
Indaiatuba é destaque 
na Educação Brasileira

REPARO

MUDANÇA

IMPOSTO

O Saae iniciou a obra de 
substituição de rede de distri-
buição de água. Serão 11 qui-
lômetros de redes substituí-
dos, nos bairros Cidade Nova 
I, Vila Areal, Vila Georgina, 
Vila Sfeir, Vila Vitória e Vila 
Nossa da Candelária. 

O Parque da Criança terá 
mudanças nas regras de uti-
lização para a parte molhada 
a partir de amanhã, dia 13. 
Com a alteração do trata-
mento da água das piscinas 
será dispensado o exame 
médico e carteirinha.
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Saae inicia obra 
para combater as 
perdas de água 

Regras do Parque da 
Criança serão alteradas 
a partir de amanhã 

VITÓRIA

Carnês do IPTU começam a 
ser distribuídos no dia 15

Primavera vence nos pênaltis 
e segue na Copinha

Festa da Padroeira 
começa hoje com a 
Missa de Abertura

ELIANDRO FIGUEIRA

GIULIANO MIRANDA/RIC-PMI

O Primavera enfrentou o Vila Nova - GO na tarde de ontem, dia 11, e fez o dever de 
casa. Nos 90 minutos de partida o jogo terminou empatado 0x0. Nos pênaltis a equipe foi 
melhor e venceu. Pág. 11A

O Centro de Liderança Pública (CLP) divulgou o Índice de Oportunidades da Educação Brasileira (Ioeb) e revelou que Indaiatuba é a melhor colocada 
entre as cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e a 26ª colocação nacional.  Pág. 04A

RODRIGO CAMPOS

A Prefeitura de Indaiatuba iniciará a distribuição dos carnês do IPTU do exercício de 
2018 no dia 15 de janeiro e segue até dia 2 de fevereiro. O vencimento da cota-única com 
5% de desconto será para o dia 15 de fevereiro. Pág. 04A

EMBRIAGUEZCOMPETIÇÃODENGUE

Dois casos de embria-
guez  ao  vo lan te  fo ram 
notificados neste início de 
semana. O primeiro caso 
acon teceu  na  segunda -
-feira, dia 8, e o segundo 
episódio ocorreu na terça-
-feira, dia 09. 

Cidade recebe neste do-
mingo, dia 14, a 1ª XCO 
Cross Country Indaiatuba 
que ocorrerá ao lado do Veló-
dromo com início às 8 horas. 
O evento é direcionado para a 
competição de mountain bike 
a partir de 12 anos de idade.

O Programa Municipal de 
Controle da Dengue, iniciou 
esta semana a Avaliação de 
Densidade Larvária (ADL), 
que consiste na identificação 
dos níveis de infestação do 
Aedes Aegypti em todo o 
município. 
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Motoristas bêbados 
pagam fiança e são 
liberados

Cidade recebe 1º 
XCO Cross Country 
Indaiatuba 

Prefeitura realiza 
ADL de infestação 
do aedes aegypti

PIS/PasepDENÚNCIAATIVIDADES

Começa no dia 24 de janeiro 
o pagamento das cotas dos fundos 
dos programas PIS/Pasep para 
pessoas com mais de 60 anos 
que trabalharam com carteira 
assinada antes da Constituição de 
1988. A informação foi divulgada 
pelo Ministério do Planejamento.

Uma ligação ao 153 na 
noite de sábado, dia 6, relatava 
um indivíduo dentro de uma 
residência onde os donos não 
estavam. Segundo um vizinho, 
ele estranhou uma pessoa den-
tro de uma residência que não 
deveria ter ninguém. 

A Secretaria Municipal 
de Cultura abre no dia 28 
de janeiro as inscrições para 
as Oficinas Culturais gratui-
tas. Os interessados devem 
comparecer das 8h às 12h, 
no Centro de Convenções 
Aydil Bonachella.
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Pagamento para 
maiores de 60 anos 
começa dia 24

Indivíduo é preso 
dentro de residência 
que furtava

Inscrições para as 
Oficinas Culturais 
acontecem no dia 28

IRCOMEMORAÇÃOREFORMA

A Receita Federal abriu na 
última segunda-feira, dia 8, a 
consulta ao lote residual de 
restituição do Imposto de Ren-
da Pessoa Física de janeiro. As 
restituições terão correção de 
6,73%, para o lote de 2017, a 
101,02% para o lote de 2008.

A solenidade em comemo-
ração do 7º ano de atividade 
do Grupo de Operações com 
Cães (GOC), da Guarda Civil 
de Indaiatuba, e aposentadoria 
do Guarda Civil Canino, o 
Labrador Red foi realizada 
nesta terça-feira, dia 9.

A Secretaria Municipal 
de Obras e Vias Públicas, 
iniciou uma série de traba-
lhos para manter a qualidade 
da infraestrutura urbana 
do município e de prédios 
públicos, por meio da ma-
nutenção e reformas.
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Receita abre consulta 
a lotes residuais de 
2008 a 2017

Guarda Civil completa 
7 anos de atuação 
do GOC

Obras realiza 
manutenção da 
infraestrutura urbana

ANIVERSÁRIO

A Supermercearia Lopes 
comemora neste mês, 29 anos 
na cidade e o supermercado 
realizará uma festa no dia 
20 com início às 12h30 com 
direito a sorteio de prêmios, 
show, apresentação de mágica 
e diversão para as crianças.
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Supermercearia 
Lopes celebra 29 
anos com festa 
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Flávia Thais de Genaro, advogada inscrita na OAB/SP de n.º204.044, graduação em direito pela PUC, especialista em 
direito tributário pela Fundação Getulio Vargas e Recursos Humanos pela UNIOPEC e-mail flaviaadv@terra.com.br

RESPIRANDO
Respirando. É como a vida começa ao nascer. A respiração é a primeira fonte de energia e, embora 

seja pouco relevante no tratamento médico convencional, sempre foi, em inúmeras correntes filosó-
ficas e de conhecimento milenares, considerada como fator fundamental para manter-se saudável.

Comece a observar a sua respiração, inicialmente contando o número e o tempo das inspirações. 
Observe que em situações de ansiedade a respiração fica rápida e curta, restrita, modificando as 
essenciais trocas de oxigênio e gás carbônico, o que interfere na capacidade de recuperação do orga-
nismo e na disposição em geral.  Nos momentos de stress prendemos a respiração, o que é estudado 
na fisiologia como “reação de luta ou fuga”. Quando estamos calmos e tranquilos, o que deveria 
acontecer na grande maioria do tempo, a respiração é lenta, profunda. E quando estamos ainda mais 
relaxados, apenas observando o que se passa, involuntariamente vem o suspiro.  

Respirar é mais do que inspirar oxigênio. Segundo Jung, ter consciência da respiração significa 
aceitar, reconhecer e cuidar do corpo. Na clínica médica observamos vários sintomas relacionados a 
correria da rotina. Repetimos ações e, como máquinas, incorporamos repetições que são prejudiciais 
à saúde. Desatentos ao próprio corpo, sentimos incômodos e problemas sem saber de onde vêm. Os 
exercícios de respiração são ferramentas essenciais na abordagem clínica integrativa e são base de 
inúmeras terapias orientais, de dor, de acompanhamento crônico, e até de tratamentos psicológicos 
comportamentais.

Quando dormimos tranquilamente, comemos alimentos naturais ou pouco processados, nos de-
dicamos a uma atividade prazerosa ou desportiva que nos obriga a respirar mais, tudo isso ajuda o 
organismo a captar mais oxigênio, melhorar o fluxo sanguíneo e, sem nenhuma mágica, melhoramos. 
Equilibrar a respiração é ponderar-se, é equilibrar a balança entre o corpo e a mente, entre dentro e 
fora, prestar atenção ao momento presente.

opinião
Editorial
2018 e muita história pra contar

2018 começou e este ano promete. É ano de consciência e 
diversão: Eleição e Copa do Mundo.

Este é o ano em que todos poderão “arrumar” a bagunça da 
“nossa casa”. A insatisfação poderá ser corrigida em outubro 
quando todos nós brasileiros iremos às urnas votar para Presidente 
da República, Governador, Senador, Deputado Estadual e Federal.

E a insatisfação dos brasileiros com o atual Governo é grande. 
Por isso, este ano é a hora da mudança. Ano em que estamos 
com o poder na mão para eleger quem realmente irá comandar o 
Brasil para os brasileiros e não para si próprio e seus interesses. 
Este é o momento perfeito e nada melhor do que saber mais sobre 
o candidato escolhido evitando assim arrependimento no futuro.

Por outro lado a paixão dos brasileiros virá com tudo neste ano. 
A Copa do Mundo que acontecerá na Rússia promete mexer com os 
ânimos de todos. Entre os dias 14 de junho e 15 de julho, o Brasil 
irá torcer, vibrar e acompanhar os jogadores na briga pela taça. 

Então assim como na Copa vamos nos unir nas eleições 
para que desta vez o Brasil volte a ser nosso e governado para 
os nossos interesses.

Artigos
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NANCY VILLARON – CRM 74989  - CLÍNICA INTEGRATIVA e MEDICINA PREVENTIVA
RUA JOSÉ DA COSTA, 538    cmiconsultas@gmail.com

O que você achou 
do aumento do 
salário mínimo?

Enquete

Elita Bandeira, 61 anos, apo-
sentada
Foi horrível esse aumento, o 
esse aumento vai ajudar as 
pessoas? Nossos deputados 
devem começar a pensar mais 
no povo

Ediza Bandeira Almeida, 64 
anos, aposentada
Foi muito ruim, esse aumento 
foi muito pouco, no que vai fazer 
de diferença? O governo tem 
que pensar mais no povo

Sandro Mendes, 45 anos, 
professor de inglês 
Achei vergonhoso o aumento, não 
repõe os aumentos dos preços, e 
diminui o poder de compra

Ronaldo Ferraz, 44 anos, assis-
tente de logística
Pela situação em que estão os 
preços, gasolina cara, dentre 
tantas outras coisas, acredito 
que esse aumento não repõe os 
aumentos que estão ocorrendo

Antonio José, 73 anos, 
aposentado
Foi péssimo, a inflação está 
mais alta que o aumento que 
o governo deu, nosso poder 
de compra diminuiu

ATENÇÃO APOSENTADO OU PENSIONISTA DO INSS

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.
13 SAB 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
13 SAB 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
14 DOM.   NÃO OPERA
15 SEG. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
15 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
15 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
15 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
15 SEG. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
15 SEG. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
16 TER. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
16 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
16 TER. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
16 TER. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
16 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
16 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
17 QUAR. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
17 QUAR. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
17 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
17 QUAR. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
17 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
17 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
18 QUIN. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
18 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
18 QUIN. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
18 QUIN. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
18 QUIN. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
18 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
19 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
19 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
19 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
19 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
19 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
19 SEX. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador

RADARES DIAS - 13 A 19/01

Dr. Tiago Pereira - OAB/SP: 333.562 - E-mail: tpadvogado@gmail.com

APOSENTADORIA POR IDADE DOS TRABALHADORES 
URBANOS E RURAIS

A aposentadoria por idade é concedida para os trabalhadores urbanos que completado 180 contri-
buições (15 anos completos de contribuição ao INSS), completar 65 anos homem e 60 anos mulher.

Quanto aos trabalhadores rurais, aqueles que exercem sua atividade em regime de economia 
familiar, incluídos os produtores rurais, garimpeiros e pescadores artesanais, poderão aposentar por 
idade com 60 anos homem e 55 anos mulher, independentemente de ter contribuído, mas desde que 
provado o período de trabalho como rural por 180 meses.

Se o trabalhador rural contar com tempo de serviço urbano, pode-se somar com o tempo de 
trabalho rural para requerer aposentadoria por idade, porém somente quando completar 65 anos 
homem e 60 anos mulher.

Vale ressaltar que tanto para o trabalhador urbano como para o rural, mesmo perdendo a qualidade 
de segurado (ter deixado de contribuir ou trabalhar na lide rural por mais de 12 meses), se completado 
o período de contribuição ou de trabalho rural e a idade, pode fazer o pedido de aposentadoria por 
idade junto ao INSS.

Essas regras, valem para quem se filiou ao Regime Geral de Previdência Social após 1991. Para 
os empregados que se filiaram antes de 1991, existe uma regra de transição com relação a carência, 
ou seja, tempo de contribuição ou de efetivo labor rural.

Esta regra de transição, considera possível a aposentadoria por idade do urbano se 65 anos ho-
mem e 60 anos mulher, ter contribuído ao INSS na proporção do ano em que completou todos os 
requisitos, por exemplo, se em 2001 completou 65 anos homem ou 60 anos mulher, deve ter como 
contribuição 120 meses. Já para quem completou 65 anos homem e 60 anos mulher em 2009, deve 
ter como contribuição 168 meses.

Por fim, quanto ao valor do benefício, corresponde a um salário mínimo vigente na época da 
concessão. Para os aposentados em 2016, o valor é de R$ 880,00.

Quaisquer dúvidas sobre regras para aposentadoria, entre em contato 19 3016-8965.

Você pode estar sendo lesado
O Empréstimo RMC – Reserva de Margem Consignada com Cartão de Crédito é uma modalidade de em-

préstimo onde a instituição financeira emite um cartão de crédito em nome do aposentado/pensionista e realiza 
um saque no crédito disponível no referido cartão de crédito e repassa os valores ao consumidor.

 A partir de então o consumidor tem duas alternativas: 
• Quitar o débito total no mês seguinte acrescido de juros, através de fatura encaminhada pelo banco;
 • pagar nos meses seguintes, através de descontos em sua aposentadoria, apenas o valor mínimo da fatura no 

percentual de 6% (seis por cento) do débito, e ficar sujeito mensalmente ao acréscimo de juros sobre o total da dívida.
 Na prática, os bancos não esclarecem o funcionamento dessa operação, não fornecem ao menos uma via do 

contrato e, sem ter noção do ocorrido e acreditando que se trata de um empréstimo consignado comum, acabam 
optando por pagar o “empréstimo” através de descontos em seu benefício, acreditando que estes são referentes 
ao pagamento mensal das parcelas do empréstimo.

Em muitos casos, os aposentados são orientados pelos bancos a desconsiderar as faturas recebidas, uma vez 
que o pagamento já está sendo realizado através de descontos no benefício. Porém, esses descontos consistem 
apenas no pagamento de parte dos juros e o valor principal do débito permanece o mesmo. Desta forma, quando 
o aposentado/pensionista se dá conta, já está pagando o “empréstimo” por vários anos e o valor total da dívida 
ao invés de diminuir, aumentou. 

Essa ação dos bancos ignora completamente as leis que proíbem o envio de produto não solicitado ao consu-
midor, tal qual o cartão de crédito em questão, caracterizando prática comercial abusiva e gerando dano moral. 
Essa prática é extremamente vantajosa aos bancos e desvantajosa aos consumidores.

Nos casos que chegam ao Poder Judiciário, os juízes têm condenado os bancos a devolverem, em dobro, 
os valores descontados do benefício dos aposentados, bem como condenado as instituições financeiras a pagar 
indenização por danos morais aos aposentados e pensionistas, em valores que variam entre 3 e 10 mil reais.

Para saber se está sendo vítima desta fraude, o aposentado pode solicitar um extrato junto ao INSS e verificar 
se existe desconto intitulado “RMC” no seu benefício, ou, caso prefira, solicitar a um advogado especialista que 
realize a referida consulta.
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cidade

Festa em comemoração a Padroeira 
de Indaiatuba começa hoje

GUILHERME LIBERALESSO

Partes religiosa e festiva da festa vão até o mês de fevereiro
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A quermesse inicia amanhã, dia 13, às 19h, com mais de 20 barracas de alimentos, bebidas e brincadeiras para as crianças

A tradic iona l  Fes -
ta da Padroeira de 
Indaiatuba, Nossa 

Senhora da Candelária, co-
meça hoje, dia 12, às 19h30, 
com a missa de abertura na 
Igreja Matriz. A celebração 
inclui intensa programação 
religiosa e festiva que se 
estende até dia 25 de feve-
reiro. A quermesse inicia 
amanhã, dia 13, às 19h, 

com mais de 20 barracas de 
alimentos, bebidas e brin-
cadeiras para as criançadas. 

Tradicional na cidade, a 
comemoração acontece des-
de a fundação do município. 
“Indaiatuba tem uma ligação 
muito importante com a Pa-
róquia, pois a cidade surgiu 
somente quando a Igreja 
foi fundada”, conta o padre 
Marcelo Previatelli, pároco 
da Igreja Nossa Senhora 
Candelária. “É uma das mais 
expressivas comemorações 

religiosas de nossa região, 
graças ao trabalho dos cerca 
de 1.000 voluntários que, 
juntamente com a comissão 
organizadora, fazem com 
que todos possam celebrar 
com tranquilidade as bên-
çãos e a proteção recebidas 
ao longo do ano de nossa 
padroeira e para o próximo 
período. É uma verdadeira 
festa da família, com diver-
são para todos e muitos mo-
mentos bonitos para reflexão 
e exercício da fé”, ressalta.

Um dos principais pontos 
da programação é a Procis-
são das Luzes, que será rea-
lizada no dia 2 de fevereiro, 
dia da Padroeira, às 5 horas 
da manhã. “Nossa Senhora 
da Candelária é a que traz a 
luz, portanto, fazemos essa 
procissão com as velas de 
madrugada, simbolizando 
a Luz de Maria, a Luz do 
Mundo”, explica o padre.

O público esperado pela 
Paróquia é em torno de 6 a 
7 mil pessoas, nos fins de 

Confira a programação completa: 

12/01 – 19h30: Missa de Abertura
14/01 – 08h00: Missa com Enfermos / 18h30: Missa 
com os Jovens
18/01 – 20h00: Autos de Nossa Senhora da Candelária
19/01 – 20h00: Auto de Nossa Senhora da Candelária
21/01 – 18h30: Missa com as Famílias
24/01 - 19h30: Rito Penitencial
25/01 – 19h30: Missa 
26/01 – 19h30: Missa
27/01 – 18h00: Missa com as Gestantes
28/01 – 18h30: Missa de Coroação de Nossa Senhora 
da Candelária
29/01 – 19h30: Missa
30/01 – 19h30Missa da Graça
01/02 – Hora Santa Eucarística
02/02 – 05h00: Procissão das Luzes / 10h00: Missa 
Solene da Apresentação do Senhor / 17h00: Missa e 
Procissão de Nossa Senhora da Candelária
03/02 – 09h00: Missa e Benção das Gargantas / 18h00: 
Missa e Benção das Gargantas
04/02 – 13h30: Tarde de Prêmios (Praça da Matriz)
18/02 – Após a Missa Sertaneja às 09h30: Leilão de 
Gado (Fazenda Espírito Santo)
25/02 – 12h00: Almoço Beneficente (Salão Paroquial)
Quermesses: Janeiro: 13, 14, 20, 21, 27 e 28 / Feverei-
ro: 1,2,3 e 4 (a partir das 18h00, na Praça da Matriz)

semana, podendo chegar 
até 8 mil. As quermesses 
ocorrem nos fins de semana 
de janeiro e fevereiro, sendo 
a última no domingo, dia 4 
de fevereiro.

Toda a renda arrecadada 
será utilizada na manuten-
ção e em investimentos 

como as duas grandes obras: 
construção da Igreja Sa-
grada Família e construção 
do salão da Igreja de São 
Dimas.

A entrada é gratuita e o 
evento conta com o apoio 
da Prefeitura Municipal. In-
formações (19) 3875-2108.
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IMPOSTO
Carnês do IPTU começam 
a ser distribuídos a partir 
de segunda-feira

cidade

Indaiatuba é a primeira 
da RMC em Índice de 
Educação Nacional
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A cidade atingiu a média de 5,6, sendo que, a média brasileira é de 4,7 e do Estado de São Paulo 5,3

O vencimento da cota-única com 5% de desconto será para o dia 
15 de fevereiro

ARQUIVO- GIULIANO MIRANDA RIC/PMI

GIULIANO MIRANDA RIC/PMI

Em ranking nacional, cidade ocupa a 26ª colocação 

O Centro de Lideran-
ça Pública (CLP) 
divulgou o Índice 

de Oportunidades da Edu-
cação Brasileira (Ioeb) e 
revelou que Indaiatuba é 
a melhor colocada entre 
as cidades da Região Me-
tropolitana de Campinas 
(RMC) e a 26ª colocação 
nacional. A cidade atingiu 
a média de 5,6, sendo que, 
a média brasileira é de 4,7 
e do Estado de São Paulo 
5,3.

Este projeto foi desen-
volvido com objetivo de 
definir  a metodologia e 
implementar Ioeb para os 
municípios e estados bra-
sileiros. A partir desse ín-
dice, é possível analisar e 
comparar como, em média, 
cada munícipio, estado ou 
o Distrito Federal contribui 
para o sucesso educacional 
dos indivíduos que nele 
vivem.

Para avaliar os municí-
pios, foi levado em consi-
deração o Índice de Desen-
volvimento da Educação 
Básica (Ideb) anos iniciais e 
finais do ensino fundamen-
tal; taxa líquida de matrícula 
do ensino médio; escolari-
dade dos professores; núme-
ro médio de horas aula/dia; 
experiência dos diretores 
e taxa de atendimento na 

educação infantil.
Os principais diferen-

ciais deste índice em relação 
a outros já existente, como 
o Ideb, é que  trata-se de um 
índice único para cada local 
(município, estado ou Dis-
trito Federal), que engloba 
toda a educação básica – da 
educação infantil ao ensino 
médio, de todas as redes 
existentes no local - rede 
estadual, municipal e priva-
da (sempre que disponível), 
bem como todos os morado-
res locais em idade escolar, 
e não apenas para aqueles 
que estão efetivamente na 
escola.

A secretária de Educa-

ção de Indaiatuba, Rita de 
Cássia Trasferetti, ressalta 
os pontos em que Indaia-
tuba se destaca dos outros 
municípios. “Nosso índice 
de atendimento na educa-
ção infantil é muito alto, 
temos 60% das crianças em 
creches e 100% matricula-
das na pré-escola. Outro 
ponto em evidência é a for-
mação dos nossos professo-
res, quase todos possuem 
nível superior e as horas 
de aula, pois temos sete 
escolas de período integral 
municipal e outras duas 
estaduais. Todo conjunto de 
ações proporciona um bom 
desempenho nas avaliações 

externas e o nosso trabalho 
visa avançar as políticas 
públicas educacionais, para 
que abracem de modo pleno 
todos os aspectos da educa-
ção”, sublinha.

Além de Indaiatuba, na 
RMC as cidades melhores 
avaliadas foram: Vinhedo 
com 5,5 (32ª colocada) e 
Itatiba com 5,5 (33ª colo-
cada). Campinas ficou com 
a média 5,0 em 747º lugar. 
As cidades da RMC com 
índices mais baixos foram: 
Santo Antônio de Posse 
com 4,8 (1.522º lugar), En-
genheiro Coelho, com 4,8 
(1.349º lugar) e Cosmópolis 
4,9 (1.157º lugar).

A Prefeitura de Indaiatuba 
iniciará a distribuição dos 
carnês do IPTU (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano) do 
exercício de 2018 no dia 15 
de janeiro e segue até dia 2 de 
fevereiro. O vencimento da co-
ta-única com 5% de desconto 
será para o dia 15 de fevereiro 
e as parcelas entre 15 e 25 de 
cada mês, podendo chegar a 
10 parcelas. Foram lançados 
116.416 carnês, sendo 90.394 
predial e 26.022 territorial, o 
que corresponde ao valor de 
R$ 139.525.110,14.

Os contribuintes que não 
receberem os carnês de IPTU 
na época prevista acima, devem 
retirar a segunda via, a partir 
de 05 de fevereiro de 2018, no 
Departamento de Rendas Imo-
biliárias da Prefeitura Munici-
pal de Indaiatuba, das 8h30 às 
16h30. A 2ª via do IPTU/2018, 
também pode ser retirada no 
link https://www.indaiatuba.
sp.gov.br/fazenda/rendas-imo-
biliarias/2-via-iptu/.

As parcelas até o venci-
mento poderão ser pagas nas 
agências da CAIXA, Casas 

Lotéricas e Banco Postal ou 
nos meios eletrônicos, como 
caixa eletrônico e internet 
banking dos Bancos: Brades-
co, Banco do Brasil, CAIXA, 
Itaú e Santander. As par-
celas vencidas poderão ser 
atualizadas diretamente no 
link https://www.indaiatuba.
sp.gov.br/tributos/, emitindo 
um novo boleto com a data 
atualizada e o novo cálculo 
com os acréscimos.

O valor do IPTU não terá 
aumento, apenas passou pela 
correção da Ufesp (Unidade 
Fiscal do Estado de São Paulo) 
que teve variação de 2,52%. A 
Ufesp de 2018 foi estabelecida 
pelo Governo do Estado em 
R$ 25,70. Em 2017 a unidade 
valia R$ 25,07.

Os aposentados e pensio-
nistas que tiveram desconto 
de 20 ou 50% no exercício 
anterior continuaram com o 
desconto, após análise técni-
ca da Secretaria da Fazenda, 
para os novos aposentados e 
pensionistas o cadastro para o 
desconto pode ser feito até 30 
de abril no Paço Municipal.
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Primeiro bebê de 2018 nasce à 0h42
Mariana Barbosa Melo nasceu pesando 2,790kg e medindo 46cm
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FOTOS: RAFAELA GIACOMELI 

Mariana Barbosa 
Melo é a primei-
ra indaiatubana a 

nascer em 2018, mais pre-
cisamente aos 42 minutos 
do dia 1º de janeiro, filha 
de Kelly Cristina Barbosa 
Barbosa Melo. “Era para 
ela nascer até o dia 28 de 
dezembro”, disse a mãe. “Eu 
já estava vindo ao hospital de 
três em três dias para fazer a 
cardiotocografia e ver se ela 
estava bem, e então a bolsa 
rompeu no domingo de ma-
nhã”, completa.

O período no qual ficou 
em trabalho de parto den-
tro do Centro Obstétrico 
do HAOC foi, para Kelly, 
tranquilo. “Achei ótimo em 
relação a tudo, fui bem as-

sistida por toda a equipe e 
o ambiente é bastante con-
fortável”, avalia. E assim, 
com assistência do obstetra 
Valdir Garcia, Kelly deu à 
luz. Mariana nasceu pesando 
2,790kg e medindo 46cm. 
Agora Diego, Matheus e 
Gustavo, de 21, 19 e 18 anos 
respectivamente, têm uma 
irmã caçula.

“Ela é boazinha, está ótima, 
mama bem. Só não esperava 
mesmo que nascesse no dia 
1º. Foi um susto. Agora é Ano 
Novo e aniversário dela. Fiquei 
com dó por causa disso. A fes-
tinha de verdade será sempre 
alguns dias depois”, brinca. 

O HAOC informa que no 
dia 1º de janeiro nasceram 
seis bebês, três meninas e 
três meninos. No ano de 2017 
foram 2.097 partos realizados 
no hospital.

O novo Centro Obstétrico 
do HAOC, inaugurado há 
quase um ano, com o auxílio 
da Prefeitura, é um espaço 
destinado para as três etapas 
do nascimento: pré-parto, 
parto e pós-parto. 

Não só a estrutura física, 
mas também a organização 
operacional desta unidade pro-

cura atender as diretrizes do 
Ministério da Saúde para o 
chamado parto humanizado, 
que, em essência, valoriza a 
decisão materna sobre sua for-
ma de parir e inclui o familiar 
acompanhante em todos os 
momentos, de forma a oferecer 
mais tranquilidade à gestante, 
fato que em seu primeiro ano 

de funcionamento já impactou 
nos indicadores técnicos, como 
por exemplo, o percentual parto 
cesariano x parto normal que 
no HAOC já está na casa dos 
20% a 30%, contra uma média 
nacional de 50%, e o índice 
preconizado pela ONU de 15%.

Os protocolos vão desde a 
admissão da gestante no Cen-

tro Obstétrico, o momento do 
parto e, após o nascimento, 
realizar contato pele à pele e 
incentivar o aleitamento ma-
terno. O espaço também pos-
sui sala para parto cirúrgico, 
garantindo assim a segurança 
da mamãe e do bebê em todas 
as situações.

Toda esta estrutura não é 
apenas um espaço “novo”. 
Aliada ao atendimento de uma 
equipe especializada na área 
de enfermagem, medicina 
obstetrícia e pediatria, assim 
como ter à disposição uma 
UTI neonatal, são meios que 
auxiliam no combate à morta-
lidade infantil, que apresenta 
uma diminuição nos números.

O coeficiente de morta-
lidade infantil é reflexo de 
inúmeras ações, em particular 
no campo da saúde pública 
como saneamento básico, 
vacinação, e na assistência 
pré-natal, sendo o atendi-
mento hospitalar  mais um 
componente desta equação.

Segundo o Comitê de 
Mortalidade Infantil de In-
daiatuba, em 2016 foram 
10,47 óbitos de menores de 
um ano para cada mil nas-
cidos vivos, e em 2017 os 
dados parciais apontam 10,1. 
Estes números estão abaixo 
da média do Estado de São 
Paulo, que foi de 10,9 em 
2016. Os dados mais recentes 
de todo o território nacional 
são de 2015 e apontam que, 
no Brasil, a taxa de mortali-
dade infantil é de 13,82. 
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Secretaria de Obras realiza 
manutenção da infraestrutura 
urbana e prédios públicos

REFORMARegras de funcionamento 
do Parque da Criança 
serão alteradas 

GIULIANO MIRANDA – RIC/PMI

GIULIANO MIRANDA RCI/PMI

O cadastro e o agendamento das visitas continuam e são realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura

O acesso à parte molhada do Parque da Criança continua sendo permitido apenas por crianças de até 
15 anos e 11 meses de idade

Banheiros da Praça Dom Pedro II começaram a ser reformados esta semanaO Parque da Criança terá 
mudanças nas regras de 
utilização para a parte 

molhada a partir de amanhã, dia 
13. A Secretaria de Urbanismo 
e do Meio Ambiente, que é 
responsável pela manutenção 
do serviço, alterou o tratamento 
da água das piscinas e por conta 
disto o exame médico e cartei-
rinha não serão mais exigidos.

O cadastro e o agendamento 
das visitas continuam e são rea-
lizados exclusivamente pelo site 
da Prefeitura (www.indaiatuba.
sp.gov.br). Se houver vagas dis-
poníveis, respeitando o limite de 
pessoas e regras, usuários não 
cadastrados e sem agendamento 
poderão entrar no espaço. Caso o 
usuário não consiga comparecer 
na data marcada, pede-se que o 
mesmo desmarque a visita para 
liberar o acesso para outra pessoa.

Outra novidade é que toda 
sexta-feira e último domingo 
do mês o Parque Aquático 
será aberto para visitação das 
crianças de toda faixa etária 
permitida, ou seja, de 0 a 15 
anos. Para os outros dias con-

tinuam valendo as divisões de 
horário por idade, que podem 
ser conferidas abaixo.

O acesso à parte molhada 
do Parque da Criança continua 
sendo permitido apenas por 
crianças de até 15 anos e 11 
meses de idade, acompanha-
das dos pais ou de um adulto 
responsável. Para entrar na 
parte aquática do Parque, tanto 
as crianças como os responsá-
veis precisam estar de traje de 
banho, não transparente, como 
maiô, biquíni, sunga ou bermu-
da de lycra ou tactel. Botões, 

zíper ou ilhós também não são 
permitidos. Roupas de algodão 
não são recomendadas pelos 
fabricantes dos brinquedos.

Acesso
Para melhor segurança e 

comodidade dos usuários a 
Secretaria de Obras começou 
abrir um acesso exclusivo para 
o estacionamento do Parque 
da Criança. As obras deverão 
ser concluídas até o início da 
próxima semana. As catracas 
para entrada no Parque foram 
retiradas.

O horário de funcionamento 
é de quarta a domingo, das 8h 
às 19h, inclusive aos feriados. 
Já o acesso ao Parque Aquático 
é dividido em dois períodos, de 
manhã das 9h às 12h, e à tarde 
das 13h30 às 16h30.

Às quartas-feiras são aten-
didas crianças de 0 a 11 anos, 
das 9h às 12h e das 13h30 às 
16h30. Às quintas, das 9h às 12h 
haverá atendimento institucional 
destinado a escolas e entidades, 
e das 13h30 às 16h30, crianças 
de 0 a 11 anos. Os sábados e 
domingos, exceto o último do-
mingo do mês, são reservados 
para crianças de 0 a 11 anos, 
tanto das 9h às 12h, como das 
13h30 às 16h30.

Toda sexta-feira e último 
domingo do mês o Parque 
Aquático terá acesso liberado 
para crianças na faixa etária 
de 0 a 15 anos.

Nas segundas e terças-
-feiras o Parque fica fechado 
para manutenção.

Com as constantes chuvas 
que têm caído sobre a região nos 
últimos dias, a Secretaria Muni-
cipal de Obras e Vias Públicas, 
iniciou uma série de trabalhos 
para manter a qualidade da 
infraestrutura urbana do muni-
cípio e de prédios públicos, por 
meio da manutenção e reformas 
em vários pontos da cidade. Os 
trabalhos estão sendo realizados 
com recursos próprios. 

Estão sendo realizadas re-
pinturas nas vias e reparos nos 
semáforos em toda a cidade. 
Para a manutenção das ruas e 
avenidas, uma equipe realiza 
a Operação Tapa Buracos em 
vários bairros, entre eles, Jardim 
Morada do Sol, o Tancredo 
Neves, Vila Castelo Branco, 
Vila Maria Elena e na Marginal 
do Parque Ecológico (Av. Eng. 
Fábio Roberto Barnabé). 

Uma equipe do setor de 
elétrica atua na manutenção da 
iluminação pública, realizando 
reparos, trocas de reatores e 
lâmpadas em toda a extensão 
do Parque Ecológico, desde o 
Jardim Paulista até a Concha 
Acústica. As galerias de águas 
pluviais no Caminho da Luz e 
no Tancredo Neves receberam 
reparos na última semana. Du-
rante esta semana uma equipe 
trabalha nas galerias do Jardim 
Morada do Sol. 

Os banheiros da Praça Dom 
Pedro II, no centro de Indaia-

tuba, começaram a passar por 
uma reforma no dia 8. No local 
será realizada a ampliação do 
espaço, substituição da parte 
hidráulica, troca de pisos, azu-
lejos e louças e adequação para 
uso por deficientes físicos. Para 
que a população não seja preju-
dicada, a reforma será efetuada 
de forma gradual. Somente 
após a conclusão dos trabalhos 
no banheiro masculino, será 
iniciada a reforma no feminino 
e posteriormente o de deficien-
tes. A previsão é que a obra 
seja concluída no prazo de três 
meses. Na sequência será rea-
lizada a reforma dos banheiros 
da Praça Prudente de Moraes. 

Saúde
Para manter as Unidades de 

Saúde bem conservadas para 
o atendimento à população, a 
Secretaria Municipal de Obras 
e Vias Públicas está trabalhando 
em pequenas manutenções e 
reparos nos telhados e limpeza 
das calhas na UBS (Unidade 
Básica de Saúde) do Jardim 
Califórnia, no PSF (Programa 
de Saúde da Família) Parque 
Indaiá, no PSF do Jardim Oli-
veira Camargo, na Farmácia 
Unificada e no Laboratório Mu-
nicipal (Hospital Dia). A sala de 
medicação da UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) Dr. 
Paulo Kóide está recebendo 
novo forro.
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Império das Tintas: referência 
no mercado de Indaiatuba
Loja é especializada em tintas industrial e imobiliária
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Prefeitura realiza avaliação para saber nível de infestação do aedes aegypti
DENGUE

RODRIGO CAMPOS

Império das Tintas está localizado na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 1930

A Império das Tin-
tas é uma loja que 
es tá  no mercado 

de Indaiatuba há 9 anos e é 
referência quando o assunto 
é tintas para indústrias e 

O Programa Municipal 
de Controle da Dengue, 
iniciou esta semana a Ava-
liação de Densidade Lar-
vária (ADL), que consiste 
na identificação dos níveis 
de infestação do Aedes 
Aegypti em todo o muni-
cípio. Todos os 35 agentes 
de controle da dengue da 
cidade estão empenhados 
na avaliação, por meio da 

qual são vistoriados pelo 
menos três mil imóveis em 
todas as regiões da cidade. 
A a t iv idade  deverá  se r 
concluída até o final da 
próxima semana.

Os resultados serão apu-
rados já na semana seguin-
te ao término da pesquisa 
e são utilizados como base 
para as próximas estraté-
gias de controle deste vetor 

de graves doenças, como 
dengue,  Zica e Chikun-
gunya, que podem levar 
à morte ou trazer graves 
consequências. Segundo o 
coordenador do Programa 
Municipal de Controle da 
Dengue, Ulisses Bernar-
dinetti, nos últimos dois 
anos os trabalhos foram 
intensificados nas regiões 
dos bairros Cidade Nova I 

e II, Centro, Jardim Aqua-
rius e Vila Maria Helena, 
onde a ADL indicou maior 
infestação do inseto.

Na última Avaliação de 
Densidade Larvária rea-
lizada em Indaiatuba, em 
outubro do ano passado, 
foram encontradas larvas 
do mosquito nos bairros 
Jardim São Luiz, Jardim 
Itamaracá e Cidade Nova. 

"Encontramos poucas lar-
vas  e  t ivemos  um bom 
resul tado na  aval iação. 
Nossa expectativa é me-
lhorar ainda mais o resul-
tado obtido da última vez, 
mas, para isso, é essencial 
que  a  população  es te ja 
consciente que estamos no 
período de proliferação do 
Aedes, com muitas chuvas 
e calor, e a vigilância deve 

ser constante", Ulisses.
Segundo ele, na maioria 

das vezes, as larvas são 
encontradas em objetos 
e recipientes usados pela 
população com alguma fi-
nalidade, como lonas e pra-
tos de apoio para plantas, 
por exemplo. Indaiatuba 
registrou no ano passado 
83 casos  autóctones  de 
dengue e 9 importados.

residências.
Localizada em novo en-

dereço, na Avenida En-
genheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 1930, a loja ofe-
rece aos seus clientes mais 
de 1.500 opções de cores, 
além de papéis de parede, 
novidades e inovações do 

segmento.
De acordo com o pro-

prietário Abner Queiroz, 
a busca por novidades é 
constante. “Sempre procuro 
trazer para meus clientes 
qualidade e sofisticação 
nas t intas  que possuo”, 
disse. “Quero que o mesmo 

(cliente) encontre o que 
procura em minha loja e 
saia satisfeito daqui com 
os produtos adquiridos”, 
completa.

A Império das Tintas é 
uma revendedora oficial da 
Suvinil e de outras marcas 
conceituadas e dispõe para 

seus clientes o Sistema Tin-
tométrico de identificação 
de cores, que proporciona 
a escolha exata do tom que 
o cliente procura. 

A loja ainda oferece co-
modidade para seus clientes 
entregando em Indaiatuba 
e região.

A Império das Tintas 
está com promoção no mês 
de janeiro de tintas, massa 
corrida e escada. Então não 
perca tempo pesquisando! 
A loja funciona de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 18 
horas. Maiores informações 
(19) 3875-9697.
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Supermercearia Lopes está localizada na Rua Cristina Von Zauben Amstalden, 272, Vila Brizzola
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Supermercearia Lopes celebra 29 
anos com festa e sorteio de prêmios
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Comemoração acontece no dia 20 de janeiro, a partir das 12h30
ARQUIVO PESSOAL

A Supermercearia Lo-
pes comemora neste 
mês, 29 anos na cida-

de e o supermercado decidiu 
não poupar esforços para dar 
ao público uma grande come-
moração com direito a sorteio 
de prêmios, show e apresen-
tação de mágica. O evento 
acontece no dia 20 (sábado) 
com início às 12h30 na lateral 
da loja que se localiza na Rua 
Cristina Von Zauben Ams-
talden, 272, Vila Brizzola. A 
festa será aberta ao público.

De acordo com um dos 

proprietários da Supermerce-
aria, André Teixeira Lopes, 
este é o segundo ano que a 
empresa promove festividade. 
“Uma das novidades serão os 
prêmios surpresa que sorte-
aremos aos participantes da 
festa, e também o show nosso 
amigo Fernando”, conta. 

O sorteio será realiza-
do através de cupons que 
os clientes preencheram ao 
fazer compras acima de R$ 
50. Os cupons ainda estão 
disponíveis na loja. Dentre 
os prêmios, estão bicicleta, 
microondas, climatizador, 
fogão, smartphone, lavadora, 
notebook, refrigerador, tv e 

uma moto 0km.
A animação ficará por 

conta do mestre de cerimônias 
Agnaldo Oliveira e o evento 
ainda contará com distribui-
ção de brindes, brinquedos 
para as crianças, distribuição 
de pipoca, algodão doce, refri-
gerante e cachorro-quente. A 
atração principal será o cantor 
Jill Reis e o show de mágicas 
será com Gustavo e Fernando. 

Histórico
Fundada em 28 de de-

zembro de 1988, pelo casal 
Antônio Carlos Lopes e Ivete 
Aparecida Lopes, a Supermer-
cearia Lopes, uma empresa 

Confira a programação completa:
12:30 - Início da Festa
13:00 – Sorteio Prêmios: 1 Bicicleta / 1 Microondas / 
1 Climatizador / 1 Fogão
13:30 – Show de Mágica - Gustavo e Fernando
14:00 - Distribuição de Brindes
14:30 - Início do Show - Jill Reis
15:00 – Sorteio Prêmios: 1 Smartphone / 1 Lavadora / 
1 Notebook / 1 Refrigerador / 1 TV
15:30 – Segunda Parte do Show - Jill Reis
16:15 – Sorteio 1 Moto 0Km
16:30 – Encerramento

familiar, cresceu e atualmente 
conta com uma infraestrutura 
completa oferecendo aos seus 
clientes açougue, padaria, 
confeitaria, hortifrúti, brin-
quedos, papelaria, além dos 
enlatados, produtos de higiene 
e limpeza, entre outros.

Segundo o proprietário, a 
empresa visa a qualidade em 
seus produtos. “Queremos 
oferecer aos nossos clientes 
os melhores produtos, por isso 
selecionamos pessoalmente a 
parte de hortifrúti. Todos os 
dias chegam frutas, legumes 
e verduras frescas”, salien-
ta. Além disso, o açougue 
também trabalha com carnes 

frescas. “As carnes chegam 
diariamente para que, dessa 
forma, nossos clientes possam 
adquirir e levar para casa o 
melhor produto”, diz.

A Supermercearia Lopes 
funciona de segunda a sába-
do, das 6h às 20 horas, e aos 
domingos e feriados das 6h 
às 13 horas.
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Pagamento do PIS/Pasep 
para trabalhadores com mais 
de 60 anos começa dia 24
Essa nova etapa de saques beneficia mais de 4,5 milhões de cotistas do PIS e do Pasep
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GUILHERME LIBERALESSO

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Receita abre consulta a lotes residuais do 
Imposto de Renda de 2008 a 2017

RESTITUIÇÃO

Começa no dia  24 
de janeiro o paga-
mento das cotas dos 

fundos dos programas de 
Integração Social (PIS) e 
de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pasep) 
para pessoas com mais de 
60 anos que trabalharam 
com carteira assinada antes 
da Constituição de 1988. A 
informação foi divulgada 
o dia 8 pelo Ministério do 
Planejamento, Desenvolvi-
mento e Gestão.

O crédito em conta auto-
mático para os beneficiários 
com conta corrente ou pou-
pança individual na Caixa 
Econômica Federal e no 
Banco do Brasil será feito 
na noite do dia 22 de janei-
ro. Segundo o ministério, 
essa nova etapa de saques 
beneficia mais de 4,5 mi-
lhões de cotistas do PIS e do 
Pasep, que poderão efetuar 
o saque de R$ 7,8 bilhões 
disponíveis nas instituições 
financeiras.

O pagamento das cotas 
do PIS/Pasep para homens 
com mais  de 65 anos e 
mulheres com mais de 62 
anos, assim como para os 
demais cotistas com mais 
de 70 anos, aposentados e 
herdeiros, foi retomado a 
partir desta segunda-feira 
(8/1), nas agências e canais 
da Caixa e do Banco do 
Brasil.

Em dezembro do ano 
passado, o presidente Mi-
chel Temer assinou a medi-

da provisória (MP) 813/17 
que reduz para 60 anos a 
idade mínima para o saque 
das cotas do PIS/Pasep. Em 
agosto, o governo já tinha 
editado outra MP (797/17) 
liberando o saque para ho-
mens a partir de 65 anos e 
para mulheres a partir de 62 
anos. Até o fim de 2017, R$ 
2,2 bilhões foram retirados 
de 1,6 milhão de contas.

Desde a criação do PIS/
Pasep, em 1971, o saque to-
tal só podia ser feito quando 
o trabalhador completava 
70 anos, se aposentasse 
ou tivesse doença grave 
ou invalidez. As medidas 
provisórias flexibilizaram 
as restrições.

Quem contribuiu após 
4 de outubro de 1988 não 
tem direito ao saque. Isso 
ocorre porque a Constitui-

ção daquele ano passou a 
destinar as contribuições 
do PIS/Pasep das empresas 
para o Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT), que 
paga o seguro-desemprego 
e o abono salarial, e para o 
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNDES).

Herdeiros
Os herdeiros de cotistas 

falecidos também podem 
sacar os recursos. Eles de-
verão comparecer a qual-
quer agência da Caixa e do 
Banco do Brasil portando o 
documento oficial de iden-
tificação e o documento que 
comprove sua condição de 
beneficiário legal para fazer 
o saque.

O saque poderá ser feito 
por outra pessoa que não 

seja o beneficiário, median-
te procuração particular, 
com firma reconhecida, ou 
por instrumento público que 
contenha outorga de poderes 
para solicitação e saque de 
valores do PIS/Pasep.

O saque será autoriza-
do após a confirmação do 
direito nas agências ban-
cárias. No caso do PIS, os 
pagamentos das cotas com 
valor até R$ 1,5 mil podem 
ser feitos no Autoatendi-
mento da Caixa apenas com 
a senha do Cartão Cidadão. 
Caso tenha o cartão, o traba-
lhador poderá fazer o saque 
nas casas lotéricas e Caixa 
Aqui,  mediante ainda a 
apresentação de documento 
oficial de identificação com 
foto.

Os saques de valores até 
R$ 3 mil podem ser feitos 
no Autoatendimento, loté-
ricas e Caixa Aqui com o 
Cartão do Cidadão, senha e 
documento de identificação. 
Os valores acima de R$ 3 
mil devem ser sacados nas 
agências, apenas mediante 
apresentação do documento 
de identificação.

O saque das cotas do 
Pasep pode ser feito nas 
agências do Banco do Bra-
sil, com apresentação de 
documento de identifica-
ção oficial com foto. Para 
aqueles que têm saldo de 
cotas no valor de até R$ 2,5 
mil, está disponível solução 
para envio a outra institui-
ção financeira, sem custos, 
pela internet ou pelos ter-
minais de autoatendimento 
do banco.

O saque do Pis 
pode ser feito nas 
agências da Caixa 

Econômica Federal

A Receita Federal abriu na 
última segunda-feira, dia 8, a 
consulta ao lote residual de 
restituição do Imposto de Ren-
da Pessoa Física de janeiro. As 
restituições terão correção de 
6,73%, para o lote de 2017, a 
101,02% para o lote de 2008. 
Em todos os casos, os índices 
têm como base a taxa Selic 
(juros básicos da economia) 
acumulada entre a entrega da 

declaração até este mês.
A lista com os nomes está 

disponível no site da Re-
ceita no (www.idg.receita.
fazenda.gov.br). A consulta 
também pode ser feita pelo 
Receitafone,  no número 
146, que opera 24 horas de 
forma gratuita, desde que a 
chamada seja efetuada por 
telefones fixos. A Receita 
oferece ainda aplicativo para 

tablets e smartphones, que 
permite o acompanhamento 
das restituições.

Ao todo, serão desembol-
sados R$ 310 milhões para 
declarações de 2008 a 2017, 
incluindo 165,9 mil contri-
buintes que estavam na ma-
lha fina, mas regularizaram 
as pendências com o Fisco.

O dinheiro será deposi-
tado nas contas informadas 

na declaração no próximo 
dia 15. O contribuinte que 
não receber a restituição 
deverá ir a qualquer agência 
do Banco do Brasil ou ligar 
para os  telefones 4004-
0001 (capitais), 0800-729-
0001 (demais localidades) 
e 0800-729-0088 (telefone 
especial exclusivo para de-
ficientes auditivos) para ter 
acesso ao pagamento.
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Guarda Civil comemora 7 anos 
de atuação do GOC
Red, o mais experiente cão do Canil, foi condecorado e oficialmente aposentado
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EDUARDO TURATTI RIC/PMI

COMANDO NOTÍCIA

Depois de sete anos de serviços prestados à Guarda Civil de Indaiatuba, o Labrador Red, foi promovido ao posto de Inspetor Chefe Canino

Ladrão tenta roubar Guarda Civil e é preso Motoristas bêbados pagam 
fiança e são liberados

Indivíduo é preso dentro de 
residência que furtava

Grupo invade casa no Jardim Bela Vista

FLAGRA EMBRIAGUEZ

ROUBO

ASSALTO

A solenidade em co-
memoração do 7º 
ano de atividade do 

Grupo de Operações com 
Cães (GOC), da Guarda 
Civil de Indaiatuba, e apo-
sentadoria do Guarda Civil 
Canino, o Labrador Red foi 
realizada nesta terça-feira, 
dia 9, no Complexo Educa-
cional Laura Falh Corrêa, no 
Parque das Nações.

O secretário de segurança 
pública, Alexandre Guedes 
Pinto, afirmou que o foco do 
GOC sempre foi o combate 
às drogas, seja na prevenção 
ou na repressão ao tráfico, e 
o canil sempre esteve muito 
próximo e empenhado nesta 
missão. “Nossos cães não 
são somente ótimos policiais, 
mas, acima de tudo, demons-
tram valores como lealdade, 
amizade, comprometimento, 
amor e gratidão, importantes 
a qualquer cidadão de bem. 

Em respeito a eles como po-
liciais e membros da Guarda 
Civil de Indaiatuba, damos 
hoje a honra de serem pro-
movidos usando as paten-
tes iguais às dos homens e 
mulheres da corporação”, 
explicou Alexandre.

Depois de sete anos de 
serviços prestados à Guarda 
Civil de Indaiatuba, o La-
brador Red, especialista em 
faro, foi promovido ao posto 
de Inspetor Chefe Canino, 
condecorado com a Medalha 
Mérito de Ação Canina e ofi-
cialmente aposentado. Quatro 
outros cães foram homenage-
ados e promovidos dentro da 
corporação. O Labrador Luck, 
especialista em faro, foi pro-
movido ao posto de Guarda 
Civil Canino de 3ª Classe; o 
Pastor Iron, especialista em 
proteção e faro, ao posto de 
Guarda Civil Canino de 2ª 
Classe; o Golden Retriever 
Thor, especialista em Dog 
Show, ao posto de Subinspe-
tor Canino; e o Pastor Belga 

Malinois Max, especialista 
em proteção e faro, ao posto 
de Inspetor Canino.

Na ocasião foram homena-
geados os nove Guardas Civis 
que já atuaram e os seis que 
atualmente trabalham no canil 
da Guarda Civil de Indaiatuba.

Red 
O labrador Red foi o pri-

meiro cão a chegar na Guarda 
Civil de Indaiatuba, em agosto 
de 2010, com apenas um ano 
de idade. Atuou desde então na 
função de detecção de entorpe-
centes, especializado nos odores 
de maconha, crack, cocaína e 
armas de fogo. Ao longo de 
sua carreira como cão policial 
participou de 1.249 operações 
policiais, 235 ocorrências en-
volvendo drogas e 68 flagrantes, 
que levaram à localização de 
mais de 15 mil porções de entor-
pecentes. Além disso, participou 
de 425 apresentações para mais 
de 38 mil estudantes de escolas 
de Indaiatuba, visitas a institui-
ções e eventos públicos.

Um assaltante foi de-
tido na madrugada desta 
quarta- feira, dia 10, após 
tentar roubar um Guarda 
Civil utilizando uma faca. 
De acordo com a vítima, a 
abordagem ocorreu na rua Dr 
Raul David do Vale, quando 
o acusado entrou na frente 
de sua moto com a mão na 
cintura, e dizendo perdeu. 

Rapidamente o agente 

usou a arma e se identificou 
como policial. Com isso o 
homem ergueu as mãos e 
começou a desconversar, 
perguntando onde era a rua 
Ângelo Stocco. 

O assaltante foi mobi-
lizado e desarmado e uma 
viatura foi acionada e enca-
minhou o detido à Delegacia 
de Polícia, onde ficou preso 
à disposição da justiça.

Ladrão utilizou uma faca na tentativa de assalto ao Guarda Civil

Na noite de domingo, dia 
7, um morador do Jardim Bela 
Vista foi surpreendido por 
bandidos armados enquanto 
estava saindo de sua residên-

cia com seu veículo.
No total, quatro assaltan-

tes, adentraram a residência 
e amarram e amordaçaram a 
vítima.

De acordo com informa-
ções do boletim de ocorrên-
cia havia uma saveiro de cor 
branca dando cobertura para 
os bandidos. Na ação foi le-

vado da residência aparelhos 
eletrônicos como televisão e 
notebook, além de itens pes-
soais, R$ 1,8 mil em dinheiro 
e o carro da vítima.

Dois casos de embriaguez ao 
volante foram notificados neste 
início de semana. O primeiro caso 
aconteceu na segunda-feira, dia 
8, quando os Guardas Civis, que 
estavam fazendo patrulhamento de 
rotina, foram informados sobre um 
acidente de trânsito. Ao chegar no 
local, foi averiguado que haviam 
dois carros parados em via pública, 
sendo que o motorista de um dos 
veículos encontrava-se bêbado. 
Com isso, o mesmo foi conduzido 
até à delegacia onde foram toma-

das as providências jurídicas.
O segundo caso ocorreu 

na terça-feira, dia 9. Segundo 
testemunhas um carro estava 
andando em via pública com si-
nais de embriaguez. Os Guardas 
Civis realizaram a abordagem 
e foi feito o teste do bafômetro 
que deu positivo. O indivíduo 
foi preso e levado à delegacia.

Em ambos os casos os moto-
ristas pagaram fiança, no valor 
de um salário mínimo, e foram 
liberados.

Uma ligação ao 153 na 
noite de sábado, dia 6, relatava 
um indivíduo dentro de uma 
residência onde os donos não 
estavam. Segundo um vizinho, 
ele estranhou uma pessoa 
dentro de uma residência que 
não deveria ter ninguém. Ao 
chegar no endereço indicado, 
os Guardas Civis escutaram 

vários barulhos dentro da casa, 
porém ao chamarem, os baru-
lhos pararam. Desconfiados 
da situação, os Guardas con-
seguiram acesso ao interior da 
residência, onde flagraram um 
indivíduo separando o mate-
rial que ele iria furtar.

O indivíduo foi preso e será 
conduzido à delegacia de polícia. 
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Primavera vence 
nos pênaltis e 
segue na Copinha
Equipe venceu o Vila Nova - GO por 5x4

Indaiatuba recebe 1º XCO 
Cross Country Indaiatuba 
neste domingo

COMPETIÇÃO

O Primavera enfrentou 
o Vila Nova - GO na 
tarde de ontem, dia 

11, e fez o dever de casa. Nos 
90 minutos de partida o jogo 
terminou empatado 0x0. Nos 
pênaltis a equipe foi melhor 
e venceu.

O jogo não foi muito bom, 
tecnicamente, sendo que as 
duas equipes não criaram mui-
tas chances de gol. O jogo foi 
muito estudado. O Primavera 
repetiu a boa marcação que 
fez no último jogo contra o 
Vitória e segurou a equipe do 
Vila Nova que atacava muito 
bem pelos lados do campo.

A chance mais perigosa 
do jogo foi no segundo tempo 

quando o atacante do Vila 
Nova, João Lucas, acertou 
um lindo chute e a bola bateu 
na trave do goleiro Iago e a 
decisão foi para os pênaltis.

A decisão começou com 
Vila Nova iniciando as co-
branças e fez o primeiro gol, 
o meio campista Cleisson 
bateu pelo Primavera e o 
goleiro Leonardo defendeu. 
Na segunda cobrança o Vila 
Nova fez outro gol ficando 
2x0. China fez pelo Primave-
ra, e a partir disso começou 
brilhar a estrela do goleiro 
Iago do Primavera que de-
fendeu a terceira cobrança e 
zagueiro Jaiton empatou para 
o Fantasma. 

E não parou por aí. Iago 
defendeu a quarta cobrança 
e o volante Wellington virou 

para o Primavera. Já na quin-
ta cobrança o Vila Nova fez 
gol deixando o placar 3x2.

Quando tudo parecia de-
cidido o atacante Gabriel 
chutou a bola na trave des-
perdiçando a chance da clas-
sificação, e Nicolas deixou a 
decisão empatada. O Prima-
vera acertou o gol ficando 
novamente em vantagem, 
e Philippe acertou pro Vila 
Nova levando a decisão para 
as cobranças alternadas.

O Primavera bateu e fez, 
já Eder do Vila Nova chutou 
na trave e Lucas bateu e 
garantiu o Primavera na pró-
xima fase da Copa São Paulo 
de Futebol Junior.

O próximo adversário será 
definido ainda com data e 
local ainda indefinidos.

Indaiatuba recebe neste do-
mingo, dia 14, a 1ª XCO Cross 
Country Indaiatuba que ocorrerá 
ao lado do Velódromo com 
início às 8 horas. O evento é 
direcionado para a competição 
de mountain bike a partir de 12 
anos de idade. 

As inscrições começaram na 
segunda-feira (8) com 300 vagas 
e seguem até completar a de-
manda. Os interessados devem 
acessar o site www.speedcrono.
com.br para efetuar a inscrição, 
que é gratuita. O percurso é de 2 
quilômetros por volta.

A entrega de kits com nú-
mero e regulamento da prova, 
será realizada no dia 13 no Ve-
lódromo; o horário será definido 
posteriormente. Todos os atletas 
participantes receberão medalha 

participativa do evento, cabendo 
aos três primeiros colocados de 
cada categoria o recebimento 
de troféus.

As categorias dos corredo-
res serão determinadas pela 
idade dos praticantes; não 
havendo o número suficiente 
de atletas por categoria, a mes-
ma será cancelada e o atleta 
inscrito automaticamente na 
categoria superior.

A competição é realizada 
através da Lei Paulista de In-
centivo ao Esporte, organizada 
pela Associação de Esportes 
Radicais de Indaiatuba (Ae-
ria) e tem apoio e patrocínio 
da Prefeitura de Indaiatuba, 
Associação dos Ciclistas de 
Indaiatuba (ACI), Governo do 
Estado de São Paulo e Tuberfi. 

Primavera se garantiu para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Categorias:
Juvenil: 12 A 15 ANOS (duas voltas)
Junior: 16 A 18 ANOS (três voltas)
Sub 23: 19 A 22 ANOS (quatro voltas)
Sub-30: 23 A 29 ANOS (quatro voltas)
Sub-40: 30 A 39 ANOS (quatro voltas)
Over -40: 40+ (quatro voltas)
Feminino (Categoria única) (duas voltas)
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cultura e lazer

Inscrições para as Oficinas 
Culturais gratuitas acontecem 
no dia 28 de janeiro
Interessados devem comparecer das 8h às 12h, no Centro de Convenções
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São oferecidas 10 opções de modalidades artísticas em diversos dias da semana e horários

Horóscopo de 12 a 18/01 Por Alex Costa Guimarães

Areia Cinética e Cidade das Bolinhas são atrações 
de férias no Polo Shopping Indaiatuba

DIVERSÃO

Esse mês é muito forte para o Ariano, principal-
mente agora que seu inferno astral está terminando. 
Muita coisa está em andamento e precisa colocar 
tudo para rodar em sua vida. Poderá ter que controlar 
seus gastos e ganhos. Seus relacionamentos podem 
sofrer situações inesperadas, rupturas e algumas 
amizades podem sofrer algumas baixas, O Ariano 

pode surtar nesse momento. Tenha calma.

O taurino está vivendo uma fase de aprender a 
trabalhar com o sentimento de perda, de isolamento, e 
também estará aprendendo a lidar com sua capacidade 
de perdoar suas mágoas, que podem ampliar nesse 
momento. O período pede pra ser estratégico, planeja-
dor das situações em sua vida. Sua irritabilidade pode 
facilmente vir à tona. Tenha calma e planeje com foco 
que as coisas vão acontecer do seu jeito.

Só por essa semana o geminiano estará focado 
em seus projetos de vida e seus sonhos. Ele precisa se 
preparar para enfrentar uma semana de isolamento e 
de dificuldade para se expressar. Suas atitudes podem 
gerar situações difíceis, precisa saber agir com cautela 
e não movido pelas emoções.

Momento bem agitado em sua vida profissional. 
Seus ganhos e gastos estarão relacionados a esse lado 
profissional. Novos rumos e projetos vão definir novas 
metas, mas o nativo precisa ter firmeza interior para isso 
se concretizar. Muito do que pensa e sente, ou de seus 
hábitos estarão vindo à tona, e os outros podem acabar 
interferindo em suas posturas pessoais.

O leonino pode viver um momento de recordação 
de situações ou de pessoas, que no fundo sente uma 
saudade. O momento pede para o nativo desenvolver 
uma nova filosofia de vida, desenvolver uma nova forma 
de ver o seu trabalho, como lidar com ele, descobrir o 
que precisa fazer para trazer progresso em sua vida e 

planejar o que precisa fazer pra concretizar tudo isso.

Momento de baixa energética para o virginiano, 
de transformação em sua força pessoal. Um novo 
ciclo pode estar se iniciando e o nativo pode precisar 
expurgar algumas coisas ruins dentro de si. Pode ter que 
gastar com situações inesperadas ou programadas, mas 
esse é um período de gastos, cuidado para não se endividar.

O libriano pode estar tendo algumas dificuldades 
com seu cônjuge ou parceiro social, pois o nativo pode 
não se expressar corretamente nesse momento e achar 
que o outro sabe o que se passa em seus pensamentos. 
Agora é uma fase de diálogos e de saber como agir. 

Provavelmente o libriano pode ter que agir de forma diferente ao que 
está acostumado para conseguir manter a estabilidade, tanto no rela-
cionamento, quanto dentro de seus projetos pessoais.

Muitas verdades surgem para o nativo, pode ser que 
ele não tenha visto com clareza algumas atitudes de 
seus colegas de trabalho e nesse período ele enxergue 
muito bem o que está ocorrendo. Por outro lado, poderá 
perceber que algumas pessoas que se dizem seus amigos 
podem estar manipulando seus medos em benefício pró-
prio, e o nativo estará vendo esses fatos e tomando atitude a partir daí.

O sagitariano está buscando seus sonhos e metas 
com muita seriedade e dedicação, mas por estas se-
manas, ele sente que precisa desabafar, descarregar 
a tensão e poderá partir em busca de aventuras ou de 
algum tipo de prazer para poder enfrentar a seriedade 
com mais alegria.

Muita tensão dentro da vida familiar do capricor-
niano, uns podem sofrer pelos filhos, outros pelos pais, 
outros por que precisam manter a família unida, enfim, 
o momento é um pouco tenso para o capricorniano. Ao 
mesmo tempo, o nativo terá oportunidades para sua vida 
acadêmica se desenvolver.

A mente aquariana está em um processo de agitação 
e expansão, com possibilidades de desenvolver novos 
projetos, e novos rumos podem ser delineados. Novos 
contratos podem ser firmados e novos contatos com 
diversas pessoas tendem a ocorrer.

Período em que os gastos e os ganhos assumem 
proporções muito grandes em sua vida. O aprendizado 
sobre assuntos que não conhecia antes passa a acontecer 
de forma mais intensa. O pisciano precisa aprender a 
lidar com aquilo que não gosta e ter mais maturidade 
com tudo o que lhe for estranho.

A Secretaria Municipal 
de Cultura abre no dia 
28 de janeiro as inscri-

ções para as Oficinas Culturais 
gratuitas permanentes. Os in-
teressados devem comparecer 
das 8h às 12h, no Centro de 
Convenções Aydil Bonachella, 
na Rua das Primaveras, nº 210, 
Jardim Pompeia. Para parti-
cipar é necessário apresentar 
uma foto recente 3x4, cópia do 
RG (caso não tenha, certidão de 
nascimento) e cópia de compro-

vante de endereço no município 
emitido à, no máximo, 90 dias. 
Também é pedido uma lata de 
leite em pó de 400g, que será 
revertida para as entidades 
atendidas pelo Funssol (Fundo 
Social de Solidariedade de 
Indaiatuba). Informações pelo 
telefone 3894-1867.

Menores de idade deverão 
ter a ficha de inscrição assinada 
por um dos pais ou responsável 
legal. As inscrições poderão 
ser realizadas por terceiros 
desde que sejam parentes dire-
tos (cônjuges, avós ou irmãos) 
e maiores de 18 anos. Não 

Férias, período de descanso 
para os adultos, mas de muita 
diversão para a criançada. Para 
ajudar os pequenos a gastarem 
energia de maneira alegre e 
muito lúdica, o Polo Shopping 
Indaiatuba inaugura hoje, 12 de 
janeiro, duas grandes atrações: 
o inédito Castelo de Areia, 
parque infantil com areia ciné-
tica, uma massa maleável com 
textura de areia, e a Cidade das 
Bolinhas, espaço com 100m² 
repleto de bolinhas e obstácu-
los. Os espaços são destinados 
a crianças de 5 a 12 anos.

As atrações estão localiza-
dos na Praça Central do Polo 
Shopping Indaiatuba. O valor 
de participação (que ficarão 
integradas) será R$ 20 por 25 
minutos e ficarão no empreendi-
mento até 28 de fevereiro.

serão feitas inscrições com 
documentação incompleta e é 
obrigatório estar com a idade 
completa na data da matrícula 
na modalidade pretendida.

São oferecidas 10 opções 
de modalidades artísticas em 
diversos dias da semana e 

horários. As aulas acontecem 
no Centro Cultural Wanderley 
Peres, Novo Centro Cultural 
Morada do Sol e CEU do 
Jardim São Conrado. Informa-
ções sobre dias e horários das 
oficinas pelos telefones: 3825-
2056, 3936-2584 e 3935-2714.

Serviço:
Centro de Convenções Aydil Bonachella - Rua das Prima-
veras, nº 210, Jardim Pompeia - (19) 3894 1867
Centro Cultural Wanderley Peres - Praça Dom Pedro II, 
s/nº, Centro - (19) 3825-2056
Centro Cultural Morada do Sol - Av. Eng. Fábio Roberto 
Barnabé, 5924 - Jardim Morada do Sol, (19) 3936-2584
CEU do Jardim São Conrado - Rua Jordalino Pietro Bom, 
1.300, Jardim São Conrado (19) 3935-2714

No parque Castelo de Areia, a 
criançada poderá relaxar e deixar 
a criatividade aguçada em um 
grande tanque de areia cinética. A 
substância é uma massa sintética 
com textura macia, é atóxica e 
anti-micróbios, e ainda ajuda no 
desenvolvimento das atividades 
motoras da criança. No espaço, 
além de brincar com a areia 
cinética, as crianças poderão se 
divertir em uma mini piscina de 
bolinhas e em uma cama elástica.

Sucesso de público desde a 
sua última passagem pelo Polo 
Shopping Indaiatuba, a piscina 
gigante de bolinhas retorna desta 
vez com mais obstáculos e ati-
vidades para as crianças. Numa 
área de 100m², os pequenos 
poderão escalar a sede do Corpo 
de Bombeiros e descer pelo cor-
rimão dos brigadistas, subir até o 

segundo piso da Escola e descer 
por um escorregador, assistir fil-
mes deitado sobre as bolinhas da 
Sala de Cinema, entrar em um 
divertido Aquário de Bexigas, 
passar pelos obstáculos da Cama 
de Gato e descer pelo tobogã da 
Torre do Relógio.

Segundo Andrea Fernan-
des, gerente de marketing do 
Polo Shopping Indaiatuba, as 
atrações foram planejadas para 
proporcionar uma experiência 

inesquecível para as crianças 
e muita tranquilidade aos pais. 
"Para os pais, o diferencial é 
poder deixar a criança em um 
espaço seguro e supervisio-
nado por monitores. Para as 
crianças, a novidade é brincar 
em uma mini cidade, cheia de 
desafios, e ainda interagir com 
a areia cinética, uma substân-
cia com propriedades incríveis, 
que também desafiam a imagi-
nação dos pequenos".

Piscina de bolinhas retorna 
com novidades ao Polo 
Shopping Indaiatuba
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Adelaide Decoração

Grenelle Gastro PubA Nova Loja

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

Restaurante Caipirão

Sempre Linda

Casa da Esfiha

O Restaurante Caipirão oferece à la carte com o tão famoso filet à 
parmegiana, picanha grelhada, filet príncipe Albert, filet pizzaiolo, filet 
à moda da casa, filet surpresa, filet Chatobriant, filet Vaticano, filet 
à cubana, filet alho e óleo e strogonoff de filet. Além disso, pratos 
executivos com peixes à moda, parmegiana, filet de frango, filet 
grelhado e picanha. Espaguetes - à moda da casa, na manteiga com 
cheiro verde, ao sugo e alho e oléo. Peixes especiais - peixe à moda da 
casa, vila nova, bellemuniere, camarão à baiana, camarão à paulista, 
camarão à moda da casa, risoto de camarão, bobó de camarão, 
pintado grelhado e filet de pirarucu. Pratos típicos - tutu à mineira e 
joelho de porco. Escolha o seu prato favorito e corra para o Caipirão. 
R. Marta Camargo Ifanger, 18 - Vila Homero. Disk entrega 3885-5434

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

O Grenelle GastroPub oferece diariamente no almoço maravilhoso pratos 
executivos e a la carte. A noite aberto de quinta à sábado com um vasto 
cardápio a sua escolha como porções, lanches como Burguers, Americano, 
Bombom Burguer, PH Burguer, Crispy Cheddar, lanche de pernil, Grenelle’s 
Duck Burguer e Picanha defumada e outros. Aos sábados com música ao 
vivo, com pop e rock clássico. Muito em breve novidades no cardápio. Vale a 
pena conhecer na Avenida Conceição, 250 - Fone: 2516-1289. Bom demais!

Kostela do Japonês, costela super macia
Na Kostela do Japonês você saboreia a melhor costela, super macia 
e grelhada no ponto com aquele caprichado arroz e feijão com sabor 
ímpar, diversas saladas, maionese, farofa, fritas e polenta frita. Tudo 
feito com produtos de primeira qualidade e sabor sem igual. É por 
isso que a Kostela do Japonês faz sucesso em Indaiatuba e região. 
Atendimento e dedicação de toda sua equipe, vale a pena conhecer! 
Rua Antônia Martins Luiz, 180 - Distrito Industrial João Narezzi - Fone: 
(19) 3894-6646. 

Para comemorar uma data ou momento especial, um ambiente 
aconchegante e confortável é tudo de bom! Escolha a Casa da 
Esfiha para reunir os amigos e a família nas datas mais importantes 
de 2018. Tem um cardápio variado, trabalham com comanda 
individual, espaço kids para as crianças e no dia do seu aniversário 
tem sobremesa de presente! A unidade do Centro de Indaiatuba 
oferece estacionamento com manobrista. É tudo de Bom!

A Nova Loja agradece 
a preferência e deseja 
felicidades para a noiva 
Daniela Celestino Bento.

Todo mês a Sempre Linda Moda Fashion sorteia um vale presente para 
a cliente que faz o check-in. E a sorteada do mês de Dezembro foi a 
Débora Pinink do Nascimento. Faça como ela, confira a nova coleção 
verão compre a roupa dos seus sonhos, faça seu check-in e quem sabe 
você não será a próxima sortuda. Confira as novidades em nossas redes 
sociais. R. Bernardino de Campos, 564 - Centro - Telefone: (19) 2516-1611

Marcelo proprietário da MB Móveis em recente evento. Oferece móveis 
planejados para qualquer ambiente, com excelente preço e planos 
de pagamento. Ligue 3935-3246 / 9.7417-7147 e faça um orçamento 
sem compromisso

Isaac, Athos e Eunice

Luciano e Junior

Luiz Porto
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O DESTINO DE UMA NAÇÃO - Lançamento  -  Drama  
-  Classificação 12 anos  -  125 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (11)  a  Quarta (17):   15h30  /  
19h20  /  21h55
..................................................................................................
O ESTRANGEIRO - Lançamento  -  Aventura / Ação -  
Classificação 14 anos  -  114 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   19h35
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   17h05  /  22h05
...............................................................................................
O TOURO FERDINANDO - Lançamento  -  Animação / 
Comédia / Aventura -  Classificação livre  -  97 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (11)  a  Quarta (17):   14h20  /  
16h50  /  18h30
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   13h40  /  17h30  
/  20h00
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   15h00
.................................................................................................
COM AMOR, VAN GOGH - Sessão do Cineclube Indaia-
tuba -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  94 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (13):   13h30   ///   Terça (16):   
20h30
*Atenção:  para o Cineclube os ingressos tem preço de R$ 
12,00 para o público em geral.  Maiores de 60 anos pagam 
ingresso promocional a R$ 6,00
.................................................................................................
JUMANJI - 2ª semana  -  Aventura  -  Classificação 12 anos  
-  119 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (11)  a  Quarta (17):   21h35
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (11)  a  Quarta (17):   13h40  /  
16h25
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   14h00  /  19h10
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (11)  a  Quarta (17):   19h00
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   16h35  /  21h45
.................................................................................................
FALA SÉRIO, MÃE! - 3ª semana  -  Comédia  -  Classifi-
cação 10 anos -  79 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (11)  a  Quarta (17):   14h00  /  
16h00
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   15h40  /  18h15  
/  20h30
.................................................................................................
O REI DO SHOW - 4ª semana  -  Drama / Musical  -  Clas-
sificação 12 anos  -  104 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá*: Quinta (11)  a  Segunda (15)   e  na  
Quarta (17):   20h30. *na terça, dia 16, não haverá exibição 
deste filme
.................................................................................................
STAR WARS - OS ÚLTIMOS JEDI - 5ª semana  -  Ficção 
/ Ação / Aventura  -  Classificação 12 anos  -  150 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   14h15
.................................................................................................
EXTRAORDINÁRIO - 6ª semana  -  Drama  -  Classificação 
10 anos  -  114 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (11)  a  Quarta (17):   21h00
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (11)  a  Quarta (17):   18h00
Polo Shopping: Quinta (11)  a  Quarta (17):   16h10  /  
18h45  /  21h15

CINEMADireto do Mercadão de 
São Paulo, o famoso Hocca 
Bar abre sua primeira filial no 
interior, desta feita foi aberta 
a filial no segundo piso da 
expensão do Shopping Igua-
temi Campinas, sendo o mais 
famoso restaurante do Merca-
do Municipal de São Paulo, 
conhecido mundialmente por 
criar e servir o Pastel de Ba-
calhau e por tornar o Lanche 
de Mortadela um símbolo 
da cidade (o Hocca detém a 
medalha José de Anchieta 
por esse feito). Com abertura 
ao público marcada para hoje 
terça-feira, 9 de janeiro, a 
loja com mais de 300 lugares, 
oferece muito conforto em um 
ambiente agradável, recriando 
os ares do mercadão com ele-
mentos bem pitorescos. 

A diversão das crianças neste período de férias está garantida no Parque Mall, 
em Indaiatuba. De 15 a 19 de janeiro (de segunda a sexta-feira), o shopping realiza 
mais uma edição da Oficina de Férias do Parque Mall – Diversão e Aprendizado. 
Em parceria com a Crtl+Play, CNA e Supera Indaiatuba, será disponibilizada uma 
programação completa e gratuita. Com vagas limitadas, as inscrições devem ser 
feitas no site www.parquemall.com.br. A Colônia de Férias CNA trará para o Parque 
Mall cinco dias de muito aprendizado para crianças entre 3 e 10 anos. Por intermé-
dio de Snack Aulas, elas irão participar de minicursos e vão aprender sobre noções 
básicas da língua inglesa. Leitura, interpretação de texto, escrita e fala também serão 
desenvolvidas durante as atividades. As oficinas ocorrem diariamente, sempre das 
14h às 16h. Na segunda-feira, dia 15, serão aplicadas a crianças de 3 a 4 anos. No 
dia seguinte (16) será a vez dos participantes com 5 e 6 anos. Na quarta-feira, dia 
17, o CNA recebe no Parque Mall crianças de 7 a 8 anos. A quinta-feira, dia 18, 
será destinada aos que possuem 9 a 10 anos. A programação será encerrada na 
sexta-feira, dia 19, quando as crianças de todas as idades participam da Culinária 
CNA. Neste dia a inscrição poderá ser feita também no local da atividade. Durante 
todas as aulas os participantes vão receber gratuitamente material de apoio.

Uma das melhores noites de Réveillon no Indaiatuba Clube, 
foi a desta virada, 2018, muita gente bonita, muitos amigos que-
ridos, uma decoração supimpa de Vlademir Seneme, a mais que 
excelente Banda Medley, mostrou a que veio fazendo o público 
presente dançar muito, e o jantar do Buffet Verona, divino. 
Parabéns Indaiatuba Clube, por fazer parte gloriosa dos meus 
20 anos de jornalismo cobrindo este réveillon sempre tão bom.

Almoço com meu irmão e família, novamente na Chácara dos 
Marinos, sempre muito bom e divertido, valeu a pena família.

Cerimonialista Ivanilde Reis e equipe parabenizam o casal 
Jéssica e Roger pelo seu casamento

Sr. Orlando da Placas e Fotos para Túmulos posando para o 
click do JME
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Outro dia estava com um amigo num restaurante e vimos 
um vinho daqueles bons e caros. O garçom logo perguntou 
se queríamos aquela safra pra acompanhar o pedido e o meu 
amigo, sem pensar duas vezes, disse “Mete o saca rolha”. 
Depois de dar boas risadas com aquela expressão, ele me 
contou que aquela frase servia pra vida. Que tempos atrás 
tinha perdido um grande amigo que tinha uma grande adega 
com vinhos caríssimos, e deixava os vinhos lá, sem abrir. 
Certo dia, morreu num acidente, e a esposa do cara acabou 
se casando com um outro, mais jovem, que consumiu toda 
a adega em tempo recorde. Depois disso, ele começou a 
perceber quantas vezes na vida desperdiçava oportunidades, 
deixando pra depois. Sendo que o depois pode nem existir. Eu 
fiquei refletindo sobre isso e hoje quero te perguntar: quantas 
oportunidades você desperdiça, se preparando, sem entrar em 
campo? Quantas roupas deixou de usar esperando a ocasião 
especial? Quantas atitudes deixou de tomar, acreditando que 
sempre existiria ‘a semana que vem’, adiando seus sonhos? 
Por isso, a dica de hoje é ‘mete o saca rolha’. Abra a gar-
rafa de sonhos, tome as atitudes que precisa tomar, pare de 
procrastinar achando que a vida é eterna e que vai ter todo 
o tempo do mundo pra tentar, cair, errar e seguir em frente. 

“Mete o saca rolha” pode ser uma fi-
losofia de vida. Pra ele, que diz que 
nunca viu carro forte seguindo carro 
funerário, é uma frase inspiradora. 
Não deixe os bons vinhos pra amanhã. 
Não espere pra agir se a hora é agora e 
não desperdice seu tempo acreditando 
que amanhã dá pra fazer diferente. O que 
a gente tem é hoje. Então, mete o saca 
rolha e segue em frente!!!!

“Mete o saca rolha”

Juarez Donizete - Sommelier Internacional Fisar. 
Diretor na Enoteca Trattoria do Vinho

Arquiteta Flavia Aldrigh r Alessandro no  Natal em São Paulo

Rudy almoçando no Cintra Restaurante

Marco e Marquinhos no Restaurante Via Brasil Maciel almoçando no Grenelle Gastropub

Eliane e Juninho no Restaurante Via Brasil

Adriano, Nathan e Adriana almoçando no Cintra Restaurante

Diego e Guilherme no restaurante Casa da Moqueca

Luiz Sponchiado e Isabely no restaurante Casa da Moqueca

Sorteio da Cesta da campanha de natal do Edifício The Diplomat Office & Mall o ganhador é Marcio José Alves 
que consumiu no The Cleaver

Rubens Curi, Felipe Pimentel e Danilo Bissoli da Cozinha 
Maricota onde você encontra deliciosos almoços com uma 
comida saborosa e preparada com muito carinho. Ligue no 
disk entrega e peça a sua - Fone: 3392-4640

Deise, Marcelo e Walfner no restaurante Caipirão
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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!

Aniversariante - Atento

Equipe Sub 17 da escola de futebol oficial do cruzeiro em 
recente campeonato interno

Amanda e Fernando, proprietários da Escola de Idiomas 
Influx, casaram-se no último mês de dezembro. Receberam 
os cumprimentos dos familiares e amigos em um lindo evento 
no Haras Fortaleza em Curitiba.  Parabéns aos noivos e 
também à Rose Liz e Rodrigo, mãe e irmão da noiva, que 
presenciaram esse momento. Desejamos muitas felicidades!

Tatiana Dias foi a grande ganhadora do Fogão Electrolux de 5 bocas e Francisco de Oliveira, o sortudo que levou o Cooktop 5 
bocas da Consul que a Conceição Gás e Água sorteou em dezembro da ULTRAPROMOÇÃO. Parabéns aos ganhadores!

Alunos da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em recente 
treino preparatório para o Campeonato em Monte Sião

Goleiros da Escola De Futebol Oficial do Cruzeiro
Equipe sub 09 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente Campeonato Eliton - 12/01 Benedito - 06/01

Leonardo - 05/01Leomar - 10/01

Gabi Antelmi Micropigmentação e Estética comunica à todos 
os clientes e amigos que está atendendo no Edíficio Sky 
Towers que fica na Av. Presidente Vargas, 2921 - Sala 313 - 
Vila Homero - (19) 3017.5909 | (19) 9 9863.5143

Cerimonialista Ivanilde Reis e equipe parabenizam o casal 
Jéssica e Roger pelo se casamento

Quem aniversariou 
essa semana foi 
o nosso amigo 
Boanerges 
Gonçalves. A equipe 
do Grupo Mais 
Expressão deseja 
muitas felicidades. 
Parabéns!
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LOCAÇÃO – SALÕES E SALAS

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

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

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

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

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

Centro 
Salão 25m², 24 de maio. 
R$ 1000,00 + iptu

Centro – SL00323
Salão c/ 30M² E 01 Wc.
R$ 1.100,00 IPTU INCLUSO R. 15 de 
Novembro, 432

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 24 DE MAIO 
80m² COM ESTACIONAMENTO P/03 
AUTOS E SISTEMA DE SEGURANÇA
R$ 4.000,00

Ótimo Salão. SL00343
600 M², na av visconde de Indaiatuba 
com estacionamento para 11 veículos  
R$ 12.000,00 + IPTU

LOCAÇÃO - CASAS

Jd. Adriana – CA02881
Casa de fundos com 02 cômodos 
amplos, Wc, vaga para moto.
R$ 550,00 + IPTU

VILA MARIA HELENA CA02833 
CASA DE FUNDO. ÁGUA E LUZ 
INDEPENDENTE 
1 DORM, BANHEIRO E COZINHA. 
R$ 600,00 + IPTU

Jd. Pau Preto – CA02513
Casa de fundos com 01 dormitório, co-
zinha, sala, lavanderia, Wc, despensa, 
quintal com churrasqueira, sem vaga.
R$ 600,00 + IPTU
 
Vila Furlan CA03018  
01 DORM, SALA, COZINHA, 1 WC E 1 
VAGA COBERTA 
FUNDOS. ÁGUA E LUZ INDEPEN-
DENTE 
R$ 700,00 + IPTU

Jd. Morada do Sol – CA 02977
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, 
área de serviço, 01 vaga
R$ 780,00 isento de iptu

Centro ca03007
02 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, 
e vaga p/ moto 
R$ 800,00 + IPTU

Centro CA02867 
02 dormitórios, sala, copa, cozinha, 02 
banheiros. Sem vaga. 
R$ 850,00 + IPTU

Jd.Adriana – CA03005
(piso superior) 02 dormitórios, sala, 
cozinha, Wc, varanda, sem vaga.
R$ 900,00 

JD NELY CA03019 
02 DORM, SALA, COZINHA, 1 WC, A.S, 
QUINTAL E GARAGEM COBERTA 
R$ 900,00 + IPTU

VILA FURLAN CA03017 
FRENTE. 02 DORM, SALA, COZINHA, 1 
WC, E UMA VAGA COBERTA 
R$ 1000,00 + IPTU

VILA MERCEDES CA03016 
03 DORM, SALA 02 AMBIENTES, COZI-
NHA, 01 BANHEIRO, AMPLO QUINTAL 
( FRENTE E FUNDOS, COM POMAR), 
ÁREA DE SERVIÇO, E GARAGEM 
COBERTA , TERRENO 250m² 
R$ 1100,00 + IPTU

JD PRIMAVERA CA03012 
03 DORM (1SUÍTE), SALA, WC, 
COZINHA COM ARMÁRIOS, A.S, E 
GARAGEM COBERTA P/ 02 AUTOS. 
R$ 1500,00 + IPTU

VILA AVAÍ CA03009 
03 DORM (1SUÍTE), SALA, 1 BA-
NHEIRO, COZINHA, GARAGEM P/ 02 
AUTOS 
R$ 1800,00 + IPTU 

CIDADE NOVA CA03020 
03 DORM (1 SUÍTE), SALA, COZINHA 
COM PLAN, 1 BANHEIRO, QUINTAL 
COM LAVADO E GRAMADO E GARA-
GEM P/04 AUTOS (COBERTA P/02 
AUTOS) 
R$ 1900,00 + IPTU 

Centro-CA03004
03 dormitórios, Wc, ampla sala, cozinha, 
despensa,02 vagas coberta.
R$2.300 + IPTU

LOCAÇÃO – APARTAMENTOS

Kitnet  CENTRO AP00694
DORM, COZINHA,BANHEIRO ( SEM 
VAGA)
R$ 600,00 ÁGUA E IPTU INCLUSO

Jd. Moacir Arruda –AP00822
02 dormitórios, Wc, sala, cozinha, 01 
vaga coberta
R$ 800,00 + cond 

Pq São Lourenço – AP 00399
02 dormitórios, Wc, sala, cozinha com 
armários, lavanderia com armários a 
01 vaga
R$ 900,00 + Condomínio R$ 100,00 
+ IPTU.

Cecap –AP00834
02 dormitórios, Wc, sala, cozinha, área 
de serviço, 01 vaga coberta
R$ 1.000,00 ( Incluso condomínio e 
IPTU)

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

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

Jd.Pau Preto– AP00832
 02 dormitório com armários planejados, 
sala com varanda, cozinha e área de 
serviço planejado, Wc e 01.
R$ 1.150,00 + Condomínio R$ 280,00 + 
IPTU R$ 80,00

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

Grand Ville (Cobertura) – Cecap. 
AP00828 
03 Dorm (1 suíte), sala, cozinha, 
banheiro, a.s. 
Cobertura sala, área gourmet e banhei-
ro. 2 vagas. 
R$ 2.050,00 – incluso cond e iptu

APARTAMENTO CENTRO. AP00745 
03 DORM COM ARMÁRIOS, COZINHA 
PLAN, DORM P/ EMPR. E DUAS 
VAGAS. 
140m²  
R$ 2950,00 (incluso cond e iptu) 

VENDA- APARTAMENTOS

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

Jd.Morumbi– AP00802
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, área de 
serviço e 01 vaga.
R$ 150.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pq. São Lourenço –AP00744
02 dormitórios com armários, Wc, sala, 
cozinha planejada, área de serviço, 
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.Eldorado  CA02963 
02 dormitórios, sala, cozinha,  
Wc, quintal e 02 vagas.
R$180.000,00
 
Jd. dos Colibris – CA03003 
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc,  
quintal, área de serviço, 02 vagas.
R$200.000,00
Vila Brizola – CA02996
Casa frente – Sala, cozinha, 01 dormitório, 
Wc.
Casa fundos – 01 dormitório, cozinha, Wc.
R$210.000,00

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

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

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

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

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

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

Casa Moradas do Itaici – CC00034
02 dormitórios, sala, cozinha, área de 
serviço, quinta, e 03 vagas.
R$ 310.000,00

Casa em Cond. 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

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

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

VENDA - CHÁCARAS

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

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

VENDA -TERRENOS 

Oportunidade!
Jd. Imperio (Vila Paraty) – TR00799 
150m² preço de lançamento. 
R$89.990,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Loteamento Jd. Residencial Dona 
Lucilla
 Terrenos de 300 m² E 378 m².
 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

Res. dos Guarantãs – CA02874
03 dormitórios (01 suíte) lavabo, Wc, sala, 
cozinha com armário, lavanderia, área 
gourmet com churrasqueira, 02 vagas.
R$ 392.000,00

V. Todos os Santos–CA02917
03 dormitórios, escritório, sala 02 am-
bientes, cozinha, área de luz interna, 01 
banheiro, 01 lavabo, pequeno quintal, 02 
vagas cobertas.
R$ 400.000,00

Casa em Condomínio Parque Real –
CC00053
03 dormitórios (01 suíte), sala pé direito 
alto, Wc, cozinha, churrasqueira, 03 vagas.
Todos os quartos e sala com preparo para 
ar condicionado.
Aceita permuta por terreno, apartamento 
ou carro.
R$ 415.000,00

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

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

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

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

Jd. Esplanada II – CA02981
03 dormitórios (03 suítes), sala 02 ambien-
tes, 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, cozi-
nha planejada, despensa, área de serviço, 
quintal com forno a lenha, churrasqueira, 
piscina, Wc, 04 vagas e portão eletrônico.
R$ 1.100.000,00

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

Res. Village Terras de Indaiá – CC00049
 03 dormitórios, closet, sala 02 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 apar-
tamento ou casa térrea em cond. Fechado)  
R$ 1.350.000,00
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VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITÓRIOS

CA.210 – JD.SÃO FRANCISCO – R$240 
MIL – 2dorms, sala, coz, wc
CA.234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dorms, 
sala, coz, 2 wc, lavanderia, quintal, garagem 
descoberta para 5 carros.
CA.242 – JD.MORADA DO SOL – 2dor-
ms(1st), sala, coz com armário, wc, garagem
CA.253 – R$190 MIL – JD.PEDROSO – 
2dorms, sala, coz, dispensa, wc, lavanderia, 
garagem

CASAS DE 2 DORMS - FINANCIAMENTO 
PELA CAIXA ECÔNOMICA DO TERRENO 
E DA CONSTRUÇÃO. CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITÓRIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$380 MIL 
– 3dorms(1st), sala, coz, wc, piscina, churras-
queira, garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$750 MIL 
– 3 suites, sala 2 ambientes, coz planejada, 
lavanderia, lavabo, 2 wc social, churrasqueira 
com pia, aquecedor solar, quintal, garagem 
coberta para 2 carros.
CS.329 – VL.RUBENS – R$470 MIL – 3 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, ga-
ragem. 
CA.369 – PQ.INDAIA – R$370 MIL – 3dor-
ms(1st), sala, copa, coz, escritório, 2wc, 
lavanderia, 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 
planejada, lavanderia, dorm e WC de empre-
gada, escritório, área gourmet, área de luz, 
garagem coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.
CA.381 – VL MARIA HELENA – R$1.700.000, 
00 – 3dorms(1st), sala 3 ambientes, coz am-
pla, lavabo, dispensa, lavanderia, dorm e 
wc de empregada, edícula com 2 wc, chur-
rasqueira, piscina, quintal, garagem. Obs 
:para construtores é possível desmembrar 
os 2700m² em lotes sendo 3 de 380m² e 1 
de 950 m²

CONDOMÍNIOS 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 ambien-
tes 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 ameri-
cana, lavanderia, WC, churrasqueira c/pia, 
garagem coberta para 1 carro e descoberta 
para 1 carro.

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$360 MIL – 
3dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, wc, 
lavanderia, garagem coberta para 2 carros.
AP.517 – JD.RENATA – R$200 MIL – 2 dor-
ms, 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, va-
randa, coz, 2 wc, ar condicionado, garagem 
coberta para 2 carros.
AP.553 – JD ALICE – R$200 MIL – 2dorms 
com ae, sala, coz planejada, wc com ae, 1 
vaga de garagem
AP.554 – JD.MONTE VERDE – R$255 
MIL – 2 dorms (1st), sala 2 ambientes, coz 
americana, wc com box e gabinete, 1 vaga 
de garagem descoberta

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS 
E COMERCIAIS APARTIR 

DE 300M² APARTIR DE 180 MIL

TE.22 – BELA VISTA – R$180 MIL – 250m²
TE.23 – JD.MANTOVA – R$110 MIL – 216m²
TE.24 – JD. DOS SABIAS – R$115 MIL – 150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.64 – JD.DOS IMPERIOS – R$95 MIL – 150m²
TE.68 -  ALTO DE ITAICI – APARTIR DE 
R$179 MIL – apartir de 305m²

CHÁCARAS E SÍTIOS

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

CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$180 MIL – 
AT: 5.130m² - somente em dinheiro 
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 
1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – 
R$106 MIL – 930m²
CH.728 – RECANTO CAMPESTRE AN-
DROVANDIA – R$425 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc, varanda, pomar, área gourmet no 
alicerce, garagem
CH.753 – OLHO D’ÁGUA – R$140 MIL – 
1000m²
CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dor-
ms, coz, wc, varanda, 1 vaga de garagem 
coberta, pomar, cercado com alambrado.
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$70, 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 71.000m².

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 DORM.

VILA ALMEIDA – R$440, 00 – dorm, coz 
e wc 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450, 
00 – dorm, sala, coz, wc
JD.CALIFORNIA – R$450, 00 – dorm, 
coz, wc
CECAP III – R$600, 00 – dorm, coz, wc
JD.PAU-PRETO – R$600, 00 – dorm, coz, 
WC, sem garagem
JD.MORADA DO SOL –R$600, 00 – dorm, 
sala, coz, wc
VL. BRIZOLA – R$650, 00 – dorm, coz, WC
JD.MORADA DO SOL – R$650, 00 –dorm, 
sala, coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$680, 00 – dorm, 
sala, coz, wc
VL. ALMEIDA – R$700, 00 – dorm, sala, 
coz, wc
CIDADE NOVA – R$700, 00 – dorm, sala, 
coz, wc, quintal, sem garagem
VL.MERCEDES – R$750, 00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de carro.
JD.MORADA DO SOL – R$880, 00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, entrada de moto
PQ.DAS NAÇÕES – R$850, 00 – dorm, 
sala, coz, wc, garagem para 1 carro.
VL.MERCEDES – R$900, 00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem
CIDADE NOVA – R$1200, 00 – 2 dorms, 
sala, coz, wc, garagem coberta para 1 
carro.
JD.SANTA CRUZ – R$1200, 00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem
VL.RUZ PERES – R$1400, 00 (frente) 
2dorms, sala, copa, coz, WC, garagem  
R$800, 00 (fundos) dorm, sala, coz, wc 
VL.VITORIA – R$1430, 00 – 3dorms, sala, 
coz, wc, garagem para 1 carro
VL.TELLER – R$1600, 00 – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc, quartinho nos fundos com 
wc, garagem                           
PARK REAL – R$2300, 00 – 3dorms(1st), 
sala, coz planejada, wc, lavanderia com 
armários, churrasqueira, garagem
JD.MONTE VERDE – R$2.500, 00 – CO-
MERCIAL – 3dorms(1st), sala, coz ameri-
cana, WC, as, entrada de carro.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3dorms c/
sacada e armários (1st c/hidro), sala de 
estar c/ lareira, sala de jantar e TV, copa, 
coz planejada, lavabo, lavanderia, dorm e 
WC de empregada, escritório, dispensa, 
piscina, área gourmet completa, salão de 
festa, portão eletrônico, garagem para 2 
carros coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630, 00 – 
1dorm, sala, coz, wc, sem garagem.
JD.SANTA CRUZ – R$750, 00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, as, garagem
PQ.INDAIA  R$730, 00  2dorms, sala, 
coz, WC, sacada, 1 vaga de garagem
JD.JEQUITIBÁ – R$850, 00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem (SEM COND.)
VL.ALMEIDA – R$850, 00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, 1 vaga de garagem (SEM 
COND)

JD.MONTE VERDE – R$1000, 00 – 2dor-
ms (1st), sala 2 ambientes, coz americana 
planejada, wc, 1 vaga descoberta 
JD.ALICE – R$1200, 00 – 3dorms(1st), sala, 
coz, wc, 1 vaga de garagem
JD.NELLY – R$1320, 00 – 3dorms(1st), sala, 
coz, WC, 1 vaga de garagem
VL.BRIZOLA – R$1.500, 00 – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc, as, garagem 
coberta para 2 carros 
PQ.BOA ESPERANÇA – R$2 MIL – 3dorms 
(1st) todos com a/e, sala 2 ambientes, sacada, 
coz com a/e, lavanderia, WC (NOVO)
CIDADE NOVA – R$2500, 00 – 3 dorms, 
(1st), sala de estar e jantar, coz, wc, varanda 
gourmet, 2 vagas de garagem coberta

SALÃO

CIDADE NOVA – R$500, 00 – 36m², meza-
nino com pia e wc
CENTRO – R$600, 00 – 28, 22m², wc
JD.OLINDA – R$900, 00 – 55m², 2wc, es-
critório
PAU – PRETO – R$900, 00 – 87m², wc
JD.DO VALE – R$1.100, 00 – 90m², WC
JD.ITAMARACÁ – R$1200, 00 -  100m², 
2wc, salinha
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500, 00 –   80m², 
com 2wc e duas portas de entrada..
JD.MORADA DO SOL – R$2.000, 00 – 130 
m², wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300, 00 - 150m², 
WC
CENTRO – R$2.700, 00 – 200m², WC + WC 
cadeirante
CIDADE NOVA – R$5.500, 00 – 260m² + 
100m² de terra

SALAS

CENTRO -  R$1000, 00 - 32, 47, wc – EDIFI-
CIO 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.
CIDADE NOVA – R$1500, 00 – 50m², 2wc, 
1 vaga de garage, sacada, ar condicionado, 
montado para estetica
VL.CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 46m², 
2wc, 1 vaga de garagem

TERRENOS

VL.HAVAI – R$1200, 00 – terreno murado 
com quadra
JD.SANTIAGO– R$2200, 00 – 3030 m², 
água e luz

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400, 00 –  219m², 
escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 
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ref. site 12668 - Ed. Recanto do Bos-
que - 2 dorm. / sala / coz. / wc. / as / 
gar R$190.000,00

ref. site 456971Edifício Pictor - 2 
dorm / suite / sala / coz amer / wc / 
as / 2 gar cob. R$ 310.000,00

ref. site 913451 - Terras de Itaici - 
Chácara só terra com 1.600 m² com 
terraplanagem R$300.000,00

ref. site 766991 – Jd. Morada do Sol 
- 1 dormt/ sala/ coz/ wc / lavand / 
R$500,00

ref. site 634691 - Green View Village - 3 
stes / escrit/ lavabo / 2 salas / coz/ espaço 
gourmet/ piscina / lav / 4 gar R$840.000,00

ref. site 976991 – Jd. Primavera – 1 
dormt/ coz/wc / 1 gar R$800,00

ref. site 762791 - Jardim Mantova  - 
Terreno em condomínio fechado c/ 
205 m² R$125.000,00

ref. site 676991 - Jd. Morada do Sol 
- 3 dormt/ 1 suite / 2 salas/ coz/ wc / 
lavand / churrasq/ R$900,00

ref. site 991991 - Vila Florença - 3 dor-
mt/ 1 suite / sala/  2 wc / coz / lavand / 
2 gar R$1.500,00 + IPTU / R$350.000,00

ref. site 796991 - Jardim Regina – 
2 domrt/ sala/ coz / wc / lavand / 
quintal / gar R$1.200,00

ref. site 134891 - Jardim Esplanada 
II - 3 dormt/  2 suítes / sala/ cozi/ 
wc / lavand/ 4 gar / R$689.000,00

ref. site 061991 - Solar dos Girassó-
is - 2 dormt/ sala p/2 amb/ coz /wc / 
lavan/ 1 gar R$680,00+ COND + IPTU
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TEM IMÓVEL PARA LOCAÇÃO? ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

IMÓVEIS COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO:
 
VILA MARIA HELENA - SALÃO COMERCIAL COM 200 M² (TERRENO 
C/ 300 M²), ESCRITÓRIO, 2 BANHEIROS, PÉ DIREITO ALTO, POUCOS 
METROS DA AV. CONCEIÇÃO - R$3.500,00 + IPTU
DISTRITO INDUSTRIAL - GALPÃO RECÉM REFORMADO C/ 514 M2 DE 
A.C., ESCRITÓRIO, COZINHA, BANHEIROS, RECUO FRONTAL C/ ESTACIO-
NAMENTO, TERRENO DE 1000 M2 - R$5.000,00 + IPTU
CENTRO - sala comercial com 80 m², recuo com 2 vagas na frente. 
Recepção e divisórias com 2 salas pequenas, uma sala maior e outra sala 
para arquivo, cozinha com pia, 2 banheiros e área de luz nos fundos – 
R$1.800,00 + IPTU
DISTRITO INDUSTRIAL - GALPÃO INDUSTRIAL C/330 M2 DE A.C., 
ESCRITÓRIO, BANHEIROS - R$4.500,00 + IPTU
CIDADE NOVA - SALA COMERCIAL COM 45 M2, PRÓXIMO À AV. PRES. 
KENNEDY - R$1.000,00 + IPTU
DISTRITO INDUSTRIAL - GALPÃO INDUSTRIAL C/600 M2 DE A.C. 
(TERRENO DE 1000 M2), ESCRITÓRIO, BANHEIROS, RECEPÇÃO - 
R$7.500,00 + IPTU
 

IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA LOCAÇÃO:

CIDADE NOVA - CASA C/ 1 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
ÁREA DE SERVIÇO, 1 VAGA COBERTA – R$800,00 + IPTU – ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO!
CIDADE NOVA - CASA C/ 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEI-
RO, ÁREA DE SERVIÇO, 1 VAGA COBERTA – R$900,00 + IPTU – ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO!
JD. ITAMARACÁ - 1 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, BANHEIRO, A S. 
CASA INDEPENDENTE, GARAGEM COBERTA - R$850,00 + IPTU
JD. MOACIR ARRUDA - TIPO APARTAMENTO, 2 DORMITÓRIOS 
SENDO 1 SUÍTE, SALA, COZINHA, BANHEIRO, A S., SEM GARAGEM - 
R$900,00 + IPTU
CIDADE NOVA - CASA DE FUNDOS C/ 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, A S. (NÃO TEM GARAGEM PARA CARRO) - R$700,00 + IPTU
PQ. RES. INDAIÁ - APARTAMENTO C/ 2 DORMITÓRIOS, SALA, CO-
ZINHA, BANHEIRO, 1 VAGA - R$1.000,00, INCLUSO CONDOMÍNIO E 
IPTU, ANDAR ALTO
VILA VITORIA - REGIÃO CENTRAL, CASA C/ 2 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO, QUINTAL, ÁREA DE SERVIÇO (NÃO TEM GARAGEM 
PARA CARRO) - R$1.000,00 + IPTU
JD. MOACIR ARRUDA - APARTAMENTO C/ 3 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO, MÓVEIS PLANEJADOS, 1 VAGA COBERTA, BEM 
LOCALIZADO - R$1.450,00 INCLUSO IPTU E CONDOMÍNIO
JD. MORADA DO SOL - 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
A S., GARAGEM COBERTA - R$900,00 + IPTU

CIDADE NOVA - APARTAMENTO C/ 3 DORMITÓRIOS C/ ARMÁRIOS 
(1 SUÍTE MASTER C/ HIDRO E CLOSET), SALA DE ESTAR, SALA DE 
JANTAR, COZINHA GRANDE, SACADA, ÁREA DE SERVIÇO, LAVABO, 2 
VAGAS COBERTAS. ANDAR ALTO - R$2.300,00 + CONDOMÍNIO + IPTU
CENTRO – CASA ESPAÇOSA C/ 2 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), SALA GRAN-
DE, COPA, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, 1 VAGA COBERTA. PRÓXIMA A 
RODOVIÁRIA, R. 24 DE MAIO, ETC – R$1.200,00 + IPTU
JD. MOACIR ARRUDA - 2 DORMITÓRIOS C/ ARMÁRIOS, BANHEIRO, SALA 
GRANDE, COPA, COZINHA, ÁREA DE LUZ, FUNDOS COM + 1 QUARTO E BA-
NHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, GARAGEM PARA 4 CARROS - R$1.700,00 + IPTU
CENTRO - Apartamento Ed. Albatroz (1 apto p/ andar) com 3 dormitórios 
(1 suíte máster com hidromassagem) com armários, sala em 3 ambientes, 
lavabo, cozinha c/ móveis planejados, varanda, quarto de empregada 
c/ banheiro, área de serviço. Segurança 24 hs. 3 vagas cobertas - 
R$4.500,00 (condomínio e IPTU inclusos)
 

IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA VENDA:
 
**LANÇAMENTO TERRENOS EM CONDOMÍNIO FECHADO A PARTIR 
DE 200 M², ÁREA VERDE PRESERVADA, PEQUENA ENTRADA + SAL-
DO EM ATÉ 84 X!!** - COMPRE AGORA E ESCOLHA OS MELHORES 
LOTES! IDEAL PARA MORADIA OU INVESTIMENTO
PARQUE SÃO LOURENÇO - APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO 
FECHADO COM 3 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), SALA EM 2 AMBIENTES, 
COZINHA, BANHEIRO SOCIAL. MOVEIS PLANEJADOS, 1 VAGA CO-
BERTA - R$225.000,00 – EXCELENTE OPORTUNIDADE!!
VL. HAVAÍ - 3 TERRENOS JUNTOS NA PARTE ALTA (PRÓXIMOS À 
RÁDIO JORNAL), TOTAL DE 990 M² - CONSULTE!
JD. PEDROSO - CASA COM 1 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, 1 VAGA, EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - R$180.000,00
JD. POMPÉIA - APARTAMENTO NO EDIFÍCIO SOHO COM 3 DORMI-
TÓRIOS (1 SUÍTE), SALA EM 2 AMBIENTES, COZINHA, BANHEIRO 
SOCIAL, 2 VAGAS NO SUBSOLO. ANDAR ALTO, LOCALIZAÇÃO 
PRIVILEGIADA - R$450.000,00 (FINANCIA, ESTUDA PROPOSTAS)
JD. PEDROSO - APARTAMENTO COM 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, BANHEIRO, 1 VAGA COBERTA. RICO EM MÓVEIS PLANEJADOS 
- R$230.000,00 (PERMUTA POR TERRENOS ATÉ 50% DO VALOR)
JD. PAU PRETO - CASA COM 4 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), SALA, 
COZINHA, BANHEIRO. FUNDOS C/ + 1 QUARTO E BANHEIRO, 1 VAGA 
COBERTA. TERRENO DE 250 M² - R$450.000,00
JD. DOS SABIÁS – TERRENO + CONSTRUÇÃO, CASA C/ 2 DOR-
MITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 1 VAGA, A PARTIR DE 
R$210.000,00 (ENTRADA + FINANCIAMENTO)
V. MARIA ELENA - TERRENO COM 320 MTS, ÓTIMA TOPOGRA-
FIA E LOCALIZAÇÃO, DESMEMBRA - R$260.000,00 (IDEAL PARA 
INVESTIDOR)

VENHA REALIZAR SEU SONHO!!! VOCÊ PODE! CASAS A PARTIR DE 
R$ 190.000,00 TERRENO + CONSTRUÇÃO Fone: 3875-7672 / 9.7405-1651

IMÓVEIS A VENDA IMÓVEIS LOCAÇÃO
CH00260 Chácara Vale do Sol para 
Venda Terreno 1000 metros Área cons-
truída 166, 2 quartos, Cozinha, Sala,  
Varanda  Piscina com churrasqueira e 
mais uma suite.  R$ 480.000,00

TE00253 TERRENO para Venda 
Esplanada II, Indaiatuba 360,00 total 
R$ 300.000,00

TE00254 TERRENO para Venda 
EUROPARK COMERCIAL, INDAIA-
TUBA  500,00 total R$ 265.000,00

AP00268 OPORTUNIDADE ap. 
TÉRREO planta maior DUETO DI 
MARIHA c/3dorm s/1suite wc social   
gabinetes coz. Planej  lav. sala c/
varanda gourmet 3 vagas de gara-
gem. cond. portaria 24horas sauna 
piscina salão de festas playgraud  
ao lado supermercado escolas e 
acesso a rodovias R$300.000

CASA para Locação JARDIM OLINDA, IN-
DAIATUBA 2 dormit., 1 sala, 1 banheiro, 1 vaga. 
R$ 1.200,00 + IPTU

APTO MOBILIADO VILLAGIO D’AMORE - 2 
dorm,sala, cozinha, wc, 01 vaga de garagem, 
Condomínio com ampla área de lazer, con-
tendo piscina adulto (raia com 25 metros), 
piscina infantil, quadra poliesportiva, salão 
de festas, salão de jogos, 7 quiosques indivi-
duais com churrasqueira, mais o playground 
infantil.  R$ 1.200,00 + Iptu Cond.

AP00268  DUETO DI MARIHA c/3dorm s/1suite 
wc social   gabinetes coz. Planej  lav. SALA c/va-
randa gourmet 3 vagas de garagem. R$ 1.800,00 
Aluguel Cond. IPTU
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VENDE-SE CASAS INDAIATUBA

OPORTUNIDADE ÚNICA!! VILA BRIZOLA. 03 
DORMITÓRIOS (01SUITE) DE R$280.000,00 EM 
OFERTA SOMENTE PARA O MES DE JANEIRO 
POR APENAS: R$250.000,00 03 DORMITÓRIOS, 
SUITE, CHURRASQUEIRA, GARAGEM COM POR-
TÃO ELETRONICO, BOM ACABAMENTO EM LOTE 
DE 125M2. F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 
CORRA!!
OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM BELO HORIZON-
TE. 03 DORMITÓRIOS (01SUITE) DE R$340.000,00 
EM OFERTA SOMENTE PARA O MES DE janeiro 
POR R$280.000,00 03 DORMITÓRIOS, SUITE, 
CHURRASQUEIRA, GARAGEM COM PORTÃO 
ELETRONICO, BOM ACABAMENTO EM LOTE 
DE 150M2. F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 
CORRA!!.
JD.COLIBRIS, 02 DORMITÓRIOS (01 Suíte) SALA- 
COZINHA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, GARAGEM 
P/02 AUTOS. OPORTUNIDADE ÚNICA!! EM OFERTA 
PARA O MÊS DE JANEIRO DE: R$300.000,00 POR 
APENAS: R$245.000,00 AC. FINANC, OU TERRENO 
NO NEGÓCIO. F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 
CORRA!!
JARDIM HUBERT: 03 DORMITÓRIOS (01 SUITE) 
COZINHA AMERICANA-MEZANINO NOS FUNDOS 
- GARAGEM C/PORTÃO ELETRONICO – LOTE DE 
130M2. OPORTUNIDADE ÚNICA!! R$270.000,00. 
ACEITA LOTE/ FINANCIAMENO. TEL: 19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294.CORRA!!
OFERTA INACREDITÁVEL!!!! NAIR MARIA EM 
SALTO SP, PRÓXIMO A COBREQ, EM LOTE DE 
180M2 04 COMODOS E ENTRADA PARA AUTOS, 
APENAS: R$200.000, ESTUDA 50% DE ENTRADA 
60 x R$1650,00 DIRETO COM O PROPRIETÁRIO.VÁ 
ZUNINDO!!!! F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294.

APARTAMENTO VENDE-SE

APARTAMENTO NO COND. VILLA DAS PRAÇAS, 
PORT.24 HS.COM 02 DORM –SALA-COZINHA-WC-LA-
VANDERIA E 01 VAGA DE GARA. COBERTA-ELEVA-
DOR, SALÃO DE FESTAS, MOVEIS PLANEJADOS-LIN-
DO!! R$225.000,00 AC.FINANCIAMENTO. TEL:19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294
APARTAMENTO NO COND. ANA ELIZA, TÉRREO, 
COM 02 DORM –SALA-COZINHA-WC-LAVANDERIA E 
01 VAGA DE GARA. EM OFERTA PARA O MÊS DE JA-
NEIRO. DE:  R$220.000,00 POR APENAS: R$185.000,00 
AC.FINANCIAMENTO. TEL: 19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294.CORRA!!

SÍTIOS VENDE-SE

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 DOR-
MITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARANDADA, GRAMA-
DA,  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 + PAR-
CELAMENTO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294

TERRENO VENDE-SE

PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA 
RUA) 150M2 – PLANÍSSIMO – R$1030,00P/ M2 
-ESCRITURADO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294

ALUGA-SE CASAS

JD.MORADA DO SOL (ANT-58): PAV . SUP. 02 DORM.-
-SALS -COZ. –WC – LAV – SACADA R$ 850,00 + IPTU

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 98271-6141

OPORTUNIDADE ÚNICA!! VILA BRIZOLA. 03 DORMITÓRIOS 
(01SUITE) DE R$280.000,00 EM OFERTA SOMENTE PARA 
O MES DE JANEIRO POR APENAS: R$250.000,00 03 DOR-
MITÓRIOS, SUITE, CHURRASQUEIRA, GARAGEM COM 
PORTÃO ELETRONICO, BOM ACABAMENTO EM LOTE DE 
125M2. F=3017-2608 / 99762-7997 / 3935-3294 CORRA!!

OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM BELO HORIZONTE. 03 
DORMITÓRIOS (01SUITE) DE R$340.000,00 EM OFERTA 
SOMENTE PARA O MES DE janeiro POR R$280.000,00 03 
DORMITÓRIOS, SUITE, CHURRASQUEIRA, GARAGEM COM 
PORTÃO ELETRONICO, BOM ACABAMENTO EM LOTE DE 
150M2. F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!.

JD.MORADA DO SOL (ANT-59). 01 DORM.-SALA 
-COZ. -–WC – LAV – ENTRADAPARA CARRO R$ 
750,00 JD.MO 
JD.MORADA DO SOL (ANT-59). 01 DORM.-SALA 
-COZ. -–WC – LAV –R$ 650,00 +IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-64) (PAV.INF.) 01 
DORM–SALA -COZ. –WC – LAV – GARAGEM R$ 
750,00  + IPTU 
JD. MORADA DO SOL (ANT-76) 02 DORM–SALA 
-COZ. –WC – LAV – GARAGEM R$ 1.000,00  + 
IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-80). 01 DORM. -COZ. 
–WC – LAV – GARAGEM R$ 650,00 + IPTU 
JD.MORADA DO SOL (ANT-82). 02 DORM.-SALA 
-COZ. -–WC – LAV – GARAGEM R$ 900,00 
JD.MORADA DO SOL (ANT-82) (PAV.SUP). 01 
DORM.-SALA -COZ. –WC –SEM GARAGEM R$ 
600,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-87). 01 DORM.-SALA 
-COZ. -–WC – LAV –R$ 700,00 

ALUGA-SE  APARTAMENTO

PARQUE DAS NAÇOES (VILA DAS PRACAS):02 
DORM (COM ARMARIOS PLANEJADOS).-SALA 
–COZ (COM ARMARIOS PLANEJADOS). –WC – 
LAVANDERIA(COM ARMARIOS PLANEJADOS)  – 
01 VAGA DE GARAGEM COBERTA R$ 1.000,00 + 
COND. R$ 430,00 (AGUA E GÁS INCLUSOS –PIS-
CINA SALAO DE FESTA COM CHURRASQUEIRA 
PLAY GROUD PORTARIA 24HRS)

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL

JD. MORADADO SOL (ANT-70) R$600,00 (EM 
FRENTE A LOJA SONHO MEU)
JD. MORADADO SOL (ANT-82) R$800,00
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classificados
Classificados22B

Casas 2 dorms – Financia-
mento pela caixa ecônomi-
ca do terreno e da constru-
ção. Consulte-nos F. (19) 
98136-7331 / (19)3885-
4500 CRECI 74.092
Casa com 2 dorms no Jd. 
Pedroso R$190 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Casa com 2 dorms no Jd. Mo-
rada do sol R$290 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m², para construtores 
é possível desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, sendo 3 
de 380m² e 1 de 950m² - F. 
98136-7331 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m²,para construtores 
é possível,desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, sendo 
3 de 380m² e 1 de 950m² 
- (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Oportunidade única!! 
Vila Brizola. 3 dormitórios 
(1suite) de R$280.000,00 
em oferta somente para o 
mês de janeiro por apenas: 
R$250.000,00 03 dormitó-
rios, suite, churrasqueira, 
garagem com portão ele-
tronico, bom acabamen-
to em lote de 125m2. F. 
3017-2608/99762-7997 / 
3935-3294

Casa com 3 dorms no Altos 
de Itaici R$850 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Oportunidade  única ! ! 
Jardim Belo Horizonte - 
3 dormitórios (1suite) de 
R$340.000,00 em oferta 
somente para o mês de 
janeiro por R$280.000,00 
3 dormitórios, suite, chur-
rasqueira, garagem com 
portão eletrônico, bom aca-
bamento em lote de 150m2. 
F. 3017-2608 / 9.9762-
7997 / 3935-3294 corra!!
Jd. Colibris, 2 dormitórios 
(1 suíte) sala, cozinha, wc 
social, lavanderia, gara-
gem p/ 2 autos. Oportu-
nidade única!! Em oferta 
para o mês de janeiro de: 
R$300.000,00 por apenas: 
R$245.000,00 ac. Financ, 
ou terreno no negócio. 
F.3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294
Jardim Hubert: 3 dormi-
tórios (1 suite) cozinha 
americana-mezanino nos 
fundos - garagem c/por-
tão eletronico – lote de 
130m2. Oportunidade úni-
ca!! R$270.000,00. Acei-
ta lote/ financiameno. F. 
3017-2608 / 99762-7997 / 
3935-3294.
Oferta inacreditável! Nair 
Maria em salto sp, próximo 
a cobreq, em lote de 180m2 
04 cômodos e entrada para 
autos, apenas: R$200.000, 
estuda 50% de entrada 60 
x R$1650,00 direto com o 
proprietário. F. 3017-2608 
/ 99762-7997 / 3935-3294.

Oferta inacreditável!!!! 
Nair Maria em Salto SP, 
próximo a Cobreq, em 
lote de 180m2 4 cômo-
dos e entrada para au-
tos, apenas: R$200.000, 
estuda 50% de entrada 
60 x R$1650,00 direto 
com o proprietár io. F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294.
Casa nova com 3 dor-
mitórios sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, banheiro 
social, 1 vaga. ótima loca-
lização, próxima ao clube 
de campo do 9 de Julho 
- R$350.000,00 Fone / 
Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F
Casa com 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, 
garagem coberta para 1 
carro. Terreno de esquina 
com 190 m² no Jardim Pau 
Preto, próxima a igreja 
matriz, região com grande 
potencial para escritó-
rios, salas comerciais, 
etc. R$380.000,00 Fone 
/ Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F
Casa com 3 dorm., sala, 
cozinha grande, 2 banhei-
ros, quintal, vaga coberta 
para 2 carros, bairro tran-
quilo próximo ao parque 
ecológico e parque mall 
- R$450.000,00. Estuda 
permuta por imóvel em 
condomínio. Terreno com 
250 mts, área construída 
de 154 mts. Fone / What-
sapp: 998118218 CRECI 
165463F

Imperdível ! !  Permuta-
-se uma ótima casa em 
½ lote, no Jd.do Valle, 
por uma na cecap. Base: 
R$320.000,00 se for de 
ma io r  va lo r ,  pode-se 
voltar até 30mil reais. F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294.
Casa com 2 dorm., sala, 
c o z i n h a  e  b a n h e i r o , 
fundos com edícula + 
quarto, sala e banheiro. 
Garagem coberta para 2 
carros. Cômodos gran-
des,  terreno com 260 
m²., próxima a mercado, 
padaria, escola, etc. - 
R$430.000,00.  Acei ta 
permuta  por  te r renos 
a té  50% do  va lo r  do 
imóvel! Fone / Whatsa-
pp: 998118218 CRECI 
165463F
Vila Brizola – CA02996 
-  Casa f rente – Sala, 
cozinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, Wc. 
R$210.000,00  F. 3875-
2215
Vendo casa Park Real 
- 103m² de construção 
sendo 3 dormitór ios,1 
su í te ,  sa la  pé d i re i to 
4m², cozinha america-
na, churrasqueira. Ótima 
localização; taxa de con-
domínio R$ 80,00. A vista 
R$385.000,00 (aceito ter-
reno como permuta;valor 
a negociar). Tratar com 
p r o p r i e t á r i o  F .  ( 1 9 ) 
9.9684-5027 (whatsapp). 
Agende sua visita!

Vende-se  Casa  A l to 
Padrão - 270m² em con-
domínio fechado alto de 
Itaici. 4 dormitórios c/ su-
íte com ar condicionado 
e piscina. R$ 800.000,00 
F. 3226-1248 / 9.9824-
8154/ e-mail: sousaega-
va@terra.com.br
Montreal  (R$470.000) 
– Vendo casa fino acaba-
mento, com agua quente, 
captação de água da chu-
va , lavabo, suíte master, 2 
Demi suíte, churrasqueira, 
etc... F.: 9.8151-0501
Excelente casa terrea 
no Parque São Lou-
renço a 50m do Parque 
das Frutas, 3 dorms., 1 
suíte, 1wc social ,  coz 
c/ armarios , lavande-
ria coberta e fechada. 
Quintal c/ churrasqueira, 
2  garagens cober tas , 
portão eletronico. Bair-
ro  d i fe renc iado ,  bem 
arborizado e fácil aces-
so ao Centro e a Rod. 
SP75.  Documentação 
ok!  R$400.000,00. Acei-
to permuta com chacara 
no Mosteiro de Itaici. F.: 
(19) 3875-0423 / 99346-
7999.  t ratar  com pro-
prietário. 
construimos casas no 
condomínio Montreal 
- em fino acabamento 3 
suítes, lavabo, pergola-
do, 2 garagens, blindex 
verde, acabamento em 
grani to,  vendemos na 
p lanta F. : (19)  98151-
0501

 
Centro – SL00323 - Sa-
lão c/ 30M² E 01 Wc. R$ 
1.100,00 R. 15 de Novem-
bro, 432 F. 3875-2215
Alugo - Galpão com 200m² 
no Distrito Jóia com docu-
mentação ok. Ideal para 
Marmoraria, Carpintaria, 
Metarlugica, etc. F.: (19) 
99324-7676

Apto no Cond. Villagio 
d´Amore, 3 dorm. (1 suíte), 
82 m² de área útil, salas 
de jantar e estar, sacada, 
área de serviço, móveis 
planejados, andar alto c/ 
vista para a cidade, 1 vaga 
coberta, infra estrutura 
completa de segurança 
e lazer - R$349.000,00 
(tratar c/ proprietário). Fone 
/ Whatsapp: 99811-8218
Apto com 3 dorms na Cida-
de Nova R$ 800 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Apto com 2 dorms no Jd. 
Renata  R$200 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Apto com 3 dorms no bairro 
chácara do trevo R$370 mil 
- (19) 98136-7331 CRECI 
74.092 
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Spacefox Route 2010 pra-
ta, versão com todos opcio-
nais doc. e mec. em ordem 
pneus novos apenas 23 
mil troco POR Hilux SRV 
apenas F. (19) 99340-5855 
- Roberto

Gol - 86 Álcool  - Tratar  
com Admilson F.: (19) 
3894-1801
Urgente motivo: mudança 
Vendo automóvel - Citro-
en Pallas  modelo 2010-
2011 cor cinza completo 
baixa kilometragem valor: 
R$21.000,00 à vista F.: (19) 
98151-0501
 

Ofereço-me como pedrei-
ro, encanador e reformas 
em gerais (Construção ci-
vil) João (19)98329-8580.
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos, pessoas 
com necessidades es-
peciais etc. Residencial 
e hospitalar. Cursando 
enfermagem F. 9.9980-
2723.
Ofereço-me como em-
preiteiro de obras do bá-
sico ao ao acabamento. 
Aceito carro e moto. Fone: 
3318- 3573 (Evandro) 
Ofereço-me como marido 
de aluguel - Odair F.: 
99776- 6841/99130-7264. 
Ofereço-me para cuidar 
de cr ianças. Formada 
em pedagogia. Contato. 
3834- 8345 / 99411-7179.

Ofereço-me para fazer fa-
xina e passar roupa. Fone: 
99595- 9448 – Sueli.
Ofereço-me para manu-
tenção em máquina de 
costura industrial: Galo-
neira, Caseadeira, Reta, 
Overloque, 2 Ag, Travete. 
F.: 99212-1731.
Ofereço-me para Motoris-
ta administrativo (senhor) 
CNH “D”. Bom conheci-
mento Capital e Interior – 
Fixo ou Freelancer F (19) 
99793-4700.
Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro ou chaca-
reiro. Tenho 39 anos, di-
vorciado, sem filhos. Faço 
trabalhos de jardinagem 
(corte de grama) também. 
Tenho maquina, não tenho 
vícios. Tratar com Denis 
(11) 952237579.
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idoso, 
diurno ou noturno, em 
hospitais e residência. F 
: 9.9479-0454 ou .2516-
7008
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idosos. 
Possuo referencia. Tratar 
c/ Leni F: 3894-4778. 
Ofereço-me p/ trab.como 
freelancer em auxiliar de 
cozinha, balconista de pa-
daria ou sorveteria. Renata 
Aparecida. F.: 3935-7618.
Ofereço-me para trabalho 
como Aux. De Enferma-
gem, babá ou cuidadora c/ 
Coren. Disponibilidade de 
horário. F: (19) 3894- 1610 
/ 98985-8142.
Ofereço-me como marido 
de aluguel. Faço consertos 
gerais em residências (hi-
dráulica, elétrica e etc.). F: 
9.9830-0614 c/ Kiko.
Ofereço-me como Moto-
rista. Categorias A/D. Exp. 
com cargas de pequenos e 
grandes portes. Tel.: 3936- 
4053/ 99804-7578.

 
Alugo, apartamento no 
centro com 3 quartos, 1 
banheiro, sala,cozinha e 
lavanderia, tamanhos con-
fortáveis. Valor R$ 1300,00 
(IPTU e condomínio inclu-
so no valor), peço fiador. 
Fone (19) 3835-1772 e 
(19)99708-3931
Alugo Apto no Centro 
de Indaiatuba-  Edifício 
Ana Lúcia, na Rua Cinco 
de Julho, 3 dormitórios 
(1 suíte), sala ampla 2 
ambientes com sacada, 
cozinha, área de serviço 
com WC empregada, WC 
social, área útil 120 m² , 2 
vagas cobertas, aquece-
dor à gás central, portaria 
24 horas com segurança. 
Não é permitido animais. 
R$ 1.650,00 isento de con-
domínio e IPTU. Fones: 
(19)3875-4297/ Whatsapp 
(19)997252157.
 

Sítio em Piedade SP, 
26.000m², casa c/ 3 dormitó-
rios, 2 wcs , toda avaranda-
da, gramada,  pomar, área 
de cultura, bosque, água de 
mina, 1 tanques com peixes 
abastecido com água por 
gravidade,  diversas árvores 
frutíferas, playground, a 12 
km do centro R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294

P q .  D a  G r a m a  c o m 
5 .130  m²  R$180  MIL 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
 

Loteamento Jd. Resi-
dencial  Dona Lucil la 
-  Terrenos de 300 m² E 
378 m². Valores á partir 
de R$ 240.000,00.  F. 
3875-2215
M o s t e i r o  d e  I t a i c i – 
TR00794 - Terreno de 
2.500 m² R$ 370.000,00 
F. 3875-2215
O p o r t u n i d a d e !  J d . 
I m p é r i o  ( V i l a  P a r a -
ty) – TR00799 - 150m² 
preço de lançamento. 
R$89.990,00 F. 3875-
2215
Parque São Lourenço 
(único lote na rua) 150m2 
– planíssimo – R$1100,00 
p/ m2 -escri turado. F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294 
Cond.  Fechado Ter -
r a  N o b r e  c /  3 0 0 m 2 
– plano, fica entre ca-
sas R$205.000,00 Cel. 
99324-7676
T e r r e n o  n o  J a r d i m 
Turim  150 m² ;  docu-
m e n t a ç ã o  o k ;  V a l o r : 
R$ 108.000,00 F.: (19) 
98294-3074
Vende-se terreno no 
condomínio Montreal 
com 184 m² já com to-
pografia pronta. Valor: 
R$ 165.000,00 F.: (19) 
98151-0501
Jd. Esplanada I com 300 
m², parte alta, boa topo-
grafia - R$223.000,00. 
F o n e  /  W h a t s a p p : 
9 9 8 1 1 8 2 1 8  C R E C I 
165463F

Vendo filmadora caseira 
Marca Sony R$250,00 
Contato: 3894-1801 Ad-
milson.
Vendo cadeira de rodas 
motor izada Freedom, 
rec l inavel ,  semi-nova 
R$2.800,00. F: 981510501.
Vendo aparelho de gi-
nastica: Remo completo 
Semi-novo R$200,00 F: 
98151-0501.
Vendo  Cortador de gra-
ma Trapp Mod. MC - 350 
220V. R$280,00 F.: 99259-
1877/3017-5541.
Vendo  Aspirador Pó e 
água, Sem saco coletor 
·  22,6 kg Tensão 220 
potência 1600w modelo 
turbo 2002 - WAP · Ca-
nister R$1.200,00 Tratar 
F:  19 99901-9918/19-
982094777
Vendo  Geladeira raridade 
ano 1960 110vts funcio-
nando F.: 99900-7158
Vendo  Fonte para Note-
book Fortrek 65W Nova, 
na caixa com NF. R$55,00 
Fones: (19) 99259-1877 / 
(19) 3017-5541.
Vendo  uma churrasqueira 
vertical inox R$150,00.  F: 
98151-0501.
Vendo  cortador de grama 
1800 W  220V marca CID. 
Eletrico R$350,00 (Semi-
novo) Tratar F.: 97119-
8369 ou 99487-5089.
Vendo  aparador de grama 
1000 W  220V R$150,00 
(Seminovo) Tratar F. : 
97119-8369 ou 99487-
5089.
Coleção de Discos de 
vinil para vitrola (opera) 
F. 3392-2979 falar c/ Vera

Vendo   1 maquina de 
solda industrial Bambozzi 
Modelo TDG - ED- 474 
- MIG completa, aceito 
troca por algo de meu 
interesse  F.: 99324-7676.
V e n d o   1  I p h o n e  4 
R$200,00 - Wellington F.: 
3875-7624
Vendo  1 raque completo 
para ginastica R$200,00  
F.: 98151-0501
Vendo - Cabeceira de 
cama de casal branca 
(nova na embalagem) 
R$400,00 F.: 99200-4380
Vendo - Sugar inox de 
gordura  (novo na caixa) 
R$300,00 F.: 99200-4380
Vendo -  Painel de TV 
marron (usado) R$120,00 
F.: 99200-4380
Vendo  1 mesa de vidro 
20mm com 6 cadeiras - 
2m x 1 R$1.800,00  F.: 
98151-0501.
Vendo  1 guarda roupa 
(semi-novo) R$490,00 - 
2m de largura F.: 98151-
0501.
Vendo  1 mesa (estilo pro-
vençal) 2m x 1 R$500,00 
-   F.: 98151-0501.
Vendo  1 carrinho com 
vidro p/ servir ou mesa 
1mx 0,80 R$400,00F.: 
98151-0501.
Vendo   1 sofá retrat i l 
reclinavel em camurça na 
cor Caqui R$1.000,00 - F.: 
98151-0501.
Vendo usado chuveiro 
Lorenzetti - 110 vw R$ 
15,00  F.: (19) 98294-3074
Vendo  1 espelho para loja  
- 1,50m x 1,40 - R$480,00  
F.: 98151-0501.
Vende-se  padar ia  no 
centro. Tratar com Iza-
bel F.: 3835-4071 (19) 
99826.9611
Vendo usado ferro de 
passar black decker frio 
110 vw R$ 30,00 F.: (19) 
98294-3074

Vendo diversos revistas 
de artesanato e vidros de 
leitura (romance, entre ou-
tros)  F.: (19) 98294-3074
Vendo usado Tela mos-
qui te i ra  em a lumín io: 
3 pequenas para WC - 
0,61/0,81 cm - cada - R$ 
30,00 F.: (19) 98294-3074
Vendo usado Tela mosqui-
teira em alumínio: 2 compri-
das - 0,44/1,11 cm - cada - R$ 
30,00 F.: (19) 98294-3074
Vendo usado Tela mos-
quiteira em alumínio: por-
ta 2,12 cm/ 0,88 cm R$ 
120,00 F.: (19) 98294-3074
Vendo usado Tela mos-
qu i te i ra  em a lumín io 
: 3 para janela quarto  
1,50/1,00 cm - cada - R$ 
95,00 F.: (19) 98294-3074
Vendo usado fritadeira 
actifry arno semi-nova R$ 
220,00  F.: (19) 3017-5541 
ou (19) 99259-1877
Vendo usado Luminarias 
florescentes tubular: (v.w. 
110) 1 dupla e 1 simples, 
ambas R$ 50,00 F.: (19) 
98294-3074
Vendo usado aparelho 
de som 3/1 philips mod. 
AS. 125 com 2 caixas R$ 
100,00 F.: (19) 3017-5541 
ou (19) 99259-1877
Vendo tacho de alumínio 
R$ 70,00 F.: 98151-0501
Vendo máquina de cor-
te para roupa, nova. R$ 
400,00 F.: (19) 98151-
0501
Vendo forno elétrico Fi-
cher R$ 100,00 F.: (19) 
98151-0501
Vendo espelho para loja 
4 mm 1,70 por 1,30 R$ 
380,00 F.: (19) 98151-
0501
Vendo bicicleta de corrida 
importada R$ 1.500,00 F.: 
(19) 98151-0501
Vendo cano de aço esco-
vado para loja R$ 200,00 
F.: (19) 98151-0501

Vendo 1 aparadouro em 
madeira fino acabamento 
R$ 290,00 (19) 98151-0501
Vendo usado coleção 
globo do automóvel (me-
canica) com 5 volumes R$ 
60,00   F.: (19) 3017-5541 
ou (19) 99259-1877
Vende-se computador 
completo e moderno, cor 
preta e com webcam. Pre-
ço: R$ 500,00; Falar com 
Claudemir : (19) 98171-
4904
Vende-se uma chopeira 
de alumínio semi-nova, 
cromada. R$ 80,00, falar 
com Samantha (19) 98201-
7566
Vende-se um guarda rou-
pa de 9 portas, preto e 
branco grande, usado e 
bonito. R$ 200,00. Falar 
com Samantha (19) 98201-
7566
Vendo 2 máquinas de 
costura, marca singer zig 
zag. R$ 150,00 (cada) F.: 
(19) 98366-3278
Vendo 2 jogos de taças 12 
de água e 12 de vinho R$ 
150,00 F.: (19) 98366-3278
Vendo cabeceira de ma-
deira para cama de casal 
R$ 150,00 (19) 98366-
3278
Vendo pedra de mármore 
granito cor preta R$ 500,00 
(19) 98366-3278
Vende-se um chiqueirinho 
de bebê cor branca, em 
ótimo estado R$ 100,00; 
Falar com Samantha (19) 
98201-7566
Vende-se uma cabeceira 
de cama, linda, branca, 
na caixa, nova. Nunca foi 
usada. R$ 400,00. Falar 
com Samantha (19) 98201-
7566
Vendo Usado aspirador 
de pó Electrolux  Hidrovac; 
água e ar; /A10 v.w.110 - 
R$ 80,00 - F.: (19) 98294-
3074
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PROMOÇÃO Pé + Mão 
“R$20,00”. Selamento de 
Cabelo a partir de R$50,00 
(ganha corte) atendo tam-
bém a domicilio. F.: 3935-
0499/99369-5615. 
Ofereço-me para fazer tra-
balhos de corte de grama e 
limpeza de terreno. Tenho 
máquina. Tratar com Denis 
(11) 952237579
Ofereço-me como Motorista. 
Categorias A e B e serviços 
gerais. Tel.: 11-975314276. 
Com  carro ou sem carro.
Ofereço-me para qualquer 
reparo em sua residên-
cia (Hidraulica, elétrica, 
pintura, telhados etc...)  
F.99755-4276
Ofereço-me para lavar, 
passar, cozinhar, faço 
faxina etc... Tratar com 
Jane Rosa F.: 97136-6492 
/ 3329-7719.

Ofereço-me: Serviço de 
transporte e remoção com 
caminhão munck e bom-
beamento de concreto. Vai 
encher sua Lage?  Faça um 
orçamento. Precisa transpor-
tar uma máquina pesada? 
Serviço com cesto aéreo? 
Faça um orçamento. Tratar 
com Nelson Eugênio F.:(19) 
99618-4334 (Vivo)  - 7818-
6548 (Nextel) Id: 965*12540.
Ofereço-me para aulas 
particulares crianças c/ difi-
culdades em alfabetização, 
idade 4, 5 e 6 anos. Tratar 
c/ Rose F.: 99215-6300.
Karol Manicure e Pedicu-
re. Atendo a domicílio (va-
lor de acordo com o Local) 
Whats 19 99357-9318
Ofereço-me p/ trab. em 
res. (obras) também hi-
draulica e encanamento. 
98171-4904 c/ Claudemir

Ofereço-me como cuida-
dora de idosos, criancas, 
enfermos, pessoas com ne-
cessidades especiais e etc. 
Atendimento residencial e 
hospitalar. Possuo expe-
riencia e referencias. Evelyn  
19 988584065
Ofereço-me como moto-
rista particular para shows, 
jantares, teatro, casamento, 
batizados, viagens, compras 
em São Paulo entrre outros 
(Com veículos da pessoa) 
24 horas. Tratar com Do-
mingues F.: (19) 99928-4433
Ofereço-me como cui-
dadora de idosos, crian-
cas, enfermos, pessoas 
com necessidades espe-
ciais e etc. Atendimento 
residencial e hospitalar. 
Possuo experiencia e re-
ferencias. Evelyn F.3875-
9902/98927-1275

Ofereço-me  como fa-
xineira e passadeira de 
roupa .  Fone :  99308 -
6581.
Ofereço-me para servi-
ços gerais ou limpeza. 
Eden i l son  F . :  98831-
1369.
Ofereço-me como lim-
peza de vidros, faxinas, 
e cuidados de idosos. 
Falar com Edmilson Bo-
nachella. F.: 98831-1369
Ofereço-me para lavar 
e passar roupa. Tratar 
com Tereza na rua 24 
de Maio,nº 2815 Jardim 
América ou pelo celular 
(19) 99296-4024
Ofereço-me para fazer 
t rabalhos de corte de 
grama e limpeza de ter-
reno. Tenho máquina. 
Tratar com Denis (11) 
9.5223-7579



Açougueiro
Auxiliar de contabilidade
Auxiliar de vidraceiro
Balconista de açougue
Caseiro ( casal)
Costureiro
Eletricista de manutenção industrial 
Fresador CNC
Instalador de sistema eletrônico de 
segurança
Marceneiro
Mecânico de motor a diesel 
Montador de maquinas
Motorista de caminhão
Orientador de trafego para estacio-
namento
Programador de computador
Serralheiro
Vidraceiro

26B | Mais Expressão Empregos

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 (CADASTRO) 
– Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba. Para trabalhar em Limpeza 
de empresas e condomínios.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - Para tra-
balhar em Comércio na área de Material 
de construção. Ensino médio completo. 
Possuir experiência anterior em vendas 
deste segmento. Conhecimentos em 
Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para trabalhar em horário 
comercial.
ALMOXARIFE – Superior completo em 
Logística ou Adm. Experiência na função. 
Bons conhecimentos em Excel. Residir 
em Indaiatuba ou região. Disponibilidade 
de horário. Para trabalhar em Indústria 
Química.
ENCARREGADO (A) OPERACIONAL 
– Ensino médio completo. Conheci-
mentos em Informática. Experiência em 
supervisão de funcionários da área de 
Portaria e Limpeza. Residir em Indaia-
tuba. Disponibilidade de horário. CNH 
B. Irá dirigir os carros da empresa em 
Indaiatuba e região.
MECÃNICO DE MANUTENÇÃO – 
Experiência em manutenção de Torno 
convencional, Fresa e máquinas em 
geral. Possuir cursos relacionados na 
área. Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Para 
trabalhar em Indústria Farmoquímica. 
Desejável possuir Técnico em Quimica. 
Possuir experiência anterior em empre-
sas deste segmento. Experiência em 
manipulação de solventes e operação de 
maquinas centrífugas e Reatores. Residir 
em Indaiatuba e região. Disponibilidade 
de horário.
OPERADOR DE FORNO – Para tra-
balhar em empresa do Ramo de Tra-
tamento Térmico. Possuir Técnico em 
Metalurgia, Mecânica, Quimica, Elétrica 
ou Eletrônica. Experiência como ope-
rador de máquinas. Disponibilidade de 
horário. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR / PREPARADOR DE 
INJETORA DE ALUMÍNIO – Ensino 
médio completo. Experiência na função 
e em Troca de ferramenta moldada e 
Ajustagem Geral. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
PINTOR INDUSTRIAL – Ensino médio 
completo. Experiência em pintura Li-
quida. Experiência em preparação de 
tintas e superfície e em pintura de aço e 
alumínio. Residir em Indaiatuba. 
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – 
Possuir experiência em controle de 
acesso, ronda e monitoramento. Ensino 
médio completo. Conhecimentos em 
Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
SOLDADOR – Ensino médio completo. 
Experiência em Solda MIG e TIG. Ex-
periência em solda em Aço e Alumínio. 
Residir em Indaiatuba.
TORNEIRO MECANICO – Técnico em 
Mecânica ou cursos relacionados. 
Experiência em Torno convencional 
comprovada em carteira. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
VENDEDOR (A) – Para trabalhar em 
Comércio na área de Material de cons-
trução. Ensino médio completo. Possuir 
experiência anterior em vendas deste 
segmento. Conhecimentos em Informá-
tica. Residir em Indaiatuba. Disponibilida-
de para trabalhar em horário comercial.

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 CUSTOS (8175): 
ANALISTA FISCAL (8150): 
ANALISTA LOGÍSTICO (8166): 
ANALISTA LOGÍSTICO (8194): 
ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123): 
ASSISTENTE LOGÍSTICO (8130): 
ASSISTENTE LOGISTICO (8181): 
AUX. DE PRODUÇÃO/ REFRATÁRIOS ES-
PECIAIS (8145): 
AUXILIAR DE  PRODUÇÃO (8138): 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (8170): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8133): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8159): 
AUXILIAR TÉC. DE MANUTENÇÃO (8111): 
COLETOR DE AMOSTRAS (8146): 
COMPRADOR (8190): 
DESENHISTA/ PROJETISTA INDUSTRIAL 
(8148): 
ELETRICISTA DE  MANUTENÇÃO (8149): 
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (8185):
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO 
(8178): 
ESTÁGIO EM MECATRÔNICA/ ELETRÔNI-
CA (8140): 
ESTÁGIO EM T.I. (8171): 
ESTÁGIO QUALIDADE (8177 ): 
FERRAMENTEIRO MOLDES PLASTICOS 
(8195): 
GERENTE DE T.I. (8202): 
INSPETOR DE QUALIDADE (8172): 
INSPETOR DE QUALIDADE (8183): 
INSPETOR QUALIDADE ( 8186 ): 
LÍDER DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS (8191):
MONTADOR AUXILIAR (8200): 
OP. DE MÁQUINA CORTE A LASER (8168): 
OP. DE MÁQUINAS/ TÉCNICO SÊNIOR (8117): 
OPERADOR DE PRODUÇÃO/TÉC. QUÍMICO 
(8077): 
OPERADOR DE PUNCIONADEIRA (8169): 
OPERADOR EMPILHADEIRA (8151): 
OPERADOR MULTIFUNCIONAL ( 8182 ):
OPERADOR TORNO CNC (8193):
PROJETISTA (8203): 
SECRETARIA BILINGUE (8204): 
SECRETÁRIA EXECUTIVA (8199): 
TÉCNICO CNC (8153): 
TÉCNICO ELETROMECÂNICO (8165): 
TÉCNICO MANUTENÇÃO/ MONTAGEM 
(8143): Requisito principal para vaga: Deve 
possuir passaporte com visto para Estados 
Unidos da América. 
TECNICO SEGURANCA DO  TRABALHO 
(8189): 
TORNEIRO MECÂNICO (8188): 
TORNEIRO VERTICAL (8187): 
VENDAS EXTERNAS (8080):  

Interessados 
entrar no site 

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

Auxiliar de Limpeza – Desejável 
experiência na função e condução 
própria. Para trabalhar em academia. 
Ter disponibilidade de horários.

Auxiliar de Limpeza – Feminino, 
idade entre 22 e 40 anos com ex-
periência em limpeza residencial. 
Disponibilidade de horários.

ESTAMOS CADASTRANDO:

Auxiliar de Serviços Gerais - Mascu-
lino. Experiência na função. Desejável 
conhecimentos com serviços gerais 
de limpeza, jardinagem, pequenos 
reparos na área hidráulica e elétrica, 
e manutenção de piscinas.

Porteiro e/ou Ronda - 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 e ter conhecimento de 
informática.
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