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FUTSALFAICI EDUCAÇÃO

A equipe do Futsal 
Feminina está pela 

primeira vez na final 
da Copa Record. As 
meninas derrotaram 
na semifinal a atual 

campeã.

No último sábado, dia 
19 de maio, os alunos do 

Ensino Médio do Colégio 
Meta visitaram a Unicamp 

– UPA, Universidade 
Portas Abertas, na cidade 

de Campinas.

A primeira seletiva 
do concurso, que escolhe 

as musas da Festa, será 
aberto ao público e acon-

tece no domingo, dia 3, 
a partir das 16h, no Polo 

Shopping Indaiatuba.
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Bancos e Prefeitura funcionarão 
em horários diferenciados 
durante a Copa do Mundo

Semana do Meio 
Ambiente tem início no 
dia 4 de junho 

Museu Casarão Pau 
Preto passará por 
reforma preventiva

Matrículas para 
curso Cyber Security 
acontece dia 13

Duas pessoas são 
presas por porte 
ilegal de armas

EVENTOMANUTENÇÃO FIEC POLÍCIA
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A Semana Nacional do 
Meio Ambiente acontece entre 
os dias 04 e 10 de junho e a Pre-
feitura de Indaiatuba divulgou a 
programação para esta semana. 
Para o dia 05 de junho, que é o 
Dia do Meio Ambiente, está 
programada um plantio na Rota 
dos Cavaleiros.

O Casarão Municipal 
Pau Preto passará por algu-
mas reformas para manuten-
ção preventiva do prédio e 
readequação da estrutura ex-
positiva do Museu. A partir 
das próximas semanas parte 
da calçada e algumas salas 
serão interditadas. 

A 26ª Festa de Santo Antônio tem início amanhã, dia 
02, com a tradicional quermesse, e será aberta ao público 
após a Missa da Trezena. 

A Fiec, em parceria com 
a Cisco Systems através 
do Cisco Networking Aca-
demy, realiza pela primeira 
vez, o curso extracurricular 
gratuito de Formação em 
Cyber Security. O curso 
será apresentado ao público 
no dia 12 de junho.

Na madrugada de domin-
go, dia 27, policiais militares 
prenderam duas pessoas por 
porte ilegal de armas no Jar-
dim Pedroso. Tudo começou 
quando os policiais que esta-
vam fazendo patrulhamento 
de rotina ouviram disparos 
de arma de fogo.

Logo na última quarta-feira, dia 30, em que os caminhoneiros desocuparam a saída das re-
finarias do país, a Petrobras anunciou um reajuste de 0,74% no preço da gasolina, fazendo com 
que o combustível suba nas refinarias de R$ 1,9526 para R$ 1,9671 o litro. 

Após 5 quedas, Petrobras aumenta 
preço da gasolina

Quermesse da Festa de 
Santo Antônio começa amanhã

JMEPARÓQUIA SANTO ANTÔNIO
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De 14 de junho a 15 de julho ocorre 
a Copa do Mundo. Para tanto a Prefei-
tura de Indaiatuba, bancos e comércio 
funcionarão em horários diferenciados 
nos dias dos jogos do Brasil. Pág. A3
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Primavera vence 
Itararé e encosta no 
líder do grupo 05

VITÓRIA
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Na tarde do último dia 
26, o Primavera enfrentou o 
Itararé em casa em busca da 
liderança do grupo. O fantas-
ma vinha de uma ótima vitória 
fora de casa contra o Mauá. 

Procon fiscaliza 
postos de 
combustível

Como o governo irá 
viabilizar a redução 
no preço do diesel

FISCALIZAÇÃO

ECONOMIA
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A situação do abastecimen-
to do combustível está grada-
tivamente se normalizando. 
Longas filas para abastecer 
ainda se formam na cidade. 

O ministro da Fazenda, Eduardo 
Guardia, afirmou no último dia 28 que 
não haverá aumento da carga tributária 
para compensar as medidas firmadas 
no acordo com os caminhoneiros.



Editorial
A força dos caminhoneiros

Os caminhoneiros mostraram a força que tem! Insatisfeitos com 
os aumentos constantes do diesel e também com o atual Governo 
Federal, os caminhoneiros moveram-se e moveram o Brasil para 
quase um “Caos”. 

A falta de combustível, do gás de cozinha e de alguns produtos 
nos supermercados causaram pânico nos brasileiros e uma corrida 
para que nada lhe falte. Filas quilométricas em postos de combus-
tíveis, supermercados lotados e a procura incessante pelo gás de 
cozinha.

Conquistaram em partes o que protestavam! Por outro lado os 
acordos podem trazer ainda mais gastos para os bolsos dos brasilei-
ros. É como descobrir um santo para cobrir o outro. A roda continua 
a girar e talvez ninguém saia ganhando “realmente” com isso.

E também insatisfeitos com os preços da gasolina e álcool moto-
ristas de vans, carros e motos se juntaram aos caminhoneiros nessa 
briga, porém a mesma vem perdendo força, uma vez que, nem todos 
estão dispostos a brigar pelo menos motivo.

E em meio a toda essa manifestação brasileira, vêm as eleições. 
E nada mais oportuno, afinal será o ano da mudança. Será a chance 
dos brasileiros mudarem os seus governantes e mostrarem que estão 
cansados de serem enganados, roubados e passado pra trás. Então 
quando chegar à frente da urna, pense bem qual candidato será 
melhor para o país que você almeja, afinal todos que estão em sua 
função política foi porque receberam votos legítimos dos brasileiros.

Artigos

Entre em contato: Whatsapp: (11) 9 7225-6655 / Facebook: /profnehemiasmelo / Instagram: @prof.nehemiasmelo / E-mail: prof.nehemiasmelo@gmail.com

Advogado especialista em direitos do consumidor comenta os efeitos da greve: 
“Os consumidores precisam estar alertas”

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

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
2 SAB 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
2 SAB 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
3 DOM.   NÃO OPERA
4 SEG. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
4 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
4 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
4 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
4 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
4 SEG. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
5 TER. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
5 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
5 TER. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
5 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
5 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
5 TER. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
6 QUAR. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
6 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
6 QUAR. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
6 QUAR. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
6 QUAR. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
6 QUAR. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
7 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
7 QUIN. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
7 QUIN. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
7 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
7 QUIN. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
7 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
8 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
8 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
8 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
8 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
8 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
8 SEX. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

RADARES DIAS - 02 A 08/06
HARMONIZAÇÃO FACIAL E A ODONTOLOGIA

Vândalos incendeiam 4 ônibus em Campinas

01/06 - Sexta-feira 02/06 - Sábado 03/06 - Domingo 04/06 - Segunda

1ª Festa Italiana de 
Vinhedo é cancelada

Iluminação de Hortolândia é vice-líder na RMC

Campanha de Vacinação contra 
Gripe é prorrogada em Sumaré

Quem acredita que um bom profissional Cirurgião-Dentista deve estar atento apenas aos dentes do seu paciente?
Antes de eu falar a minha opinião sobre esse assunto, quero contar um pouco da História da Odontologia, vocês vão entender o porquê. 
A história da Odontologia é tão antiga que se mistura com a própria história da humanidade. Os documentos mais antigos que 

tratam sobre o assunto são provenientes da antiga Mesopotâmia, hoje onde se localiza o Iraque. Pierre Fauchard (1678-1761), o “Pai 
da Odontologia Moderna”, publicou a obra “Tratado dos dentes para os cirurgiões dentistas”. Nessa época (e antes dela), os dentistas 
e práticos da profissão eram conhecidos como tira dentes.

A Odontologia, como as demais ciências na área da saúde, percorreu várias etapas no decorrer de sua trajetória até chegar na fase 
Científica. Hoje deixou de ser uma profissão focada apenas nos procedimentos invasivos e restauradores: a prevenção tornou-se o prin-
cipal foco dos profissionais modernos; e as Especialidades tornaram-se fundamentais para se exercer uma Odontologia de Excelência.

Mas paramos por ai?
De maneira alguma! 
A Odontologia de ponta tem mostrado que, cada vez mais, o verdadeiro artesão do sorriso sabe que um sorriso perfeito só é perfeito 

se estiver em harmonia com a face de cada paciente em sua particularidade. A harmonização facial tornou-se uma área de estudo mais 
do que necessária para obter sorrisos perfeitos e no padrão de beleza de cada face.

Por esse motivo, estudos e tratamentos envolvendo áreas como a Toxina Botulínica (Botox é uma das marcas de toxina presentes 
no mercado), Bichectomia, Preenchedores Faciais e Cirurgias Buco Maxilo Faciais, têm sido cada vez mais utilizados em nossos 
procedimentos no Belle Santé, o que tem melhorado a vida e a auto-estima de nossos pacientes!

Nós, como Cirurgiões-Dentistas e, no meu caso, Ortodontista, temos um papel importante no planejamento e tratamento e devemos 
procurar as particularidades de cada sorriso e criar um ambiente harmônico para o sorriso perfeito de cada um de nossos pacientes!

O tratamento multi-disciplinar é essencial para atingirmos o nosso objetivo!
Tem dúvidas? Estou à disposição!

Prof. Nehemias Melo demonstra preocupação com impacto da greve nos serviços básicos da população
O advogado especialista em direitos do consumidor, professor universitário e autor de diversas obras jurídicas, Nehemias Melo, faz 

uma análise sobre a greve dos caminheiros que repercutiu na vida de todos os brasileiros, além da crise política e ética que o país atravessa.
Prof. Nehemias Melo, por que a maioria da população está apoiando esta greve, apesar das consequências na vida cotidiana?
Realizei uma pesquisa nas redes sociais e, de fato, a maioria absoluta apoia a greve. Entretanto, o que começou como uma reivindicação 

justa e legítima está agora comprometendo os serviços básicos da população e isto é inaceitável. É uma questão de tempo para a sociedade 
perceber os efeitos nefastos da continuidade insistente desta greve. Precisamos neste momento ter bom senso para não fazer coro com os 
irresponsáveis que estão mantendo a greve, a despeito de terem conseguido o atendimento de toda a pauta de reivindicações. A greve, no 
estágio que chegou, só pode ser chamada de criminosa. 

Como os direitos do consumidor estão sendo violados nesta situação?
De diversas formas, pois muitos comerciantes se aproveitando do desespero da população para praticar preços abusivos em relação aos 

produtos e serviços. O consumidor precisa estar alerta neste momento para detectar estas irregularidades. As queixas precisam registradas 
nos órgãos competentes, por meio de notas fiscais e até fotos dos preços nas gôndolas. A previsão é que, mesmo após o fim da greve, 
ainda haverá um longo período com reflexos dos aumentos de preços e os consumidores podem continuar expostos aos altos preços e 
baixa qualidade dos produtos.

Em sua opinião o Governo agiu corretamente nas negociações com os grevistas?
O governo atual tem baixíssimo índice de popularidade e está vulnerável. Não estava preparado para a dimensão do movimento e 

se viu acuado. Nossa política passa por uma crise de credibilidade sem precedentes, o povo clama por renovação e terá oportunidade de 
mudar nas eleições deste ano. Nesse sentido, vale salientar que as consequências desta greve serão sentidas principalmente pelo próximo 
governo. São bilhões de prejuízo aos cofres públicos que precisarão ser ressarcidos de alguma forma. Por isso a importância de votar de 
forma consciente, não desperdiçar esta oportunidade de mudança, exercendo a cidadania nas urnas. 

Sobre o Prof. Nehemias Melo
Advogado especialista em direitos do consumidor e danos morais, professor universitário em cursos de graduação e pós-graduação 

em Direito, palestrante do departamento de Cultura e Eventos da OAB SP e autor de várias obras Jurídicas, entre elas “Da defesa do 
consumidor em juízo” e “Dano Moral nas Relações de Consumo”. 

Dra. Renata Gonçalves Silva - Especialista em Ortodontia. CROSP 78643 - dra.renata@bellesante.com.br - www.bellesante.com.br

Durante esta semana criminosos atearam fogo em 4 ônibus 
em Campinas. 3 tiveram perda total. Em um deles, o fogo 
foi controlado no início, e ainda pôde ser salvo. 
Houve, ainda, uma outra tentativa, mas foi 
frustrada pela Guarda Municipal. O Sin-
dicato da Empresas de Transporte de 
Passageiros de Campinas classificou os 
acontecimentos como “atos terroris-
ta” e afirmou que “as empresas não 
têm medido esforços para manter o 
transporte na cidade”.

Devido à falta de insumos, 
provocada pela greve dos caminho-
neiros, a Festa Italiana de Vinhedo, 
que aconteceria nos dias 2 e 3 de junho 
– sábado e domingo – foi cancelada somente 
para este fim de semana. A programação ainda 
será mantida para o outro fim de semana, nos dias 9 e 
10, no Parque Municipal. O ingresso para o evento custa R$ 5. 
Doando 1 kg de alimento, a entrada é franca.

Hortolândia tem a 2ª melhor Iluminação Pública da 
Região Metropolitana de Campinas. É o que aponta 

pesquisa realizada pela Indsat durante o 1º 
trimestre deste ano. Entre as 15 maiores 

cidades da RMC, a vice-líder, com 79% 
de aprovação, e está atrás somente de 

Nova Odessa.
Dos entrevistados, 17% res-

ponderam que a iluminação é 
regular, e penas 4% disse ser 
péssima.

A Campanha Nacional de Vacinação 
contra Gripe foi prorrogada até o dia 15 de 

junho. Podem receber a dose idosos acima de 
60 anos, crianças de seis meses a menores de cin-

co anos, gestantes, puérperas, professores, pessoas 
com doenças crônicas e privadas de liberdade. A vacina 

protege contra os três subtipos do vírus com maior incidência: 
H1N1, H3N2 e Influenza B. Até o momento, foram vacinadas 30.704 
pessoas em Sumaré, o que corresponde a 56,8% do público alvo.

Admilson Redecopa / Alan de Santi

15.000 exemplares
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Máxima 28º 
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Máxima 24º 
Mínima 14º

Máxima 22º 
Mínima 15º
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Bancos e Prefeitura funcionarão em 
horários diferenciados durante a Copa

Os bancos deverão afixar em suas dependências aviso sobre o horário de atendimento nos dias de jogos do Brasil 

Funcionamento será alterado somente nos dias dos jogos do Brasil; Comércio também funcionará em horário especial

Procon fiscaliza postos de combustível

De 14 de junho a 15 de 
julho ocorre a Copa 
do Mundo. Para tanto 

a Prefeitura de Indaiatuba, 
bancos e comércio funcionarão 
em horários diferenciados nos 
dias dos jogos do Brasil.

No dia 22 de junho, dia 
em que o Brasil joga contra a 
Costa Rica, às 9 horas, a Ad-
ministração Municipal iniciará 
seu expediente às 13h. No dia 
27 de junho o Brasil disputa 
com a Sérvia às 15h e neste dia 
o expediente será suspenso às 
13h. Na hipótese de classifi-
cação para as oitavas de final, 
quartas de final e semifinal, no 
dia do jogo o expediente nas 
repartições públicas munici-
pais será suspenso das 10h às 
14h30, caso os jogos venham 
ocorrer às 11h e quando os 
jogos venham ocorrer às 15h 

o expediente ficará suspenso 
às 13h.

A Prefeitura ainda informa 
que as Secretarias Munici-
pais de Saúde; Obras e Vias 
Públicas; Segurança Pública; 
Urbanismo e Meio Ambiente; 
Família e Bem Estar Social e 
o Saae (Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos), assim como 
os órgãos de fiscalização, e os 
setores ou serviços considera-
dos essenciais ao atendimento 
da população, deverão esta-
belecer regime de plantão ou 
escala de revezamento para 
que ocorra o funcionamento 
ininterrupto dos serviços.

Já os bancos de acordo 
com a Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) nos dias de 
jogos da Seleção Brasileira na 
Copa do Mundo, funcionarão 
em horários diferenciados. Em 
dias de jogos às 9h, o atendi-
mento ao público nas agências 
bancárias será das 13h às 17h; 

Nos dias em que os jogos acon-
tecem às 11h, o atendimento 
ao público será das 8h30 às 
10h30 e das 14h00 às 16h00; 
Já nos dias em que os jogos 
são às 15h, o atendimento nas 
agências do será das 9h00 às 
13h00. 

A Febraban esclarece, ain-
da, que os bancos deverão afi-
xar em suas dependências aviso 
sobre o horário de atendimento 
nos dias de jogos do Brasil, com 
uma com antecedência mínima 
de 48 (quarenta e oito) horas.

Os bancos ainda lembram 
que os clientes têm outras 
opções como os caixas ele-
trônicos, a internet banking, o 
aplicativo do banco no celular 
(mobile banking) e operações 
bancárias por telefone.  “Os 
canais alternativos para tran-
sações bancárias facilitam a 
vida do consumidor. Mesmo 
durante feriados, os canais 
como Internet Banking e caixas 

eletrônicos funcionam normal-
mente”, diz o diretor-adjunto de 
Operações da Febraban, Walter 
Tadeu Pinto de Faria.

Comércio
Já o horário de funcio-

namento do comércio, nos 
dias de jogos do Brasil, 

será facultativo, ou seja, 
fica a critério de cada lo-
jista em abrir ou fechar a 
sua loja.

A situação do abasteci-
mento do combustível está 
gradativamente se norma-
lizando. Longas filas para 
abastecer ainda se formam 
na cidade. Diante dessa 
si tuação,  muitos postos 
aproveitaram para aumentar 
o preço acima do praticado 
antes da greve dos cami-
nhoneiros. 

Para evitar preços ele-
vados, o Procon tem feito 

fiscalizações na cidade e até 
o momento não foi consta-
tada nenhuma elevação nos 
preços, somente denúncia 
sem fundamento.

A orientação do órgão é 
que caso os consumidores 
notarem um preço significa-
tivamente elevado deverão 
fazer sua denúncia atra-
vés do site www.procon.
sp.gov.br e anexar imagem 
do cupom fiscal ou, na falta 

dele, colocar o máximo de 
informações sobre o posto, 
nome/bandeira, endereço, 
data da compra e preço prati-
cado, se possível com fotos.

No Brasil não há um tabe-
lamento de preços, portanto, 
o preço pode variar de um 
estabelecimento para o ou-
tro. Contudo, se um preço 
aumentar excessivamente, 
pode gerar autuação, por ele-
var o preço sem justa causa.

Alcoólicos Anônimos comemora 83 anos 
No próximo dia 10 de junho a Fundação 

de Alcoólicos Anônimos comemora seus 
83 anos com palestra que contará com a 
participação de profissionais da saúde, 
leigos e religiosos, membros de Alcoóli-

cos Anônimos e membros dos grupos Al 
Anon (familiares e amigos de alcoólicos).

O evento acontece das 9h às 10h30 na 
Rua Quinze de Novembro, 150. A parti-
cipação é gratuita.

PROGRAMAÇÃO
9h – Abertura
9h15 às 9h30 – “Alcoolismo: Doença Física, Mental e Espiritual”
9h30 às 9h45 – “Alcoolismo Codependência”
9h45 às 10h – “A Mulher em A. A.”
10h às 10h15 – “Alcoolismo: A Evolução da Doença e sua Recuperação”
10h15 às 10h30 – Perguntas e respostas

FISCALIZAÇÃO ALCOOLISMO
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Quermesse da Festa em comemoração 
a Santo Antônio começa amanhã
Festa em homenagem ao Padroeiro será aberta ao público após a Missa da Trezena

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Museu Municipal Casarão Pau Preto passará por reforma preventiva
MANUTENÇÃO

Festa em comemoração a Santo Antônio segue em todo mês de junho

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

A 26ª Festa de Santo 
Antônio da Paróquia 
Santo Antônio de In-

daiatuba localiza no Jardim 
Morada do Sol tem início 
amanhã, dia 02, com a tra-
dicional quermesse, e será 
aberta ao público após a Missa 
da Trezena. A festa segue 
durante todos os finais de 
semana até o dia 24 de junho.

A festa em homenagem ao 
Padroeiro da igreja conta com 
diversas barracas de comidas 
típicas junina como barracas 
de pastel, lanche de linguiça, 
tapioca, churrasquinho, pizza, 
mini pizza, pamonha, milho 
verde, frango assado, quentão, 
vinho quente, chá de amen-
doim, além de refrigerante, 
água, suco natural e também 
prêmios na barraca de pesca.

Já na programação reli-
giosa, a Trezena de Santo 
Antônio teve início ontem, dia 
1º, e segue até o dia 13, dia de 
Santo Antônio. A missa du-

rante a semana será realizada 
às 19h30 e aos sábados e do-
mingos, a partir das 18 horas.

Ainda fazendo parte das 

comemorações, acontece no 
dia 9 de junho, às 16 horas, 
o 4º Passeio Ciclístico da 
Paróquia que visa trazer as 

famílias e especialmente o 
público jovem para igreja e 
comemorar a festa de Santo 
Antônio. O trecho é de apro-

ximadamente 5 km saindo da 
paróquia que está localizada 
Rua Zephiro Pucinelli, 1351, 
Jardim Morada do Sol e segue 

até o barco. No local haverá 
uma parada para reidratação 
e após será feito o retorno até 
a paróquia.

O passeio é gratuito com 
toda estrutura do Saae e 
Demutran para as famílias 
possam comparecer e a igreja 
convidada todos para presti-
giarem o evento.

Bolo
Assim como em todos os 

anos, fatias do bolo de Santo 
Antônio serão vendidas e já 
podem ser compradas na Secre-
taria da Paróquia. Os valores na 
embalagem com dois pedaços 
custam R$ 6 e com quatro peda-
ços R$ 12. O bolo será entregue 
no dia 13 de junho.

O preparo do bolo do Padro-
eiro Santo Antônio tem inicio 
no dia 12 de junho e junto à 
massa serão acrescentadas as 
medalhinhas de Santo Antônio, 
que segundo a história, aquele 
que encontrar a medalha há 
de se casar em breve, pois irá 
finalmente encontrar o seu 
verdadeiro amor!

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

A partir das próximas semanas parte da calçada e algumas salas serão interditadas

O Casarão Municipal 
Pau Preto passará por al-
gumas reformas para ma-
nutenção prevent iva do 
prédio e readequação da 
estrutura expositiva do Mu-
seu. A partir das próximas 
semanas parte da calçada e 
algumas salas serão inter-
ditadas. A exposição “No 
Caminho dos Tropeiros”, 
promovida pela Fundação 
Pró-Memória em parceria 
com o Museu da Cultura da 
PUC de São Paulo e a visi-
tação do Museu continuam 

abertos para visitação. In-
formações: (19) 3875-8383.

A equipe de planejamen-
to de manutenção preven-
tiva do Casarão Pau Preto, 
todos os anos, a partir do 
seu restauro, realizado em 
2014, realiza estudos para 
preservação de forma sus-
tentável do Bem tomado.

De acordo com as boas 
prát icas de preservação 
patrimonial foi feito um 
acompanhamento dos ci-
clos pluviométricos nos 
últimos quatro anos. Obser-

vou-se que a quantidade de 
chuva não aumentou, mas a 
intensidade quadruplicou. 
Como consequência acon-
teceram mais alagamentos 
na calçada, que no futuro, 
podem afetar a estrutura da 
Taipa.  Para evitar a dete-
rioração serão realizadas 
manutenção no reboco, ja-
nelas e fachada para melho-
rar o escoamento de água.

A p r o v e i t a n d o  t o d o 
processo de manutenção, 
a Fundação irá readequar, 
reorganizar e modernizar 

a  e s t r u t u r a  e x p o s i t i v a 
do Museu. O objetivo é 
aproximar a comunidade 
do local, desenvolvendo 
exposições mais interati-
vas e interessantes para o 
público. Paredes móveis 
foram projetadas de for-
ma que as estruturas não 
ag r idam as  pa redes  do 
Bem tombado. Todas alte-
rações foram idealizadas 
v i s ando  uma  ha rmon ia 
ent re  melhor ia  es té t ica 
com a preservação arqui-
tetônica do prédio.
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Semana do Meio Ambiente tem 
início no dia 4 de junho 

ARQUIVO - GIULIANO MIRANDA  RIC/PMI

Urbanismo promoverá a soltura de alevinos, doação de mudas do Click Árvore e doação de hortaliças

PRORROGADA

Campanha de vacinação contra gripe segue até 15 de junho

cidade |A5

Na semana está programado o plantio na Rota dos Cavalheiros

A Semana Nacional 
do Meio Ambiente 
acontece entre os 

dias 04 e 10 de junho e a 
Prefeitura de Indaiatuba di-
vulgou a programação para 
esta semana. Para o dia 05 de 
junho, que é o Dia do Meio 
Ambiente, a Secretaria de 
Urbanismo e do Meio Am-
biente programou um plantio 
na Rota dos Cavaleiros, com 
a parceria do grupo de es-
coteiros Rosa dos Ventos, e 
também a doação de mudas 
do Projeto Click Árvore, nas 
praças Rui Barbosa e Dom 
Pedro II, no Centro, entre 
outras atividades.

Durante a semana, as es-
colas da Rede Municipal re-
ceberão palestras e peças te-
atrais sobre o tema, além dos 
projetos “Trilha das Águas”, 
“Semeando” e “Rota de Reci-
cláveis”, que é desenvolvido 
em parceria com a Corpus.

No sábado, dia 9, às 10h, 
o Urbanismo promoverá um 
evento no Parque Temático, 
com soltura de alevinos, 
doação de mudas do Click 
Árvore e doação de hortali-
ças. No local será montado o 
laboratório móvel do Saae, 
estandes da equipe da De-
fesa Civil para orientação 
de combate a incêndio, do 
Programa de Biodiesel e do 
Programa de Controle da 
Dengue.

O Projeto “Domingo Eco-
lógico” fechará a programa-
ção da Semana do Meio Am-
biente, na Escola Municipal 
Ambiental Bosque do Saber. 
O evento terá início às 13h e 
contará com Gincana Ecoló-
gica com a equipe Terra En-
cantada da empresa Domus; 
peça teatral com o tema Meio 
Ambiente da empresa Mann 
Hummel; Oficina de Pancs 
(Plantas alimentícias não 
convencionais) e Oficinas 
sobre Feiras de Ciências.

O Saae (Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos) também é 
um dos parceiros das ações da 
Semana do Meio Ambiente.

Para conferir a programa-
ção completa acesse nosso site 
www.maisexpressao.com.br.

O Ministério da Saúde 
prorrogou até o dia 15 de 
junho a Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Gri-
pe. A decisão foi motivada 
pelos efeitos da paralisação 
dos caminhoneiros no aten-
dimento em saúde. Inicial-
mente, o fim da campanha 
estava previsto para esta 
sexta-feira, 1° de junho.

Neste período a vacina 
será disponibilizada em to-
das as UBS (Unidade Básica 

de Saúde) e PSF (Programa 
de Saúde da Família) do 
município. 

A vacina tem como pú-
blico alvo gestantes e mães 
até 45 dias após o parto, 
crianças a partir de 6 anos 
a 5 anos de idade, adultos 
com mais de 60 anos, por-
tadores de doenças crônicas, 
profissionais de saúde e pro-
fessores de escolas públicas 
e privadas, que deverão 
apresentar crachá ou algum 

documento que comprove o 
ofício, além de portadores 
de doenças crônicas que 
deverão apresentar carta 
médica contendo o CID da 
doença. 

A escolha dos grupos 
prioritários segue recomen-
dação da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). Essa 
definição também é respal-
dada por estudos epidemio-
lógicos e pela observação do 
comportamento das infec-

ções respiratórias, que têm 
como principal agente os ví-
rus da gripe. São priorizados 
os grupos mais suscetíveis 
ao agravamento de doenças 
respiratórias. A coordenado-
ra do Programa Nacional de 
Imunizações do Ministério 
da Saúde, Carla Domingues, 
explica como a campanha 
de vacinação em grupos 
específicos protege, inclu-
sive, as pessoas que não se 
vacinam. “Quando se vacina 

um grande grupo de pessoas 
como estamos fazendo, mais 
de 54 milhões de pessoas há 
uma diminuição da circula-
ção do vírus e as que não 
são vacinadas indiretamente 
ficam protegidas. É o que 
nós chamamos de imunida-
de de grupo ou rebanho. Por 
isso, a necessidade de que 
o público prioritário tenha 
elevada cobertura vacinal 
porque, desta forma, tam-
bém estaremos protegendo 

aqueles que não terão aces-
so a vacinação”, concluiu 
Carla Domingues.

A vacina contra gripe é 
segura e salva vidas. Estu-
dos demonstram que a va-
cinação pode reduzir entre 
32% a 45% o número de 
hospitalizações por pneu-
monias, de 39% a 75% a 
mortalidade global e em, 
aproximadamente ,  50% 
nas doenças relacionadas à 
influenza.

LAÍS FERNANDES RIC/PMI

CONCESSÃO

Prefeitura concede área para 
Associação de Serviços 
Contábeis de Indaiatuba

Prefeito Nilson Gaspar com o presidente da Aesci, Sérgio Baptista 
Ferreira e o vice-presidente Sérgio Agostini

Prefeito Nilson Gaspar 
(MDB) recebeu na segunda-
-feira (28) em seu gabinete o 
presidente da Aesci (Associa-
ção das Empresas de Serviços 
Contábeis de Indaiatuba), 
Sérgio Baptista Ferreira e o 
vice-presidente da Aesci, Sér-
gio Agostini para falar sobre 
a concessão administrativa de 
uso de área pertencente ao Pa-
trimônio Público Municipal, 
em favor da Aesci. No local 
será construído um auditório, 
destinado para atividades 
institucionais da associação.

A Lei que descreve a con-
cessão é a 6.930/18 que dis-
crimina a área na Gleba B2 
na Vila Teller que possui 
área total de 332,55 metros 
quadrados. A concessão ad-
ministrativa de uso de área 

pública é válida por 20 anos, 
podendo ser renovado por 
iguais e sucessivos períodos. 
De acordo com a Aesci a 
construção do auditório deve 
se iniciar dentro dos próxi-
mos seis meses.

Segundo o prefeito, essa 
é mais uma parceria formada 
com a Aesci. “Também temos 
parceria na área da saúde com 
a Aesci que já realizou 63 ci-
rurgias vasculares de pessoas 
que estão na fila do SUS e 
ainda fará este ano mais 108 
e irá zerar a fila para esse 
procedimento na cidade. Nós 
agradecemos parcerias assim 
e agora com a construção 
do auditório será mais um 
espaço que irá beneficiar a 
população com palestras e ca-
pacitações”, comenta Gaspar.



Neste ano, 6.774.891 fizeram a inscrição, mas 18,7% não pagaram a taxa de inscrição

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Enem registra queda de 
inscritos neste ano 
Em 2018, 5,5 milhões confirmaram o registro, ante os 6,7 milhões de 2017
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Fiec realiza o primeiro 
curso em Cyber Security

Alunos do Colégio 
Meta visitam Unicamp

MATRÍCULA

ATIVIDADES

O Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
teve 5.513.662 inscritos 

confirmados para este ano, de 
acordo com balanço divulgado 
nesta terça-feira, dia 29, pelo Mi-
nistério da Educação (MEC). No 
ano passado, foram 6.731.203 
inscritos confirmados. Ou seja, o 
número de inscritos confirmados 
caiu 1,2 milhão.

Neste ano, 6.774.891 fizeram 
a inscrição, mas 18,7% não pa-
garam a taxa de inscrição e não 
foram confirmados no exame.

O ministro da Educação, 
Rossieli Soares da Silva, acredita 
que a queda no número de inscri-
tos se deve às medidas adotadas 
pelo MEC para reduzir o número 
de faltantes. “O processo que 
desejamos é que cada vez mais 
as pessoas que se inscrevem par-
ticipem efetivamente do exame”. 

De acordo com a pasta, nos 
últimos 5 anos, a média de abs-
tenções no Enem foi 29%, ge-
rando um prejuízo de R$ 962 
milhões. “Temos que cada vez 
mais combater o desperdício 
do dinheiro público”, ressaltou. 
No ano passado, apesar de 6,7 

milhões terem tido a inscrição 
confirmada, 4,7 milhões com-
pareceram.  Ou seja, mais de 1,3 
milhões de ausências.

Mesmo que o candidato pa-
gue para fazer o exame, há pre-
juízos caso ele não compareça 
no dia da aplicação. Segundo o 
ministro, o valor cobrado pela 
inscrição é insuficiente para arcar 
com todos os custos do exame.

Isenções 
Uma das medidas tomadas 

este ano foi a inscrição prévia 
de candidatos que desejavam 
solicitar a isenção no exame. 

Para a edição de 2018, 
3.521.181 pessoas foram be-

neficiadas com a gratuidade 
por se enquadrarem em um 
dos quatro perfis que davam 
direito à isenção. O núme-
ro foi atualizado em relação 
aos 3,36 milhões divulgados 
anteriormente porque muitos 
estudantes concluintes do en-
sino médio de escolas públicas, 
que pelas regras são isentos 
de pagar a taxa de R$ 82, não 
fizeram o pedido no período 
estabelecido pelo Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep). Eles foram incluídos 
posteriormente. 

O estudante que recebeu a 
isenção no ano passado, não 

fez a prova e também não 
justificou a ausência perdeu o 
direito a gratuidade este ano. 

As provas do Enem serão 
aplicadas em dois domingos, 
nos dias 4 e 11 de novembro. 
Os resultados serão divulgados 
em janeiro.

As notas do Enem podem 
ser usadas para concorrer a 
vagas no ensino superior pú-
blico pelo Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu), a bolsas em 
instituições particulares de ensi-
no superior pelo Programa Uni-
versidade para Todos (ProUni) 
e a financiamento pelo Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies). (Agência Brasil)

A Fiec, em parceria com a 
Cisco Systems através do Cisco 
Networking Academy, realiza 
pela primeira vez, o curso extra-
curricular gratuito de Formação 
em Cyber Security. O curso será 
apresentado ao público no dia 12 
de junho, às 9h, no auditório da 
Fiec I. As matrículas devem ser 
realizadas no dia 13. As aulas 
começam no dia 25 de junho.

Serão 120 horas de teoria com 
aplicação práticas do conheci-
mento, que irão proporcionar aos 
alunos competências necessárias 
para salvaguardar negócios e 

informações. Como tema “Se-
gurança Cibernética” abrange 
quase que a totalidade dos setores 
públicos e privados, a área da 
Tecnologia da Informação pre-
cisa estar ainda mais preparada. 
Por isso, a Fiec convida todos os 
interessados em conhecer ou se 
aprofundar neste mundo tecnoló-
gico, a comparecer na terça-feira, 
dia 12, no auditório da Fiec I, às 
9hs, para assistir uma apresenta-
ção dos temas a serem tratados no 
curso e as diversas possibilidades 
de atuação do profissional espe-
cializado na área. 

No último sábado, dia 19 
de maio, os alunos do Ensino 
Médio do Colégio Meta das 
duas unidades visitaram a Uni-
camp – UPA, Universidade 
Portas Abertas, na cidade de 
Campinas.

Os alunos durante a visita, 
já foram separados por área 
de interesse, acompanhados 
por professores. É uma opor-
tunidade para que estudantes 
do ensino médio circulem e 
conheçam a Universidade, os 
cursos oferecidos e tenham 
contato com as metodologias 

de ensino, pesquisa e extensão 
desenvolvidos no campus. As-
sim, os visitantes podem ver 
de perto mais de 20 unidades 
de ensino e pesquisa, quatro 
hospitais, mais de duas deze-
nas de bibliotecas e centenas 
de laboratórios de pesquisa 
científica e tecnológica.

Desta maneira a UPA, faz 
a apresentação da Unicamp 
para a sociedade, oferecendo 
a oportunidade para o aluno de 
aprofundar seu conhecimento 
sobre o mundo de uma Uni-
versidade.
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O custo final da redução do preço do diesel deve ficar em R$ 9,5 
bilhões este ano

REAJUSTE

Entenda como o governo 
irá viabilizar a redução 
no preço do diesel
A perda de arrecadação deverá ser compensada em outros tributos já existentes e com cortes de gastos e investimentos

Após 5 quedas, Petrobras aumenta 
preço da gasolina

O ministro da Fazenda, 
Eduardo Guardia, 
afirmou no último 

dia 28 que não haverá aumen-
to da carga tributária, com a 
criação de novos impostos, 
para compensar as medidas 
firmadas no acordo com os 
caminhoneiros. Entretanto, 
segundo ele, a perda de ar-
recadação deverá ser com-
pensada em outros tributos 
já existentes e com cortes de 
gastos e investimentos.

"Do ponto de vista da meta 
fiscal tudo está compensado. A 
parcela de redução de impostos 
[sobre o diesel] é neutra e virá 
de outras fontes de arrecada-
ção”, disse em entrevista cole-
tiva. O custo final da redução 
do preço do diesel deve ficar 
em R$ 9,5 bilhões este ano.

Os caminhoneiros autôno-
mos estão paralisados desde o 
dia 21 de maio e causaram o 
desabastecimento de produtos 
em vários locais do país. Entre 
os pontos negociados para que 
eles voltem ao trabalho está à 
redução do preço diesel em 
R$ 0,46 pelo prazo de 60 dias.

Depois desse período, o 
preço do diesel será ajustado 
mensalmente, de acordo com a 
política de preços da Petrobras 
e o governo manterá o subsí-
dio de R$ 0,46. “Não haverá 
congelamento dos preços. Eles 
ficarão fixos por 60 dias e de-
pois serão alterados para cima 
ou para baixo, dependendo 
do preço no mercado interna-
cional e da taxa de câmbio”, 
explicou Guardia.

A redução de preço do 
diesel será viabilizada me-
diante redução de tributos e 
a criação de um programa de 
subvenção ao diesel.

De onde vem a redução 
de R$ 0,46?

R$ 0,16
Os tributos federais inci-

dentes no diesel são a Cide (R$ 
0,05 por litro) e o PIS/Cofins 
(R$ 0,41 por litro). A Cide será 
zerada e haverá redução de R$ 

0,11 no PIS/Cofins (mantendo-
-se R$ 0,30 por litro), ou seja, 
redução de R$ 0,16.

Para pagar esses R$ 0,16, o 
governo aguarda a aprovação 
do projeto de reoneração da 
folha de pagamento de seto-
res da economia, que está em 
tramitação do Congresso. Se-
gundo Guardia essa redução 
custará R$ 4 bilhões e que a 
reoneração garantirá algo em 
torno de R$ 3 bilhões por isso, 
outras medidas de tributação 
serão necessárias. O ministro, 
entretanto, não detalhou quais 
serão essas medidas.

Quando a redução chega 
na bomba?

Tão logo seja aprovado 
projeto de reoneração de fo-
lha, que permitirá o encami-
nhamento dos atos legais para 
zerar a Cide e reduzir o PIS/
Cofins e a apresentação das 
outras medidas pelo governo, 
que poderão vir por decreto 
ou por projeto de lei.

R$ 0,30
A redução de R$ 0,30 por 

litro de diesel será viabilizada 
por meio de uma subvenção 
econômica, paga pelo gover-
no às refinarias, que atinge a 
Petrobras, demais refinarias 
nacionais e os importadores, 
esse último responsável por 
25% do consumo interno.

Quando a redução chega 
na bomba?

O governo editará duas 
medidas provisórias, que 
passam a valer assim que fo-
rem publicadas, uma criando 
o programa de subvenção 
do diesel e outra criando o 
crédito extraordinário no 
Orçamento Geral da União 
para pagar essa subvenção. 
Elas ainda precisarão ser 
aprovadas pelo Congresso.

De acordo com o minis-
tro, o governo garantirá o 
subsídio independente da 
volatilidade do mercado. 
“Independente do preço do 
petróleo e da taxa de câm-
bio, estamos garantindo a 
redução de R$ 0,30 por 
litro”, disse.

O governo espera con-
cluir todas essas negociações 
e garantir a redução de R$ 
0,46 do preço do litro do die-
sel até o final dessa semana.

Programa de subvenção
De acordo com o minis-

tro, o governo possui R$ 
6,1 bilhões de margem para 
administrar o resultado fis-
cal primário do governo. 
Desses, R$ 5,7 bilhões serão 
utilizados para a cobertura do 
programa de subvenção. “Do 
ponto de vista orçamentário, 
vamos utilizar a chamada 
reserva de contingência”, 

disse, explicando que R$ 
4,1 bilhões são da reserva 
propriamente dita e R$ 1,6 
bilhão são de recursos que 
estavam capitalizados para 
empresas estatais.

O restante, R$ 3,8 bi-
lhões, será deslocado para 
o subsídio mediante cortes 
orçamentários, que ainda se-
rão detalhados pelo governo.

Medidas estruturantes
Todas as medidas ado-

tadas pelo governo fede-
ral, segundo Guardia, são 
emergenciais, valem até o 
final de 2018 e não entram 
na previsão do orçamento 
do ano que vem. Ou seja, se 
o próximo governo quiser 
manter o programa, também 
precisará remanejar do orça-
mento previsto.

“A partir de agora, fora 
da situação de crise, pode-
mos pensar em soluções 
mais estruturantes para esse 
problema [do aumento dos 
combustíveis], ouvindo os 
diversos segmentos. E isso 
pode passar pela questão 
tributária”, disse. (Com in-
formações Agência Brasil)
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Logo na última quarta-feira, 
dia 30, em que os caminhonei-
ros desocuparam a saída das 
refinarias do país, a Petrobras 
anunciou um reajuste de 0,74% 
no preço da gasolina, fazendo 
com que o combustível suba 
nas refinarias de R$ 1,9526 
para R$ 1,9671 o litro. O 
aumento vem após 5 quedas 
seguidas. Cabe agora às dis-
tribuidoras repassarem ou não 
a mudança aos consumidores. 

O preço do diesel, em con-
trapartida, se mantém estável 
em R$ 2,1016, com 10% de 
desconto, conforme foi prome-
tido pelo presidente Temer em 
discurso nacional. 

Se a semana passada foi 

cheia de reviravoltas na ques-
tão do combustível, a quarta-
-feira não foi diferente. O au-
mento foi de apenas 1 centavo, 
contudo, com essas pequenas 
variações, o preço da gasolina 
subiu quase 17 centavos em 
relação ao mês passado. De 
marços para maio, o aumento 
foi de quase 29 centavos. Já 
comparando o valor da gaso-
lina do dia 31 de maio com o 
de 31 de fevereiro, a diferença 
é de quase 39 centavos. Além 
disso, as 5 quedas pratica-
mente não foram repassadas 
ao consumidor, uma vez que 
o abastecimento não estava 
em sua normalidade. Isso sem 
contar os aumentos que foram 

praticados por parte de alguns 
postos.

Também nesta quarta-feira, 
os caminhoneiros desocuparam 
a saída das refinarias, inclusive 
a de Paulínia, principal respon-
sável pelo fornecimento de 
combustível para Indaiatuba.

Além disso, o governo fe-
deral emitiu uma nota afir-
mando que não alteraria a atual 
política de preços da Petrobras, 
que permite à estatal alterar o 
preço dos combustíveis diaria-
mente, com base em variações 
internacionais. Essa era uma 
as principais reivindicações 
dos caminhoneiros. A empresa 
adota essa política desde o dia 3 
de julho do ano passado.
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Os confrontos que vão fechar o primeiro turno serão disputados no dia 10 de junho

Society do Indaiatuba Clube 
não tem jogos no feriado
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IMPRENSA - IC

Futsal Feminino está na 
final da Copa Record

4ª Passeio Ciclístico da Paróquia 
Santo Antônio acontece dia 09

Primavera vence e encosta no líder do grupo 05 Lidi e Aifa cancelam rodada 

CAMPEONATO

ENCONTRO

VITÓRIA CANCELADO

Por conta do feriado na-
cional de Corpus Christi 
as duas copas de futebol 

society do Indaiatuba Clube 
não terão jogos.

Com isso, os quatros con-
frontos que vão fechar o pri-
meiro turno serão disputados 
no outro domingo, dia 10 de 
junho.

Abrindo a série de últimas 
partidas do turno, na manhã 
do domingo, dia 27 de maio, 
aconteceram quatro jogos. 
Pela Copa Sorvete Selecto 
Ice – Categoria Veteranos, o 
MMídia ficou no 1 a 1 contra o 
Casagrande Turismo e o Mul-
tifer fez 2 a 0 contra o Vizzent 
Calçados.

Na disputa da Copa Colé-
gio Pólo – Categoria Adultos, 
o confronto de líderes termi-
nou com a vitória de 2 a 1 
do DF Engenharia contra o 

Colégio Pólo e o Red Ballon 
virou pra cima do Grupo Mar-
quinhos, vencendo por 5 a 3.

Fechando
Os quatro últimos jogos 

que vão encerrar o primeiro 
turno das duas competições 
terão, pelos Veteranos, o Ve-
rona Restaurante e Buffet 

encarando o líder Brasiltex, a 
partir das 7h45 e o Maximus 
Vistoria enfrentando o Jornal 
Exemplo pela última vaga.

Entre os Adultos, a partir 
das 10h15, a Padaria Líder 
joga contra o Brindes do Dia e 
o Sweet Boutique mede forças 
com o Doutor Infiltração por 
volta das11h20.

Mudança
Diferente dos últimos anos, 

nesta edição a regra de classifica-
ção foi alterada. Os dois melhores 
times de cada Copa garantem 
vaga nas semifinais. Os outros 
quatro melhores (3º, 4º, 5º e 6º) 
passam de fase e se enfrentam, 
em jogo único, para definir quem 
encara os semifinalistas.

Classificação
Com essa alteração, nos Ve-

teranos os times do Brasiltex, 
Multifer, Verona, Vizzent e 
MMídia já estão classificados. 
Jornal Exemplo e Maximus 
Vistoria se enfrentam na última 
rodada para definir quem fica 
com a vaga. O Exemplo tem 
a vantagem do empate. Pelos 
Adultos os times do DF Enge-
nharia, Colégio Pólo, Padaria 
Líder, Doutor Infiltração e Red 
Ballon também estão garantidos. 
Brindes do Dia e Sweet Boutique 
disputam a última vaga. O em-
pate favorece o Brindes do Dia.

O time do Multifer foi melhor durante 
toda a partida e venceu o Vizzent Calçados 
(cinza) por 2 a 0 pelos Veteranos

A equipe do Futsal Femi-
nina está pela primeira vez 
na final da Copa Record. 
As meninas derrotaram na 
semifinal a atual campeã da 
Copa TV TEM Itapeva, que 
foi realizada no último dia 
21, em Itapetininga.

Com gols de Jackinha e 

dois da Carol, as meninas 
conquistaram o placar de 
3x1 e enfrentam Itu que 
eliminou o Itapetininga.

A decisão ocorreu na 
quarta-feira,  dia 30, em 
Itu e até o fechamento da 
edição não foi divulgado o 
placar.

Na tarde do último sábado, 
dia 26, o Primavera enfrentou 
o Itararé em casa em busca da 
liderança do grupo. O fantas-
ma vinha de uma ótima vitória 
fora de casa contra o Mauá.

O time usou o fator casa e 
não deu chance aos visitantes. 
Logo aos 9 minutos da etapa 
inicial, Caio abriu placar para 
os donos da casa, e a equipe 

do Itararé sentiu o gol sofrido 
e não apresentou reação para 
empatar o jogo.

Aos 18 minutos o atacante 
Giovanni fez o segundo gol 
para o fantasma que saiu com 
2x0 na etapa inicial.

No segundo tempo, o Pri-
mavera novamente controlou as 
ações não deixando o adversário 
jogar e no final da partida, aos 

41 minutos, Giovanni fez o 
segundo dele e o terceiro do 
fantasma, liquidando a partida.

Essa foi a quinta vitória 
seguida do Primavera que  
empatou em número de pon-
tos com líder Mauá, perdendo 
apenas no saldo de gols. 

A próxima partida é contra 
o Elosport  neste domingo, dia 
3, às 10 horas em Capão Bonito.

As ligas de futebol amador 
decidiram cancelar a rodada 
que aconteceria neste final 
de semana, devido a falta de 
combustível gerada pela para-
lisação dos caminhoneiros que 
atrapalhou tanto a logística das 
equipes quanto da arbitragem.

Dentre os jogos, estava 
a final do 19° Campeonato 
Liga Regional Aifa de Futsal, 

da primeira e segunda divi-
são que aconteceria amanhã, 
dia 26, no Ginásio da Sol-Sol 
e no domingo a segunda 
rodada do Campeonato Ama-
dor série A e B.

Os jogos foram remarcados 
para próximo final de sema-
na, sendo que a final será no 
sábado, dia 09 e amador no 
domingo, dia 10.

Atlético Oliveira é punido e 
está fora da final

O Atlético Oliveira foi puni-
do com perca de pontos por esca-
la e um jogador com três cartões 
amarelos, com isso a equipe foi 
eliminada da competição dando 
a vaga para o XII de Junho.

Portando a final da primeira 
divisão será entre União Tribu-
na e XII de Junho.

No próximo dia 09 de 
junho, às 16 horas ocorre o 
4ª Passeio Ciclístico promo-
vido pelo Padre da Paróquia 
Caio Augusto de Andrade. 
Esse passeio faz parte da 
agenda da 26° Festa de Santo 
Antônio. O trecho é de apro-
ximadamente 5 km saindo da 
paróquia que está localizada 
Rua Zephiro Pucinelli, 1351, 
Jardim Morada do Sol e 
segue até o barco, onde terá 
uma parada para reidratação 
e após será feito o retorno até 

a paróquia.
Um dos organizadores do 

passeio Vitor Pansonato con-
ta qual é o objetivo do even-
to. “O passeio visa trazer as 
famílias e especialmente o 
público jovem para igreja e 
comemorar a festa de Santo 
Antônio”.

O passeio é gratuito e 
conta com toda estrutura do 
Saae e Demutran para que as 
famílias possam comparecer 
e a igreja convida a todos 
para prestigiarem o evento.
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Indivíduos foram abordados no Jardim Pedroso; As armas eram de uso restrito da polícia

Duas pessoas são presas por porte 
ilegal de armas
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COMANDO NOTÍCIA

A ocorrência aconteceu no Jardim Pedroso

Equipe da ROMI localiza bicicleta furtada Polícia apreende drogas no Jardim 
Oliveira Camargo

Guarda Civil prende indivíduo por 
tráfico no Teotônio Vilela

RECUPERADA PRISÃO

DROGAS

Na madrugada  de 
domingo, dia 27, 
policiais militares 

prenderam duas pessoas 
por porte ilegal de armas 
no Jardim Pedroso.

Tudo começou quando 
os policiais que estavam 
fazendo patrulhamento de 
rotina ouviram disparos de 
arma de fogo, e realizando 
a busca pela região avista-
ram um carro em atitude 
suspeita. 

A  equ ipe  r ea l i zou  a 
abordagem e verificou que 
o  condutor  apresentava 
sinal de embriaguez e no 

veículo havia mais duas 
pessoas, que após ser in-
dagado sobre os t iros o 
trio afirmou desconhecer 
os fatos.

Os policiais foram até a 
garagem da residência onde 
os indivíduos estavam e 
localizaram as armas. Além 
disso, também foram apre-
endidos uma espingarda ca-
libre 12, uma pistola calibre 
380, um revolve calibre 32, 
uma pistola 635, uma mu-
nição 9mm, 35 calibre 380 
e dois estojos deflagrados.

Na delegacia eles foram 
indiciados por disparo de 
arma de fogo, embriaguez 
ao volante, porte de arma e 
munição restrito.

Durante o patrulhamento 
pelo Boulevard da Cecap na 
tarde desta terça-feira, dia 29, 
a equipe de ROMI (Rondas 
Ostensivas com Motocicletas de 
Indaiatuba) localizou uma bici-
cleta furtada no centro da cidade.

Segundo relatou o Guarda 

Civil, uma pessoa abordou a 
equipe e informou sobre o 
furto de sua bicicleta, pas-
sando as características.

No período da tarde a equi-
pe se deparou com um indiví-
duo portando uma bicicleta 
idêntica a descrita pela vítima, 

e após abordá-lo os Guardas 
constataram se tratar da bici-
cleta furtada.

Diante dos fatos, tudo foi 
conduzido até a delegacia de 
polícia, onde a vitima reconhe-
ceu sua bicicleta, e o delegado 
estão tomando ciência do caso.

Na noite domingo, dia 
27, Policiais Militares rea-
lizavam patrulhamento pelo 
Jardim Oliveira Camargo 
quando avistaram um mo-
tociclista que se assustou 
com a presença da viatura, e 
começou empreender fuga. 

A equipe acompanhou a 
moto até que o condutor per-
deu o controle e caiu ao solo. 

Durante a abordagem a 

equipe localizou 51 pedras 
de crack, 7 invólucros de 
cocaína, 16 invólucros de 
maconha,  9  pedaços  de 
maconha e 7 eppendorfs de 
maconha. 

Foram encontradas tam-
bém seda para embalar ci-
garros, R$134 em dinheiro, 
além de dois estojos com 
257 eppendorfs de cocaína. 

Cientes dos fatos os dois 

indivíduos foram conduzi-
dos para delegacia, e o de-
legado determinou a prisão 
em flagrante por tráfico de 
drogas e os entorpecentes 
foram apreendidos.

O condutor da motoci-
cleta teve ferimentos leves 
em virtude da queda e foi 
levado ao Hospital Augus-
to de Oliveira Camargo 
(Haoc).

Na tarde do último do-
mingo, dia 27, a equipe 
da Guarda Civil recebeu 
a  in formação  v ia  rád io 
que havia um indivíduo de 
camiseta preta e calça mar-
rom que estaria realizando 
tráfico de drogas no Jardim 
Teotônio Vilela.

Quando os guardas fo-
ram averiguar a denúncia 
encontraram o indivíduo 
com as mesmas caracterís-

ticas e realizaram a abor-
dagem. 

Quando indagado o indi-
víduo prontamente admitiu 
estar traficando e possuía 
uma quantia de R$20, po-
rém durante revista nada 
de ilícito foi encontrado. O 
rapaz apontou para equipe 
o buraco no qual escondia 
os entorpecentes e no local 
foram encontrados vários 
tipos de drogas.

No momento da abor-
dagem havia uma mulher 
próxima do autor, que tam-
bém foi  indagada pelos 
guardas, e confessou que 
havia comprado cocaína do 
indivíduo.

A equipe conduziu o 
rapaz para delegacia e o de-
legado de plantão determi-
nou a prisão em flagrante 
por tráfico de drogas e os 
entorpecentes apreendidos.

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

Bicicleta que foi furtada no centro foi recuperada após patrulhamento



Seletiva para escolha da 
Rainha Faici acontece 
neste domingo
Primeira etapa do concurso classificará 20 candidatas
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Horóscopo de 1º a 07/06 Por Alex Costa Guimarães

A partir do dia 29, Mercúrio começa seu movimento retrógrado 
em Touro, trazendo para o ariano necessidae de corrigir e preve-
nir fatos e acontecimentos ligados a maneira como trabalha com 
seus bens e seu dinheiro. Pode aparecer pequenas dificuldades 
relacionadas às finanças justamente para o nativo perceber como 
deve fazer para melhorar esse lado em sua vida. Surgem novas 
oportunidades de parcerias e sociedades.

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

Essa semana pode ser muito limitante para o geminiano, pois 
corre o risco de gerar problemas se nção se comunicar de maneira 
tranquila, aliás pode se sentir confuso, ao mesmo tempo o nativo 
estará mais fechado e introspectivo, mais calado e distante das 
atividades sociais. Um projeto antigo pode voltar, Tenha cuidado 
pra não gerar brigas ou ficar irritado demais no trabalho.

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

O leonino pode planejar ficar mais tempo com sua familia, ou 
planejar lidar com os assuntos relacionados com aspecto famili-
ares. Poderá se sntir irritado com algumas mudanças, mas precisa 
manter o foco do bem-estar que precisa desenvolver ao seu redor 
dentro de sua casa. Algumas dificuldades relacionadas a um con-
trato envolvendo bens imobiliarios ou familiares podem ocorrer.

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

O libriano pode ter algumas dificuldades no relacionamento 
por falta de organização de sua parte. O trabalho em equipe 
é importante, não pode ficar apenas trabalhando por si e para 
si. Pode ficar um pouco mais fechado e voltado para questões 
emocionais e espirituais. Pode desenvolver uma estratégia 
para lidar com seus valores financeiros.

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

A semana é ótima para aoperfeiçoar sua maneira de lidar com 
os relacionamentos, com a organização em seu ambiente e 
no seu trabaho. Todas as dificuldades que surgirem estarão 
relacionadadas com a maneira com que se expressa e como 
lida com essa organização. Seus nervos podem ficar mais 
sensíveis e sua energia física ficar em baixa, cuide de sua 
respiração nesse período.

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

Essa semana promove maior afinidade com sua vida profis-
sional e planos de carreira. Seus projetos trabalhistas e 
profissionais tendem a estar facilitado.Estes dias pode ter 
que enfrentar algumas dificuldades familiares, pessois ou 
domésticas, por isso é bom evitar entender ao pé da letra 
as situações, pois tenderá a se expressar de forma a não ser 
compreendido, ou pode não se fazer ser entendido. Fique 

junto a pessoas que gostem de você.

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

A edição comemorativa de 30 anos da FAICI elegerá Madrinha, Princesa e Rainha da Festa 

A primeira seletiva do 
concurso, que esco-
lhe as musas desta 

edição da Festa, será aberto 
ao público e acontece no 
domingo, 3 de junho, a partir 
das 16h, na praça de eventos 
do Polo Shopping Indaiatuba.

Nesta etapa, 35 partici-
pantes que se inscreveram 
pelo site oficial da Faici, com 
idade entre 18 e 30 anos, 
estarão na passarela. O traje 
será shorts jeans e camisa 
branca, mas a escolha das 
peças, cabelo e maquiagem 
ficaram a critério de cada 
participante, que será avalia-
da pela produção do look e 

também por beleza, simpatia 
e desenvoltura. Este ano, na 
edição comemorativa de 30 
anos, serão escolhidas Rai-
nha, Princesa e Madrinha da 
Festa.

As candidatas desfilarão 
na passarela em dois mo-
mentos. O primeiro será uma 
entrada coletiva. Depois será 
a vez de cada uma delas ser 
única na passarela, provan-
do seu diferencial para a 
avaliação detalhada do júri, 
composto por patrocinadores, 
empresários e especialistas 
do universo da moda e be-
leza, que darão notas de 1 
a 5, sem frações, para cada 
critério.

Esse será o primeiro con-
tato das candidatas com o 
público, após um período de 

preparações durante o mês 
de maio com orientações 
e workshop de passarela. 
"Esses encontros foram às 
primeiras orientações para 
as candidatas se sentirem 
confiantes nesta seletiva. 
Depois, as classificadas pas-
sarão por outras aulas pre-
paratórias para a próxima 
etapa", comenta Éder Farias 
que, ao lado de Junior Grotto, 
organiza o concurso. Dessa 
seletiva serão classificadas 
20 candidatas para a próxima 
etapa que acontece no mês de 
julho na Academia CTI.

E a novidade deste ano é 
a realização da grande final 
na primeira noite de Festa, 
no dia 2 de agosto. O desfile 
e avaliação das 10 finalistas 
será feito no palco e acom-

panhado por todo o público, 
assim como a entrega das 
faixas de Madrinha, Princesa 
e Rainha da Festa. 

Em 2017, Mayara Lima 
foi eleita Rainha, seguida por 
Daiane Novais como Prince-
sa, Milena dos Santos como 
Madrinha, Mayara Malheiro 
como Miss Simpatia e Ágata 
Fiod Lopes como Garota 
Rodeio.

O concurso Rainha Faici 
conta com patrocínio de Ar-
mazém da Prata, Floraviva 
Cosméticos, Star Country, 
Espaço Laser, Academia 
CTI, Seven Hall, Polo Sho-
pping Indaiatuba, Lúcia Ra-
mos Lingerie, Faculdade 
Max Planck, MCW Studio 
e R1 Jeans. A FAICI 2018 
acontece de 2 a 12 de agosto.

Cantor Ferrugem será mais uma das atrações da Faici 2018
Nascido no Rio de Ja-

neiro, o cantor e compositor 
Jheison Failde de Souza, 
mais conhecido como Fer-
rugem, tem se destacado no 
atual cenário do pagode na-
cional e conquistado grande 

público com a simpatia e ori-
ginalidade das canções, que 
resultaram em sucessos como 
Pirata e Tesouro, Eu Juro e 
Sinto a sua falta. O primeiro 
DVD da carreira do cantor, 
intitulado Prazer, eu sou Fer-

rugem, foi lançado este ano 
e contou com a participações 
de artistas como Ludmilla, 
Thiaguinho, Sorriso Maroto, 
Péricles, Nego do Borel e a 
dupla Marcos & Belutti, além 
de reunir sucessos musicais 

que o público da FAICI po-
derá conferir na última noite 
de shows da Festa, 11 de 
agosto, quando também se 
apresentam a dupla Rione-
gro & Solimões e a cantora 
Naiara Azevedo.



Adelaide Decoração

Duas Rodas

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.

Almoçar na Kostela do Japonês 
é uma satisfação
Quem não gosta de costela? Lógico, todos curtem essa carne, mas 
tem que ser bem feita, no ponto. Aqui em Indaiatuba, costela é só na 
Kostela do Japonês. Bem Magrinha, super macia e no ponto. Ainda 
acompanha aquele senhor feijãozinho com arroz, saladas diversas, 
farofa, batata e mandioca fritas. Comida simples, porém, não existe 
nada melhor. Vá  experimentar na R. Antônia Martins Luiz, 180 - Distrito 
Industrial João Narezzi - Fone: 3894-6646. 
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Óculos para Ciclismo - O óculos para este tipo de esporte é indispensável 
pois garante ao ciclista mais proteção em relação a fatores como poeira, 
insetos, entre outros. Isso e muito mais você encontra na Duas Rodas 
Bicicletas. Av. Presidente Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269

Uma das opções para o jantar de DIA DOS NAMORADOS é o 
Ravióli recheado com carne seca e queijo, ao molho napolitano! 
Massa caseira e molho fresquinho, do jeito que a gente ama! Já 
garantiu seu convite? Corre! Avenida Conceição, 250 - Fone: 
3834-4802. Bom demais!

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!

Casamento Bruna Amstalden e Douglas Serotine. É a A Nova Loja 
homenageando seus clientes

IndaLux

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

Que tal você conhecer tudo sobre automóvel e abrir seu próprio negócio? 
Curso completo de mecânica de automóveis: suspensão, direção, freio, 
transmissão, carburação, ignição, carga e partida, motor e injeção 
eletrônica. MATRÍCULAS ABERTAS. Rua Humaitá, 1107 - Fone: 3394-
4394 / 9.9334-2509 (próx a Stalden)Pixe  do espaço Viva Azul cliente da Clínica Veterinária Bicho Amigo Vinicius e Alexandre

Graziella e Francisco, proprietários da Uow Bruguer

Antonia e Gaspar

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 



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!

Chácara para alugar com salão de festa, 
playground, 2 piscinas (adulto/infantil), deck, campo 
de futebol com grama sintética e estacionamento.  
“Onde Seus Momentos Se Tornam Inesquecíveis”
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Prof. Zeca e Leonardo Eugênio em recente campeonato e 
na escola de futebol Oficial do Cruzeiro

Equipe Sub 07 da escola de futebol oficial do Cruzeiro em 
recente campeonato na cidade de Salto

Professores do Ensino Fundamental II na 4ª Festa das 
Nações do Objetivo

Maira almoçando no Cintra RestauranteAugusto, Adalto e Marcos almoçando no Cintra Restaurante

Mateus e Maria Clara no It’s Restaurante

Lucas comemoru com seus pais e amigos os seus 6 anos com 
uma deliciosa festa no Buffet Moleka Fest. Faça seus  Orçamento 
- contato@moleka.com.br ou Fones 3885-3210 / 3834-1669

Leonardo Furlan, Vitor Mazzonetto, Rafael Allegretti e Caio 
Chain na 4ª Festa das Nações do Objetivo

Colaboradores da Sonholar Indaiatuba localizada na Rua 
Onze de Junho, 1074 Centro. Não deixe de conhecer os 
excelentes produtos que a loja oferece!

A aluna Ana Carolina na 4ª Festa das Nações do Objetivo

Alunos da educação infantil do Colégio Meta homenageia 
professoras pelo Dia do Abraço
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Lorenzo Antônio Rinco comemorou nessa quarta feira dia 30, 
seus 3 anos. Parabéns para esse lindo príncipe.jpg

Os clássicos do rock ‘n roll animam a programação de feriado 
do Boteco do Barão, com o show da banda Lexojam neste 
sábado, 2 de junho. O grupo, que se apresenta pela primeira 
vez na casa, sobe ao palco a partir das 22h

Aconteceu na noite do dia 29/05, no The Royal Palm Tower 
em Indaiatuba, a premiação dos Profissionais Prata da Casa 
do ano 2017, e a apresentação da Campanha Profissional 
Prata da Casa 2018.

A contagem regressiva para 
a FAICI 2018 já começou, 
assim como a expectativa 
para a escolha de sua 
representante máxima, 
a Rainha FAICI. A Feira 
Agropecuária, Industrial e 
Comercial de Indaiatuba 
acontece de 2 a 12 de 
agosto e a primeira seletiva 
do concurso, que escolhe 
as musas desta edição da 
Festa, será aberto ao público 
e acontece no domingo, 3 
de junho, a partir das 16h, 
na praça de eventos do Polo 
Shopping Indaiatuba.
Nesta etapa, 35 participantes 
que se inscreveram pelo site 
oficial da FAICI, com idade 
entre 18 e 30 anos, estarão 
na passarela. Este ano, na 
edição comemorativa de 
30 anos da FAICI, serão 
escolhidas Rainha, Princesa 
e Madrinha da Festa. 

A pergunta que não quer calar, como pode um ser tão pequenino, 
ficar uma gigante, em cima do palco, esta pessoa é muitíssimo 
iluminada, Deus lhe deu um dom divino, o qual ela exerce com 
maestria, desculpem-me o jogo de palavras, pois estou falando da 
Maestrina Sônia DI Moraes, pequena no tamanho mas enorme no 
talento, talento este foi amplamente demonstrado no show do dia 
24/05, no CIAEI, em Indaiatuba.  com o nome de “Canções sobre 
amor e de viva”. acompanhada por um trio de peso, composto por 
Eron Guarnieri - Piano, Viktor de Lima - Contrabaixo, e Gérson Lima 
Filho - Bateria, e a participação especial de Kilsen Girotto - Violino, 
outra convidada especial foi a linda Sara Bonfim. O show foi um 
desfile emocionante de lindas canções, com composições da própria 
cantora, releituras de belas canções de: Madredeus, Chico César, 
Carlinhos Brown, Zeca Baleiro, entre outros gigantes da nossa 
música Brasileira. Os arranjos são de: Viktor de Lima, Eron Guarnieri, 
e Swami Jr., mas o melhor mesmo é ter o privilégio de poder estar 
presente a este evento deslumbrante, agradecido minha amiga, foi 
uma das noites mais felizes de minha vida!

Excelente tarde de bate-papo no Le Luh Salão de Eventos, 
ocorrido no dia 23/05, com conversa guiada e esclarecida pelas 
digital influencers, Silvia Jacobbe e Carol Duarte, o bate-papo 
foi super descontraído, mas ao mesmo tempo inteligente e 
esclarecedor, principalmente 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. Com 
cerca de umas cinquenta pessoas, podemos e devemos dizer 
que o evento foi um sucesso. Parabéns a Beth proprietária do 
Le Luh, por esta bela iniciativa, e parabéns as queridas Carol 
e Silvia, pelo excelente trabalho.

Prof Luiz Carlos da MetaSports e Anderson Miao, recém 
contratado pelo Palmeiras

Excelente equipe da Aquarela Tintas Sonia, Rogério, Rafael, 
Gisele e Rafael

Agora a Le Paws está completa! Com o seu táxi Pet equipado 
com gaiolas fixas, ar-condicionado na cabine do motorista e 
dos animais. Agende um horário F. 98338-4505 / 3875-0583
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Um Editorial de Noivas, feito em um lugar onde toda Noiva sonha 
casar, um espaço Maravilhoso, uma Igreja abençoada, ao VILA 
MANRESA nossos mais sinceros agradecimentos, e a ele que 
conseguiu captar em todos os ângulos  as fotos mais maravilhosas 
, obrigada ANDRÉ AKINO da FOTO CRIATIVAO Mais Expressão aproveita para agradecer ao "Mago das 

Noivas" Tiago Costa Hair Stylist, as maquiadoras Edilaine Melo 
e Priscila Dias pelo maravilhoso trabalho no Editorial de Moda 
da Revista Mais Expressão do mês de maio, ficou tudo perfeito! 
Agradecemos as modelos Lais Carvalho, Paloma Paludo, 
Marcella Affonso e Gabriela Zucco, e ao modelo Caio Blumer

O aniversariante Arizio comemorou com Aparecida, Rogério, 
Marcella, Rafaella e Ligia seus 80 anos de vida. Parabéns!

No último dia 24, senhor Arizio completou 80 anos, uma data 
muito especial, comemorada na Torrelaguna Pizzaria por 
amigos e familiares, o Jornal Mais Expressão deseja muitas 
felicidades e muitos anos de vida com muita saúde! Na foto: 
Arizio, Aparecida, Rogério, Wasthi e Alfredo

Luciane da RBC Transportes, Natalia, Celia, Ivanilde e Ana, 
e divertindo m Barra Bonita. Consulte e saiba mais sobre as 
próximas excursões programadas. Ligue: 3318-0623

Natalino, Luciane da RBC Transportes, José, Ana, Vandir 
e Maria Luiza, curtindo o dia em Barra Bonita. Não perca a 
próxima excursão. Se informe pelo telefone 3318-0623

Josi Rangel, psicopedagoga do Atendimento Educacional Sol 
& Girassol dá Orientação Montessori para pais. Para mais 
informações entre em contato Tel.19 9.9772-0850

Equipe da Max Ellegance Móveis, em inauguração de loja 
montada por eles (Gesso Acartonado), em Goiania

Cerimonialista e blogueira Ivanilde Reis com a decoradora 
Márcia Paccor no Wedding Talk no Le Luh Eventos

Sandro, proprietário da Wolf Pinturas e sua esposa Bábara  
curtindo e aproveitando a chegada do filho Matteo. Parabéns!

Nem o frio desanima os alunos da Academia 40+. Vá treinar 
também! Avenida Conceição, 2536

Sr. Evandro, Supervisor de Segurança, Silbene Ribeiro da 
Cayman Conservação Patrimonial e Simone, Supervisora de 
Limpeza, em evento do BNi Reference em Indaiatuba.jpg
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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, quintal, garagem 
descoberta para 5 carros.
CA250 – CENTRO – R$320 MIL – 2dorms (1st), 
sala, copa, coz americana, hall de entrada, wc,  
social, lavanderia, piscina, ar condicionado, 
portão eletrônico, garagem
CA 253 – JD. BRASIL – R$ 159 MIL – 2 dor-
ms,  sala,  coz,  lavanderia,  garagem coberta,  
quintal.
CA257– JD. PANORAMA – R$340 MIL -2dor-
ms, sala, coz, planejada, varanda, piscina, 
churrasqueira, quintal, garagem
CA.267 – JD.PANORAMA – R$360 MIL – 
2dorms, sala, coz planejada, varanda, piscina, 
churrasqueira, garagem
CA.268 – JD. PANORAMA – R$380 MIL – 
2dorms, sala, coz planejada, varanda, lavan-
deria, wc social, garagem
CA.269 – JD. PANORAMA – R$355 MIL – 
2dorms, sala, coz planejada, lavanderia, 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$360 MIL 
– 3dorms(1st), sala, coz, wc, piscina, churras-
queira, garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$670 MIL – 3 
suites, sala 2 ambientes, coz planejada, lavan-
deria, lavabo, 2 wc social, churr. com pia, aque-
cedor solar, quintal, gar. coberta para 2 carros.
CS.329 – VL.RUBENS – R$470 MIL – 3 dor-
ms(1st), sala de estar e jantar, coz, escritório, 
wc, nos fundos coz e wc, portão eletrônico, 
garagem coberta para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dor-
ms(1st), sala, coz, lavabo, lavanderia, garagem. 
CA.369 – PQ.INDAIA – R$370 MIL – 3dor-
ms(1st), sala, copa, coz, escritório, 2wc, lavan-
deria, garagem coberta para 2 carros. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3dorms 
(1st), sala de estar com pé direito duplo, sala 
de TV com lareira no mesanino, lavabo, coz pla-
nejada, lavanderia, dorm e WC de empregada, 
escritório, área gourmet, área de luz, garagem 
coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CS.323 – BRESCIA – R$540 MIL – 3dorms 
(2sts), sala 2 ambientes, coz planejada, la-
vanderia, wc, lavabo, churrasqueira, garagem 
para 3 carros, 

CS.321 – VL BORGHESE – R$ 1.600.000,00 – 
3dorms planejados (2 st), sala 2 ambientes com 
lareira, lavabo, varanda, lavanderia, escritório, 
dispensa, wc, churrasqueira, fogão á lenha, 
garagem para 4 carros
CA.367 – COND.MONTREAL – R$390 MIL – 
3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz americana, 
lavanderia, WC, churrasqueira c/pia, garagem 
coberta para 1 carro e descoberta para 1 carro.
CA. 335 – COND. PARK REAL – R$ 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 plane-
jada, lavabo, varanda, lavanderia, dorm de 
empregada, dispensa, piscina, churrasqueira,  
gramado, quintal, pomar, garagem 

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E CO-
MERCIAIS 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

CHACARAS E SITIOS

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

CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$170 MIL – AT: 
5.130m² - somente em dinheiro
 
CH703. – JD. PANORAMA – R$850 MIL – 
dorm, sala, coz, wc, campo de futebol, garagem

CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 
1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$110 
MIL – 930m²
CH.728 – RECANTO CAMPESTRE ANDRO-
VANDIA – R$425 MIL – 2dorms, sala, coz, 
wc, varanda, pomar, área gourmet no alicerce, 
garagem
CH.734 – JD.PANORAMA – R$ 960 MIL – st, 
sala de estar e jantar, lavabo, coz planejada, 
copa, lavanderia, dorm. De empregada, dis-
pensa, edícula, sacada, piscina, churrasqueira, 
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 
PQ.BOA ESPERANÇA – R$1300,00 – 2dorms, 
sala, coz planejada com cooktop, wc, lavande-
ria, garagem
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 
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B4 Imóveis

ref. site 246791 - 2 dormit/ 1 suíte/ sala 
2 amb/ wc / coz/ lavand / varand/ gar 
R$265.000,00

ref. site 290021 - Jd. morada do sol - 2 
dorm. / sala / coz. / wc / as / 2 gar. R$ 
1.100,00 / R$220.000,00

ref. site 311102 - Residencial Sabiás - com 150 
m² - R$95.000,00

ref. site 758591 - Vale das Laranjeiras - 3D/1 suíte/ closet/ 
3 salas/ mezanino /coz./ despensa / lav./ piscina/ quios-
que/ churr./ fogão a lenha e forno de pizza R$3.900,00 + 
IPTU / LOCAÇÃO SEM MÓVEIS R$ 3.500,00 + IPTU

ref. site 879002 - Residencial Veneza – 
com 150 m² - R$ 120.000,00

ref. site 195002 – Jd. Morada do Sol - 2 
dormt / sala/ coz/ wc / lavand / quintal / 2 
gar R$1.000,00 / R$250.000,00

ref. site 522002 – Res. Jd. América - 3 
dormt/sala / coz / wc / lavand / 3 gar 
R$280.000,00

ref. site 23009 - Jd. jequitibá  - 3 dorm.(suite) 
/ sala 2 amb. / coz.amer. / chur. / cerca elet. / 
gar.2 vagas. R$1.800,00 / R$ 360.000,00

ref. site 030281 – Jd. Adriana - 3 dormitó-
rio /suíte / sala / cozinha / awc / 2 gara-
gens / R$ 1.500,00 + IPTU

ref. site 933881 - Pq das Nações - 2 dormi-
tório / suite / wc / cozinha / sala / 2 gar 
R$230.000,00

 ref. site 069881 - Ed azaleia - 2 dormitó-
rio / wc / cozinha / sala / gar - R$ 950,00 
+ COND + IPTU

ref. site 30668 – Resd. monte verde - salão 
com 248,59 m² / 4 salas / coz. / 2wc / recuo. 
R$ 1950.00 + IPTU

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES
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ALUGA-SE. kit net mobiliada CEN-
TRO  AP00850
com Sofá-cama,  guarda roupa, 
televisão, mesa cadeiras, micro-on-
das, 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 
Condicionado, 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, COZI-
NHA, 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 SEGURAN-
ÇA. R$ 3700,00

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

Locação - Casas

CIDADE NOVA CA03040 
01 DORM, SALA, COZINHA, BA-
NHEIRO, 1 VAGA P/ MOTO 
R$ 700,00

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

VILA GEORGINA CA02680 
02 DOR, WC, SALA, COZ, A.S E 01 
VAGA.  
R$ 900,00 IPTU INCLUSO

JD JEQUITIBÁ CA01993 
SOBRADO 02 DORM(1SUÍTE), 
SALA,COZINHA, A.S, QUINTAL E 
GARAGEM 
R$1150,00 + IPTU

VILA AREAL CA03047 
03 dormitórios (1suíte), ( 2 dormitórios 
com armários), sala, cozinha, área de 
serviço, 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, 
COZINHA 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 
cond. com bastante área verde 
02 dorms, 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, tele-
visão, 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 
varanda, área comum possui play 
ground, bicicletário e salão de festa 
R$ 800,00  isento de cond e iptu 

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

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

Apartamento Centro AP00854 
02 dormitórios com armários (01 
suíte), sala 02 ambientes, wc, cozinha 
com armários, A.S. 01 vaga. ( cond 
com piscina e salão de festa)
R$1.300,00 + Cond + IPTU
 
Torres da liberdade AP00590 
03 dormitórios (suíte), sala 02 ambien-
tes, cozinha planejada e 02 vagas. 
Área de lazer completo 
R$ 1500,00 + cond + iptu
CENTRO, JATOBÁ AP00845 03 
03 DORM (1SUÍTE), SALA 2 AMB, 
VAR, 2 VAGAS. 120m²  
R$2600,00 + cond+ iptu 

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

Venda- Apartamentos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jd.Itaici (Ed. Azaleia)
Apartamento térreo, 03 dormitórios (02 
dormitórios planejados de 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, 
Cozinha com armários 01 vaga.
R$ 265.000,00 
SALTO-SP, JD DOS TAPERÁS 
03 DO), SALA,COZ, 1 BANHEIRO, 1 
VAGA.RM (1SUÍTE) 
R$ 270.000,00 ACEITA PERMUTA.

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

Jd. Regente – AP00813
03 dormitórios (01 suíte), sala, 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

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 BELA VISTA CA03034
02 DORM (1SUÍTE), SALA,1 BANHEIRO, 
COZINHA, A.S, QUINTAL FRENTE E 
FUNDOS E GARAGEM 
TERRENO 250m²
R$  375.000,00
Jd.Morada do Sol – CA02992
Sobrado 02 dormitórios, 02 Wc, sala, 
cozinha, quintal com jardim e 02 vagas 
cobertas.
R$380.000,00

Venda - Chácaras

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

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

Venda -Terrenos 

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

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

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

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

Jd. Helvétia – TR00796
Terreno de 255 m² - lote 12
R$ 170.000,00

Terreno de 265 m² - lote 13
R$ 170.000,00

Terreno de 295 m² - lote 14
R$ 180.000,00

Terreno de 335 m² -lote 15
R$ 180.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JARDIM PRIMAVERA CA1194
AT: 125m² / AC: 165m² - PARTE IN-
FERIOR: 1 DORM, WC, SALA, COPA, 
COZINHA, LAVANDERIA, GARAGEM. 
PARTE SUPERIOR: 02 DORM, SALA, 
CZ, A.S, 02 WC’s. IMÓVEL COM 
INQUILINOS.
R$ R$ 400.000,00 

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

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

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, co-
zinha, 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 
ambientes, cozinha, área de serviço, área 
gourmet com piscina, 04 vagas.
R$810.000,00

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

JD. Bela Vista – CA02892
05 Suítes (01 com hidro e 04 com 
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, cozinha 
americana, área de serviço, área de churr, 
despensa, piscina ,04 vagas.
R$ 1.350.000,00

Res. Village Terras de Indaiá – CC00049
 03 dormitórios, closet, sala 02 ambientes, 
escritório, copa, cozinha, despensa, 
lavanderia, vaga 06 carros, área de lazer 
com salão de festa, 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

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

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, 
churrasqueira, forno a lenha e ar condicionado. R$900.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03756 – MORADAS DE ITAICI – 3 dorms (1 suíte), 
sala 2 amb, coz, AS e garagem p/ 5 carros e portão ele-
trônico. Aceita permuta c/ casa até 270 mil. R$320.000,00
CA03680 – VL VENEZA - Sala, terraço, coz., lav. e quarto 
de depósito, wc, 3 dorms (1 suíte), móveis planej. em todos 
os quartos e na coz. e  gar. para 2 carros. R$360.000,00
CA03725 – JD. DOS IMPÉRIOS - Casa térrea com 2 suí-
tes + lavabo, com ampla sala de estar, cozinha americana 
integrada á sala de jantar e a churr., preparação para ar 
condicionado e aquecimento solar, área de lazer completa, 
segurança 24h e 2 vagas garagem. R$398.000,00
CA03701 – COND. MONTREAL - 3 dormitórios (3 suítes), 
2 salas, 4 banheiros e 2 vagas. R$620.000,00
CA03706 – JD. MONTREAL RES. - Sobrado c/ 3 suítes, 
sala 2 amb, cozinha, 4 vagas (sendo 2 cobertas). Aceita 
permuta. R$650.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, 
escritório, lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo, sala de 
jantar, cozinha, área gourmet, piscina preparara p/ ilumi-
nação, cascata em granito preparada para aquecedor solar, 
paisagismo e 4 vagas (2 garagens cobertas). R$840.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03811 – JD. MORADA DO SOL – 2 cômodos c/ gar. R$500,00 
isento de IPTU
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$1.000,00 incluso IPTU 
e Cond.
SL00307 – DIPLOMAT OFFICE & MALL – 40 m². Estacion. rotativo. 
R$1.000,00 + IPTU + Cond.
SL00369 – ED. OFFICE PREMIUM - 40m², WC feminino e masculino 
e cozinha. R$1.200,00 + IPTU

SALÕES COMERCIAIS

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

CHÁCARA

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

GALPÃO

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

TERRENOS

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

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA2010 – JD. REGENTE – 2 dorms (1 suíte), sala, coz e 
gar. R$850,00 + IPTU
CA02089 – JD. CALIFÓRNIA – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$900,00 + IPTU
CA03027 – JD. MORADA DO SOL – 2 dorms, sala, coz e 
gar. R$950,00 + IPTU
CA03803 – JD. REGENTE- 2 dorms, copa, coz c/ gar. 
R$1.000,00 isento de IPTU
CA02610 – JD. ALICE – 2 dorms (1 suíte), sala, coz. c/ gar. 
R$1.000,00 + IPTU
CA03807 – CAMPO BONITO - 2 dorms, sala, coz., gar c/ 
portão eletrônico. 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

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 más-
ter), 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 comple-
ta 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

TE01710 – JD. DOS IMPÉRIOS – 150m². R$120.000,00
TE01532 – EUROPARK – 1.000m². R$600.000,00

CHÁCARA

CH00624 – VALE DO SOL - 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, piscina 6x4, churrasqueira com pia e 1 banheiro e gara-
gem. R$470.000,00
CH00620 – LAGOS DE SHANADU - Casa principal c/ 3 suítes, sala 
2 ambientes, cozinha e lavanderia planejadas, vaga para 2 carros 
cobertas, casa de caseiro c/ 3 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha 
americana e lavanderia. R$1.700.000,00
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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). Contato:   
19. 98151-0501
Casa com 2 dorms no 
Jd. Pedroso R$190 
MIL - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do sol 
R$290 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms no 
Altos de Itaici R$850 
MIL F. (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na 
Vl Maria Helena com  
at : 2700m², para 
construtores é pos-
sível desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - F. 
98136-7331 CRECI 
74.092
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 di-
reto com proprietário. 
F. (19) 99762-7997 / 
3935-3294

Jd. Colibris -  2 
dormitórios (1 su-
íte) sala, cozinha, 
wc social, lavan-
d e r i a ,  g a r a g e m 
p/ 2 autos. Opor-
tun idade ún ica! ! 
em oferta para o 
mês de abri l  de: 
R $ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
p o r  a p e n a s : 
R$245.000,00 ac. 
f inanc, ou terre-
no no negócio. F. 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294
Jd. Colibris, 3 dor-
mitórios (01 suíte) 
sala, cozinha, wc 
social, lavanderia, 
garagem p/ 02 au-
tos. Oportunidade 
única!! em oferta 
para o mês de abril 
de: R$300.000,00 
p o r  a p e n a s : 
R$265.000,00 . F. 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294
Jardim Adriana 
-  excelente casa 
em dois pavimen-
tos, sendo no pav 
superior: 3 dormi-
tór ios (01 sui te) 
wc social, sacada 
com porta balcão 
com vista para o 
parque ecológico-
-e no pav inferior: 
sala 02 ambientes 
–lavabo, wc social, 
lavanderia, edicula   
e grande espaço 
de  t e r reno  com 
piso ideal para pis-
cina, garagem com 
portão eletronico. 
DE R$350.000,00 
em oferta duran-
te o mês de abril 
por R$290.000,00. 
Troca por chácara 
de menor valor. F. 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294

Morada Do Sol - 3 
dormitórios, sala, 
cozinha, wc social, 
lavanderia e garagem 
R$210.000,00 com 
R$70.mil de entrada 
e 100 X R$1.650,00 
DireTO com proprie-
tário. 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 dormi-
tório, cozinha, Wc. 
R$210.000,00  F. 
3875-2215
Vendo casa Jd. Re-
gina. Sobrado com 3 
dorm., sala com 2 am-
bientes c/ lavabo, sala 
tv, 1 suíte, wc, closet, 
sacada, cozinha, la-
vanderia, varanda, 
quintal com 4 vagas, 
quarto despejo. Acei-
to permuta. Fones: 
(19) 3017-5541/ (19) 
99259-1877
Vende-se ou troca-
-se casa Jd. Monte 
verde por chácara 
no Itaici, ou casa no 
Jd. Pau Preto. Casa 
A.T. 250 m², A.C. 179 
m², portão eletronico, 
cerca elétrica, aque-
cedor solar, área 
gourmet, piscina 3x5, 
casa com 7 comodos 
sendo 2 banheiros 
e lavanderia. Tra-
tar com proprietário 
F.: (19) 3816-2011- 
99487-5089
Vila Suiça,  por ape-
nas R$ 446.000,00,  
excelente oportu-
nidade, Casa com 
250 m2 de constru-
ção.  3 dormitórios, 
1 suite, 2 wc, gara-
gens. Ref. CA00120 
-  19.  3816.8380  - 
98364.0235

Jd.Paulista II, ex-
celente imóvel,   3 
dormitórios, 1 suite, 
2 salas,  wc,  3 vagas 
de garagem, 207 m2 
AC.  Ref. CA00128 
- R$ 450.000,00  -  
19 - 3816,8380  -  
98364.0235
Jd. Juliana - 3 dor-
mitórios, banheiro, 
sala, cozinha, área 
de serviço coberta 
e 2 vagas garagem. 
Precisa reformar e 
pintar. Excelente 
área para comércio. 
R$340.000,00. Acei-
ta permuta. Fone: 
(19) 99164-1734
Jd. União - 3 dor-
mitórios (1 suíte), 
sala e cozinha in-
tegrada, 2 banhei-
ros, churrasqueira 
e jardim. Área de 
serviço coberta ao 
lado da cozinha. 
Preparada para ar 
condicionado (sala 
e 1 quarto). Portão 
pode ser automa-
tizado. Grade nas 
janelas e cerca elé-
trica. R$275.000,00. 
Fone: (19) 99164-
1734
Jardim Eldorado - 3 
dormitórios sendo 1 
suíte, sala, cozinha, 
banheiro, lavande-
ria 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 
garagem descober-
tas. R$235.000,00. 
Fone: (19) 99721-
0395

Sua casa com finan-
ciamento de terreno 
e construção a partir 
de R$ 185.000,00 
-  Jd. Nova Veneza,  
Jd Veneza,  Jd. Sa-
biás - aceitamos ter-
reno, veículo, moto.  
F. 3816-8380  ou  
9.8364-0235
Vila Furlan - 1 quar-
to, sala, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia, 
A.C. 35 m² A.T. 83 
m². Toda reforma-
da com documen-
tação e escritura. 
R$155.000,00. F: 
(19) 9 8979-4700
Jardim Eldorado - 3 
dormitórios sendo 1 
suíte, sala, cozinha, 
banheiro, lavande-
ria 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 
garagem descober-
tas. R$235.000,00. 
Fone: (19) 99721-
0395
Oportunidade - 
l inda casa no Jd 
Esplanada II - 03 
dormi tó r ios  p la -
nejados (3suítes), 
sala 2 ambientes, 
área de luz, cozi-
nha planejada, área 
gourmet, jardim, ga-
ragem 4 autos AT. 
300m²  A.C 180m² 
R $  6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 
(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, 
cozinha grande e ba-
nheiro. R$2.200,00 
+ IPTU Fone: (19) 
99778-4336

Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dor-
mitórios (1 suite c/ 
armários embuti-
dos), sala, lavabo, 
cozinha, lavanderia, 
churrasqueira e 2 
vagas de garagem. 
R$1.900,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99778-4336

 
Apto Spazio Illu-
minare, cond. com 
infraestrutura de la-
zer completa,  por-
taria 24 horas, ótima 
localização. Apto 2 
quartos, sala 2 am-
bientes, cozinha 
planejada no segun-
do andar, bloco 10 
(próximo a portaria, 
área de lazer e vista 
privilegiada) Condo-
mínio R$ 187,00 e 
IPTU R$ 57,00 - Va-
lor: R$ 21 mil  - Falar 
com Márcia  F.: (19) 
98102-7090
Jd.Morumbi  apar-
tamento  por  R$ 
160.000,00,  com 
2 dormitóros, sala, 
cozinha,  wc, gara-
gem. Ref. AP00037   
19 – 3816.8380  - 
98364.0235
Parque São Lou-
renço, apartamen-
to cm 127 m2,  R$ 
265.000,00, com 3 dor-
mitórios, 1 suite,  1 ga-
ragem.  Ref. AP00031  
- 19.  3816.8380 – 
98364.0235
Apto Residencial 
Primavera 2 dor-
mitórios,  wc,   sala,  
cozinha,  lavanderia 
externa,  varanda e 
quintal, 1 vaga,   65 
metros quadrados,  
valor  R$ 265.000,00. 
Aceito financiamento 
bancário.   FONE 19 
-  3816.8380  -  19 – 
9.8364.0235   
Cocais II - 2 dor-
mitórios, banheiro, 
sala, cozinha, lavan-
deria e 1 vaga de 
garagem coberta. 
R$200.000,00. Fone: 
(19) 99168-6945

C o n d .  V i l l a g e 
Azaléia - 3 dorm., 
1 vaga garagem, 
área de lazer. Va-
lor: R$ 195.000,00 
(abaixo do merca-
do). F.: (19) 99127-
1799
 Vendo apto novo 
no Centro - 2 dor-
mitórios + 1 suíte, 
todos com  armá-
rios, lavanderia  e 
cozinha planejada. 
Garagem com 2 
vagas, 83 m. Tra-
tar com Sr. Perez 
F . :  ( 19 )  99697 -
6 6 9 8  V a l o r :  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. Re-
nata  R$200 MIL 
- (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
A p a r t a m e n t o 
novo Bombinhas 
– SC 2 dormitórios 
sendo 1 suíte 400 
metros da praia. 
Permuto por imóvel 
em Indaiatuba. Va-
lor: R$380.000,00 
F . :  ( 19 )  99762 -
5005
Cond. Nacões Jd. 
Alice - térreo, com 
2 dorm, sala, cozi-
nha, wc, lavanderia 
e 1 vaga de gara. 
R e f o r m a d i n h o , 
l indo!  Em ofer ta 
para o mês de abril 
de: R$220.000,00 
p o r  a p e n a s : 
R$185.000,00 ac. 
financiamento. F. 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294
Cond. Solar dos 
Girasois, 3º andar 
com 2 dorm, sala, 
cozinha, wc, lavan-
deria e 1 vaga de 
gara. Super con-
s e r v a d o . L i n d o ! ! 
Em oferta para o 
mês de abril. de: 
R $ 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 
p o r  a p e n a s : 
R $ 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 
ac.financiamento. 
F. (19) 99762-7997 
/ 3935-3294.

 

Ed. Royale - 3 dor-
mitórios com armá-
rios (2 suítes), ba-
nheiro, sala, cozinha 
planejada, lavande-
ria, varanda gourmet 
e 2 vagas de gara-
gem no 2º subsolo. 
R$2.000,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99168-6945
Alugo lindo aparta-
mento com 3 quar-
tos, 1 banheiro, sala, 
cozinha, lavandeira, 
garagem para 1 car-
ro, muito confortável 
(todo reformado). 
Fica no centro da 
cidade .Valor R$ 
1.300,00 (livre do 
IPTU e condomínio), 
peço fiador. Ligue 
(19) 99708-3931 ou 
(19) 3835-1772. 
Alugo apt na praia 
grande Vila Gui-
l h e r m i n a  à  5 0 
m da praia para 
finais de semana 
e temporada. F.: 
(19) 3328-4766 (19) 
99564-4054
Cocais II - 2 dor-
mitórios, banheiro, 
sala, cozinha, lavan-
deria e 1 vaga de 
garagem coberta. 
R$1.000,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99168-6945

 
Vale Do Sol, 4 dorm, 
AT 1550m2, Docu-
mentado para trans-
ferência imediata. 
R $ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , 
W h a t s a p p :  1 9 -
997519921. Creci 
65362.
Pq. das Bandei-
r a s  -  1 . 0 0 0 m ² . 
R $ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 
Fone: (19) 99166-
8272
Chácara no Pq. Da 
Grama com 5.130 
m² R$180 MIL (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
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Ofereço-me para 
serviços de babá e 
acompanhante de 
idosos (com veículo 
próprio). Falar com 
Leila (19) 3825-0706 
ou (19) 99652-8120 
- (19) 98899-2457 
(whats app)
Ofereço-me como 
pedreiro, encanador 
e reformas em ge-
rais (Construção ci-
vil) João (19)98329-
8580.
Ofereço-me como 
passadeira (expe-
riência de 6 anos 
na área) para em-
presas ou serviço 
part icular.  Favor 
entrar em contato 
com Regiane F.: 
(19) 99308-6581
Ofereço-me como 
cuidadora de ido-
sos, crianças pes-
soas com necessi-
dades especiais e 
etc .  Atendimento 
Residencial e hos-
pitalar poço referên-
cias e experiência 
contato Evelyn - 19 
9 88694313 ou 19 9 
94466299
Ofereço-me para 
trabalhar como ca-
seiro (a), casal (não 
tenho filhos peque-
nos) (19) 99417-
0626 whats app

Ofereço-me como 
cuidaDora de idosos, 
como acompanhante 
hospitalar qualquer 
horário, folguista e 
final de semana. (19) 
99417-0626 (claro) 
whats app - (19) 
99618-9664 (vivo) 
whats app
Ofereço-me como 
faxineira diarista, com 
referência e experiên-
cia (19) 99417-0626 
Ofereço-me como 
limpador de vidros, 
corpus (coleta de lixo), 
ajudante em geral. F.: 
(19) 99712-4862
Ofereço-me como 
cabeleireira e manicu-
re. Promoção: corte, 
hidratação + escova 
R$ 45,00. Pé + mão 
grátis sobrancelha F.: 
(19) 99369-5615 ou 
(19) 3935-0499
Ofereço-me para 
prestar serviços de 
cortar grama e limpe-
za de terreno. Tenho 
máquina. Falar com 
Denis. 95223-7579
Ofereço-me como 
serviços de motorista 
e caminhão F.: (11) 
975314276
Ofereço-me como 
motorista profissional 
faculdade particular 
CNH A D com cur-
sos de motorista de 
passageiros e esco-
lar - Rosane F.: (19) 
99719-4661 email: 
rosane.pithan@gmail.
com

Sítio Em Piedade 
Sp, 26.000M², casa 
c/ 3 dormitórios, 2 
wcs , toda avaranda-
da, gramada, pomar, 
área de cultura, bos-
que, água de mina, 
1 tanques com pei-
xes abastecido com 
água por gravidade, 
diversas árvores fru-
tíferas, playground , 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatu-
ba de igual ou menor 
valor. Estuda entra-
da + parcelamento. 
F. (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
 

Mosteiro de Itaici– 
TR00794 - Terre-
no de 2.500 m² R$ 
370.000 F. 3875-
2215
Terrenos de 300 
m², 316m², 377m², 
409m², 442m² -  Va-
lores a partir de R$ 
240.000,00 melhor 
localização da ci-
dade F. 3875-2215
Terreno condomí-
nio Bréscia 200 m² 
plano. Tratar com 
propr ietár io.  Va-
lor R$ 150.000,00 
F.:(19) 99762-5005
Vendo/  Troco : 
terreno de 300 m² 
plano, melhor local 
Jd. Esplanada I à 
50 metros da Av. 
Parque Ecológico, 
5  m i n u t o s  d o 
centro, próximo ao 
co lég io Objet ivo 
e o novo Sumer-
bol, padaria Suiça 
e Gianinni.  Fáci l 
acesso à rodovia. 
Aceito terreno de 
menor valor em lo-
teamento aberto. 
Doc. OK. F.: (19) 
99321-2684 (what-
sapp) / (19) 98131-
5384  -  Valor  R$ 
235.000,00 (tratar 
com proprietário)
Jd dos Lagos - 600 
M2,  R$ 398.000,00 
F. 3816-8380 ou 
9.8364-0235

Jd. Tropical,  ter-
reno com 150 m2,  
escriturado,  plano, 
cercado.  Apenas 
R$  160 .000 ,00 . 
Aceito carro novo, 
Corol la,  Honda,  
Ecosport,  por  até 
R$ 100.000,00 como 
parte de pagamen-
to. O saldo à  vista.     
19 – 3816.8380  - 
98364.0235
Jd. Montreal,  es-
petacular terreno, 
167 m2,  por ape-
nas R$ 165.000,00. 
R e f .  T E 0 0 0 1 0  
-  19. 3816.8380 – 
98364.0235
Jd. Regina,  280 
m2,  R$ 185.000,00  
FONE 19. 3816.8380  
- 19 -  9.83640235 
Jd. Dos Lagos,  
condomínio fecha-
do, alto padrão, ex-
celente localização, 
Terreno com 525 
m2,  área construída 
345 m2, 4 suites,  3 
salas, 4 garagens. 
Ref.CA00069,  R$ 
905.000,00 F. 3816-
8380 ou 98364-0235
Vende-se terreno 
Vila Mariana A.T. 
1000 m ² Valor: R$ 
120.000,00 tratar 
c/ Rubinho F.: (19) 
99337-4437
Vendo terreno 400 
m² Atibáia. Ótima 
topografia. Docu-
mento ok. Preço: R$ 
180.000,00 F.: (19) 
99697-6698
Terreno condomí-
nio Jardim dos La-
gos 525 m² plano 
com vista. Valor 
R$295.000,00 F.: 
(19) 98257-4799
L o t e  I n d u s -
tr ia l  -  1.000m². 
R$360.000,00. Fone: 
(19) 99166-8272
Oportunidade - 
Terrenos de 150m². 
Entrada + parce-
las. R$120.000,00. 
Fone: (19) 99166-
3272
Nova  Veneza  - 
150m². Boa topogra-
fia, pronto para cons-
truir. R$115.000,00. 
Fone: (19) 99721-
0395

Terreno condomí-
nio Altos de Itai-
ci 300 m². Opor-
t un idade .  Va lo r 
R$190.000,00 F.: 
(19) 98257-4799
Parque São Lou-
renço (único lote na 
rua) 150M2 – planís-
simo – R$1030,00P/ 
M2 -escriturado. F. 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294
 

Salão Odontoló-
gico – Jd. União 
- 40m² mobiliado, 2 
banheiros e gara-
gem para 2 carros. 
R$25.000,00 Fone: 
(19) 99778-4336
 

Vendo teclado  F.: 
3834-1367 (ligar no 
período noturno após 
as 20:00) ou F.: (19) 
98258-3949
Vendo bicicleta Mo-
nark nova  Aro: 28   
F.: 3834-1367 (ligar 
no período noturno 
após as 20:00) ou F.: 
(19) 98258-394
Vende-se colchão 
casal R$ 70,00 F.:  
(19) 3875-7624
Vende-se Micro-
-ondas Brastemp 
R$ 80,00 F.: (19) 
3875-7624
Portão completo p/ 
social C/ Sonia F.: 
(19) 3935-1633

Vendo Iphone 4s. 
Valor: R$ 150,00 
(19) 3875-7624
Vendo coleção ma-
nual globo do auto-
móvel ( mecânica ) 
5 volumes R$ 60,00 
F.: (19) 3017-5541/ 
(19) 99259-1877
Vendo fritadeira 
arno Actifry Semi-
nova R$ 220,00 F.: 
(19) 3017-5541/ (19) 
99259-1877
Vendo cortador de 
grama trapp mc - 
350 ; 220 v; Motor 
1 cv; 3540 rpm R$ 
280,00 F.: (19) 3017-
5541/ (19) 99259-
1877
Vende-se máquina 
de lavar roupa. Va-
lor R$ 300,00 Falar 
com Sônia ou Luiz 
F.: (19) 3016- 3599 
ou F.: (19) 3935- 
8330
Muitas roupas p/ 
brechó tamanhos 
grandes semi-no-
vas 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. 
Aceito carro como 
parte de pagamento  
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra , F. 
(19)97409-7070.

Fit EX, 2016, Flex, 
Azul, automático, 
km: 28.000, por R$ 
62.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Cruze 1.4 Turbo, 
2017, preto, automá-
tico, Flex, km: 8.163, 
por R$ 87.990,00, à 
vista. Aceito carro 
como parte de pa-
gamento e financio 
também.Entre em 
contato com Alexan-
dra, F. (19)97409-
7070.
O n i x  1 . 4  L T Z , 
2017, preto, Flex, 
km: 28.650, por R$ 
54.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
F o x  1 . 6 ,  I -
-Motion,Flex, prata, 
por R$ 42.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de pa-
gamento e financio 
também.Entre em 
contato com Alexan-
dra, F. (19)97409-
7070.
Fox  1.6,  prata , 
Flex, manual,km: 
54 .000 ,  po r  R$ 
43.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
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. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra,F. 
97409-7070.
Onix 1.4 LT, 2016, au-
tomático, prata, Flex, 
por R$ 45.990,00, à 
vista. Aceito carro como 
parte de pagto e finan-
cio também.Entre em 
contato com Alexandra, 
F. 97409-7070.
Etios Sedan Plati-
num, manual, preto, 
Flex,banco de couro, 
2016, km:76000, por 
R$ 47.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Vendo Celta - ano 
2011 cor: prata 
completo (ar, dire-
ção e trava) baga-
jeiro original, valor: 
R$ 17.000,00. Falar 
com Rodrigo. F.: (19) 
97407-5459 (whats 
app) / (19) 3392-9713
Xsara Picasso 2004 
R$ 4.800 abaixo da 
tabela fipe. Ar,vidro elé-
trico, computador de 
bordo, direção hidráu-
lica, rádio, banco com 
regulagem de altura e 
documento ok. Valor da 
venda 10.000. Aceito 
moto no valor de até 
4.000. Falar com Mar-
celo (19) 974224078
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B23

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de logística (PCD)

Auxiliar de marceneiro

Consultor de vendas

Costureiro

Cozinheiro

Empregado domestico

Gerente balconista 

Lavador de auto

Marceneiro

Mecânico de manutenção 

a diesel

Motorista de caminhão 

basculante

Oficial de Serviços Gerais

Operador de Caixa  (PCD)

Operador de Empilhadeira

Operador de Torno Co-

mando numérico

Polidor de automóveis

Repositor de mercadorias

Sushiman 

Técnico de televisão

Técnico em Manutenção 

Elétrica de maquinas

Vendedor 

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

SELECAO@JOBLINERH.COM.BR
ACESSE NOSSO SITE: 

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

AUXILIAR DE LIMPEZA  – Ex-
periência na função. Residir em 
Indaiatuba. Para trabalhar em Lim-
peza de empresas e condomínios. 
Disponibilidade para trabalhar aos 
finais de semana.
AUXILIAR DE PROGRAMAÇÃO - 
Ensino médio completo. Domínio em 
Autocad e leitura e interpretação de 
desenho mecânico.  Conhecimentos 
em acabamento e inspeção de pe-
ças e controle de estoque. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Ensino 
médio completo. Curso e experiên-
cia em operação de Empilhadeira. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.
CONSULTOR (A) COMERCIAL – 
Possuir experiência anterior em em-
presas do Ramo de Terceirização de 
Serviços de Limpeza e Portaria ou 
Agência de empregos. Experiência 
em vendas de Serviços de Recru-
tamento & Seleção, temporários e 
terceirização. Residir em Indaiatuba. 
CNH categoria B. Irá dirigir os carros 
da empresa em Indaiatuba e região.
MOTORISTA BI-TREM - Possuir 
experiência como Motorista de 
Bi-Trem com experiência em Silo.
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
CNH categoria E atualizada.Curso 
de Transporte Produtos Perigosos 
Atualizado (Mopp).
OPERADOR DE TORNO CNC – 
Ensino médio completo. Curso de 
Metrologia e Leitura e Interpretação 
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 co-
nhecimentos em Metrologia e Leitura 
e Interpretação de Desenho. Para 
trabalhar na cidade de Monte Mor. 
PINTOR INDUSTRIAL - Ensino 
médio completo. Experiência com-
provada 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 utiliza-
dos. Residir em Indaiatuba.

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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