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CAPOEIRAEXPOFLORA LICENCIAMENTO

O 1º Festival de Ca-
poeira da cidade de In-

daiatuba ocorre amanhã, 
dia 26, no Espaço Orion 
do Indaiatuba Clube, das 

14h às 17 horas, com 
entrada gratuita. 

O prazo de licencia-
mento para os veículos com 
placa final 2 vai até o dia 31 
deste mês. O licenciamento 
é obrigatório e quem não o 

fizer fica impedido de rodar 
a partir de junho.

A Expoflora encerra 
na próxima segunda-feira, 
dia 28, a venda do primei-

ro lote de ingresso pro-
mocional no valor de R$ 

18. No segundo lote os 
ingressos custarão R$ 20.

Pág. A11Pág. A15 Pág. A14

Greve dos caminhoneiros seca bombas 
de combustíveis de Indaiatuba

Serviços públicos 
estarão de plantão no 
feriado de Corpus Christi

Indaiatuba é 3ª cidade 
da lista de colisões 
contra postes de energia

Colégio Meta 
comemora “Uma 
tarde em Família”

Menor atropela 
mulher e foge no 
Jardim Morada do Sol
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No próximo dia 31 a 
Prefeitura de Indaiatuba, 
autarquias e fundações mu-
nicipais não terão expedien-
te neste dia e no dia 1º de 
junho será ponto faculta-
tivo. Os serviços públicos 
municipais funcionarão em 
sistema de plantão.

Dados levantados pela 
CPFL Piratininga mostra 
que Indaiatuba é a 3ª cidade 
do ranking do número de 
colisões contra postes, re-
gistrada de janeiro de 2017 
até abril de 2018 na área da 
companhia, com 106 ocor-
rências.

O Troféu Frutos de Indaiá é um dos principais prêmios da cidade 
em reconhecimento ao trabalho realizado por empresas, empresários, 
profissionais liberais e prestadores de serviços, em seus segmentos.

No último sábado dia 12, 
as homenagens foram para as 
“mães”, sejam elas biológicas, 
avó, de coração, pai que também 
é mãe, madrinha e toda a família. 
Para conhecer mais sobre as 
atividades desenvolvidas pelos 
profissionais do Colégio, acesse 
o portal www.colegiometa.com

Na noite de terça-feira 
(22) um rapaz de 17 anos 
atropelou uma mulher e 
fugiu na antiga Rua 75 do 
Jardim Morada do Sol. O 
menor estava em um carro 
e com ajuda de testemunhas 
conseguiram localizar o 
veículo. 

Na manhã de quarta-feira, dia 23, iniciou a liberação de mosquitos geneticamente modificados da 
linhagem OX5034 em quatro áreas do município. A LPMA da nova linhagem do Aedes do Bem™ 
foi aprovada pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança em agosto de 2017.

Prefeitura e Oxitec iniciam liberação de 
segunda geração do Aedes do bem

Premiados do Frutos de Indaiá 
comemoram indicação
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Editorial
Paralisação e o efeito cascata

A greve nacional dos caminheiros tem gerado um problema 
cascata em todo o país. Se por um lado a paralisação é positiva 
uma vez que todos nós estamos cansados de tanta “roubalhei-
ra” por parte do governo devido aos altos impostos, por outro, 
muitos setores tem sentido o reflexo da greve.

Postos de combustíveis fechado, pois as bombas secaram; 
Gás de cozinha começa a faltar em alguns comércios da cida-
de; Transporte público e intermunicipais aderiram a mudança 
de horário devido a escassez de combustível; Supermercados 
que apesar de estarem abastecidos, podem começar a sentir o 
reflexo a partir da próxima semana; entre outros problema que 
tem gerado uma corrida de “sobrevivência” entre os moradores 
não só de Indaiatuba, mas de todo o país.

As consequências caóticas não param por aí. A Infraero di-
vulgou um relatório alertando que os aeroportos de Congonhas, 
em São Paulo; de Palmas (TO), Recife (PE), Maceió (AL) e 
Aracaju (SE) não têm combustível suficiente para abastecer os 
aviões e corre o risco de caos aéreo para os próximos dias. Com 
a paralisação, portos pelo país também vêm tendo a distribuição 
de produtos comprometida. A não distribuição de combustíveis 
afeta ainda os Correios, que suspendeu, nesta quarta-feira, as 
postagens com dia e hora marcados.

Os próximos dias são decisivos para o país e o momento, 
com certeza, não é apenas de mais uma crise. 

Luis Antonio Namura Poblacion (*) 
O método de ensino ainda adotado na maioria das escolas 

brasileiras é aquele que impõe ao aluno ‘o que pensar’, no qual a 
instituição mantém a postura de transmitir informações por meio de 
métodos de ensino arcaicos, baseados em processos de repetição, 
em que o nível de aprendizado da criança é mensurado em avalia-
ções estáticas. Será que este modelo educacional dá brecha a outras 
formas de aprendizagem, oferecendo meios para que a criança 
aprenda ‘como pensar’, como ter autonomia para desenvolver um 
pensamento próprio, reflexivo e crítico do mundo ao redor?  

A escola precisa ser um lugar de criação e produção de co-
nhecimento, e não de mera reprodução de conteúdo. É preciso 
que a criança tenha apoio para desenvolver sua criatividade, 
colocar suas ideias em prática e inovar; termo esse que muito 
tem sido usado ultimamente, visto que vivemos em um mundo 
onde o ‘mais do mesmo’ não tem vez, onde o que interessa é 
o novo, exclusivo, contemporâneo. 

A criatividade é um fenômeno complexo, que envolve a 
neurociência, a psicologia, a filosofia, a estética. É um traço 
essencial para o ser humano e tem papel importantíssimo no de-
senvolvimento cognitivo de bebês e crianças durante o processo 
de conhecer e perceber o mundo. E o conhecimento não deve vir 
apenas por métodos de repetição. Essa forma racional de trans-
missão de conhecimento pode engessar o raciocínio e bloquear 
outras formas de pensar. A preguiça, a rotina, a acomodação e a 
falta de interesse desencadeadas pela educação tradicional não 
têm mais vez neste século 21 porque acaba por não permitir ao 
aluno desenvolver a habilidade de buscar o novo. 

É preciso estimular a criatividade com liberdade para explorar, 
criar, fazer à sua maneira; dar aos pequenos autonomia para gerar 
novos conhecimentos. Quando despertamos o processo criativo de 
uma criança, estamos dando a ela a oportunidade de compreender a si 
próprio, sua mente, seu coração, seu modo de agir em sociedade. Mas 
a realidade é que muitas escolas ainda não estão muito adaptadas a esse 
novo modo de pensar a Educação. Comumente vemos salas de aulas 
cheias de mesas e cadeiras, com pouco espaço para transitar e quase 
nenhum lugar para o pensamento criativo, para a expressão artística e 
a brincadeira. Nossa escola mais reprime do que estimula o processo 
criativo dos alunos. Entender a importância da criatividade e de como 
ela pode ser estimulada para enriquecer o processo educacional é o 
primeiro passo para que a escola se conecte com o mundo atual. 

Artigos

Artigos

Dr. Tiago Cunha Pereira – OAB/SP 333.562 – advtiagopereira@gmail.com

A MP 808/17 PERDE A VIGÊNCIA E DÁ SINAL VERDE PARA CONTRATOS INTERMITENTES
A Reforma Trabalhista passou a vigorar em 11/11/2017 e trouxe diversas mudanças e inovações que 

animaram os empregadores sendo uma delas a possibilidade de realizar contrato intermitente para que o 
empregado trabalhe e receba por períodos.

Atualmente as empresas contratam por experiência que pode durar de 45 a 90 dias. Após esse prazo o 
empregado pode ser dispensado ou ter o contrato prorrogado por prazo indeterminado.

Para algumas atividades empresariais o contrato sem prazo poderia gerar um custo maior, pois inde-
pendente da demanda de mão-de-obra da empresa, o empregador sempre tinha que pagar o salário integral 
para o empregado, mesmo que este fique sem ter trabalho na empresa.

Agora com o contrato intermitente que foi introduzido pela lei 13.467/17, o empregador pagará so-
mente pelo tempo trabalhado do seu empregado. O empregado recebe pelo período trabalhado ainda que 
descontinuamente.

Por exemplo, poderia o empregador contratar o empregado para trabalhar 1, 2 ou 3 vezes por semana, 
ou até mesmo horas do dia, ou por alguns meses adequando a sua necessidade de mão-de-obra.

Ocorre que com a edição da Medida Provisória 808 em 14/11/2017 os empregadores tinham que res-
peitar um prazo para dispensar seus empregados com contrato por tempo indeterminado e contratá-los 
novamente por contrato intermitente.

Como essa Medida Provisória perdeu sua vigência em 23/04/2018 essa regra não existe mais, podendo 
o empregador contratar indistintamente por contrato intermitente.

Os que mais se beneficiam com essa modalidade de contratação, são empresas do ramo hoteleiro e 
restaurantes que poderão contratar esse tipo de mão-de-obra e adequar a prestação de serviços nas altas 
e baixas temporadas.

Bom lembrar que qualquer ramo e atividade empresarial está autorizada a esse tipo de contratação que 
pode ser mais benéfico para a folha de pagamento do empregador.

Networking (Rede de relacionamento)

A aprendizagem criativa tão 
necessária neste século 21

Gasolina registra preço acima de R$ 5 em 
Hortolândia

25/05 - Sexta-feira 26/05 - Sábado 27/05 - Domingo 28/05 - Segunda

Campinas está em estado 
de atenção com a umidade 

Alunos da Unicamp criam tecnologia para 
álbuns de figurinhas

Inscrições para ETEC 
Sumaré terminam hoje

Ou você pratica ou está fora da competição do mercado. Havia um cego que pedia esmola à 
entrada do Viaduto do Chá, em São Paulo. Todos os dias, passava por ele, de manhã e à noite, um 
publicitário que deixava sempre alguns centavos no chapéu do pedinte. O cego trazia pendurado 
no pescoço um cartaz com a frase:  CEGO DE NASCIMENTO. UMA ESMOLA POR FAVOR.   
Certa manhã, o publicitário teve uma ideia, virou o letreiro do cego ao contrário e escreveu outra 
frase.  À noite depois de um dia de trabalho perguntou ao cego como é que tinha sido seu dia.
Vejam que interessante - o cego respondeu, muito contente - até parece mentira, mas hoje foi 
um dia extraordinário. Todos que passavam por mim deixavam alguma coisa. Afinal o que é que 
o senhor escreveu no letreiro?  O publicitário havia escrito uma frase breve, mas com sentido e 
carga emotivos suficientes para convencer os que passavam a deixarem algo para o cego.  A frase 
era:   EM BREVE CHEGARÁ A PRIMAVERA E EU NÃO PODEREI VÊ-LA.   A maioria das 
vezes não importa O QUE você diz, mas COMO você diz, por isso tome cuidado em como falar 
com as pessoas, pois isso tem um peso positivo ou negativo naquilo que você quer dizer.  É A 
MAGIA DA COMUNICAÇÃO... Treine-se pela Signa Treinamentos,  inscreva-se para o Signa1 
dias 25-26 e 27-05-2018  em Vinhedo. Trevisan José -  ligue 019-38757898 - 019-99214-2100

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

A corrida pelo combustível nos últimos dias causou um 
aumento significativo no preço dos combustíveis 
em alguns postos em Hortolândia devido à gran-
de procura e baixo estoque de gasolina, eta-
nol e diesel. Em um deles, foi registrado 
quase R$ 5,60. Tal fato fez até mesmo 
com que fiscais do Procon percorres-
sem a cidade fiscalizando os preços. 
Lá, os ônibus urbanos também irão 
circular com horários reduzidos.

Campinas continua em estado de 
atenção devido a baixa umidade rela-
tiva do ar, que atingiu o índice de 29,9% 
às 15h20 desta quinta-feira, 24 de maio. A 
Defesa Civil recomenda evitar exercícios físicos 
ao ar livre entre 11h e 15h; umidificar o ambiente por 
meio de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com 
água, jardins; sempre que possível permanecer em locais protegidos 
do sol ou em áreas vegetadas; e consumir água a vontade.

O futebol é a paixão nacional no Brasil, e em ano de Copa do Mun-
do, a brincadeira de colecionar figurinhas e preencher o 

álbum cai no gosto de crianças e adultos. A principal 
função do app desenvolvido pelos estudantes é 

marcar figurinhas já adquiridas, além de mos-
trar estatísticas sobre o progresso da coleção 

e trazer ferramentas para facilitar a troca 
de adesivos, entre outros recursos. O 
aplicativo está disponível para Android 

e iPhone (iOS).

Terminam hoje, dia 25, as inscrições 
para os cursos técnicos de Logística e de 

Administração da ETEC Sumaré. Os inte-
ressados podem se inscrever pelo site www.

vestibulinhoetec.com.br. Os alunos com dificul-
dade de acesso à Internet podem realizar a inscrição no 

período noturno na E.E. João Franceschini (Rua Cabo Hoffman, 
161, Parque Franceschini). A prova será realizada dia 24 de junho, 
no período da tarde. São 40 vagas disponíveis para cada curso.

Admilson Redecopa / Alan de Santi
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Serviços públicos estarão 
de plantão no feriado de 
Corpus Christi

O Museu da Água abrirá normalmente no feriado e no fim de semana, das 9h às 16h

Sexta-feira, 1º de junho, será ponto facultativo; Poupatempo funcionará nos dias 1º e 2, no horário normal

No próximo dia 31 
s e r á  f e r i a d o  d e 
Corpus Christi e a 

Prefeitura de Indaiatuba, 
autarquias e fundações mu-
nicipais não terão expedien-
te neste dia e na sexta-feira, 
dia 1º de junho será ponto 
facultativo. Os serviços pú-
blicos municipais funciona-
rão em sistema de plantão.

Na saúde a população 
poderá contar com o atendi-
mento de urgência e emer-
gência oferecida pela UPA-
-24h (Unidade de Pronto 
Atendimento) localizada 
no Jardim Morada do Sol, 
como apoio ao Pronto Aten-
dimento do Haoc (Hospital 
Augusto de Oliveira Camar-
go). O plantão de Odonto-
logia também funcionará 
na UPA-24h, das 7h às 12h 
no feriado; sexta, sábado e 
domingo, das 7h às 15h.

As secretarias de Urba-
nismo e Meio Ambiente e 
de Obras e Vias Públicas 
estarão de plantão no fe-
riado com as equipes de 
manutenção elétrica e de 
trânsito, limpeza nas praças, 
coleta de lixo, limpeza dos 
banheiros públicos, cemité-
rios e feiras livres.

O Poupatempo também 
funcionará na sexta-feira 
e no sábado, no horário 
normal. Já as estações do 
Projeto Ecobike fecham na 
quinta-feira, que é feriado 
santo, e funcionam normal-
mente na sexta (01). No fim 
de semana, sábado e domin-
go, apenas as duas estações 
localizadas no Parque Eco-
lógico estarão abertas. O 
Bosque do Saber poderá ser 
visitado no feriado, sábado 
e domingo, das 8h às 17h. 

Na sexta o Bosque não abre.
Quinta e sexta-feira tanto 

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

As equipes de plantão 
do Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos (Saae) farão 
o atendimento emergencial 
da população pelo telefone 

0800-7722195. O Museu da 
Água abrirá normalmente no 
feriado e no fim de semana, 
das 9h às 16h. Só fecha na 
segunda-feira para manu-
tenção.

Os serviços operacio-
nais da Guarda Civil, ligada 
à Secretaria de Segurança 
Pública, manterão o plantão 
normal. O telefone da Guarda 
para emergência é 153, da 
Polícia Militar é 190, do Cor-
po de Bombeiros, 193 e da 
Central de Ambulâncias 192.

Secretaria de Obras faz 
reformulação de trânsito na 
rua Soldado João Carlos 

MUDANÇA

O Departamento Munici-
pal de Trânsito da Secretaria 
de Obras e Vias Públicas 
trabalha na reformulação de 
trânsito na região da Cecap. 
As mudanças incluem abertu-
ras em dois pontos do canteiro 
da rua Soldado João Carlos de 
Oliveira Jr. para a interligação 
de ruas. O objetivo é facilitar 
o acesso a duas avenidas im-
portantes da cidade, a avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé e Francisco de Paula 
Leite.

Uma das aberturas do can-
teiro da Soldado João possi-
bilitou a interligação da rua 
Miguel Domingues, no Jardim 
Recanto do Vale, com a rua 
Walter Ruesch e rua Dr. Adib 
Pedro, no Núcleo Habitacio-
nal Brigadeiro Faria Lima 

(Cecap). Essas interligações 
criam um acesso direto à ave-
nida Francisco de Paula Leite.

A outra interligação foi 
da rua Noêmia Von Zuben 
Amstalden, no Jardim Bom 
Princípio, com a rua Alcides 
Pironhe, na Cecap, que é pa-
ralela à Soldado João. Essa 
interligação facilita o acesso 
de quem está na Cecap e quer 
seguir sentido das marginais 
do Parque Ecológico.

Ainda na região da Cecap, 
a Secretaria de Obras tam-
bém trabalha no projeto de 
remodelação do trânsito no 
cruzamento da avenida Solda-
do João Carlos de Oliveira Jr. 
com a Alameda Comendador 
Antônio Hagib Ibrahim, cujas 
obras devem ser iniciadas em 
breve.

O objetivo é facilitar o acesso a duas avenidas importantes da cidade

ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI

Rápido Sumaré tem 20 
dias para depositar valor 
de vale transporte

CRÉDITOS

O juiz de direito da 3º Vara 
Cível – Foro Indaiatuba, Thiago 
Mendes Leite do Canto, deferiu 
no final da tarde de terça-feira 
(22) a tutela provisória de urgên-
cia requerida pela Administração 
Municipal e determinou que no 
prazo de 20 dias a Rápido Sumaré 
(Citi) deposite em conta judicial o 
valor de R$ 1.032.513,93, que é o 
total de créditos do vale transpor-
te não utilizados informado pela 
empresa. A empresa também terá 
10 dias para apresentar a relação 
de usuários que adquiriram vales 
transporte, individualizando os 
valores referentes aos créditos 
remanescentes de cada empresa.

Pela decisão do juiz, caso o 
depósito não seja feito no prazo, 

haverá multa de 10% sobre o 
valor. No caso da relação de 
empresas, se também não for 
apresentada no prazo, a multa 
será de R$ 50 mil.

A Administração Municipal 
aguarda a deliberação do juiz 
sobre como será feita a devolução 
dos créditos após o depósito em 
juízo por parte da empresa, e re-
força que o objetivo da Prefeitura 
é defender o direito do cidadão 
que é usuário do transporte co-
letivo e agilizar a devolução dos 
créditos remanescentes do vale 
transporte. Ressalta, também, 
que antes do início da ação 
civil pública foram feitas várias 
tentativas de um acordo com a 
empresa. 
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Greve dos caminhoneiros seca 
bombas de combustíveis de Indaiatuba
Outros setores do comércio também estão sentindo o reflexo da paralisação
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A greve geral dos ca-
minhoneiros tem pre-
judicado Indaiatuba 

e alguns setores do comércio 
já estão sentindo o reflexo da 
paralisação. Como é o caso dos 
postos de combustíveis, onde 
ainda na manhã de ontem, dia 
24, já havia postos fechados, 

pois as bombas secaram devido 
a grande procura, após o risco 
de desabastecimento ter cau-
sado alarme na cidade na noite 
de quarta-feira, dia 23. Com 
isso a corrida por combustível 
começou e a maior parte dos 
postos possuía filas grandes e 
que chegavam a interferir nas 
faixas das próprias vias. Tam-
bém foram flagradas pessoas 

indo aos postos com galões para 
armazenar combustível.

E devido a falta, o transporte 
público da cidade foi afetado 
e segundo a Prefeitura de In-
daiatuba houve necessidade 
de mudanças nos horários. De 
acordo com a Administração o 
transporte coletivo está garanti-
do de forma parcial até o final do 
horário de pico de hoje, sexta-

-feira, por volta das 9h. Caso 
a empresa não consiga novos 
reabastecimentos, o atendi-
mento ao longo do dia (entre os 
horários de pico) será paralisado 
visando a garantia das viagens 
para o retorno dos passageiros, 
no horário de pico da tarde, ou 
seja, das 16h30 às 19h.

Na saúde todos os servi-
ços serão mantidos, incluindo 
Unidades Básicas de Saúde, 
Programas de Saúde da Famí-
lia, Central de Ambulâncias, 

transporte de pacientes dentro e 
fora do município, Unidade de 
Pronto Atendimento, Unidades 
de Especialidades, visitas domi-
ciliares já agendadas e ativida-
des de controle da dengue.

Já na educação, a Prefeitura 
informa que todas as escolas 
funcionarão normalmente, in-
clusive o serviço de transporte 
escolar. O cardápio das meren-
das oferecidas nas escolas de 
período parcial serão adaptados.

Na segurança o patrulha-

mento será mantido por toda a 
cidade. E a coleta de lixo garan-
tiu a normalidade do serviço até 
amanhã (26).

A Prefeitura reforça ainda 
que os serviços essenciais estão 
sendo realizados e as medidas 
definidas têm o objetivo de man-
ter o atendimento ao público, 
enquanto o Governo Federal não 
resolve o impasse com relação 
aos preços dos combustíveis, 
que tiveram sucessivos aumen-
tos nos últimos meses.

O presidente da Associação Brasileira dos 
Caminhoneiros (Abcam), José da Fonseca 
Lopes, disse ontem, dia 24, que a mobiliza-
ção dos caminhoneiros nas rodovias do país 
só será encerrada quando o presidente Michel 
Temer sancionar e publicar, no Diário Ofi-
cial da União, a decisão de zerar a alíquota 
do PIS-Cofins incidente sobre o diesel. Para 
poder ser sancionada pelo presidente, a medi-
da precisa, antes, ser aprovada pelo Senado. 

Fonseca disse que os bloqueios nas estra-
das estão ganhando força inclusive de grupos 
não ligados aos caminhoneiros. “Não são só 
os caminhoneiros que estão sendo prejudi-
cados pela alta dos combustíveis. Isso está 
prejudicando todo mundo, inclusive temos 

recebido mensagens via redes sociais para 
continuarmos mantendo o movimento. Há 
insatisfação da sociedade com o governo”, 
disse.

Segundo Fonseca, os caminhoneiros não 
estão proibindo a passagem de veículos que 
transportam itens essenciais como remédios 
nem cargas vivas, produtos perecíveis ou oxi-
gênio para hospital. Ônibus com passageiros 
e ambulâncias também estão podendo passar 
pelos bloqueios.

O representante dos caminhoneiros voltou 
a criticar a política de preço da Petrobras. 
“A equiparação com o preço internacional 
[do petróleo] foi a pior medida que podia ser 
feita.” (Fonte: Agência Brasil).

A AB Colinas informa 
em nota que, “Em relação às 
manifestações de movimentos 
dos caminhoneiros, respeita o 

Transporte intermunicipal

Tribunal de Justiça de São Paulo

Gás de cozinha

CorreiosLiminar

Aeroportos

Supermercados

Os passageiros que utili-
zam as linhas intermunicipais 
de Indaiatuba devem ficar 
atentos, pois haverá uma re-
dução em torno de 40% dos 
ônibus rodando nos horários 
de pico, conforme informaram 
as empresas VB Transportes e 
Turismo, Viação Lira e Rápi-
do Luxo Campinas, detentoras 
da maior parte das linhas com 
partida/destino da cidade.

A mudança de horários 
foi à solução encontrada pelo 
grupo para garantir que o 
transporte não seja interrompi-
do nos próximos dias, devido 

à falta de combustível nas 
garagens, ocasionada pela gre-
ve dos caminhoneiros, que já 
atinge vários estados do país.

A medida se tornou ne-
cessária, uma vez que ainda 
não há previsão para o fim da 
greve, tampouco para que o 
abastecimento de combustível 
seja normalizado. O grupo 
VB Transportes informou 
em nota que "Os caminhões 
das concessionárias não estão 
conseguindo carregar diesel, 
combustível utilizado pelos 
ônibus e caminhões. Como 
trabalhamos com um estoque 

para um dia e, no máximo, um 
dia e meio, estamos propondo 
um esquema de contingencia-
mento para operar com a frota 
de final de semana".

Caso os horários normais 
fossem mantidos, os passagei-
ros poderiam ficar sem trans-
porte para retornar às cidades 
de origem a qualquer momento.

Os que utilizam as linhas 
para São Paulo, Campinas, Ita-
petininga, Salto, Itu, Boituva, 
Tatuí, Capivari, Cardeal ou 
Elias Fausto, devem procurar 
as empresas para se informa-
rem acerca das alterações.

Os protestos de cami-
nhoneiros contra o preço do 
diesel também já ameaçam 
o abastecimento de Gás Li-
quefeito de Petróleo, o gás 
de cozinha, pelo país. Em 
Indaiatuba já há locais com 
desabastecimento do gás de 
cozinha. 

Em nota, o Sindicato Na-
cional das Empresas Distri-

buidoras de Gás Liqüefeito 
de Petróleo (Sindigás), mani-
festou sua preocupação com 
a possibilidade de desabaste-
cimento do produto em todas 
as regiões do país, podendo 
“causar prejuízos ao funcio-
namento de serviços essen-
ciais, como hospitais, escolas 
e creches, além de residências 
e o segmento empresarial”.

Alguns estados também já 
começam a sofrer desabasteci-
mento de alimentos de acordo 
com a Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras). “A 
Abras está buscando sensibilizar 
o governo federal para que uma 
solução seja tomada imedia-
tamente. Evitando, assim, que 
a população sofra com a falta 
de produtos de necessidades 
básicas”, diz a entidade em nota.

Em Indaiatuba, de acordo 
com gerente de alguns super-
mercados, caso a paralisação 
continue ainda na semana que 
vem, provavelmente comece 
haver falta de determinados 
produtos nas prateleiras.

Os Correios também já 
sente os efeitos da parali-
sação. Em nota a empresa 
informa que “toda a logística 
brasileira está sendo prejudi-
cada pela paralisação nacional 
dos caminhoneiros inicia-
da nesta segunda-feira (21). 
O movimento tem gerado 
forte impacto às operações 
dos Correios em todo o país. 
Diante desse cenário, estão 

temporariamente suspensas 
as postagens das encomendas 
com dia e hora marcados 
(SEDEX 10, 12 e HOJE). Os 
Correios continuam aceitando 
postagem de SEDEX e PAC, 
no entanto, enquanto perdu-
rarem os efeitos desta greve, 
haverá o acréscimo de dias 
no prazo de entrega dessas 
encomendas, bem como das 
correspondências”.

A Infraero informa que 
está monitorando o abas-
tecimento de querosene 

A Presidência do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo 
(TJSP) divulgou um comu-
nicado na tarde de ontem, 
dia 24, que em razão dos 

transtornos causados pela pa-
ralisação dos caminhoneiros, 
e para que não haja prejuízo 
à população, o Tribunal de 
Justiça de São Paulo suspen-

deu os prazos processuais e 
antecipou o encerramento do 
expediente para às 17 horas, 
em todas as Comarcas do 
Estado (capital e interior).

Greve só termina com sanção de alíquota zero 
do PIS-Cofins, diz Abcam

direito democrático de mani-
festação popular ou de classes, 
mas entende que o direito de ir 
e vir e a segurança dos usuários 

de suas rodovias estão em pri-
meiro lugar. Por isso, obteve 
na manhã de quarta-feira, 23, 
liminar favorável contra blo-

queios nos 307 quilômetros 
de rodovias sob sua concessão. 
A medida foi tomada devido 
à realização de paralisações 
parciais já ocorridas no trecho 
administrado pela concessio-
nária e é válida para todas as 
rodovias sob sua concessão: 
SP-075, SP-127, SP-280, SP-
300 e a SPI 102/300. A liminar 
fixou ainda pena de multa no 
valor de R$ 100 mil, em caso 
de descumprimento da ordem 
judicial”.

Porém, mesmo com a limi-
nar, a SP-75, tanto no sentido 
Campinas quanto sentido Itu, 
foram bloqueadas ontem, dia 
24, por caminhões e vans. 

de aviação por parte dos 
fornecedores que atuam 
nos terminais e já alertou 

aos operadores de aero-
naves que avaliem seus 
planejamentos de voos para 
que cada um possa definir 
sua melhor estratégia de 
abastecimento de acordo 
com o estoque disponível 
na origem e destino do voo.

Ao  mesmo tempo ,  a 
Infraero está em contato 
com órgãos públicos re-
lacionados ao setor aéreo 
para garantir  a chegada 
dos caminhões com com-
bustível  de aviação aos 
aeroportos administrados 
pela empresa.

Aos passageiros, a Infra-
ero recomenda que procu-

rem suas companhias para 
consultar a situação de seus 
voos. Aos operadores de 
aeronaves, a empresa orien-
ta que façam a consulta 
sobre a disponibilidade de 
combustível na origem e no 
destino do voo programado.

A Infraero compreende 
o direito de manifestação, 
mas entende que os pro-
testos devem ocorrer sem 
afetar o direito de ir e vir 
das pessoas, bem como a 
segurança das operações 
aeroportuárias.
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Prefeitura e Oxitec iniciam liberação de 
segunda geração do Aedes do Bem 
O objetivo é combater a dengue, zika, chikungunya e febre amarela

RODRIGO CAMPOS

Na manhã de quarta-fei-
ra, dia 23, iniciou a 
liberação de mosquitos 

geneticamente modificados da 
linhagem OX5034 em quatro 
áreas do município. A LPMA 
(Liberação Planejada no Meio 
Ambiente) da nova linhagem 
do Aedes do Bem™ foi apro-
vada pela Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança 
(CTNBio) em agosto de 2017. 
As liberações têm início após 
um monitoramento prévio da 
infestação de Aedes aegypti 
nas áreas selecionadas. Foram 
liberados Aedes do Bem™ em 
áreas dos bairros Cecap, Jardim 
Itamaracá, Jardim Moacyr Ar-
ruda e Morada do Sol. Outros 
dois bairros (Jardim Oliveira 
Camargo e Jardim São Con-
rado) serão monitorados, para 
efeitos de comparação, mas não 
serão tratados com o mosquito 
geneticamente modificado, sen-
do usados como áreas controle.

O objetivo da campanha 
promovida pela Prefeitura em 
parceria com a Oxitec é com-
bater os mosquitos que trans-
mitem doenças como Dengue, 
Zika Vírus, Febre Amarela e 
Chikungunya  e de obter apro-
vação de uso comercial para 
ter uma nova linhagem em 
todo país.

Os Aedes do Bem™ são 
mosquitos machos que, portan-
to, não picam e não transmitem 

doenças. Uma vez soltos em 
uma área infestada por mos-
quitos selvagens, eles buscam 
as fêmeas para neutralizar a 
oportunidade de reprodução 
destas. O Aedes do Bem™, por 
ser geneticamente modificado, 
dá origem a uma prole inviável, 
por isso provoca a redução da 
população do mosquito trans-
missor da doença, ao passar 
adiante o gene auto limitante 
que possui. 

O OX5034 foi criado após 
o OX513A, linhagem do Aedes 
do Bem™ que vem obtendo 
bons resultados de supressão 
de populações de mosquitos 
selvagens em outros municí-
pios. Enquanto na linhagem 
OX513A toda a prole é invi-
ável, a linhagem OX5034 é 

“selecionadora de machos”. Em 
outras palavras, a prole mascu-
lina sobrevive e pode copular 
com fêmeas selvagens e repas-
sar o gene autolimitante, o que 
estende a duração dos efeitos 
benéficos do Aedes do Bem™ 
por mais algumas gerações.

Além da liberação, a LPMA 
contempla monitoramento e 
engajamento público. O moni-
toramento observará a disper-
são, longevidade e capacidade 
de reprodução da linhagem 
OX5034 nos locais onde os 
insetos serão controladamente 
liberados. O uso da tecnologia 
está de acordo com normas 
para proteção da saúde huma-
na, da saúde animal e do meio 
ambiente. “Depois de um pe-
ríodo de algumas semanas de 

monitoramento prévio, estamos 
iniciando a liberação do Aedes 
do Bem™ em Indaiatuba e con-
tinuaremos a monitorar todas 
as áreas incluídas no estudo, 
agora contando com a liberação 
do nosso mosquito, para afe-
rirmos os resultados obtidos”, 
conta Natalia Verza Ferreira, 
líder do projeto e gerente de 
Pesquisa e Desenvolvimento 
da Oxitec do Brasil. “Embora 
semelhante ao nosso mosquito 
da primeira geração, a partir do 
trabalho extensivo em testes em 
ambientes fechados, esperamos 
que nossa segunda geração for-
neça supressão de pragas com 
menos liberações de mosquitos. 
Além disso, a nova linhagem 
oferece vantagens operacio-
nais significativas e economia 

de custos. Isso simplificará 
muito o processo de produção. 
A Oxitec tem o prazer de ter a 
oportunidade de servir a comu-
nidade de Indaiatuba e implan-
tar uma ferramenta adicional 
para combater os mosquitos 
transmissores de doenças pe-
rigosas, como Zika, dengue, 
febre amarela e chikungunya 
”, completou Natália.

O prefeito Nilson Gaspar 
(MDB) salientou a importância 
da campanha da para cidade de 
Indaiatuba. “É muito importan-
te a ação em combate a dengue, 
ainda mais com uma tecnologia 
e inovação. Ulisses Bernardi-
netti que é responsável pela 
dengue e Grazeiela Bossolan 
que é secretária de saúde, estão 
fazendo um grande trabalho 
para que Indaiatuba diminua 
os casos de dengue e agradeço 
a Oxitec por está aplicando essa 
nova tecnologia”, enfatiza. 

Avaliação
Sem qualquer custo ao 

município, a realização da 
avaliação de campo ao longo 
de até 36 meses, em diferentes 
áreas. Cada área contará com 
liberação programada do mos-
quito OX5034 ao longo de até 
18 meses.

A adoção da tecnologia não 
exclui as medidas convencio-
nais de controle ao vetor já 
adotadas pela Administração, 
que continuará seu trabalho de 
eliminação dos focos de água 
parada onde o Aedes aegypti 

se reproduz. A intenção é que 
a nova linhagem do Aedes do 
Bem™ seja avaliada como 
uma estratégia adicional no 
combate ao mosquito trans-
missor da dengue, Zika e 
chikungunya.

 
Monitoramento

Além do gene autolimitante, 
os descendentes do Aedes do 
Bem™ também herdam um 
gene “marcador” que permite 
seu rastreamento e monitora-
mento, tornando a avaliação de 
eficácia mais precisa ao longo 
de todo o programa de libera-
ção do Aedes do Bem™. Esse 
gene faz com que o mosquito 
produza uma proteína fluores-
cente, de modo que as larvas do 
Aedes do Bem™ possam ser 
separadas das larvas selvagens.

O monitoramento é re-
alizado com ovitrampas – 
armadilhas para coleta de 
ovos, que depois são contados 
para projeção de estimativas 
populacionais do mosquito. 
Ferramenta de monitoramen-
to recomendada pela OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde), a ovitrampa é com-
posta de um pote plástico preto 
com água e uma palheta de 
madeira imersa, servindo de 
local para as fêmeas do Aedes 
aegypti depositarem seus ovos. 
Técnicos da Oxitec trocam as 
armadilhas semanalmente, le-
vando as palhetas para análise 
no laboratório de Pesquisa e 
desenvolvimento da empresa.

Nova linhagem do mosqui-
to geneticamente modifi-
cado tem efeitos benéficos 
estendidos e será usada em 
quatro áreas da cidade
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Confira os pontos de vacinação com horários e datas:
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ARQUIVO RIC/PMI

DEUZENI CEPPOLINI - ARQUIVO

É indicado levar o cão preso em coleira e, se necessário, usar focinheira

EXPOSIÇÃO

Campanha de vacinação 
contra a raiva inicia no 
dia 2 de junho
Vacinação será realizada durante o mês de junho em vários pontos da cidade

cidade |A9

A Campanha Muni-
cipal de Vacinação 
contra a Raiva para 

Cães e Gatos será iniciada 
dia 02 de junho e ocorrerá 
durante todo o mês em mais 
de 50 pontos de vacinação 
(confira programação abai-
xo). O Hospital Escola Ve-
terinário da Faculdade Max 
Planck será um posto fixo de 
vacinação no período de 02 
a 30 de junho, de segunda à 
sexta-feira, das 9h às 21h.

Para receber a imuniza-
ção o animal precisa ter três 
meses completos e estar em 
boas condições de saúde. O 
animal em gestação avan-
çada fica impossibilitado de 
receber a vacina. É indicado 
levar o cão preso em coleira 
e, se necessário, usar foci-
nheira. Os gatos devem ser 
conduzidos dentro da casi-
nha de transporte, sempre 
por adultos. É importante 
apresentar a carteirinha de 
vacinação.

Segundo a coordenado-
ra do setor de controle de 
zoonoses, Soledad Cristina 
Orives, não há tratamento 
comprovadamente eficaz 

para a raiva e poucos pacien-
tes sobrevivem à doença, a 
maioria com sequelas gra-
ves, por esta razão é extre-
mamente importante vacinar 
o animal de estimação.

O prefeito Nilson Gaspar 
(MDB) destacou a criação 
do setor de controle de zoo-

noses. “Este é um trabalho 
muito importante, que pro-
tege e saúde do animal e a 
nossa também consequen-
temente. Eu mesmo quando 
jovem tive a oportunidade 
de aprender e participar de 
algumas campanhas de vaci-
nação é muito tranquilo”. Ele 

destacou ainda a importân-
cia do sistema de castração 
desenvolvido pelo Centro 
de Reabilitação Animal, 
vinculado à Secretaria Mu-
nicipal de Urbanismo e do 
Meio Ambiente, que realiza, 
em média, 40 castrações por 
semana.

Feira de Inverno começa hoje no 
Pavilhão da Viber

A tradicional Feira de In-
verno e Variedades tem início 
hoje, dia 25, e segue até o dia 3 
de Junho, das 14h às 22 horas, 
no Pavilhão da Viber. A entra-
da custará R$3 e toda a renda 
da bilheteria será revertida aos 
projetos do Funssol. Maiores de 
60 anos e crianças menores de 
12 anos (com documentos) não 
pagam entrada.

Os visitantes da Feira pode-
rão conhecer aproximadamente 
70 standes, e adquirir produtos 
dos expositores do Circuito das 

Malhas e outras regiões do Bra-
sil, como semi-jóias, malhas le-
ves; moda feminina, masculina e 
crianças; casacos mais pesados, 
jaquetas, incluindo couro, entre 
outros. Entre os expositores es-
tão fabricantes de Monte Sião, 
Jacutinga, Serra Negra, Socorro, 
São Paulo, entre outros.

O Pavilhão da Viber está lo-
calizado na Avenida Almirante 
Tamandaré, 675, na esquina 
com rua Bahia, Cidade Nova II, 
ao lado do Centro Esportivo do 
Trabalhador.

• Dia 2 de junho – vacinação volante
Das 9h às 11h30
Conjunto Habitacional Veredas da Conquista; 
Escola da APAE -Fazenda Pimenta;
Colinas II  Rua Uike Miyake c/Mª Izabel Garcia Squilanti;
Conjunto Habitacional Caminho da Luz;
Altos da Bela Vista, Rua Carolina Ferrarezzi Zoopi com Hércules Florence.
Das 13h30 às 15h30
Jardim Morumbi – Praça;
Portaria do Condomínio Polaris;
Igreja Helvetia (ao lado do salão de festas);
Trailer do Jorge- Colinas I;
Santa Eliza -Divisa Itupeva;
Portaria do Loteamento Itaboraí;
Estrada dos meeiros -Videiras (Bar do Bigode).
• Dia 9 de junho – vacinação postos fixos
Das 9h às 16 horas
UBS Campo Bonito;
Creche Cleonice Lemos Narezzi -  Jd dos Colibris;
Creche “Maria José Ambiel Marachini” - Jardim Paulista II;
PSF PQ Corola (Posto de Saúde) –  Jd Morada do Sol;
UBS 7 (Posto de Saúde) – Jd Morada do Sol;
Paróquia São João Batista – Jd Morada do Sol;
PSF Jd. João Pioli (Posto de Saúde) – Jd. João Pioli;
EMEB -Escola Municipal Maria de Nazareth - Morada do Sol;
Centro Cultural Hermenegildo Pinto (piano) - Morada do Sol;
Escola Estadual José de Campos - Jd. Morada do Sol.
• Dia 16 de junho – vacinação postos fixos
Das 9h às 16 horas
Prédio da dengue - Praça Votura - Jd Pau Preto;
EMEB Prof. Elvira Maria Maffei – Jd Remulo Zoppi 
Espaço Avançar;
UBS II (Posto de Saúde) – CECAP;
Praça Andrea M. Bonachella – Vila Costa e Silva;
Escola Randolfo Moreira Fernandes – Jd Alice;
Escola Estadual Maria Aparecida Pinto da Cunha;
UBS Jd Califórnia (Posto de Saúde) – Jd Califórnia;

PSF Jd do Sol (Posto de Saúde) – Jd do Sol;
UPAR - Tombadouro.
• Dia 23 de junho – vacinação postos fixos
Das 9h às 16 horas
Igreja Batista Nova Aliança – Jd Regina;
PSF Parque Indaiá - Pq Indaiá;
SAAE Vila Avaí;
UBS 09, Praça dos cemitérios - Centro;
Escola Helena de Camargo Barros - Cidade Nova;
Centro Esportivo do Trabalhador - Cidade Nova;
Hospital Dia 
PSF Itamaracá - Jds. Itamaracá;
Escola Aurora Groff - Vila Maria Helena;
EMEB Prof. Osório Germano e Silva Filho - Jd.Saõ Paulo.
• Dia 30 de junho – vacinação postos fixos
Das 9h às 16 horas
UBS 5 Itaici (Posto de Saúde) – Itaici;
Salão da Comunidade Sagrado Coração de Jesus Vale do Sol – Alameda 
Vale do Sol;
Bar da Mata - Estrada do Ifanger – Aldrovandia Gleba 2;
Marco Zero - Com. Sagrado Coração de Jesus – PQ das Bandeiras;
Colinas Mosteiro de Itaici – Rua Benedito Vicente entre Colinas do Mos-
teiro e o Terras de Itaici próximo ao posto avançado de monitoramento;
Vale das Laranjeiras – Prédio da Adm. do Loteamento vale das Laranjeiras;
Salão da Igreja São José Videiras – Rodovia José Boldrin;
PSF DO Jardim Brasil;
PSF Jardim Carlos Aldrovandi.
• Dia 13 de junho - Das 18h30 às 21h30
Praça do Antigo Tejusa;
Praça do Catho - Av. Paula Leite;
Psf Corolla- Jardim Morada do Sol.
• Dia 20 de junho - Das 18h30 às 21h30
Psf - Jardim Aldrovandi;
Psf - Jardim California;
Psf - Parque Indaiá.
• Dias 5, 6 e 7 de junho - Das 18h30 às 21h30
Estacionamento do Parque Ecológico
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Premiados do Frutos de Indaiá 
comemoram indicação
A dupla Chitãozinho & Xororó será a grande atração da noite de premiação
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Kátia e André Namassu da Outlet dos Óculos de IndaiatubaNaya Canela da empresa GX Intercâmbio

O Troféu Frutos de 
Indaiá é um dos prin-
cipais prêmios da ci-

dade em reconhecimento ao 
trabalho realizado por empre-
sas, empresários, profissionais 
liberais e prestadores de servi-
ços, em seus segmentos, com 
pesquisa realizada nas ruas 
com a população, e leitores do 
jornal Mais Expressão.

A grande noite, que pro-
mete surpreender premiados 
e convidados, está marcada 
para acontecer no dia 14 de 
novembro, no salão social do 
Clube 9 de Julho, a partir das 
20 horas.

Para esta edição, a pre-
miação contará com novas 
“Revelações” como é o caso 
da Outlet dos Óculos de In-
daiatuba. “Nossas expec-
tativas são as melhores e 
esperamos fortalecer a marca 
com a participação”, disse os 
proprietários Kátia e André 
Namassu. “Quanto ao show 
gostamos muito de saber que 
será a dupla Chitãozinho & 
Xororó, pois gostamos muito 
dos cantores”, completa.

A qualidade do evento, 
além do retorno garantido 
aos empresários, conta com a 
filmagem do Programa Por Aí 
e fotos do parceiro Sica Fotos. 
A premiação ainda oferece o 
serviço de ambulância, Sanare 
Saúde, além dos serviços de 
som e iluminação do Estilo 
Som, “Iremos manter os ser-
viços prestados na edição do 
ano passado, que demonstra-
ram eficiência e obtiveram a 
aprovação dos participantes”, 
informa o presidente do Gru-
po Mais Expressão, o empre-
sário Admilson Redecopa. 

Por conta da credibilidade e 
qualidade do Frutos de Indaiá, 
a edição deste ano é aguardada 
com grande expectativa. Como 
é o caso de Naya Canela da 
empresa GX Intercâmbio. 
“Acredito que este seja um dos 
principais eventos da cidade e 
algo merecedor devido à cre-
dibilidade do jornal”, enfatiza. 
Quanto ao show, Naya disse 
que foi uma ótima escolha. 
“São cantores talentosos que 
marcou várias gerações com 
suas músicas”, completa. 

O prêmio Frutos de Indaiá 
tem como principal objetivo 
a entrega oficial do troféu aos 
empresários eleitos em pes-
quisa feita com a população e 
leitores do jornal. 

No dia, os mesmos rece-
berão das mãos do presidente 
do Grupo e do diretor Alan de 
Santi, o troféu que representa 
o reconhecimento de seus tra-
balhos prestados à população 
durante o ano de 2017. “A 
diferença do Frutos de Indaiá 
é muito grande se comparada 
a outros ‘prêmios’ existentes 
na cidade e até mesmo na re-
gião. Uma delas está na parti-
cipação apenas dos eleitos em 
primeiro lugar, o que acaba 
por limitar a quantidade de 
empresas, pois se o primeiro 
lugar não aderir ao pacote 
publicitário, o concorrente 
que ganhou em segundo lugar 
não pode participar, ficando 
o segmento vago e sem ne-
nhum representante”, explica 
Redecopa.

E para celebrar mais um Frutos de 
Indaiá, a organização do evento contratou 
o show da dupla Chitãozinho & Xororó.

São mais de 40 anos de total dedi-
cação à vida artística. Sempre com os 
mesmos objetivos do início da carreira: 
produzir música com amor, qualidade e 
inovação, independentemente dos mo-
mentos altos e baixos dentro do gênero 
musical sertanejo e das constantes – e 
cada vez mais bruscas – mudanças no 
mercado fonográfico.

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

Atração



Bandeira tarifária amarela deve 
permanecer em junho

Ações da Petrobras têm queda de 
13% na Bovespa

O valor do licenciamento em 2018 é de R$ 87,38 para todo tipo de veículo
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Veículos com placa final 2 devem 
ser licenciadas até o dia 31
O prazo não se aplica aos caminhões, já que o licenciamento destes começa apenas em setembro
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O prazo de licencia-
mento para os pro-
prietários de veí-

culos com placa final 2 vai 
até o dia 31 deste mês. O 
licenciamento é obrigató-
rio e quem não o fizer fica 
impedido de rodar a partir 
de junho, conforme norma 
do Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP). O prazo não se 
aplica aos caminhões, já que 
o licenciamento destes co-
meça apenas em setembro.

O CTB (Código de Trân-
sito Brasileiro) determina 
que todo veículo deve ser 
licenciado anualmente, in-
dependentemente do ano de 
fabricação. O Estado de São 
Paulo possui a maior frota 
de veículos registrados no 
país, são mais 29,3 milhões.

O valor do licenciamento 
em 2018 é de R$ 87,38 para 
todo tipo de veículo. Não é 
necessário ir às unidades do 

acompanhar pelo portal 
www.detran.sp.gov.br, em 
“Serviços Online”.

Lembrando que o licen-
ciamento em atraso gera 
remoção do veículo para o 
pátio, além de uma multa no 
valor de R$ 293,47 e sete 
pontos na habilitação, pois 
conduzir veículo que não 
estiver devidamente licen-
ciado é infração gravíssima, 
conforme prevê o CTB.

Pagar o licenciamento 
em atraso também gera a 
cobrança de multa e juros de 
mora. Caso não seja feito, 
o dono do veículo pode ter 
o nome inscrito no Cadin 
(Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados) e na 
dívida ativa do Estado pelo 
débito em aberto.

Para mais informações, 
acesse o site do Detran.SP 
www.detran.sp.gov.br, na 
área “Veículos”. A pági-
na também traz uma série 
de respostas para dúvidas 
frequentes relacionadas ao 
tema.

Detran ou imprimir boleto 
para pagar a taxa. Basta 
informar o número do Rena-
vam (Registro Nacional de 
Veículos Automotores) ao 
caixa bancário ou selecionar 
essa opção nos terminais 

eletrônicos das agências ou 
no ‘internet banking’. É pre-
ciso quitar possíveis débitos 
de IPVA, seguro obrigatório 
e multas, por exemplo. Al-
gumas unidades do Detran.
SP dispõem de máquina 

para pagamento com cartão 
de débito.

Com o comprovante de 
pagamento e um documento 
de identificação em mãos, o 
condutor pode ir ao Detran.
SP ou posto Poupatempo 

para solicitar a emissão 
do documento. Se preferir, 
pode pagar junto com a 
taxa o custo de envio pelos 
Correios, de R$ 11, para 
receber o documento em 
casa. A entrega pode ser 

A bandeira tarifária deve 
permanecer no patamar amare-
lo no mês de junho, o mesmo 
adotado pela Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétrica) 
em maio. Isso significa o custo 
adicional de R$ 1 para cada 
100 kilowatts-hora (kWh) de 
energia consumidos.

De acordo com o dire-
tor-geral da Aneel, Romeu 
Rufino, não houve alterações 
relevantes nas condições que 
levaram a agência a adotar a 
bandeira amarela em maio e 
que poderia apontar para um 
retorno à bandeira verde em 
junho. “Nada aponta na dire-
ção de voltar para a bandeira 
verde. Então, a amarela é a 

mais provável”, afirmou.
Rufino observou que, como 

há outras variáveis para a defi-
nição do mecanismo, a cor da 

bandeira só será confirmada 
hoje, dia 25, quando será di-
vulgada a bandeira tarifária 
de junho.

A bandeira tarifária amare-
la está em vigor desde o início 
de maio. Nos quatro primeiros 
meses do ano, vigorou a ban-
deira verde, em que não há 
cobrança adicional na conta de 
energia elétrica.

Consumo
O sistema de bandeiras 

tarifárias foi criado, de acordo 
com a Aneel, para sinalizar aos 
consumidores os custos reais 
da geração de energia elétrica. 
A adoção de cada bandeira 
(verde, amarela ou vermelha) 
está relacionada aos custos da 
geração de energia elétrica.

Com a adoção da bandeira 
amarela, a Aneel aconselha os 
consumidores a adotar hábitos 
que contribuam para a econo-
mia de energia, como tomar 
banhos mais curtos utilizando 
o chuveiro elétrico, não deixar 
a porta da geladeira aberta e 
não deixar portas e janelas 
abertas em ambientes com ar 
condicionado, entre outros. 
(Agência Brasil)

O anúncio feito pela Pe-
trobras de redução, por 15 
dias, no preço do diesel nas 
refinarias, repercutiu negati-
vamente no índice de ações 
da Bolsa de Valores de São 
Paulo (Ibovespa).

As ações preferenciais 
da Petrobras (mais nego-
ciadas e com preferência na 
distribuição de dividendos) 
apresentavam uma queda de 
13,11% no início da tarde de 
ontem (24), provocando uma 
queda no Ibovespa de 1,76% 
por volta do 12h.

A queda nas ações da Pe-
trobras está ligada ao temor 
dos operadores do mercado 
financeiro em interferências 

externas na 
definição 
da política 
de preços 
dos com-
bus t íve i s 
pela esta-
tal. O pre-
sidente da 
Petrobras, 
Pedro Pa-
rente ,  ao 
anunciar a redução de preço 
na noite de quarta-feira (23) 
ressaltou que a medida, válida 
somente para o diesel, era de 
caráter excepcional, sem alte-
rar a autonomia da estatal. A 
redução representa uma perda 
de R$ 350 milhões nas recei-

tas previstas da Petrobras.
A decisão da Petrobras 

busca contribuir com uma 
possível trégua no movimen-
to dos caminhoneiros, que 
estão parados nas estradas há 
quatro dias contra o preço do 
combustível. 

A adoção de cada bandeira está relacionada aos custos da geração de energia 
elétricano início da tarde de ontem (24)tipo de veículo
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Prazo de renovação do Fies termina hoje
Neste semestre, cerca de 1,1 milhão de contratos devem ser renovados
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O prazo para renova-
ção do contrato do 
Fundo de Finan-

ciamento Estudantil (Fies) 
do primeiro semestre deste 
ano se encerra hoje, dia 25 
de maio.

Os contratos do Fies 
precisam ser aditados todo 
semestre. O pedido é feito 
inicialmente pelas insti-
tuições de ensino e depois 
as informações devem ser 
validadas pelos estudantes 
pela internet no Sistema 
Informatizado do Fundo de 
Financiamento Estudantil 

(SisFies). Neste semestre, 
cerca de 1,1 milhão de con-
tratos devem ser renovados.

No caso das renovações 
que tenham alguma altera-
ção nas cláusulas do con-
trato, o estudante precisa 
levar a nova documentação 
ao agente financeiro - Banco 
do Brasil ou Caixa Econô-
mica Federal - para concluir 
a renovação. Já nos adi-
tamentos simplificados, a 
renovação é formalizada a 
partir da validação do estu-
dante no sistema.

Inicialmente, os estudan-
tes tinham até o dia 30 de 
abril para fazer a renovação, 
o prazo foi prorrogado até 

hoje pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), do Mi-
nistério da Educação.

O Fies concede financia-
mento a estudantes em cur-
sos superiores não gratuitos, 
com avaliação positiva nos 
processos conduzidos pelo 
Ministério da Educação. 
Os estudantes que ingres-
saram no programa a partir 
de 2018 aderiram ao Novo 
Fies que divide o programa 
em diferentes modalidades, 
possibilitando juros zero e 
uma escala de financiamen-
tos que varia conforme a 
renda familiar do candidato. 
(Fonte: Agência Brasil)

O pedido é feito inicialmente 
pelas instituições de ensino

Para conhecer mais sobre as atividades desenvolvidas pelos profissionais do Colégio, acesse o portal www.colegiometa.com

Colégio Meta comemora “Uma tarde em Família” A importância dos 
limites na infância

ATIVIDADE MONTREAL

Como não poderia ser di-
ferente, mais uma vez nossa 
“Tarde em Família”, foi um 
sucesso! No último sábado 
dia 12/05, as homenagens 
foram para as “mães”, sejam 
elas biológicas, mãe avó, 
mãe de coração, pai que tam-
bém é mãe, madrinha mãe e 
a toda a família.

O dia das mães é a festa do 
amor incondicional, e por esse 
motivo, nós do Colégio Meta, 
prepararmos com muito amor 
e carinho diversas homena-
gens para esse ser tão especial.

Desde às 13 horas do 
sábado, foram proporcio-
nadas as famílias presentes 
no evento, momentos emo-
cionantes e de muito afeto, 
não faltou emoção, carinho, 
música, beijos e muitos abra-
ços, a cada apresentação dos 
alunos para seus familiares, 
uma emoção diferente.

Tivemos apresentações 
da Educação Infantil, que 
muito encantou a todos, pois 
por serem pequeninos e de 
uma graciosidade gigantes-
ca, tudo o que realizam é 
encantador. Nas apresenta-
ções do Ensino Fundamental 
I, vemos que nossos peque-
nos, estão crescendo, e com 
o crescimento a dedicação 
aumenta ainda mais, sendo 
assim, nosso Fundamental I 
arrasou, dando um show de 
interpretação que emocionou 
a todos. E para alegria de 
todos tivemos uma grande 
participação do Fundamen-
tal II, com um impecável 
“Coral”, que foi ensaiado 

pela professora Flávia Zam-
bão, que nos mostrou que o 
carinho e amor pela mãe e 
por seus familiares não têm 
tamanho nem idade, foi uma 
apresentação primorosa, que 
comoveu a todos!

Além das apresentações, 
as mamães e todas as famí-
lias, foram homenageadas 
por mensagens que estavam 
espalhadas pelo Colégio, 
eram trabalhos realizados 
pelos próprios alunos. E para 
abrilhantar ainda mais nosso 
evento, a cada apresentação, 
todos os presentes tiveram 
o privilégio de ouvir lindas 
canções interpretadas pela 

belíssima voz da professora 
Flávia Zambão, que acom-
panhada pelo som do pro-
fessor Renan, cantou lindas 
canções, que por diversas 
vezes emocionou a todos que 
prestigiaram o evento.

E para finalizar essa tar-
de, após cada apresentação, 
as mamães receberam uma 
linda toalha de banho custo-
mizada por seus filhos.

Segundo a Coordenadora 
Pedagógica do Ensino Fun-
damental II e Ensino Médio, 
da Unidade II, Alcione Maia, 
“Esses momentos de intera-
ção entre Colégio e Família 
são tão importantes e é por 

serem tão importantes, que 
a cada evento nos preocu-
pamos e nos dedicamos em 
realizar tudo, com muita 
dedicação, respeito e amor, 
pois para nós o nosso maior 
presente é a felicidade de 
nossos clientes”.

Para conhecer mais sobre 
as atividades desenvolvidas 
pelos profissionais do Colé-
gio, acesse o portal www.
colegiometa.com ou venham 
nos visitar. A Unidade I está 
situada na rua Hermínio Ste-
ffen, nº 96 Jardim Regina e a 
Unidade II, na Av. Cel. An-
tônio Estanislau do Amaral, 
nº 1541, Itaici.

A imposição dos limites é de 
extrema importância na cons-
trução da identidade da criança 
e na preparação para uma vida 
adulta com estabilidade emo-
cional, pronta para suportar 
perdas e respeitar a diversidade 
de opiniões. Os pais possuem 
um papel fundamental nesse 
processo, já que é em casa que 
acontece os primeiros contatos 
com o “não”.

Segundo Lilian Santos, psi-
cóloga e professora da discipli-
na Ética e Empreendedorismo 
do Colégio Montreal, a criança 
sem limites é como um barco, 
perdido à deriva no meio do 
oceano. “Ela não tem nenhum 
direcionamento de até onde 
pode ir e de como pode se 
comportar em determinadas 
situações”.

Uma das maiores dificul-
dades dos pais é lidar com as 
frustações dos filhos, já que 
é muito comum a criança se 
irritar, fazer birra e brigar com 
eles quando contrariadas. Para 
enfrentar isso de uma maneira 

mais fácil, é importante ser fir-
me e ter regras e limites muito 
claros. “Fazer combinados, ter 
as regras e rotinas em imagem 
ou escritas para a criança é uma 
forma de deixar claro para ela 
os limites existentes”, afirma 
Lilian.

É importante, porém, não 
confundir a liberdade e auto-
nomia com a falta de regras 
e limites. “A criança deve ser 
ensinada a ter autonomia e isto 
será feito com a ajuda dos pais. 
Por exemplo, na hora de esco-
lher uma roupa para sair, os pais 
podem permitir que o filho faça 
sua escolha, que é uma forma de 
educar e também dar liberdade 
para a criança”, relata Lilian.

A escola também pode fazer 
parte deste processo. Durante 
as aulas de Ética e Empreende-
dorismo no Colégio Montreal, 
a professora Lilian trabalha 
com as crianças questões que 
trazem a reflexão, no sentido 
de aprender a conviver com os 
outros cada vez melhor e a lidar 
com suas emoções e conflitos.

Uma das maiores dificuldades dos pais é lidar com as frustações dos filhos



Motoqueiro colide com ciclista na 
Avenida Ario Barnabé

Menor atropela mulher e foge no 
Jardim Morada do Sol

Sistema de Monitoramento ajuda 
prender ladrão após roubo

Gap localiza drogas na laje de um bar 
no Jardim Morada do Sol
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Em uma residência foi localizados um tijolo de maconha de 650 gramas

Rapaz é perseguido e preso com drogas
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Na noite de terça feira 
(22) um rapaz foi 
perseguido pelas ruas 

de Indaiatuba e detido no li-
mite de município com Salto, 
próximo à vicinal da Toyota. 
Ele fugiu em uma moto e 
durante a fuga jogou objetos 
pelo caminho.

Com o homem as equipes 
da Guarda Civil foram até o 
Jardim Alice. Em uma resi-
dência foi localizados um tijo-
lo de maconha de 650 gramas.

Pelo menos quatro viaturas 
da Guarda Civil participaram 
da ação, o rapaz foi condu-
zido à delegacia e preso em 
flagrante por tráfico de drogas.

Na última segunda-feira 
(21) um acidente envolvendo 
uma motociclista e um ci-
clista deixou a condutora da 
moto ferida na Avenida Ario 
Barnabé.

Segundo informações a 
moto trafegava pela Avenida 
quando colidiu com ciclista, 
com impacto do acidente a 
condutora da moto caiu ao 
solo e ficou ferida, o ciclista 
nada sofreu, mas sua bicicleta 
ficou danificada.

A motociclista foi socorri-
da pela Ambulância munici-
pal e encaminha a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA).A moto trafegava pela Avenida quando colidiu com ciclista

Na noite de terça-feira 
(22) um rapaz de 17 anos 
atropelou uma mulher e 
fugiu na antiga Rua 75 do 
Jardim Morada do Sol.

O menor estava em um carro 

e com ajuda de testemunhas con-
seguiram localizar o veículo. A 
vítima foi socorrida pelos guar-
das da Romi e levada a Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA).

O menor juntamente com a 

mãe foram conduzidos à dele-
gacia, foi feito um boletim de 
ocorrência pelo ato infracional 
de lesão corporal e mãe foi ad-
vertida por entregar o carro a um 
menor de idade.

Na noite de domingo (20) 
o Grupo de Apoio Preventivo 
(Gap) apreenderam 99 porções 
de cocaína e cerca de R$390 
em um bar no Jardim Morada 
do Sol.

Os guardas receberam a 
denúncia que o dono do bar 

guardava os entorpecentes no 
banheiro. Ao chegarem ao local 
os guardas localizaram um ho-
mem com uma porção de droga. 
Indagado sobre a denúncia o 
dono do bar negou que escondia 
drogas no bar, mas os guardas 
encontraram na laje 98 porções.

Um rapaz foi encontrado 
com uma porção e disse que 
tinha comprado o entorpecente 
no bar. O homem e o dono do 
bar foram conduzidos à delega-
cia para serem tomadas a devi-
das providências com delegado 
de plantão.

Na madrugada do último 
sábado (19) o Sistema de 
Monitoramento da Guarda 
Civil auxiliou a equipe a 
prender um ladrão após 
roubo na Rua Prata.

Segundo informações 
da vítima ela diminuiu a 
velocidade de sua moto, 
pois um homem fez sinal 
de parada .  O indiv íduo 
pediu dinheiro e a vítima 

alegou que não tinha, nes-
te momento o homem deu 
um chute na moto e depois 
agarrou a vítima, ambos 
entraram em luta corporal, 
e o indivíduo conseguiu 
subtrair a moto.

A equipe da Guarda Ci-
vil informada sobre o deli-
do viu através das câmeras 
o local que a moto teria 
passado e logo em seguida 

avistaram a moto e conse-
guiram fazer a abordagem.

Na delegacia a vítima 
reconheceu o  indivíduo 
como autor  do cr ime,  a 
mesma foi  encaminhada 
o Instituto Médico Legal 
(IML) devido às agressões 
que sofreu e autor foi pre-
so em flagrante por roubo 
e será encaminhado para 
audiência de custódia.

Pelo menos quatro viaturas da Guarda Civil participaram da ação

Grupo de Apoio Preventivo apreendeu 99 porções de cocaína

COMANDO NOTÍCIA
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Atlético tenta um título inédito e Tribuna quer mais um caneco

Atlético Oliveira e União 
Tribuna vão disputar a 
final da primeirona
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19° Campeonato Liga Regional Aifa de futsal
Final amanhã, dia 26, na Sol-Sol
Horário  Time    Divisão
14h00 Carvalhada Futsal x Klorofila/Piscina.Com      2°
16h00  A. Oliveira/Posto B. Horiz/Extintuba x União Tribuna  1°

18º Copa Futsal Atletas de Cristo 2018
Rodada domingo, dia 27, no Ginásio Municipal de Esportes
Horário  Time    Grupo
12h00 ASS. De Deus Leão Juda x Batista do Povo        B
12h50 ASS. Deus Madureira  x Com. Culura Real  A
13h40 Nazareno Central x Minist. U. Nova Visão                 B
14h30 Renascer em Cristo x Batista Água Viva                     B
15h20 Nanazeno Ebenezer x Ministério Plenitude                 B

Campeonato Amador Série A – 2018
Rodada domingo, dia 27
Horário  Campo  Time  Grupo
09h00 Elias Fausto     Elias Fausto x Cardeal               B
09h00 Osan  Paulistinha x Santa Cruz              B
11h00 Belo Horizonte     Mastiga Samba x Florence            B
11h00   XV de Novembro  SPQV x XV de Novembro          A
13h30 XV de Novembro   3 Estrelas x Manchester              A
09h00 Califórnia  Camisa 10 x Ponte Preta              A
11h00 Califónia Independente x Benfica               A
11h00 Ponte Preta Operário x  LBC   B
11h30 Cardeal  União Agrícola x Jardim Brasil  B
13h30 Oliveira Camargo  Estrela Dourada x Atlético Oliveira A

RODRIGO CAMPOS

DIVULGAÇÃO

1ª Festival de Capoeira acontece amanhã no Indaiatuba Clube

Primavera vence Mauá 
fora de casa

VITÓRIA

FANTASMA

A final do Campeonato Liga Regional Aifa da primeira divisão acontece amanhã, às 16 horas

Mestre Claudinei ao centro e Capoeiristas do Indaiatuba Clube

O ginásio da Sol Sol 
receberá amanhã, 
dia 26, a final do 19º 

Campeonato Liga Regional 
Aifa da primeira divisão. O 
jogo está marcado para as 
16 horas e jogarão o Atlé-
tico Oliveira contra União 
Tribuna.

O Atlético Oliveira chega 
pela segunda vez consecuti-
va a final. No ano passado 
a equipe foi vice - campeã 
perdendo para o XII de Ju-
nho e vai tentar inédito. Já o 
União Tribuna quer mais um 
título em sua galeria e conta 
com a experiência de ter 
participado de várias finais 
do campeonato.

Na primeira fase a equipe 
do Atlético Oliveira terminou 
na liderança com 26 pontos 
e invicta, somando em dez 
jogos, oito vitórias e dois em-
pates e na semifinal goleou o 
XII de Junho por 6x2. 

O União Tribuna ficou 
na terceira colocação com 
19 pontos, ao todo também 
com dez jogos conquistando 
seis vitórias, um empate e 
três derrotas e na semifi-
nal eliminou o vice-líder da 

competição o Schalke Grillos 
pelo placar de 4x1.

A expectativa é que seja 
uma bela final, pois as duas 
equipes são muito qualificadas 
com jogadores habilidosos e 
dois grandes treinadores. Na 
primeira fase as equipes se en-
frentaram pela segunda rodada 
da competição e o Atlético 
Oliveira venceu por 4x1.

Segunda Divisão
Na segundona a final vai 

ser entre Carvalhada Futsal 

e Klorofila, e as duas estão 
garantidas na divisão de elite 
na próxima edição. As equi-
pes se enfrentam amanhã às 
14h00 no Ginásio da Sol-Sol.

Nas fases anteriores, o 
Carvalhada terminou na lide-
rança com 22 pontos, sendo 
sete vitorias, um empate e três 
derrotas em onze jogos. Já o 
Klorofila que foi campeão da 
terceira divisão ano passado, 
estreou na segunda neste ano 
e ficou na terceira colocação 
com 22 pontos somando em 

onze jogos seis vitórias, três 
empates e duas derrotas. As 
equipes se enfrentaram pela 
terceira rodada do campeo-
nato e o Carvalhada venceu 
por 2x1.

Nas quartas o Carvalhada 
eliminou o Parque Indaiá 
vencendo por 2x1 e na semi-
final ganhou do Barcemlona 
também por 2x1. O Klorofila 
nas quartas goleou o Clube 9 
de Julho por 5x2 e na semi 
venceu o União Tribuna B 
por 5x3.

O 1º Festival de Capoei-
ra da cidade de Indaiatuba 
ocorre amanhã, dia 26, no 
Espaço Orion do Indaiatuba 
Clube, das 14h às 17 horas, 
com entrada gratuita. O fes-
tival é organizado pelo Mes-
tre Claudinei Freitas que tem 
mais 30 anos de experiência 
com a Capoeira e Grupo 
MAYA de Indaiatuba.

O objetivo do festival é 
mostrar o que é a capoeira 
e suas origens através de 
diversas apresentações, e 
o evento contará com 100 
capoeiristas de São Paulo e 
São Caetano do Sul e parti-
ciparão turmas com idades 

entre 5 anos a 80 anos.
O aluno e participan-

te do festival, Roberto da 
Silva Junior, conta como 
conheceu a capoeira. “Eu 
praticava um tempo e acabei 
parando, mas retornei em 
janeiro deste ano. Foi uma 
necessidade, pois precisava 
fazer uma atividade física e 
acabou melhorando demais. 
Estou muito mais disposto, 
meu condicionamento físico 
é melhor, ganhei mais leveza 
e fiz grandes amigos”, con-
ta. “Na capoeira existe um 
companheiro muito grande, 
pois não é uma luta e sim 
uma dança com gingados, 

e existem alguns golpes 
porém não são para ferir o 
adversário”, completa.

Roberto fala ainda sobre 
a sua expectativa com o 
festival. “Espero que que 
as pessoas prestigiem nosso 
evento, e principalmente 
que o público mais jovem 
se interesse pelo assunto”.

Ainda de acordo com 
Roberto algumas escolas da 
cidade já estão praticando 
a capoeira, mas a ideia é 
que todas as instituições 
coloquem a modal idade 
no currículo escolar para 
atingir o maior número de 
pessoas. 

Na tarde do último domin-
go (20) o Primavera enfrentou 
o Mauá no Estádio Municipal 
Pedro Benedetti em Mauá. A 
equipe da casa era o líder do 
grupo e o Fantasma precisava 
da vitória para se manter na 
zona de classificação.

O Fantasma fez um jogo 
brilhante com uma defesa 
sólida, um meio-campo orga-
nizado e muita troca de passe 
em progressão, criando várias 
oportunidades de gol. Aos 20 
minutos da etapa inicial o ata-
cante Giovanni abriu o placar 

para os visitantes. 
Na etapa final os gols acon-

teceram no finalzinho. Aos 31 
minutos, China ampliou para o 
Primavera e Vinicius Ribeiro 
descontou para os donos da 
casa aos 41 minutos.

Já é a quarta vitória seguida 
do Primavera na competição e 
agora o fantasma é vice-líder 
do grupo 05 com 14 pontos, 
com um ponto atrás do novo 
líder, Itararé, que será o próxi-
mo adversário do Primavera. 
A partida será amanhã, dia 26 
às 15 horas em Indaiatuba.
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A Expoflora acontece anualmente para dar as boas-vindas à Primavera 

Os convites custam R$ 18 para pagamentos até o dia 28 de maio

Expoflora encerra venda do 
primeiro lote de ingressos 
na próxima segunda-feira

A15

FAMÍLIA COELHO

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

AULAS

CINEMA

HAN SOLO - UMA HISTÓRIA STAR WARS - Lançamento  -  
Ficção / Ação / Aventura  -  Classificação 12 anos  -  135 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (24)  a  Quarta (30):   15h30  /  21h25
Polo Shopping  -  Atenção especial aos dias de exibição desta 
versão no Polo: Sexta (25),  Domingo (27),  Terça (29)  e  Quarta 
(30):   18h40
3D - LEGENDADO
Polo Shopping  -  Atenção especial aos dias de exibição desta 
versão: Quinta (24),  Sábado (26)  e  Segunda (28):   18h40
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (24)  a  Quarta (30):   18h35
Polo Shopping: Quinta (24)  a  Quarta (30):   15h40
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (24)  a  Quarta (30):   21h30
.....................................................................................................
..ALGUÉM COMO EU - Lançamento  -  Comédia Romântica  
-  Classificação 12 anos  -  93 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (24)  a  Quarta (30):   16h40  /  19h00  
/  21h10
.......................................................................................................
EU SÓ POSSO IMAGINAR - Pré-estreias  -  Drama Familiar  
-  Classificação 12 anos  -  110 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sábado (26)  e  Quarta (30):   18h20
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Domingo (27):   18h20
.......................................................................................................
ARÁBIA - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Drama  -  Clas-
sificação 16 anos  -  96 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Sábado (26):   14h30. *Atenção: para o Ci-
neclube os ingressos tem preço único de R$ 10,00 para todos.
.......................................................................................................
DEADPOOL  2 - 2ª semana  -  Ação / Comédia  -  Classificação 
16 anos  -  108 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá *: Quinta (24)  a  Domingo (27),  Terça (29)  
e  Quarta (30):   19h15  /  21h50. *Segunda, dia 28, não será 
exibida esta versão no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (24)  a  Quarta (30):   16h15  /  20h30
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (24)  a  Domingo (27),  Terça (29)  
e  Quarta (30):   16h00. Segunda “Top” (28):   16h00  /  19h15  
/  21h50
Polo Shopping: Quinta (24),  Sexta (25),  Segunda (28),  Terça 
(29)  e  Quarta (30):   15h00  /  19h05  /  21h50. Sábado (26)  e  
Domingo (27):   15h00  /  17h45  /  19h05  /  21h50
.......................................................................................................
PAULO, APÓSTOLO DE CRISTO - 4ª semana  -  Drama  -  
Classificação 12 anos  -  110 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (24),  Sexta (25),  Segunda (28),  Terça 
(29)  e  Quarta (30):   18h25
Sábado (26)  e  Domingo (27):   14h15  /  18h25
.......................................................................................................
VINGADORES - GUERRA INFINITA - 5ª semana  -  Ficção / 
Ação / Aventura  -  Classificação 12 anos  -  150 minutos
LEGENDADO *
Shopping Jaraguá: Quinta (24)  a  Domingo (27),  Terça (29)  
e  Quarta (30):   20h35. *Segunda, dia 28, não será exibida esta 
versão no Jaraguá
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (24)  a  Domingo (27),  Terça (29)  
e  Quarta (30):   15h00. Segunda “Top” (28):   15h00  /  20h35
Polo Shopping: Quinta (24),  Sexta (25),  Segunda (28),  Terça 
(29)  e  Quarta (30):   21h00. Sábado (26)  e  Domingo (27):   
14h35  /  21h00
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (24)   e   de  Sábado (26)   a  Quarta (30):   
16h45  /  20h00. Sexta (25):    somente 20h00
........................................................................................................

A Expoflora encerra na 
próxima segunda-fei-
ra, dia 28, a venda 

do primeiro lote de ingresso 
promocional no valor de R$ 
18. No segundo lote, cujas 
vendas têm início dia 29 de 
maio e segue até 25 de junho, 
os ingressos custarão R$ 20 
contra os R$ 48 (58,3%) que 
serão cobrados na bilheteria. 
A promoção é limitada a cinco 
mil unidades por dia.

Considerada a maior expo-
sição de flores e plantas orna-
mentais da América Latina, a 
Expoflora será realizada de 24 
de agosto a 23 de setembro, de 
sexta a domingo, das 9h às 19h. 
O evento é realizado anualmen-
te em Holambra, antiga colônia 
holandesa que concentra quase 
a metade (45%) da comercia-
lização de flores e de plantas 
ornamentais do Brasil, para dar 
as boas-vindas à primavera e 
apresentar ao público as flores e 
plantas ornamentais cultivadas 
por mais de 400 produtores.

A exposição tem patrocí-
nio da Coca-Cola Femsa Bra-
sil, da Água Mineral Crystal, 
da Amstel e da Ultragaz e 
apoio do Banco do Brasil e da 
Prefeitura Municipal da Es-
tância Turística de Holambra.

Promoção escalonada
De acordo com o escalo-

namento da promoção, para 
os pagamentos até 28 de 
maio, os ingressos custam R$ 
18 (62,5% de desconto); R$ 
20 (58%) para as compras até 
25 de junho; R$ 21 (56%) até 
23 de julho; e R$ 23 (52%) 
até o dia 15 de agosto. Nas 
bilheterias, durante o evento, 
os convites custarão R$ 48.

As vendas para grupos, 
com no mínimo 15 pessoas, 
dão direito a uma cortesia e 
são feitas por meio da Central 
de Reservas da Expoflora nos 
telefones (19) 3802-1499 / 

98115-1294 / 98114-9783 / 
98168-3600 e pelos e-mails 
centraldereservas@expo-
flora.com.br, laercio@ex-
poflora.com.br e reservas@
expoflora.com.br. O atendi-
mento é feito de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 
Crianças de até cinco anos, 
acompanhadas de adulto 
pagante, não pagam ingresso.

Serão concedidos descon-
tos, também, para os grupos 
que adquirirem antecipada-
mente o pacote que inclui o 
passeio turístico e o almoço. 
Na compra do combo (ingres-
so + passeio turístico + refei-

ção) até o dia 28 de maio, os 
grupos pagam R$ 69 contra 
os R$ 119 que serão cobrados 
nos dias do evento. Aqueles 
que comprarem o combo no 
segundo lote, até 25 de junho, 
pagam apenas R$ 73. A tabe-
la completa com os descontos 
está disponível no site www.
expoflora.com.br.

Atrações
A Expoflora tem como 

atrações a Exposição de Ar-
ranjos Florais; a Mostra de 
Paisagismo; as tradicionais 
Parada das Flores e Chuva de 
Pétalas; o Passeio Turístico 
por Holambra, que inclui vi-
sita a um campo de flores; as 
danças típicas; o Shopping 
das Flores e a culinária ho-
landesa, além de parque de 
diversões e visita ao Museu 
de Holambra.

O nome Holambra é a 
junção das palavras Ho-
landa, América e Brasil. 
Trata-se de uma antiga co-
lônia holandesa, hoje um 
município com cerca de 12 
mil habitantes que responde 
por 45% de todo o comér-
cio brasileiro de flores e de 
plantas ornamentais. Desde 
2011, a cidade foi batizada 
como Capital Nacional das 
Flores. Durante a Expoflora, 
Holambra recebe cerca de 
300 mil visitantes.

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

A ‘Oficina Iniciação ao Te-
atro: Etapas de Produção’ terá 
coordenação de Amanda Stahl e 

acontecerá de 05 a 23 de junho, 
sendo nas terças-feiras às 19h às 
22h e nos sábados, das 14h às 
17h, no Centro Cultural do Jardim 
Morada do Sol (Piano), situado 
na Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, número 5924.

Nesta oficina serão aborda-
das as etapas de produção de 
um espetáculo de teatro, sendo 
apresentados aos participan-
tes os princípios dos diversos 
elementos técnicos e plásticos 
que compõem uma cena. Em 
encontros teóricos e práticos, 
os participantes terão vivências 
sobre o processo de criação te-
atral. Assuntos como a escolha 
do texto para uma montagem, 

cronograma de ensaios, direção, 
iluminação, sonoplastia, figuri-
nos e cenografia, serão aborda-
dos através de práticas breves. 
Ao final, os participantes cria-
rão um pequeno experimento 
cênico a partir de um processo 
autônomo e criativo.

Amanda Stahl é atriz e di-
retora. Formada em Licencia-
tura em Teatro pela UNESP 
(São Paulo), Direção teatral 
pela SP Escola de Teatro (São 
Paulo) e Artes dramáticas pelo 
Conservatório Carlos Gomes 
(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 Malditos Dramatur-
gos!. Circulou, 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 Companhia) e Lili Mon-
teiro (Teatro da Vertigem).



Tradicional 'Arraiá Hospitalhaços' será no dia 16 de junho
FESTA

Fundação Pró-Memória 
participa da Semana 
Nacional de Arquivos
Evento promoverá atividades gratuitas entre os dias 4 e 9 de junho
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Horóscopo de 25 a 31/05 Por Alex Costa Guimarães

Esta é uma fase onde o ariano se sente especial-
mente emotivo e sentimental. As situações ocor-
rem de forma inesperada e facilmente o nativo se 
vê diante de fatos, necessitando se impor. Nesta 
fase uma cirurgia ou acidente pode ocorrer. Pro-

cure manter a calma nos contatos sociais. 

O taurino pode se sentir mais sozinho e isolado nesse momento, 
apesar de ter passado pelo seu inferno astral, o mo-
mento ainda pede reflexão com seu modo de sentir 
e desejar as coisas. Gastos com família ou com par-
entes podem ocorrer. Reveja sua filosofia de vida.

O geminiano está em uma fase de relacionamento 
onde conseguirá dissolver mal-entendidos criados 
em um momento anterior. Ao mesmo tempo estará 
melhorando sua maneira de expressar o que sente e 
o que entende das coisas. Alguns nativos tendem a 

se separarem nesse momento por não se sentirem compreendidos.

Algumas mudanças podem ocorrer no trabalho ou 
de trabalho para o nativo. Momento bem produti-
vo, pois permite o uso da criatividade para ter sua 
estabilidade solidificada. Emocionalmente a fase 
pode não ser muito boa, pois o canceriano sente 
fortes insatisfações nos relacionamentos, devido seu sonho ser 
diferente de sua realização.

O nativo está focado em seus objetivos no mo-
mento e quanto mais focado, melhor. Seu trabalho 
pode sofrer mudanças intensas pois esse foco trará 
mudanças boas. No entanto para o leonino que não 
focar em seus objetivos profissionais, não consegue 

estabelecer um bom andamento de seus negócios pessoais.

O virginiano sente que seus sonhos e projetos de 
estabilidade emocional ou material são frágeis e 
delicados e isso o deixa triste nesse momento. 
Gastos intensos e risco de cirurgia em sua boca 
ou intestinos. Emoções confusas quanto aos 
rumos a serem tomados em sua vida.

Alguns librianos que passaram por fase bem difí-
cil, agora começam a se recuperarem de todas as 
situações pesadas que passaram. Algumas ainda 
persistem, mas de forma mais leve, a vitalidade 
de seu corpo retoma, alguns relacionamentos são, 

ou foram, rompidos e novos acontecem. 

O escorpiano vive um momento que sua maneira 
de agir precisa ser reavaliada e posta em equilíbrio. 
Algo dentro de sua natureza pede para deixar de 
lado algumas atitudes. O risco de acidentes ou 
cirurgias dependente desse comportamento que 
não muda, é alto. Pegue mais leve com as situações.

Momento que marca a necessidade de modificar seus 
valores mais profundos. Portanto, alguns fatos podem 
ocorrer em seu trabalho que forçará a mudar ou a 
diminuir emoções como orgulho e seu excesso de 
certezas. Finanças em baixa, evite gastar nessa fase.

Mudanças ocorrendo em sua vida profissional, 
época para passar em concurso público, para 
mudar de posição social ou profissional. Época 
interessante para acordos profissionais. Dentro 
de casa certa impaciência com sua família ou par-
entes, pode ocorrer. Facilidade para mudar de casa ou reformá-la. 

Sua filosofia de vida está em oposição á sua forma 
de se expressar, e de dizer o que pensa. A menos 
que entre em acordo consigo mesmo, o aquariano 
pode vivenciar período tenso e correr risco de 
acidente nos braços, pernas ou enfrentar cirurgia. 

Continua a fase de muita agitação para o pi-
sciano, pode iniciar novos relacionamentos, 
pode vir a reformar seus valores pessoais ou 
reformar seu lar.  Aproveite para mudar sua 
aparência e rejuvenescer. Alguns conheci-
mentos acerca de sua maneira de ser estará sento dito pelas 
pessoas. Ao invés de rejeitar, re-avalie e re-pense, pode 
achar interessante algumas coisas.

A Fundação Pró-Me-
mória de Indaiatuba 
participará da 2ª Se-

mana Nacional de Arquivos 
que será realizado entre os 
dias 4 e 9 de junho, em come-
moração ao Dia Internacional 
dos Arquivos, que é celebrado 
no dia 9 de junho.

Para tanto diversas insti-
tuições arquivísticas, centros 
de memória e documentação 
e demais entidades que abri-
gam serviços de arquivos do 
Brasil promoverão atividades 
de cunho acadêmico ou artísti-
co-cultural durante a semana. 
O intuito da ação é abrir os 

arquivos para a sociedade e 
divulgar o trabalho de salva-
guarda do patrimônio docu-
mental desenvolvido no país.

Em Indaiatuba, a popu-
lação contará com diversas 
ações educativas gratuitas. 
Para a Oficina “Conservação 
e Pequenos Reparos em Fo-
tografia” é necessário fazer 
inscrição a partir dia 25 de 
maio pelo site da Fundação 
Pró-Memória de Indaiatu-
ba:http://www.promemoria.
indaiatuba.sp.gov.br e deverá 
ser enviada para o e-mail:ar-
quivomunicipal@promemo-
ria.indaiatuba.sp.gov.br, ou 
poderá ser feita pessoalmente 
na recepção do Museu Muni-
cipal Casarão Pau Preto.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:  

• 04 de junho de 2018 - Atividade lúdica com fotografias 
do acervo do Arquivo Público Municipal “Nilson Cardoso 
de Carvalho” com os alunos do 4º ano do município de 
Indaiatuba.
Horário: 1ª Turma - 08h00 as 9h40; 2ª Turma - 14h00 as 
15h30
Local: Casarão Pau Preto 

• 05 de junho de 2018 - Oficina “Conservação e pequenos 
reparos em fotografia” Esta oficina é dedicada à comunidade 
Indaiatubana para a conservação de fotografias antigas. Para 
participar é necessário trazer alguma fotografia antiga que 
necessite de reparos.
Horário: 19h00 as 21h00. Local: Casarão Pau Preto 

• 06 de junho de 2018 – Ação educativa com fotografias do 
acervo do Arquivo Público Municipal “Nilson Cardoso de 
Carvalho” com os alunos do EJA do município de Indaiatuba.
Horário: 19h00 as 21h30. Local: Casarão Pau Preto.

Na Semana Nacional de Arquivos 
a Fundação promoverá diversas 

ações educativas gratuitas

Óia a tristeza! É mentira! 
'Por modisquê' a gente tem boas 
novas! O 7º Arraiá Hospitalha-
ços já tem data e 'ocê não pode 
'fartá'! O festejo mais animado 
da cidade será no Colégio Sa-
grado Coração de Jesus, dia 
16 de junho, das 16h às 23h. 
A expectativa de público é que 
mais de três mil pessoas passem 
pelo evento, já que no ano an-
terior a circulação foi de 2500 
convidados.

A entrada custa R$ 5 e o 
bilhete será vendido na portaria 
do evento. Crianças até 11 anos 
não pagam. As comidas e bebi-
das terão preço de R$ 2 a 10 e 
serão aceitos dinheiro e cartão 

A grande roda será formada às 
20h e será conduzida e embalada 
pelos Palhacinfônicos, grupo 
artístico da Hospitalhaços.

de crédito e débito.
O público poderá se divertir 

com bingo que está com prê-
mios imperdíveis como trans-
formação em salão de beleza de 
luxo, voucher para restaurantes 
badalados, vale-prêmios em 
loja de importados, camisas de 
clubes de futebol autografadas, 
bebidas, comidas e muitos ou-
tros presentes. Além disso tere-
mos correio-elegante e muitas 
brincadeiras como pescaria e 
boca do palhaço, sem contar as 
delicias nas barracas de comidas 
e bebidas típicas. A quadrilha 
promete animar quem estiver 
presente e todos estão convi-
dados a participar. E não se 

preocupe, porque quem achar 
que não lembra mais como se 
dança a quadrilha, terá sempre 
um voluntário Palhaço Humani-
tário para ajudar com os passos. 

SERVIÇO
7º Arraiá Hospitalhaços
Data: 16 de junho de 2018, sábado
Horário: das 16h às 23h
Local: Colégio Sagrado Coração de Jesus
Rua Madre Maria Santa Margarida, 270 - Nova Campinas 
- Campinas / SP
Entrada: R$ 5,00 por pessoa
*Crianças até 11 anos não pagam entrada
Estacionamento pago no local
Vendas na portaria do evento
Informações: 3237-2603 ou eventos@hospitalhacos.org.br 
https://www.facebook.com/events/198842627584957/



Adelaide Decoração

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Nova coleção Magnólia

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. 

A A Nova Loja acaba de receber a nova coleção da Center Noivas "Magnólia". 
Inspirada na flor magnólia utilizada a perfumaria requintada pela sua 
fragrância doce. O significado dessa flor remete à nobreza, perseverança, 
dignidade e à beleza explêndida. E é isso que as noivas buscam encontrar 
em seu vestido de noiva. Vestidos com cortes e modelagens perfeitos 
e preocupação com os tecidos e suas texturas, pedrarias, bordados e 
transparências. Tendências da moda noiva internacional em uma leitura 
perfeita para as noivas brasileiras. A beleza dos vestidos chamam a 
atenção de seus convidades, a cima de tudo os detalhes é que tornam 
esse modelo tão especial. Desde as mangas perfeitas para nosso clima 
até as aplicações de renda e delicadeza dos bordados. Quando a noiva 
passa deixa um rastro desta flor tão cheirosa.Coleção maravilhosa, vale 
a pena conferir! WhattsApp 9.9540-8836 e 3875-1760.

Kostela do Japonês, não existe 
nada melhor
Quem não gosta de costela? Lógico, todos curtem essa carne, mas tem 
que ser bem feita, no ponto. Aqui em Indaiatuba, costela é só na Kostela 
do Japonês. Bem Magrinha, super macia e no ponto. Ainda acompanha 
aquele senhor feijãozinho com arroz, saladas diversas, farofa, batata 
e mandioca fritas. Comida simples, porém não existe nada melhor. Vá  
experimentar na R. Antônia Martins Luiz, 180 - Distrito Industrial, João 
Narezzi - Fone: 3894-6646. 
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O risoto de cogumelos do Grenelle Gastro Pub faz o maior sucesso! Já 
provou? Feito com ingredientes selecionados, é uma das especialidades 
do Chef! Acompanha salada como entrada. E o melhor? Apenas R$39. 
Avenida Conceição, 250 - Fone: 3834-4802. Bom demais!

Me Roof é especializada  em telhados em aço  galvanizado  substituindo 
aos de madeira com muitas vantagens. Elevada velocidade de instalação 
de montagens. Todos os itens estruturais são parafusados, sem utilização 
de solda. Não há desperdício de materiais diretos. Não propaga fogo. 
Podem ser empregadas telhas cerâmicas, de concreto, fribrocimento, 
bem como telhas metálicas e telhas ecológicas. A estrutura galvanizada 
evita a corrosão do aço, é resistente ao fogo e a intempéries como chuva, 
ventos e infestações de cupins. Os itens estruturais são produzidos em 
aço galvanizado. A MR ROOF está atenta ao mercado e ás exigências 
de seus clientes, que prezam não por apenas por trabalhos de qualidade, 
mas também por materiais versáteis e sustentáveis, o processo de 
montagem também é simples e executamos o projeto do seu telhado 
e damos total assistência em sua montagem. Estrada Municipal 
do Sapezal, 1038 - Chácaras Alvorada. Telefone: (19) 3801-1094 

Agora vc tem a opção de passar um final de semana  no Hotel 
Fazenda La Palma, curtindo a natureza e tranquilidade  pra família.
Quartos super aconchegantes com TV, frigobar,ar condicionado  
,café  da manhã  e almoço .O hotel fica na Estrada. Francisco José 
Salla, 1715-Bairro Mirim-Indaiatuba-fone 38754867-991222122 
com Orlando.Local lindo e super aconchegante!

Casa da Esfiha
Promoção 

Esfiha do Dia
A Casa da Esfiha 

tem uma promoção 
especial para os 

clientes neste mês de 
fevereiro. Todos os 
dias, uma deliciosa 
esfiha com precinho 
especial para você. 

Escolha a ESFIHA DO 
DIA e aproveite!

O proprietário da Imobiliária Chido Vende, Antonio Mingorance 
Filho, comemorou mais um ano de vida no último dia 22. Aqui vai 
nosso parabéns. Desejamos toda felicidade e saúde

Gato Gregorio do Beto e Serginho após consulta e banho e tosa na 
Clínica Bicho Amigos

Benedito e Daniel

Cleiton e Hideki, proprietáio da Kostela do Japonês

Sérgio

Aniversário da linda Sophia que comemorou 5 anos e de um 
ano do Rafael no Buffet Moleka Fest com uma magnífica festa.  
Orçamento - contato@moleka.com.br - Fone 3885-3210

Casamento de Larissa Bueno e João Galvão Neto. É a A Nova Loja 
homenageando seus clientes



Escola de Futebol Cruzeiro Indaiatuba: Onde nascem os 
campeões: treinos de manhã, tarde e noite, com professores 
capacitados para atender diversas idades entre 3 a 17 anos. 
Dê “bola” ao talento de seu filho!
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Equipe sub  13 da escola de futebol oficial do Cruzeiro em 
recente campeonato

Equipe sub  11 da escola de futebol oficial do Cruzeiro em 
recente campeonato

Equipe sub  15 da escola de futebol oficial do Cruzeiro em 
recente campeonato

Professores  da escola de futebol  oficial  do Cruzeiro

Equipe OdontoCompany, cuidando do sorrisos de seus queridos pacientes

A Miss Brasil Láisa Luisa, que completa 13 anos no 
próximo mês, sempre com a agenda cheia de eventos de 
moda e beleza. Parabéns!

Diego e Gabi da GD Engenharia Marcelo e Gláucia da 
tornobem usinagem e Cleiton do Jornal Mais Expressão no 
Ydaygoro Sushi Bar Indaiatuba

A coleção outono da Loja By Faby Modas está um arraso, 
não deixe de ir conferir os lindos looks

Aproveite para deixar sua casa quentinha com as opções de 
tapetes da Realce Decorações. Na Rua XV de novembro, 915 
(19) 3816-6559 ou 3816-8305

Heitor completou 2 aninhos com uma festa muito animada 
ao lado do papai Wagner, mamãe Eliana e famíliares no Villa 
Jujuba. Ligue e faça um orçamento F. 3801-3919

Alunas do curso de tratamento facial CETEC Indaiatuba

Silvia e Luiz almoçando no Cintra Restaurante
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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO - ATENTO

SORTEIO DA PROMOÇÃO “SHOW DE 
PRÊMIOS ACIAI” - DIA DAS MÃES

Na 49ª Conferência Distrital do Rotary Club Distrito 4620, na 
cidade de Atibaia - SP, o Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, 
juntamente com o Rotary Club Indaiatuba, marcaram 
presença, em apoio ao casal Governador; Sérgio Lelli e Alair 
Lelli, ambos companheiros do Rotary Cocaes; para o ano 
rotário 2020/2021, com muita festa na apresentação oficial 
do casal governador feita pelo GD Pedro Albertini. Parabéns 
a Sérgio e Alair, e parabéns ao Cocaes, que em 2020/2021, 
será o clube da governadoria.

“Paulo Brito, tanto mensageiro quanto 
escritor, nos transmite toda a delicadeza do 
amor de Deus. Um livro para acompanhá-lo 
no seu dia a dia, para ser lido sem pressa, 
até mesmo sem ordem. Que você possa 
encontrar aqui inspiração para sua vida, 
sobretudo nos momentos difíceis. Pois 
não existe inspiração maior do que o amor 
divino”.
DIVULGAÇÃO E VENDAS DESTE LIVRO.
Próximo sábado - 26/05/2018. Das 9h às 15h.
Local: Feira de Artesanatos de Indaiatuba.
Pça. Rui Barbosa (Dos Peixes) - Centro

Editora: Novo Século Editora e Distribuidora 
Ltda. - Selo Novos Talentos da Literatura 
Brasileira.
Link: Cadastro - comprar agora
Face: “A Vida Nos Devolve O Que A Ela 
Nós Doamos”. 

Aconteceu na terça-feira, dia 22, a inauguração da pastelaria 
“A Casa Maloca”, da gracinha Renata e seu noivo Kleber. A 
Pastelaria que fica na Avenida Fábio Roberto Barnabé, ao 
lado do viaduto, no Jardim Colonial. 

Aparecido Presidente da Associação ACIAI, junto com os 
diretores Rui e Glaucio, na primeira apuração da Promoção 
“SHOW DE PRÊMIOS ACIAI” referente ao Dia das mães, 
que aconteceu no último dia 24, onde foram sorteados:  1 
moto Honda Fan 0km, 2 Vale – Compras no valor de R$ 
250,00, 1 Vale – Compras no valor de R$ 500,00 e 1 Vale – 
Compras no valor de R$ 1.000,00

Para relembrar os sucessos da banda, o Boteco do Barão, 
que fica em Indaiatuba, realiza nesta sexta-feira, 25, às 21h, 
um tributo com a banda Somamona.

Excelente tarde de bate-papo no Le Luh Salão de Eventos, ocorrido 
no dia 23, com  Silvia Jacobbe e Carol Duarte, para os profissionais 
na área de festas e recepções, que foram o principal alvo da 
conversa, e que se fizeram muito presentes, as meninas mostraram 
como usar bem as mídias digitais, tipo Instagram, Faceboock e 
outras mais. Foi uma verdadeira aula de conhecimentos digitais. 
Parabéns a Beth proprietária do Le Luh, por esta bela iniciativa, e 
parabéns as queridas Carol e Silvia, pelo excelente trabalho.”

Para celebrar o Dia Mundial do Hambúrguer, comemorado 
em 28 de maio, a Let’s Eat lançou o Desafio Let’s Eat, uma 
disputa para ver quem consegue comer, no menor espaço de 
tempo, o The Great Let’s Eat, um dos principais lanches da 
marca. A competição ocorrerá simultaneamente, no próximo 
dia 27, a partir das 19h, em todas as lojas da rede e o 
vencedor de cada uma delas disputará a grande final, no dia 
10 de junho, valendo um prêmio no valor de R$ 2 mil.

Mariana, dia 31/05Nivaldo, dia 20/05Maria de Fatima, dia 31/05Maria dia 31/05Deivid, dia 31/05Wesley, dia 23/05

Laiza da loja 
Bandeira Filhos, 
sorteou o quinto 

Premio uma moto  
Honda Fan 0km, 

o sorteado foi 
Murilo Bernardino 

Francisco, que 
comprou na loja 

Vida Luz da 
Morada do Sol

Gabriela da Tropical Center, 
sorteou o segundo vale compras 
no valor de R$ 250,00 , a 
ganhadora foi Rosangela Pereira 
Dos Santos, que comprou na 
Loja Hajoal Perfumaria

Alice da Loja Aki Tem, sorteou 
o terceiro vale compras no valor 
de R$ 500,00 , a ganhadora foi 
Selma Regina Gonçalves Valarini 
, que comprou na Loja Colchoflex

Ana das lojas Seller, sorteou o 
quarto vale compras no valor 
de R$ 1000,00 , o ganhador foi 
Henrique Gomes Rocha, que 
comprou na Loja Bandeira Filhos

Angela da Loja Bandeira 
Filhos, sorteou o primeiro vale 
compras no valor de R$ 250,00, 
o ganhador foi Mario Paulo 
Filho, que comprou na Loja 
Casa Malho
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Alunos da 2ª série do Ensino Médio do Objetivo na viagem 
pedagógica à Usina Nuclear de Angra dos Reis-RJ

Pedro, Matheus, Lucas e João durante viagem pedagógica 
do Objetivo à Angra dos Reis-RJ
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Sonia da Casa de Carnes Humaitá, informa que o açougue está 
com uma variedade de peixes fresquinhos e com excelentes preços. 
Vá até lá para conferir e ser muito bem atendido por toda equipe

Julio, Ney, Simone, Geiza, Nice e Nilson, curtindo o sábado 
na Torrelaguna Pizzaria.

A blogueira e cerimonialista Ivanilde Reis e Rosinha da Rádio 
Jornal na inauguração da Clínica Magrass

Final de semana chegando! Aproveite e agende seu horário 
para arrasar com as unhas lindas.Tel.: 2516-6869.

Na Espaçolaser tem uma ótima sugestão para presentear.  
Os vales presentes estão fazendo o maior sucesso. Não 
perca a promoção com 10 sessões de depilação de Buço 
de R$ 672,00 por R$ 288,00, ligue reserve o seu horário 
promoção valida até 26/05. Tel.: 19 3115-3229

Espaço Alessandra Guilger Micropigmentação e Estética, está 
com 30% de desconto nesse mês de Inauguração, aproveite e 
vá conhecer o espaço agende seu horário. Tel. 19 98306-9607

Os Alunos do Colégio Rodin participaram no último sábado,  
do II Circuito Esportivo Jovem

Neiva e Claudio de Itupeva, conhecendo a Pizzaria Torrelaguna 
que fica na Av. Coronel Antonio Estanislau do Amaral, 587, Itaici

Inspire-se neste inverno com o melhor da alfaiataria masculina 
e feminina da Angelo Vertti. Elegância na medida certa

Dra. Paula Rodrigues e Dr. Mauro Figueiredo, da Clínica  
Figueiredo & Rodrigues Odontologia, curtindo o feriado de 
Itacaré/BA. Para saber mais sobre seu trabalho sigam no 
Instagram @paulaorto e @mauro_figueiredo.

Sandra Campos Leite, cliente satisfeita do Outlet dos Óculos 
de Indaiatuba
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B2 Imóveis

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

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA.107 – JD.SANTA CRUZ – R$250 
MIL – dorm, sala, copa, coz, lavanderia, 
wc, edicula 
CA.210 – JD.SÃO FRANCISCO – R$240 
MIL – 2dorms, sala, coz, wc
CA.232 – JD. BRASIL – R$160 MIL – 
2dorms, sala, coz, wc, 
CA.234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 
2dorms, sala, coz, 2 wc, lavanderia, quin-
tal, garagem descoberta para 5 carros.
CA250 – CENTRO – R$320 MIL – 2dorms 
(1st), sala, copa, coz americana, hall de 
entrada, wc,  social, lavanderia, pisci-
na, ar condicionado, portão eletrônico, 
garagem
CA 253 – JD. BRASIL – R$ 159 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, portão 
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$540 MIL – 3dorms 
(2sts), sala 2 ambientes, coz planejada, lavan-
deria, wc, lavabo, churrasqueira, garagem para 
3 carros, 
CS.321 – VL BORGHESE – R$ 1.600.000,00 – 
3dorms planejados (2 st), sala 2 ambientes com 
lareira, lavabo, varanda, lavanderia, escritório, 
dispensa, wc, churrasqueira, fogão á lenha, 
garagem para 4 carros
CA.367 – COND.MONTREAL – R$390 MIL – 
3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz americana, 
lavanderia, WC, churrasqueira c/pia, garagem 
coberta para 1 carro e descoberta para 1 carro.
CA. 335 – COND. PARK REAL – R$ 400 MIL – 3 
dorms (1 st),  coz americana, sala de estar com 
pé direito alto,  wc social,  lavanderia,  garagem . 
(se for pagamento em dinheiro,  aceita proposta).
CA.425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 
– 4dorms (2st), sala 3 ambientes, coz planejada, 
lavabo, varanda, lavanderia, dorm de emprega-
da, dispensa, piscina, churrasqueira,  gramado, 
quintal, pomar, garagem 

APARTAMENTOS

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

TERRENOS
    

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E 
COMERCIAIS APARTIR DE 300M² 

APARTIR DE 180 MIL
  
TE.22 – BELA VISTA – R$180 MIL – 250m²
TE.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

CHÁCARAS E SITIOS

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

CH703. – JD. PANORAMA – R$850 MIL 
– dorm, sala, coz, wc, campo de futebol, 
garagem
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 
1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$110 
MIL – 930m²
CH.728 – RECANTO CAMPESTRE ANDRO-
VANDIA – R$425 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, 
varanda, pomar, área gourmet no alicerce, 
garagem
CH.734 – JD.PANORAMA – R$ 960 MIL – st, 
sala de estar e jantar, lavabo, coz planejada, 
copa, lavanderia, dorm. De empregada, dis-
pensa, edícula, sacada, piscina, churrasquei-
ra, pomar, quintal, garagem
CH.753 – OLHO D’ÁGUA – R$120 MIL – 
1000m²
CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dorms, 
coz, wc, varanda, 1 vaga de garagem coberta, 
pomar, cercado com alambrado.
SI.913 – 7 FOGÕES – R$560 MIL – 8 alqueires
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 
64.534m² - 1 casa de 5 comodos, 2 casas 
de 4 comodos, galpão de 150m2, tanque de 
água, nascente com córrego, piscina 3x5m, 
plantação de uva. Ao lado estamos vendendo 
outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 
– dorm, sala, coz, wc
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm, coz, wc
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz,  wc
JD.SÃO FRANCISCO – R$800,00 – dorm, 
sala, coz, wc, entrada de carro
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de moto
JD. PAULISTA – R$ 900,00 – 2 dorms,  sala,  
coz,  wc,  garagem (piso superior)
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 dorms 
(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, aque-
cimento 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 – COMER-
CIAL – 3 dorms(1st), sala, coz americana, WC, 
as, entrada de carro.
ALTOS DE ITAICI – R$3.700,00 – 4 dorms 
(3sts), sala 2 ambientes, coz planejada, dis-
pensa, wc social, garagem p 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, escritó-
rio, dispensa, piscina, área gourmet completa, 
salão de festa, portão eletrônico, garagem para 
2 carros coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, 
sala, coz, wc, sem garagem.
JD. JULIANA (ITAICI) – R$ 750,00 – 3 dorms,  
sala,  coz,  wc,  1 vaga coberta
JD.MONTE VERDE – R$1.000,00 – 2dorms 
(1st), sala 2 ambientes, coz americana plane-
jada, 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 ga-
ragem, no edifico : elevador, escadas, serviço 
de limpeza, portaria virtual, monitoramento 24h, 
WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m², 2wc, coz
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – sala 
para área de saúde c/wc privativo, incluso água, 
luz, IPTU, ar condicionado, lixo branco.
VL.CASTELO BRANCO – R$1200,00 – 38m², 
2wc, 1 vaga de garagem
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m², 2wc, 
1 vaga de garage, sacada, ar condicionado, 
montado para estetica

TERRENOS

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

GALPÃO

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



B3Jornal do Carro



B4 Imóveis

Ref. Site 208991 Núcleo Residencial Pro-
fessor Doutor Carlos Aldrovandi - Terreno 
padrão plano com 275m². R$140.000,00

Ref. Site 204791 Jd. Res. Maria Dulce - 3 suítes, 
coz., despensa, sala de jantar e sala de estar, 
escrit., lavabo, área gourmet c/ churr., quintal, jd. 
de inverno, WC externo, AS, quarto de despejo, 
piscina, garagem para 4 carros. R$895.000,00

Ref. Site 132002 Condomínio  Park Real - 3 
dorms.( sendo 1 suíte), sala, coz. america-
na, lavabo, área gourmet com churrasquei-
ra, área de serviço, garagem para 3 carros.
R$420.000,00

Ref. Site 2597 Cidade Nova - 2 dorms., sala, 
coz., WC social, área de serviço, garagem 
para 2 carros. R$1.500,00 + IPTU.

Ref. Site 214781 Jardim Valença - 3 dorms. 
com armários (sendo 1 suíte com varan-
da), 3 WC, sala, coz., área de serviço, 
garagem para 2 carros. R$371.000,00

Ref. Site 924002 Centro - Casa comercial para 
locação, adaptada para clinica. 7 salas, re-
cepção e 3 WC. R$3.200,00 + R$58,00 (IPTU).

Ref. Site 170102 -  Vila Florença - 3 dorms. 
(sendo 1 suíte), sala, coz., wc social, área de 
serviço, garagem para 2 carros. R$273.000,00

Ref. Site 091991 Jardim Eldorado - 2 dorms., 
sala, coz., WC, área de serviço, garagem 
para 2 carros. R$150.000,00

Ref. Site 457781 Jd. Bom Princípio  - 3 dorms. 
(sendo 1 suíte), sala, coz.  americana, WC, AS, ga-
ragem para 3 carros. R$1.900,00 + 120,00 (IPTU).

Ref. Site 388691 Jd. Olinda -  2Ds., sala 2 amb., 
coz., área de serviço compartilhada, WC, quin-
tal privativo com churr., garagem para 1 carro. 
R$1.100,00 + R$ 100,00 (cond.) + R$100,00 (IPTU).

Ref. Site 471002 Centro - 3 dorms., sala, coz., WC, 
área de serviço, garagem para 1 carro. R$1.100,00 
+ R$380,00 (Cond.) + R$ 175,00 (IPTU).

Ref. Site 615002 Cidade Nova I - 3Ds. (sendo 
1 suíte com closet), lavabo, sala 2 amb., coz., 
área de serviço, WC, garagem para 2 carros, va-
randa. R$1.300,00 + R$600,00 + R$90,00 (IPTU).

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES



B5Imóveis

ALUGA-SE.kit net mobiliada CENTRO  
AP00850
com Sofá-cama,  guarda roupa, televisão, 
mesa cadeiras, micro-ondas, fogão, 
frigobar, armários de cozinhas, maquina 
de lavar.   
No centro, R$ 600,00 + cond + iptu    

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 + Condomínio R$405,00 + 
IPTU 

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

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

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

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

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 AREAL CA03047 
03 dormitórios (1suíte), ( 2 dormitórios 
com armários), sala, cozinha, área de ser-
viço, quintal e garagem coberta 2 carros e 
2 descoberta.
imóvel de frente. 
R$ 1800,00 + 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

 JD MOACIR ARRUDA. CA03048 (PROX 
AV CONCEIÇÃO)
 sobrado: ampla sala, escritório com suíte 
 piso superior: 02 dormitórios (1suíte), 
sala, cozinha e despensa  
 terreno  1.000m² na cidade 
 R$ 2500,00 + 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)

kit net mobiliada CENTRO  AP00850
com Sofá-cama,  guarda roupa, televisão, 
mesa cadeiras, micro-ondas, fogão, 
frigobar, armários de cozinhas, maquina 
de lavar.   
No centro, R$ 600,00 + cond + iptu    
 
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 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 dormitório, cozinha, 
Wc. R$210.000,00

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

Jd. São Francisco CA02919
02 dorm, sala, cozinha, wc, a.s, 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 FLORIDA CA03049 
3 Dormitórios (1 Suíte) , WC, Área de 
Serviço Coberta, Sala, ampla cozinha 
americana, Garagem Coberta para 2 
Veículos + 2 Motos, Portão Eletrônico e 
Churrasqueira. A.T 137m² A.C 110m² 
R$295.000,00

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

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

Venda - Chácaras

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

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

Venda -Terrenos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Casa em Condomínio Flamboyant – 
CC00052
03 dormitórios (01 suíte), armários 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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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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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. planejada 
e 1 vaga de carro. R$900,00 +_ IPTU + Cond.
AP00991 – ED. ROCCAPORENA – 1 dorm, sala, coz e gar. 
R$950,00 + IPTU + Cond.
AP01133 – RES. VITÓRIA – 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, coz e 1 
vaga cob. R$1.100,00 + IPTU + Cond.
AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, coz. plan. e 1 
vaga. R$1.500,00 + IPTU + Cond.
AP00855 – PQ. BOA ESPERANÇA - 3 dorms (1 suíte), 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 masculino 
e cozinha. R$1.200,00 + IPTU

SALÕES COMERCIAIS

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

CHÁCARA

CH00625 – COND. REC. DAS FLORES - 4 dorms (1 suíte), 2 
salas, 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
CA02610 – JD. ALICE – 2 dorms (1 suíte), sala, coz. c/ gar. 
R$1.000,00 + 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 com-
pleta 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
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classificados
ClassificadosB18

Vende-se casa  no 
condomínio Mon-
treal rua Toronto  n° 
265 - lavabo, área de 
churrasqueira, blin-
dex verde em toda 
casa , 2 garagens 
entrada de ar esplit  
(material de primeira 
linha com captação 
de água da chuva). 
Valor: R$ 460.000,00 
( preço à vista com 
450.000,00). Conta-
to:   19. 98151-0501
Casa com 2 dorms no 
Jd. 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 Al tos  de I ta ic i 
R$850 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa de 3 dorms na 
Vl Maria Helena com  
at  :  2700m²,  para 
construtores é pos-
sível desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² e 1 
de 950m² - F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Morada do Sol - 3 
casinhas em meio 
lote, cada uma com 
02 cômodos e wc, 
ideal para locação, 
renda presumida de 
R$1.300,00 por mês, 
R$160.000,00 com 
R$50.mil de entrada 
e 100 X R$1.100,00 
direto com proprie-
tário. F. (19) 99762-
7997 / 3935-3294

Morada Do Sol - 3 
dormitórios, sala, co-
zinha, wc social, la-
vanderia e garagem 
R$210.000,00 com 
R$70.mil de entrada e 
100 X R$1.650,00 Di-
reTO com proprietário. 
F. (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Jd. Colibris - 2 dor-
mitórios (1 suíte) sala, 
cozinha, wc social, 
lavanderia, garagem 
p/ 2 autos. Oportuni-
dade 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, 
lavanderia, garagem 
p/ 02 autos. Oportuni-
dade única!! em oferta 
para o mês de abril 
de: R$300.000,00 por 
apenas: R$265.000,00 
. F. (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Jardim Adriana - ex-
celente casa em dois 
pavimentos, sendo 
no pav superior: 3 
dormitórios (01 sui-
te) wc social, sacada 
com porta balcão com 
vista para o parque 
ecológico-e no pav in-
ferior: sala 02 ambien-
tes –lavabo, wc social, 
lavanderia, edicula   e 
grande espaço de ter-
reno com piso ideal 
para piscina, garagem 
com portão eletroni-
co. 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

V i l a  B r i z o l a  – 
CA02996 - Casa fren-
te – Sala, cozinha, 
01 dormitório, Wc. 
Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$210.000,00  F. 
3875-2215
Vendo casa Jd. Re-
gina. Sobrado com 
3 dorm., sala com 2 
ambientes c/ lava-
bo, sala tv, 1 suíte, 
wc, closet, sacada, 
cozinha, lavanderia, 
varanda, quintal com 
4 vagas, quarto des-
pejo. Aceito permuta. 
Fones: (19) 3017-
5541/ (19) 99259-
1877
Vende-se ou troca-
-se casa Jd. Monte 
verde por chácara 
no Itaici, ou casa no 
Jd. Pau Preto. Casa 
A.T. 250 m², A.C. 179 
m², portão eletronico, 
cerca elétrica, aque-
cedor  so lar ,  á rea 
gourmet, piscina 3x5, 
casa com 7 comodos 
sendo 2 banheiros 
e lavanderia. Tra-
tar com proprietário 
F.: (19) 3816-2011- 
99487-5089
Vila Suiça,  por ape-
nas R$ 446.000,00,  
exce lente  opor tu-
nidade, Casa com 
250 m2 de constru-
ção.  3 dormitórios, 
1 suite, 2 wc, gara-
gens. Ref. CA00120 
-  19.  3816.8380  - 
98364.0235
Jd.Paulista II, ex-
celente imóvel,   3 
dormitórios, 1 suite, 
2 salas,  wc,  3 vagas 
de garagem, 207 m2 
AC.  Ref. CA00128 
- R$ 450.000,00  -  
19 - 3816,8380  -  
98364.0235

Jd. Juliana - 3 dormi-
tórios, banheiro, sala, 
cozinha, área de ser-
viço coberta e 2 vagas 
garagem. Precisa refor-
mar e pintar. Excelente 
área para comércio. 
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). Por-
tão pode ser automa-
tizado. Grade nas ja-
nelas e cerca elétrica. 
R$275.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Jardim Eldorado - 3 
dormitórios sendo 1 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia e 2 
vagas de garagem co-
bertas. R$350.000,00. 
Aceita permuta com 
terreno menor valor em 
Cond. F. 99721-0395
Jd. Morada do sol - 2 
dormitórios, sala, cozi-
nha, WC social e 2 va-
gas de garagem desco-
bertas. 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

Jardim Eldorado - 3 
dormitór ios sendo 
1 suíte, sala, cozi-
nha, banheiro, lavan-
deria e 2 vagas de 
garagem cobertas. 
R$350.000,00. Acei-
ta permuta com ter-
reno menor valor em 
Condomínio. Fone: 
(19) 99721-0395
Jd. Morada do Sol 
- 2 dormitórios, sala, 
cozinha, WC social 
e 2 vagas de gara-
gem descober tas. 
R$235.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Oportunidade - lin-
da casa no Jd Es-
planada II - 03 dor-
mitórios planejados 
(3su í t es ) ,  sa l a  2 
ambientes, área de 
luz, cozinha plane-
jada, área gourmet, 
jardim, garagem 4 
autos AT. 300m²  A.C 
180m² R$ 640.000,00 
(19)996982366 Vic-
tor

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

 
Apto Spazio Illumi-
nare, cond. com in-
fraestrutura de lazer 
completa,  portaria 24 
horas, ótima localiza-
ção. Apto 2 quartos, 
sala 2 ambientes, co-
zinha planejada no 
segundo andar, bloco 
10 (próximo a portaria, 
área de lazer e vista 
privilegiada) Condomí-
nio R$ 187,00 e IPTU 
R$ 57,00 - Valor: R$ 
21 mil  - Falar com 
Márcia  F.: (19) 98102-
7090
Jd.Morumbi  apar-
t a m e n t o  p o r  R $ 
160.000,00,  com 2 
do rm i tó ros ,  sa la , 
cozinha,  wc, gara-
gem. Ref. AP00037   
19 – 3816.8380  - 
98364.0235
Parque São Lou-
renço, apartamen-
to cm 127 m2,  R$ 
265.000,00, com 3 dor-
mitórios, 1 suite,  1 ga-
ragem.  Ref. AP00031  
- 19.  3816.8380 – 
98364.0235
Apto Residencial Pri-
mavera 2 dormitórios,  
wc,   sala,  cozinha,  
lavanderia externa,  
varanda e quintal, 
1 vaga,   65 metros 
quadrados,  valor  R$ 
265.000,00. Aceito fi-
nanciamento bancário.   
FONE 19 -  3816.8380  
-  19 – 9.8364.0235   
Cocais II - 2 dormi-
tórios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 
1 vaga de garagem co-
berta. 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 dormitórios 
+ 1 suíte, todos com  
armários, lavanderia  e 
cozinha planejada. Ga-
ragem 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 
dormitórios sendo 1 su-
íte 400 metros da praia. 
Permuto por imóvel 
em Indaiatuba. Valor: 
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. Reformadi-
nho, lindo! Em oferta 
para o mês de abril 
de: R$220.000,00 por 
apenas: R$185.000,00 
ac. financiamento. F. 
(19) 99762-7997 / 3935-
3294
Cond. Solar dos Gi-
rasois, 3º andar com 
2 dorm, sala, cozinha, 
wc, lavanderia e 1 vaga 
de gara. Super conser-
vado.Lindo!! Em oferta 
para o mês de abril. 
de: R$230.000,00 por 
apenas: R$210.000,00 
ac.financiamento. F. 
(19) 99762-7997 / 3935-
3294.

 
Alugo apt na praia 
grande Vila Guilher-
mina à 50m da praia 
para finais de semana 
e temporada. F.: (19) 
3328-4766 - 99564-4054

Ed. Royale - 3 dor-
mitórios com armários 
(2 suítes), banheiro, 
sala, cozinha planeja-
da, lavanderia, varanda 
gourmet e 2 vagas de 
garagem no 2º subso-
lo. R$2.000,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99168-6945
Alugo lindo apartamen-
to com 3 quartos, 1 ba-
nheiro, sala, cozinha, 
lavandeira, garagem 
para 1 carro, muito 
confortável (todo refor-
mado). Fica no cen-
tro da cidade.Valor 
R$ 1.300,00 (livre do 
IPTU e condomínio), 
peço fiador. Ligue (19) 
99708-3931 ou (19) 
3835-1772. 
Cocais II - 2 dormi-
tórios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 
1 vaga de garagem co-
berta. R$1.000,00 + 
IPTU + Cond. Fone: 
(19) 99168-6945

 
Vale Do Sol, 4 dorm, 
AT 1550m2, Docu-
mentado para trans-
ferência imediata. 
R$650.000,00, What-
sapp: 19-997519921. 
Creci 65362.
Pq. das Bandeiras - 
1.000m². 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
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada, 
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade, diver-
sas árvores frutíferas, 
playground , a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. (19) 
99762-7997 / 3935-3294
 

Mosteiro de Itaici– 
TR00794 - Terreno de 
2.500 m² R$ 370.000 
F. 3875-2215
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Ofereço-me como 
pedreiro, encanador 
e reformas em gerais 
(Construção civil) João 
(19)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 espe-
ciais e etc. Atendimento 
Residencial e hospi-
talar poço referências 
e experiência contato 
Evelyn - 19 9 88694313 
ou 19 9 94466299
Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro 
(a), casal (não tenho 
filhos pequenos) (19) 
99417-0626 whats app
Ofereço-me  como 
cuidaDora de idosos, 
como acompanhante 
hospitalar qualquer ho-
rário, folguista e final de 
semana. (19) 99417-
0626 (claro) whats 
app - (19) 99618-9664 
(vivo) whats app

Ofereço-me como fa-
xineira diarista, com 
referência e experiên-
cia (19) 99417-0626 
Ofereço-me  como 
limpador de vidros, 
corpus (coleta de lixo), 
ajudante em geral. F.: 
(19) 99712-4862
Ofereço-me como ca-
beleireira e manicure. 
Promoção: corte, hi-
dratação + escova R$ 
45,00. Pé + mão grátis 
sobrancelha F.: (19) 
99369-5615 ou (19) 
3935-0499
Ofereço-me para 
prestar serviços de 
cortar grama e limpeza 
de terreno. Tenho má-
quina. Falar com De-
nis. (19) 95223-7579
Ofereço-me como 
serviços de motorista 
e caminhão F.: (11) 
975314276
Ofereço-me  como 
motorista profissional 
faculdade particular 
CNH A D com cursos 
de motorista de passa-
geiros e escolar - Ro-
sane F.: (19) 99719-
4661 email: rosane.
pithan@gmail.com

Terrenos de 300 m², 
316m², 377m², 409m², 
442m² -  Valores a par-
tir de R$ 240.000,00 
melhor localização da 
cidade F. 3875-2215
Terreno condomínio 
Bréscia 200 m² plano. 
Tratar com proprietário. 
Valor R$ 150.000,00 
F.:(19) 99762-5005
Vendo/ Troco : terre-
no de 300 m² plano, 
melhor local Jd. Espla-
nada I à 50 metros da 
Av. Parque Ecológico, 
5 minutos do centro, 
próximo ao colégio 
Objetivo e o novo Su-
merbol, padaria Suiça 
e Gianinni. Fácil acesso 
à rodovia. Aceito terreno 
de menor valor em lo-
teamento aberto. Doc. 
OK. F.: (19) 99321-
2684 (whatsapp) / (19) 
98131-5384 - Valor R$ 
235.000,00 (tratar com 
proprietário)
Jd. Tropical,  terreno 
com 150 m2,  escritu-
rado,  plano, cercado.  
Apenas R$ 160.000,00. 
Aceito carro novo, Co-
rolla,  Honda,  Ecosport,  
por  até R$ 100.000,00 
como parte de pa-
gamento. O saldo à  
vista.     19 – 3816.8380  
- 98364.0235
Jd. Montreal,  es-
petacular terreno, 
167 m2,  por apenas 
R$ 165.000,00. Ref. 
TE00010  - 3816.8380 
– 98364.0235
Jd. Regina,  280 m2,  
R$ 185.000,00  FONE 
19. 3816.8380  - 19 
-  9.83640235 
Jd. Dos Lagos,  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  t ra ta r 
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 
topogra f ia .  Docu-
mento ok. Preço: R$ 
180.000,00 F.: (19) 
99697-6698
Terreno condomí-
nio Jardim dos La-
gos 525 m² plano 
com v ista .  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
Nova Veneza - 150m². 
Boa topografia, pron-
to  para constru i r . 
R$115.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Terreno condomínio 
Altos de Itaici 300 
m². Oportunidade. Va-
lor 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 banheiros 
e garagem para 2 car-
ros. 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 colchão casal 
R$ 70,00 F.:  3875-7624
Vende-se Micro-ondas 
Brastemp R$ 80,00 F.: 
(19) 3875-7624
Portão completo p/ 
social Falar com Sonia 
F.: (19) 3935-1633
Televisão 28 polega-
das F.: (19) 3834-1367 
(a partir das 11 até 14  
hrs da tarde)
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/ 99259-1877
Vende-se máquina de 
lavar roupa. Valor R$ 
300,00 Falar com Sônia 
ou Luiz F.: (19) 3016- 
3599 ou  3935- 8330
Muitas roupas p/ bre-
chó tamanhos gran-
des semi-novas F.: (19) 
3834-1367 (a partir das 
11 até 14  hrs da tarde)

 
Ford Focus Tita-
nium 2.0, 2012, Flex, 
Bege, automático, 
km: 33.000, por R$ 
78.990,00 à vista. Acei-
to carro como parte 
de pagto  e financio 
também.Entre em con-
tato c/ Alexandra , F. 
(19)97409-7070.
Fit EX, 2016, Flex, 
Azu l ,  automát ico , 
km: 28.000, por R$ 
62.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento e 
financio também.Entre 
em contato com Ale-
xandra, F. (19)97409-
7070.
Cruze 1.4 Turbo, 2017, 
preto, automático, 
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 pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra,F. 
(19)97409-7070
M a r c h ,  1 . 0 S , 
completo,manual, Flex, 
preto, por R$ 33.990,00, 
km:47.600, por R$ 
33.990,00, à vista. Acei-
to carro como parte de 
pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato 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 finan-
cio também.Entre em 
contato com Alexandra, 
F. (19)97409-7070.

Vendo Celta - ano 
2011 cor: prata com-
pleto (ar, direção e tra-
va) bagajeiro original, 
valor: R$ 17.000,00. 
Falar com Rodrigo. 
F.: (19) 97407-5459 
(whats app) / (19) 
3392-9713
Vendo Xsara Picas-
so 2004 R$ 4800,00 
abaixo da tabela fipe. 
Ar,vidro elétrico, com-
putador de bordo, 
direção hidráulica, 
rádio, banco com re-
gulagem de altura e 
documento ok. Valor 
da venda 10.000,00. 
Aceito moto no valor 
de até 4.000,00. Fa-
lar com Marcelo (19) 
974224078
 

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

Auxiliar de logística (PCD)

Auxiliar de marceneiro

Consultor de vendas

Costureiro

Cozinheiro

Empregado domestico

Gerente balconista 

Lavador de auto

Marceneiro

Mecânico de manutenção 

a diesel

Motorista de caminhão 

basculante

Oficial de Serviços Gerais

Operador de Caixa  (PCD)

Operador de Empilhadeira

Operador de Torno Co-

mando numérico

Polidor de automóveis

Repositor de mercadorias

Sushiman 

Técnico de televisão

Técnico em Manutenção 

Elétrica de maquinas

Vendedor 

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

SELECAO@JOBLINERH.COM.BR
ACESSE NOSSO SITE: 

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

AUXILIAR DE LIMPEZA  – Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. Para trabalhar em Limpeza 
de empresas e condomínios. Disponibilidade para 
trabalhar aos finais de semana.
AUXILIAR DE PROGRAMAÇÃO - Ensino médio 
completo. Domínio em Autocad e leitura e interpre-
tação de desenho mecânico.  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 funcio-
nários da área de Portaria e Limpeza. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horário. CNH B. Irá 
dirigir os carros da empresa em Indaiatuba e região.
INSPETOR DE LINHA – Experiência na área da 
qualidade (inspeção visual e instrumentos de medi-
ção). Ensino médio completo. Curso de metrologia 
e leitura e interpretação de desenho mecânico. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
MOTORISTA BI-TREM - Possuir experiência como 
Motorista de Bi-Trem com experiência em Silo.
Residir em Indaiatuba ou Salto. CNH categoria E 
atualizada.Curso de Transporte Produtos Perigosos 
Atualizado (Mopp).
OPERADOR DE TORNO CNC – Ensino médio 
completo. Curso de Metrologia e Leitura e Interpre-
tação de desenho. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
Disponibilidade de horário. 
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 tra-
balhar 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, desengraxar, 
decapar, olear), preparação da tinta para aplicação 
com pistola e posterior limpeza e conservação dos 
materiais utilizados. Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – Para trabalhar 
em portarias de empresas e condomínios. Possuir 
experiência em controle de acesso, ronda e 
monitoramento. Ensino médio completo. Conhe-
cimentos em Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
VENDEDOR (A) – Experiência em vendas no seg-
mento de construção civil. Ensino médio completo. 
Residir em Indaiatuba.
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 con-
domínios. 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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