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FUTSALFAICI ESPECIAL
Na tarde do último 

sábado (12) no Giná-
sio Sol Sol, Regastas 

Saltense e Palone 
Tintas jogaram a final 
da terceira divisão e o 
Regatas saiu vencedor 

pelo placar de 7x6.

A GD Engenharia é 
uma empresa que atua há 3 
anos no mercado de Indaia-
tuba na área de engenharia 
civil e segurança do traba-
lho, e realiza atendimento 

especializado e diferencia-
do para os clientes. 

A Faici acontece de 2 
a 12 de agosto com uma 
programação de rodeios, 
atrações como a  Fenui, 
shows de artistas reno-

mados, e agora conta 
com o Vip Open Bar 

Super Premium.
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Caminhada “Atenção pela Vida” ocorre dia 27

Operação Hades prende 20 pessoas 
acusadas de tráfico de drogas

Geist alerta sobre 
Lei de Manutenção 
de Ar Condicionado

Indaiatuba alcança 
Grau de Excelência 
em Coleta de Lixo

Escola de Magia e 
Bruxaria chega ao Polo 
Shopping Indaiatuba

Gratuidade será 
automática para estudante 
de escola pública

INSS reduzirá 
agendamento presencial 
a partir de segunda

Operação Hades prende 
20 pessoas acusadas de 
tráfico de drogas

RESOLUÇÃO

PESQUISA

DIVERSÃO

ENEM ALTERAÇÃO POLÍCIA
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A partir de 1º de junho, en-
tra em vigor a Lei nº 13.589, 
que altera a forma como deve 
ser realizada a manutenção 
de ar condicionado para sis-
temas já instalados.

A Coleta de Lixo de Indaia-
tuba alcançou no 1º trimestre 
deste ano, Grau de Excelência 
com 60% de aprovação e 828 
pontos. É que diz a pesquisa re-
alizada pela Indsat e divulgada 
no último dia 10 de maio.

A partir de hoje, dia 18 
de maio, até o dia 27, o Polo 
Shopping Indaiatuba será sede 
de um evento especial voltado 
para os admiradores dos livros 
e filmes da série Harry Potter.

Os estudantes da última 
série do ensino médio de es-
colas da rede pública terão 
gratuidade automática ao se 
inscreverem no Enem deste 
ano, mesmo os que não tive-
rem solicitado a isenção de pa-
gamento da taxa de inscrição. 

A partir de segunda-feira, 
dia 21, o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) deixará 
de agendar o atendimento pre-
sencial para salário-maternidade 
e aposentadoria por idade urbana. 
Agora, o segurado deverá acessar 
o Meu INSS ou ligar para o 135.

Na manhã de sexta-feira (11) 
uma ação conjunta da Polícia 
Civil e Guarda Civil chamada 
de “Operação Hades” prendeu 
20 pessoas acusadas de tráfico de 
drogas. As buscas e prisões ocor-
reram no Parque Campo Bonito e 
no Jardim Morada do Sol. 

Focada em melhorar a qualidade de vida e bem-estar de pessoas com limitações psicológi-
cas, comportamentais e físicas por meio da equoterapia, a Estância Tordilha, associação sem 
fins lucrativos, promove a Campanha “#SomosTodosTordilha”.

Lucimara Andriani e Marcia Regina, receberam no último dia 16, mães de alunos e con-
vidadas, em um evento mais que especial dedicado ao Dia das Mães. A festa foi realizada no 
Hotel Travel Inn Wise Indaiatuba.

#SomosTodosTordilha conscientiza 
população sobre a equoterapia

Yázigi realiza especial dedicado ao Dia das 
Mães no Hotel Travel Inn Wise Indaiatuba

ARQUIVO- ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI
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A quinta edição da Caminhada “Atenção 
Pela Vida”, que é uma das ações do Movi-
mento Maio Amarelo no município, acontece 
na manhã do dia 27 de maio. A concentração 
será em frente à Prefeitura, às 9h.
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Editorial
Ações sociais são o foco 

neste momento....
Que Indaiatuba é a cidade do bem, todos já percebemos. 

Mas nos últimos tempos as ações sociais e campanhas 
beneficentes tomaram conta da cidade, tanto em eventos 
físicos, quanto em redes sociais.

Empresas, empresários e munícipes, tomam as rédeas 
das situações e promovem eventos para beneficiar pessoas 
em dificuldades ou que corram algum risco, além daqueles 
que estejam necessitando de alguma ajuda financeira, ou 
algo parecido.

São essas pessoas que merecem os aplausos do público, 
não por serem melhores que alguém, mas por muitas vezes 
deixarem suas vidas e famílias de lado, para assistirem 
àqueles que precisam de sua ajuda.

O governo que cobra muitos e altos impostos, muitas 
vezes utilizados de forma banal, poderia sim cumprir suas 
obrigações e socorrer essas pessoas, mas isso nem vem ao 
caso nessa hora.

O importante é que sempre aparece alguém ou algum 
grupo de pessoas, com o coração aberto, para fazer algo 
positivo, e que possa ajudar a quem precisa. Isso chama-se 
humanidade!

Artigos

Dra Lilian Miyauchi Yamamoto - CROSP 78636 - Responsável pela área de Estética do Instituto de Inovação em Odontologia Belle Santé. www.bellesante.com.br

IMUNIDADE PARA QUEM QUER
Recentemente participei de um congresso mundial onde ouvi este conhecido jargão em um dos principais simpó-

sios: “é pra quem pode e não pra quem quer”. O médico palestrante falava sobre um vírus que está presente em 73% 
da população masculina no Brasil, embora assintomático na grande maioria. Mas em alguns “pode” ocorrer doença, 
desde quadros simples até lesões de pele extremamente complexas. O que muda é a resposta imunológica individual.

A comprovação científica do que os sistemas imunológico, neurológico e imunitário, pele e órgãos integram um 
único grande sistema de informação muda os conceitos de saúde, doença e cura e o rumo da própria atividade médica. 
Nesse circuito, as moléculas mensageiras e seus receptores são a linha de base da comunicação. Elas são tanto parte 
da transdução da informação entre mente, corpo, célula e gene quanto são as palavras, emoções, imagens e sensações.

O nível de estresse que acompanha cada quadro dermatológico deve sempre ser considerado pelo médico, pois 
isso faz parte da alteração da pele.  Sendo o estresse um fator que leva grande número de pessoas aos consultórios 
médicos e é reconhecidamente relevante no adoecimento em vista da depressão imunitária que provoca, métodos 
que promovam redução do estresse são sempre benéficos, porque promovem a modulação imunitária e, em conse-
quência, liberam a inteligência própria das células para contribuir para o reequilíbrio. 

Tais métodos têm se revelado complementos úteis ao tratamento medicamentoso ou cirúrgico e são recomen-
dadas cada vez mais. Incluem treinamento em autocuidado, meditação e inúmeras abordagens terapêuticas que 
obtêm mudanças neurofisiológicas e comportamentais em prazos muito breves. A mudança do padrão respiratório 
é essencial para diminuir o nível de ansiedade. O regime alimentar do paciente, a atividade física, o ritmo da sua 
vida, a satisfação no trabalho, seu círculo de relacionamentos, sua espiritualidade, tudo deve ser levado em con-
sideração, porque em cada setor da vida qualquer desequilíbrio gera estresse e afeta a função imunitária, que é a 
base dos processos mórbidos.

Compreende-se, sob o enfoque desse conceito integrativo que é impossível fragmentar o ser humano e cuidar só 
de seu corpo ou apenas de sua mente, porque, um aspecto depende do outro, um influencia o outro o tempo todo, 
e ambos compõem uma unidade.

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.
19 SAB 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
19 SAB 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi
20 DOM.   NÃO OPERA
21 SEG. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
21 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
21 SEG. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
21 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
21 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
21 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
22 TER. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
22 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
22 TER. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
22 TER. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
22 TER. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
22 TER. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
23 QUAR. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
23 QUAR. 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi
23 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
23 QUAR. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
23 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
23 QUAR. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
24 QUIN. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
24 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
24 QUIN. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
24 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
24 QUIN. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
24 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
25 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
25 SEX. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
25 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
25 SEX. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
25 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
25 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

RADARES DIAS - 19 A 25/05

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

ODONTOLOGIA ESTÉTICA E OS SEUS BENEFÍCIOS

Na Fatec Campinas, aluno desenvolve processo inovador

18/05 - Sexta-feira 19/05 - Sábado 20/05 - Domingo 21/05 - Segunda

80% consideram o asfalto de 
Valinhos “ruim” ou “péssimo”

VB Transportes abre 186 vagas de emprego 

Projeto de implementação de 
novo hospital avança em Sumaré

O sorriso é algo encantador e apaixonante, mas muitas pessoas não podem se dar ao luxo de sorrir de-
vido a problemas dentários.

Para todos que procuram um sorriso lindo e perfeito, a Odontologia Estética é a especialidade que cuida 
da beleza e harmonia do sorriso. 

Vou comentar alguns dos tratamentos utilizados na transformação do sorriso:
-Clareamento dentário:
Como o próprio nome diz é um tratamento que clareia os dentes deixando-os mais brancos e brilhantes. 

Possui dois tipos: a laser e o caseiro.
-Facetas diretas:
As facetas diretas são realizadas com resinas compostas e podem ser realizadas em uma única sessão. É 

um tratamento com um ótimo resultado estético e de rápida execução.
-Facetas indiretas:
As facetas indiretas são confeccionadas em porcelana pura. É um dos tratamentos mais procurados atu-

almente pela sua eficácia e durabilidade. Consiste em lâminas de porcelana feitas sob medida e são coladas 
sobre os dentes, deixando o sorriso mais harmonioso. Elas simulam corretamente a textura, cor e transpa-
rência que os dentes possuem naturalmente.

- Facetas lente de contato:
São facetas de porcelana com mínimo ou nenhum desgaste, o que preserva a estrutura dentária. É um 

tratamento que transforma o sorriso deixando-o belo e harmonioso.
Qualquer dúvida ou para saber qual o tratamento mais indicado para o seu caso, estou à disposição!

O estudante Antonio Sforza, de Processos Químicos 
da Fatec de Campinas, desenvolveu um processo 
químico inovador que pode ser utilizado 
na produção de vários produtos presentes 
no dia a dia da população como água 
sanitária, vidro, detergente, sabão, 
papel, celulose, barrilha de piscina, 
entre outros. Esse novo processo 
poderá substitui o modo conven-
cional, proporcionando um meio 
de produção mais sustentável.

Valinhos iniciou 2018 com 
80% de reprovação em Qualidade 
do Asfalto. É o que aponta pesquisa 
realizada durante o 1º trimestre desse 
ano pelo ranking Indsat, que afere a quali-
dade dos serviços públicos na RMC.

O segmento iniciou 2018 com Baixo Grau de Sa-
tisfação. Apenas 10% aprovaram a pavimentação da cidade, 
enquanto outros 10% responderam que o asfalto está “regular”.

O grupo VB Transportes, do setor de transportes, está com 
mais de 186 vagas de empregos abertas para mais de 26 áreas de 

16 cidades diferentes. Na região há vagas para 
Campinas, Capivari, Cosmópolis, Valinhos, 

Sumaré, Americana, Hortolândia, Monte 
Mor, Paulínia e Indaiatuba. As vagas são 

para ambos os sexos, e os salários variam 
em torno de R$ 1500 até R$ 4200. 

Os interessados nas vagas devem 
procurar a empresa para mais in-
formações.

Uma parceria entre Sumaré e 
a PUC Campinas visa trazer um 

novo hospital para o município. As 
conversas entre a instituição de ensino 

e a prefeitura estão avançadas, e a unidade 
hospitalar contar que irá contar com 78 leitos, 

UTI (Unidades de Tratamento Intensivo) e estrutura de 
urgência e emergência pode entrar em operação ainda este 
ano. Atualmente, a cidade conta com apenas um hospital.

Admilson Redecopa / Alan de Santi
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Caminhada do Movimento 
Maio Amarelo ocorre dia 27

A3

Ônibus com destino ao 
Paraná começa a operar 
na nova rodoviária

Saúde começa a exigir 
CPF para a realização de 
exames pela rede

PARADA

EXIGÊNCIA

O Movimento visa chamar a atenção da sociedade para o alto índice 
de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo

Concentração será em frente à Prefeitura, às 9h; Ação é promovida pelo Observatório em parceria com a Prefeitura

A quinta edição da Ca-
minhada “Atenção 
Pela Vida”, que é 

uma das ações do Movimento 
Maio Amarelo no município, 
acontece na manhã do dia 27 
de maio. A concentração será 
em frente à Prefeitura, às 9h. 
O anúncio foi feito terça-fei-
ra (15) pelo prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) e pela direção 
do Observatório Nacional de 
Segurança Viária (ONSV), 
durante coletiva à imprensa 
realizada no Gabinete do Pre-
feito. Serão distribuídas 500 
camisetas aos participantes da 
caminhada, que é promovida 
pelo Observatório em parceria 
com a Prefeitura.

Como já aconteceu no ano 
passado, o itinerário da cami-
nhada será feito no sentido da 
rotatória do Colégio Objetivo, 
de onde os participantes retor-
narão para a Prefeitura.

Durante a coletiva o pre-
feito falou da importância da 
parceria com o Observatório 
e do esforço que o município 
vem realizando para conscien-
tizar as pessoas sobre o papel 
de cada cidadão na construção 
de um trânsito melhor. “Re-
centemente também fizemos 
uma parceria com a Honda 
para a realização de atividades 
em prol de um trânsito mais 
seguro, que inclui cursos de 
pilotagem segura para poli-
ciais da Guarda Civil, agentes 
de trânsito e colaboradores da 
Prefeitura. Também continu-
amos investindo em infraes-
trutura viária para melhorar 
o trânsito de nossa cidade”, 
reforçou.

O diretor presidente do 
ONSV, José Aurélio Rama-
lho, completou o discurso 
do prefeito de que o trânsito 
seguro depende do compro-
metimento do cidadão. “A 
segurança no trânsito não está 
nas mãos do Poder Público e 
sim da sociedade. É preciso 
uma mudança de comporta-
mento por parte das pessoas, 
tanto que o mote de nossa 
campanha deste ano é ‘Nós 
somos o trânsito’. Esse mote 
será usado durante todo ano, 
inclusive nas campanhas na-
cionais e na Semana Nacional 

do Trânsito”, ressaltou.
Ainda durante a coleti-

va, o prefeito contou que as 
solicitações de instalação de 
novos semáforos e lombadas 
é grande. “Não podemos 
atender a todos os pedidos, 
porque senão o trânsito ficará 
travado”. Ainda de acordo 
com Gaspar, Indaiatuba conta 
atualmente com uma frota de 
100 mil veículos. “É pratica-
mente um carro por habitan-
te”, completa.

Quanto a “indústria de 
multas”, o prefeito ressaltou 
que estão trabalhando com 
parcerias para diminuir o 
número de multas na cidade, 
e acredita que a diminuição 
acontecerá através das ações 
de educação no trânsito.

Maio Amarelo
“Nós somos o trânsito” o 

Movimento Maio Amarelo 
chega à quinta edição e fo-
menta na sociedade discus-
sões e atitudes voltadas à ne-
cessidade urgente da redução 

do número de mortes e feridos 
graves no trânsito. O tema foi 
discutido com a Associação 
Nacional de Detrans (AND) 
e foi apresentado em reunião 
do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran).

Assim como em 2017, 

o tema de 2018 propõe o 
envolvimento direto da so-
ciedade nas ações e propõe 
uma reflexão sobre uma nova 
forma de encarar a mobilida-
de. Trata-se de um estímulo 
a todos os condutores, seja 
de caminhões, ônibus, vans, 
automóveis, motocicletas ou 
bicicletas, e aos pedestres e 
passageiros, a optarem por um 
trânsito mais seguro.

O Movimento Maio Ama-
relo tem o objetivo de chamar 
a atenção da sociedade para o 
alto índice de mortes e feridos 
no trânsito em todo o mundo. 
Criado pelo Observatório 
Nacional de Segurança Viária 
na esteira da determinação da 
Assembleia-Geral das Nações 
Unidas (ONU) que editou, em 
março de 2010, uma resolução 
definindo o período de 2011 
a 2020 como a “Década de 
Ações para a Segurança no 
Trânsito”, o Maio Amarelo é 
uma ação coordenada entre o 
Poder Público e a sociedade 
civil.

A intenção é colocar em 
pauta a segurança viária e mo-
bilizar toda a sociedade para 
discutir o tema, estimulando o 
cidadão a promover atividades 
voltadas à conscientização, ao 
amplo debate das responsabi-
lidades e à avaliação de riscos 
sobre o comportamento de 
cada um, dentro de seus deslo-
camentos diários no trânsito. 
Ações são desenvolvidas em 
todos os estados brasileiros e 
em outros 26 países nos cinco 
continentes.

O ônibus da Viação Gar-
cia com destino ao Paraná 
já faz parada no Terminal 
Rodoviário “Vereador Mau-
rílio Gonçalves Pinto” desde 
sexta-feira (11). A linha 
Campinas-Maringá recebe o 
embarque de passageiros na 
nova Rodoviária às 21h e o 
desembarque é às 6h. 

A Administração Mu-
nicipal  também está em 
negociação com a empresa 
para que sejam disponibili-
zados para Indaiatuba outros 
horários da linha Campinas-
-Maringá, que também faz 
parada nas rodoviárias de 
Londrina, Apucarana e Jan-
daia, antes do destino final. 

As passagens e infor-

mações detalhadas sobre a 
linha devem ser adquiridas 
no guichê da empresa, que 
funciona no Terminal Ro-
doviário.

O Terminal Rodoviário 
“Vereador Maurílio Gonçal-
ves Pinto” foi inaugurado no 
dia 05 de maio. O novo pré-
dio, localizado no final da 
Rua dos Indaiás, no Jardim 
Belo Horizonte, conta com 
um projeto moderno e aces-
so fácil à rodovia. A área 
da Rodoviária é composta 
por 15 guichês, uma área de 
espera com sanitários aces-
síveis, e área de embarque e 
desembarque com 12 baias 
para ônibus intermunicipais 
e interestaduais.

A linha Campinas-Maringá recebe o embarque de passageiros na nova 
Rodoviária às 21h e o desembarque é às 6h

A partir do dia 26 de maio 
(sábado) será obrigatória a 
apresentação do CPF para 
todos os exames realizados 
na rede de saúde pública de 
Indaiatuba. Com a integração 
dos sistemas utilizados pela 
Secretaria Municipal de Saú-
de (Matrix e Salus), apenas 
cadastros com o CPF devi-
damente preenchidos serão 
liberados para a realização de 
qualquer tipo de exame.

Segundo a secretária da 
pasta, Graziela Drigo Bosso-

lan Garcia, esta nova exigên-
cia confere maior segurança 
para os próprios usuários. 
“Até então o único documen-
to exigido para a realização 
de exames é a apresentação 
do Cartão SUS, mas infeliz-
mente muitas pessoas têm 
mais de um cartão, o que gera 
duplicidades no sistema. O 
CPF é o único documento 
pessoal, intransferível e que 
já é emitido para o recém-nas-
cido ainda na maternidade”, 
comentou.
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Campanha #SomosTodosTordilha 
conscientiza população sobre a equoterapia
Associação visa orientar região de Indaiatuba sobre benefícios da terapia assistida com cavalos

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

CORPUS

60% da população de Indaiatuba aprova o serviço de Coleta de Lixo da cidade

Focada em melhorar a 
qualidade de vida e 
bem-estar de pessoas 

com limitações psicológicas, 
comportamentais e físicas 
por meio da equoterapia, a 
Estância Tordilha, associação 
sem fins lucrativos, promove 
a Campanha “#SomosTodos-
Tordilha”, a fim de propagar 
o respeito e a aceitação em 
relação a todo tipo de dife-
renças para a população de 
Indaiatuba e região.

Tendo como principal ob-
jetivo conscientizar sobre 
os benefícios da prática da 
terapia assistida por cavalos, 
a campanha visa aproximar a 
sociedade da causa por meio 
de ícones originais, que repre-
sentam estes benefícios tanto 
para praticantes como para 
suas famílias.

Segundo a relações pú-
blicas da Estância Tordilha, 
Carolina Barretto, o que se 
espera da campanha é que a 
população conheça a causa 
da equoterapia. “Queremos 
conscientizar e sensibilizar as 
pessoas com nosso trabalho, 
para que assim, juntos, possa-
mos transformar mais vidas”.

Ainda de acordo com Ca-
rolina, a equoterapia é um 
método terapêutico que utiliza 
o cavalo em meio a uma abor-
dagem multidisciplinar nas 
áreas de Saúde e Educação. 
“A atividade tem como foco 
oferecer mais qualidade de 

vida e estimular o desenvol-
vimento da mente e do corpo 
de crianças, adolescentes e 
adultos”, explica.

Os ícones apresentados 
são inclusão social, já que a 
atividade, em conjunto com 
o ambiente, possibilita uma 
melhor relação interpessoal 
e também promove a sociali-
zação; o vínculo estabelecido 
entre cavalo-cavaleiro desde 
as primeiras sessões traz auto-
confiança, responsabilidade e 
autoestima, desenvolvendo a 
afetividade; já a presença do 
cavalo e o ambiente natural li-
beram ocitocina e serotonina, 
hormônios ligados à sensação 
de bem-estar e alegria.

Além disso, a confiança e 
a superação também integram 
a atividade, pois o praticante 
entende a própria capacidade 
de ir além e cada passo alcan-
çado melhora seu desenvolvi-
mento e equilíbrio, trazendo 
uma nova conquista; Todos 
estes benefícios levam ao 
aprendizado, já que atividades 
como montaria, condução do 
cavalo a pé, encilhamento, 
higiene e banho são tarefas 
que exigem a utilização de 
diferentes componentes cog-
nitivos.

Mais informações sobre 
a campanha #SomosTodos-
Tordilha no instagram @es-
tancia_tordilha, no facebook 

/estanciatordilha ou pelo tele-
fone (11) 98771 3132.

Sobre a Estância Tordilha

Com início das atividades 
em março de 2015, a Estância 
Tordilha é uma associação 
sem fins lucrativos que conta 

com uma equipe de atendi-
mento multidisciplinar e habi-
litada em desenvolver pessoas 
e manejar cavalos, formada 
por psicólogos, fisioterapeu-
tas e condutores. Tem como 
objetivo principal oferecer 
mais qualidade de vida para 
crianças, jovens e adultos 
com necessidades especiais 
por meio da equoterapia, 
ajudando na reabilitação e 
compreensão das diferenças, 
além de suavizar a inclusão 
do praticante na família e no 
âmbito social.

Segundo a psicóloga do 
projeto, Fabiana Mazza Ver-
tamatti, a modalidade pode 
aliviar muitas condições. “De-

Indaiatuba alcança Grau de Excelência em Coleta de Lixo
PESQUISA

A Coleta de Lixo de In-
daiatuba alcançou no 1º 
trimestre deste ano, Grau 
de Excelência com 60% de 
aprovação e 828 pontos. É 
que diz a pesquisa realizada 

pela Indsat (Indicadores de 
Satisfação dos Serviços Pú-
blicos) e divulgada no último 
dia 10 de maio.

De acordo com a Indsat 
a Coleta de Lixo é o me-

lhor serviço prestado no 
munícipio ficando a frente 
de Abastecimento de Água 
e Qualidade de Vida, por 
exemplo. 

O serviço realizado pela 

Corpus recebeu 3% de ava-
liações “regulares” e apenas 
1% de “ruim” e “péssimo”. 
No 1º trimestre do ano pas-
sado, a cidade chegou a rece-
ber 823 pontos em Coleta de 
Lixo. Ao longo do ano, po-
rém, o índice caiu e perma-
neceu abaixo de 800 pontos 
durante três levantamentos 
consecutivos. O serviço rea-
lizado fechou 2017 com Alto 
Grau de Satisfação.

A pesquisa apontou tam-
bém o perfil dos entrevis-
tados mais satisfeitos com 
a Coleta. Moradores com 
mais de 50 anos de idade, 
por exemplo, foram os que 
mais aprovaram o setor. 
Quando levada em conta a 
escolaridade, o serviço foi 
aprovado principalmente por 
entrevistados com Ensino 
Superior.

ficiências física e/ou mental, 
além de transtornos, como 
por exemplo, transtorno do 
Espectro Autista, síndrome 
de Down, paralisia cerebral, 
AVC, esquizofrenia, trans-
torno de ansiedade, síndrome 
do pânico, depressão etc”, 
explica. “Porém, pode ser 
praticada por qualquer pessoa, 
já que a equoterapia traz bene-
fícios físicos e psicológicos”, 
completa.

Quanto aos principais cura-
tivos da equoterapia, Fabia-
na enfatiza que cada caso é 
um caso. “Podemos citar a 
recuperação da autoestima, 
autoconfiança, proporcionar 
autonomia e bem-estar, melho-
ra a postura corporal e fortale-
cimento do tônus muscular”.

Segundo Carolina, atu-
almente, são atendidas 61 
praticantes e também suas 
famílias, já que o atendimen-
to inclui acompanhamento 
familiar, com o objetivo de 
entender as peculiaridades da 
rotina de cada uma.

O projeto funciona por meio 
do apadrinhamento, no qual 
pessoas físicas e jurídicas po-
dem contribuir a Tordilha a 
atender ainda mais praticantes. 
O investimento mensal é de R$ 
420 (100%), porém é possível 
ajudar com qualquer valor. 
Apoiam o projeto Padaria Suí-
ça, Rancho Império e Instituto 
Maragata. Mais informações 
sobre o projeto e apadrinha-
mento pelo telefone (19) 98241 
4826, e-mail equoterapia@
estanciatordilha.com ou no site 
www.estanciatordilha.com.

O projeto funciona por 
meio do apadrinhamen-

to, no qual pessoas fí-
sicas e jurídicas podem 

contribuir a Tordilha

DANIEL SALLA FOTOGRAFIA
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Geist Soluções alerta sobre Lei de 
Manutenção de Ar Condicionado

JME

Lei nº 13.589, de 5 de janeiro de 2018, garante melhor qualidade do ar nas áreas climatizadas

cidade |A5

Ar-condicionado sem manutenção pode provocar vários riscos à saúde

A partir do dia 1º de 
junho, entra em vigor 
a Lei nº 13.589, que 

estabelece a forma como deve 
ser realizada a manutenção de 
ar condicionado para sistemas 
já instalados. Porém, a legis-
lação já está em andamento 
para as novas instalações de 
ar condicionado.

Para tanto a Geist Soluções 
Ar Condicionado, Elétrica, 
Mecânica e Predial, orienta os 
consumidores quanto a nova 
Lei de Manutenção de Ar 
Condicionado. Antes havia 
uma Portaria do Ministério da 
Saúde, com ordens/instruções 
acerca da aplicação do PMOC, 
sendo obrigatório apenas para 
locais com capacidade acima 
de 5 TR (15.000 kcal/h = 
60.000btu/h). Agora esta Por-
taria ganhou a força da Lei, 
pois foi regulamentada, con-
forme menciona a Lei 13.589.

A partir do dia 1º de ju-
nho, “Todos os edifícios de 
uso público e coletivo que 
possuam ambientes de ar 
climatizado artificialmente 
devem dispor de um Plano 
de Manutenção, Operação e 
Controle - PMOC dos respec-
tivos sistemas de climatiza-
ção, visando à eliminação ou 
minimização de riscos poten-
ciais à saúde dos ocupantes”.

De acordo com Roberto 
Geist, proprietário da empresa, 

daqui em diante é obrigatório 
que todo prédio público ou 
privado com sistema de clima-
tização faça as manutenções 
preventivas, a fim de garantir 
condições específicas de confor-
to e boa qualidade do ar interior. 
“E ambientes acima de 5TR 
tenham implantados o PMOC, 
com responsável técnico e que 
neste plano contenha a análise 
microbiológica do ar, para ga-
rantir a qualidade do ar interior, 
na periodicidade de uma vez a 
cada semestre”, explica.

Manuntenção
Ainda segundo a Geist, as 

manutenções são de acordo 
com o PMOC (plano de ma-
nutenção operação e controle) 
que determina como deve ser 
e qual a periodicidade das 
manutenções, e é o responsá-
vel técnico após análise das 
máquinas e o local que elas 
estão instaladas, pode garantir 
a boa qualidade do ar interior 
de ambientes climatizados.

“Nós da Geist Soluções 
montamos o PMOC com ve-

rificações mensais, incluindo 
a limpeza e higienização dos 
aparelhos de ar condicionado 
nessas visitas mensais, mas 
existem mais de vinte itens ve-
rificados em um aparelho de ar 
condicionado com periodicida-
des mensal, trimestral, semestral 
e anual, para garantir o bom 
funcionamento do equipamento. 
Esse cuidado com as máquinas 
gera redução em manutenções 
corretivas, economia de ener-
gia, melhor desempenho das 
máquinas, e claro uma maior 

garantia da qualidade do ar inte-
rior de ambientes climatizados”, 
explica. “Vale ressaltar que a 
limpeza e a higienização que nós 
fazemos são muito além do que 
a limpeza dos filtros que deve 
e pode ser feita semanalmente 
pelos usuários dos equipamen-
tos de ar condicionado. Para a 
limpeza e higienização utili-
zamos método de lavagem da 
máquina interna (para aparelhos 
split hi-wall) que não necessita 
de remoção da máquina do local, 
não causam sujeiras nem respin-
gos nas paredes”, completa.

O não cumprimento desse 
regulamento técnico configura 
infração sanitária, sujeitando 
o responsável às penalidades 
previstas em lei, com multa 
de R$2 mil até R$1,5 milhão, 

dependendo do risco, tamanho 
do estabelecimento, e sendo 
dobrado na reincidência, além 
de sanções civis. “A Geist 
Soluções acredita que além de 
multas, as pessoas tem que se 
conscientizar principalmente 
pela qualidade do ar interior, 
seja em um ambiente profis-
sional ou em seu lar, então é 
necessário levar a informação 
as pessoas para que além 
de garantir que seu aparelho 
funcione por mais tempo e 
da melhor forma, com maior 
economia de energia, irá ga-
rantir um ar livre de bactérias 
que podem ser geradas nos 
aparelhos de ar condicionado 
sem as devidas manutenções, 
garantindo também a saúde 
dos ocupantes”, finaliza.



Beneficiários do BPC 
deficiente devem se inscrever 
até dezembro de 2018

CADASTRO

Os beneficiários do BPC 
Deficiente (Benefício de 
Prestação Continuada) ou 
LOAS (Lei Orgânica de 
Assistência Social) deve, 
realizar a inclusão no Ca-
dastro Único.  Os favoreci-
dos que estão com o ende-
reço atualizado receberão 
uma carta com as orienta-
ções em suas residências. O 
prazo para inscrição, que é 
exigência do INSS, vai até 
dezembro de 2018. Quem 
não rea l izar  o  cadas t ro 
terá o benefício suspenso. 
O município possui 1286 
benificiários do BPC Defi-
ciente, sendo que 569 não 
possuem o Cadastro Único.

Quem não receber o co-
municado deve comparecer 
na Secretaria Municipal da 
Família e Bem Estar So-
cial ou no Cras (Centro de 
Referência de Assistência 
Social) de sua região, de 
segunda-feira a sexta-feira, 
das 8h às 16h, para realizar 
o cadastro.

O BPC é um benefício 
da Política de Assistên-
cia Social, que integra a 
Proteção Social Básica no 
âmbito do SUAS que asse-
gura a transferência mensal 
de um salário mínimo a 
pessoas com deficiência, 
de qualquer idade, com im-
pedimentos de longo prazo, 
de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, 
o s  qua i s ,  em in te ração 
com diversas  barre i ras , 

podem obstruir sua parti-
cipação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de 
condições com as demais 
pessoas.

Em 2017 os beneficiá-
rios do BPC Idoso foram 
chamados  pa ra  f aze r  o 
Cadastro único. O Governo 
Federal prorrogou o prazo 
de adesão até dezembro de 
2018. Após esta data quem 
não estiver regularizado o 
cadastro terá o benefício 
suspenso.

Documento
Os documentos necessá-

rios para realizar o cadastro 
são: RG ou Certidão de 
Nascimento (não pode ser 
CNH), CPF, Título de Elei-
tor e Carteira de Trabalho 
(mesmo estando desempre-
gado) de todos que residem 
na casa; certidão de casa-
mento; recibo de aluguel 
recente; comprovante de 
endereço (energia elétrica 
ou água); comprovante de 
benefício ou recibo bancá-
rio recente e declaração de 
matrícula fornecida pela 
escola ou creche (se tiver 
crianças que estudam na 
casa).

Caso o beneficiário não 
possa  comparece r  pa ra 
realizar o cadastro é neces-
sário que algum membro 
da família,  maior de 18 
anos, compareça trazendo 
os documentos informados 
acima.
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Gratuidade no Enem será 
automática para estudante 
de escola pública 
Inscrições terminam hoje, dia 18; As provas estão marcadas para 4 e 11 de novembro

REPRODUÇÃO/DIVULGAÇÃO

As inscrições para o Enem 2018 termina hoje, dia 18

Os estudantes da últi-
ma série do ensino 
médio de escolas da 

rede pública terão gratuida-
de automática ao se inscre-
verem no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
deste ano, mesmo os que 
não tiverem solicitado a 
isenção de pagamento da 
taxa de inscrição. O Minis-
tério da Educação e o Ins-
tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) de-
cidiram excepcionalmente 
assegurar a gratuidade para 
esses candidatos, por causa 
da mudança de formato do 
pedido de isenção, que co-
meçou a ser adotada neste 
ano.

Para esses participantes, 
não será gerada uma Guia de 
Recolhimento da União. A 
guia será paga apenas pelos 
candidatos que tiveram a 
solicitação de isenção da 
taxa reprovada pelo Inep e 
pelos que não tinham direito 
à isenção e estão acessando 
o sistema pela primeira vez.

Até o ano passado, o pe-
dido de isenção da taxa de 
inscrição no Enem era feito 
junto com a inscrição, mas 

a partir deste ano quem tem 
direito à gratuidade teve que 
fazer a solicitação no mês 
passado. O período de ins-
crições começou na última 
segunda-feira (7) e vai até 
as 23h59 do dia 18 de maio.

Todos os interessados 
em fazer o exame devem se 
inscrever, mesmo os que já 
conseguiram a isenção. O 
prazo para pagamento da 
taxa de inscrição, no valor 
de R$ 82, termina em 23 
de maio. As provas estão 
marcadas para 4 e 11 de 
novembro.

Inscrições
As inscrições são feitas 

exclusivamente pela internet, 
na Página do Participante, 
disponível no portal do Inep.

Para fazer a inscrição, o 
participante deve apresen-
tar o número do CPF e o 
documento de identidade e 
criar uma senha. O número 
de inscrição gerado e a se-
nha cadastrada deverão ser 
anotados em local seguro, 
pois serão solicitados para 
o acompanhamento da situ-
ação da inscrição na Página 
do Participante. Esses dados 

também serão usados para 
consulta do Cartão de Con-
firmação da inscrição e para 
a obtenção dos dados indivi-
duais dos candidatos.

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 o idioma em que quer 
fazer a prova de língua estran-
geira (inglês ou espanhol).
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Saídas pedagógicas promovendo aprendizagemColégio Montreal oferece 
aula extracurricular de ballet

METAMONTREAL

Durante a fase escolar, 
os alunos estão inseridos 
em um ambiente de des-
cobertas continuas, seja na 
escola ou em casa.

As viagens pedagógicas 
promovidas pelas institui-
ções de ensino em todos os 
segmentos desde a Educa-
ção Infantil ao Ensino Mé-
dio não são apenas passeios 
movidos de diversão, mas 
sim valiosas oportunidades 
de promover o aprendizado 
além da sala de aula.

Todos os anos a equipe 
pedagógica  do  Colégio 
Meta juntamente com seus 
professores, desenvolvem 
projetos que traçam os ob-
jetivos a serem trabalhados 
nas saídas pedagógicas.

Na última sexta-feira 
os alunos dos 5ºs Anos das 
Unidades I e II do Colégio 
Meta, fizeram uma visita 
ao Instituto de Geociência 
da Unicamp, lá conhece-

É muito importante numa 
primeira infância a prática 
de atividades físicas que 
estimulem a descoberta de 
movimentos, sons, e incen-
tivem o desenvolvimento 
motor e psicológico das 
crianças. Para isso, as aulas 
de Ballet são uma ótima 
opção.

Pensando nisso, o Co-
légio Montreal propicia o 
Ballet como uma opção de 
atividade extracurricular, 
disponível em duas turmas: 
o Baby Ballet, voltado para 
alunos do Ensino Infantil, 
e o Ballet Infantil, voltado 
para alunos do Fundamen-
tal I.

Segundo a professora 
Beatriz Wellendorf, a pro-
posta do Baby Ballet, para 
crianças a partir de 2 anos, 
é diferenciada. “As aulas 
são completamente dife-

rentes, pois ainda é tratada 
de uma forma mais lúdica. 
Então trabalhamos bastantes 
brincadeiras, imitações que 
estimulem a criatividade e 
a imaginação das crianças. 
Já para turma Infantil, as 
primeiras técnicas do Bal-
let começam a ficar mais 
refinadas e fazemos mais 
exercícios e sequências.”

É nessa fase também que 
os principais conceitos do 
Ballet são ensinados, como 
a postura, o posicionamento 
do pé e o ritmo, trazendo 
um desenvolvimento maior 
da coordenação motora, 
espacialidade, musicalida-
de e consciência corporal. 
“Além de todos os benefí-
cios físicos, o Ballet também 
representa um momento que 
permite a criança criar novas 
amizades e descontrair”, diz 
Beatriz. 

O Colégio Objetivo In-
daiatuba promoverá a 4ª Festa 
das Nações no dia 26 de maio, 
das 10h às 17h. A festa é 
aberta ao público e o convite 
deve ser trocado por um litro 
de leite em prol de instituições 
beneficentes da cidade.

O evento de caráter peda-
gógico, cultural e beneficente 
será realizado pelos alunos e 
professores do Ensino Funda-
mental II. 

O convite antecipado deve 
ser retirado na recepção do 
Colégio mediante a doação 
de 1 litro de leite longa vida, 
a partir do dia 21 de maio. 
No dia da festa serão 2 litros 
de leite para cada convite. 
O montante arrecadado será 
doado à Creche Benedito An-
tônio Misko – Portal do Sol; 
ao Mais Vida Centro de Apoio 
ao Portador de Câncer; à 
Sociedade Interativa Sol Nas-
cente de Indaiatuba – SISNI; à 
Creche Professor Nízio Vieira 
e à Associação Filantrópica e 
Assistencial São Francisco de 
Assis – AFASFA. 

A proposta da Festa das 

Objetivo promoverá Festa das Nações
Evento acontecerá no dia 26 de maio das 10h às 17h. A festa é aberta ao público e o convite deve ser trocado por um litro de leite

Nações é dar a oportunidade 
aos alunos de conhecer outras 
culturas, seus costumes, sua 
história. Para isso, eles reali-
zaram trabalhos de pesquisa e 

apresentarão suas descobertas 
ao público. “Conhecendo e 
experimentando outras cul-
turas, os alunos aprendem a 
valorizar a diversidade cultu-

ral dos povos, a reconhecer as 
qualidades da própria cultura 
e a repudiar a discriminação 
baseada em diferenças de 
raça, religião, nacionalidade 

e sexo”, afirma Noemi Furlan, 
coordenadora pedagógica do 
Ensino Fundamental II. 

Nesta edição da Festa das 
Nações, os 6ºs anos estão 

estudando os povos árabes 
e africanos; os 7ºs anos, os 
latino-americanos, os 8ºs, os 
orientais e os 9ºs anos, os 
europeus. Durante o evento 
haverá apresentações artís-
ticas, oficinas interativas e 
degustação de comidas típi-
cas. Na praça de alimentação 
a barraca de doces estará 
a cargo dos alunos dos 9ºs 
anos (formatura), das insti-
tuições ABID (strogonoff) 
e VOLACC (pastel), Casa 
da Esfiha (comida árabe), 
Daisho (comida japonesa), 
Foca Buffet (churrasco), além 
da cantina do Colégio, com 
diversos produtos.

“Convidamos toda a co-
munidade a participar da 
nossa Festa das Nações, pres-
tigiar os trabalhos dos nossos 
alunos e ajudar as instituições 
de nossa cidade. Como não 
realizamos a GINCO este 
ano, a festa é a oportunidade 
de auxiliar algumas entidades 
que realizam trabalhos sociais 
junto à população mais ca-
rente, por meio da doação do 
leite. Estamos muito felizes 
com a realização de mais essa 
ação e contamos com a cola-
boração de todos!”, declara 
Loide Rosa, mantenedora do 
Colégio Objetivo Indaiatuba.

ram mais de 100 pequenos 
modelos de dinossauros 
(inclusive brasileiros), ou-
tros organismos do passado 
e algumas réplicas de fós-
seis. A ideia foi discutir 
sobre esses organismos que 

fazem parte do imaginário 
popular trazendo informa-
ções novas e rediscutindo 
as mais antigas compa-
rando informações erradas 
veiculadas nos filmes que 
abordam o tema, trazendo 

detalhes sobre onde viviam 
e em que período do passa-
do reinaram.

Os alunos puderam tirar 
dúvidas  sobre outros ani-
mais da era Mesozóica  do 
início do Jurássico até o 
final do período Cretáceo, e 
também puderam observar 
uma coleção de meteoritos 
e fosseis de árvores que 
encantaram nossos alunos. 

Na próxima semana o 
projeto saídas pedagógicas 
acontecerá com os alunos 
do Ensino Fundamental II 
e Ensino Médio.

Para conhecer mais sobre 
as atividades desenvolvidas 
pelos profissionais do Colé-
gio, acesse página do face-
book do Colégio ou venham 
nos visitar. A Unidade I está 
situada na rua Hermínio 
Steffen, nº 96, Jardim Re-
gina e a Unidade II, na Av. 
Cel. Antônio Estanislau do 
Amaral, nº 1541, Itaici.
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GD Engenharia: O atendimento 
especializado que você merece
Empresa vem se destacando há 3 anos no mercado e atende pessoas físicas e jurídicas 
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A GD Engenharia, Con-
sultoria e Treinamen-
tos é uma empresa 

que atua no mercado de In-
daiatuba na área de Enge-
nharia Civil e Engenharia de 
Segurança do Trabalho, com 
foco em prevenção em ambas 
as áreas. Prestando serviços 
há cerca de 3 anos na cidade, 
a empresa fez sua reputação 
com atendimento especializa-
do (personalizado) e diferen-
ciado para os clientes. 

A empresa foi criada com 
o intuito de ter um atendimen-
to amplo mesclando duas áre-
as da engenharia que se desta-
cam e tem total sintonia antes 
e durante suas execuções e 
processos, visando sempre a 
saúde e integridade física das 
pessoas, melhorando a quali-
dade de vida e o bem-estar.

A GD Engenharia tem 
como atendimento pessoas ju-
rídicas (industrias, comércios, 
condomínios e outros) tanto 
pessoas físicas e a empresa 
presta serviço para ambos 
seja para fazer o controle, pla-
nejamento / gerenciamento, 

projeto e reformas de casas, 
apartamentos, condomínios, 
ou qualquer outra obra. Já na 
área de segurança do trabalho, 
os serviços são direcionados 
para pessoas jurídicas como 
treinamentos, consultoria, 
projeto, laudos e outros ser-
viços específicos da área de 
segurança do trabalho.

Muitos têm o sonho de 
construir sua casa própria, mas 
nem sempre sabem exatamen-
te como querem seu imóvel 
ou suas necessidades para o 
mesmo. Vendo a necessidade 
do mercado e essa dificuldade 
das prestadoras de serviços 
para com seus clientes, Die-
go Almeida, proprietário da 
GD Engenharia, decidiu abrir 
seu próprio negócio para 
suprir essa demanda não 
atendida pelo merca-
do. “Muitas pessoas 
procuram as empre-
sas de engenharia na 
tentativa de fazer um 
planejamento de obra 
para construir ou re-
formar, contudo, pou-
cos são os que fazem um 
atendimento personalizado, 
orientando os, entendendo os 
e melhorando suas ideias de 

modo que se sintam satisfeitos. 
E através dessa perspectiva de 
mercado, surgiu a GD Enge-
nharia, empresa familiar que 
procura ouvir o que o cliente 
quer, o que ele precisa (atra-
vés de entrevistas 
p r imá r i a s  e 
secundárias) 
e diante dis-
so se colo-
ca no lugar 
d o s  m e s -
m o s  p a r a 
m e l h o r 
atendê-los, 
comenta.

Diante dos mais diversos 
projetos executados (Estru-
tural, Elétrico, Hidráulico, 
Bombeiro, Arquitetônico, 3D, 
Acessibilidade, Segurança do 
Trabalho e Ambiental), inde-
pendente da obra ou serviço 

pronto, o comprador sai 
com o projeto em mãos, 

para se um dia neces-
sitar alterar ou vender, 
facilite sua negocia-
ção. “Quando alguém 

adquire um imóvel e 
deseja fazer alguma 

mudança na estrutura, 
precisa desse projeto 

para saber onde podem 
ser feitas determinadas mu-

danças, como derrubar 
uma parede ou até 

mesmo algo 
s i m p l e s , 

como co-

locar um prego, consegue 
facilmente realizar, pois dian-
te de sua obra executada 
consegue facilmente ter essas 
informações nas mãos para 
tomada de decisão e sem essas 
informações, a pessoa corre 
o risco de perfurar algum 
cano ou até mesmo mexer na 
estrutura do prédio, portanto, 
com o projeto em mãos a 
segurança é outra”, explica O 
proprietário.

Outro diferencial é o ser-
viço que a GD presta na parte 
de segurança do trabalho. 
Quando uma empresa deseja 
aprimorar seus mecanismos 
de segurança para trabalha-
dores, através de equipamen-
tos e exames adequados, a 
GD faz um estudo de todos os 
riscos, e orienta sobre os re-
quisitos necessários. “Traba-
lhamos de forma preventiva, 
para evitar ao máximo os ris-
cos de acidente de trabalho. 
Infelizmente, toda empresa 
está suscetível a esses riscos, 
mas eles podem ser minimi-
zados. É melhor fazer um 
plano de prevenção, do que 
ter o funcionário afastado ou 
ter de pagar indenização por 
um eventual processo traba-

lhista”, explica Diego.
O proprietário lembra ain-

da que está sempre a dispo-
sição de seus clientes, com 
atendimento 24 horas. “O 
celular da empresa é o pessoal 
também, então se o cliente 
precisa falar, seja de noite ou 
de dia, ele vai ser atendido, 
não importa a hora”, afirma.

A GD Engenharia está 
localizada na Avenida Presi-
dente Vargas, 1031 (sala 3). 
Para mais informações, aces-
se www.gdengenharia.com 
ou ligue nos números (19) 
97402-1385 / 97403-1378 / 
3392-9578.

Alguns dos nossos serviços:

• Projetos Diversos;
• Construção do Básico ao 
Acabamento;
• Reformas Prediais;
• Treinamentos Diversos de 
Segurança do Trabalho;
• Consultoria Técnica;
• Laudos (AVCB, CETESB, 
PPRA, PCMSO e Outros);



Parcelamento de dívidas 
de micro e pequenas 
empresas é regulamentado

Agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
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INSS reduz agendamento 
presencial a partir de segunda
Deixará de agendar o atendimento presencial para salário-maternidade e aposentadoria por idade urbanos
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A partir de segunda-
-feira, dia 21, o Ins-
tituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) deixará 
de agendar o atendimento 
presencial para salário-ma-
ternidade e aposentadoria 
por idade urbana. Agora, o 
segurado deverá acessar o 
Meu INSS ou ligar para o 135 
e, em vez de agendar uma data 
para ser atendido, receberá 
direto o número do protocolo 
de requerimento, eliminando 
a etapa do agendamento.

Atualmente, o segurado 
precisa agendar uma ida ao 
INSS para levar documentos 
e formalizar o pedido. Com o 
novo modelo, ao fazer o pe-
dido, o cidadão acompanha o 
andamento pelo Meu INSS ou 
pelo telefone 135 e, somente 
se necessário, será chamado 
à agência.

Nos casos em que as infor-
mações previdenciárias neces-
sárias para o reconhecimento 
do direito já constarem nos 
sistemas do INSS, será possível 
então a concessão automática 
do benefício, isto é, a distância.

Segundo o INSS, com a 
mudança, não haverá mais 
falta de vaga e, caso precise 
ir a uma agência para apre-
sentar algum documento, o 
cidadão terá a garantia de ser 
atendido perto da residência. 
O instituto diz ainda que a 
mudança representa o fim 
do tempo de espera para ser 
atendido.

Atualmente, o Meu INSS 
tem mais de 7 milhões de usu-
ários cadastrados e é acessível 
pelo computador ou celular. 
O sistema, que está sendo 
aprimorado, conta com um 
canal que permite ao cidadão 
acompanhar o andamento do 
seu pedido sem sair de casa, 
consultar extratos e ter acesso 
a outros serviços do INSS.

O instituto vai ampliar 
cada vez mais a lista de ser-
viços agendáveis. A partir 
do dia 24, serviços que an-
tes eram prestados somente 
no atendimento espontâneo 
serão realizados com dia e 
horário marcados, bastando 
fazer seu agendamento pelo 
Meu INSS ou o telefone 135.  
(Fonte: Agência Brasil)

PROGRAMA

O Comitê Gestor do Simples 
Nacional publicou na segunda-
-feira, dia 23, no Diário Oficial da 
União, a regulamentação do Pro-
grama Especial de Regularização 
Tributária das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte. A 
adesão ao programa poderá ser 
feita até o dia 9 de julho de 2018, 
de acordo com os procedimentos 
que serão estabelecidos pela Re-
ceita Federal, PGFN, Estados e 
Municípios.

No último dia 3, o Congresso 
Nacional derrubou o veto do pre-
sidente Michel Temer ao projeto 
que institui o refinanciamento 
dos débitos de micro e pequenos 
empresários, o chamado Refis 
das Micro e Pequenas Empresas. 
Com a rejeição do ato presi-
dencial, os empresários podem 
alongar as dívidas com a Receita 
Federal. Apesar de ter vetado 
integralmente o projeto de lei, o 
presidente Temer já havia se ma-
nifestado, há algumas semanas, 
favoravelmente à derrubada do 
próprio veto.

Os débitos apurados no Sim-
ples Nacional até a competência 
de novembro de 2017 poderão ser 
parcelados em até 180 parcelas 
mensais.  As cinco primeiras 
parcelas vencerão a partir do mês 
de adesão, correspondendo a 1% 

da dívida consolidada, corrigidas 
pela taxa básica de juros, a Selic.  
Caso o contribuinte não pague in-
tegralmente os valores correspon-
dentes a 5% da dívida consolidada 
(com as devidas atualizações), o 
parcelamento será cancelado.

O saldo restante (95%) po-
derá ser liquidado integralmente, 
em parcela única, com redução 
de 90% dos juros de mora, 70% 
das multas de mora, de ofício 
ou isoladas e 100% dos encar-
gos legais, inclusive honorários 
advocatícios; parcelado em até 
145 mensais e sucessivas, com 
redução de 80% dos juros de 
mora, 50% das multas de mora, 
de ofício ou isoladas e 100% dos 
encargos legais, inclusive hono-
rários advocatícios; ou parcelado 
em até 175 mensais e sucessivas, 
com redução de 50% dos juros de 
mora, 25% das multas de mora, 
de ofício ou isoladas e 100% dos 
encargos legais, inclusive hono-
rários advocatícios.

A escolha da modalidade 
ocorrerá no momento da adesão e 
será irretratável. O valor da parce-
la mínima será de R$ 50,00 para 
o microempreendedor individual 
-MEI e de R$ 300,00 para as de-
mais microempresas e empresas 
de pequeno porte. As parcelas 
serão corrigidas pela Selic.
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Foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão no Parque Campo Bonito e no Jardim Morada do Sol

Operação Hades prende 20 pessoas 
acusadas de tráfico de drogas
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Rapaz perde o controle 
do carro e bate em poste

Engavetamento é 
registrado na SP-75

Menor é detido com 
quatro motos furtadas

Homem é preso por roubo 
no Jardim Morada do Sol

Guardas Civis apreendem mais 
de 400 porções de maconha

Na manhã de sexta-
-feira (11) uma ação 
conjunta da Polícia 

Civil e Guarda Civil chamada 
de “Operação Hades” prendeu 
20 pessoas acusadas de tráfico 
de drogas. As buscas e prisões 
ocorreram no Parque Campo 
Bonito e no Jardim Morada 
do Sol. 

Durante a operação, que 
começou às 4 horas da manhã, 
foram cumpridos 35 manda-
dos de busca e apreensão, e o 
conteúdo que não foi revelado 
pela Polícia Civil. 

Ainda segundo o Depar-
tamento de Polícia Judiciária 
de São Paulo Interior, das 20 
pessoas que foram detidas, 

três delas eram mulheres. 
Uma, inclusive, agrediu o 
investigador da Polícia Civil. 
Outros dois indivíduos foram 
detidos em flagrante por trá-
fico de drogas, porém, seus 
nomes não estavam na lista 
dos envolvidos.

O objetivo da operação foi 
identificar o maior número de 
traficantes e a investigação 
durou quatro meses e con-
seguiu identificar 30 pessoas 
envolvidas com tráfico de 
drogas. 

A delegacia precisou ficar 
fechada para atendimento 
à população para ouvir os 
acusados. Nos depoimentos 
a Polícia Civil descobriu que 
parte das drogas era vendida 
em uma escola pública no 
bairro Campo Bonito.

O objetivo da operação 
foi identificar o maior 
número de traficantes

As porções de maconha encontradas estavam embaladas e prontas 
para a venda

Na noite de sexta-feira (11) 
um rapaz perdeu o controle 
do seu veículo vindo a colidir 
com um poste de energia na 
Rua Tuiuti.

O motorista foi socorrido 
e levado ao Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc) 
com ferimentos leves.

Os Guardas Municipais 
fizeram uma revista no interior 
do veículo e encontraram uma 

garrafa e uma lata de cerveja 
vazia. No hospital indagado 
sobre isso o motorista confes-
sou que havia ingerido bebida 
alcoólica.

O rapaz precisou ficar em 
observação e após foi condu-
zido ao IML para fazer exame 
de sangue.

A rua precisou ficar inter-
ditada até que o veículo fosse 
removido.

Na manhã de segunda-
-feira (14) um engaveta-
mento foi registrado na ro-
dovia SP-75 no quilômetro 
52 no sentido Salto. 

O engavetamento envol-

Na tarde do último domin-
go (13) um menor de idade foi 
apreendido após ser flagrado 
com quatros motos furtadas de 
um pátio da cidade, no Jardim 
Santiago.

A ação da Polícia contou 
com ajuda do helicóptero 
Águia e das motos da Rocam. 
Segundo os policiais, eles 
foram avisados que havia um 
furto em andamento e que 
quando chegaram ao local 
repararam que os portões es-

tavam abertos. 
Em ronda pelos arredores 

do local, a equipe avistou um 
rapaz em uma moto e ordenou 
que parasse, porém o mesmo 
não obedeceu à ordem e fugiu. 
Em uma mata próxima os 
guardas localizaram as outras 
motos e conseguiram deter o 
menor.

O rapaz foi conduzido à 
Delegacia onde foi ouvido e 
liberado para responder em 
liberdade.

Na madrugada do últi-
mo domingo (13) os po-
liciais militaram estavam 
fazendo patrulhamento 
de rotina quando foram 
acionados via rádio que 
estava ocorrendo um rou-
bo à residência no Jardim 
Morada do Sol.

No local os PMs en-
contraram a vítima que 
contou que no momento 
do roubo ela estava fora de 
casa deixando seu filho no 
interior do imóvel, quan-
do um indivíduo pulou o 
muro e entrou na casa, e 
efetuou o roubo de uma te-
levisão e uma sacola com 
aproximadamente 15kg de 

carne. O filho avisou o pai 
da situação.

Os policiais começa-
ram a fazer o patrulhamen-
to entorno do local e na 
Avenida Fábio Engenheiro 
Roberto Barnabé próximo 
a Guarda Municipal loca-
lizaram um elemento car-
regando uma televisão e 
uma sacola de carnes. Ele 
foi abordado e indagado 
sobre o crime ele negou 
os fatos.

O homem foi condu-
zido para a Delegacia e 
preso em flagrante por 
roubo e os objetos foram 
devolvidos ao dono.

No início da noite do 
último sábado (12), uma 
conversão proibida em uma 
rotatória, terminou resultan-
do em uma ocorrência de 
tráfico de drogas, com mais 
de 400 poções de maconha 
localizadas.

Tudo começou quando 
um veículo fez a rotatória 
da Estrada do Sapezal no 
sentido contrário, na contra 
mão de direção. Devido à in-
fração de trânsito, os agentes 
da Guarda Civil resolveram 
abordar o motorista, que 
tentou empreender fuga, mas 
acabou abordado na Alame-
da Porteira de Ferro.

Durante a revista veicu-

lar, os Guardas localizaram 
no chão do veículo uma 
sacola branca, e ao verificar 
seu conteúdo, encontraram 
várias porções de maconha, 
embaladas e prontas para a 
venda.

Diante dos fatos, o ra-
paz de 25 anos, motorista 
do veículo, junto com sua 
namorada, uma menor de 
13 anos, foram conduzidos 
até a Delegacia de Polícia. 
Na delegacia o delegado de 
Plantão determinou a apre-
ensão da droga, e a prisão 
do rapaz em flagrante deli-
to, pelo crime de tráfico de 
drogas. A menor foi ouvida 
e liberada a sua responsável.

veu dois carros e utilitário, 
porém não houve feridos. 
Nenhuma das faixas foram 
interditadas, pois os car-
ros foram para o canteiro 
central.
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Tite define os  jogadores que irão 
disputar a Copa do Mundo na Rússia
Dos 23 jogadores, apenas três atuam no futebol brasileiro; Primeira partida do Brasil será no dia 17 de junho
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Primavera vence Jabaquara e 
conquista terceira vitória seguida

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo da Rússia

Na última segunda-
-feira, dia 14, na 
Confederação Bra-

sileira de Futebol (CBF), o 
técnico da seleção brasilei-
ra Adenor Leonardo Bachi 
(Tite) convocou   os 23 joga-
dores que disputarão a Copa 
do Mundo na Rússia. 

Dos 23 jogadores convo-
cados, apenas três atuam no 
futebol brasileiro. O técnico 
Tite disse em coletiva que a 
convocação levou em conta 
a consistência das carrei-
ras e o que determinou foi 
feeling ao conversar direta-
mente com   atleta.

O treinador ainda aponta 
a seleção brasileira como 
uma das favoritas ao tí-
tulo. “O Brasil é um dos 
favoritos, sim. Pelo futebol 
que tem apresentado e pela 
consistência da equipe”, 
afirmou.

Tite ainda ressaltou que 
o aspecto psicológico é 
importantíssimo para os 
jogadores, pois o mundial é 
uma competição curta. Após 
uma fase de grupos, quando 
passam dois times, a disputa 
é do tipo mata-mata, quan-
do só passa para a próxima 
quem vencer, tornando cada 
partida uma decisão.

“O aspecto psicológico e 
emocional são fundamentais. 
São de três a sete jogos nesta 
copa, as tensões são muito 
fortes e tem que aguentar 

as pressões. Todos aqueles 
que passaram por outras co-
pas vão me ajudar e ajudar 
a comissão técnica. Eles 
vivenciaram uma experiên-
cia única, que se aprende 
ganhando, empatando e per-
dendo. Depende da nossa ca-
pacidade de absorver isso”, 
comenta o técnico.

Tite ainda tem algumas 
dúvidas nas posições, pois 
na lateral direita o titular 
Daniel Alves foi cortado 
devido a uma lesão no joe-
lho, e o substituto imediato 
será o Fagner que também 
vem de lesão muscular. Na 
terceira opção fica o Danilo 
que não é lateral de origem, 
mas pode atuar na posição. 

Sobre Neymar os médi-
cos da seleção realizaram 
uma avaliação no jogador 
e de acordo com a equipe, 
Neymar já pode começar a 
treinar e garantiu que estará 
100% para a Copa.

Treinamento
Os trabalhos de treina-

mento e avaliação física na 
Granja Comary, em Tere-
sópolis, começarão já na 
próxima semana, a partir do 
dia 21, quando os jogadores 
se apresentarão e serão rece-
bidos pela comissão técnica, 
que chega um dia antes.

Serão apenas seis dias 
de trabalho, pois no dia 
27 todos embarcam para a 

Inglaterra, onde a seleção 
fará sua preparação no cen-
tro de treinamento do clube 
de futebol Tottenham. Dois 
amistosos foram marcados, 
antes da equipe viajar à 
Rússia. Dia 3 de junho, 
os brasileiros enfrentam o 
selecionado da Croácia, em 
Liverpool, e dia 10 jogam 
contra a Áustria, em Viena.

Na Rússia, a Seleção fará 
sua preparação final na cida-
de de Sochi, onde realizará 
os treinamentos e retornará 
após as partidas. No local, 
ficará toda a estrutura para 
os jogadores e a comissão 
técnica. A primeira partida 
do Brasil será dia 17, contra 
a Suíça; o segundo confronto 

será dia 22, contra a Costa 
Rica; e o último jogo da 
primeira fase, dia 27, será 
contra a Sérvia.

Caso o Brasil fique em 
primeiro lugar no Grupo 
E, enfrentará, nas oitavas 
de final, dia 2 de julho, o 

Confira a lista de convocados:
Goleiros:
Alisson (Roma Itália)
Cássio (Corinthians Brasil)
Ederson (Manchester City Inglaterra)
Zagueiros:
Pedro Geromel (Grêmio Brasil)
Marquinhos (Paris Saint-Germain França)
Miranda (Inter de Melão Itália)
Thiago Silva (Paris Saint- Germain França)
Laterais:
Danilo (Manchester City Inglaterra)
Fagner (Corinthians Brasil)
Felipe Luiz (Atlético de Madrid Espanha)
Marcelo ( Real Madrid Espanha)
Meias:
Casemiro (Real Madrid Espanha)
Fred (Shakhtar Donetsk Ucrânia)
Fernadinho ( Manchester City Inglaterra)
Paulinho (Barcelona, Espanha)
Philippe Coutinho (Barcelona Espanha)
Renato Augusto (Beijing Guoan China)
Willam (Chelsea Inglaterra)
Atacantes:
Douglas Costa (Juventus Itália)
Gabriel Jesus ( Manchester City Inglaterra)
Neymar ( Paris Saint-Germain França)
Roberto Firmino ( Liverpool Inglaterra)
Taison (Shakhtar Donetsk Ucrânia)

Jogos
Domingo (17/06/2018) Rostov ás 15 horas
Brasil x Suíça
Sexta-feira (22/06/2018) São Petersburgo às 9 horas 
Brasil x Costa Rica
Quarta-feira (27/06/2018) Spartak às 15 horas
Brasil x Sérvia 

segundo lugar do Grupo F, 
que tem Alemanha, Coréia 
do Sul, México e Suécia. 

A Copa do Mundo come-
çará dia 14 de junho com o 
jogo da Rússia contra a Ará-
bia Saudita, pelo Grupo A, e 
a final será dia 15 de julho.

VITÓRIA

Na tarde de sábado, dia 12, 
o Primavera enfrentou o Jaba-
quara em casa, pela penúltima 
rodada do primeiro turno do 
Campeonato Paulista. O fan-
tasma vinha de uma vitória 
fora de casa contra o Guarujá e 
precisava dos três pontos para 
subir na tabela.

O jogo começou com a 
equipe visitante partindo pra 
cima dos donos da casa e logo 
aos seis minutos o atacante 
Gabriel Coelho abriu o placar 
para o Jabaquara. Após o 

gol, o Primavera conseguiu 
realizar seu jogo com toque 
de bola rápidos e jogadas de 
bola parada.

Depois de criar diversas 
oportunidades, aos 26 mi-
nutos, o fantasma empatou 
o jogo com Gabriel Caran e 
no minuto seguinte Anderson 
virou o jogo para o Primavera. 
Com a virada o Jabaquara foi 
em busca do gol de empate, 
mas deixou muito espaço na 
defesa e o Primavera que tem 
um ataque muito veloz soube 

aproveitar, e aos 38 minutos o 
atacante Bruno Luiz fez o ter-
ceiro ampliando a vantagem.

Na etapa final o fantasma 
controlou os ataques do ad-
versário e segurou o resultado.

Com a vitória o Primavera 
continua na terceira colocação 
do grupo 05 com 11 pontos 
conquistados e na zona de 
classificação para a próxima 
fase. A próxima partida será 
fora de casa neste domingo, 
dia 20, às 15 horas contra o 
líder do grupo o Mauá.
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Semifinal contra Itapeva, acontece dia 21, no Ginásio Ayrton Senna, em Itapetininga

Indaiatuba está nas 
semifinais da série ouro 
da Copa Record de Futsal

A14

19º Camp. Liga Regional Aifa de Futsal

Semifinal, amanhã, na Sol-Sol
Horário Time    Divisão
14:00 União Tribuna B x Klorofila/Piscina.Com                 2°
15:20 Carvalhada Futsal x Barcemlona Futsal                 2°

Semifinal, amanhã, no Ginásio Municipal de Esportes
Horário Time    Divisão
14:00 Schalke Gril/T. Tintas x União Tribuna     1°
15:20 A. Oliveira/Posto B. Horiz/Extintuba x XII Junho       1°

18º Copa Futsal Atletas de Cristo 2018

Rodada domingo, dia 20, no Ginásio Municipal de Esportes
Horário Time    Grupo
12:00 Geração Adoradores xASS. Deus Madureira    A
12:50 ASS.  de Deus Leão Juda x Batista Água Viva   B
13:40 Com Cultura Real x Batista JD. Morada Sol       A
14:30 Ministério Plenitude x Nazareno Central             B

11º Camp. Liga Reg. Aifa Futsal Feminino
Rodada domingo, dia 20, em Votorantim
Horário Time    
09:00  Atlético Oliveira Fem x Araçaioba da Serra
09:50  Elias Fausto Fem x Cruzeiro Fem
10:40  Sedesp Votorantim x Grêmio União Itu

DIVULGAÇÃO/RIC-PMI

GIULIANO MIRANDA RIC-PMI

2º Circuito Esportivo 
Jovem acontece amanhã

Regastas Saltense é campeão da Terceira Divisão

VITÓRIA

FINAL

As meninas se classificaram para a Série Ouro após vencer Votorantim e Tatuí na primeira etapa da competição

O projeto atende adolescentes e jovens de 16 a 21 anos

Os dois times conquistaram o acesso para a segunda divisão na próxima edição

Indaiatuba está próximo 
de disputar um título 
inédito, o de campeão 

da Copa Record de Futsal. 
Para avançar a grande final, 
a equipe indaiatubana precisa 
vencer o jogo da semifinal do 
campeonato, contra o time de 
Itapeva, que acontece dia 21 
de maio, no Ginásio Ayrton 
Senna, em Itapetininga.

As meninas de Indaiatuba 
se classificaram para a Série 
Ouro após vencer Votorantim 
e Tatuí na primeira etapa da 
competição. Na fase elimina-
tória, Indaiatuba empatou a 
última partida jogando em casa 
em 2 a 2 com Piracicaba e ga-
rantiu a vaga para a semifinal. 
Se vencer a equipe de Itapeva, 
vai enfrentar o ganhador da ou-
tra semifinal entre Itapetininga 
e Itú, no dia 30 de maio.

Neste ano, Indaiatuba 
conquistou o vice-campeo-
nato do 59º Torneio Aberto 
de Futsal Cruzeiro do Sul, o 

Cruzeirão 2018, numa gran-
de final disputada contra a 
equipe da GRCES Mancha 
Verde de Sorocaba, ao per-

der a final pelo placar de 5 
a 4, no Ginásio Municipal 
de Esportes Dr. Gualberto 
Moreira, em Sorocaba.

O II Circuito Esportivo Jo-
vem que está dentro do calendá-
rio esportivo do Projeto Juven-
tude Esportiva da Secretaria de 
Esportes, acontece amanhã, dia 
19, das 8h às 12 horas. O projeto 
atende adolescentes e jovens de 
16 a 21 anos, com aulas em 12 
modalidades esportivas em 11 
núcleos esportivos da cidade. 

O Circuito será realizado em 
quatro polos esportivos e terá 
atividades de: voleibol; basque-
te; handebol; futebol de campo; 
grupo de corrida; handebol; 
futsal; caratê; jiu-jitsu; ginástica 
de trampolim; ginástica geral e 

tênis de campo. Informações 
(19) 3825-6281. 

Os alunos já participantes 
do Projeto Juventude Espor-
tiva terão a oportunidade de 
convidar um amigo dentro da 
faixa etária (16 a 21 anos) para 
participar do evento. Acontece-
rão disputas de jogos em for-
ma competitiva com colégios 
convidados, aulas abertas (clí-
nicas) e aulas demonstrativas. 
Um dos objetivos é proporcio-
nar a outros adolescentes e jo-
vens a oportunidade conhecer 
o Projeto. A participação no 
evento é gratuita.

• Centro Esportivo do Trabalhador 
(av. conceição, 1885 cidade nova)
Voleibol – Basquete – Futebol de 
Campo – Grupo de Corrida - das 
8h às 10h
Capoeira - das 9h às 11h
Handebol – Futsal - das 10h às 12h
• Centro de Lutas João Pioli (Rua 
Antônio Magnusson, 82 - João Pioli)
Caratê - das 8h às 10h

Jiu-jitsu - das 10h às 12h
• Quadra 23 (Rua Antônio Brunetti, 
s/n – Praça Darcy Barnabé – Jd. 
Morada do Sol)
Ginástica de trampolim – Ginástica 
Geral - das 9h às 11h
• Quadra de Tênis Parque Te-
mático (Av. Eng. Fábio Roberto 
Barnabé, s/n. Jd. Esplanada)
Tênis de campo - das 9h às 11h

POLOS ESPORTIVOS

Na tarde do último sábado 
(12) no Ginásio Sol Sol, Re-
gastas Saltense e Palone Tintas 
jogaram a final da terceira divi-
são e o Regatas saiu vencedor 
pelo placar de 7x6.

As duas equipes fizeram o 
melhor jogo do campeonato, 
digna de uma final, e o nível 
de equilíbrio das duas equipes 
foi muito alto, porém o que 
fez a diferença foi à experi-
ência de alguns jogadores do 
Regastas que nos momentos 
decisivos do jogo consegui-
ram controlar o adversário.

O campeão chegou desa-
creditado na competição já 
que nos primeiros jogos teve 

alguns tropeços, mas ao longo 
do campeonato a equipe foi se 
encaixando e as vitórias foram 
saindo até que chegaram à final 
e conquistaram o título. 

O Palone Tintas foi uma 
equipe muito equilibrada na com-
petição, com um time de muitos 
jogadores jovens e que alcançou 
um jogo de igual pra igual com 
as outras equipes. Os dois times 
conquistaram o acesso para a se-
gunda divisão na próxima edição.

O que vale destacar é a 
melhora do nível técnico da 
terceira divisão. Hoje as equi-
pes estão muito melhores pos-
sibilitando aos torcedores ver 
grandes jogos com muitos gols. 

O Barcemlona conquistou a 
vaga com um empate por 2x2 
contra o Kautela; o União Tribu-
na B venceu o Borussia por 1x0; 
Klorofila Futsal goleou o Clube 
9 de Julho pelo placar de 5x2; e 
na última partida o Carvalhada 
venceu o Parque Indaia por 2x1.

As equipes vitoriosas 
buscam a vaga pra final e 
tão sonhada acesso para a 
primeira divisão.

Primeira Divisão
Na divisão de elite do Fut-

sal a última rodada definiu os 

classificados para semifinal da 
competição. 

A liderança ficou com Atlé-
tico Oliveira que fez 26 pon-
tos; em segundo ficou Schalke 
Grillos com 23 pontos; na ter-
ceira colocação ficou o União 
Tribuna com 19 pontos e a ulti-

ma vaga ficou com XII de Junho 
com 18 pontos.

Estão eliminados Sem Chan-
ce, Sol-Sol, Tênis de Ouro, Fla-
mengo, ML Informática, Projeto 
Restitui e R5.

Confira a rodada completa no 
nosso tabelão.

Semifinalista da segundona foram definidos

CHARLES PIRES
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A EMB é a primeira escola do mundo livremente inspirada na saga Harry Potter

Atração inédita trará atividades inspiradas na saga Harry Potter a partir de hoje

Escola de Magia e Bruxaria chega ao 
Polo Shopping Indaiatuba

A15

DIVULGAÇÃO/POLO SHOPPING

DIVULGAÇÃO

Inscrições para oficina gratuita de 
teatro seguem até dia 30 de maio

3ª Feira de Orquídeas ocorre no 
Parque Mall

ARTES EXPOSIÇÃO

A saga do bruxo Harry 
Potter foi o maior 
fenômeno literário 

infanto-juvenil do mundo 
nos anos 2000. A escritora 
J.K. Rowling conseguiu, por 
meio de muita criatividade, 
conquistar um séquito de 
milhões de fãs encantados 
pelo bruxo e suas façanhas 
pela escola de Hogwarts. E a 
partir de hoje, dia 18 de maio, 
até o dia 27, o Polo Shopping 
Indaiatuba será sede de um 
evento especial voltado para 
os admiradores dos livros e 
filmes da série. A Escola de 
Magia e Bruxaria do Brasil 
(EMB) chega ao empreendi-
mento com diversas ativida-
des e vivências inspiradas do 
mundo de Harry Potter.

A EMB é a primeira escola 
do mundo livremente inspi-
rada na saga Harry Potter. 
Com sede em Campos do 
Jordão, a escola oferece aos 
participantes uma imersão 

no universo do bruxo mais 
famoso do mundo, com um 
ambiente inspirado na escola 
de Hogwarts e várias ativida-
des relacionadas ao tema da 

magia. “Desde o início a ideia 
foi adaptar, não reproduzir 
exatamente a estética de Ho-
gwarts – nem poderíamos, por 
questões de direitos autorais”, 

conta Vanessa Godoy, criado-
ra da EMB. “Temos histórias 
próprias, os personagens são 
autorais, e abordamos bastan-
te nossa mitologia porque o 

Brasil é um país muito mági-
co”, acrescenta. A Escola ofe-
rece cursos na sede nos meses 
de janeiro e agosto. Entre as 
temporadas, realiza eventos 
itinerantes pelo país e pela 
primeira vez estará na RMC, 
no Polo Shopping Indaiatuba.

Em um espaço de 120 m², 
serão montados quatro am-
bientes: “Grande Salão”, onde 
os visitantes poderão tirar 
fotos nas grandes mesas com 
as bandeiras e velas fluentes 
e também jogar uma partida 
de Xadrez Bruxo; “Sala de 
Aula”, onde acontecerão as 
aulas de Astromagia – co-
nhecimento acerca dos astros 
e sua influência no mundo 
mágico e científico – com 
o Professor Ilário; “Sala de 
Herbologia”, onde acontecem 
aulas sobre o cultivo e uso de 
plantas mágicas e o transplan-
te de mandrágoras; e loja de 
itens bruxos, com produtos 
licenciados da marca Harry 
Potter, itens bruxos como 
varinhas, capas e a tradicional 
cerveja amanteigada. No esta-

cionamento, será montado um 
campo de quadribola, onde os 
participantes poderão jogar 
uma partida do esporte mais 
amado do mundo bruxo.

“PotterTube” 
Para deixar a atração ainda 

mais no clima de Hogwarts, 
no dia 26 de maio, de 16h às 
19h, o “PotterTube” Thiego 
Novais, do canal Observatório 
Potter, estará presente no Polo 
Shopping Indaiatuba para um 
bate papo com os fãs da saga. 
Thiego é considerado o maior 
YouTuber especializado em 
Harry Potter do país. Seu canal 
tem mais de 680 mil inscritos. 

Programação:
• Todos os dias: espaço imer-
sivo (visitação livre a todos os 
ambientes), quizz, jogos (board 
game alley), loja de itens bruxos.
• Sexta a domingo: aulas temá-
ticas sobre Astromagia e Her-
bologia com professores bruxos 
e treino de quadribol trouxa.
• A participação em todos os 
eventos é gratuita.

A Secretaria de Cultura, 
com apoio do Governo do 
Estado e Poiesis, promovem a 
oficina gratuita de ‘Iniciação 
ao Teatro: Etapas de Produ-
ção’. As inscrições devem 
ser realizadas até o dia 30 
de maio, no Centro Cultural 
Aydil Pinesi Bonachela, na 
Ruas das Primaveras, 210, 
das 8h às 12h e das 13h às 
17h. O curso de artes cênicas 
prevê 20 vagas e é direciona-
do para maiores de 16 anos, 
profissionais, estudantes e in-
teressados em teatro, com ou 
sem experiência. Informações 
pelo telefone 3875 6144. 

A ‘Oficina Iniciação ao 
Teatro: Etapas de Produção’ 
terá coordenação de Amanda 
Stahl e acontecerá as terças-
-feiras, de 05 a 23 de junho, 
das 14h às 17h, no Centro 
Cultural do Jardim Morada do 
Sol (Piano), situado na Aveni-
da Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, número 5924. 

Nesta oficina serão abor-
dadas as etapas de produção 
de um espetáculo de teatro, 
sendo apresentado aos par-
ticipantes os princípios dos 
diversos elementos técnicos 
e plásticos que compõem 
uma cena. Em encontros 
teóricos e práticos, os partici-
pantes terão vivências sobre 
o processo de criação teatral. 
Assuntos como a escolha do 
texto para uma montagem, 
cronograma de ensaios, dire-
ção, iluminação, sonoplastia, 
figurinos e cenografia, serão 
abordados através de práticas 
breves. Ao final, os partici-
pantes criarão um pequeno 
experimento cênico a partir 
de um processo autônomo e 
criativo. 

Amanda Stahl é atriz e 
diretora. Formada em Li-
cenciatura em Teatro pela 
UNESP (São Paulo), Di-
reção teatral pela SP Es-
cola de Teatro (São Paulo) 

e Artes dramáticas pelo 
Conservatório Carlos Go-
mes (Campinas). Em 2016 
dirigiu a peça “Requiem”, 
pela Cia. Façamos Assim 
(São Bernardo do Campo), 
contemplada pelo Programa 
de Ação Cultural (ProAC) 
LGBT 2015, onde atua até 
o momento. No mesmo ano 
também dirigiu e atuou na 
leitura dramática do texto 
“Eu Matei Minha Mãe” de 
Marcelo Oriani no projeto 
de leituras do coletivo Mal-
ditos Dramaturgos!. Circu-
lou, também, com a peça 
infanto-juvenil “Tem Doce”, 
da Cia Uma das Três (Santo 
André), contemplada pelo 
Programa de Ação Cultural 
(ProAC) Circulação 2015. 
Já teve trabalhos orientados 
por Alexandre Dal Farra 
(Tablado de Arrumar), Kiko 
Marques (Velha Compa-
nhia) e Lili Monteiro (Teatro 
da Vertigem). 

A 3ª edição da Feira de 
Orquídeas acontece no Parque 
Mall e ocorre entre os dias 22 
e 26 de maio, das 10h às 19 
horas. A entrada é gratuita e o 
evento ocorre próximo à entra-
da principal do shopping, com 
exposição e venda de diversas 
espécies da planta.

Nos cinco dias de feira, 
tanto visitantes quanto cole-
cionadores poderão encontrar 
mais de 400 plantas expostas 
para venda. Serão mais 100 
de espécies exóticas e mais 
de 300 raras, com e sem flor.

Entre as espécies disponí-
veis na Feira de Orquídeas, 
destaque para a Cattleyas, 
Oncidium (Chuva de Ouro) 
de várias cores, Orquídea Ara-
nha, além de plantas perfuma-
das e exóticas. Todas poderão 
ser adquiridas diariamente. A 
Cattleyas, por exemplo, sairá 
por R$ 10. Já mudas adultas, 
para serem colocadas em ár-
vores, custarão R$ 15. Outras 
espécies também serão ven-
didas por preços variáveis e 
acessíveis, sendo as mais raras 
com valores diferenciados.

A expectativa é que um pú-
blico rotativo de 500 pessoas 
compareça à Feira de Orquí-
deas, segundo o presidente da 
Associação Indaiatubana de 
Orquidófilos (AIO), Marcos 
Scapar. “Novamente a escolha 
pelo Parque Mall para sediar 
o evento ocorre não somen-
te pela parceria que temos 
com os administradores, mas 
principalmente pela excelente 
divulgação que o shopping 
realiza e que colabora muito 
para o sucesso dos eventos”, 
reconhece.

Visitantes e colecionadores po-
derão encontrar mais de 400 
plantas expostas para venda



Feito Para Dançar volta ao Indaiatuba Clube 
neste domingo 

DIVERSÃO

Horóscopo de 18 a 24/05 Por Alex Costa Guimarães

Camarote Super Premium da 
Faici ganha área open bar
Novidade se torna mais uma opção para o visitante curtir a Festa 
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DIVULGAÇÃO
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Na comemoração de 
30 anos da Faici, no-
vidades não faltam 

para empolgar ainda mais o 
público. A Feira Agropecuária, 
Industrial e Comercial de In-
daiatuba acontece de 2 a 12 de 
agosto com uma programação 
de rodeios, atrações como a 20ª 
Fenui (Festa das Nações Unidas 
de Indaiatuba), shows de artis-
tas renomados como Gusttavo 
Lima e Naiara Azevedo, e ago-
ra lança mais um camarote para 
quem quer aproveitar a Festa: o 
Vip Open Bar Super Premium, 
que pode ser adquirido online a 
partir de segunda-feira, 21.

Os camarotes individuais 
da Faici, Super Premium e 
Infinity Prime, já são sucesso 
entre o público desde a edição 
do ano passado. Este ano eles 
continuam como uma opção 
aos visitantes que optam por 
uma experiência diferenciada 
na Festa. E agora a novidade 
é o lançamento do camarote 
Vip Open Bar Super Premium. 
Além de reunir todas as vanta-
gens do Super Premium, como 
o serviço diferenciado, atrações 
todas as noites logo após o show 
principal e acesso a Área Vip, 
o espaço terá à disposição um 
cardápio de bebidas à vontade. 
Serão servidos whisky, cerveja, 
vodka, refrigerante, sucos e água 
até o término do show principal.

Com uma visão privilegiada 
das competições do rodeio da 
Faici, essa nova área se torna 
mais uma opção de escolha para 
o visitante e poderão ser adqui-
ridas a partir de segunda-feira, 
21 de maio, nos pontos de 
venda físicos ou no site www.
faici.com/ingressos.

Ingressos 
E para quem quer curtir os 

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

Além dos camarotes in-
dividuais Super Premium 
e do Vip Open Bar Super 
Premium, outro destaque é 
o Infinity Prime, no qual o 
sistema all inclusive contará 
com diversas opções gas-
tronômicas, além de água, 
refrigerante e chope. Nessa 
área haverá uma equipe es-
pecializada na customização 
de camisetas do camarote, de 
uso obrigatório, e um espaço 
de beleza com profissionais 
à disposição. Após o show 
principal o lounge exclusivo 

receberá uma atração espe-
cial a cada noite.

Além das programações 
extras, os camarotes individu-
ais têm a vantagem da Área 
VIP. O espaço garante uma vi-
são privilegiada dos artistas no 
momento do show principal e 
será dividido com um lado ex-
clusivo para os visitantes que 
escolherem aproveitar a Faici 
no camarote Super Premium 
e Vip Open Bar e o outro lado 
exclusivo para quem adquirir 
Camarote Infinity Prime.

Shows
Abrindo a programação 

de shows, na quinta-feira, 
2 de agosto, a Orquestra de 
Viola Caipira se apresenta, 
e depois a dupla Zé Neto 
& Cristiano faz sua estreia 
em Indaiatuba. Na sexta, 3, 
Naldo Barrettos abre a noi-
te, seguido por um show de 
Bruno di Marco & Cristiano, 
e logo após, as irmãs Maiara 
& Maraisa que, depois do 
sucesso do ano passado, con-

firmam presença novamente, 
agora como Embaixadoras da 
FAICI 2018. No sábado, 4, a 
música começa com a dupla 
Roby & Thiago, que depois 
dá espaço para os queridi-
nhos do público, os irmãos 
Henrique & Juliano, trazendo 
canções como Aquela pes-
soa, Na hora da raiva e Como 
é que a gente fica.

A segunda semana reco-
meça com o mineiro Gusttavo 
Lima empolgando o público 
na noite de quinta-feira, 9. Já 
na sexta-feira, 10, é a vez de 
Leandro & Lorena esquentar 
o palco para as coleguinhas 
Simone & Simaria que leva-
rão sucessos como Paga de 
solteiro, Quando o mel é bome 
Regime fechado. E no sábado, 
11, a FAICI 2018 recebe a 
dupla Rionegro & Solimões, 
que apresenta um show com 
mix de lançamentos musicais 
e clássicos sertanejos, seguido 
pela estreia da cantora para-
naense Naiara Azevedo, nos 
palcos de Indaiatuba.

No sábado, 4 de agosto, o palco 
da FAICI será comandado pelos 
irmãos Henrique & Juliano 

Com show da Banda Tro-
picaliente, o Feito Para Dan-
çar, maior evento dançante da 
cidade, retorna ao salão social 
do Indaiatuba Clube neste 
domingo, dia 20 de maio, a 
partir das 19h.

Os associados e convidados 

que gostam de dançar vão apro-
veitar toda estrutura oferecida 
pelo Clube, que também vai 
disponibilizar uma equipe de 
free-dancers que vai movimen-
tar a festa a noite toda.

Sob a coordenação do pro-
fessor de dança do IC, Victor 

Tegério, a festa tem ingressos à 
venda diretamente na Secreta-
ria Social do Clube e na Escola 
de Dança Viva. Até no sábado, 
dia 19, o convite custa R$ 20. 
No dia do evento a entrada 
custa R$ 25.

Para esta noite a Banda pro-

mete levar ao público os ritmos 
mais dançantes que agitam os 
melhores bailes do Estado de 
São Paulo.

Antes do show e durante 
os intervalos, um DJ vai se 
apresentar para aquecer os 
dançarinos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permita ter um estilo de vida mais tranquilo.

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

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

Foque na decisão, não no questionamento acerca dela.

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

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

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

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



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

Almoçar na Kostela do Japonês 
é uma satisfação
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. 

O arroz com lentilhas é um clássico, um prato árabe tradicional, 
delicadamente misturados à lentilhas, fatias de cebolas douradas 
e folhas frescas de hortelã. Perfeito para combinar com opções 
quentes ou frescas do cardápio, e com um tempero muito típico, sem 
igual. Você precisa experimentar! Só na Casa da Esfiha!
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Capacete Bicicross IMS - Produto de excelente qualidade para os 
jovens que praticam esse esporte. Isso e muito mais você encontra na 
Duas Rodas Bicicletas! Av. Presidente Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269

Quer um hambúrguer artesanal totalmente diferente? Prove o Grenelle’s 
Duck Burguer! São 180g de hambúrguer artesanal de pato, queijo 
gouda, shitake, rúcula e redução de balsâmico servidos no pão de 
brioche. Acompanha batata rústica com alecrim! Comida de qualidade e 
com preço amigo é no Grenelle Gastro Pub. Avenida Conceição, 250 - 
Fone: 3834-4802. Bom demais!

Inscrições abertas para a turma N2 quinta e sexta feira com algumas 
inscrições ja realizadas, lembrando que são somente 16 vagas por 
turma, quem estiver interessado procurar a escola o mais rápido 
possível. Rua Humaitá, 1107 - Fone: 3394-4394 / 9.9334-2509

Baroni, prefeito de Elias Fausto, este ano receberá o seu 
Troféu Frutos de Indaiá. Parabéns!

A noiva Katia Regina. É a A Nova Loja homenageando sua cliente

Mais uma estrela que brilha no 
céu, Bethoveen. Agradecemos 
à doutora Sueli Midori pelos 15 
anos de dedicação e carinho

IndaLux

Aproveite essa promoção na 
Indalux. Avenida Conceição, 
239 - Fone: 3392-7900

Célio, Sérgio, Jucie e Michele

Maiara, Luciana e Dalvana

José Carlos, Altair e Sandro



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 08 da Escola de futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente campeonato

Equipe Sub 12 da Escola de futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente campeonato

Danilo Bissoli e Felipe Pimentel da Cozinha Maricota

Carlos, proprietário do Cintra Restaurante, juntamente com 
sua filha Carla Cintra

Barba, cabelo, 
bigode e 
cerveja! Só na 
Cartola você 
encontra um 
serviço de 
primeira com 
os melhores 
profissionais 
da área. Quem 
é seu barbeiro 
na Cartola 
Barbearia? 
Esse é o 
Renato Barber, 
que é sempre  
muito atencioso 
com todos os 
seus clientes

Alunos do Ensino Médio do Objetivo que receberam prêmios pelo desempenho na Olimpíada Canguru de Matemática

Na última quinta-feira, dia 10 a Opt óculos inaugurou sua loja. Não deixe de conferir as novidades Rua Cerqueira César, 751

A WM Pisos realizando mais um de seus trabalhos incríveis 
no Sumerbol Indaiatuba

Alencar, Flávio, Je, Flávio Henrique e Matheus da Da Vinci 
Decorações, uma incrível loja com excelentes produtos para deixar 
sua casa ainda mais aconchegante e sofisticada. Vá conhecer e 
se apaixonar. Av. Pres. Kennedy, 1088 - Fone: 2516-3030

Equipe de O Pioneiro Pizza oferencendo o melhor serviço em rodízio 
domicilar, eventos, aniversários e festas em geral F. 9.9187-7975 
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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO - ATENTO

José Carlos de Souza, dia 17/05Marinete, dia 17/05Jose de Fatima, dia 13/05

Alunos do Colégio Meta Marcos, Thamara e Daniela Alunas Thais e Emily em saída pedagógica do Colégio Meta

Outlet dos Óculos, loja da Morada do Sol reformada para 
melhor atender

A Maestrina Áurea Ambiel, trouxe o Coral Cidade de 
Indaiatuba, para um passeio pela música popular brasileira, 
com sua direção musical e regência, impecável

O VR Space chega a Indaiatuba com uma diversidade de 
games de realidade virtual. O espaço é novidade na cidade e 
está localizado no Centro Comercial Indiana do Posto BR, na 
Av. Visconde de Indaiatuba, 510 

Na sexta-feira, 11, Nathália Quirino, Miss Indaiatuba 2016 
e Michelle Valle, Miss Indaiatuba 2018 conheceram as 
dependências do hotel Royal Palm Tower Indaiatuba e 
anunciaram ao vivo para as redes sociais as novidades da 
nova temporada do concurso.

Sivaldo da Silva Santos ganhador da Promoção do Dia Das Mães 
da Conceição Gás e Água, que ganhou um voucher de R$ 500,00 
em dinheiro para gastar onde e como quiser. Parabéns

Sandra Regina Citadini ganhadora da Promoção do Dia Das 
Mães da Conceição Gás e Água, que ganhou um voucher de R$ 
500,00 em dinheiro para gastar onde e como quiser. Parabéns

Maria da Penha ganhadora da Promoção do Dia Das Mães da 
Conceição Gás e Água, que ganhou um voucher de R$ 500,00 
em dinheiro para gastar onde e como quiser. Parabéns

Giovanna Menconi Rowell , aluna do Objetivo que conquistou a 
medalha de ouro na Olimpíada Canguru de Matemática 2018

O aluno Yaoheng Wu Liang do Objetivo que já conquistou 
três medalhas na Olimpíada Canguru de Matemática: bronze 
em 2016 e 2017, e ouro em 2018

Vinícius Carvalho e Silva, aluno do Objetivo, medalha de 
ouro na Olimpíada Canguru de Matemática 2018

Felipe Martinez Lopes, aluno do Objetivo que ganhou a 
medalha de ouro na Olimpíada Canguru de Matemática 2018 
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Fabiana da loja By Faby Modas em parceria com os calçadps 
de Su Duas Gurias em Coquetel das Mães, que aconteceu 
sábado na loja. Foi o maior sucesso!

Chácara Cruzeiro contamos com salão de festa, playground, 2 piscinas (adulto/infantil), deck, campo de futebol com grama 
sintética e estacionamento. “Onde seus momentos se tornam inesquecíveis”. Faça sua reserva F. 9.9112-6333

Lucy Glacy proprietária do Salão Moça Bonita, cliente 
especial da Floricultura Flor de Liz

Com um dia dedicado às mães, a Loja Li's Beauty Bijuterias 
e Acessórios, teve promoções e muitos brindes para as 
mamães que passaram pela loja, no último sábado, dia 12

Taynara e Wanderlei curtindo o sábado na Torrelaguna Pizzaria, 
que fica na Cel. Antonio Estanislau do Amaral, 587, Itaici

Meire da Fit Work, Sandra da Morabezza, Eva Maria da loja Eva Maria e Gê do Salão Gê beleza, parceiras do Yázigi no 
evento do Dia das Mães que contou com desfiles, transformação ao vivo, uma aula pra lá de animada da Fit Work, e sorteio 
de muitos presentes para as mamães, realizado no Hotel Travel Inn Wise Indaiatuba. Parabéns pelo evento!

Rodney Quissak, Silvia Quissak, Silvia Cato, Alessandro 
Voudouris, do Centro Musical Harmos a escola de Musica

Marcelo, Beatriz, Debora, Bruna e Pedro, familia reunida e 
curtindo o sábado na Torrelaguna Pizzaria

Mais uma turma de Treinamento da Mermaid Extensions 
Hair BR orientada por Iolanda Balanco e com o suporte de 
Tiago Costa, entre outros inscritos, Léia Martins de Bragança 
Paulista, saiu pronta para deixar suas clientes mais lindas

Cerimonialista e blogueira Ivanilde Reis recebendo o certificado 
de participação como voluntária no Dia de Beleza da IAPC 
Instituto de Assistência e Prevenção ao Câncer por Célia

Shirley e Aline, da Farmácia Aroma, juntamente com Juca 
Jacomino, querido cliente da loja



negócios & classificados
Nº 797

LOCAÇÃO – SALÕES E SALAS

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

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

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

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 

VILA AREAL CA03033 
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 1 
BANHEIRO, A.S FUNDOS, QUINTAL E 
3 VAGAS 
R$ 1300,00 + IPTU

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

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

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

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

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

LOCAÇÃO - CASAS

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

VILA FURLAN CA03035
01 DORM, SALA, COZINHA, AS. 1 
BANHEIRO,  
QUINTAL E GARAGEM P/ 2 CARROS 
R$ 800,00 + IPTU 
 
VILA VITÓRIA  
01 DORM, SALA, COZINHA, BANHEIRO 
E GARAGEM P/02 CARROS 
R$ 850,00 + IPTU 

VILA AREAL CA03033 
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 1 
BANHEIRO, A.S FUNDOS, 
QUINTAL E 3 VAGAS 
R$ 1300,00 + IPTU

VILA TODOS OS SANTOS CA03046
02 DORM (1SUÍTE), SALA, COPA, COZI-
NHA, A.S, BANHEIRO SOCIAL,  
E GARAGEM COBERTA P/ 02 AUTOS 
R$ 1300,00 + 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

CIDADE NOVA CA03044 
03 DORM (1SUÍTE), SALA 2 AMB, COZI-
NHA PLAN, A.S 
EDÍCULA 01 DORM, SALA, BANHEIRO 
E A.S 
R$ 2000.00 + 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 va-
randa, área comum possui play ground, 
bicicletário e salão de festa 
R$ 800,00  isento de cond e iptu 

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

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

Apartamento Centro AP00854 
02 dormitórios com armários (01 suíte), 
sala 02 ambientes, wc, cozinha com 
armários, A.S. 01 vaga. ( cond com piscina 
e salão de festa)
R$1.300,00 + Cond + IPTU
 
Torres da liberdade AP00590 
03 dormitórios (suíte), sala 02 ambientes, 
cozinha planejada e 02 vagas. 
Área de lazer completo 
R$ 1500,00 + cond + iptu
 
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, lavan-
deria e 01 vaga. R$ 150.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA – CASAS 

OPORTUNIDADE 
LINDA CASA NO JD ESPLANADA II 
03 DORMITÓRIOS PLANEJADOS 
(3SUÍTES), SALA 2 AMBIENTES, ÁREA 
DE LUZ, COZINHA PLANEJADA, ÁREA 
GOURMET, JARDIM, GARAGEM 4 
AUTOS 
AT. 300m²  A.C 180m² 
R$ 640.000,00
 
Jd. dos Colibris – CA03003 
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc,  
quintal, área de serviço, 02 vagas.
R$200.000,00
Vila Brizola – CA02996
Casa frente – Sala, cozinha, 01 dormi-
tório, Wc.
Casa fundos – 01 dormitório, cozinha, 
Wc.
R$210.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Casa em Condomínio Flamboyant – 
CC00052
03 dormitórios (01 suíte), armários pla-
nejados nos 3 dormitórios, ar condiciona-
do 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 condomínio fechado de 150 m²)
R$730.000,00

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

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

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

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

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

Loteamento Jd. Residencial Dona Lucilla - Terrenos de 300 m², 316m², 377m², 409m², 442m²
 Valores a partir de R$ 240.000,00 melhor localização da cidade
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VISITE NOSSO SITE E CONFIRA OS IMÓVEIS PARA VENDA COM FOTOS: www.localizaimoveis.net 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA.107 – JD.SANTA CRUZ – R$250 
MIL – dorm, sala, copa, coz, lavanderia, 
wc, edicula 
CA.210 – JD.SÃO FRANCISCO – R$240 
MIL – 2dorms, sala, coz, wc
CA.232 – JD. BRASIL – R$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$320 MIL – 2dorms 
(1st), sala, copa, coz americana, hall de 
entrada, wc,  social, lavanderia, piscina, ar 
condicionado, portão eletrônico, garagem
CA 253 – JD. BRASIL – R$ 169 MIL – 2 
dorms,  sala,  coz,  lavanderia,  garagem 
coberta,  quintal.
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, lavande-
ria, wc social, ar condicionado, piscina, 
churrasqueira, quintal, garagem
CA.270 –  JD.  PANORAMA –  R$390 
MIL – 2dorms (1st), sala, coz planejada, 
varanda, lavanderia, wc social, piscina, 
churrasqueira, garagem

CASAS DE 2 DORMS - 
FINANCIAMENTO PELA CAIXA 

ECÔNOMICA DO TERRENO E DA 
CONSTRUÇÃO. CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$380 
MIL – 3dorms(1st), sala, coz, wc, piscina, 
churrasqueira, garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$670 
MIL – 3 suites, sala 2 ambientes, coz pla-
nejada, 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, por-
tão eletrônico, garagem coberta para 2 
carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 
3dorms(1st), sala, coz, lavabo, lavande-
ria, 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, escr i tór io,  área 
gourmet, área de luz, garagem coberta 
para 2 carros e descoberta para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CS.323 – BRESCIA – R$540 MIL – 3dorms (2sts), 
sala 2 ambientes, coz planejada, lavanderia, wc, 
lavabo, churrasqueira, garagem para 3 carros, 
CS.321 – VL BORGHESE – R$ 1.600.000,00 – 
3dorms planejados (2 st), sala 2 ambientes com 
lareira, lavabo, varanda, lavanderia, escritório, dis-
pensa, 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 empregada, 
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.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 COMER-
CIAIS 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 AN-
DROVANDIA – R$425 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc, varanda, pomar, área gourmet no 
alicerce, garagem
CH.734 – JD.PANORAMA – R$ 960 MIL 
– st, sala de estar e jantar, lavabo, coz 
planejada, copa, lavanderia, dorm. De em-
pregada, dispensa, edícula, sacada, pisci-
na, churrasqueira, pomar, quintal, garagem
CH.753 – OLHO D’ÁGUA – R$140 MIL – 
1000m²
CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dor-
ms, coz, wc, varanda, 1 vaga de garagem 
coberta, pomar, cercado com alambrado.
SI.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
 
E L I A S  F A U S T O  –  V L . A N C H I E T A  –
R$450,00 – dorm, sala, coz, wc
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – 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$880,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, entrada de moto
JD. PAULISTA – R$ 900,00 – 2 dorms,  
sala,  coz,  wc,  garagem (piso superior)
JD.PEDROSO – R$1000,00 – 2 dorms, sala, 
coz, dispensa, wc, lavanderia, garagem 
coberta para 2 carros pequenos
CIDADE NOVA – R$ 1200,00 – 2 dorms,  
sala,  coz,  wc,  área de serviço,  garagem
JD.BELA VISTA – R$1200,00 – 2 dorms, 
sala, coz, wc, quintal, garagem
VL. MARIA HELENA – R$1200,00 – 3 dor-
ms (1st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3 dorms, sala, 
coz, wc, garagem para 1 carro
VL.ALMEIDA – R$1500,00 – 4 dorms, 
sala de estar e jantar, coz, 2wc, 2 vagas 
de garagem
VL. TELLER – R$1600,00 – 3 dorms (1st), 
sala, coz, wc, garagem para 2 carros.
JD.REGENTE – R$2200,00 – 3 dorms (1st 
com ae), sala grande, coz, wc, lavanderia,  
edícula com dorm e wc, churrasqueira, 
aquecimento solar, portão eletrônico 
COND. MONTREAL – R$2.300,00 – 3 
dorms (1st), sala de estar e jantar, coz 
americana com ae, lavanderia, garagem 
coberta para 2 carros                           
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – CO-
MERCIAL – 3 dorms(1st), sala, coz ameri-
cana, WC, as, entrada de carro.
ALTOS DE ITAICI – R$3.700,00 – 4 dor-
mitórios (3sts), sala 2 ambientes, cozinha 
planejada, dispensa, wc social, garagem 
para 2 carros.

VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/sacada 
e armários (1st c/hidro), sala de estar c/ lareira, 
sala de jantar e TV, copa, coz planejada, lavabo, 
lavanderia, dorm e WC de empregada, escritório, 
dispensa, piscina, área gourmet completa, salão 
de festa, portão eletrônico, garagem para 2 carros 
coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, sala, 
coz, wc, sem garagem.
JD. JULIANA (ITAICI) – R$ 750,00 – 3 dorms,  
sala,  coz,  wc,  1 vaga coberta
JD.MONTE VERDE – R$1.000,00 – 2dorms (1st), 
sala 2 ambientes, coz americana planejada, wc, 
1 vaga descoberta 
JD.NELLY – R$1.320,00 – 3dorms(1st), sala, coz, 
WC, 1 vaga de garagem 
PQ.BOA ESPERANÇA – R$2.000,00 – 3dorms 
(1st) todos com a/e, sala 2 ambientes, sacada, 
coz com a/e, lavanderia, WC (NOVO)
CIDADE NOVA – R$2.500,00 – 3 dorms, (1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc, varanda gourmet, 
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$2.000,00 – 130 m², 
wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m², 
WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m², WC + WC 
cadeirante
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² 
de terra

SALAS

CENTRO -  R$1000,00 - 32, 47, wc – EDIFICIO 
CORDOBA
CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – 
R$900,00 á R$1.000,00 – salas de +ou- 45m² á 
+ou- 55m² com WC privativo, 1 vaga de 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$4.400,00 –  219m², escri-
tório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 
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Ref. Site 969002 Jardim Residencial Vene-
za - 2 dorms. (sendo 1 suíte), coz. integra-
da com o living, WC, área de serviço, vaga 
coberta para 2 carros – R$ 265.000,00

Ref. site  931091 Jardim Moacyr Arruda – 2 
dorms. (sendo 1 suíte), 2 WC, sala, coz. plane-
jada, área de serviço, edícula, churrasqueira, 
vaga coberta para 2 carros - R$ 530.000,00  

Ref. Site 018002 Chácara Areal – 4 suítes (sendo 1 
master), WC, lavabo, sala de jantar e estar, escritó-
rio, copa, coz., área de serviço, sala gourmet com 
churrasqueira, vestiário, piscina, vaga coberta para 
8 carros, quintal, jardim – R$ 2.400.000,00

Ref. Site 96845  Centro - 2 dorms. (sendo 
1 suite), sala, coz., WC, área de serviço, 
vaga descoberta para 1 carro - R$1.200,00 
+ R$79,00 (IPTU)

Ref. Site 207002 Village Azaleia –  3 dor-
ms., sala, coz., WC, área de serviço, vaga 
coberta para 1 carro - R$ 220.000,00

Ref. Site 366002 Jardim Monte Carlo - 
Possui 1 dormitório, cozinha, WC, área 
de serviço compartilhada e garagem 
para moto - R$600,00

Ref. site 408791 Jardim dos Colibris - 3 dorms. 
(sendo 1 suíte), sala, coz. planejada,WC, chur-
rasqueira, área de serviço, vaga coberta para 
3 carros, portão eletrônico  – R$365.000,00

Ref. Site 336491  Vila Sfeir - 1 dorm.,com di-
visão na sala, coz. planejada, banheiro, área 
de serviço, sem garagem - R$ 155.000,00

Ref. Site 396002 Jardim Alice - 2 dor-
ms., WC, coz., sala 2 ambientes, área de 
serviço e , vaga descoberta para 1 carro 
- R$950,00

Ref. Site 262751 Jardim dos Colibris - 3 
dorms. (sendo 1 suíte), sala, coz., WC, 
vaga coberta para 1 carro - R$1.400,00

Ref. Site 177002 Jardim Morada do Sol  - 2 
dorms., 2 WC, sala, coz., churrasqueira e 
área de serviço compartilhada,  vaga coberta 
para 1 carro – R$1.300,00 + R$50,00 (IPTU)

Ref. Site 885002 Jardim Juscelino Kubitschek  - 2 
dorms., sala, coz.,WC, área de serviço, vaga co-
berta para 1 carro - R$1.150,00 + R$55,00 (IPTU) 

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES
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VENDE-SE CASAS INDAIATUBA
OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM MORADA DO 
SOL. RUA-77 PRÓXIMO AO PARQUE 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 ÚNI-
CA!! EM OFERTA PARA O MÊS DE ABRIL DE: 
R$300.000,00 POR APENAS: R$245.000,00 AC. 
FINANC, OU TERRENO NO NEGÓCIO.
JD.COLIBRIS, 03 DORMITÓRIOS (01 Suíte) 
SALA- COZINHA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, 
GARAGEM P/02 AUTOS. OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! EM OFERTA PARA O MÊS DE ABRIL 
DE: R$300.000,00 POR APENAS: R$265.000,00 
AC. FINANC, OU TERRENO NO NEGÓCIO. 
F=19/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
JARDIM HUBERT: 03 DORMITÓRIOS (01 SUITE) 
COZINHA AMERICANA-MEZANINO NOS FUNDOS 
- GARAGEM C/PORTÃO ELETRONICO – LOTE DE 
130M2. OPORTUNIDADE ÚNICA!! DE R$290.000,00. 
EM OFERTA DURANTE O MÊS DE 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.

JARDIM ADRIANA- EXCELENTE CASA EM 
DOIS PAVIMENTOS, SENDO NO PAV SU-
PERIOR:02 DORMITÓRIOS (01 SUITE) WC 
SOCIAL, SACADA COM PORTA BALCÃO COM 
VISTA PARA O PARQUE ECOLÓGICO-E NO 
PAV INFERIOR: SALA 02 AMBIENTES –LA-
VABO, WC SOCIAL, LAVANDERIA, EDICULA   
E GRANDE ESPAÇO DE TERRENO COM 
PISO IDEAL PARA PISCINA, GARAGEM COM 
PORTÃO ELETRONICO. DE R$350.000,00 EM 
OFERTA DURANTE O MÊS DE ABRIL POR 
R$290.000,00 CORRA!! TEL:19-/997627997

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

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

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 99762-7997

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

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

APARTAMENTO NO COND. SOLAR DOS GIRA-
SOIS, 3º ANDAR COM 02 DORM –SALA-COZI-
NHA-WC-LAVANDERIA E 01 VAGA DE GARA. 
SUPER CONSERVADO.LINDO!! 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!!

TERRENO VENDE-SE
PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA 
RUA) 150M2 – PLANÍSSIMO – R$1060,00P/ M2 
-ESCRITURADO. F=19-99762-7997/3935-3294

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 – GARAGEM R$ 
850,00  + IPTU.
JD.MORADA DO SOL (ANT-78)(PAV.SUP) 03 
DORM. -COZ. – SAL- WC – LAV –GARAGEM R$ 
1.000,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-78)(FUNDOS) 01 
DORM. -COZ. – SAL- WC – LAV – SEM GARAGEM 
R$ 700,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-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

CA03363 – JD. UNIÃO - 3 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha, 
2 banheiros, churrasqueira, jardim, área de serviço e preparada 
para ar condicionado. R$275.000,00
CA03796 – JD. NOVA VENEZA - 2 dormitórios, sala, banheiro e 
2 vagas. R$275.000,00
CA03805 – JD. JULIANA - 3 dormitórios, WC, sala, cozinha, 
área de serviço coberta, 2 vagas de garagem. Precisa reformar e 
pintar. Excelente área para comércio. R$340.000,00
CA03515 – PQ. BOA ESPERANÇA - 2 dormitórios (1 suíte), WC 
com AE, sala, cozinha planejada com geladeira, microondas e 
mesa, lavanderia, churrasqueira, garagem para 2 carros, cerca 
elétrica, alarme e portão eletrônico com trava. R$380.000,00
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, churr., 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
CA03680 – VILA VENEZA - Sala, terraço, cozinha, lavanderia 
e quarto de depósito, banheiro, 3 dormitórios ( 1 suíte), móveis 
planejados em todos os quartos e na cozinha e  garagem para 2 
carros. R$360.000,00
CA03725 – JD. DOS IMPÉRIOS - Casa térrea com 2 suítes + 
lavabo, com ampla sala de estar, cozinha americana integrada á 
sala de jantar e a churrasqueira, preparação para ar condicionado 
e aquecimento solar, área de lazer completa, segurança 24h e 2 
vagas garagem. R$398.000,00
CA03706 – JD. MONTREAL RES. - Sobrado c/ 3 suítes, sala 2 
amb, coz., 4 vagas (sendo 2 cobertas). Ac. 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, escritório, 
lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo, sala de jantar, cozinha, 
área gourmet, piscina preparara p/ iluminação, cascata em 
granito preparada para aquecedor solar, paisagismo e 4 vagas (2 
garagens cobertas). R$840.000,00

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 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 mascu-
lino 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 dorms (1 suíte), 2 sa-
las, 3 WC, coz., lav. e 2 vagas de gar. 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

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

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 
dormitórios com A/E e cama (1 suíte), sala com sofá, TV, 
lustres, papel de parede, cozinha com estufa e cooktop. 
R$340.000,00

TERRENOS

TE01697 – VENEZA – 150m². R$118.000,00
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



B6 Imóveis

Vila Almeida, 970,00 m² útil - Superior - 470m² em fase de aca-
bamento; Inferior - 500m² 02 escritório, cozinha, 02 Wc, estaciona-
mento 15 carros; R$15.000,00

Jardim Bela Vista, 3 dorms sendo 1 suíte, sala 2 ambs ampla, coz c/ 
gabinete, 3 wc, lav., corredor lateral, fundos com churrasqueira e wc, 
4 vagas de garagem, sendo 02 cobertas; 150,00 m² útil R$1.900,00

Jardim Primavera, 2 dormitórios sendo 1 suíte, 1 sala, 2 ba-
nheiros, cozinha planejada, corredor lateral, lavanderia, 2 vagas 
cobertas; 130,00 m² construída R$1.200,00

Jardim Primavera, 3 dormitórios sendo 1 suíte, 1 sala, 1 ba-
nheiro, cozinha planejada, corredor lateral, 2 vagas - 120,00 
m² útil R$1.500,00

Jardim dos Colibris, Indaiatuba - 2 dormitórios sendo 1 suíte, 
cozinha, wc social, area de serviço, garagem coberta com 02 vagas; 
R$1.300,00

LOCAÇÃO

Cidade Nova I, au:86m² - 3Ds (1 ste), todos c/ armários planej., sala 
de estar, sala de jantar, coz. total planej. americana, lav., wc social, 
varanda gourmet c/ churr, 2 vagas de gar. cobertas; R$ 1.700,00

TERRENO para Venda - JARDIM RESIDENCIAL SANTA CLARA, 
450,00 total. R$ 385.000,00

Excelente terreno em condomínio, ótima localização.
Preço muito bom oportunidade. R$112.000,00

Valor Pedido R$ 55.000,00 Ou R$ 30.000,00 (50% Da Área); Área Total Cons-
truida - 3.100M² - Área Fabril - 2.500M² - Capacidade De Energia 45Kvax2 
- Pé Direito De 12 Metros - Piso De Alta Resistência 5 Ton/M² - Topografia 
Plana - 500M² Da Rodovia E Fácil Acesso, Próximo A Toyota R$ 9.300.000,00

Chácara Excelente Para Empresas Como Centro De Treinamento, Diversão 
Para Funcionários Com Lago Para Pesca, Piscina, Salão Com Churrasquei-
ra. *** Ótima Oportunidade De Negócio *** Aceita Permuta Em Ate 40% Do 
Valor E Estuda Parcelado. R$1.700.000,00

Cond. Mosteiro De Itaici,- 2.500m² - Com Aprox. 600m de AC, 1 Casa c/ 3D, 
1 Suite Master, Sala, Coz., Sala De Estar, Piscina, Casa De Caseiro, c/ Suite, 
Lav. Cob., Salão De Festa C/ Forno De Pizza, Fogão A Lenha, Churr., Mesas 
Cadeiras, E Mais Uma Suite, Espaço Para Criança Brincar, Luzes De Led 
Em Toda A Chácara Para Iluminação Econômica, Pomar, Excelente Preço, 
E Aceita Imóvel De Menor Valor No Centro Da Cidade. R$950.000,00

Sobrado em Cond. - piso sup. c/ 3 dorms c/ varanda (1 suite), wc 
social, piso térreo c/ sala ampla p/ 2 ambs, lavabo, coz. planej., lav., 
área externa c/ espaço gourmet, amplo quintal, entrada de serviço, 
gar. p/ 3 autos. Aceita permuta. R$380.000,00

VENDA
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classificados
ClassificadosB18

Vende-se casa  no 
condomínio Montre-
al rua Toronto  n° 
265 - lavabo, área de 
churrasqueira, blindex 
verde em toda casa , 2 
garagens entrada de ar 
esplit  (material de pri-
meira linha com capta-
ção 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 constru-
tores é possível des-
membrar os 2700m² 
em 4 lotes, sendo 3 de 
380m² e 1 de 950m² - 
F. 98136-7331 CRECI 
74.092
Morada do Sol - 3 ca-
sinhas em meio lote, 
cada uma com 02 cô-
modos e wc, ideal para 
locação, renda presu-
mida de R$1.300,00 
por mês, R$160.000,00 
com R$50.mil de entra-
da e 100 X R$1.100,00 
direto com proprietário. 
F. (19) 99762-7997 / 
3935-3294

Morada Do Sol - 3 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
wc social, lavanderia e 
garagem R$210.000,00 
com R$70.mil de entra-
da e 100 X R$1.650,00 
DireTO com proprietá-
rio. F. (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
Jd. Colibris - 2 dor-
mitórios (1 suíte) sala, 
cozinha, wc social, la-
vanderia, garagem p/ 
2 autos. Oportunida-
de única!! em oferta 
para o mês de abril de: 
R$300.000,00 por ape-
nas: R$245.000,00 ac. 
financ, ou terreno no 
negócio. F. (19) 99762-
7997 / 3935-3294
Jd. Colibris, 3 dormi-
tórios (01 suíte) sala, 
cozinha, wc social, la-
vanderia, garagem p/ 
02 autos. Oportunida-
de única!! em oferta 
para o mês de abril 
de: R$300.000,00 por 
apenas: R$265.000,00 
. F. (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Jardim Adriana - ex-
celente casa em dois 
pavimentos, sendo no 
pav superior: 3 dormi-
tórios (01 suite) wc so-
cial, sacada com porta 
balcão com vista para 
o parque ecológico-e 
no pav inferior: sala 02 
ambientes –lavabo, wc 
social, lavanderia, edicu-
la   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. 
Troca por chácara de 
menor valor. F. (19) 
99762-7997 / 3935-3294

Vila Brizola – CA02996 
- Casa frente – Sala, 
cozinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$210.000,00  F. 
3875-2215
Vendo casa Jd. Re-
gina. Sobrado com 
3 dorm., sala com 2 
ambientes c/ lavabo, 
sala tv, 1 suíte, wc, 
closet, sacada, cozi-
nha, lavanderia, va-
randa, quintal com 4 
vagas, quarto despejo. 
Aceito permuta. Fones: 
(19) 3017-5541/ (19) 
99259-1877
Vende-se ou troca-
-se casa Jd. Monte 
verde por chácara no 
Itaici, ou casa no Jd. 
Pau Preto. Casa A.T. 
250 m², A.C. 179 m², 
portão eletronico, cer-
ca elétrica, aquecedor 
solar, área gourmet, 
piscina 3x5, casa com 
7 comodos sendo 2 
banheiros e lavanderia. 
Tratar com proprietário 
F.: (19) 3816-2011- 
99487-5089
Vila Suiça,  por apenas 
R$ 446.000,00,  ex-
celente oportunidade, 
Casa com 250 m2 de 
construção.  3 dormitó-
rios, 1 suite, 2 wc, ga-
ragens. Ref. CA00120 
-  19.  3816.8380  - 
98364.0235
Jd.Paulista II, excelen-
te imóvel,   3 dormitórios, 
1 suite, 2 salas,  wc,  3 
vagas de garagem, 207 
m2 AC.  Ref. CA00128 
-  R $  4 5 0 . 0 0 0 , 0 0  
-  19 - 3816,8380  -  
98364.0235
Jd. Juliana - 3 dormi-
tórios, banheiro, sala, 
cozinha, área de ser-
viço coberta e 2 va-
gas garagem. Precisa 
reformar e pintar. Ex-
celente área para co-
mércio. R$340.000,00. 
Aceita permuta. Fone: 
(19) 99164-1734

Jd. União - 3 dormi-
tórios (1 suíte), sala 
e cozinha integrada, 
2 banheiros, churras-
queira e jardim. Área 
de serviço coberta 
ao lado da cozinha. 
Preparada para ar 
condicionado (sala 
e 1 quarto). Portão 
pode ser automatiza-
do. Grade nas jane-
las e cerca elétrica. 
R$275.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Jardim Eldorado - 
3 dormitórios sendo 
1 suíte, sala, cozi-
nha, banheiro, lavan-
deria e 2 vagas de 
garagem cobertas. 
R$350.000,00. Aceita 
permuta com terreno 
menor valor em Con-
domínio. Fone: (19) 
99721-0395
Jd. Morada do sol 
- 2 dormitórios, sala, 
cozinha, WC social 
e 2 vagas de gara-
gem descober tas . 
R$235.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Sua casa com finan-
ciamento de terreno 
e construção a partir 
de R$ 185.000,00 -  
Jd. Nova Veneza,  Jd 
Veneza,  Jd. Sabiás - 
aceitamos terreno, ve-
ículo, moto.  F. 3816-
8380  ou  9.8364-0235
Vila Furlan - 1 quarto, 
sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, A.C. 35 
m² A.T. 83 m². Toda 
reformada com docu-
mentação e escritura. 
R$155.000,00. F: (19) 
9 8979-4700
Vila Furlan - 1 quarto, 
sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, gara-
gem A.C. 40 m² A.T. 
94 m². Toda reformada 
com documentação 
e escr i tura.  (OBS: 
Es ta  a lugada  po r 
R$650,00 por mês).  
R$165.000,00. F: (19) 
9 8979-4700

Jardim Eldorado - 3 
dormitórios sendo 1 
suíte, sala, cozinha, 
banheiro, lavande-
r i a  e  2  v a g a s  d e 
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$235.000,00. 
Fone:  (19)  99721-
0395
Oportunidade - lin-
da casa no Jd Es-
planada II - 03 dor-
mitórios planejados 
( 3 s u í t e s ) ,  s a l a  2 
ambientes, área de 
luz, cozinha plane-
jada, área gourmet, 
jard im, garagem 4 
autos AT. 300m²  A.C 
180m² R$ 640.000,00 
(19)996982366 Victor

 
J d .  E s p l a n a d a  I I 
-  3 dormi to r ios  (1 
suí te) ,  sa la 2 am-
bientes, cozinha pla-
ne jada ,  banhe i ro , 
lavanderia, garagem 
para vários carros e 
nos fundos com 1 
dormitório, cozinha 
grande e banheiro. 
R$2.200,00 + IPTU 
Fone:  (19)  99778-
4336
Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dor-
mitórios (1 suite c/ 
a r m á r i o s  e m b u t i -
dos), sala, lavabo, 
cozinha, lavanderia, 
chur rasque i ra  e  2 
vagas de garagem. 
R$1.900,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99778-4336

 
Apto Spazio I l lu-
minare, cond. com 
i n f r a e s t r u t u r a  d e 
l a z e r  c o m p l e t a ,  
por tar ia  24 horas, 
ót ima loca l ização. 
A p t o  2  q u a r t o s , 
sa la  2  ambientes , 
coz inha p lanejada 
no segundo andar, 
bloco 10 (próx imo 
a portaria, área de 
lazer e vista privile-
giada) Condomínio 
R$ 187,00 e IPTU 
R$ 57 ,00  -  Va lo r : 
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$ 
2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ,  c o m 
3  d o r m i t ó r i o s ,  1 
suite,  1 garagem.  
R e f .  A P 0 0 0 3 1   - 
19 .   3816 .8380  – 
98364.0235
Apto Residencia l 
Primavera 2 dormi-
tórios,  wc,   sala,  
cozinha,  lavanderia 
ex te rna ,   varanda 
e  qu in ta l ,  1  vaga,   
6 5  m e t r o s  q u a -
drados,  valor  R$ 
265.000,00. Aceito 
financiamento ban-
cá r i o .    FONE 19 
-  3816.8380  -  19 
– 9.8364.0235   
Cocais I I  -  2 dor-
mitórios, banheiro, 
sa la ,  coz inha ,  l a -
vander ia e 1 vaga 
de garagem cober-
ta .  R$200.000,00. 
Fone:  (19)  99168-
6945

Cond. Village Azaléia 
- 3 dorm., 1 vaga ga-
ragem, área de lazer. 
Valor: R$ 195.000,00 
(abaixo do mercado). 
F.: (19) 99127-1799
 Vendo apto novo 
no Centro - 2 dor-
mitórios + 1 suíte, 
todos com  armários, 
lavanderia  e cozinha 
planejada. Garagem 
com 2 vagas, 83 m. 
Tratar com Sr. Perez 
F.: (19) 99697-6698 
Valor: R$ 430.000,00
Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova R$ 800  MIL 
-  (19)  98136-7331 
CRECI 74.092
Apartamento com 2 
dorms no Jd. Renata  
R$200  MIL  -  (19 ) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Apartamento novo 
Bombinhas – SC 2 
dormi tó r ios  sendo 
1 suíte 400 metros 
da pra ia .  Permuto 
por  imóve l  em In -
d a i a t u b a .  V a l o r : 
R$380 . 000 , 00  F . : 
(19) 99762-5005
Cond. Nacões Jd. 
Alice - térreo, com 2 
dorm, sala, cozinha, 
wc, lavanderia e 1 
vaga de gara. Refor-
madinho, lindo! Em 
oferta para o mês de 
abril de: R$220.000,00 
p o r  a p e n a s : 
R$185.000,00 ac. fi-
nanciamento. F. (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
Cond. Solar dos Gi-
rasois, 3º andar com 
2 dorm, sala, cozi-
nha, wc, lavanderia 
e 1 vaga de gara. 
Super conservado.
Lindo!! Em oferta para 
o mês de abril. de: 
R$230.000,00 por ape-
nas: R$210.000,00 
ac.financiamento. F. 
(19)  99762-7997 / 
3935-3294.

 
Ed. Royale - 3 dormi-
tórios com armários (2 
suítes), banheiro, sala, 
cozinha planejada, 
lavanderia, varanda 
gourmet e 2 vagas de 
garagem no 2º subso-
lo. R$2.000,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99168-6945
Alugo lindo apartamen-
to com 3 quartos, 1 ba-
nheiro, sala, cozinha, 
lavandeira, garagem 
para 1 carro, muito 
confortável (todo re-
formado). Fica no cen-
tro da cidade.Valor 
R$ 1.300,00 (livre do 
IPTU e condomínio), 
peço fiador. Ligue (19) 
99708-3931 ou (19) 
3835-1772. 
Alugo apt na praia 
grande Vila Guilher-
mina à 50 m da praia 
para finais de semana e 
temporada. F.: (19) 3328-
4766 (19) 99564-4054
Cocais II - 2 dormitó-
rios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 
1 vaga de garagem 
coberta. R$1.000,00 
+ IPTU + Cond. Fone: 
(19) 99168-6945

 
Vale Do Sol, 4 dorm, 
AT 1550m2, Docu-
mentado para trans-
ferênc ia imediata. 
R$650.000,00, What-
sapp: 19-997519921. 
Creci 65362.
Pq .  das  Bande i -
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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Ofereço-me para servi-
ços de babá e acompa-
nhante de idosos (com 
veículo próprio). Falar 
com Leila 3825-0706 
ou 99652-8120 - 98899-
2457 (whats app)
Ofereço-me como pe-
dreiro, encanador e refor-
mas em gerais (Constr. 
civil) João 98329-8580.
Ofereço-me como pas-
sadeira (experiência de 
6 anos na área) para 
empresas ou serviço 
particular. Favor entrar 
em contato com Regia-
ne F.: (19) 99308-6581
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
crianças pessoas com 
necessidades especiais 
e etc. Atendimento Resi-
dencial e hospitalar poço 
referências e experiên-
cia 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. 99417-0626 
(claro) whats app - 
99618-9664 whats app
Ofereço-me como fa-
xineira diarista, com re-
ferência e experiência 
(19) 99417-0626 
Ofereço-me como lim-
pador de vidros, corpus 
(coleta de lixo), ajudante 
em geral. F. 99712-4862
Ofereço-me como ca-
beleireira e manicure. 
Promoção: corte, hi-
dratação + escova R$ 
45,00. Pé + mão grátis 
sobrancelha F.:  99369-
5615 ou 3935-0499
Ofereço-me p/ prestar 
serviços de cortar grama 
e limpeza de terreno. 
Tenho máquina. Falar c/ 
Denis. (19) 95223-7579
Ofereço-me como servi-
ços de motorista e cami-
nhão F.: (11) 975314276
Ofereço-me como mo-
torista profissional facul-
dade particular CNH A D 
c/ cursos de motorista de 
passageiros e escolar - Ro-
sane F.: 99719-4661 email: 
rosane.pithan@gmail.com

Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 
dormitórios, 2 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada, pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 1 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de, diversas árvores 
frutíferas, playground 
, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
 

Mosteiro de Itaici– 
TR00794 - Terreno de 
2.500 m² R$ 370.000 
F. 3875-2215
Terrenos  de  300 
m², 316m², 377m², 
409m², 442m² -  Va-
lores a partir de R$ 
240.000,00 melhor 
localização da cidade 
F. 3875-2215
Terreno condomí-
nio Bréscia 200 m² 
plano.  Tratar com 
proprietário. Valor R$ 
150.000,00 F.:(19) 
99762-5005
Vendo/ Troco : ter-
reno de 300 m² pla-
no, melhor local Jd. 
Esplanada I  à 50 
metros da Av. Parque 
Ecológico, 5 minutos 
do centro, próximo 
ao colégio Objetivo 
e o novo Sumerbol, 
padaria Suiça e Gia-
ninni. Fácil acesso à 
rodovia. Aceito terreno 
de menor valor em lo-
teamento aberto. Doc. 
OK. F.: (19) 99321-
2684 (whatsapp) / 
(19) 98131-5384 - Va-
lor R$ 235.000,00 (tra-
tar com proprietário)

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
Jd. Montreal,  es-
petacular terreno, 
167 m2,  por ape-
nas R$ 165.000,00. 
R e f .  T E 0 0 0 1 0  
-  19. 3816.8380 – 
98364.0235
Jd. Regina,  280 m2,  
R$ 185.000,00  FONE 
19. 3816.8380  - 19 
-  9.83640235 
Jd. Dos Lagos,  con-
domínio fechado, alto 
padrão, excelente lo-
calização, Terreno com 
525 m2,  área constru-
ída 345 m2, 4 suites,  
3 salas, 4 garagens. 
Ref.CA00069,  R$ 
905.000,00 F. 3816-
8380 ou 98364-0235
Vende-se terreno Vila 
Mariana A.T. 1000 m ² 
Valor: R$ 120.000,00 
tratar c/ Rubinho F.: 
(19) 99337-4437
Jd dos Lagos - 600 
M2,  R$ 398.000,00 F. 
3816-8380 ou 9.8364-
0235
Vendo terreno 400 m² 
Atibáia. Ótima topo-
grafia. Documento ok. 
Preço: R$ 180.000,00 
F.: (19) 99697-6698
Terreno condomínio 
Jardim dos Lagos 525 
m² plano com vista. 
Valor R$295.000,00 F.: 
(19) 98257-4799
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-
r e n o s  d e  1 5 0 m ² . 
Entrada + parcelas. 
R$120.000,00. Fone: 
(19) 99166-3272

N o v a  V e n e z a  - 
150m². Boa topogra-
fia, pronto para cons-
truir. R$115.000,00. 
Fone:  (19)  99721-
0395
Terreno condomínio 
Altos de Itaici 300 
m².  Oportunidade. 
Valor R$190.000,00 
F.: (19) 98257-4799
Parque São Louren-
ço (único lote na rua) 
150M2 – planíssimo 
– R$1030,00P/ M2 
-escriturado. F. (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
 

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
Vendo bicicleta Mo-
nark nova  Aro: 28   
F.: 3834-1367 (ligar 
no período noturno 
após as 20:00) ou F.: 
(19) 98258-394
Vende-se  co lchão 
casal R$ 70,00 F.:  
(19) 3875-7624
Vende-se Micro-on-
das Brastemp R$ 
80,00 F.: (19) 3875-
7624
Portão completo p/ 
social Falar com So-
nia F.: (19) 3935-1633
Bicicleta de alumí-
nio aro 26 R$ 430,00 
F.: (19) 3885-3741 

Vendo coleção manu-
al globo do automóvel 
( mecânica ) 5 volumes 
R$ 60,00 F.: (19) 3017-
5541/ (19) 99259-1877
Vendo fritadeira arno 
Actifry Seminova 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

 
Ford Focus Titanium 
2.0, 2012, Flex, Bege, 
automático, km: 33.000, 
por R$ 78.990,00 à vis-
ta. Aceito carro como 
parte de pagamento  e 
financio também.Entre 
em contato com Ale-
xandra , F. (19)97409-
7070.
Fit EX, 2016, Flex, 
Azu l ,  au tomát i co , 
km: 28.000, por R$ 
62.990,00, à vista. Acei-
to carro como parte de 
pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Cruze 1.4 Turbo, 2017, 
preto,  automát ico, 
Flex, km: 8.163, por 
R$ 87.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e finan-
cio também.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.
Fox 1.6, I-Motion,Flex, 
p r a t a ,  p o r  R $ 
42.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento e 
financio também.Entre 
em contato com Ale-
xandra, 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
M a r c h ,  1 . 0 S , 
c o m p l e t o , m a n u a l , 
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, auto-
mático, prata, Flex, por 
R$ 45.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra,F. 
:(19)97409-7070.
Etios Sedan Plati-
num, manual, preto, 
Flex,banco de couro, 
2016, km:76000, por 
R$ 47.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Vendo Celta - ano 2011 
cor: prata completo (ar, 
direção e trava) baga-
jeiro original, valor: R$ 
17.000,00. Falar com 
Rodrigo. F.: (19) 97407-
5459 (whats app) / (19) 
3392-9713
Vendo Xsara Picasso 
2004 R$ 4800,00 abaixo 
da tabela fipe. Ar,vidro 
elétrico, computador de 
bordo, direção hidráu-
lica, rádio, banco com 
regulagem de altura e 
documento ok. Valor 
da venda 10.000,00. 
Aceito moto no valor de 
até 4.000,00. Falar com 
Marcelo (19)99462-7605
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B23

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de logística (PCD)

Auxiliar de marceneiro

Consultor de vendas

Costureiro

Cozinheiro

Empregado domestico

Gerente balconista 

Lavador de auto

Marceneiro

Mecânico de manutenção 

a diesel

Motorista de caminhão 

basculante

Oficial de Serviços Gerais

Operador de Caixa  (PCD)

Operador de Empilhadeira

Operador de Torno Co-

mando numérico

Polidor de automóveis

Repositor de mercadorias

Sushiman 

Técnico de televisão

Técnico em Manutenção 

Elétrica de maquinas

Vendedor 

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

SELECAO@JOBLINERH.COM.BR
ACESSE NOSSO SITE: 

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

AUXILIAR DE LIMPEZA  (FERISTA) – Ex-
periência na função. Residir em Indaiatuba. 
Para trabalhar em Limpeza de empresas e 
condomínios. Disponibilidade para trabalhar aos 
finais de semana.
AUXILIAR DE PROGRAMAÇÃO - Ensino 
médio completo. Domínio em Autocad e leitura e 
interpretação de desenho mecânico.  Experiência 
comprovada em carteira. Conhecimentos em 
acabamento e inspeção de peças e controle de 
estoque. Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Ensino médio 
completo. Curso e experiência em operação de 
Empilhadeira. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
CONSULTOR (A) COMERCIAL – Possuir 
experiência anterior em empresas do Ramo de 
Terceirização de Serviços de Limpeza e Portaria 
ou Agência de empregos. Experiência em vendas 
de Serviços de Recrutamento & Seleção, tempo-
rários e terceirização. Residir em Indaiatuba. CNH 
categoria B. Irá dirigir os carros da empresa em 
Indaiatuba e região.
ENCARREGADO (A) OPERACIONAL (CADAS-
TRO) – Ensino médio completo. Conhecimentos 
em Informática. Experiência em supervisão de 
funcionários da área de Portaria e Limpeza. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade de horá-
rio. CNH B. Irá dirigir os carros da empresa em 
Indaiatuba e região.
MOTORISTA BI-TREM - Possuir experiência 
como Motorista de Bi-Trem com experiência em 
Silo.Residir em Indaiatuba ou Salto. CNH cate-
goria E atualizada.Curso de Transporte Produtos 
Perigosos Atualizado (Mopp).
OPERADOR DE MAQUINA CONVENCIONAL 
(CADASTRO) – Ensino médio completo. 
Curso de Metrologia e Leitura e Interpretação 
de desenho. Desejável Técnico em Mecânica, 
Automação Industrial ou cursos relacionados. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade de horário. 
Experiência em Produção.
OPERADOR / PROGRAMADOR DE TORNO 
CNC - Experiência na função e em eletro 
erosão CNC.  Ensino médio completo. Curso 
e conhecimentos em Metrologia e Leitura e 
Interpretação de Desenho. Para trabalhar na 
cidade de Monte Mor. 
PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) – Para 
trabalhar nas áreas de Limpeza e Recepção. 
Residir em Indaiatuba. Experiência na função.
PINTOR INDUSTRIAL - Ensino médio completo. 
Experiência comprovada em carteira. Realizará 
preparação da superfície (lixar, polir, desengra-
xar, decapar, olear), preparação da tinta para 
aplicação com pistola e posterior limpeza e 
conservação dos materiais utilizados. Residir 
em Indaiatuba.
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – Para traba-
lhar em portarias de empresas e condomínios. 
Possuir experiência em controle de acesso, 
ronda e monitoramento. Ensino médio completo. 
Conhecimentos em Informática. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
ZELADOR (CADASTRO) – Experiência na 
função. Desejável conhecimentos em serviços 
gerais de limpeza, jardinagem, pequenos reparos 
na área hidráulica e elétrica, controle de gás e 
água e manutenção de piscinas. Para trabalhar 
em condomínios. Ensino fundamental completo. 
Residir em Indaiatuba. CNH AB.

empregos

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

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

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

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

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

ESTAMOS CONTRATANDO

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

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

 FONE/FAX: (19) 3875-3759

ANALISTA DE PCP (8287): 

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS (8289): 

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

ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123): 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA (8322): 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (8247): 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (8302): 

ASSISTENTE ALMOXARIFE (8325): 

ASSISTENTE COMERCIAL (8248): 

ASSISTENTE DE COMPRAS (8320): 

AUX. DE INSPETOR DE QUALIDADE (8330): 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8270): 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8292): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8272): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8319): 

AUXILIAR FISCAL (8323): 

COORDENADOR ADM./ FINANCEIRO (8295): 

MECÂNICO DE CAMINHÕES (8280): 

MOTORISTA (8268): 

OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM (8327): 

OPERADOR DE SERRA (8328): 

OPERADOR DE TORNO AUTOMÁTICO (8317): 

OPERADOR DE TORNO AUTOMÁTICO (8318): 

OPERADOR EMPILHADEIRA (8314): 

OPERADOR MÁQUINAS (8310):

TECNICO ELETROTECNICA/ ELETRÔNICO 

(8242):  

TECNICO SEGURANCA DO  TRABALHO (8251): 

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO (8279): 

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO 

JR. (8309): 

VENDEDOR INDUSTRIAL EXTERNO (8214): 

Interessados 
entrar no site 

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

Porteiro – Masculino. Desejável experiência em 
Portaria e Ronda. 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.

Empregos
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