
Febre amarela volta a assustar 
moradores de Indaiatuba e região

FISCALIZAÇÃOBENEFÍCIO COOPERAÇÃO

REAJUSTEOBRAS

A Polícia Militar e o Depar-
tamento de Trânsito de São Pau-
lo promoveram uma fiscalização 
da Lei Seca em Indaiatuba no úl-
timo sábado, dia 13. Ao todo, 25 
motoristas foram autuados com 
multa no valor de R$ 2.924,70.

A Secretaria da Família e 
do Bem Estar Social realiza as 
inscrições para o benefício do 
Passe Bolsa no dia 26 de janei-
ro, das 8h às 16h30 e no dia 27 
de janeiro, das 9h às 16h30, no 
auditório do Paço Municipal. 

O novo salário mínimo 
está em vigor desde o dia 
1º de janeiro, porém para 
milhares de brasileiros que 
tem como base de remune-
ração, o aumento não ajudou 
uma vez que o mínimo está 
quatro vezes menor que o 
necessário.

O prefeito Nilson Gaspar 
(PMDB) assinou na sexta-fei-
ra (12) o contrato do repasse 
de R$387.988,96, sendo R$ 
245.850,00 provenientes do 
Governo Federal, por in-
termédio do Ministério das 
Cidades e R$142.138,96 de 
contrapartida do município.
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Motoristas são 
autuados por 
embriaguez ao volante 

Passe Bolsa abre 
inscrições nos dias 26 
e 27 na prefeitura

Novo salário mínimo 
está quatro vezes 
menor que o necessário

Prefeito assina contrato de 
repasse de verba federal 
para recape de vias
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Linhas intermunicipais geridas pela 
EMTU sofrem reajuste

Prefeituras de Indaiatuba e região assinam 
convênio de cooperação entre guardas civis

Fiec realiza campanha 
de doação de sangue 

no dia 27

EDUARDO TURATI RIC/PMI

As tarifas das linhas intermunicipais geridas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) sofreram 
reajustes. As mudanças nos valores entraram em vigor à 0 hora da terça-feira, dia 16. Pág. 06A

Indaiatuba e outras 5 cidades da região firmaram um acordo de cooperação entre as guardas municipais. A formalização 
aconteceu na quarta-feira, dia 17, na prefeitura de Indaiatuba. O objetivo é melhorar a segurança nas cidades.  Pág. 03A

RODRIGO CAMPOS

ELIMINADOINFRAÇÃO

O Primavera se despediu 
da Copa São Paulo de Fute-
bol Junior quando a equipe 
enfrentou o Vitória - BA e 
foi derrotado por 1x0 com 
gol logo no início do jogo. A 
equipe criou chances, mais 
pecou na finalização.

Na noite de domingo, dia 14, os 
Guardas Civis foram informados 
que havia um acidente de trânsito. 
Ao chegar ao local o solicitante 
disse que o causador do acidente 
estava embriagado e ao ser questio-
nado o indivíduo afirmou que havia 
ingerido bebida alcoólica.
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Primavera perde 
e se despede da 
Copinha

Motociclista 
embriagado causa 
acidente

ANEEL MELHORAVISTORIA ASSALTOESPORTES

A tarifa de energia elétrica 
deve permanecer na bandeira 
verde (sem custo adicional nas 
contas) até o fim do primeiro 
trimestre deste ano, afirmou 
no último dia 16, o ministro 
de Minas e Energia, Fernando 
Coelho Filho.

A Intenção de Consumo 
das Famílias (ICF) aumentou 
9,7% em janeiro, quando 
comparado a janeiro do ano 
passado, alcançando 83,6 
pontos. Quando a comparação 
se dá com dezembro de 2017, 
o crescimento cai para 2,3%. 

Apesar da constante vis-
toria realizada pelo Departa-
mento de Fiscalização, Taxas 
e Posturas, ainda são regis-
trados no município muitos 
casos de lixo e entulho deposi-
tados irregularmente em áreas 
públicas ou privadas.

Na manhã do último do-
mingo, dia 14, bandidos abor-
daram um veículo que estava 
trafegando no Km 15, sentido 
Campinas. A vítima relatou 
em depoimento que os assal-
tantes saíram de um matagal 
e anunciou o assalto.

A Lidi divulgou o calen-
dário esportivo para 2018. 
A novidade para este ano é 
o campeonato de categorias 
menores que ocorrerá no mês 
de março. Ao todo serão 12 
campeonatos neste ano come-
çando no dia 04 de fevereiro.
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Tarifa de energia 
deve permanecer 
na bandeira verde

Intenção de consumo 
das famílias aumenta 
quase 10% em janeiro

Fiscalização alerta 
sobre descarte 
irregular de lixo

Bandidos roubam 
carro na rodovia 
Santos Dumont

LIDI divulga 
calendário para 
2018

DIVERSÃO

O Carnaval 2018 tem início 
na noite do dia 10 de fevereiro 
com shows do Bloco da Pastoral 
e Escola de Samba Imperador, no 
palco montado ao lado do Barco 
no Parque Ecológico, e a novidade 
deste ano fica por conta do tradi-
cional Carnaval das Marchinhas.
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Carnaval 2018 acontece 
com shows das 
agremiações e marchinhas
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A busca pela vacina 
contra febre amarela

Desde terça-feira, a Organização Mundial da Saúde conside-
rou todo o estado de São Paulo como área de risco com relação 
a febre amarela. Com isso a procura pela imunização contra 
a doença cresceu nos postos de saúde e também nas clínicas 
particulares, porém não há vacina para toda a população. Nas 
clínicas particulares a previsão é somente a partir de março, na 
rede pública a imunização só é aplicada através de agendamento 
e comprovação que irá viajar para o lugar onde é considerado 
de maior risco da doença ou que reside em zona rural.

Enquanto isso a população convive com o medo e a agonia e 
se vê impotente diante da falta de proteção do estado. Proteção 
esta que é direito de todos! E o Governo deveria sim fornecer 
vacina para toda a população e não somente para as pessoas que 
moram em área de risco ou que residam na zona rural.

Estamos vivendo num período onde mais de 2 mil pessoas 
foram infectadas com a febre amarela e o governo parece não 
se preocupar.

Nesta semana a Secretaria da Saúde de Indaiatuba esclareceu 
que, apesar do estado de São Paulo ter sido considerado como 
área de risco, até o momento não foi registrado nenhum caso de 
febre amarela na cidade, nem em humano, nem animal. Agora 
nos resta rezar, pois esta é a nossa única proteção contra a febre 
amarela, por enquanto.
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Você já tomou a 
vacina contra a 
febre amarela?

Enquete

José Moro, 75 anos, apo-
sentado
Já tomei há alguns anos, 
estou imune, não preciso 
tomar agora

Joana Cruz, 61 anos, licenciada
Pretendo tomar, mas preciso 
passar no médico para saber se 
realmente posso

Helaine Gaspar, 40 anos, 
dona de casa 
Ainda não, pretendo tomar. Caso 
seja aberto algum mutirão pre-
tendo ir

Gilmar Cenzi, 35 anos, frentista
Sim, recentemente compareci 
em um posto de saúde para 
prevenir

Carlos Soares, 63 anos, con-
dutor de transporte escolar
Ainda não, pretendo tomar 
nos próximos dias, pois é 
muito importante prevenir

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

Para ter um bom 2018

O que mudará com a reforma da previdência?

Como está teu relacionamento pessoal com teu entes queridos, com aquelas pessoas que muitas vezes 
dependem de você? Tens visitado teus tios, avós, amigos do primeiro emprego, do colégio da faculdade? 
Tem ao menos telefonado a eles, participa de algum grupo no Whatsaap da família, troca mensagens 
que agrega valor a vida de cada um deles. Tem praticado a filantropia, levando teu abraço nas  visitas 
às  creches, asilos, casas de amparo para criança sem lar? Você tem participado de palestras, seminários 
gratuitos na tua comunidade, tem cuidado da natureza, plantado arvores, inclusive as frutíferas ou colhe 
as que outros plantou? Que exemplo você tem sido para as pessoas da tua comunidade? Quantos livros 
já lestes este ano? você sabia que o Cine Jaraguá, Indaiatuba oferece filmes gratuitos às pessoas com 
mais de 60 anos de segunda a quinta feira? Isso mesmo você pode assistir os filmes sem pagar nada por 
isso. Sua Majestade Imperial, o Shaninshan, e uma comitiva de cinco pessoas chegaram de surpresa à 
casa de chá em que eu trabalhava na época. O Imperador pediu omelete para todos. Após o breve lanche, 
despediram-se: - Gostoso lanche, Nasrudin. Quanto devo?  - Para o Senhor e seus cinco companheiros, 
as omeletes saem por mil moedas de ouro. O Imperador, meio incrédulo, franziu as sobrancelhas e ar-
regalou os olhos:  - Vejo que por aqui os ovos andam muito caros. Será que estão assim tão escassos? 
Aqui não são propriamente os ovos que andam escassos, Majestade, são as visitas reais. Quer aumentar 
o seu a grupo de amigos, faça o treinamento Signa1, um treinamento de líderes muito diferente  e que te 
prepara para brilhantes funções na vida nos dias 07-08 e 09-04-2017, inscreva-se 019-3875-7898 - www.
signatreinamentos.com.br 

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 : Sen-
tido Oposto / DEF : Defronte. * Aos Sábados, os Radares funcionam das 
09:00 às 13:00 horas

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.

20 SAB 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

20 SAB 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

21 DOM.   NÃO OPERA

22 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

22 SEG. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

22 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

22 SEG. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158

22 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

22 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)

23 TER. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363

23 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

23 TER. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657

23 TER. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador

23 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

23 TER. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

24 QUAR. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

24 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

24 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

24 QUAR. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

24 QUAR. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

24 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

25 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860

25 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)

25 QUIN. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke

25 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)

25 QUIN. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

25 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

26 SEX. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 

26 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

26 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

26 SEX. 203 B/C Av. Conceição PROX a Rua Equador

26 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

26 SEX. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
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Dr. Tiago Pereira - OAB/SP: 333.562 - E-mail: tpadvogado@gmail.com

O Regime Geral de Previdência Social, junto com a assistência social e a saúde, fazem parte da chamada 
Seguridade Social. Especificamente a Previdência é um seguro público que tem a função de garantir meios 
de subsistência ao segurado quando este não consegue por meios próprios se manter e manter o sustento 
de sua família.

O RGPS é mantido por meio de contribuições para o pagamento dos benefícios aos segurados e recen-
temente, o Governo Federal tem feito uma forte campanha para a reforma da previdência sob o fundamento 
de que há um déficit de R$ 149,2 bilhões (2016), merecendo uma reforma urgente para mudar o cenário e 
garantir o pagamento dos benefícios futuramente.

E o que mudará com a reforma? Listo aqui algumas modificações importantes no dia a dia do Brasileiro 
que busca a tão sonhada a aposentadoria.

a) Idade mínima – A partir da reforma, para aposentadoria, o brasileiro deve ter no mínimo 65 anos de 
idade e 25 anos de contribuição, enquanto a regra vigente  é necessária idade mínima de 65 anos (homem) 
e 60 anos (mulher) e 180 contribuições (15 anos).

b) Regras de Transição – Para homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45 anos, podem 
se aposentar antes dos 65 anos, mas vão trabalhar 50% a mais que o tempo que falta para se aposentarem. 
Exemplo: se faltavam 2 anos para aposentadoria, trabalharão 3 anos. Porém para a aposentadoria integral 
(sem incidência do fator previdenciário) terão que trabalhar 49 anos.

c) Direito adquirido – Quem preencher os requisitos para aposentadoria nas regras de hoje, antes da 
reforma, e quiser aposentar depois da reforma, utiliza-se a regra anterior à reforma.

d) Igualdade – Atualmente, mulheres podem se aposentar com 60 anos e homens com 65 anos. Com 
a nova regra, a idade será igual para ambos os sexos, 65 anos, porém atingirá mulheres acima de 45 anos e 
homens com mais de 50 anos.

e) Pensão por morte – Outra mudança está no benefício da pensão por morte, em que o salário benefício 
deverá ser reduzido a 50% e 10% para cada dependente do falecido. A pensão por morte será desvinculada 
do reajuste do salário mínimo que permite ganhos reais e pensões não poderão ser mais acumuladas.

A Reforma da Previdência tem sido alvo de muitas críticas, pois a discussão paira sobre se realmente 
existe um déficit como o governo quer transparecer, porém não se sabe como o congresso passará o texto 
do projeto.

Enquanto isso, cabe ao Brasileiro se informar e verificar quanto tempo falta para poder requerer o bene-
fício e para tanto, cabe ir até o INSS pedir o extrato do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) e 
calcular quanto tempo de contribuição já possui e quanto falta para o benefício que está em vigência hoje. 

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

Ortodontia Moderna
Olá, pessoal!
Hoje eu vim falar sobre a evolução na minha área de conhecimento: a Ortodontia. 
É certo que mais do que nunca brasileiros e brasileiras buscam pela Estética e pela Saúde. 

Dentes bem alinhados, com a mordida perfeita, não é apenas lindo, mas saudável também.
Só que os brasileiros mudaram o seu modo de querer corrigir os dentes. A grande maioria não 

quer mostrar que está com aparelhos fixos e metálicos. E a Ortodontia teve que se adaptar ao novo 
padrão. Hoje existem diversos tipos de aparelhos para corrigir a mordida. Os métodos que vou 
citar abaixo são comprovadamente eficazes, porém sempre há a necessidade de se consultar com 
um especialista para definir qual tipo de aparelho é melhor para o seu caso.

Os aparelhos convencionais são aqueles utilizados com maior frequência e pela maioria dos 
Ortodontistas. São braquetes metálicos ou estéticos fixados no arco com amarrilhos elásticos (bor-
rachinhas). A maior vantagem dessa técnica é que é o tratamento mais econômico financeiramente. 
Porém há algumas desvantagens também: tratamento mais longo, pigmentação das borrachinhas 
e maior atrito durante o tratamento.

Os Aparelhos Auto-ligáveis são citados em todos os congressos internacionais e nacionais de 
Ortodontia. É uma técnica mais moderna em aparelho fixo. O tratamento é realizado com baixíssimo 
nível de atrito e os braquetes abrem e fecham, dispensando o uso das borrachinhas. As vantagens 
são: menor acúmulo de placa, menor propensão a manchas, tratamento com mais conforto. Essa 
técnica pode também reduzir o tempo de tratamento, devido à alta tecnologia do sistema. Existem 
opções metálicas e estéticas de aparelhos auto-ligáveis.

Os Alinhadores são placas removíveis e transparentes. A possibilidade da remoção do aparelho 
possibilita maior conforto durante a alimentação e melhor higienização, além da estética super 
satisfatória. É o tipo de tratamento que normalmente é o mais curto, porém há casos em que esse 
sistema não é recomendado pela complexidade da má-oclusão.

Para saber qual aparelho é mais recomendado para o seu caso, é necessária a avaliação com 
um Especialista experiente nos aparelhos citados.

Tem dúvidas? Estou à disposição!



DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Prefeituras assinam convênio de 
cooperação entre guardas civis

EDUARDO TURATI RIC/PMI

O objetivo é melhorar a segurança nas cidades que no total dispõem cerca de 1.300 guardas

Indaiatuba e outras 5 cidades da região assinaram no dia 17, o acordo de cooperação entre as guardas municipais
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Indaiatuba e outras 5 ci-
dades da região firma-
ram um acordo de co-

operação entre as guardas 
municipais. A formalização 
aconteceu na quarta-feira, 
dia 17, na prefeitura de 
Indaiatuba. O objetivo é 
melhorar a segurança nas 
cidades.

A partir de agora, as guar-
das municipais de Indaiatuba, 
Campinas, Monte Mor, Elias 
Fausto e Salto irão poder com-
partilhar informações e se 
organizar melhor para opera-
ções policiais. Isso se tornou 
possível devido ao acordo fir-
mado entre as 6 cidades com o 
objetivo de enfrentar com mais 
inteligência o crime na região. 
De acordo com o secretário de 
Segurança Pública de Indaiatu-
ba, Alexandre Guedes, o crime 
é organizado e necessita de 
organização para combatê-lo. 
“As cidades estão se unindo 
para enfraquecer cada vez 
mais a criminalidade na região. 
Esse acordo irá facilitar mais a 
fiscalização”, explica.

O acordo passou a valer a 
partir da assinatura do convê-
nio, mas a cooperação entre as 

guardas da região já era feito 
de forma informal. No total, 
as 6 cidades juntas somam 
em torno de 1.300 guardas 
municipais. Indaiatuba é a 
única que faz divisa com todas 
as outras.

Uma das maiores dificulda-
des atualmente dos municípios 
é em torno do monitoramento 
das fronteiras das cidades, e 
essa integração vai possibilitar 
uma ação conjunta para impe-
dir crimes e fugas nos limites 
das cidades. “Em Indaiatuba 
há um problema principalmen-
te na divisa de Campinas, onde 
há empresas instaladas, e nem 
sempre é fácil patrulhar a área, 
mas agora a integração poderá 
trazer muitas melhorias”, ex-
plica o prefeito Nilson Gaspar.

O prefeito de Elias Fausto, 
Maurício Baroni, comentou 
sobre o ineditismo que o con-
vênio trará ao reunir cidades 
de diferentes regiões metropo-
litanas a aglomerados urbanos. 
“Esse tipo de acordo já é inédi-
to, e ainda é diferenciado pois, 
reúne cidades de diferentes 
regiões. Campinas, Indaiatu-
ba e Monte Mor fazem parte 
da Região Metropolitana de 
Campinas. Salto pertence 
à Região Metropolitana de 
Sorocaba. Elias Fausto faz 
parte do aglomerado urbano 

de Piracicaba. Já Itupeva, faz 
parte do de Jundiaí”, afirma.

Itupeva é a única que ainda 
não assinou o acordo, pois a 
lei está em tramitação no le-
gislativo do município. Assim 
que for sancionada, a cidade 
passará a integrar o grupo.

Recentemente Indaiatuba 
já havia aderido a um acordo 
com a Polícia Rodoviária 
Federal para ajudar no mo-

nitoramento, além de receber 
informações de veículos sus-
peitos que passam pela cidade.

O objetivo agora é uma 
parceria com o Governo do Es-
tado de São Paulo. O deputado 
estadual Rogério Nogueira 
esteve presente na assinatura 
do convênio e comentou sobre 
uma eventual parceria com 
o governo estadual. “Já foi 
sugerido ao Governo de São 

Paulo uma parceria incluindo 
a Polícia Militar, para com-
partilhar dados e facilitar as 
ações. Infelizmente não houve 
um retorno positivo do Estado, 
mas agora com essa integração 
de municípios e o resultado ge-
rado por ela, é possível tentar 
novamente que o Estado passe 
a apoiar essa medida”, afirma.

O Secretário de Segurança 
explica que esse tipo de co-

operação tem amparo legal, 
e que não há motivos para 
não ser incentivada. “A Lei 
3022/2014 permite essa união 
entre polícias e guardas para 
melhor organização. O Go-
verno Federal já apoia através 
do convênio firmado mês pas-
sado, agora é hora de buscar 
ajuda também do Estado de 
São Paulo, para integrar as 3 
esferas”, comenta Alexandre.

Mais Expressão



OMS classifica Estado de São Paulo 
como área de risco de febre amarela 
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O Governo do Estado de São Paulo antecipou o mutirão de vacinação para as cidades consideradas de risco 
para o dia 25 deste mês

EDUARDO SARAIVA/A2IMG

Em Indaiatuba não foi registrado nenhum caso em humano, nem em animal
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A Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) 
incluiu todo o Esta-

do de São Paulo em área de 
risco de febre amarela. A 
medida foi tomada na última 
terça-feira, dia 16. Até essa 
data, foram registrados 40 
casos de febre amarela no 
Estado, além de 21 mortes.

Até o momento, Indaia-
tuba não registrou nenhum 
caso da doença, mas cida-
des próximas como Jundiaí 
e Campinas, registraram 
um caso cada. Itatiba, que 
também compõe a Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC), registrou dois casos 
e uma morte.

A imunização no muni-
cípio começou a partir abril 
de 2017. A estimativa da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
é de que cerca de 70% da 
população já esteja imune. 
Para os que pretendem tomar 
a vacina, é necessário fazer 
um agendamento em uma das 
unidades básicas de saúde da 
cidade. As que estão sendo 
aplicadas nas unidades de 
Indaiatuba são as com dose 
padrão, ou seja, apenas uma 
basta para a vida toda, sem 

necessidade de reforço.
Na cidade também não 

foi registrado nenhum óbito 
de macaco. Entretanto, 2491 
morreram no Estado de julho 
de 2016 até o momento. Foi 
confirmada a doença em 617 
deles por meio de análise 
laboratorial. Desse total, 
61,5% estavam na região de 
Campinas, de acordo com 
dados da Secretaria Estadual 
de Saúde.

A partir de agora, com a 
classificação da OMS, todos 
que viajarem para São Pau-

lo devem estar imunizados 
contra a febre amarela. No 
total, 26 parques haviam sido 
fechados no Estado e até o 
momento, apenas 3 foram 
reabertos.

Mutirão
O Governo do Estado de 

São Paulo estava planejando 
um mutirão para combater a 
febre amarela do dia 3 até 29 
de fevereiro em 53 cidades 
consideradas em área de ris-
co. Entretanto, esse mutirão 
foi adiantado para o dia 25 

deste mês. 
A expectativa do governo 

estadual é vacinar mais de 
6,3 milhões de pessoas no 
Estado em áreas considera-
das de risco. “A escolha das 
áreas prioritárias é técnica, 
são os chamados corredores, 
as pessoas mais susceptíveis 
a febre amarela silvestre”, 
afirma o governador Geraldo 
Alckmin.

As vacinas que serão en-
tregues nos postos de saúde 
são as doses fracionadas, que 
contém apenas 1/5 da dose 

completa, mas que possuem 
o mesmo efeito de imuni-
zação. A diferença é que a 
dose completa dura para a 
vida toda. Já a fracionada, 
apenas por 8 anos. É uma 
medida de curto prazo para 
impedir que mais pessoas 
sejam infectadas.

Além disso, o governo 
já fez um pedido extra de 
mais 1 milhão de vacinas ao 
Governo Federal para am-
pliar a imunização. “Como a 
demanda é grande, falamos 
com o ministro da saúde Ri-
cardo Barros e ele vai man-
dar mais 1 milhão de doses. 
O que é importante é não 
ter pânico, e o trabalho está 
sendo bem feito”, comenta 
Alckmin.

A Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo in-
formou por meio de nota 
que “intensificou as medidas 
preventivas contra a febre 
amarela no Estado desde o 
início de 2016, por meio de 
monitoramento da circula-
ção do vírus nos chamados 
corredores ecológicos e va-
cinação. Somente em 2017 
foram vacinadas no Estado 
7 milhões de pessoas, o que 
representa praticamente o 
dobro do número de imuni-
zados ao longo dos dez anos 
anteriores”.

Agora, com a campanha 
que será iniciada no final 
do mês, o objetivo é a imu-
nização de mais 7 milhões 
de pessoas. “Com isso, até 
o final de fevereiro cerca 
de metade da população 
paulista estará imunizada 
contra a doença”, explica 
a secretaria. Por enquan-
to os principais focos da 
imunização  têm s ido  a 
Zona Norte da capital e as 
regiões de Osasco, Jundiaí 
e Alto Tietê

Além disso, o órgão está 
monitorando a circulação do 
vírus com acompanhamento 
de mosquitos, macacos e 
casos humanos.

A Secretaria recomenda 
que as pessoas que residem 
em locais ainda não alcan-
çados pelo vírus da febre 
amarela e  que não irão 
viajar para áreas conside-
radas de risco nas próximas 
semanas devem aguardar 
o início da campanha para 
receberem a vacina. Quem 
já tomou a vacina não pre-
cisa receber uma segunda 
dose. As pessoas ainda não 
imunizadas que forem viajar 
para áreas de risco ou para 
países que exigem vacina-
ção contra a febre amarela 
devem tomar uma dose dez 
dias antes do deslocamento.

Assim como humanos, macacos são 
hospedeiros e não transmite a febre

Muitos macacos estão 
sendo agredidos ou mor-
tos ,  pois  a lguns  acham 
que eles podem transmitir 
a doença, porém os prima-
tas são apenas vítimas da 
febre amarela, sendo que 
somente os mosquitos Ha-
emagogus e Sabethes po-
dem transmitir a doença.

Q u a n d o  o s  m a c a c o s 
morrem em determinada 
área, servem para que os 
órgãos de saúde identifi-
quem uma possível  cir-
culação do vírus no local, 
ou seja, eles auxiliam na 
identificação de áreas de 
risco. 

ARQUIVO EBC

Os macacos não transmitem a febre amarela e quando é registrado a 
morte serve como alerta aos órgãos de saúde

Tire suas dúvidas:
Quem não pode tomar a vacina?
Pessoas com alergia a algum componente da vacina, como ovos e deri-

vados, assim como quem está com febre. Além disso, quem faz tratamento 
com terapias imunossupressoras, como quimioterapia e doses elevadas de 
corticosteroides também não devem tomar a dose. Gestantes, mulheres 
que estejam amamentando, portadores do vírus HIV e idosos com mais 
de 60 anos também não possuem recomendação para tomar a vacina.

Sintomas
A febre amarela é marcada por sintomas como dores nas costas, no 

abdômen ou nos músculos, calafrios, fadiga, febre, mal-estar ou perda 
de apetite. A doença também pode causar enjôo ou vômito e delírio, 
e é comum dores de cabeça, pele e olhos amarelados ou até mesmo 
sangramento.

Porém, a avaliação médica é sempre imprescindível para um diag-
nóstico mais preciso e o tratamento mais adequado.

Informações importantes sobre a febre amarela:
– A febre amarela não é contagiosa;
– É transmitida somente pela picada de mosquitos infectados com o vírus da febre 
amarela;
– Entre os sintomas iniciais estão calafrios, dor de cabeça, dores nas costas, dores no 
corpo em geral, náuseas e vômitos e fadiga;
– Não há nenhum tratamento específico contra a doença. O médico deve tratar os sin-
tomas, como as dores no corpo e cabeça, com analgésicos e antitérmicos;
– Consulte um médico antes de tomar a vacina;
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Linhas intermunicipais 
geridas pela EMTU 
sofrem reajuste

GUILHERME LIBERALESSO

Na Região de Campinas, a qual Indaiatuba faz parte, o aumento médio foi de 4,06%

As mudanças nos valores entraram em vigor às 0 hora da terça-feira, dia 16

Doação de sangue 
ocorre no dia 27 na Fiec

CAMPANHA
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As tarifas das linhas 
intermunicipais ge-
ridas pela Empresa 

Metropolitana de Transpor-
tes Urbanos (EMTU) sofre-
ram reajustes. As mudanças 
nos valores entraram em 
vigor à 0 hora da terça-feira, 
dia 16.

Esses novos reajustes 
valem apenas para a linhas 
intermunicipais fiscalizadas 
pela EMTU, tanto as subur-
banas, quanto as rodoviá-
rias. A mudança não afeta 
as linhas da ARTESP, que 
já tiveram aumento no dia 
2 deste ano.

A medida foi autorizada 
pela Secretaria de Transpor-
tes Metropolitanos (STM) 
do Governo do Estado de 
São Paulo, a fim de cobrir o 
aumento nos custos da pres-
tação de serviço. Mesmo as-
sim, a nova tarifa ainda não 
cobre o aumento dos custos 
de operação. De acordo com 
a EMTU, “o aumento de 
12% no combustível foi o 
que mais pesou na compo-
sição do reajuste, que levou 

em conta também a elevação 
do custo da mão-de-obra 
(entre 4% e 4,5%), da ma-
nutenção dos veículos (5%), 
além da inflação acumulada 
no período e de cláusulas 
contratuais com as empresas 
operadoras”.

O aumento recai sobre as 
5 Regiões Metropolitanas 
do Estado de São Paulo: 
Região Metropolitana de 
São Paulo (RMSP), Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral  Norte 
(RMVPLN), Região Metro-

politana da Baixada Santista 
(RMBS), Região Metropo-
litana de Campinas (RMC) 
e Região Metropolitana de 
Sorocaba (RMS).

Na Região de Campinas, 
a qual Indaiatuba faz parte, 
o aumento médio foi de 
4,06%, inferior ao praticado 
em 2017, que foi de 7,06%, 
ou seja, cerca de 42% a 
menos que no ano passa-
do. Além da RMC, todas 
as outras regiões sofreram 
aumento abaixo dos regis-
trados em 2017.

A Fundação Indaiatuba-
na de Educação e Cultura 
(Fiec) realiza no dia 27, 
sábado, das 9h às 12h, a 
campanha de doação de 
sangue em parceria com o 
Centro de Hematologia e 
Hemoterapia da Unicamp 
(Hemocentro). A campanha 
conta com o apoio da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
que irá disponibilizar uma 
ambulância durante todo o 
período da ação, atendendo 
protocolo da Unicamp.

Não poderá ser doador 
o candidato que est iver 
fazendo algum tipo de tra-
tamento, usando medica-
mento, estiver com gripe, 
ter tomado a vacina contra 
a febre amarela e gripe há 

menos de 30 dias, não tiver 
parceiro (a) fixo (a), pesar 
menos de 50 quilos, tiver 
feito endoscopia há menos 
de um ano, tiver piercing ou 
tatuagem também há menos 
de um ano, for diabético, se 
tiver ingerido bebida alcoó-
lica na noite anterior, fumar 
horas antes, etc.

Para ser um doador é 
obrigatória a apresentação 
de documento oficial com 
foto. Ter entre 16 (dos 16 
até 18 anos incompletos, 
apenas com consentimento 
formal dos responsáveis) e 
67 anos, 11 meses e 29 dias; 
não estar em jejum; evitar 
apenas alimentos gorduro-
sos nas quatro horas que 
antecedem a doação.

JULIANA WOLF

Não poderá ser doador quem tomou a vacina da Febre Amarela há 
menos de 30 dias

Valores 
600 – Indaiatuba x Campinas 
(direto) R$ 5,60
601 – Indaiatuba x Campinas 
(via Aeroporto de Viracopos) 
R$ 5,60
610 – Indaiatuba x Monte Mor 
R$ 4,00
611 – Indaiatuba x Americana 
(passa por Monte Mor, Sumaré 
e Nova Odessa) R$ 7,20
738 – Indaiatuba x Vinhedo 
(passa por Campinas) R$ 5,75
738VP1 – Indaiatuba x Campi-
nas (Até o Aeroporto de Viraco-
pos apenas) R$ 4,85
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Passe Bolsa abre 
incrição nos dias 
26 e 27 na prefeitura
Plantão de dúvidas será de 22 a 25 de janeiro, das 8h às 16h30

DA REDAÇÃO
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Departamento de fiscalização 
alerta sobre descarte irregular 
de lixo e entulho

VISTORIA

GIULIANO MIRANDA – RIC/PMI

GIULIANO MIRANDA RIC/PMI

O benefício é oferecido a estudantes em situação de carência que, em contrapartida, realizam atividades comunitárias solicitadas pela Secretaria

Em 2017 foram realizadas mais de 22 mil vistorias em diversos pontos da cidade
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A Secretaria da Família 
e do Bem Estar So-
cial realiza as inscri-

ções para o benefício do Passe 
Bolsa no dia 26 de janeiro, 
das 8h às 16h30 e no dia 27 
de janeiro, das 9h às 16h30, 
no auditório do Paço Muni-
cipal. O plantão de dúvidas 

será de 22 a 25 de janeiro, 
das 8h às 16h30, na recepção 
da Secretaria. O formulário 
está disponível no link http://
www.indaiatuba.sp.gov.br/as-
sistencia-social/bolsa-passe/. 
Não haverá repasse de recur-
sos financeiros para subsidiar 
segunda graduação, cursos 
de pós-graduação e cursos 
pré-vestibulares. 

O Passe Bolsa é ofereci-
do a estudantes em situação 

de carência que, em contra-
partida, realizam atividades 
comunitárias solicitadas pela 
Secretaria. No link acima o 
candidato também poderá 
encontrar modelos de declara-
ções, caso necessário, relação 
de documentos exigidos e 
critérios da lei municipal nº 
4835/2005, que autoriza o 
pagamento.

Os requisitos básicos para 
ter acesso ao benefício são: 

residir nos últimos dois anos 
na cidade de Indaiatuba (2016 
/ 2017); não ter sido retido 
(não ter DP), apresentar mé-
dia igual ou superior a 5,0 
(cinco) em todas as matérias 
e frequência igual ou superior 
a 75%; apresentar situação 
socioeconômica desfavorável 
para cursar a Faculdade ou 
Curso Técnico e apresentar 
toda documentação solicitada 
para a inscrição. 

Apesar da constante vis-
toria realizada pelo Departa-
mento de Fiscalização, Taxas 
e Posturas, ainda são registra-
dos no município muitos casos 
de lixo e entulho depositados 
irregularmente em áreas públi-
cas ou privadas. 

Para combater esta situa-
ção, somente em 2017 foras 
realizadas mais de 22.300 
vistorias e aplicadas mais de 
11.350 notificações para pro-
prietários, cuja propriedade 
ou terreno, não estavam de 
acordo com o que especifica 
a Lei Municipal n° 5.035, de 
dezembro de 2006, que dispõe 
sobre as normas para limpeza 
de terrenos localizados na 
zona urbana. Do total de no-
tificações, mais de 4.200 não 
foram atendidas e os proprie-
tários foram multados. 

Segundo diretor do depar-
tamento, José Carlos de Melo, 
a situação vai muito além da 
questão estética. “Restos de 
materiais de construção, entu-
lhos, móveis velhos depositados 
irregularmente e mato alto co-
laboram muito para o apareci-
mento de animais indesejados, 
como insetos e escorpiões, que 
se abrigam sob estes materiais. 
Estes objetos depositados ir-

regularmente também acabam 
acumulando água parada, o 
que contribui para a infestação 
do Aedes Aegypti, mosquito 
transmissor da dengue, febre 
chikungunya e Zica, espe-
cialmente nesse período mais 
chuvoso”, argumentou.

José Carlos explica que ao 
detectar uma irregularidade 
em terrenos os fiscais aplicam 
uma notificação, cujo proprie-
tário terá 15 dias, após o rece-
bimento da mesma (enviada 
em geral pelos correios) para 
providenciar a limpeza. Após 
este prazo os profissionais fa-
zem nova vistoria e, caso não 
seja cumprida a determinação, 
é aplicada a autuação (multa) 
no valor de 0.075 Ufesp (Uni-
dade Fiscal do Estado de São 
Paulo) por metro quadrado, 
com prazo de 30 dias para pa-
gamento e cumprimento. Se as 
regras não forem cumpridas a 
autuação é aplicada em dobro.

Quando houver o flagran-
te de pessoas depositando 
materiais irregularmente em 
áreas públicas ou privadas 
a população pode denunciar 
no Departamento de Fiscali-
zação, Taxas e Posturas pelo 
telefone 3834-9103 ou 153 
(Guarda Civil Municipal). 
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Prefeito assina contrato de 
repasse de verba federal 
para recape de vias

OBRAS

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Contrato assinado garante repasse de R$ 387.988,96

Villa Jujuba um novo 
conceito em Buffet infantil
Espaço oferece pacotes com 3h, 3h30 e 4 horas de festa 

RODRIGO CAMPOS

GIULIANO MIRANDA RIC/PMI

Villa Jujuba oferece um ótimo cardápio variado além de diversos brinquedos para as crianças
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O Buffet Gostosuras e 
Travessuras está sob 
nova direção e com 

novo nome: Villa Jujuba. 
Comandado por Juliana Cec-
cato, o buffet está há 10 anos 
no mercado com um novo 
conceito em realizar a tão so-
nhada festa de aniversário das 
crianças, levando qualidade e 
diversão para toda a família e 
convidados.

Desde maio de 2017 a fren-
te do Villa Jujuba, Juliana con-
ta que o espaço oferece toda a 
estrutura para a realização de 
uma festa completa. “Conta-
mos com um cardápio variado, 
equipe treinada e capacitada, 
ambiente aconchegante e mui-
tos brinquedos para as crianças 

se divertirem. Queremos que 
os pais não se preocupem com 
nada e aproveitem a festa de 
seus filhos tanto quanto eles!”.

Além do espaço incrível, o 
Villa Jujuba oferece um ótimo 
cardápio variado. “No cardá-
pio oferecemos várias opções 
de salgados assados e fritos, 
pastel, mini pizza, crepe, batata 
frita, algodão doce, cachorro 
quente, pipoca”, conta Juliana. 
“Temos muitos doces como 
os tradicionais brigadeiros, 
beijinho e bicho de pé, além de 
outros tipos como brigadeiro de 
churros, paçoca, limão siciliano 
e leite ninho com nutella. E 
não dava pra deixar de fora as 
tortinhas de limão, maracujá 
e chocolate. Também temos 
opcionais que podem ser in-
cluídos em todos os cardápios 
como hamburguinho, macar-

rão, nhoque”, completa.
O espaço também ofere-

ce diversos brinquedos para 
as crianças como: camarim; 
air game; brinquedão com 
pula-pula e piscina de boli-
nhas; video-game; basquete; e 
X-box. E para os bebês, o Villa 
Jujuba oferece uma área baby 
com vários brinquedos e uma 
mini piscina de bolinha. “Os 
monitores também interagem 
com as criança deixando a 
festa ainda mais divertida”, 
disse Juliana. O espaço ainda 
oferece escultura de bexiga e 
tatuagem temporária.

E para o futuro, Juliana 
deseja que a empresa cres-
ça no mercado de festas da 
cidade e também na região. 
E adianta que o Villa Jujuba 
terá um 2018 com novidades. 
“Para isso, começamos o ano 

com a mudança no nome e 
na fachada. E teremos muitas 
novidades no interior do buffet 
também. O nosso objetivo é 
sempre a satisfação das famí-
lias e de todos os convidados! 
Fazemos nossas festas com 
muito carinho para que seja 
inesquecível!”, enfatiza.

O Villa Jujuba conta com 
diversos pacotes de festas com 
3h, 3h30 e 4 horas de festa. O 
Buffet funciona, para atendi-
mento ao cliente, de segunda 
a sexta-feira, das 10h às 17h e 
aos sábados das 9h30 às 12h. 
Agende sua festa com a Villa 
Jujuba e garanta diversão para 
as crianças e sua família.

A Villa Jujuba está locali-
zada Avenida Conceição, 48, 
Jardim América. Para maiores 
informações (19) 3801-3919 
ou 99703-8828 (whatsapp).

O prefeito Nilson Gaspar 
(PMDB) assinou na sexta-fei-
ra (12) o contrato do repasse 
de R$387.988,96, sendo R$ 
245.850,00 provenientes do 
Governo Federal, por intermé-
dio do Ministério das Cidades e 
R$142.138,96 de contrapartida 
do município. A verba da União 
é resultado de uma emenda 
parlamentar da senadora Marta 
Suplicy (PMDB) e será destina-
da ao recape de ruas no Jardim 
Pau Preto e Vila Sfeir.

O prefeito Nilson Gaspar 
explicou que serão recapeados 
14.140, 64m² de asfalto em 
trechos que foram escolhidos 
com base em levantamento 
feito pela Secretaria de Obras e 
Vias Públicas. “Com o recape-
amento queremos melhorar as 
condições de tráfego nas vias 
onde há pontos críticos e a Ope-
ração Tapa Buracos precisa ser 
realizada com mais frequência”, 
explicou.

De acordo com o projeto da 

Secretaria de Obras e Vias Pú-
blicas, a rua Padre Anchieta será 
inteira recapeada, desde a Rua 
Christiano Steffen até o final e 
receberá 6.209,69m² de asfalto. 
A rua João Tibiriçá Piratininga 
receberá 2.535,47 m² de recape, 
desde a rua Padre Anchieta até 
a rua 5 de Julho. Também se-
rão recapeadas as ruas Capitão 
Boaventura do Amaral e Acrí-
sio de Camargo, totalizando 
5.395,48m² de asfalto.

Segundo o secretário de 
Obras e Vias Públicas, Robe-
nilton Oliveira Lima, o Dothe, 
após a aprovação do projeto 
pela Caixa Econômica Federal, 
será aberto o processo de licita-
ção para a realização da obra. 
No ano passado a Prefeitura 
de Indaiatuba iniciou a obra 
de recapeamento de 16 vias do 
perímetro urbano do município, 
por meio de um convênio firma-
do com o Governo do Estado. 
No total foram recapeados 
44.631,43 m² de asfalto. 
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Novo salário mínimo 
está quatro vezes 
menor que o necessário
O reajuste de 1,81% seria bom se o aumento não tivesse ficado abaixo da inflação e do INPC

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Tarifa de energia deve 
permanecer na bandeira 
verde até março

Intenção de consumo das 
famílias aumenta quase 
10% em janeiro

ANEEL MELHORA
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O novo salário mínimo 
está em vigor desde 
o dia 1º de janeiro, 

porém para milhares de brasi-
leiros que tem como base de 
remuneração, o aumento 
não ajudou uma vez que 
o mínimo está quatro 
vezes menor que o 
necessário.

De acordo 
com economis-
tas, o reajuste de 
1,81% no salário míni-
mo seria bom se o aumento 
não tivesse abaixo da inflação 
e do Índice Nacional de preços 
ao Consumidor (INPC) que fi-
cou em mais de 2,07%. Ainda 
segundo os economistas, os 
brasileiros voltaram ao poder 
de compra de 2 anos atrás

Em Decreto o valor passou 
de R$ 937 para R$ 954, um 
aumento de R$ 17. É o menor 
reajuste do salário mínimo em 
24 anos. O valor é inferior ao 
estimado anteriormente pelo 
governo, que era R$ 965.

O reajuste foi mais baixo 
porque a fórmula de correção 
leva em conta a variação do 
Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor 
(INPC) do ano 
anterior, calcu-
lado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), e o 
resultado do Produto Interno 
Bruto (PIB) de dois anos antes. 
Como o resultado do PIB de 
2016 foi negativo, o reajuste 
do salário mínimo foi calcu-
lado apenas pelo INPC, esti-
mado pelo governo em 1,81%.

Cerca de 45 milhões de 
pessoas no Brasil recebem 
o salário mínimo, entre apo-

sentados e pensionistas, cujos 
benefícios são, ao menos em 
parte, pagos pelo governo 
federal.

A atual fórmula de reajuste 
do salário mínimo foi criada 
em 2012, ainda no governo da 

então presidente Dilma Rous-
seff, e deve valer até 2019.

Como o reajuste ficou abai-
xo da estimativa anterior, o 
governo deve economizar 
cerca de R$ 3,3 bilhões em 
gastos este ano.

A tarifa de energia elétrica 
deve permanecer na bandeira 
verde (sem custo adicional nas 
contas) até o fim do primeiro 
trimestre deste ano, afirmou 
no último dia 16, o ministro 
de Minas e Energia, Fernan-
do Coelho Filho. Segundo o 
ministro, o volume de chuvas 
acima da média no fim do ano 
contribui para a permanência 
da tarifa.

O cenário já vinha sen-
do sinalizado pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), que anunciou, no fim 
de dezembro, que janeiro terá 
bandeira verde. Em dezembro, 
vigorou a bandeira vermelha 
para o Patamar 1, quando são 

cobrados R$ 3 a cada 100 
kWh.

Nos meses de outubro e 
novembro, vigorou a tari-
fa vermelha, no Patamar 2, 
o que implicou a cobrança 
adicional de R$ 5 para cada 
100 kWh (quilowatts-hora) 
consumidos.

A justificativa para a co-
brança extra deve-se ao acio-
namento de usinas termelé-
tricas que apresentam custo 
maior para a produção de 
energia. De acordo com a 
Aneel, com a chegada do pe-
ríodo chuvoso, houve acrésci-
mo no nível dos reservatórios, 
diminuindo a necessidade de 
acionamento das térmicas.

A Intenção de Consumo 
das Famílias (ICF) aumen-
tou 9,7% em janeiro, quando 
comparado a janeiro do ano 
passado, alcançando 83,6 
pontos. Quando a compa-
ração se dá com dezembro 
de 2017, o crescimento cai 
para 2,3%. Os dados foram 
divulgados no dia 17 pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC).

O resultado, que ainda 
se situa abaixo da zona de 
indiferença, que é de 100 
pontos, indica “uma lenta 
recuperação do otimismo 
das famílias”, na avaliação 
da assessora econômica da 

entidade Juliana Serapio.
Para a economista, “os 

consumidores seguem me-
lhorando suas avaliações 
sobre a economia, mas o 
nível de endividamento das 
famílias, principalmente o 
daquelas com menor poder 
aquisitivo, leva à cautela 
nos gastos, atuando como 
um fator restritivo ao con-
sumo”.

A publicação da CNC 
destaca o fato de que o úni-
co componente da pesquisa 
que aparece acima da zona 
de indiferença é o Emprego 
Atual, que em janeiro atin-
giu 109,6 pontos, o maior 
valor desde julho de 2015.

Mais Expressão



Motoristas são autuados 
por embriaguez ao 
volante em Indaiatuba
A ação faz parte do programa Direção Segura, que integra o Detran.SP e a polícia militar
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Blitz de fiscalização da Lei Seca realizada durante a tarde de sábado, fiscalizou 1.039 veículos 

Bandidos roubam carro 
na rodovia

Indivíduo é preso por 
tentativa de homicídio

Ladrão é preso após 
furta loja

Motociclista embriagado causa acidente
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A Polícia Militar e o 
Departamento de 
Trânsito de São Pau-

lo promoveram uma fiscaliza-
ção da Lei Seca em Indaiatuba 

no último sábado, dia 13. 
Ao todo, 25 motoristas fo-
ram autuados com multa no 
valor de R$ 2.924,70, além 
de responderem a processo 
administrativo no Detran.SP 
para a suspensão do direito de 
dirigir por 12 meses.

A blitz ocorreu na Rodovia 
Eng. Ermênio de Oliveira Pen-
teado, Km 60,2 Sul e foram fis-
calizados 1.039 veículos. Caso 
algum dos motoristas autuados 
volte a cometer a infração, 
dentro de 12 meses, o valor da 
nova multa é duplicado.

A ação faz parte do pro-
grama Direção Segura, que 
integra o Detran.SP e a polícia 
militar, visando a prevenção e 
redução de acidentes e mortes 
no trânsito causados pelo con-
sumo de álcool combinado 
com direção.

Na manhã do último do-
mingo, dia 14, bandidos abor-
daram um veículo que estava 
trafegando no Km 15, sentido 
Campinas.

A vítima relatou em depoi-
mento que os assaltantes saíram 
de um matagal, aparentando se-

rem menor de idade, e um deles 
que estava em posse de arma de 
fogo entrou na frente do veículo 
anunciando o assalto.

Segundo a vítima, os in-
divíduos fugiram sentindo 
Campinas e até o momento 
ninguém foi preso. 

Na noite de terça-feira, 
dia 16, um indivíduo foi 
preso após tentar matar uma 
pessoa com golpes de faca. 
De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima foi 
atacada dentro de sua resi-
dência e foi golpeada em 
várias partes do corpo.

Ainda de acordo com in-
formações os guardas civis 
foram até a residência do indi-
víduo e o mesmo confessou o 
crime, porém não explicou o 
motivo pelo crime. Com isso, 
o indivíduo foi encaminhado 
à delegacia, onde foi preso em 
flagrante.

Na madrugada da última se-
gunda-feira, dia 15, os Guardas 
Civis estavam em patrulhamen-
to quando ouviram a informa-
ção via rádio que uma loja havia 
sido furtada e que o ladrão teria 
levado peças de roupa.

Os Guardas em patrulhamen-
to encontraram um indivíduo, 
próximo ao ponto de tráfico, e 

ao avistar a viatura saiu correndo 
iniciando uma perseguição. Os 
guardas foram rápido e efeitua-
ram a prisão. Em busca pessoal 
foi localizado dentro da bolsa 
camiseta, nove calças femininas 
e algumas com etiqueta da loja.

Devido ao roubo, o in-
divíduo foi encaminhado à 
delegacia e preso.

Na noi te  de  domin-
go, dia 14, os Guardas 
Civis foram informados 
que havia um acidente de 

trânsito Ao chega ao local 
o solicitante disse que o 
causador do acidente es-
tava embriagado e ao ser 

questionado o indivíduo 
afirmou que havia ingeri-
do bebida alcoólica antes 
de dirigir, ele aparentava 

dif iculdades para f icar 
em pé.

O indivíduo, então, foi 
levado ao IML para a cons-

tatação de embriaguez atra-
vés de exame de sangue, e 
o resultado deu positivo. 
Foi dada voz de prisão e 

o mesmo foi encaminhado 
para a delegacia onde foi 
estipulada uma fiança no 
valor de R$2,5 mil.

Mais Expressão



11A

maisexpressão.com.br esporte

DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br

REPRODUÇÃO

www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Classificados grátis - Faça o seu!
(19) 9.8133-0840

Primavera perde e se despede da 
Copa São Paulo Júnior 2018
Fantasma lutou até o final, mas foi derrotado

LIDI divulga calendário para 2018
COMPETIÇÃO

Primavera se despediu da Copa São Paulo de Futebol Junior após perder do Vitória - BA

A Lidi (Liga Regional Desportiva Indaiatu-
bana) divulgou o calendário esportivo para 2018. 
A novidade para este ano é o campeonato de ca-
tegorias menores que ocorrerá no mês de março.

Ao todo serão 12 campeonatos neste ano 
começando no dia 04 de fevereiro com 1°Taça 
Indaiá que vai até maio, partindo para o campe-
onato amador series A e B com início em maio 
término em outubro.

No mês de março ocorre o campeonato 
Sub- 20 e o campeonato de categorias meno-
res com sub-11, sub-13, sub15 e sub-17 com 
término no mês de junho. Essa será a oportu-
nidade para jogadores jovens se destacarem 
no futebol amador de Indaiatuba.

O futebol máster também terá grandes 
campeonatos em 2018, começando dia 05 
de maio com a 5ª Copa Itaici Master 50, em 
seguida ocorre 22°Campeonato de Veteranos 
Raul Fernandes começando em março com 

término em julho. No segundo semestre terá 
o Campeonato Aifa 60 e o Campeonato Aifa 
50 e Campeonato Master 40.

Em 2018 o Campeonato Varzeano vai agitar 
os gramados de Indaiatuba, começando em maio 
com 31°Campeonato Laercio Milani, e depois 
40° Campeonato Walter Pimentel começando no 
dia 26 de agosto e término em outubro.

Outra novidade que vai encerrar o ano es-
portivo será a 1°Copa Cidade de Indaiatuba que 
terá início dia 21 de outubro e termina dia 09 de 
dezembro. 

Futsal
Para os amantes de futsal a bola rola já no dia 

03 de fevereiro com 19º Campeonato Liga Re-
gional Aifa De Futsal 2018 da 1°,2° e 3° divisão.

Ainda no primeiro semestre de 2018 vai 
acontecer o Campeonato Futsal Sub-20 e o Cam-
peonato de Futsal Feminino.Ao todo serão 12 campeonatos neste ano começando no dia 04 de fevereiro com 1°Taça Indaiá

O Primavera se despe-
diu da Copa São Pau-
lo de Futebol Junior 

(Copinha), quando a equipe 
enfrentou o Vitória - BA e 
foi derrotado por 1x0 com gol 
logo no início do jogo.

O time entrou com a mes-
ma humildade que enfrentou 
os outros adversários, res-
peitou a equipe do Vitória 
e foi derrotado com isso, 
quando logo aos seis minutos 
o atacante Flavio do Vitória, 
invadiu a área mesmo sem 
ângulo e abriu o placar para 
os baianos. Após o gol, o 
Primavera teve que se soltar 
mais, porém não criou muito 
na etapa inicial.

No segundo tempo a equi-
pe voltou com outra postura, 
o técnico Elton fez mudanças 
na equipe e foi superior ao 
Vitória, mas faltou o gol. A 

equipe criou chances, princi-
palmente em jogada de bola 
alçada na área, mais pecou na 
finalização.

Campanha
O Primavera ficou no gru-

po 15 com Atibaia - SP, Glo-
bo - RN e Vitória - BA. Sua 
estreia foi contra o Globo, e a 
equipe ficou nervosa na etapa 
inicial devido ao peso da es-
treia na competição, mas no 
segundo tempo o fantasma se 
soltou e fez 2x0 garantindo os 
primeiros pontos na Copinha.

O segundo jogo foi contra 
o Atibaia em que o time não 
conseguiu repetir o mesmo 
desempenho do primeiro jogo, 
e no último minuto da partida, 
acabou sofrendo o gol e per-
dendo por 1x0.

No último jogo da fase de 
grupos o Primavera enfrentou 
o Vitória precisando vencer 
para continuar na competição. 
A equipe entrou com uma 

forte marcação pra cima do 
time baiano e segurou a pres-
são colocada por eles e em 
jogada de bola parada fez seu 
gol garantindo a vaga para a 
próxima fase.

Na segunda fase o Prima-

vera enfrentou o Vila Nova 
- GO. O jogo não foi bom 
tecnicamente terminado em-
patado 0x0 indo para os pê-
naltis. Nos pênaltis o goleiro 
do fantasma Iago se destacou 
defendendo três cobranças e a 

equipe venceu por 5x4.
Outro fator que foi deter-

minante para campanha do 
Primavera foi a sua torcida. 
Em todos os jogos o estádio 
ficou lotado e a torcida empur-
rava o time com os jogadores 

sempre agradecem esse apoio.
O foco agora é o Campe-

onato Paulista onde o Prima-
vera está na divisão B1 e vai 
em busca do acesso para A3. 
A previsão é que a competição 
inicie no mês de abril.
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Carnaval 2018 acontece 
com shows das agremiações 
e marchinhas
A programação tem início na noite do dia 10 de fevereiro com shows no palco montado no Parque Ecológico

DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br

ELIANDRO FIGUEIRA – RIC/PMI

Grupo Folia animará a matinê no Barco com marchinhas e também na Praça Prudente de Moraes 

Horóscopo de 19 a 25/01 Por Alex Costa Guimarães

Polo Shopping 
Indaiatuba recebe peça 
infantil no domingo

TEATRO
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O ariano estará mais afetivo, mais voltado para iniciar 
uma nova forma de amar ou de se relacionar, estará mais 
aberto para a afetividade. Sua vida fiananceira passa ater 
uma melhora em diversos aspectos, e o proprio nativo 
se sentirá mais suave em suas posturas. Isso facilitará 
muito seus acordos e negociações. Um novo ciclo se 

inicia. É uma nova fase aproveite.

Agora o taurino pode se sentir um pouco mais fechado 
e introspectivo. Sua vida afetiva tende a apresentar 
alguns problemas e necessitará aprender a deixar de 
lado, a desapegar de alguns sentimentos que só cau-
sam confusão. Essassemanas são ótimas para viajar ou 
incicar um estudo que traga novidades em sua mente.

O geminiano entra em uma fase onde as amizades e os 
projetos se tornarão muito interessantes, para quem é 
solteiro poderá querer ficar conhecendo diversas pes-
soas, sem conseguir se fixar em ninguém. Fase onde 
pode encontrar muitas amizades novas. Em termos 
profissionais é um bom momento. 

A vida profissional do canceriano estará sendo movi-
mentada de forma bastante positiva, e novos planos em 
sua carreira podem surgir. No entanto sua vida pessoal 
pode ficar diminuirda pelo cansaço ou necessidade de 
se recolher um pouco. Pode vir a fazer parte de uma 
nova equipe de trabalho, ou mudanças em sua maneira 
de trabalhar tendem a ocorrer.

O leonino poderá estar revisando sua vida afetiva, alguns 
relacionamentos podem terminar de forma inesperada, 
alguns projetos envolvendo viagens, pessoas e empresas 
estrangeiras podem ocorrer ou ser firmados. Aliás, o na-
tivo terá mais sorte com pessoas que vem de longe para 
sua vida afetiva. Se trabalha com comunicação (pales-
tras, comércio ou vendas) será um momento facilitado.

O virginiano estará mais fechado e voltado para seus 
sentimentos e seus desejos pessoais. Haverá uma 
transformação em seus sentimentos, e sua inteligencia 
emocional será renovada. Poderá ter dificuldades em 
sua vida amorosa, sua memoria pode ficar presa a 
recordações. O ideal é aproveitar esse momento para 
ler, viajar ou dara um curso, se for possível.

O libvriano inicia agora uma nova fase afetiva e amo-
rosa, nos seus relacionamentos pessoais e/ou profissio-
nais.É comum ter uma maior movimentação em sua 
vida social (amigos, festas, encontros, etc). Pode ficar 
propenso a modificar sua maneira de falar ou de se 
expressar e isso se refletir mais ainda em suas relações.

O escorpiano estará agitando seu meio ambiente, 
aprendendo a lidar com as mudanças e a necessidade 
de controle de sua rotina, para que traga também prazer, 
principalmente no seu ambiente de trabalho. Uma nova 
forma de trabalhar pode surgir a qualquer instante. Os 
amigos (novos e antigos) aproximam-se do nativo. Fase 
boa para concursos.

Vida social ativa e prazeirosa para o nativo de sagitário. 
Se estiver solteiro, durante algumas semanas o nativo 
pode começar um romance. Uma observação e tomada 
de consciencia em sua maneira de ser está em andamen-
to. Aproveite esses bons momentos. No trabalho, saiba 
se comunicar com os outros.

O capricorniano entra em um momento de introspecção, 
mas ao mesmo tempo de criação de novos sentimentos 
ligados a sua familia, pode ter que se tornar mais caseiro 
ou mais familiar ou ficar preso a sensações e sentimen-
tos do passado, mas o momento pede renovação dessas 
emocões. Novas oportunidades podem surgir.

O aquariano pode se envolver mais com seus compromis-
sos sociais. É possível fazer novas amizades pois estará 
mais aberto, simpático e comunicativo. Dentro de casa, em 
familia, corre o risco de discutir ou de disputar ideias juntos 
aos familiares. Desejará receber amigos em sua casa. No 
trabalho, muitas energias estão permitindo seu crescimento.

O pisciano começa uma fase de maior envolvimento 
com suas finanças, poderá fechar acordos, contratos, 
e acertar situações que permitam aumentar seus rendi-
mentos e sob esse aspecto, um novo negócio ou projeto 
pode ser firmado. O dinheiro tende a chegar até mais 
tranquilamente.

O Carnaval 2018 em 
Indaiatuba tem iní-
cio na noite do dia 

10 de fevereiro (sábado) com 
shows do Bloco da Pastoral e 
Escola de Samba Imperador, 
no palco montado ao lado do 
Barco no Parque Ecológico, 
e a novidade deste ano fica 
por conta do tradicional Car-
naval das Marchinhas que 
também ocorrerá no Barco, 
na tarde do dia 11 (domin-
go). O Bloco Acadêmicos 
Grande Sul e Escola de 
Samba Sereno será mais uma 

opção e acontece no dia 12 
(segunda-feira), novamente 
no Barco. 

Assim como em todos os 
anos, a praça de alimentação 
será responsável pela Fede-
ração das Entidades Assis-
tenciais de Indaiatuba (Feai).

As apresentações das 
agremiações de Indaiatuba 
acontecem no palco ao lado 
do Barco, a partir das 19h30, 
no sábado e na segunda-fei-
ra. Já no domingo o Grupo 
Folia animará a matinê no 
Barco com marchinhas, que 
também será a opção de 
segunda-feira, na Praça Pru-
dente de Moraes, das 19h às 

23h30, para quem quiser cair 
na brincadeira. 

Para garantir a segurança 
das pessoas que transita-
rem pelas proximidades do 
Barco, agentes de trânsito 
estarão no local organizando 
o trânsito como já é feito 
nas noites de quarta-feira, 

quando acontece a feira-li-
vre no local. O trânsito será 
impedido apenas no entorno 
da Praça Prudente de Mora-
es, nas ruas Candelária, XV 
de Novembro e Cerqueira 
César, a partir das 15h da se-
gunda, para os preparativos 
da Marchinha. 

Programação: 
- 10/02 (sábado) 
19h30 às 21h- Bloco da Pastoral 
21h30 às 23h – Escola de Samba Imperador 
Local: Barco - Av. Fábio Roberto Barnabé – Marginal Es-
querda do Parque Ecológico (ao lado do Barco) 
- 11/02 (domingo) 
16h às 20h- Carnaval das Marchinhas (Grupo Folia) 
Local: Barco - Av. Fábio Roberto Barnabé – Marginal Es-
querda do Parque Ecológico (ao lado do Barco) 
- 12/02 (segunda) 
19h às 23h30h- Carnaval das Marchinhas (Grupo Folia) 
Local: Praça Prudente de Moraes 
19h30 às 21h- Bloco Acadêmicos Grande Sul 
21h30 às 23h – Escola de Samba Sereno 
Local: Barco - Av. Fábio Roberto Barnabé – Marginal Es-
querda do Parque Ecológico (ao lado do Barco) 

O Polo shopping promo-
ve neste domingo, dia 21, 
das 15h às 17 horas, as apre-
sentações da peça teatral “As 
Férias da Bela Adormecida”, 
do projeto Polo Teatro. O es-
petáculo é aberto ao público 
e gratuito.

A encenação conta a his-
tória da princesa Aurora, que 
recebeu uma maldição: caso 
não encontre um amor aos 16 
anos, dormirá para sempre. A 
misteriosa Malévola foi a res-
ponsável pela maldição, em 
resposta a uma antiga briga 

entre famílias que despertou 
a fúria dessa vilã às avessas.

Malévola, entretanto, não 
tem nada de má: enquanto 
Aurora, a Bela Adormecida, 
crescia, a vilã foi construindo 
afeto e carinho para com a 
princesa. Com a ajuda do pú-
blico, o novo destino da Bela 
Adormecida será definido de 
forma surpreendente neste 
espetáculo.

O Polo Shopping Indaia-
tuba fica na Alameda Filtros 
Mann, 670, Jardim Tropical. 
Informações: (19) 3835-9000.
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Adelaide Decoração

Capricho Decor

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

Casa da Esfiha

Duas Rodas
Vestido de noiva tem que ser deslumbrante, que supere as 
expectativas de qualquer noiva, onde o modelo, tecido e detalhes 
fazem toda a diferença. Pensando nisso, a A Nova Loja tem ao 
seu alcance a coleção  verão Bromélia da Center Noivas. Além de 
representar de maneira grandiosa as curvas da mulher brasileira, 
está repleta de detalhes típicos da espécie da bromélia. A coleção 
luxuosa é cheia de detalhes encantadores, rendas delineadas com 
perfeição e tem o poder de te deixar única em seu grande dia. Vale 
a pena também conferir a nova coleção verão moda festa, com 
vestidos longos e curtos sempre na opção venda ou aluguel. Vá 
conferir! Whatsapp: 9.9540-8836. Telefone: 3875-1760

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

Na próxima quinta-feira, dia 25, você saboreando qualquer hambúrguer 
do cardápio você garante qualquer chopp pela metade do preço A NOITE 
TODA. O que pode ser melhor que um delicioso hambúrguer artesanal 
acompanhado de um chopp Burgman? Vale despertar que 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. Para este sábado o maravilhoso Saint Jacques 
(Camarão recheado com catupiry e empanado com arroz à grega e 
molho rose). Muito em breve novidades no cardápio. Vale a pena 
conhecer na Avenida Conceição, 250 - Fone: 2516-1289. Bom demais!

Na Capricho Decor você tem sempre o projeto certo que vai de 
acordo com o seu gosto e estilo, onde um simples detalhe faz 
toda diferença, seja qual for o lugar da sua casa, apartamento ou 
empresa. Atendimento personalizado e uma equipe sempre pronta 
para melhor atendê-lo. Informe-se na Avenida Coronel Antônio 
Estanislau do Amaral, 1.341 - F. (19) 3894-7544

Já provou Charuto de Repolho da Casa da Esfiha? Folhas de 
repolho enroladas e recheadas com carne moída combinada com 
arroz e molho típico. Tradicional prato da gastronomia árabe e 
simplesmente delicioso. Experimente!

Almoçar na Kostela do Japonês 
é uma satisfação
Quem não gosta de costela? Lógico, todos curtem essa carne, mas tem 
que ser bem feita, no ponto. Aqui em Indaiatuba, costela é só na Kostela 
do Japonês. Bem Magrinha, super macia e no ponto. Ainda acompanha 
aquele senhor feijãozinho com arroz, saladas diversas, farofa, batata e 
mandioca fritas. Comida simples, porém, não existe nada melhor. Vá  
experimentar na R. Antônia Martins Luiz, 180 - Distrito Industrial João 
Narezzi - Fone: 3894-6646. Estaremos fechados do dia 23/12 a 08/01, 
retornaremos nossas atividades no dia 09/01

A Duas Rodas iniciou 2018 recebendo muitas novidades! 
Chegaram  diversos modelos e marcas de sapatilhas para MTB 
e Speed. Você encontra todos os tipos de bicicletas, peças e 
acessórios. Não deixe de conferir. Av. Presidente Kennedy, 624 
- Cidade Nova,  Horário: Fone: (19) 3875-0269
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O casal apaixonado Vinícius Ferrari Villa e Luciana de Assis 
curtindo a banda These Days Bon Jovi Cover na Pepis Indaiatuba

A linda noiva 
Glenda Karoline 
Oliveira Vaz. É 
a A Nova Loja 
homenageando 
seus clientes!

Emílio da Brilho Embalagens e Leandro

Patrícia e Mauro

O vereador Massau Kanesaki almoçando com David Santran e 
Willian Santana da DF Engenharia

Mais Expressão
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SOBRENATURAL - A ÚLTIMA CHAVE - Lançamento  
-  Terror / Suspense -  Classificação 14 anos  -  103 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   19h35
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   14h40  /  17h05  
/  22h00
...................................................................................................
CORRENDO ATRÁS DE UM PAI - Lançamento  -  Co-
média  -  Classificação 14 anos  -  115 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (18)  a  Quarta (24):   19h10
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (18)  a  Quarta (24):   16h05  /  
21h45
...................................................................................................
RODA GIGANTE - Estreia  -  Drama  -  Classificação 12 
anos  -  101 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (18)  a  Quarta (24):   14h50  /  
20h40
...................................................................................................
O DESTINO DE UMA NAÇÃO - 2ª semana  -  Drama  -  
Classificação 12 anos  -  125 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (18)  a  Quarta (24):   17h30  /  
20h15
...................................................................................................
O ESTRANGEIRO - 2ª semana  -  Aventura / Ação -  Clas-
sificação 14 anos  -  114 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Sábado (20)  e  Domingo (21):   18h15
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   20h45
...................................................................................................
O TOURO FERDINANDO - 2ª semana  -  Animação / Co-
média / Aventura -  Classificação livre  -  97 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (18)  a  Quarta (24):   14h15  /  
16h40  /  18h25
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   17h35  /  20h10
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   15h00
...................................................................................................
COM AMOR, VAN GOGH - 3ª semana  -  Drama  -  Clas-
sificação 12 anos  -  94 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (20)  e  Domingo (21):   14h00
...................................................................................................
JUMANJI - 3ª semana  -  Aventura  -  Classificação 12 anos  
-  119 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (18)  a  Quarta (24):   15h30  /  
18h45
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   13h50  /  19h10
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   16h35  /  21h45
...................................................................................................
FALA SÉRIO, MÃE! - 2ª semana  -  Comédia  -  Classifi-
cação 10 anos -  79 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (18),  Sexta (19),  Segunda (22),  Terça 
(23)  e  Quarta (24):   14h15  /  16h15  /  18h30. Sábado (20)  
e  Domingo (21):   14h15  /  16h15
...................................................................................................
O REI DO SHOW - 5ª semana  -  Drama / Musical  -  Clas-
sificação 12 anos  -  104 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (18)  a  Quarta (24):   21h20
...................................................................................................
EXTRAORDINÁRIO
7ª semana  -  Drama  -  Classificação 10 anos  -  114 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (18)  a  Quarta (24):   15h40  /  18h50  
/  21h20
...................................................................................................

CINEMA

atendimento@maisexpressao.com.br
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Os velhos amigos Carlinhos Polimentos e Luis Fernando 
comemorando mais um ano de amizade no Paddock Garage Pub

O Indaiatuba Clube realizou no domingo 
deste fim de semana dia 14/01, o seu 16º 
Feijão com Samba, seu grito de carnaval 
oficial, e novamente trouxe a Escola de 
Samba Estação Primeira de Mangueira, do 
Rio de Janeiro. Do nome Feijão, vem da 
deliciosa Feijoada que é servida a vontade 
a todos os convivas do evento, antes da 
escola de samba se apresentar teve as 
apresentações de: Carolina Soares, Juliana 
Alves e Xan de de Pilares. Clube com 
ingressos esgotados a pelo menos duas 
semanas, sinônimo de evento de primeira 
qualidade, e de tradição incontestável. 
Parabéns IC por mais este excelente evento.

Comemorando o seu aniversário, Luzia Bittencourt, reuniu algumas amigas na Casa da Esfiha

Na noite do dia 16/01, aconteceu a 25ª. Reunião Ordinária do 
Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, retorno das férias, primeira 
reunião do ano leigo de 2018

O visual moderno dos melhores restaurantes de grandes 
cidades do mundo acaba de chegar a Campinas e tem endereço 
à Av. Coronel Silva Telles, 703, no Cambuí. Nascido do sonho 
do empresário de eventos Thalles Soares, partilhado pelo chef 
Jurandir Meirelles e executado pela arquiteta Áurea Monteiro, 
o projeto do Duke Bistrot vem chacoalhar os padrões do 
segmento gastronômico da região. Mix de restaurante, lounge 
e bar, com DJ-s e alta gastronomia, o empreendimento prestigia 
tanto grupos de jovens em clima de balada, quanto encontro 
de amigos, famílias ou namorados. A casa se encaixa tanto 
com quem quer fazer uma reunião demorada, quanto para os 
descontraídos que buscam uma refeição mais rápida.

Noite de MPB/ Jazz, na Casa de Chá Margot, com Fernando de 
Sá (baixo), Paulinho Paz (teclado) Flávio Lima (baterista)

Ricardo e Adriana da Capricho Decor curtindo o 16ª Feijão 
com Samba

Mais Expressão
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O Amante de vinho é uma pessoa que tem vários privilégios, pois além 
de degustar bons vinhos até pode absorver conhecimento sobre a cultura 
do vinho do mundo, pois em quase todos os países se produzem vinhos de 
diversos tipos e características diferenciadas. Assim sendo forma apreciar 
um vinho de um produtor que o elabora do outro lado da terra nos traz 
uma riqueza no Sentido do Gosto ou no nosso paladar.
Como apurar seu paladar com vinhos?
Primeiro é importante aplicar as técnicas de degustação de vinhos com 
as suas fases: olhos, nariz e boca, por que tomar um vinho com pressa 
não funciona para treinar seu paladar.
 O passo inicial é ver e analisar a cor do vinho, sentir seus Aromas e 
partir para degustação o mais importante. 
Quando colocamos na língua logo podemos perceber os cinco sabores 
básicos: Doce, Salgado, Amargo, Acidez e Umami. 
A explicação é simples, pois as papilas gustativas estão distribuídas ao 
redor da língua, em áreas bem delineadas: doce na ponta, amargo no fundo 
e salgado e acido nas laterais e Umami mais ao centro. Vários alimentos 
tais como os vegetais (tomate, batata, repolho, cogumelo, cenoura, soja, 
chá verde, etc.), os frutos do mar (peixe, alga, ostra, camarão, caranguejo 
e mariscos) e a carne são naturalmente ricos em substâncias Umami.
E no centro da língua percebemos o tato que avaliamos o corpo do vinho, 
a temperatura e seu teor alcoólico quando sentimos o aquecimento na 
boca. As moléculas de cada sabor ligam-se a os receptores dentro de 
cada papila gustativa. 
Algumas papilas têm mais de um tipo de receptor, e podem sentir até três 
gostos ao mesmo tempo e também nas laterais das bochechas são geradas 
as salivas para facilitar a mastigação. 
Dentre todos os prazeres da vida uma taça de vinho está sempre estará 
presente, mas não podemos criar esnobismo ou fingir uma situação que 
não é a verdade.
Apreciar um vinho para apurar o nosso paladar exige uma grande atenção 
deste a escolha do País, Uva, Safra, Produtor e o método de afinamento.
Detalhe a ser mencionado é de não comprar vinho usando como base o 
baixo preço, embora seja possível encontrar alguns vinhos que são os 
chamados de a Melhor compra, mas para este feito se requer expertise. 
Vinhos de personalidade de caráter de estrutura possuem um valor agre-
gado, desta forma devemos intender que não apenas um simples vinhos, 
mas uma rica cultura, que nos remete ao solo, a fruta e o mais importante 
à mão do produtor e para este vinho podemos dizer que estamos degus-
tando o Terroir (conceito francês para o território).
Há quem diga que não pode pagar preço elevado para um vinho que possa 
apurar seu paladar, respeitosamente é uma opinião pessoal. Lembrando 
que o valor de 03 vinhos comerciais é o preço de um vinho estruturado 
de personalidade.
Tomamos vinho como fonte de prazer, como um elixir da vida e como 
companheiro inseparável do nosso prato de cada dia. O homem trans-
formou a necessidade de comer em uma arte requintada. Os diversos 
povos desenvolveram suas próprias culinárias, com base nos seus gostos 
e tradições e também nos ingredientes disponíveis e quando aliado com 
o vinho, o resultado é uma grande fonte de prazer.
Em alguns anos atrás não era tão difundida a palavra Harmonização hoje 
é um termo comum e faz parte do apreciador de vinhos. 
Os sentidos do olfato e do paladar estão conectados; um melhora o outro, 
se sentimos os aromas da comida antes de comê-la o aproveitamento do 
sabor do alimento é melhor.
O vinho e a comida é um casamento perfeito e assim como não gostamos 
de sempre comer a mesma comida o vinho é mesma coisa, não podemos 
ficar somente no trivial e achar que vai apurar o paladar tomando vinhos 
medíocres com gosto de madeira ou adocicado com cana de açúcar. 
Existe um ditado que diz que a vida é curta demais para tomar vinhos 
ruins e é a realidade, por que existem os vinhos mal vinificados e que 
são vendidos a preços promocionais. É por que há compradores, será que 
estes compradores estão preocupados em apurar o paladar?
Um grande crítico de vinho disse: ``Não precisamos ter muito dinheiro 

para tomar bons vinhos e sim ser inteligente´´. 
Cada um tem pontos mais fortes e mais fracos 
sobre conhecimento e até uma sensibilidade 
maior para determinadas suas características.
Resumindo que, para apurar o paladar o inicio 
é quanto à pessoa fica atenta aos seus sentidos 
e cada vez treina-los, pois o nosso cérebro 
armazena todos estas sensações e assim você 
pode ser um amante de vinhos com o seu paladar 
mais apurado. 
Se quiser saber mais sobre vinhos faça-nos a sua 
pergunta, pois responderei por aqui.
Quaisquer dúvidas estamos a disposição no e 
mail: contato@trattoriadovinho.com.br

Como apurar seu paladar com vinhos?

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

Zé Maria da Vitória Veículos no Restaurante Via BrasilNataly e Caio no Lê Xande restaurante, antigo Fit Burguer

A Atento deseja um feliz aniversário, desejamos muitas felicidades, saúde e paz, e que seu dia seja muito especial. Para nós 
é uma alegria e satisfação tê-los como membros da nossa equipe e família” Equipe Atento

social & gastronomia
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Luiz MauroEvandroAndreia

Sônia e José Raimundo no 9 para Dançar, promovido no 
sábado, 13, no Clube 9 de Julho

Roseli e Vanderlei no 9 para Dançar, promovido no sábado, 
13, no Clube 9 de Julho.

Thiago e Mariano, equipe do restaurante Casa da Moqueca

Alexsandra, Helena e Sofia no Restaurante Via Brasil

Edmilson almoçando no Cintra Restaurante

Francisco e Douglas almoçando no Cintra Restaurante
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gente de expressão

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

atendimento@maisexpressao.com.br
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Cassia comemorou mais um 
ano de vida no último dia 13

Emerson comemorou mais um 
aniversário no último dia 11 

O lindo Theo comemorou seu primeiro aninho no dia 16, com 
uma divertida festa onde reuniu familiares e amigos 

Gabrielle, Diego e Benjamim na Inauguração da Nova sede 
da GD Engenharia -  Consultoria - Treinamentos

Abner proprietário do Império das Tintas com sua equipe 
sempre pronta a atender os amigos e clientes

Jaqueline Vieira, da Casa Wolk Construtora, comemorando 
seu aniversário no último dia 11

Lima da JB Lima Funilaria e Pintura recebendo o certificado 
do Troféu Frutos de Indaiá

Angélica Delben Gianella e Andréa Romani, Zerbini da Portofino 
Turismo, recebendo o certificado do Troféu Frutos de Indaiá

Equipe sub 09 representando Indaiatuba e a Escola de 
Futebol Oficial do Cruzeiro em Monte Sião - MG

Equipe sub 11 representando Indaiatuba e a Escola de 
Futebol Oficial do Cruzeiro em Monte Sião - MG

Equipe sub 13 representando Indaiatuba e a Escola de 
Futebol Oficial do Cruzeiro em Monte Sião - MG

Equipe sub 15 representando Indaiatuba e a Escola de 
Futebol Oficial do Cruzeiro em Monte Sião - MG

Alunos de capoeira do Colégio Alves de Oliveira em apresentação e entrega de cordão e certificado 

A capoeira lúdica como auxílio no desenvolvimento pedagógico  traz bem-estar para seus praticantes, é notável que 
o  rico contexto cultural traga as crianças a conhecer melhor sua ancestralidade, onde o desenvolvimento lúdico facilita 
a criança a desenvolver seu cognitivo. Outro benefício muito notável na capoeira é a música,  existem músicas lúdicas 
de capoeira que auxilia a criança a entender melhor as regras de atividades disciplinares do currículo pedagógico.  
Renate Mendonça - Contramestre Monkey



        caderno de negóciosNº 780

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, cozi-
nha, Wc, varanda, sem vaga.
R$ 900,00 

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 REGINA CA02888 
02 DORM, SALA, COZINHA, A/S, 1 BAN, 
E 02 VAGAS. R$ 1200,00

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

PQ BOA ESPERANÇA CA03021 
03 DORM (1SUÍTE), SALA, COZ, WC, 
A.S, ED, E GARAGEM P/ 02 AUTOS. 
R$ 1650,00 + IPTU

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

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 banheiro. 
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$ 2050,00 (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 plane-
jada e com roupeiro)
R$ 240.000,00

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

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

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

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

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

Salto-SP, Jd dos Taperás 
03 DO), SALA,COZ, 1 BANHEIRO, 1 
VAGA.RM (1SUÍTE) 
R$ 270.000,00 ACEITA PERMUTA.

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

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

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

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

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

VENDA – CASAS 

Jd.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

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

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

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

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

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, lavan-
deria, quintal, área de churrasco, edícula 
com Wc, aquecedor solar,02 vagas.
R$ 495.000,00

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

Jd. Brescia – CC00046
03 dormitórios, (01 suíte), sala com pé 
direito de 4 m, sala e quartos com prepa-
ração 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, co-
zinha, Wc, quintal, área gourmet e portão 
eletrônico. (Aceita permuta por casa em 
condomínio fechado de 150 m²)
R$730.000,00

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

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

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

Res. Beira da Mata – CC00047
 Piso Superior: 03 dormitórios (01 suíte), 
Wc,
Piso Inferior: 01 suíte, sala ampla, cozinha 
americana, área de serviço, área de 
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 
apartamento ou casa térrea em cond. 
Fechado) 
R$ 1.350.000,00

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



02B | Mais Expressão Imóveis

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

VENDAS

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

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 DORMITORIOS

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.
C A . 3 8 1  –  V L  M A R I A  H E L E N A  – 
R$1.700.000,00 – 3dorms(1st), sala 3 
ambientes, coz ampla, lavabo, dispensa, 
lavanderia, dorm e wc de empregada, edícula 
com 2 wc, churrasqueira, piscina, quintal, 
garagem. Obs :para construtores é possível 
desmembrar os 2700m² em lotes sendo 3 de 
380m² e 1 de 950 m²

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CS.323 – BRESCIA – R$540 MIL – 3dorms 
(2sts), sala 2 ambientes, coz planejada, la-
vanderia, wc, lavabo, churrasqueira, garagem 
para 3 carros, 
CS.321 – VL BORGHESE – R$ 1.600.000,00 
– 3dorms planejados (2 st), sala 2 ambientes 
com lareira, lavabo, varanda, lavanderia, es-
critório, 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, varanda, 
coz, 2 wc, ar condicionado, garagem coberta 
para 2 carros.
AP.553 – JD ALICE – R$200 MIL – 2dorms 
com ae, sala, coz planejada, wc com ae, 1 
vaga de garagem
AP.554 – JD.MONTE VERDE – R$255 MIL – 2 
dorms (1st), sala 2 ambientes, coz americana, 
wc com box e gabinete, 1 vaga de garagem 
descoberta

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

CHACARAS E SITIOS

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 ANDRO-
VANDIA – R$425 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, 
varanda, pomar, área gourmet no alicerce, gar.
CH.753 – OLHO D’ÁGUA – R$140 MIL – 
1000m²
CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dorms, 
coz, wc, varanda, 1 vaga de garagem coberta, 
pomar, cercado com alambrado.
SI.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 DORMS

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
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – 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 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de moto.
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.ALMEIDA – R$1300,00 – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc, garagem
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 – COMER-
CIAL – 3dorms(1st), sala, coz americana, WC, 
as, entrada de carro.
ALTOS DE ITAICI – R$3.700,00 – 4dorms 
(3sts), sala 2 ambientes, coz planejada, dis-
pensa, wc social, garagem p 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3dorms c/sacada e 
armários (1st c/hidro), sala de estar c/ lareira, 
sala de jantar e TV, copa, coz planejada, la-
vabo, lavanderia, dorm e WC de empregada, 
escritório, dispensa, piscina, área gourmet 
completa, salão de festa, portão eletrônico, 
garagem para 2 carros coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, 
sala, coz, wc, sem garagem.
JD.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 – 2dorms 
(1st), sala 2 ambientes, coz americana plane-
jada, 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, sa-
cada, 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, 
escritório
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 – EDI-
FICIO CORDOBA
CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA 
– R$900,00 á R$1.000,00 – salas de +ou- 
45m² á +ou- 55m² com WC privativo, 1 vaga 
de garagem, no edifico : elevador, escadas, 
serviço de limpeza, portaria virtual, monito-
ramento 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

PQ.DAS NAÇÕES – R$3.600,00 – 2wc, 
mesanino com escritório, copa e wc
JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  219m², 
escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  
658m² 
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ref. site 406991 - Jardim dos Colibris 
- 2 dormt/ sala/ coz/ wc / lavand/ 2 gar 
R$1.000,00 / R$230.000,00

ref. site 727991 – Jd. Morada do Sol 
- 2 dormt/ coz / wc / lavand / 2 gar 
R$750.00

ref. site 847991 - Cidade Nova – 4 
dormt / 1 suite / sala / coz / wc / 3 
gar  R$1.800,00

ref. site 607991 - Pq. dos Guarantãs - 3 dor-
mt / 1 suite / sala / coz amer/ wc / lavabo/ 
lavand / 3 gar R$533.000,00 / R$3.000,00

ref. site 163991 - Grand Ville - 3 dormt/ 1 
suíte/ closet/  sala / cozinha planejada/ wc / 
lavand/ 1 gar R$1.500,00 + COND+ IPTU

ref. site 586991 - Jd. Esplanada - 3 suítes / 
1 master/ sala / coz. plan/ wc  / lavabo/ lav./ 
churr./ piscina/ jd /  4 gar – R$980.000,00

ref. site 832991 – CECAP -  2 
dormt/ sala / coz/ wc / lavand/ gar/ 
R$950.00

ref. site 037991 - Vila Furlan - 2 dor-
mt/ sala / coz/ wc / lavand/dormt de 
serviço / 4  gar – R$300.000,00

ref. site 423041 - Colinas - 3D / suite / sala 2 
amb / lavabo / coz / copa / 4 wc / as / gar 2 
vagas / piscina / chur / forno. R$ 750.000,00

ref. site 217991 - Res. Indaiá - 3 dormt/  1 
suite/ sala p/ 2 amb/  coz/  3 wc / despen-
sa/ lavand/ piscina/ 4 gar R$650.000,00

ref. site 13748-  Vl suiça -  3D/ 1 suite / 2 sa-
las / coz. Planejada/ 02 wc/ lavand/ edícula/ 
churr./ gar p/04 carros. R$ 2.750,00 + IPTU

ref. site 548891 - Monte Verde - 2 
dormit/ sala/ wc / coz/lavand / quin-
tal/ 5 gar R$320.000,00
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VENDE-SE CASAS INDAIATUBA

OPORTUNIDADE ÚNICA!! VILA BRIZOLA. 3 DORMS 
(1SUITE) DE R$280.000,00 EM OFERTA SOMENTE 
PARA O MES DE JANEIRO POR APENAS: R$250.000,00 
3 DORMS, SUITE, CHURR., GARAGEM COM PORTÃO 
ELETRONICO, BOM ACABAMENTO EM LOTE DE 
125M2. F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

OPORTUNIDADE ÚNICA!! JD. BELO HORIZONTE. 
03 DORMS (1SUITE) DE R$340.000,00 EM OFERTA 
SOMENTE P/ O MES DE janeiro POR R$280.000,00 
03 DORMITÓRIOS, SUITE, CHURR., GARAGEM C/ 
PORTÃO ELETRONICO, BOM ACAB. EM LOTE DE 
150M2. F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!.

JD.COLIBRIS, 02 DORMITÓRIOS (01 Suíte) SALA- CO-
ZINHA –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 NEGÓ-
CIO. 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 PRA-
ÇAS, PORT.24 HS.COM 02 DORM –SALA-CO-
ZINHA-WC-LAVANDERIA E 01 VAGA DE GARA. 
COBERTA-ELEVADOR, SALÃO DE FESTAS, 
MOVEIS PLANEJADOS-LINDO!! 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-LAVANDE-
RIA E 01 VAGA DE GARA. EM OFERTA PARA O 
MÊS DE JANEIRO. DE:  R$220.000,00 POR APE-
NAS: 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 
DORMITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARANDADA, 
GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE CULTURA, BOS-
QUE, ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES COM PEIXES 
ABASTECIDO COM ÁGUA POR GRAVIDADE,  DI-
VERSAS ÁRVORES FRUTÍFERAS, PLAY GROUD 
,A 12 KM DO CENTRO,  R$390.000,00 ACEITA 
IMÓVEL EM INDAIATUBA DE IGUAL OU MENOR 
VALOR.ESTUDA ENTRADA + PARCELAMENTO. 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294

TERRENO VENDE-SE

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

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!!.

ALUGA-SE CASAS

JD.MORADA DO SOL (ANT-58): PAV . SUP. 02 
DORM.-SALS -COZ. –WC – LAV – SACADA R$ 
850,00 + 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-80). 01 DORM. -COZ. 
–WC – LAV – GARAGEM R$ 600,00 + IPTU 

JD.MORADA DO SOL (ANT-82). 02 DORM.-SALA 
-COZ. -–WC – LAV – GARAGEM R$ 800,00 + IPTU

JD.MORADA DO SOL (ANT-82) (PAV.SUP). 01 
DORM.-SALA -COZ. –WC –SEM GARAGEM R$ 
550,00 + IPTU

ALUGA-SE  APARTAMENTO

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

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL

JD. MORADADO SOL (ANT-70) R$600,00 (EM FREN-
TE A LOJA SONHO MEU)
JD. MORADADO SOL (ANT-82) R$800,00
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Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno e 
da construção. 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. 
Morada do sol R$290 MIL 
F. (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms no Altos 
de Itaici R$850 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m², para construtores 
é possível desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, sendo 3 
de 380m² e 1 de 950m² - F. 
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

Oportunidade única!! 
Jardim Belo Horizonte - 3 
dormitórios (1suite) de 
R$340.000,00 em oferta 
somente para o mês de ja-
neiro por R$280.000,00 3 
dorm, suite, churrasqueira, 
garagem com portão ele-
trônico, bom acabamen-
to 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 - gar. c/portão ele-
tronico – lote de 130m2. 
Oportunidade única!! 
R$270.000. Aceita lote/ fi-
nanciameno. F. 3017-2608 
/ 99762-7997 / 3935-3294.
Oferta inacreditável! Nair 
Maria em salto sp, pró-
ximo a cobreq, em lote 
de 180m2 04 cômodos e 
entrada para autos, ape-
nas: R$200.000, estu-
da 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 proprietário. F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294.
Imperdível!! Permuta-se 
uma ótima casa em ½ 
lote, no Jd.do Valle, por 
uma na cecap. Base: 
R$320.000,00 se for de 
maior valor, pode-se vol-
tar até 30mil reais. 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 dormitó-
rios, sala, cozinha, ba-
nheiro, garagem coberta 
para 1 carro. Terreno 
de esquina com 190 m² 
no Jardim Pau Preto, 
próxima a igreja matriz, 
região com grande po-
tencial para escritórios, 
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
Casa com 2 dorm., sala, 
cozinha e banheiro, fun-
dos com edícula + quarto, 
sala e banheiro. Garagem 
coberta para 2 carros. Cô-
modos grandes, terreno 
com 260 m²., próxima a 
mercado, padaria, esco-
la, etc. - R$430.000,00. 
Aceita permuta por ter-
renos até 50% do valor 
do imóvel! Fone / What-
sapp: 998118218 CRECI 
165463F
Vila Brizola – CA02996 
- Casa frente – Sala, 
cozinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, Wc. 
R$210.000,00  F. 3875-
2215
Montreal  (R$470.000,00) 
– Vendo casa fino acaba-
mento, com agua quen-
te, captação de água 
da chuva , lavabo, suíte 
master, 2 Demi suíte, 
churrasqueira, etc... F.: 
9.8151-0501

Vendo casa Park Real 
- 103m² de construção 
sendo 3 dormitórios,1 
suíte, sala pé direito 
4m², cozinha america-
na, churrasqueira. Óti-
ma localização; taxa de 
condomínio R$ 80,00. 
A vista R$385.000,00 
(aceito terreno como 
permuta;valor a nego-
ciar). Tratar com proprie-
tário F. (19) 9.9684-5027 
(whatsapp). Agende sua 
visita!
Vende-se Casa Alto 
Padrão - 270m² em con-
domínio fechado alto de 
Itaici. 4 dormitórios c/ su-
íte com ar condicionado e 
piscina. R$ 800.000,00 F. 
3226-1248 / 9.9824-8154/ 
e-mail: sousaegava@
terra.com.br
Excelente casa terrea 
no Parque São Louren-
ço a 50m do Parque das 
Frutas, 3 dorms., 1 suíte, 
1wc social, coz c/ arma-
rios , lavanderia coberta e 
fechada. Quintal c/ chur-
rasqueira, 2 garagens co-
bertas, portão eletronico. 
Bairro diferenciado, bem 
arborizado e fácil aces-
so ao Centro e a Rod. 
SP75. Documentação 
ok!  R$400.000,00. Aceito 
permuta com chacara no 
Mosteiro de Itaici. F.: (19) 
3875-0423 / 99346-7999. 
tratar com proprietário. 

Vende-se casa Vila Ma-
ria Helena ou troca por 
casa menor - com 3 
construimos casas no 
condomínio Montreal - 
em fino acabamento 3 su-
ítes, lavabo, pergolado, 2 
garagens, blindex verde, 
acabamento em grani-
to, vendemos na planta 
F.:(19) 98151-0501
 Casas de 1 e 2 dormi-
tórios + DEP F.: F:974 
053 774 

 
Apto no Cond. Villagio 
d´Amore, 3 dorm. (1 su-
íte), 82 m² de área útil, 
salas de jantar e estar, 
sacada, área de servi-
ço, móveis planejados, 
andar alto c/ vista para a 
cidade, 1 vaga coberta, 
infra estrutura completa 
de segurança e lazer 
- R$349.000,00 (tratar 
c/ proprietário). Fone / 
Whatsapp: 99811-8218
Apto com 3 dorms na 
Cidade Nova R$ 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 
Apto Bosque Campinas 
1 dorm. F.:F:974 053 774 

 
Alugo, apartamento no 
centro com 3 quartos, 1 
banheiro, sala,cozinha 
e lavanderia, tamanhos 
confortáveis. Valor R$ 
1300,00 (IPTU e condo-
mínio incluso 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, 
aquecedor à gás cen-
tral, portaria 24 horas 
com segurança. Não é 
permitido animais. R$ 
1.650,00 isento de con-
domínio e IPTU. Fones: 
(19)3875-4297/ Whatsa-
pp (19)997252157.

 
Pq.  Da Grama  com 
5.130 m² R$180 MIL 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Sítio em Piedade SP, 
26.000m², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada,  
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade,  diversas 
árvores frutíferas, play-
ground, a 12 km do centro 
R$390.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamento. 
F. 3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294

 

Loja alugo mais dois 
pisos 150 m² junto ou 
separado Cidade Nova 
próxima a Avenida Con-
ceição F.: F:974 053 
774 

Loteamento Jd. Resi-
dencial Dona Lucilla 
-  Terrenos de 300 m² E 
378 m². Valores á partir 
de R$ 240.000,00. F. 
3875-2215
Mosteiro de I ta ic i– 
TR00794 - Terreno de 
2.500 m² R$ 370.000,00 
F. 3875-2215
Opor tun ida de !  J d . 
Império (Vila Paraty) 
–  TR00799 -  150m² 
preço de lançamento. 
R$89.990,00 F. 3875-
2215
Parque São Louren-
ço (único lote na rua) 
150m2 – p laníss imo 
–  R$1100,00  p /  m2 
-escriturado. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294 
Cond. Fechado Terra 
Nobre c/ 300m2 – pla-
no,  f ica entre casas 
R $ 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0  C e l . 
99324-7676
Terreno no Jardim 
Turim 150 m² ; docu-
mentação ok;  Valor : 
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
J d .  E s p l a n a d a  I 
c o m  3 0 0  m ² ,  p a r t e 
alta, boa topografia - 
R$223.000,00. Fone / 
Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F
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Vende-se CELTA LIFE 
1.0 MPFI VHC 8V 2 
p o r t a s / 2 0 0 9 / P r e t o /
Flexpower. Preço bem 
abaixo da tabela FIPE!!! 
Veículo em ótimas con-
dições! Bancos muito 
conservados, segundo 
dono, quilometragem 
abaixo da média/ano, 
possui manual, chave 
reserva, com os 4 pneus 
novos! Todas as revi-
sões realizadas. Ótimo 
custo/benefício! Muito 
econômico, baixa manu-
tenção, seguro barato! 
Tel: (19) 98181-5132 
Whatsaap. ou email : 
jpaulo0412@gmail.com  
Falar com João Paulo.
Vendo carro Kia Si-
beia 2008 cor verde 
clara doc.OK Impecável 
F.: 99742-4977
Fit EX, 2016, Flex, Azul, 
automático, km: 28.000, 
por R$ 62.990,00, à 
vista. Aceito carro como 
parte de pagamento e 
financio também.Entre 
em contato com Alexan-
dra, F. (19)97409-7070.
Cruze 1.4 Turbo, 2017, 
p r e t o ,  a u t o m á t i c o , 
Flex, km: 8.163, por 
R$ 87.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e finan-
cio também.Entre em 
contato com Alexandra, 
F. (19)97409-7070.
Onix  1.4 LTZ, 2017, 
preto, Flex, km: 28.650, 
por R$ 54.990,00, à 
v i s t a .  A c e i t o  c a r r o 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.

Fox 1.6, I-Motion,Flex, 
prata, por R$ 42.990,00, 
à vista. Aceito carro como 
parte de pagamento e fi-
nancio também.Entre em 
contato com Alexandra, 
F. (19)97409-7070.
Fox 1.6, prata , Flex, 
manual,km: 54.000, por 
R$ 43.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra,F. 
(19)97409-7070
March, 1.0S, completo, 
manual, Flex, preto, por 
R$ 33.990,00, km:47.600, 
por R$ 33.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
Onix 1.4 LT, 2016, auto-
mático, prata, Flex, por 
R$ 45.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra,F. 
:(19)97409-7070.
Et ios  Sedan  P la t i -
num, manual,  preto, 
Flex,banco de couro, 
2016, km:76000, por R$ 
47.990,00, à vista. Acei-
to carro como parte de 
pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Corolla XEI 2.0, pra-
ta, Flex, automático, 
km:102.266,  por  R$ 
56.990,00, à vista. Acei-
to carro como parte de 
pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra, F. 
(19)97409-7070

 
Vendo filmadora caseira 
Marca Sony R$250,00 
Contato: 3894-1801 Ad-
milson.
Vendo cadeira de ro-
das motorizada Free-
dom, reclinavel, 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 
grama 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 rari-
dade ano 1960 110vts 
funcionando F.: 99900-
7158
Vendo   Fon te  pa ra 
Notebook Fortrek 65W 
Nova,  na caixa com 
NF. R$55,00 Fones: 
(19) 99259-1877 / (19) 
3017-5541.
Vendo  uma churras-
que i ra  ver t i ca l  inox 
R$150,00.  F: 98151-
0501.
Vendo  cortador de gra-
ma 1800 W  220V marca 
CID. Eletrico R$350,00 
(Seminovo) 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 Bambo-
zzi Modelo TDG - ED- 
474 - MIG completa, 
aceito troca por algo de 
meu interesse  F.: 99324-
7676.
Vendo   1  Iphone 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 cai-
xa) R$300,00 F.: 99200-
4380
Vendo  -  Pa ine l  de 
TV  mar ron  (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 (esti-
lo provençal) 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 retratil 
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$480,00  F.: 98151-
0501.
Vende-se padaria no 
centro. Tratar com Iza-
bel F.: 3835-4071 (19) 
99826.9611
Vendo usado ferro de 
passar black decker frio 
110 vw R$ 30,00 F.: (19) 
98294-3074
Vendo diversos revistas 
de artesanato e vidros de 
leitura (romance, entre 
outros)  F.: (19) 98294-
3074
Vendo usado Tela mos-
quiteira em alumínio: 3 
pequenas para WC - 
0,61/0,81 cm - cada - R$ 
30,00 F.: (19) 98294-
3074
Vendo usado Tela mos-
quiteira em alumínio: 2 
compridas - 0,44/1,11 
cm - cada - R$ 30,00 F.: 
(19) 98294-3074
Vendo usado Tela mos-
quiteira em alumínio: 
porta 2,12 cm/ 0,88 cm 
R$ 120,00 F.: (19) 98294-
3074
Vendo usado Tela mos-
quiteira em alumínio 
: 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 Lumina-
rias 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 corte 
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 b ic i c l e ta  de 
corrida importada R$ 
1.500,00 F.: (19) 98151-
0501
Vendo  cano de aço 
escovado 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. 
Preço: R$ 500,00; Falar 
com Claudemir : (19) 
98171-4904
Vende-se uma chopeira 
de alumínio semi-nova, 
cromada. R$ 80,00, fa-
lar com Samantha (19) 
98201-7566

Vende-se um guarda 
roupa 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 
z ig  zag .  R$ 150 ,00 
(cada) F.: (19) 98366-
3278
Vendo 2 jogos de taças 
12 de água e 12 de vi-
nho R$ 150,00 F.: (19) 
98366-3278
Vendo um sercadinho 
de bebe cor branca, lin-
do, usado, mas em bom 
estado. R$ 120,00 no 
mínimo R$ 100,00
Vendo uma b icama 
nova branca, R$ 300,00 
F.: 98201-7566
Vendo cabeceira de 
madeira para cama de 
casal R$ 150,00 (19) 
98366-3278
Dou um fogão de 6 
bocas cor branca, usa-
do. Só vir e retirar. F.: 
98201-7566
Vendo uma cabeceira 
de ccama de casal linda, 
cor branca e está nova 
na caixa. R$ 350,00 F.: 
98201-7566
Vendo pedra de mármo-
re granito cor preta R$ 
500,00 (19) 98366-3278
Vendo pisos grandes na 
caixa, de porcelanato. 
5 caixas fechadas R$ 
300,00 cor branca e gelo 
F.: 98201-7566
Vende-se um chiqueiri-
nho de bebê cor branca, 
em ót imo estado R$ 
100,00; Falar com Sa-
mantha (19) 98201-7566
Vendo título Clube 9 de 
Julho F.: 99742-4977

Vendo uma comoda 
grande boa, usada R$ 
100,00 cor cerejeira F.: 
98201-7566
Vendo Rack com painel, 
cama de casal box c/ 
colchão, cama de sol-
teiro e colchão, criado 3 
gavetas, geladeira duplex 
Brastemp frost free Cle-
an, máq. De lavar Elec-
trolux 10 kg, guarda roupa 
3 portas, guarda roupa 2 
portas. F.: 99742-4977
Vende-se uma cabeceira 
de cama, linda, branca, 
na caixa, nova. Nunca 
foi usada. R$ 400,00. 
Falar com Samantha (19) 
98201-7566
Procuro geladeira usa-
da funcionado para do-
ação 98201-7566
Vendo um fogão de 6 
bocas cor bege usado e 
funcionando R$ 150,00 
F.: 98201-7566

 
Spacefox Route 2010 
prata, versão com todos 
opcionais doc. e mec. 
em ordem pneus novos 
apenas 23 mi l  t roco 
PoR Hilux SRV apenas 
F.: (19) 99340-5855 - 
roberto
Ford Focus Titanium 
2.0, 2012, Flex, Bege, 
automático, km: 33.000, 
por R$ 78.990,00 à vis-
ta. Aceito carro como 
parte de pagamento  e 
financio também.Entre 
em contato com Alexan-
dra , F. (19)97409-7070.
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Ofereço-me como pe-
dreiro, encanador e refor-
mas em gerais (Constru-
ção civil) 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 
básico ao ao acaba-
mento. Aceito carro e 
moto. Fone: 3318- 3573 
(Evandro) 
Ofereço-me como ma-
rido de aluguel - Odair 
F.: 99776- 6841/99130-
7264. 

Ofereço-me para cuidar 
de crianças. 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 traba-
lhar como caseiro ou cha-
careiro. Tenho 39 anos, 
divorciado, sem filhos. 
Faço trabalhos de jardina-
gem (corte de grama) tam-
bém. Tenho maquina, não 
tenho vícios. Tratar com 
Denis (11) 952237579.

Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora de 
idoso, diurno ou noturno, 
em hospitais e residên-
cia. F : 9.9479-0454 ou 
.2516-7008
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidadora 
de idosos. Possuo refe-
rencia. Tratar c/ Leni F: 
3894-4778. 
Ofereço-me p/ trab.como 
freelancer em auxiliar de 
cozinha, balconista de 
padaria ou sorveteria. 
Renata Aparecida. F.: 
3935-7618.
Ofereço-me para traba-
lho como Aux. De Enfer-
magem, babá ou cuida-
dora c/ Coren. Disponibi-
lidade de horário. F: (19) 
3894- 1610 / 98985-8142.
Ofereço-me como marido 
de aluguel. Faço conser-
tos gerais em residências 
(hidráulica, elétrica e etc.). 
F: 9.9830-0614 c/ Kiko.

Ofereço-me como Mo-
torista. Categorias A/D. 
Exp. com cargas de 
pequenos e grandes 
portes. Tel.: 3936- 4053/ 
99804-7578.
PROMOÇÃO Pé + Mão 
“R$20,00”. Selamen-
to de Cabelo a partir 
de  R$50 ,00  (ganha 
corte) atendo também 
a domicilio. F.: 3935-
0499/99369-5615. 
Ofereço-me para fazer 
trabalhos de corte de 
grama e limpeza de ter-
reno. Tenho máquina. 
Tratar com Denis (11) 
952237579
Ofereço-me como Moto-
rista. Categorias A e B e 
serviços gerais. Tel.: 11-
975314276. Com  carro 
ou sem carro.
Ofereço-me como faxi-
neira e passadeira de 
roupa. Fone: 99308-
6581.

Ofereço-me: Serviço de 
transporte e remoção com 
caminhão munck e bom-
beamento de concreto. Vai 
encher sua Lage?  Faça 
um orçamento. Precisa 
transportar uma máquina 
pesada? Serviço com ces-
to aéreo? Faça um orça-
mento. Tratar com Nelson 
Eugênio F.:(19) 99618-
4334 (Vivo)  - 7818-6548 
(Nextel) Id: 965*12540.
Ofereço-me para qual-
quer reparo em sua resi-
dência (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 para aulas 
particulares crianças c/ 
dificuldades em alfabe-
tização, idade 4, 5 e 6 
anos. Tratar c/ Rose F.: 
99215-6300.

Karol Manicure e Pedi-
cure. Atendo a domicílio 
(valor de acordo com o 
Local) Whats 19 99357-
9318
O f e r e ç o - m e  c o m o 
cuidadora de idosos, 
c r iancas ,  en fermos, 
pessoas com neces-
s idades especia is  e 
etc. Atendimento re-
sidencial e hospitalar. 
Possuo  exper ienc ia 
e referencias. Evelyn  
19 988584065
Ofereço-me como mo-
torista particular para 
shows, jantares, teatro, 
casamento, batizados, 
viagens, compras em 
São Paulo entrre outros 
(Com veículos da pes-
soa) 24 horas. Tratar 
com Domingues F.: (19) 
99928-4433

Ofereço-me para servi-
ços gerais ou limpeza. 
Edenilson F.: 98831-
1369.
O f e r e ç o - m e  c o m o 
cuidadora de idosos, 
c r iancas ,  en fermos, 
pessoas com necessi-
dades especiais e etc. 
Atendimento residencial 
e hospitalar. Possuo 
experiencia e referen-
cias. Evelyn F.3875-
9902/98927-1275
Ofereço-me para tra-
balho em residencia 
(obras) também hidrau-
l ica e encanamento. 
Falar com Claudemir 
(19) 98171-4904.
Ofereço-me como lim-
peza de vidros, faxinas, 
e cuidados de idosos. 
Fa lar  com Edmi lson 
Bonachella. F.: 98831-
1369

Ofereço-me como cui-
dador de idosos crianças 
pessoas com necessida-
des especiais tratamento 
Residencial e hospitalar 
possuo referência e ex-
periência contato 3875-
9902 19987277176 falar 
Rodrigo
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 
trabalhos de corte de 
grama e limpeza de ter-
reno. Tenho máquina. 
Tratar com Denis (11) 
952237579
Ofereço-me – Para tra-
balhar como Motorista 
com caminhão. Tratar 
(11) 97531-4276.



Auxiliar de contabilidade
Auxiliar de cozinha
Auxiliar de manutenção elétrica e 
hidráulica
Auxiliar de vidraceiro
Costureiro
Desenhista projetista de maquinas 
Engenheiro Mecânico
Instalador de sistema eletrônico de 
segurança
Operador de maquinas de corte a laser
Operador de torno com comando 
numérico
Passador de roupas
Programador de computador
Serralheiro
Soldador
Técnico de refrigeração 
Vidraceiro
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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 In-
daiatuba. Para trabalhar em Limpeza de 
empresas e condomínios.Disponibilida-
de para trabalhar aos finais de semana.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Para tra-
balhar em Comércio na área de Material 
de construção. Ensino médio completo. 
Possuir experiência na função. Confe-
rência de materiais, estoque, entrada 
e saída de mercadorias. Conferência 
de Notas Fiscais. Conhecimentos em 
Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para trabalhar em 
horário comercial.
ASSISTENTE FINANCEIRO – Superior 
completo ou cursando. Experiência 
na função. Contas a pagar e receber, 
conciliação bancária. Residir em In-
daiatuba. Para trabalhar em empresa 
de Campinas.
ENCARREGADO (A) OPERACIONAL 
– Ensino médio completo. Conhecimen-
tos 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. Dispo-
nibilidade de horário.
PINTOR INDUSTRIAL – Ensino funda-
mental completo. Realizará preparação 
da superfície (lixar, polir, desengraxar, 
decapar, olear), preparação da tinta 
para aplicação com pistola e posterior 
limpeza e conservação dos materiais 
utilizados. Residir em Indaiatuba. 
PORTEIRO VIGIA (FERISTA) – Será 
contratado para cobertura de férias de 
funcionários. Para trabalhar em empre-
sas e condomínios. Possuir experiência 
em controle de acesso, ronda e monito-
ramento. Ensino médio completo. Co-
nhecimentos em Informática. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horário. 

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 (8194): 
ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123): 
ASSISTENTE ALMOXARIFE (8210): 
ASSISTENTE LOGISTICO (8181): 
AUX. DE PRODUÇÃO/ REFRATÁRIOS ESPE-
CIAIS (8145): 
AUXILIAR DE  PRODUÇÃO (8138): 
AUXILIAR DE LOGÍSTICA (8206): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8133): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8159): 
AUXILIAR DE PRODUCAO (8217): 
CALDEIREIRO/ SERRALHEIRO (8218): 
COMPRADOR (8190): 
COMPRADOR (8209): 
DESENHISTA/ PROJETISTA INDUSTRIAL 
(8148): 
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO 
(8178): 
ESTÁGIO EM MECATRÔNICA/ ELETRÔNICA 
(8140):.  
ESTÁGIO QUALIDADE (8177 ): 
FERRAMENTEIRO MOLDES PLASTICOS (8195): 
INSPETOR QUALIDADE (8186): 
LÍDER DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS (8191): 
LIDER PRODUÇÃO (8208): 
MONTADOR AUXILIAR (8200): 
OP. DE MÁQUINA CORTE A LASER (8168): 
OPERADOR DE PUNCIONADEIRA (8169): 
OPERADOR EMPILHADEIRA (8151): 
OPERADOR MAQUINAS (8207): 
PROGRAMADOR DE TORNO CNC (8215): 
PROJETISTA (8203): 
SECRETARIA BILINGUE (8204): 
TEC. LABORATÓRIO DA QUALIDADE JUNIOR 
(8220):
TÉCNICO CNC (8153): 
TÉCNICO ELETROMECÂNICO (8165): 
TECNICO ELETROTECNICA (8212): 
TECNICO MECATRÔNICO (8213): 
TECNICO SEGURANCA DO  TRABALHO (8189): 
TORNEIRO MECÂNICO (8188): 
VENDEDOR INDUSTRIAL EXTERNO (8214): 

Interessados 
entrar no site 

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

Auxiliar de Limpeza – Feminino, idade 
entre 22 e 40 anos com experiência em 
limpeza residencial. Disponibilidade de 
horários. Desejável ter condução própria.

Porteiro - Masculino. Ter experiência em 
Portarias de condomínios residenciais, 
disponibilidade para trabalhar na escala 
12X36 e conhecimento de informática. In-
dispensável ter conhecimento no Sistema 
Acesso Fácil. Desejável CNH A/B (carro e 
moto) e condução própria.

Porteiro – Masculino. Desejável experi-
ência em Portaria e Ronda. Possuir CNH 
A/B (carro e moto), desejável ter condução 
própria. Ter disponibilidade para trabalhar 
na escala 12X36 no período Noturno e ter 
conhecimento de informática.

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.
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