”, explica Rogério.

A pizzaria Torrelaguna 
está localizada na Av. Coronel 

Antônio Estanislau do Ama-
ral, 587 - Jardim Juliana. Pe-
didos devem ser feitos pelos 
telefones ou 3801-0051. Ou 
então pelo WhatsApp: (19) 
98975-8300. A Torrelaguna 
funciona a partir das 18 horas.
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Palone Tintas e Regatas Saltense estão garantidos na segunda divisão

Final da Terceira Divisão 
acontece amanhã, dia 12
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19º Camp. Liga Regional Aifa de Futsal
Final amanhã, dia 12, na Sol-Sol
Horário Time    Divisão
16:00 Palone Tintas x Regatas  Saltense        3°

Rodada amanhã, dia 12, na Sol-Sol
Horário Time    Divisão
13:20 Klorofila/Piscina.Com x Clube 9 de Julho       2°
14:20 Carvalhada Futsal x  Parque Indaia                 2°
15:10 Projeto Restitui x Tênis de Ouro                     1°

Rodada amanhã, dia 12, no Ginásio Municipal de Esportes
Horário Time    Divisão
12:50 Barcemlona Futsal x Kautela/Elfa                 2°
13:50 Borussia/D. Pachelli x UniãoTribuna B          2°
14:40 XII Junho x A. Oliveira/Posto B. Horiz/Extintuba  1°
15:30 União Tribuna x Sem Chance                      1°
16:20 Flamengo x Sol Sol                            1°
17:10 ML. Infor/D. Unifarma x  R5 Col. Meta          1°

RODRIGO CAMPOS

IMPRENSA – IC

Primavera vence por WO

Dia das Mães tem rodada do society no 
Indaiatuba Clube

VITÓRIA

SOCIETY

Os times Palone Tin-
tas e Regatas Sal-
tense vão disputar 

a final do Campeonato Liga 
Regional Aifa de futsal da 
terceira divisão, amanhã, 
dia 12, às 16 horas no Gi-
násio da Sol-Sol.  Nesta 
disputa, independente de 
quem for campeão as duas 
equipes já conquistaram o 
acesso para segunda divisão 
na próxima edição.

Os dois times fizeram 

campanhas parecidas na 
primeira fase. O Regatas Sal-
tense ficou na vice- liderança 
do grupo A com 10 pontos, 
já o Palone Tintas repetiu a 
dose ficando em segundo no 
grupo B com 13 pontos.

Nas oitavas de final, o 
Regatas eliminou o Invictus 
Futsal e a equipe Palone Tin-
tas venceu o time do Colégio 
Conquista. Já nas quartas 
de final o Regatas venceu o 
União Zona Leste e a equipe 
Palone Tintas goleou o Du-
bai Futsal.

Nas semifinais o Regatas 
Saltense enfrentou o Ju-

ventus e em um jogo muito 
equilibrado venceu por 4x3. 
Já o Palone Tintas goleou o 
Napoli por 10x3 superando 
a expectativa dos torcedores.

Segunda Divisão
No ultimo sábado (5) 

ocorreu a última rodada da 
segunda divisão e foram 
definidas as oito equipes que 
vão disputar as quartas de fi-
nais. Em primeiro lugar ficou 
o Carvalhada Futsal com 22 
pontos; em segundo lugar 
ficou a equipe do Borussia 
com os mesmo 22 pontos, 
porém com saldo de gols 

inferior; em terceiro ficou o 
Klorofila com 21 pontos; na 
quarta posição Barcemlona 
com 19 pontos; em quinto 
vem o Kautela com 18 pon-
tos; na sexta colocação vem 
o Clube 9 de Julho com 17 
pontos; na sétima posição 
ficou União Tribuna B com 
16 pontos; e na oitava colo-
cação, garantindo a ultima 
vaga, o Parque Indaia com 
14 pontos. 

Agora as equipes classifica-
das se enfrentam e quem vencer 
garante vaga nas semifinais.

Confira a rodada comple-
ta no tabelão.

O Primavera nem precisou 
entrar em campo no último sá-
bado (05) contra o Guarujá para 
conquistar a sua segunda vitória 
no campeonato, isso porque o 
Ministério Público (MP) alega 
que o estádio municipal Antônio 
Fernandes continua com falta de 
acessibilidade e para-raios.

O jogo estava marcado para 
acontecer, mas a Justiça Despor-
tiva negou o pedido na sexta-fei-
ra, véspera da partida.

O estádio foi reformado em 
2014 e foi utilizado pela Seleção 
da Bósnia para Copa do Mundo, 
porém após o evento o estádio 
não foi mais utilizado devido a 
equipe do Guarujá retornar so-

mente este ano em competições 
do FPF (Federação Paulista de 
Futebol). 

Este foi o terceiro WO con-
secutivo e a equipe do litoral 
corre o risco de ser excluído do 
campeonato se não for regula-
rizada a situação do estádio. A 
equipe ocupa a oitava colocação 
do grupo 05, com apenas dois 
pontos conquistados.

O Primavera embala a segun-
da vitória seguida na competição 
e segue na zona de classificação 
para próxima fase, na terceira 
colocação com oito pontos. A 
próxima partida é amanhã, dia 
12, às 15 horas em casa contra 
o Jabaquara.

Futsal Feminino é vice-campeão 
do Torneio Cruzeirão

CAMPEONATO

As meninas do futsal de 
Indaiatuba conquistaram o vi-
ce-campeonato do 59º Torneio 
Aberto de Futsal Cruzeiro do 
Sul, o Cruzeirão 2018. Na final, 
disputada na quarta-feira (2), 
a equipe perdeu por 5 a 4 para 
as rivais, numa partida que foi 
definida nos detalhes contra a 
equipe da Mancha Verde. 

O elenco de Indaiatuba fez 
uma excelente partida e di-
ficultou muito a vitória das 
adversárias, num jogo que ficou 
marcado pela qualidade técnica 
das duas equipes. A equipe de 
Indaiatuba, começou mal o jogo 
e as adversárias aproveitaram o 
momento de desconcentração 
e, em duas falhas de Indaiatuba 
fez dois gols no período de um 
minuto. Aos 5", Jenifer chutou 
de longe sem chances de defesa 
para a goleira Karina. Logo em 
seguida, Lívia ampliou. 

No minuto seguinte, a Man-
cha foi ao ataque e marcou o 
terceiro com Thaís. A seis minu-

tos do término da etapa inicial, a 
camisa 9, Jaque acertou um belo 
chute e assinalou o primeiro gol 
de Indaiatuba. 

No segundo tempo, Indaia-
tuba diminuiu a vantagem do 
adversário logo aos três minutos. 
Larissa Barão chutou de longe e 
a bola encobriu a goleira Regia-
ne. A resposta da Mancha Verde 
foi rápida e, logo em seguida, 
Livia fez o quarto gol da equipe. 

No entanto, a resposta de In-
daiatuba veio rápido, e aos nove 
minutos do fim da partida, Tais 
marcou o terceiro de Indaiatu-
ba. Mais uma vez, a Mancha 
Verde ampliou na sequência 
com Néia. 

Faltando um minuto para o 
término do confronto, Indaia-
tuba colocou fogo no jogo ao 
fazer o quarto gol da equipe. A 
rede adversária foi balançada 
novamente pela goleira Larissa 
Barão, mas a reação parou por 
aí e Indaiatuba adia o primeiro 
título na temporada. 

O domingo (13) de Dia 
das Mães vai começar agita-
do no Indaiatuba Clube com 
mais uma rodada das duas 
copas de futebol society.

A partir das 7h45, acon-
tece o primeiro jogo, válido 
pela Copa Sorvete Selecto 
Ice – Categoria Veteranos, 
que vai ter a disputa entre 

o Verona Restaurante e o 
Casagrande Turismo. Na 
sequência, por volta das 
9h10, o Maximus Vistoria 
pega o Multifer.

Fechando o dia, pela Copa 
Colégio Pólo – Categoria 
Adultos, a Padaria Líder mede 
forças com o DF Engenharia.

Classificação
Depois de cinco rodadas 

do primeiro turno, nos Adul-
tos a liderança isolada é do 
DF que tem 15 pontos, cinco 
a mais que o Colégio Polo, 
vice-líder. Já a lanterna está 
nas mão do Red Ballon com 
apenas um ponto.

Nos Veteranos a situação é 
muito parecida, já que o Bra-
siltex tem 15 pontos e folga na 
liderança. Verona e Vizzent 
Calçados estão com 10 pontos 
e dividem o segundo lugar.

Lá atrás, com nenhum 
ponto somado, o Casagran-
de Turismo segue na última 
posição.

Napoli e Palone Tintas disputaram 
uma das semi-finais do campeonato

O time do Casagrande Turismo (ver-
melho) entra em campo para conquis-
tar os primeiros pontos nos Veteranos 
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Oito em cada dez brasileiros não se preparam 
para aposentadoria, mostra pesquisa
Estimativa é de 104,7 milhões de adultos que não se preparam; Orçamento apertado é principal justificativa
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Preço do gás comercial e industrial 
tem reajuste de 7,1%

Vendas do Dia das Mães devem ser as 
mais altas dos últimos cinco anos

AUMENTO ALTA

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO
JME

Embora a expectativa de vida tenha aumentado a grande maioria dos brasileiros não se planeja para garantir sua tranquilidade financeira

O Brasil está envelhe-
cendo rapidamente. 
Em anos recentes, a 

população de idosos está ga-
nhando participação cada vez 
mais significativa em relação 
aos mais jovens. Embora a 
expectativa de vida tenha au-
mentado nas últimas décadas, a 
grande maioria dos brasileiros 
não se planeja, no presente, 
para garantir sua tranquilidade 
financeira quando for preciso 
ou desejar parar de trabalhar. 
A pesquisa O Preparo para 
Aposentadoria no Brasil, reali-
zada pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
indica que oito em cada dez 
brasileiros (78%) admitem que 
não estão se preparando para a 
hora de se aposentar enquanto 
apenas 19% dos não-aposenta-
dos têm se preparado, percentu-
al que aumenta para 25% entre 
os homens, 26% entre os mais 
velhos e 30% nas classes A e B.

A estimativa levantada pelo 
SPC Brasil é de que cerca de 
104,7 milhões de adultos acima 
de 18 anos ainda não aposenta-
dos não se preparam para esta 
fase da vida.

“Entre 2005 e 2015, de 
acordo com o IBGE, a fatia de 

pessoas com idade entre 0 e 14 
anos decresceu de 26,5% para 
21,0% do total de habitantes 
do país; no mesmo período, o 
percentual daqueles com mais 
de 60 anos passou de 9,8% para 
14,3%. Estima-se que a parcela 
dos mais velhos possa dobrar 
nos próximos 24 anos”, avalia 
o presidente do SPC Brasil, 
Roque Pellizzaro Junior.

Entre os principais motivos 

que levaram a se planejar para 
a aposentadoria estão o hábito 
de planejar a vida a longo prazo 
(35%) e o exemplo de pessoas 
que não se prepararam e por isso 
tiveram problemas financeiros 
após a aposentadoria (29%).

Orçamento 
Entre os que não se prepa-

ram para a aposentadoria, 47% 
afirmam que não sobra dinheiro 

no orçamento e 22% que estão 
desempregados. Outros 19% já 
começaram a guardar dinheiro 
com esse objetivo, porém não 
conseguiram continuar devido 
a problemas financeiros e 15% 
têm outros planos e prioridades.

Já entre os que começaram 
a se preparar, mas pararam de 
guardar dinheiro, os principais 
motivos foram os problemas 
financeiros (36%), desemprego 

(35%) e imprevistos pessoais 
e/ou familiares (29%). Entre 
estes entrevistados, 22% ainda 
têm o dinheiro, enquanto 77% 
já não têm mais – o dinheiro foi 
utilizado principalmente para 
pagamento de dívidas (52%), 
tratamento de saúde (17%) 
e compras (13%). A maioria 
dos que pararam de guardar 
dinheiro para a aposentadoria 
pretende voltar (92%), no en-

tanto, 52% ainda não tem uma 
data definida para isso.

Para parte dos entrevistados 
que têm outros planos que não 
englobam reserva para apo-
sentadoria, 56% priorizam a 
compra da casa própria, 44% 
os estudos e 27% a compra de 
um carro.

A pesquisa identificou os 
meios mais comuns para se 
preparar para a aposentadoria. 
São eles a aplicação em pou-
pança (39%), INSS pago pela 
empresa (30%) e INSS pago 
por conta própria (23%).

Para a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
não é nada promissor o fato 
de que milhões de brasileiros 
estejam envelhecendo sem 
planejar o futuro ou pensar em 
como irão manter-se. “Estamos 
vivendo um período de transi-
ção, e mesmo com a Reforma 
da Previdência parada no Con-
gresso no momento, é muito 
provável que as regras sejam 
alteradas num futuro próximo, 
já que o sistema previdenciário, 
hoje, corre o risco de entrar em 
colapso em pouco tempo. Em 
qualquer cenário, depender 
apenas do INSS não é recomen-
dável. O ideal é pensar em uma 
combinação entre a previdência 
pública, que é vitalícia, e uma 
preparação por conta própria, 
que comece cedo e seja cons-
tante ao longo dos anos”, alerta 
Kawauti.

Desde a última terça-feira, 
dia 8, o preço do gás comercial 
e industrial chegou mais caro 
às distribuidoras. A variação 
média foi de 7,1%. Cabe ago-
ra às distribuidoras decidir se 
repassam ou não esse valor à 
população. O reajuste não im-
pacta no botijão de 13 quilos, 
mais utilizado nas residências.

Após o gás sofrer sucessivos 
aumentos em 2017, o produto 
começou o ano com três baixas. 
A primeira foi logo em janeiro, 
reduzindo 6,3%; Em fevereiro 
caiu 4,6%; Em março, outra bai-
xa, de 4,2; Ainda em março, no 
final do mês, houve um aumento 
de 4,7%; E agora, o 7,1%.

De acordo com a Petrobras, 

o aumento ficou entre 5,8% 
e 8,6%, dependendo do polo 
de suprimento, válido a partir 
de 0h de terça-feira, dia 8, nas 
unidades da petroleira.

A companhia tem como 
base o preço de paridade for-
mado pelas cotações inter-
nacionais mais os custos de 
transporte e taxas portuárias. A 
estatal informa que a paridade 
é necessária porque o mercado 
brasileiro de combustíveis é 
aberto à livre concorrência, 
dando às distribuidoras a alter-
nativa de importar os produtos. 
Além disso, o preço médio 
considera uma margem que 
cobre os riscos - como volati-
lidade do câmbio e dos preços.

O comércio estima a maior 
alta das vendas dos últimos cinco 
anos no Dia das Mães. O Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e a Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) 

calculam que 111,5 milhões de 
consumidores irão às compras no 
próximo domingo. O valor médio 
do presente deve ser R$ 152,98.

De acordo com a projeção, os 
consumidores devem injetar apro-

ximadamente R$ 17,05 bilhões nos 
setores do comércio e serviços, 
segundo a SPC e CNDL. Pelos 
dados, a maior parte dos presentes 
será pago à vista - em 3% dos casos 
o pagamento será em dinheiro e em 
24%, no cartão de débito. O cartão 
de crédito parcelado será usado por 
28% dos entrevistados.

Levantamento da Confede-
ração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), SPC e CNDL mostra 
que os presentes favoritos são 
roupas, perfumes, calçados e 
cosméticos. Para maioria dos 
consumidores, a escolha do 
presente leva em consideração 
características pessoais, perfil 
e, por fim, o preço da compra.

O reajuste não impacta no 
botijão de 13 quilos

O valor médio do presente para as mães deve ser R$ 152,98, segundo SPC Brasil 
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Um dos integrantes da quadrinha foi localizado em Indaiatuba; Assalto ocorreu em Passos, Minas Gerais

Setor de Inteligência da Guarda auxilia 
na prisão de ladrões de banco
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Três pessoas são presas por tráfico de drogas 
no bairro Oliveira Camargo

Polícia prende três assaltantes na Vila Suíça

Assaltante morre atropelado 
na rodovia Santo Dumont

Um dos integrantes 
de uma quadrilha 
de bancos de Minas 

Gerais foi localizado em 
Indaiatuba no último dia 3 
de maio. A quadrilha que é 
composta por pelo menos 15 
pessoas e equipada com dro-
nes explodiu duas agências 
bancárias em Passos (MG). 
No mesmo dia crime, uma 
pessoa foi presa pela Polícia 
Militar de Minas Gerais por 
suspeita de participação no 
crime e outras quatro foram 
conduzidas até a delegacia 
para prestar esclarecimentos. 

Durante os trabalhos da 

Polícia Civil de Minas Ge-
rais, uma das ramificações da 
investigação, apontava que 
alguns integrantes da qua-
drilha estariam no Estado de 
São Paulo. A Polícia Civil do 
Estado de São Paulo recebeu 
esta informação, iniciando 
então uma investigação con-
junta entre as polícias dos dois 
estados.

As investigações levaram 
os Policias Civis até Indaiatu-
ba, onde devido ao moderno 
sistema de monitoramento 
urbano, os Policias solicita-
ram aos Agentes do Setor de 
Inteligência da Guarda Civil 
que monitorassem um veículo 
suspeito.

Na tarde da última quin-

ta-feira (03), o veículo VW 
Amarok, que estava sendo 
monitorado pelo setor de 
inteligência da Guarda Civil, 
deixou a cidade pela Rodovia 
Santos Dumont, no sentido 
Campinas. Foi iniciada então 
uma operação para abordar e 
deter as pessoas investigadas 
na região.

A Amarok foi abordada 
pela Policia Militar do Estado 
de São Paulo com o apoio da 
Guarda Civil de Campinas, na 
entrada da cidade de Campi-
nas. Em Indaiatuba, os Poli-
cias Civis do DEPATRI-MG 
(Delegacia de Investigações 
Sobre Crimes Contra o Pa-
trimônio de Minas Gerais), 
junto com os Guardas Civis 

do Setor de Inteligência da 
Guarda Civil de Indaiatuba, 
cumpriram um mandado de 
busca e apreensão em uma 
chácara, na Estrada do Cupini, 
onde a Amarok foi vista várias 

vezes. Na chácara os policiais 
localizaram mais um suspeito 
de integrar a quadrilha.

Os detidos em Indaiatuba 
e Campinas foram conduzidos 
até a DEAS (Delegacia Espe-

cializada Anti-Sequestro) de 
Campinas, e posteriormente 
conduzidos pela Polícia Civil 
de Minas Gerais até aquele 
Estado, onde permaneceram 
à disposição da Justiça.

Os detidos em Indaiatuba 
e Campinas foram 

conduzidos até a DEAS 
de Campinas

Na manhã de terça-feira (08) 
os Guardas Civis receberam 
uma denúncia anônima onde 
informava que uma grande 
quantidade de drogas estava 
sendo preparada para venda no 
bairro Oliveira Camargo.

Ao chegar ao local, os 
guardas viram uma casa com 
portão semiaberto e havia 
um homem no quintal, os 
guardas, então, comunicaram 
o rapaz da denúncia e liberou 
a entrada da equipe. 

Dentro da residência os 
guardas encontraram uma cai-
xa com 10 mil microtubos de 
plástico vazio que servia para 
armazenamento da cocaína. 
Logo a equipe questionou o 
homem que disse que traba-
lhava apenas no envasamento 
da droga e que ganhava R$40 
e uma marmitex por dia.

Os guardas fizeram busca 
nos fundos da residência e lo-

Após o flagrante os 
três indivíduos foram 
presos por tráfico

Na noite de domingo (06) 
um assaltante morreu atropela-
do na Rodovia Santos Dumont 
perto do Km 51, sentido Salto 
Campinas, na altura do Polo 
Shopping. 

O rapaz assaltou uma traves-
ti levando a bolsa da vítima e 
fugiu sentido a rodovia. Na fuga 
o assaltante pulou a proteção de 
concreto e foi atingido por um 
carro, que jogou o mesmo para 

o outro lado da rodovia.
As travestis contaram, em 

depoimento, que foi o sexto 
crime do homem em menos 
de uma semana. Elas ainda 
contaram que o indivíduo agia 
quando a rodovia estava movi-
mentada, e o mesmo chegava 
perto das vítimas, puxava um 
facão e praticava o roubo.

A identidade do homem não 
foi divulgada até o momento.

Na tarde de terça-feira (08) 
três assaltantes foram presos 
após praticar um roubo no 
bairro Vila Suíça. Eles tam-
bém são acusados de praticar 

pequenos furtos durante a 
manhã na cidade.

Diversas viaturas da Po-
lícia Militar foram acionadas 
para a ocorrência que começou 

no Jardim Europa. Os PMs 
tiveram que subir nos telhados 
da casa para tentar capturar 
os ladrões. Dois deles foram 
presos pela Polícia Militar e 

outro pela Guarda Municipal. 
Um quarto elemento segue 
foragido.

Durante o acompanha-
mento houve um acidente 

envolvendo um agente da 
Guarda Municipal com sua 
moto e o mesmo foi socorrido 
e levado ao Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc) e 

passa bem.
No local dos fatos, a Po-

lícia localizou o veículo que 
os indivíduos estavam com 
objetos furtados.

calizaram uma porta, que ao ser 
solicitado que abrisse a mesma, 
o rapaz alegou que era uma 
moradia coletiva e o responsável 
não se encontrava no local. Após 
a solicitação compareceu no lo-

cal a esposa dono do quarto que 
autorizou a entrada da equipe. 
Dentro do cesto de roupa foi 
localizada uma mochila com 
crack e cocaína e no quarto do 
indivíduo foi localizada pasta 

base para cocaína e maconha. O 
mesmo assumiu que as drogas 
eram dele.

Diante dos fatos os três indi-
víduos foram presos em flagran-
te por tráfico.

A identidade do 
homem não foi 
divulgada até o 

momento



Detalhes da 20ª Fenui, que acontece no recinto da FAICI 2018, foram apresentados em coletiva com a imprensa 

Apresentação contará com as principais composições de Tim Maia
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Tradicionais festas voltam a ser realizadas no mesmo local

Faici e Fenui anunciam novidades para 2018
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A Faici (Feira Agro-
pecuária Industrial 
e Comercial de In-

daiatuba) e a Fenui (Festa das 
Nações Unidas de Indaiatuba) 
anunciaram em coletiva de 
imprensa, realizada na última 
terça-feira, dia 08, que as 
tradicionais festas irão voltar 
a ser realizadas no mesmo re-
cinto, assim como ocorria há 
anos atrás. Com isso o público 
poderá prestigiar a Faici e a 
Fenui no mesmo dia, dando 
mais opções de gastronomia 
e de shows.

De acordo com José Mar-
ques Barbosa, presidente 
da Faici, muitas pessoas so-
licitavam um espaço para 
poder jantar antes dos shows. 
“A união veio pra agregar a 
festa e dar mais opções para 
o público”, disse. “Como a 
Faici é uma festa familiar, 
resgatamos as raízes da festa 
e estamos felizes com essa 
parceria e com certeza o pú-
blico irá gostar da novidade”, 
completa Barbosa.

A Fenui, que é também 
uma festa tradicional na cida-

de, não ocorreu no ano pas-
sado, pois os organizadores 
entenderam que era necessária 
a reformulação da festa, após 
19 anos. “O convite veio 
a agregar o que estávamos 
querendo, que era mudar um 
pouco o formato da Fenui. 
O grande diferencial para o 
público da Faici será a gas-
tronomia das cinco etnias que 

teremos, além das apresenta-
ções folclóricas e culturais” 
fala a presidente da AEEI, 
Maria Angela Faustino.

Porém, apesar de serem 
realizadas no mesmo recinto, 
as festas acontecerão em ho-
rários diferenciados. A Faici 
acontece de 3 a 12 de agosto 
(de quinta a sábado), a partir 
das 18 horas. Já a Fenui fun-

cionará nas sextas-feiras (03 
e 10 de agosto), das 20h às 
23h, nos sábados (04 e 11) 
o horário de funcionamento 
será das 11h às 23h e nos 
domingos (05 e 12), será das 
11h às 18h. O público não 
pagará estacionamento e nem 
entrada no período das 11h às 
18h. Para quem for visitar a 
Fenui a partir das 20h, terá que 

comprar o ingresso da Faici.
O novo recinto da Faici 

está localizado na avenida Ge-
neral Motors, s/n, ao lado da 
Toyota, às margens da SP-75. 

Faici
Este ano, a FAICI co-

memora 30 anos de existên-
cia. Seguindo a premissa de 
apresentar novidades a cada 

ano, a Faici 2018 ganha um 
novo e maior recinto, com 
espaço que irá oferece novas 
atrações, como o pavilhão de 
exposições agropecuárias, 
pista de cavalgada e tenda de 
música eletrônica, além do já 
conhecido Bailão e o Parque 
do Peãozinho. Além disso, 
grandes nomes da música irão 
se apresentar no palco princi-
pal da festa como Zé Neto & 
Cristiano; Naldo Barrettos / 
Bruno di Marco & Cristiano 
/ Maiara & Maraísa; Roby & 
Thiago / Henrique & Juliano; 
Gusttavo Lima; Leandro & 
Lorena / Simone & Simaria; 
e Rio Negro & Solimões / 
Naiara Azevedo.

Fenui
A 20ª edição da Fenui, que 

é realizada pela AEEI (Asso-
ciação das Entidades Étnicas 
de Indaiatuba), busca levar 
para a população a tradição 
das etnias japonesa, italiana, 
alemã, afrodescendente e gaú-
cha através da gastronomia 
e apresentações folclóricas 
de dança e música típicas. 
Este ano a Fenui estará com 
um stand, de 2 mil m² e com 
toda infraestrutura necessária 
dentro da Faici.

Tributo à Tim Maia ocorre amanhã no Polo Shopping Indaiatuba
MÚSICA

Continuando sua programação 
para celebrar o Dia das Mães, o Polo 
Shopping Indaiatuba será palco de 
um tributo à Tim Maia com a Banda 
Monallizza, que cantará as principais 
composições do “Síndico” do Brasil. 
O show acontece amanhã, 11 de maio, 
às 20h na Praça Central do empreen-
dimento e tem participação gratuita.

Há 20 anos o Brasil perdia uma 
das maiores vozes da música nacio-
nal. Sebastião Rodrigues Maia, o 
nosso Tim Maia, deixava um legado 
de canções e composições lembrados 
até hoje por todos os apaixonados 
pela música nacional. Mantendo 
viva essa grande carreira, a Banda 
Monallizza especializou-se no som 
de Tim Maia e criou um show con-
tagiante, cheio de clássicos e de bom 
humor.

A banda agitará o público presen-
te ao som de “Gostava tanto de você”, 
“O descobridor dos sete mares” e 
deixarão o clima romântico com 
a canção “Um Dia de Domingo”. 
Tudo isso para matar a saudade de 
Tim Maia, considerado pela revista 
Rolling Stone o maior cantor brasi-
leiro da história.

DIVULGAÇÃO



Hellcats Car Fest acontece neste domingo 
no Museu Ferroviário

EXPOSIÇÃO

Larissa Mioto Miss Infantil SP 2018

Horóscopo de 11 a 17/05 Por Alex Costa Guimarães

Fase boa para atingir metas materiais e financeiras. 
O nativo terá facilidades em sua vida material e 
financeira sendo um momento muito bom, para 
firmar novos negócios e também para novos inves-
timentos, tipo comprar ou vender bens, ou seja o 
dinheiro chega com facilidade. O nativo precisará 

avaliar como é sua maneira de se expressar e como isso reflete em 
seus ganhos e oportunidades.

O tarurino pode sentir uma semana agradável, 
com sentimentos de bem-estar ampliado e com 
sua auto-estima bem colocada, pode até estar mais 
brincalhão que o de costume. Pode perceber que 
sua maneira de trabalhar exige a necessidade de dar 
um tempo para cuidar de si. Nessa fase um romance pode surgir 
de forma inesperada. 

Essa semana pode ser um pouco dificil para o 
geminiano que se sentirá um pouco confuso, mais 
emotivo que o normal e com isso o nativo acaba se 
tornando mais calado ou reflexivo, pois entenderá 
que essa fase é de mergulho em seu mundo afetivo 

e emocional. Sua saúde pode exigir um pouco de cuidado, evite 
ficar sem respirar corretamente.

Essa semana promete agito agradável em sua vida 
social, pode aparecer pessoas interessantes e sur-
girem novas amizades. O canceriano poderá rever 
alguns projetos antigos e melhorar sua forma de 
trabalhar em equipe. Semanas anteriores houve 
uma cobrança para trabalhar em equipe de forma 
coerente, agora é hora de fazer isso bem. Afetivamente é um bom 
momento. Novos amores e um pode ser firmado.

A semana traz oportunidades e novidades à sua vida 
profissional e carreira. È uma fase de crescimento 
profissional, podendo lançar as sementes que trarão 
melhorias em sua carreira mais adiante. Algumas 
decisões podem sofrer atrasos e apesar das pequenas 

dificulculdades, sereá possível concluir algumas decisões.

A semana marca influencias na área de viagens para 
longe, contato com estrangeiros, necessidade de 
desenvolver contatos espirituais e uma nova filoso-
fia de vida pode surgir. Se o nativo tiver contto com 
pessoas que vem de longe será muito promissor. 
Momento excelente para contato com um mestre em qualquer 
área, pois irá refazer sua maneira de ver as coisas.

O libriano tem agora uma maior percepção do seu 
mundo emocional e de sua consciência de vida, 
daquilo que precisa ser estimulado, mantido ou 
retirado de sua vida. Apesar disso ser algo muito 
emocional e o nativo consegue se manter equilib-

rado. Seu relacionamento pode ganhar força neste período. 

Continua a excedlente fase profissional para o es-
corpiano, essa semana mantem sua possibilidade de 
se manter sociável, comunicativo e novas amizades 
podem ser feitas nesse período.um acordo pode ser re-
alizado e a simpatia do nativo trará oportunidades que 
não esperava. Prepare-se para as boas novas que estão chegando.

O sagitariano tem a oportunidade de obter benefícios 
nas atividades que tivem em seu ambiente de tra-
balho ou em sua saúde. O momento é ótimo para 
cuidade de si e criar condições para isso.Deverá 
observar como sua maneira de falar cria situações 
no amiente em que vive.

O capricorniano sente que está mais leve, mais 
brincalhão, algo está deixando-o mais leve e espiri-
tuoso. Seu lado criança surge com frequencia nessa 
semana. Isso permitirá que fique mais receptivo e 
comunicativo. Favorecendo assim a simpatia de 
outras pessoas e até mesmo poderá ser flertado nessa fase. Boa 
fase afetiva. Aproveite.

O aquariano continua lutando com suas energias 
emocionais, agora tende a  buscar um equilibrio 
e isso pode deixa-lo mais fechado, introspectivo 
e focado para sua vida doméstica e seus relacio-
namentos familiares. Sua vida íntima tmabém 

estará em foco. Repensará sua maneira de ser feliz, ou de se 
expressar com os outros.

Essa semana é bastante benéfica, favorecendo 
encontros, sua vida social agitada, encontros 
com diversas pessoas algumas de longe, outras 
de perto, podendo receber convites para festas, 
eventos e realizar encontros com amigos. Viagens 
e estudos são beneficiadas neste período.

Larissa Mioto é eleita 
Miss Infantil do estado 
de São Paulo 2018
Larissa garantiu primeiro lugar entre as 10 candidatas que concorriam à faixa de miss

DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br

MARICHRIS EVENTOS 
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A representante infantil 
de Indaiatuba, La-
rissa Mioto, 9 anos, 

foi eleita Miss Infantil do 
Estado de São Paulo 2018, 
em concurso realizado no dia 
15 de abril na cidade de Mogi 
Guaçu. Na ocasião, a faixa foi 
concorrida por outras 9 candi-
datas. O concurso ocorreu no 
Teatro Tupec onde as candi-
datas foram avaliadas por júri 
especializado e que ao final 
destinou a faixa de miss para 
a lindíssima Larissa Mioto.

De acordo com Adriana 
Mioto, mãe de Larissa, a pe-
quena participa há pelos três 
anos de concursos e contou 
com o apoio da A Nova Loja. 
“A minha filha consegue na-
turalmente emocionar de uma 
forma só dela, com seu jeito 
amável. A Larissa vem cha-
mando a atenção e conquis-
tando o seu espaço no meio 
artístico, e eu como mãe apoio 
e dou toda força para ela”, 
conta. “Ela respeita muito 
suas concorrentes e torce por 
todas elas também”.

Além de participar de con-
cursos oficiais de Miss, Laris-
sa também realiza trabalhos 
como modelo fotográfica para 
lojas, revistas e jornais. “A 
Larissa também gosta muito 
de atuar e já participou de uma 

agência que realizou o con-
curso. Agradecemos a equipe 
Marichris”, conta.

Porém, Adriana revela 
que um dia antes não houve 
preparação e sim diversão. 
“A preparação não deve ser 
sufocante  temos também 
que preparar o emocional”, 
revela.

Para a mãe, Larissa tam-
bém conquistou o título de-
vido as suas qualidades e 
atitudes como humana. “A 
minha filha é muito humilde 
de coração. É uma menina 
muito abençoada e muito 
boazinha. É um presente de 
Deus em minha vida e ela 
possui um brilho especial, Je-
sus, que a destaca e emociona 
a todos com a sua alegria”, 
conta Adriana.

Sobre o futuro, Adriana 
nos conta que Larissa estará 
participando de ações sociais 
e que esse é um dos propósi-
tos de ser Miss. “Ela o fará 
com muito amor e carinho”.

Além disso, Larissa já ini-
cia os preparativos para con-
correr ao Miss Infantil Brasil 
2019. “Ela irá novamente 
com toda sua humildade, 
dedicação, representando a 
nossa cidade e o nosso estado 
de São Paulo”, revela Adria-
na.  “E pedimos patrocínios  
para ajudar a nossa  Miss  
Estado SP,  Larissa Mioto, 
na busca de mais um título, 
o Miss Brasil”, finaliza.

cena da novela do SBT, Cari-
nha de Anjo”, revela Adriana.

A pequena Miss, apesar 
da pouca idade, já coleciona 
títulos como a faixa de 2ª prin-
cesa 2016 e Miss Infantil In-
daiatuba 2017. “Agora rumo 
ao Miss Infantil Brasil 2019”, 
comenta a mãe de Larissa.

Concurso
A preparação do concurso 

Miss Infantil Estado de São 
Paulo, segundo Adriana, 
aconteceu de forma natural, 
uma vez que Larissa já vem 
adquirindo experiências de 
outros concursos. “Contamos 
com a ajuda da equipe da 

A 8ª edição do Hellcats Car 
Fest acontece neste domingo, 
dia 12, a partir das 13 horas, no 
Museu Ferroviário de Indaiatu-
ba localizado na praça Newton 
Prado s/nº. A entrada é gratuita, 
porém pede-se um litro de leite 
longa vida que serão doados 
para entidades da cidade.

Que tal um evento sem fins 
lucrativos com bons carros, 
bons amigos, boa música e aju-
dando ao próximo? Assim são 
os eventos da Bravo Tapeçaria 

em parceria com a Hellcats Car 
Club de Indaiatuba, e nós do 
Grupo Mais Expressão esta-
mos juntos nesta grande festa 
que movimenta a cidade.

Está será a oitava vez que 
o evento familiar acontece no 
município e será aberto ao pú-
blico para que todos os estilos 
sobre rodas sejam bem-vindos. 
Desde os autênticos Hot Rods, 
Carros Antigos Originais, Mo-
tos Custom, Pick Ups, VW´s 
a ar e seus derivados. Todos 

misturados que deixarão os ar-
readores do Museu Ferroviário 
ainda mais charmosos.

A festa ainda contará com 
área de alimentação comple-
ta que será responsabilidade 
dos cursos de gastronomia e 
nutrição da Fiec, serviço bar 
completo, discotecagem com 
o DJ Oscar e DJ Billy, além 
de shows das bandas Unha 
Cravada e The Brothers.

De acordo com os orga-
nizadores, no ano passado 

foram arrecadados 275 litros 
de leite e foram doados 610 
fraldas geriátricas aos Funssol 
de Indaiatuba.

O 8º Hellcats Car Fest con-
ta com o patrocínio do Jor-
nal Mais Expressão, Chopp 
do Alemão, Cayman, Filtros 
Mann, By Deny, Ressotcar, 
Lucio Rodas, Vida Luz, Casa 
da Fazenda e Old Guy´s. O 
evento também conta com o 
apoio da Prefeitura Municipal 
de Indaiatuba.



Adelaide Decoração

Duas Rodas Escola Automotiva

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

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

Quem não experimentou, não sabe o que está perdendo. Uma das 
delícias da Casa da Esfiha é o Faraó Mini Burguer, com burguers de 
kafta, cobertos com mix de 4 queijos e salada especial. Acompanha 
molho com um toque picante temperado com tahine. Corra e peça!
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A Duas Rodas conta com vários produtos para presentear alguém tão 
especial. Não deixe de conferir na Bicicletaria. Temos Bicicletas e vários 
acessórios. Tudo isso e muito mais você encontra na Av. Presidente 
Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269. Sua mãe vai adorar!

Avise os amigos e a família que o almoço é no Grenelle! A sugestão 
é aquela que vocês amam, medalhão de mignon ao molho de vinho e 
risoto de morango. Acompanha salada (assim como todos os pratos 
do cardápio)! Comida de qualidade e com preço amigo é no Grenelle 
Gastro Pub. 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

Está chegando o dia das nossas queridas mamães. É aí que 
surge aquele pensamento com uma preocupação: Presente dia 
das mães, o que eu vou comprar para minha mãe?!  Que tal um 
lindo abajur da Indalux por apenas R$99,90 qualquer modelo. 
Avenida Conceição 239 - 3392-7900

Professor Luiz Carlos do Colégio Meta receberá esse ano mais 
um Troféu Frutos de Indaiá. Parabéns!

Casamento de Suellen Fernandes de Paula. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente

Edilene com 
seu gato Rico 
após consulta na 
Clínica Veterinária 
Bicho Amigo Sérgio, Bruno e Denise

Carlos, Marcelo e Clisthier da EBF capacetes

André, Marcos e Jean



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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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

CETEC participou da Feira In Estética em São Paulo

O vereador Edvaldo Bertipaglia e o vice prefeito Túlio Tomass prestigiaram o café da manhã 
em comemoração dos 40 anos do Colégio Escala, sábado, dia 5

Café da Manhã com Proerd. Alunos das escolas Municipais do fundamental de Indaiatuba, 
juntamente com a polícia militar

Marcelo, da MB Móveis, pescando em Miguelópolis-SP

Sophia e Everaldo almoçando no Cintra Restaurante Glaucio almoçando no Cintra Restaurante

Sandra Schroeder (Assistente Administrativa) foi eleita pelos colegas 
do Yázigi Indaiatuba a colaboradora que mais se destacou em Abril. 
Congrats Sandra! Somos gratos por toda sua dedicação!



CINEMA

A NOITE DO JOGO - Lançamento  -  Comédia  -  Classificação 14 anos  
-  100 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Quarta (16):   19h20
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Quarta (16):   16h45  /  21h50
..............................................................................................................................
DESEJO DE MATAR - Lançamento  -  Ação / Policial  -  Classificação 18 
anos  -  108 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (10)  a  Quarta (16):   19h15  /  21h45
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (10)  a  Quarta (16):   16h15
..............................................................................................................................
O RENASCIMENTO DO PARTO 2 - Lançamento  -  Documentário / Drama  
-  Classificação 12 anos  -  91 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (10),  Sexta (11),  Segunda (14)  e  Quarta (16): 
18h40. Sábado (12)  e  Domingo (13):   15h20  /  18h40. Terça (15): 17h30
..............................................................................................................................
BASEADO EM FATOS REAIS - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Drama / 
Suspense  -  Classif. 12 anos  -  101 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (12):  14h00. *Atenção: para o Cineclube os ingres-
sos tem preço único de R$ 10,00 para todos.
..............................................................................................................................
BRANCO & PRATA - Sessão do projeto “Assista Mulheres”, com roda de 
conversas após exibição* - Documentário - Classificação livre - 40 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Terça (15):   20h00. *Atenção: para a sessão “Assista Mu-
lheres” os ingressos tem preço único de R$ 10,00 para todos.
..............................................................................................................................
VERDADE OU DESAFIO - 2ª semana  -  Terror  -  Classificação 14 anos  
-  100 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Somente na  Segunda (14):   21h00
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Domingo (13),  Terça (15)  e  Quarta (16):   16h15  
/  21h00. Segunda (14):   somente  16h15
..............................................................................................................................
PAULO, APÓSTOLO DE CRISTO - 2ª semana  -  Drama  -  Classificação 
12 anos  -  110 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (10),  Sexta (11),  Segunda (14),  Terça (15)  e  Quarta 
(16):  18h40. Sábado (12)  e  Domingo (13):   13h55  /  18h40
..............................................................................................................................
TEU MUNDO NÃO CABE NOS MEUS OLHOS *
2ª semana  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  94 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (10)  a  Segunda (14):   20h50
*Excepcionalmente este filme não será exibido na terça, dia 15, e na quarta, 
dia 16
..............................................................................................................................
VINGADORES - GUERRA INFINITA - 3ª semana  -  Ficção / Ação / Aventura  
-  Classificação 12 anos  -  150 minutos
Atenção especial aos horários deste filme nesta cine-semana
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (10),  Sexta (11)  e  Terça (15):   21h25. Sábado (12)  
e  Domingo (13):   16h50  /  21h25
Quarta (16):  21h00. *Excepcionalmente na segunda, dia 14, não será exibida 
esta versão no Jaraguá.
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Domingo (13):   18h00. Segunda (14)  e  Terça 
(15):   20h30. *Excepcionalmente na quarta, dia 16, não será exibida esta 
versão no Polo.
3D - LEGENDADO
Polo Shopping: Somente de  Quinta (10)  a  Domingo (13):   20h30. *Excep-
cionalmente na segunda, terça e quarta, não será exibida esta versão no Polo.
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (10):  somente  18h05. Sexta (11)  e  Terça (15):   
15h20  /  18h05. Sábado (12)  e  Domingo (13):   13h30  /  14h45  /  18h05. 
Segunda “Top” (14):   15h20  /  18h05  /  21h25. Quarta (16):   15h20  /  18h05  
/  20h15
Polo Shopping: Quinta (10)  e  Sexta (11):   17h10  /  19h45
Sábado (12)  e  Domingo (13):   13h35  /  15h40  /  17h10  /  19h45. Segunda 
(14),  Terça (15)  e  Quarta (16):   15h40  /  18h05  /  19h45
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (10)  a  Terça (15):   20h15
*Excepcionalmente na quarta, dia 16, não será exibida esta versão no Jaraguá.
Polo Shopping: Quinta (10),  Segunda (14),  Terça (15)  e  Quarta (16):   21h25
Sexta (11),  Sábado (12)  e  Domingo (13):   14h40  /  21h25
..............................................................................................................................
PEDRO COELHO - 8ª semana  -  Comédia  -  Classificação livre  -  95 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente no  Domingo (13):  14h00. *PROMOÇÃO “SES-
SÃO FAMÍLIA” : PARA ESTE FILME, INGRESSO ÚNICO R$ 6,00 POR 
ESPECTADOR
..............................................................................................................................
OS FAROFEIROS - Voltando em cartaz  -  Comédia  -  Classificação 12 anos  
-  103 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Sexta (11),  Segunda (14),  Terça (15)  e  Quarta (16):   15h20
Sábado (12)  e  Domingo (13):   14h20
..............................................................................................................................
DEADPOOL 2 - Pré-estreia mundial*  -  Comédia / Ação  -  Classificação 16 
anos  -  110 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quarta (16):   21h30
DUBLADO
Polo Shopping: Quarta (16):   20h30
*Atenção: para a pré-estreia mundial no dia 16, os ingressos custam R$ 26,00 
(int) e R$ 13,00 (meia)
..............................................................................................................................
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DESTAQUES DO MÊS DE 
ABRIL - ATENTO

ANIVERSARIANTES DO 
MÊS DE MAIO - ATENTO

Willian AssisErika

Diemerson Katiana Edson Pires 

Marcelo Souza, dia 06/05Maura Marques, dia 07/05

Ester, dia 10/05Carlito, dia 03/05

Paulo Ricardo, dia 03/05Fernando Gonzales, dia 06/05 

Em sua 23ª edição, a principal mostra de arquitetura e decoração do 
interior paulista começou na sexta-feira dia 27/04 e vai até domingo 
10/06. O evento acontece este ano na Fazenda Argentina que pertence 
a UNICAMP, e como sempre deixará um legado de recuperação, 
reforçando a tradição de doar as melhorias realizadas em prédios de 
patrimônio público. A Campinas Decor 2018 fica na Rua Dr. Ricardo 
Benetton Martins, s/n Bosque das Palmeiras - Campinas SP.

A 22ª edição do Dançarte aconteceu na Sala Palma de Ouro, em 
Salto, e reuniu trabalhos em diversas modalidades de dança. A 
Galpão 1 venceu em duas categorias do Ballet Clássico. Já o grupo 
de Danças Urbanas garantiu três premiações no Meeting Hip Hop 
promovido no Teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna.

Na Le Paws seu pet 
é tratado com muito 
amor e carinho. Lá 
seu cãozinho pode 
relaxar num delicioso 
banho de ofurô e sair 
com os pêlos macios 
e brilhantes. A Le 
Paws informa aos 
clientes que o período 
de permanência é 
sempre determinado 
na entrada de 
cada pet até duas 
horas após, a partir 
das duas horas 
posteriores será 
cobrado uma taxa 
de R$20,00 a cada 
hora de atraso. Ligue 
e agende um horário 
3875-0583

Dia de Rugby, primeiro o time feminino: Tornados X Lenks, 31 a 0 para o Lenks. Seguido do masculino, onde nossos meninos do 
Tornados, venceram o Cougars.Rugby - por, 64 a 0, pelo Paulista de Rugby. “AVANTI TORNADOS”

Confraternização da equipe do Outlet dos Óculos de Indaiatuba
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Os amigos Juliana Bombana Clauss e Fábio Panzetti 
prestigiando a Personal Organizer Cíntia Lorenti

Os amigos Leticia, Carol e Alex, curtindo o sábado na 
Torrelaguna Pizzaria, que fica na Avenida Cel. Antonio 
Estanislau do Amaral,587

Ingrid aluna da Escola Lisis - Desenvolvimento Intelectual, 
tirando dúvidas para prova de matemática

Familia Gallego, Sr. Francisco, Roberto, Laura e Dona 
Celia, aproveitando para comer uma deliciosa pizza e curtir 
o sábado na Torrelaguna Pizzaria, que fica na Avenida Cel. 
Antonio Estanislau do Amaral,587

Tiago Costa Hair Stylist atende homens, mulheres e crianças, 
com cortes modernos e tradicionais, que valorizam o rosto 
de seus clientes. Agende seu horário e confira o excelente 
trabalho desse excelente profissional! Fone: 2516-6869

Mãe de barriga ou Mãe de vida, Mãe desde sempre ou escolhida... 
Os tipos mudam, mas o Amor não. A Angelo Vertti Indaiatuba 
deseja um feliz dia das mães! Na foto a Linda mamãe Marília 
Benneton vestindo Tailleur A Angelita da loja Angelo VerttiLucas Soster e Cleverson Bandeira do Lava jato Irmãos Soster

Ivanilde Reis, cerimonialista e blogueira, visitando o novo 
Espaço Alessandra Guilger

Caio, Ana, Chido, Nilva e Victor da Chido Imóveis deseja um 
feliz Dia das Mães para todos seus amigos e clientes

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
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B2 Imóveis

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

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA.107 – JD.SANTA CRUZ – R$250 
MIL – dorm, sala, copa, coz, lavanderia, 
wc, edicula 
CA.210 – JD.SÃO FRANCISCO – R$240 
MIL – 2dorms, sala, coz, wc
CA.232 – JD. BRASIL – R$160 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$190 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 - FINANCIA-
MENTO 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$670 
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$540 MIL – 3dorms 
(2sts), sala 2 ambientes, coz planejada, la-
vanderia, wc, lavabo, churrasqueira, garagem 
para 3 carros, 
CS.321 – VL BORGHESE – R$ 1.600.000,00 – 
3dorms planejados (2 st), sala 2 ambientes com 
lareira, lavabo, varanda, lavanderia, escritório, 
dispensa, wc, churrasqueira, fogão á lenha, 
garagem para 4 carros
CA.367 – COND.MONTREAL – R$390 MIL – 
3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz americana, 
lavanderia, WC, churrasqueira c/pia, garagem 
coberta para 1 carro e descoberta para 1 carro.
CA.425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 
– 4dorms (2st), sala 3 ambientes, coz planejada, 
lavabo, varanda, lavanderia, dorm de emprega-
da, dispensa, piscina, churrasqueira,  gramado, 
quintal, pomar, garagem 

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$340 MIL – 
3dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, wc, 
lavanderia, garagem coberta para 2 carros.
AP.517 – JD.RENATA – R$200 MIL – 2 dorms, 
sala em l, coz, wc, lavanderia, garagem coberta 
com portão eletrônico indovidual.
AP.524 – CIDADE NOVA – R$800 MIL – 
3dorms (1st), sala, coz, varanda, wc, garagem 
coberta para 2 carros.
AP.542 – CHACARA DO TREVO – R$370 MIL 
– 3dorms(1st)sala de estar e jantar, varanda, 
coz, 2 wc, ar condicionado, garagem coberta 
para 2 carros.
AP.553 – JD ALICE – R$200 MIL – 2dorms 
com ae, sala, coz planejada, wc com ae, 1 
vaga de garagem
AP.554 – JD.MONTE VERDE – R$255 MIL – 2 
dorms (1st), sala 2 ambientes, coz americana, 
wc com box e gabinete, 1 vaga de garagem 
descoberta
AP.556 – PQ INDAIA – R$240 MIL - 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, sacada, 1 vaga de 
garagem, moveis planejados
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, 1 vaga de garagem, 
moveis planejados

TERRENOS

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

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 
M²  R$250 MIL

CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$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$110 
MIL – 930m²
CH.728 – RECANTO CAMPESTRE ANDRO-
VANDIA – R$425 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, va-
randa, pomar, área gourmet no alicerce, garagem
CH.734 – JD.PANORAMA – R$ 960 MIL – st, 
sala de estar e jantar, lavabo, coz planejada, 
copa, lavanderia, dorm. De empregada, dispensa, 
edícula, sacada, piscina, churrasqueira, pomar, 
quintal, garagem
CH.753 – OLHO D’ÁGUA – R$140 MIL – 1000m²
CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dorms, 
coz, wc, varanda, 1 vaga de garagem coberta, 
pomar, cercado com alambrado.
SI.913 – 7 FOGÕES – R$560 MIL – 8 alqueires
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.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.PEDROSO – R$1000,00 – 2 dorms, sala, 
coz, dispensa, wc, lavanderia, garagem co-
berta para 2 carros pequenos
JD.BELA VISTA – R$1200,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, quintal, garagem
VL. MARIA HELENA – R$1200,00 – 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
VL. TELLER – R$1600,00 – 3dorms (1st), 
sala, coz, wc, garagem para 2 carros.
JD.REGENTE – R$2200,00 – 3dorms (1st 
com ae), sala grande, coz, wc, lavanderia,  
edícula com dorm e wc, churrasqueira, aque-
cimento 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                           
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMER-
CIAL – 3dorms(1st), sala, coz americana, 
WC, as, entrada de carro.
ALTOS DE ITAICI – R$3.700,00 – 4dorms 
(3sts), sala 2 ambientes, coz planejada, dis-
pensa, wc social, garagem p 2 carros.

VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3dorms c/sacada e 
armários (1st c/hidro), sala de estar c/ lareira, 
sala de jantar e TV, copa, coz planejada, la-
vabo, 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, escritório
JD.MORADA DO SOL- R$900,00 – 50m², wc
PAU – PRETO – R$900,00 – 87m², wc
JD.FLORIDA – R$1200,00 – 115m², 2wc
JD.MORADA DO SOL – R$2.000 – 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 – ED. GRANADA – R$900,00 
á R$1.000,00 – salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² 
c/ WC privativo, 1 vaga de garagem, no edifico : 
elevador, escadas, serviço de limpeza, portaria 
virtual, monitoramento 24h, WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m², 2wc, coz
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – sala 
para área de saúde c/wc privativo, incluso 
água, luz, IPTU, ar condicionado, lixo branco.
VL.CASTELO BRANCO – R$1200,00 – 38m², 
2wc, 1 vaga de garagem
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m², 2wc, 
1 vaga de garage, sacada, ar condicionado, 
montado para estetica

TERRENOS

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

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  219m², 
escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 
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Ref. Site: 062951 – Jardim Pau Preto - 3 
dorms., sala, cozinha, WC, área de servi-
ço garagem para 1 carro.

Ref. Site: 447002 – Residencial Monte Verde - 
2 dorms. (sendo 1 suíte), ampla sala, cozinha,  
WC, área de serviço, garagem para 2 carros.

Ref. Site: 163661 – Jd. Esplanada - 3 stes (c/ arm), sala 
2 amb., mezanino c/ wc, lavabo, coz. planejada, wc, 
wc social externo, AS, despensa, área gourmet, área 
de serviço, aquecedor solar, garagem para 4 carros. 

Ref. Site: 88232 – Cidade Nova - 3 dorms. (sendo 
uma suite), sala, cozinha planejada, WC, area de 
serviço, quarto de despejo, WC externo quintal, 
garagem para 2 carros, portão eletrônico.

Ref. Site: 258002 – Residencial Monte Verde - 
2 dorms.(sendo 01 suíte), cozinha com cook-
top, coifa e forno elétrico, sala com sacada, 
área de serviço, WC, garagem para 1 carro.

Ref. Site: 207791 – Centro - 2 dorms.(com 
armários sendo 1 suíte), 2 WC, sala para 2 
ambientes, cozinha planejada, área de ser-
viço com divisória, garagem para 1 carro.

Ref. Site: 168002 – Villa Brizzola - 03 dor-
ms. (sendo 1 suíte) , e ventilador de teto, 
sala 2 ambientes, cozinha planejada, WC, 
área de serviço, garagem para 1 carro.

Ref. Site: 627002 - Núcleo Residencial 
Professor Doutor Carlos Aldrovandi - 
Possui 270 m² de área total, com topogra-
fia em declive.

Ref. Site: 384791 – Cidade Nova II - Imó-
vel com 2 WC e copa. Adaptado para ar 
condicionado. Possui acabamento ideal 
para escritório. 

Ref. Site: 69071 - Jardim Juscelino Ku-
bitschek – 2 dorms. (sendo uma suíte), 
sala, cozinha, WC, área de serviço e 
garagem ampla. 

Ref. Site 334391 – Jardim Do Valle II - 3 
dorms.(sendo 1 suíte), sala, cozinha, 
wc, área de serviço, garagem coberta e 
descoberta.

Ref. Site: 262751 – Jardim dos Colibris - 
3 dorms. (sendo 1 suíte), sala, cozinha 2 
WC, garagem para 1 carro.

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES
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 Terrenos de 300 m², 316m², 377m², 
409m², 442m²
 Valores a partir de R$ 240.000,00 
 melhor localização da cidade

Locação – Salões e Salas

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

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

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

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 SEGU-
RANÇA
R$ 3700,00

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

Locação - Casas

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

VILA FURLAN CA03035
01 DORM, SALA, COZINHA, AS. 1 
BANHEIRO,  
QUINTAL E GARAGEM P/ 2 CAR-
ROS R$ 800,00 + IPTU 
 
CIDADE NOVA CA03039 
02 DORM, SALA, COZINHA, 2 BA-
NHEIROS, QUINTAL E GARAGEM  
R$ 1400,00 + IPTU

VILA SORIANO CA03045 
03 DORM (1SUÍTE). (2 DORM PLAN),-
SALA,  COZINHA PLAN, ÁREA DE 
SERVIÇO, E GARAGEM COBERTA P/ 
02 AUTOS 
R$ 1900,00 + IPTU

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

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

Locação – Apartamentos

Solar dos girassóis AP00816 
{OPORTUNIDADE} sua chance de 
diminuir seu aluguel e morar em 
um condomínio com bastante área 
verde 
02 dormitórios, wc, sala, cozinha, 
01 vaga 
apto térreo  
R$ 500,00 + COND + IPTU (R$ 
850,00)
 
Apartamento em Salto
2 dormitórios, sala, cozinha, wc e 
varanda, área comum possui play 
ground, bicicletário e salão de festa 
R$ 800,00  isento de cond e iptu 

Azaleia de Itaici – AP00710
03 dormitórios, sala, cozinha, Wc 
,01 vaga, portaria 24 horas e área 
de lazer.
R$ 1.100,00 (Incluso 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 ambien-
tes, cozinha planejada e 02 vagas. 
Área de lazer completo 
R$ 1500,00 + cond + iptu

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

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

Venda- Apartamentos

Jd. Eldorado– AP00555
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, 
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 planeja-
da, Wc planejado e 01 vaga.
R$ 195.000,00

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

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

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

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

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

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

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

Pq. São Lourenço –AP00818
03 dormitórios (01 suíte), sala, Wc, 
Cozinha com armários 01 vaga.
R$ 245.000,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Venda – Casas 

OPORTUNIDADE 
LINDA CASA NO JD ESPLANADA II 
03 DORMITÓRIOS PLANEJADOS 
(3SUÍTES), SALA 2 AMBIENTES, 
ÁREA DE LUZ, COZINHA PLANE-
JADA, 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, chur-
rasqueira 1 vaga
R$ 240.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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, la-
vabo, 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. Res. 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

Casa em Condomínio Flam-
boyant – CC00052
03 dormitórios (01 suíte), armá-
rios planejados nos 3 dormitórios, 
ar condicionado na suíte, sala 02 
ambientes, cozinha planejada, 
Wc, área gourmet.
R$385.000,00

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

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

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 con-
domínio fechado de 150 m²)
R$730.000,00

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

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

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

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

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

Loteamento Jardim Residencial Dona Lucilla



B6 Casa / Construção / Decoração

VENDE-SE CASAS INDAIATUBA
OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM MORADA DO 
SOL. RUA-77 PRÓXIMO AO PARQUE ECOLÓ-
GICO DE R$210.000,00 EM OFERTA SOMENTE 
PARA O MES DE ABRIL POR R$195.000,00 
03 DORMITÓRIOS, SUITE, GARAGEM, BOM 
ACABAMENTO EM LOTE DE 125M2. F=99762-
7997/3935-3294 CORRA!!.
JD.COLIBRIS, 02 DORMITÓRIOS (01 Suíte) 
SALA- COZINHA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, 
GARAGEM P/02 AUTOS. OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! EM OFERTA PARA O MÊS DE ABRIL 
DE: R$300.000,00 POR APENAS: R$245.000,00 
AC. FINANC, OU TERRENO NO NEGÓCIO. 
F=19/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
JD.COLIBRIS, 03 DORMITÓRIOS (01 Suíte) 
SALA- COZINHA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, 
GARAGEM P/02 AUTOS. OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! EM OFERTA PARA O MÊS DE ABRIL 
DE: R$300.000,00 POR APENAS: R$265.000,00 
AC. FINANC, OU TERRENO NO NEGÓCIO. 
F=19/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
JARDIM ADRIANA- EXCELENTE CASA EM DOIS 
PAVIMENTOS, SENDO NO PAV SUPERIOR:02 
DORMITÓRIOS (01 SUITE) WC SOCIAL, SACADA 
COM PORTA BALCÃO COM VISTA PARA O PAR-
QUE ECOLÓGICO-E NO PAV INFERIOR: SALA 02 
AMBIENTES –LAVABO, WC SOCIAL, LAVANDE-
RIA, EDICULA   E GRANDE ESPAÇO DE TERRENO 
COM PISO IDEAL PARA PISCINA, GARAGEM 
COM PORTÃO ELETRONICO. DE R$350.000,00 
EM OFERTA DURANTE O MÊS DE ABRIL POR 
R$290.000,00 CORRA!! TEL:19-/997627997

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

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

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 99762-7997

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

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

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

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

ALUGA-SE CASAS INDAIATUBA
JD.MORADA DO SOL (ANT-64) (PAV.SUP.) 01 
DORM–SALA -COZ. –WC – LAV .R$ 650,00  + IPTU.
JD.MORADA DO SOL (ANT-64) (PAV.SUP.) 01 DORM–
SALA -COZ. –WC – LAV – GAR. R$ 850,00  + IPTU.
JD.MORADA DO SOL (ANT-78)(PAV.SUP) 03 DORM. 
-COZ. – SAL- WC – LAV – GAR. R$ 1.000,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-78)(FUNDOS) 01 
DORM. -COZ. – SAL- WC – LAV – SEM GARAGEM 
R$ 700,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-79) 02 DORM.- SALA- 
COZINHA-WC-LAVANDERIA E GARAGEM R$ 
900,00 + IPTU

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

CASAS

CA03796 – JD. NOVA VENEZA - 2 dormitórios, sala, 
banheiro e 2 vagas. R$275.000,00
CA03515 – PQ. BOA ESPERANÇA - 2 dormitórios (1 suí-
te), 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, banheiro social com armário, área de serviço 
coberta, 2 vagas de garagem , portão eletrônico e  piso em 
porcelanato. R$390.000,00
CA03146 – VL. HOMERO – 3 dormitórios (1 suíte), sala 
2 amb, coz, área de serviço e garagem p/ 5 carros e 
portão eletrônico. Aceita permuta c/ casa até 270 mil. 
R$550.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Excelente ponto comercial 
e/ ou residencial. Copa e cozinha planejada e integradas, 
4 dormitórios (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 – 3 dormitórios (1 suíte), 
sala 2 amb, coz, área de serviço e garagem p/ 5 carros 
e portão eletrônico. Aceita permuta c/ casa até 270 mil. 
R$320.000,00
CA03706 – JD. MONTREAL RES. - Sobrado c/ 3 suítes, 
sala 2 ambientes, cozinha, 4 vagas (sendo 2 cobertas). 
Aceita permuta. R$650.000,00
CA03701 – COND. MONTREAL - 3 dormitórios (3 suítes), 
2 salas, 4 banheiros e 2 vagas. R$680.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, escritó-
rio, lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo, sala de jantar, 
cozinha, área gourmet, piscina preparara p/ iluminação, 
cascata em granito preparada para aquecedor solar, pai-
sagismo e 4 vagas (2 garagens cobertas). R$840.000,00
CA03782 – JD. ESPLENDOR - 5 suítes c/ AE (1 suíte 
master c/ closet), 2 cozinhas (1 interna planejada), sala 
de jantar e estar, Jd. de inverno c/ fino acabamento em 
porcelanato, piscina c/ cascata, aquecimento solar, área de 
lazer completa c/ playground, 3 vagas de garagem cobertas 
e 3 vagas descobertas. R$1.615.000,00

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

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. plane-
jada e 1 vaga de carro. R$900,00 +_ IPTU + Cond.
AP00991 – ED. ROCCAPORENA – 1 dorm, sala, coz e gar. 
R$950,00 + IPTU + Cond.
AP01133 – RES. VITÓRIA – 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, coz e 
1 vaga cob. R$1.100,00 + IPTU + Cond.
AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, coz. plan. e 1 
vaga. R$1.500,00 + IPTU + Cond.
AP00855 – PQ. BOA ESPERANÇA - 3 dorms (1 suíte), cozinha, 
sala e 2 vagas de 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$1.000,00 incluso IPTU 
e Cond.
SL00307 – DIPLOMAT OFFICE & MALL – 40 m². Estacion. rotativo. 
R$1.000,00 + IPTU + Cond.
SL00369 – ED. OFFICE PREMIUM - 40m², WC feminino e masculino 
e cozinha. R$1.200,00 + IPTU

SALÕES COMERCIAIS

SL00343 – CENTRO – 84m² c/ WC, estac, ar cond e elevador. 
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

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA2010 – JD. REGENTE – 2 dorms (1 suíte), sala, coz e 
gar. R$850,00 + IPTU
CA02089 – JD. CALIFÓRNIA – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$900,00 + IPTU
CA03027 – JD. MORADA DO SOL – 2 dorms, sala, coz e 
gar. R$950,00 + IPTU
CA03803 – JD. REGENTE- 2 dorms, copa, coz c/ gar. 
R$1.000,00 isento de IPTU
CA1301 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, sala, cozinha 
e gar. R$1.100,00 + IPTU
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
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

CA02900 – PQ. DOS GUARANTÃS - 3 dorms (1 suíte), 
sala, lavabo, coz, lavand, churrasq e 2 vagas. R$1.900,00 
+ IPTU + Cond.
CA03792 – JD. MONTREAL RES. - 3 dorms c/ AE (1 suíte), 
sala, coz. c/ AE, área c/ churrasq e 2 vagas. R$2.300,00 
+ IPTU + Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 máster), sala 
2 ambs, coz. plan, lavand. plan, escritório, lavabo, piscina, 
1 dorm, WC, área c/ churrasq, sauna e 4 vagas. R$5.000,00 
+ IPTU + Cond.

CASAS COMERCIAIS

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

APARTAMENTOS

AP01317 – JD. MORADA DO SOL - 2 dormitórios, sala, 
banheiro e 1 vaga, R$206.000,00
AP01315 – PORTAL DAS FLORES - 3 dormitórios com 
AE, sala, cozinha planejada, lavanderia, WC e garagem. 
R$280.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / GUARUJÁ – 
SP - 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, sacada 
e 1 vaga de garagem no boulevard. R$320.000,00
AP01276 – ED. JARDINS DI BARI - Apto mobiliado - 2 dor-
mitórios com A/E e cama (1 suíte), sala com sofá, TV, lustres, 
papel de parede, cozinha com estufa e cooktop. R$340.000,00
AP01313 – ED. SAINT GERMAIN - 3 dormitórios com varanda 
e armários (1 suíte), sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 2 
vagas. R$420.000,00
AP01051 – ED. MAJESTIC - 3 suítes, sala 3 ambientes, 
varanda gourmet, lavanderia, 3 vagas de garagem com 
depósito/box. Laje técnica e área de lazer completa. 
R$920.000,00

TERRENOS

TE01697 – VENEZA – 150m². R$118.000,00
TE01692 – JD. RES. VIENA – 250m². R$180.000,00
TE01532 – EUROPARK – 1.000m². R$600.000,00

CHÁCARA

CH00615 – FOGUETEIRO - 2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro. R$300.000,00
CH00624 – VALE DO SOL - 3 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, piscina 6x4, churrasqueira com pia e 1 
banheiro e garagem. R$470.000,00
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Vende-se casa  no 
condomínio Mon-
treal rua Toronto  n° 
265 - lavabo, área de 
churrasqueira, blin-
dex verde em toda 
casa , 2 garagens 
entrada de ar esplit  
(material de primeira 
linha com captação 
de água da chuva). 
Valor: R$ 460.000,00 
( preço à vista com 
450.000,00). Contato:   
19. 98151-0501
Casa com 2 dorms no 
Jd. Pedroso R$190 
MIL - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do sol 
R$290 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms no 
Altos de Itaici R$850 
MIL F. (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na 
Vl Maria Helena com  
at :  2700m², para 
construtores é pos-
sível desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² e 1 
de 950m² - F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Imperdível! Permuta-
-se uma ótima casa em 
½ lote, no Jd.do Valle, 
por uma na Cecap. 
base: R$320.000,00 
se for de maior va-
lor, pode-se voltar até 
30mil reais. F. 3017-
2608 / 9.9762-7997 / 
3935-3294

Jd. Colibris, 2 dormi-
tórios (1 suíte) sala, 
cozinha, wc social, la-
vanderia, garagem p/ 
2 autos. Oportunida-
de única!! Em oferta 
para o mês de janei-
ro de: R$300.000,00 
p o r  a p e n a s : 
R$245.000,00 ac. Fi-
nanc, ou terreno no 
negócio. F.3017-2608 
/ 99762-7997 / 3935-
3294
Jardim Hubert :  3 
dormitórios (1 suite) 
cozinha americana-
-mezanino nos fundos 
- garagem c/portão 
eletronico – lote de 
130m2. Oportunidade 
única!! R$270.000,00. 
Aceita lote/ financia-
meno. F. 3017-2608 
/ 99762-7997 / 3935-
3294.
Oferta inacreditável! 
Nair Maria em salto 
sp, próximo a cobreq, 
em lote de 180m2 04 
cômodos e entrada 
para autos, apenas: 
R$200.000, estuda 
50% de entrada 60 
x R$1650,00 direto 
com o proprietário. F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294.
Oferta Inacreditá-
vel! Nair Maria em 
Salto SP, próximo a 
Cobreq, em lote de 
180M2 4 comodos e 
entrada para autos, 
apenas: r$200.000, 
estuda 50% de entra-
dA 60 x R$1650,00 
direto com o proprie-
tário. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-
3294.

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$210.000,00  F. 
3875-2215
Vendo casa Jd. Re-
gina. Sobrado com 3 
dorm., sala com 2 am-
bientes c/ lavabo, sala 
tv, 1 suíte, wc, closet, 
sacada, cozinha, la-
vanderia, varanda, 
quintal com 4 vagas, 
quarto despejo. Acei-
to permuta. Fones: 
(19) 3017-5541/ (19) 
99259-1877
Vende-se ou troca-
-se casa Jd. Monte 
verde por chácara 
no Itaici, ou casa no 
Jd. Pau Preto. Casa 
A.T. 250 m², A.C. 179 
m², portão eletronico, 
cerca elétrica, aque-
cedor solar,  área 
gourmet, piscina 3x5, 
casa com 7 comodos 
sendo 2 banheiros 
e lavanderia. Tra-
tar com proprietário 
F.: (19) 3816-2011- 
99487-5089
Vila Suiça,  por ape-
nas R$ 446.000,00,  
excelente oportu-
nidade, Casa com 
250 m2 de constru-
ção.  3 dormitórios, 
1 suite, 2 wc, gara-
gens. Ref. CA00120 
-  19.  3816.8380  - 
98364.0235
Jd.Paulista II, ex-
celente imóvel,   3 
dormitórios, 1 suite, 
2 salas,  wc,  3 vagas 
de garagem, 207 m2 
AC.  Ref. CA00128 
-  R$  450 .000 ,00  
-  19 - 3816,8380  -  
98364.0235

Jd. Umuarama - 2 
dormitórios (1 suíte), 
sala 2 ambientes in-
tegrada com cozinha 
americana planeja-
da, 2 vagas de gara-
gem, churrasqueira 
e espaço de lazer. 
R$400.000,00. Acei-
ta permuta. Fone: 
(19) 99164-1734
Jd. Regina - 3 dor-
mitórios (1 suíte), 
banhe i ro ,  sa la  2 
ambientes, cozinha 
independente,  la-
vanderia, quarto de 
despejo, banheiro 
e espaço gourmet 
com churrasqueira 
e 4 vagas de gara-
gem (2 cobertas). 
R$550.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Sua casa com finan-
ciamento de terreno 
e construção a partir 
de R$ 185.000,00 
-  Jd. Nova Veneza,  
Jd Veneza,  Jd. Sa-
biás - aceitamos ter-
reno, veículo, moto.  
F. 3816-8380  ou  
9.8364-0235
Vila Furlan - 1 quar-
to, sala, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia, 
A.C. 35 m² A.T. 83 
m². Toda reforma-
da com documen-
tação e escri tura. 
R$155.000,00.  F: 
(19) 9 8979-4700
V i l a  F u r l a n  -  1 
quarto, sala, cozi-
nha, banheiro, la-
vanderia, garagem 
A.C. 40 m² A.T. 94 
m². Toda reformada 
com documentação 
e escritura. (OBS: 
Esta a lugada por 
R$650,00 por mês).  
R$165.000,00.  F: 
(19) 9 8979-4700

V i l a  B r i z o l a  – 
CA02996  -  Casa 
frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitó-
rio, Wc. Casa fun-
dos – 01 dormitó-
r io ,  coz inha,  Wc. 
R$210.000,00  F. 
3875-2215
Jardim Eldorado - 3 
dormitórios sendo 1 
suíte, sala, cozinha, 
banheiro, lavande-
r ia  e  2  vagas de 
garagem cobertas. 
R$350.000,00. Acei-
ta permuta com ter-
reno menor valor em 
Condomínio. Fone: 
(19) 99721-0395
J d .  M o r a d a  d o 
Sol - 2 dormitórios, 
sala, cozinha, WC 
social e 2 vagas de 
garagem descober-
tas. 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 embutidos), 
sala, lavabo, cozinha, 
lavanderia, churras-
queira 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, co-
zinha planejada no 
segundo andar, bloco 
10 (próximo a portaria, 
área de lazer e vista 
privilegiada) Condomí-
nio R$ 187,00 e IPTU 
R$ 57,00 - Valor: R$ 
21 mil  - Falar com 
Márcia  F.: (19) 98102-
7090
Jd.Morumbi  apar-
t a m e n t o  p o 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 dor-
mitórios,  wc,   sala,  
cozinha,  lavanderia 
externa,  varanda e 
quintal, 1 vaga,   65 
metros quadrados,  
valor  R$ 265.000,00. 
Aceito financiamento 
bancário.   FONE 19 
-  3816.8380  -  19 – 
9.8364.0235   
Cocais II - 2 dormitó-
rios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 
1 vaga de garagem co-
berta. 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 dormitórios 
+ 1 suíte, todos com  
armários, lavanderia  e 
cozinha planejada. Ga-
ragem 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 terreo 
no Portal das Cere-
jeiras com 2 dorm., 
banheiro, sala, cozinha 
e lavanderia, garagem 
com 1 vaga para carro 
e moto, com cobertura. 
F.: (19) 99286-8228 

 
Ed. Royale - 3 dormi-
tórios com armários 
(2 suítes), banheiro, 
sala, cozinha planeja-
da, lavanderia, varanda 
gourmet e 2 vagas de 
garagem no 2º subsolo. 
R$2.000,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99168-6945
Alugo lindo apartamen-
to com 3 quartos, 1 
banheiro, sala, cozinha, 
lavandeira, garagem 
para 1 carro, muito 
confortável (todo refor-
mado). Fica no centro 
da cidade.Valor R$ 
1.300,00 (livre do IPTU 
e cond.), peço fiador. 
Ligue (19) 99708-3931 
ou (19) 3835-1772. 

Alugo apt na praia 
grande Vi la Gui-
lhermina à 50 m 
d a  p r a i a  p a r a 
f ina is  de semana 
e  temporada.  F . : 
(19) 3328-4766 (19) 
99564-4054
Cocais II - 2 dor-
mitórios, banheiro, 
sala, cozinha, lavan-
deria e 1 vaga de 
garagem coberta. 
R$1.000,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99168-6945

 
V a l e  D o  S o l ,  4 
dorm, AT 1550m2, 
Documentado para 
transferência ime-
diata. R$650.000,00, 
W h a t s a p p :  1 9 -
997519921. Creci 
65362.
Sítio em Piedade 
SP, 26.000m², casa 
c/ 3 dorms, 2 wcs 
, toda avarandada, 
gramada,  pomar, 
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 Indaiatu-
ba de igual ou menor 
valor. Estuda entra-
da + parcelamen-
to. 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
Chácara no Pq. Da 
Grama com 5.130 
m² R$180 MIL (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
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M a r c h ,  1 . 0 S , 
completo,manual , 
Flex, preto, por R$ 
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.
Vendo Xsara Picas-
so 2004 R$ 4800,00 
aba ixo da tabe la 
fipe. Ar,vidro elétrico, 
computador de bor-
do, direção hidráuli-
ca, rádio, banco com 
regulagem de altura e 
documento ok. Valor 
da venda 10.000,00. 
Aceito moto no va-
lor de até 4.000,00. 
Falar com Marcelo 
(19)99462-7605
 

Ofereço-me para servi-
ços de babá e acompa-
nhante de idosos (com 
veículo próprio). Falar 
com Leila (19) 3825-
0706 ou (19) 99652-
8120 - (19) 98899-2457 
(whats app)

Ofereço-me como 
pedreiro, encanador 
e reformas em gerais 
(Construção civil) João 
(19)98329-8580.
Ofereço-me como 
passadeira (experi-
ência de 6 anos na 
área) para empresas 
ou serviço particular. 
Favor entrar em con-
tato com Regiane F.: 
(19) 99308-6581
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
crianças pessoas com 
necessidades espe-
ciais e etc. Atendi-
mento Residencial e 
hospitalar poço refe-
rências e experiência 
contato Evelyn - 19 
9 88694313 ou 19 9 
94466299
Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro 
(a), casal (não tenho 
filhos pequenos) (19) 
99417-0626 whats app
Ofereço-me como 
cuidaDora de idosos, 
como acompanhante 
hospitalar qualquer ho-
rário, folguista e final de 
semana. (19) 99417-
0626 (claro) whats 
app - (19) 99618-9664 
(vivo) whats app
Ofereço-me como fa-
xineira diarista, com re-
ferência e experiência 
(19) 99417-0626 
Ofereço-me como 
limpador de vidros, 
corpus (coleta de lixo), 
ajudante em geral. F.: 
(19) 99712-4862
Ofereço-me como ca-
beleireira e manicure. 
Promoção: corte, hi-
dratação + escova R$ 
45,00. Pé + mão grátis 
sobrancelha F.: (19) 
99369-5615 ou (19) 
3935-0499
Ofereço-me para 
prestar serviços de cor-
tar grama e limpeza de 
terreno. Tenho máqui-
na. Falar com Denis. 
(19) 95223-7579
Ofereço-me como 
serviços de motorista 
e caminhão F.: (11) 
975314276
Ofereço-me como mo-
torista profissional fa-
culdade particular CNH 
A D com cursos de 
motorista de passagei-
ros e escolar - Rosane 
F.: (19) 99719-4661 
email: rosane.pithan@
gmail.com

 
Mosteiro de Itaici– 
TR00794 - Terreno de 
2.500 m² R$ 370.000 
F. 3875-2215
Terrenos de 300 m², 
316m², 377m², 409m², 
442m² -  Valores a par-
tir de R$ 240.000,00 
melhor localização da 
cidade
Jard. Dos Impérios 
excelente localização e 
topografia AT 150m2. 
Documentado para 
transferência imediata. 
R$109.000,00 What-
sapp: 19-997519921. 
Creci 65362.
Jd. Tropical,  terreno 
com 150 m2,  escri-
turado,  plano, cer-
cado.  Apenas R$ 
160.000,00. Aceito 
carro novo, Corolla,  
Honda,  Ecosport,  por  
até R$ 100.000,00 
como parte de pa-
gamento. O saldo à  
vista.     19 – 3816.8380  
- 98364.0235

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 ter-
reno de menor valor 
em loteamento aber-
to. Doc. OK. F.: (19) 
99321-2684 (whatsa-
pp) / (19) 98131-5384 
- Valor R$ 235.000,00 
(tratar com proprie-
tário)
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 - 600 
M2,  R$ 398.000,00 F. 
3816-8380 ou 9.8364-
0235

Jd. Dos Lagos,  con-
domínio fechado, alto 
padrão, excelente 
localização, Terreno 
com 525 m2,  área 
construída 345 m2, 4 
suites,  3 salas, 4 ga-
ragens. Ref.CA00069,  
R$ 905.000,00 F. 
3816-8380 ou 98364-
0235
Terra Magna,  450 
M2,  R$ 210.000,00  F. 
3816-8380 ou 9.8364-
0235 
Terreno comercial - 
Jd. Esplanada II  - 472 
m², ao lado da LeLUH 
KIDS, lateral da Pre-
feitura, Rua Amando 
Zanotello - Quadra G1 
- lote 25. - Valor: R$ 
480 mil  (aceito permu-
ta até 50 % do valor) F.: 
(19) 98102-7090 Falar 
com Márcia 
Terreno, Jd. Re-
gina,  280 m2,  R$ 
185.000,00. F.: 19 – 
3816.8380   -  19 – 
9.83640235
L o t e  I n d u s -
t r i a l  -  1 . 0 0 0 m ² . 
R$360.000,00. Fone: 
(19) 99166-8272

Oportunidade - Ter-
renos  de  150m² . 
Entrada + parcelas. 
R$120.000,00. Fone: 
(19) 99166-3272
Nova Veneza - 150m². 
Boa topografia, pron-
to para construir . 
R$115.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395

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

Vendo teclado  F.: 
3834-1367 (ligar no 
período noturno após 
as 20:00) ou F.: (19) 
98258-3949
Portão completo p/ 
social Falar com So-
nia F.: (19) 3935-1633

Vendo bicicleta Mo-
nark nova  Aro: 28   
F.: 3834-1367 (ligar 
no período noturno 
após as 20:00) ou F.: 
(19) 98258-394
Calça Jeans a partir 
do 36 ao 40 Valor: 
R$ 20,00 Falar com 
Sonia F.: (19) 3935-
1633
Mini máquina de 
costura R$ 50,00 
Falar com Sonia F.: 
(19) 3935-1633
Bicicleta de alumí-
nio aro 26 R$ 430,00 
F.: (19) 3885-3741 
Vendo coleção ma-
nual globo do auto-
móvel ( mecânica ) 5 
volumes R$ 60,00 F.: 
(19) 3017-5541/ (19) 
99259-1877
Vendo fr i tadeira 
arno Actifry Semi-
nova R$ 220,00 F.: 
(19) 3017-5541/ (19) 
99259-1877
Vendo cortador de 
grama trapp mc - 
350 ; 220 v; Motor 
1 cv; 3540 rpm R$ 
280,00 F.: (19) 3017-
5541/ (19) 99259-
1877
Vende-se máquina 
de lavar roupa. Valor 
R$ 300,00 Falar com 
Sônia ou Luiz F.: (19) 
3016- 3599 ou F.: 
(19) 3935- 8330
Vende-se esteriliza-
dor. Valor R$ 250,00 
Falar com Sonia ou 
Luiz F.: (19) 3016- 
3599 ou F . :  (19) 
3935- 8330
 

Vende-se Picape 
Corsa ano: 2001 em 
bom estado. F.: (19) 
99296-2095

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 ,  automát ico, 
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 contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Onix 1.4 LTZ, 2017, 
preto, Flex, km: 28.650, 
por R$ 54.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
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 contato 
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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Auxiliar de cozinha

Auxiliar de logística (PCD)

Auxiliar de marceneiro

Consultor de vendas

Costureiro

Cozinheiro

Empregado domestico

Gerente balconista 

Lavador de auto

Marceneiro

Mecânico de manutenção 

a diesel

Motorista de caminhão 

basculante

Oficial de Serviços Gerais

Operador de Caixa  (PCD)

Operador de Empilhadeira

Operador de Torno Co-

mando numérico

Polidor de automóveis

Repositor de mercadorias

Sushiman 

Técnico de televisão

Técnico em Manutenção 

Elétrica de maquinas

Vendedor 

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

SELECAO@JOBLINERH.COM.BR
ACESSE NOSSO SITE: 

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

AUXILIAR DE LIMPEZA  – Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba. Para 
trabalhar em Limpeza de empresas 
e condomínios. Disponibilidade para 
trabalhar aos finais de semana.
CONSULTOR (A) COMERCIAL – Pos-
suir experiência anterior em empresas do 
Ramo de Terceirização de Serviços de 
Limpeza e Portaria ou Agência de empre-
gos. Experiência em vendas de Serviços 
de Recrutamento & Seleção, temporários 
e terceirização. Será responsável pelo 
comercial da empresa e prospecção de 
novos clientes. Residir em Indaiatuba. 
CNH categoria B. Irá dirigir os carros da 
empresa em Indaiatuba e região.
ENCARREGADO (A) OPERACIONAL 
– Ensino médio completo. Conheci-
mentos em Informática. Experiência em 
supervisão de funcionários da área de 
Portaria e Limpeza. Residir em Indaia-
tuba. Disponibilidade de horário. CNH 
B. Irá dirigir os carros da empresa em 
Indaiatuba e região.
MOTORISTA BI-TREM - Possuir expe-
riência como Motorista de Bi-Trem com 
experiência em Silo.Residir em Indaiatu-
ba ou Salto. CNH categoria E atualizada.
Curso de Transporte Produtos Perigosos 
Atualizado (Mopp).
OPERADOR DE MAQUINA CONVEN-
CIONAL (CADASTRO) – Ensino médio 
completo. Curso de Metrologia e Leitura 
e Interpretação de desenho. Desejável 
Técnico em Mecânica, Automação Indus-
trial ou cursos relacionados. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horário. 
Experiência em Produção.
OPERADOR DE TORNO CNC - Experi-
ência na função. Ensino médio completo 
e curso e conhecimentos em Metrologia 
e Leitura e Interpretação de Desenho. 
Residir em Indaiatuba. 
PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) 
– Para trabalhar nas áreas de Limpeza 
e Recepção. Residir em Indaiatuba. 
Experiência na função.
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – Para 
trabalhar em portarias de empresas e 
condomínios. Possuir experiência em 
controle de acesso, ronda e monitora-
mento. Ensino médio completo. Conhe-
cimentos em Informática. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
ZELADOR (CADASTRO) – Experiência 
na função. Experiência em Pintura, 
reparos elétricos e encanamento. Para 
trabalhar em condomínios. Ensino funda-
mental completo. Residir em Indaiatuba. 
CNH AB.

empregos

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

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

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

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

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

ESTAMOS CONTRATANDO

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

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

 FONE/FAX: (19) 3875-3759

ANALISTA DE PCP (8287): 

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS (8289): 

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

ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123): 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA (8322): 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (8247): 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (8302): 

ASSISTENTE ALMOXARIFE (8325): 

ASSISTENTE COMERCIAL (8248): 

ASSISTENTE DE COMPRAS (8320): 

AUX. DE INSPETOR DE QUALIDADE (8330): 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8270): 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8292): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8272): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8319): 

AUXILIAR FISCAL (8323): 

COORDENADOR ADM./ FINANCEIRO (8295): 

MECÂNICO DE CAMINHÕES (8280): 

MOTORISTA (8268): 

OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM (8327): 

OPERADOR DE SERRA (8328): 

OPERADOR DE TORNO AUTOMÁTICO (8317): 

OPERADOR DE TORNO AUTOMÁTICO (8318): 

OPERADOR EMPILHADEIRA (8314): 

OPERADOR MÁQUINAS (8310):

TECNICO ELETROTECNICA/ ELETRÔNICO 

(8242):  

TECNICO SEGURANCA DO  TRABALHO (8251): 

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO (8279): 

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO 

JR. (8309): 

VENDEDOR INDUSTRIAL EXTERNO (8214): 

Interessados 
entrar no site 

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

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

Empregos
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