
Forte chuva causa alagamentos 
e prejuízos em Indaiatuba

INVESTIMENTO

DISTRITO

Chegaram dois dos cinco 
novos geradores previstos no 
projeto de adequação e am-
pliação da ETE Mário Araldo 
Candello, localizada no Distri-
to Industrial Vitória Martini, 
que está tendo sua capacidade 
de tratamento ampliada. 

A Prefeitura de Indaiatuba 
segue com as inscrições para 
os interessados em participar 
do sorteio para o Dimpe II. 
O sorteio será feito entre os 
interessados selecionados, 
previamente cadastrados até 
23 de fevereiro. 
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ETE Mário Araldo Candello 
contará com sistema 
de backup de energia

Inscrições para sorteio 
do Dimpe 2 seguem 
até 23 de fevereiro

CARNAVAL POLÍCIA

Indaiatuba Clube prepara 
diversas atrações para os foliões

Bandidos explodem agência 
bancária no Jd. Morada do Sol

O Indaiatuba Clube inicia seu Carnaval 2018 no dia 9 de fevereiro com o Carnaval da 
Saudade, conhecido como “Noite das Marchinhas”. O evento terá início às 21 horas e terá 
como atração principal a banda Som Especial.  Pág. 12A

Na madrugada de sábado (20) um grupo invadiu uma agência bancária localizada no 
Jardim Morada do Sol e explodiu os caixas eletrônicos. A Guarda Civil chegou ao local e 
os suspeitos fugiram sem levar o dinheiro.  Pág. 10A

Indaiatuba foi atingida por uma forte chuva no último sábado, dia 20, e em somente três horas foi registrado um volume de 91 milímetros de chuva, 
de acordo com a Defesa Civil. Com isso, a cidade sofreu prejuízos e transtornos como alagamentos e famílias desalojadas.  Pág. 03A
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EDUCAÇÃO PARCERIAAUMENTO COMPETIÇÃO

As inscrições para o Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu) ter-
minam hoje, dia 26, sexta-feira. 
Os candidatos que prestaram o 
ENEM em 2017 e querem tentar 
uma vaga em uma universidade 
pública, devem fazer a inscrição 
através do site do Sisu.

A Fiec foi convidada pelo 
Polo Shopping a ter uma loja 
chamada Espaço Fieclabs, 
onde será exposto os trabalhos 
realizados pelos alunos. Tra-
ta-se de uma loja que pela 1ª 
vez uma escola técnica pública 
terá um espaço gratuito.

A diretoria da Aneel apro-
vou na última terça-feira, dia 
23, a proposta preliminar de 
reajuste nas contas de luz de 
consumidores do Estado de 
São Paulo. A decisão ainda 
não é definitiva, pois deve 
passar por outra votação.

Nos dias 16 e 17 foi realizado 
na sede da Aifa o congresso técni-
co que definiu o regulamento e os 
grupos da 19° Campeonato Liga 
Regional Aifa De Futsal. Para 
este ano, alterações foram feitas 
no regulamento e novas equipes 
foram escritas no campeonato.
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Inscrições para 
o Sisu terminam 
hoje

Fiec inaugura o 
espaço “Fieclabs” no 
Polo Shopping 

Conta de luz pode 
ficar mais cara no 
Estado de São Paulo

AIFA define 
regulamentos e grupos 
para o Campeonato

ONG Hospitalhaços abre 
inscrições para novos 

Palhaços Humanitários
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Direitos e deveres
Nesta semana o Procon de Indaiatuba divulgou as 

empresas que mais recebem reclamações dos morado-
res locais. E como sempre o setor de telecomunicações 
é a que mais recebe reclamações por diversos motivos.

E aí que entra os direitos e deveres de cada um de 
nós. Ao contratarmos um serviço esperamos que o 
mesmo siga com o que foi prometido pela empresa, 
assim como a mesma espera que o consumidor assuma 
seu compromisso de pagar religiosamente em dia. E 
atrase um dia pra ver se já não ligam atrás cobrando 
aquilo que muitas vezes não fizeram ou não nos dei-
xaram satisfeitos. E como é complicado fazer o que 
se promete!

Por isso é importante todos estarem atentos e te-
rem conhecimento sobre os Direitos do Consumidor 
para que dessa forma possamos brigar por aquilo que 
realmente temos direito e pagamos. Nem mais, nem 
menos. O justo!

Artigos
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O que você achou 
da condenação do 
ex-presidente Lula?

Enquete

Arlindo Vieira da Silva, 62 
anos, aposentado
Se de fato cometeu algum 
crime, tem que ser julgado, não 
é porque ele foi presidente que 
merece sair impune

José Antonio, 63 anos, apo-
sentado
A justiça tem que ser feita, 
então se ele roubou, mereceu 
a condenação

Antônio Fernandes, 72 anos, 
aposentado
Foi errada, não há provas o 
suficiente contra ele. Muitos 
cometeram crimes de corrupção 
e há muitas mais provas, mas não 
estão sendo julgados. Já contra 
o Lula, não é possível dizer que 
realmente hajam provas

Sandra Regina Moller, 54 anos, 
dona de casa
Aparentemente ele é culpado, por-
tanto merece a sentença, foi justo

Maureley da Silva, 53 anos, 
pedreiro
Mereceu a sentença, parte do que 
acontece hoje em dia no país, 
essa crise toda, é parte culpa dele

Belle Santé – Instituto de Inovação em Odontologia - Av. João Ambiel, 1287 – Indaiatuba – SP
Tel: (19) 3834-8797 / (19) 99717-5882 - Dra. Tânia Higaki – CROSP 78649 – Responsável Técnica

A Busca pela Saúde, Beleza e Qualidade de Vida

O que mudará com a reforma da previdência?

Que o brasileiro tem a estética como prioridade, todos nós sabemos. O brasileiro investe milhões 
e milhões de Reais em procedimentos estéticos, com o país em crise ou não! 

Atualmente, o mercado brasileiro é o terceiro maior do mundo em consumo de produtos de 
beleza. Isso, com o país na situação econômica em que se encontra. Um dos piores cenários eco-
nômicos das últimas décadas. Quando o Brasil não está em crise, compete em primeiro lugar com 
os Estados Unidos e, muitas vezes, está de fato, ocupando o primeiro lugar. 

Nos consultórios Odontológicos não é diferente. Hoje, procedimentos de estética bucal e har-
monização facial são os procedimentos de maior procura pelos clientes. Tratamentos como facetas 
laminadas, lente de contato dental, clareamento, botox e bichectomia já ocupam o primeiro lugar 
em procura pelos pacientes.

Outros procedimentos de estética como a Ortodontia e os Implantes Dentais também têm 
grande procura pelos pacientes. E mesmo a busca por procedimentos simples como restaurações 
e limpeza têm um propósito voltado para a estética: restaurações de amálgama não são mais bem-
-vindas pela maioria dos pacientes e grande parte deles só faz a limpeza porque os dentes estão 
manchados e escuros.

 Sim, a beleza tem um papel muito importante na qualidade de vida de uma pessoa. A saúde 
emocional está fortemente associada à auto-estima. Se a pessoa não se sente bonita o suficiente 
para conviver com outras pessoas, ela simplesmente se fecha.

A Odontologia ganhou o coração dos brasileiros. Aquela visão da visita ao dentista  como 
algo doloroso, sofrível e extramemente evitado, está se transformando por momentos de beleza, 
auto-estima e bem estar. O clichê: “Odeio dentista” mudou para “Eu amo Sorrir”.

Porque quem se ama, sorri mais! E quem sorri, sorri melhor com dentes lindos, saudáveis e 
bem cuidados!

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.

27 SAB 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657

27 SAB 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

28 DOM.   NÃO OPERA

29 SEG. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

29 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

29 SEG. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke

29 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

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

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

30 TER. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 

30 TER. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

30 TER. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

30 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

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

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

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

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

31 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363

31 QUAR. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia

31 QUAR. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

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

1 QUIN. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

1 QUIN. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

1 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

1 QUIN. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158

1 QUIN. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

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

2 SEX.   FERIADO

2 SEX.   FERIADO

2 SEX.   FERIADO

2 SEX.   FERIADO

2 SEX.   FERIADO

2 SEX.   FERIADO
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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. 

MEDICINA PREVENTIVA
A cultura da medicina preventiva é regra de ouro para quem quer investir na qualidade de vida. 

Uma prática que se refletirá em todos os sentidos: na saúde física e mental, no bem-estar, com 
mais disposição e satisfação pessoal, no convívio social e familiar, e não menos importante, na 
redução de gastos com medicamentos, tratamentos e evitando também internações hospitalares.

A medicina preventiva é uma área de atuação médica adequada a profissionais com ampla ex-
periência que, ao considerar o perfil pessoal, a idade, os hábitos, os costumes, o histórico familiar 
de doenças, a alimentação, a rotina de trabalho, etc, analisa o indivíduo como um todo,  e sabe 
ponderar risco e benefício ao elaborar um acompanhamento clínico específico e assim solicitar 
exames complementares individualizados ao risco.

Existem pessoas que têm maior ou menor risco de ficar doente.  Embora trabalhem com as mãos, 
um digitador, por exemplo, tem mais chances de ter uma tendinite do que um músico; no entanto, 
estamos todos sujeitos a intercorrências e através do conhecimento ampliado por parâmetros da 
medicina preventiva, o médico pode restaurar as condições ideais para que a pessoa mantenha 
plena saúde, isto é, permaneça sem complicações ou riscos de adoecer. 

O indivíduo passa a ser engajado nessa transformação e passa a se preocupar mais com a pre-
venção do que simplesmente com o tratamento de doenças. É uma mudança de paradigma. Passa-se 
a um cenário ocupado com o bem-estar e com o cuidado de vida do ser humano, de maneira mais 
harmônica e mais equilibrada.

Com o avanço tecnológico voltado à conectividade, mais informações como procedimentos 
cirúrgicos realizados e predisposições a doenças se tornarão essenciais para um acompanhamento 
mais minucioso, mais preventivo a nível da saúde populacional. Clínicas, hospitais e laboratórios 
conseguirão manter contato com clientes de forma ágil, fácil e rápida. Isso representará uma melhora 
considerável na qualidade do atendimento com diminuição dos valores gastos. Também colaborarão 
com o novo paradigma futuro, a diminuição do número de consultas e internações, de custos na 
saúde, o melhor uso do tempo, e principalmente, o aumento da expectativa e qualidade de vida.
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O Parque da Criança continua interditado para a retirada de entulhos

Fiec inaugura o espaço 
“Fieclabs” no Polo Shopping 

PARCERIA
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Indaiatuba foi atingida por 
uma forte chuva no último 
sábado, dia 20, e em so-

mente três horas foi registrado 
um volume de 91 milímetros de 
chuva, de acordo com a Defesa 
Civil. Com isso, a cidade sofreu 
prejuízos e transtornos como 
alagamentos registrados na 
rua Cerqueira Cesar, Avenida 
Francisco de Paula Leite, na 
Rua Martinho Luthero e na Rua 
39 do Jd. Morada do Sol, além 
disso, oito casas foram atingidas 
pela água e três famílias ficaram 
temporariamente desalojadas.

O Parque da Criança foi 
prejudicado e devido à força 
da água o talude com muro de 
arrimo cedeu e atingiu a piscina 
de brinquedos, interditando 
assim o local. Devido ao ocor-
rido, a Prefeitura de Indaiatuba 
chegou a fechar o Parque para 
que as equipes da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e do 
Meio Ambiente começassem 
a trabalhar, com a retirada de 
entulhos e todos os reparos 
necessários. A previsão é que 
a parte molhada seja reaberta 
daqui duas semanas. 

Conforme explicou o secre-
tário de Urbanismo, Leandro 
Dias de Souza, os trabalhos 
estão concentrados na recoloca-

ção das grades de proteção que 
dividem o playground seco da 
lâmina de água com os brinque-
dos aquáticos, além da limpeza 
do local onde será construído um 
novo muro de arrimo e refeito o 
talude. Para evitar novos inci-
dentes em tempestades como a 
que ocorreu no fim de semana, 
a captação de águas pluviais 
também será reforçada. 

No Jardim Califórnia a água 
subiu muito rápido e os mora-
dores não tiveram o que fazer, 
obras que estão sendo realizadas 
no bairro ajudaram para que as 
enchentes ocorressem. Uma 
enxurrada desceu pelo muro vi-

zinho e alagou a lateral da UPA 
24 horas, mas com o fim da chu-
va a situação se normalizou. O 
atendimento não foi prejudicado 
e as equipes de manutenção vão 
providenciar uma solução para 
evitar que o problema volte a 
ocorrer.

No Jardim Europa, parte do 
barranco da Estrada dos Cava-
leiros cedeu e a terra atingiu as 
vias. Na área de lazer do jardim 
Bela Vista, alguns trechos sofre-
ram erosão e uma árvore caiu. 
O asfalto ficou deteriorado em 
diversos pontos, um deles no 
Jardim Hubert. No bairro Mato 
Dentro, 17 pinheiros caíram por 

força da enxurrada.
De acordo com a Adminis-

tração Municipal, os serviços de 
limpeza e urbanização da cidade 
já foram concluídos. As obras 
que já estão em andamento nos 
locais mais danificados, serão 
concluídas em aproximada-
mente 15 dias, dependendo da 
condição climática. 

Em caso de emergência, a 
população pode acionar o 153 
da Guarda Civil, que atende 24 
horas ou das 8h às 17h, o 0800 
770 7702 do Fale Conosco.

Desalojados
A Prefeitura de Indaiatuba 

informou que as três famílias 
que estavam abrigadas na Emeb 
Professora Maria Benedicta 
Guimarães, após uma forte 
chuva que caiu no município na 
noite de sábado (20) e inundou 
as residências, localizadas no 
Jardim Morada do Sol, retorna-
ram para casa na manhã de ter-
ça-feira (23). Equipes da Defesa 
Civil, Secretarias da Família e 
Bem Estar Social e Urbanismo e 
Meio Ambiente providenciaram 
itens de primeira necessidade, 
como alimentos, roupas, col-
chões e cobertores para aten-

dê-las e ajudaram na limpeza e 
higienização da residência. 

As pessoas interessadas em 
ajudar as famílias com doações 
devem procurar o Cras III, na 
rua José Pioli, 96, Jardim Mora-
da do Sol ou pelo telefone (19) 
3935-7534.

Previsão
De acordo com o site Cli-

matempo a previsão para os 
próximos cinco dias é de sol, 
temperaturas altas e pancadas 
de chuva no fim da tarde, con-
dições típicas de verão.

A Fundação Indaiatubana de 
Educação e Cultura (Fiec) foi 
convidada pelo Polo Shopping 
a ter uma loja chamada Espaço 
Fieclabs, onde será exposto os 
trabalhos realizados pelos alunos.

Trata-se de uma loja que pela 
1ª vez, que se sabe, uma escola 
técnica pública terá um espaço 
gratuito, dentro de um shopping, 
para que ocorra uma integração 
direta com a população através 
de um Laboratório de Ideias 
denominado Fieclabs, onde 
acontecerão oficinas, palestras, 

workshops e oferta de produtos 
produzidos pelos alunos da Fiec. 
Ressalta-se que toda a renda 
arrecadada será revertida para 
a Associação de Pais e Mestres, 
visando à realização dos projetos 
educacionais nacionais e inter-
nacionais.

O Fieclabs contou com as 
parcerias das empresas Lenovo e 
Arganet, que forneceu parte dos 
equipamentos tecnológicos para 
o funcionamento do espaço e a 
responsável pela instalação da 
internet no local.

Forte chuva que caiu no município 
inundou as residências, localizadas 
no Jardim Morada do Sol
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Inscrições para o Sisu 
terminam hoje

Procon divulga lista das 
empresas que mais 
receberam reclamações 
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Procon local realizou 664 audiências, sendo 436 delas com acordo e 228 sem acordo
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O Procon Indaiatuba, 
vinculado à Secre-
taria Municipal de 

Negócios Jurídicos, registrou 
13.567 atendimentos em 2017. 
O principal motivo das recla-
mações é a falha na prestação 
dos serviços contratados.

No balanço de serviços de 
2017 o Procon local realizou 664 
audiências, sendo 436 delas com 
acordo e 228 sem acordo. Entre 
os atendimentos estão 2.369 
referente a Nota Fiscal Paulista; 
2.917 atendimentos trabalhistas; 
1.940 registros de atendimentos 
telefônicos; 4.150 atendimentos 
de consultas; emissão de 1.274 
CIPs (Cartas de Informações 
Preliminares) e outras 896 Car-
tas Preliminares sem emissão 
de CIP. No ano passado o órgão 
também realizou 21 atos fisca-
lizatórios com oito autuações.

O Procon é o principal órgão 
de defesa do consumidor e está 
ligado à Secretaria Estadual de 
Justiça. 

O principal objetivo é resol-
ver problemas no relacionamento 
entre empresas e clientes, sempre 

de maneira amigável. Quando a 
reclamação é feita, o Procon no-
tifica a empresa e pede os devidos 
esclarecimentos. Não ocorrendo 
o acordo, o órgão orienta o con-
sumidor a entrar com processo 
judicial no Juizado Especial de 
Pequenas Causas.

O atendimento é realizado de 
segunda a sexta-feira das 08h às 
17h, pessoalmente na avenida 
Francisco de Paula Leite, 2.263, 
no Jardim Kyoto, ou por telefo-
ne no número (19) 3834-7601.

Ranking 
1º lugar – Telefônica Brasil 
S/A – 261 reclamações (213 
atendidas, 12 não atendidas e 36 

em andamento)
2º lugar – NET Serviços de 
Telecomunicações – 159 recla-
mações (116 atendidas, 24 não 
atendidas e 19 em andamento)
3º lugar – Claro S/A – 150 recla-
mações (133 atendidas, 02 não 
atendidas e 15 em andamento)
4º lugar – TIM Celular – 72 re-
clamações (45 atendidas, 05 não 
atendidas e 22 em andamento)
5º lugar – SKY S/A – 60 recla-
mações (45 atendidas, 03 não 
atendidas e 12 em andamento)
6º lugar – Banco Bradesco – 48 
reclamações (37 atendidas, 03 não 
atendidas e 08 em andamento)
7º lugar – Nextel – 45 recla-
mações (36 atendidas, 04 não 

As inscrições para o Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu) ter-
minam hoje, dia 26, sexta-feira. 
Os candidatos que prestaram o 
ENEM em 2017 e querem tentar 
uma vaga em uma universidade 
pública, devem fazer a inscri-
ção ainda hoje. Pelo site www.
sisu.mec.gov.br, sem nenhuma 
cobrança.

O Sisu foi desenvolvido 
para selecionar candidatos às 
vagas das instituições públicas 
de ensino superior que utiliza-
rão a nota do Enem como única 
fase de seu processo seletivo. A 
seleção é feita com base na nota 
obtida pelo candidato. No site, 
é possível consultar as vagas 
disponíveis, pesquisando as 
instituições e os seus respectivos 
cursos participantes. A seleção 
é utilizada em quase todas as 
universidades federais do país.

Podem se inscrever estudantes 
que participaram do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) 
2017, que obtiveram nota na 
redação diferente de zero e que 
não sejam treineiros (participantes 
menores de 18 anos no primeiro 

dia de realização da prova).
Ao todo, estão sendo ofe-

recidas 239.601 vagas em 130 
instituições, entre universidades 
federais, institutos federais de 
educação, ciência e tecnologia 
e instituições estaduais.

No dia 29 será divulgado o 
resultado da chamada regular. 
A partir do dia 30 até o dia 7 
de fevereiro, os estudantes que 
conseguiram vagas nos cursos 
pretendidos, devem efetuar suas 
matrículas. Do dia 29 deste mês 
até o dia 7 de fevereiro, ocorre o 
período de espera, para os candi-
datos que não foram selecionados 
na chamada regular, mas que po-
dem ser chamados em outras fases 
das chamadas. No dia 9, começa 
a convocação dos candidatos em 
lista de espera pelas instituições.

É imprescindível que os que 
estão concorrendo fiquem aten-
tos às datas, para não perderem 
a chance de entrar na universida-
de. Para não deixar passar nada, 
acesse regularmente o site do 
Ministério da Educação na aba 
do Sisu através do link: www.
sisu.mec.gov.br.

atendida e 05 em andamento)
8º lugar – Caixa Econômica 
Federal – 40 reclamações (26 
atendidas, 07 não atendida e 07 
em andamento)
9º lugar – Samsung – 32 recla-
mações (24 atendidas, 03 não 
atendidas e 05 em andamento)
10º lugar –– Bradescard - 30 re-
clamações (20 atendidas, 04 não 
atendida e 06 em andamento)
11º lugar – C. Nova Com. Ele-
trônico – 29 reclamações (22 
atendidas, 03 não atendidas 04 
em andamento)
12º lugar –– Motorola S/A - 28 
reclamações (22 atendidas, 01 
não atendidas e 05 em anda-
mento)

O principal motivo das reclamações é a 
falha na prestação dos serviços contratados
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ETE Mário Araldo Candello contará 
com sistema de backup de energia

MARCO MATOS - DCS SAAE

Estação utiliza um dos mais avançados métodos de tratamento

A ETE Mário Araldo Candello utiliza um dos mais avançados métodos de tratamento de esgoto do mundo 

O curso será no período diurno com duração de um ano

Inscrições para aulas de artesanato da 
Fiec serão nos dias 30 e 31 de janeiro

AULAS
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A Fiec (Fundação In-
daiatubana de Educação e 
Cultura) informa que na 
próxima terça e quarta-fei-
ra, dias 30 e 31 de janeiro, 
estarão abertas as inscrições 
para as aulas de pintura em 
tela, tecido e artesanato 
no Espaço Cultural Museu 
Ferroviário.

Os interessados devem 
comparecer no Museu Fer-
roviário, localizado na Pra-
ça Newton Prado, das 8h 
às 12h e das 14h às 17h, 
munidos da cópia do RG. O 
curso será no período diurno 
com duração de um ano. No 
final, todos os alunos rece-
berão os seus respectivos 
certificados de conclusão.

O início das aulas acon-
tecerá na segunda-feira, dia 
06 de fevereiro e, o horário 
será definido no dia da ma-

trícula junto a professora.
Ao término do curso, os 

alunos de pintura em tela fa-
rão a doação de uma obra e os 
alunos de tecido e artesanato 
doarão parte do material ao 
Fundo Social de Solidarie-

dade de Indaiatuba (Funssol).
As aulas serão minis-

tradas pela artista plástica 
Wilma Aparecida Schroeder 
Peres, formada em Educa-
ção Artística, com habilida-
de em Desenho.

Na quinta-feira, 18, 
chegaram dois dos 
cinco novos gerado-

res previstos no projeto de 
adequação e ampliação da 

Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) Mário Araldo 
Candello, localizada no Dis-
trito Industrial Vitória Marti-
ni, que está tendo sua capaci-
dade de tratamento ampliada. 
São dois geradores movidos a 
diesel da marca Cummins de 

750 kvas, que serão respon-
sáveis por eletrificar a parte 
superior da obra, próxima ao 
atual laboratório. Aeradores, 
sistema de gradeamento, pos-
tes de energia e outros terão 
seu funcionamento garantido 
em caso de queda de energia. 

Mais três geradores chegarão 
em breve e serão utilizados 
para o mesmo fim em outras 
partes da estação, mais um 
de 750 kvas e outros dois de 
2.000 kvas.

A ETE Mário Araldo 
Candello utiliza um dos 

mais avançados métodos 
de tratamento de esgoto do 
mundo, o biológico, e tem 
a capacidade de tratamento 
de 1000 litros por segundo, 
com uma carga orgânica de 
200 DBO5 mg/l.. Após as 
obras sua vazão máxima de 
tratamento será ampliada 
para 1320 L/s e uma carga 
orgânica diária estimada 
em 458 DBO5 mg/l.. Com 

um custo total de R$ 70 
milhões, irá tratar 100% de 
todo o efluente coletado na 
área urbana de nossa cidade. 
Essa obra já conta com R$ 
7 milhões do Fundo Esta-
dual de Recursos Hídricos 
(Fehidro) e R$ 19 milhões 
do Programa de Despolui-
ção de Bacias Hidrográficas 
(Prodes) da Agência Nacio-
nal de Águas. 

Saae inicia o desassoreamento 
do córrego Barnabé

O Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos (Saae) deu 
início na terça-feira (23) ao 
trabalho de desassoreamento 
do Córrego Barnabé, que cor-
ta toda a extensão do Parque 
Ecológico, suas águas são 
captadas pela Estação de Tra-
tamento V e utilizadas para 
abastecer parte da região do 
Jardim Morada do Sol, região 
mais populosa da cidade.

As obras de desassore-
amento estão sendo feitas 
na Zona Sul no final da Av. 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, onde duas máqui-
nas trabalham na retirada do 
excesso de vegetação, limpe-
za e aprofundamento do lei-
to. A obra quando completa 
irá restaurar a vazão neste 

trecho do córrego.
O resíduo tirado da obra 

será levado a um aterro e 
será usado como adubo em 
plantios e obras de urbanismo 
do município, após passar por 
um processo de secagem.

Assoreamento
O assoreamento é um 

processo que ocorre devido 
as chuvas, onde o solo é 
lavado e os sedimentos são 
transportados por escoa-
mento em direção aos rios 
e lagos, onde se acumulam. 
Muitos recursos hídricos lo-
calizados na área urbana do 
município, recebem através 
das chuvas, todos os resíduos 
e lixos depositados nas ruas 
e calçadas.

JULIANA WOLF



Inscrições para sorteio 
do Dimpe 2 seguem 
até 23 de fevereiro
Mais de 300 empresas já estão cadastradas no site da Prefeitura
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ONG Hospitalhaços abre 
inscrições para novos 
Palhaços Humanitários

VOLUNTÁRIOS

ARQUIVO- ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI
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A Prefeitura de Indaia-
tuba segue com as 
inscrições para os 

interessados em participar 
do sorteio para o Dimpe II 
(Distrito Industrial de Mi-
cro e Pequena Empresa). O 
sorteio será feito entre os 
interessados selecionados, 
previamente cadastrados até 
23 de fevereiro. O cadastra-
mento deve ser feito no site 
da Prefeitura, através do link 
www.indaiatuba.sp.gov.br/
assuntos-industriais/dimpe-
-2-cadastro-interessados/. De 
acordo com a Secretaria de 
Governo eatão inscritas mais 
de 300 empresas.

Implantado em uma área 
com mais de 80 mil metros 
quadrados, localizada na Ala-
meda Capovilla, no Bairro 
Pimenta, o novo Distrito terá 
123 lotes a partir de 300 
metros quadrados, somando 
a área de 42.251,95 metros 

O novo Distrito terá 123 lotes a partir de 300 metros quadrados, somando a área de 42.251,95 metros quadrados

A lista de aprovados 
será divulgada no 

dia 21 de março, 
no site da Hos-

pitalhaços

O edital para integrar 
o grupo de Palha-
ços Humanitários da 

ONG Hospitalhaços em 2018 
está disponível para os can-
didatos no site da instituição 
desde o dia 23 de janeiro com 
os detalhes de todos os pro-
cedimentos e etapas obriga-
tórias. As vagas são somente 
para pessoas que moram nas 
seguintes cidades atendidas 
pela instituição: Campinas, 
Americana, Hortolândia, In-
daiatuba, Paulínia, Sumaré, 
Valinhos, Salto, Cerquilho, 
Laranjal Paulista, Tietê, Ta-
tuí, Mogi Mirim e Mogi Gua-
çu. Embora a ONG atue em 
São Paulo, não há processo 
seletivo para esta cidade.

Para participar, além de 
ter os pré-requisitos determi-
nados no edital, é obrigatória 
a presença nas palestras insti-
tucionais, além de preencher 
ficha de inscrição e uma 
carta de intenção. Para os 
moradores de Campinas e 
região, as palestras, que serão 
realizadas na sede da associa-
ção, têm datas marcadas para 
amanhã, dia 27 de janeiro e 
dia 03 de fevereiro, às 9h30 e 
nos dias 30 de janeiro e 13 de 
fevereiro às 19h30. Também 
serão realizadas palestras em 
Hortolândia, no dia 24 de 

fevereiro às 17h; em Sumaré, 
no dia 21 de fevereiro, às 19h, 
em Indaiatuba, no dia 24 de 
fevereiro, às 14h, Paulínia 
dia 24 de fevereiro às 14h, e 
em Americana, no dia 27 de 
fevereiro, às 19h30.

O objetivo da palestra 
é apresentar a associação e 
seus departamentos e expli-
car todas as fases até a for-
mação do palhaço. “É nesta 
etapa importantíssima que 
a pessoa fica sabendo o que 
significa prestar um serviço 
voluntário, o comprometi-
mento com a pessoa atendida 
pela ONG e esclarece todas 
as dúvidas sobre o processo 
seletivo que leva aproxi-
madamente nove meses até 
ele começar a atuar nos 
hospitais”, comenta Mario 
Eduardo Paes, coordenador 
geral da Hospitalhaços.

A lista de aprovados será 
divulgada no dia 21 de mar-
ço, no site da Hospitalhaços. 
Para quem tem interesse em 
ser voluntário em outras áre-
as, basta ir até a associação 
para fazer a ficha e participar 
da palestra institucional. 
Outra forma de receber in-
formações sobre o processo 
seletivo é pela fanpage da 
ONG www.facebook.com.
br/hospitalhacos.

Industrial ou em área onde 
seja permitida a atividade 
pretendida pela empresa; 
Declaração de IR – Pessoa 
Jurídica; extrato do Simples 
Nacional ou SPED Contábil 
(demonstrativo de resultado); 
em caso de empresas cons-
tituídas antes do período de 
obrigatoriedade de entrega do 
SPED, apresentar documento 
contábil através do DECO-
RE assinado pelo contador 
da empresa; no caso de MEI 
– comprovante de SIMEI; 
declaração de enquadramento 
registrada na Junta Comercial 
e outros documentos que 
comprovem o exercício da 
atividade, se for o caso.

quadrados.  O valor do metro 
quadrado é de R$ 512,72 o 
equivalente a 19,95 Ufesp 
(Unidade Fiscal do Estado de 
São Paulo) a unidade da Ufesp 
em 2018 vale R$ 25,70.

Podem se cadastrar as 
microempresas ou empresas 
de pequeno porte, assim con-
sideradas a sociedade empre-
sária, a empresa individual de 
responsabilidade limitada e 
o empresário a que se refere 
o art. 966 da Lei Federal nº 
10.406, de 10 de janeiro de 
2002 (Código Civil), devida-
mente registrados no órgão 
competente, e que atendam 
os critérios previstos na Lei 
Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006 e suas 
alterações.

Para fins de cadastramen-
to, os interessados deverão 
preencher o requerimento 
online com os dados solici-
tados e atender as informa-
ções e qualificações da Lei 
nº 6.763/2017, declarando, 
sob pena de impedimento de 

firmar o contrato de compra e 
venda, atender os requisitos 
para participação do sorteio.

Para comprovação das 
informações prestadas no ato 
da inscrição online, os ins-
critos deverão apresentar, os 
documentos relacionados, os 
quais serão autuados através 
de processo administrativo: 
comprovante de inscrição 
no CNPJ; cópia do contrato 
social ou ato constitutivo 
da pessoa jurídica, atualiza-
do; cópia do RG dos sócios; 
comprovante de endereço 
dos sócios; certidão expedida 
pelo Cartório de Registro de 
Imóveis comprovando que 
não possui imóvel no Distrito 



Colégio promove concurso 
de bolsas de estudos para 
cursos pré-vestibulares
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Empresa especializada em móveis e decoração está no mercado de Indaiatuba há 21 anos 
DIVULGAÇÃO
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A Decoratto é uma em-
presa no ramo de mó-
veis e decorações que 

conta com um amplo mix de 
produtos diferenciados e de alta 
qualidade. Já atua no mercado 
de Indaiatuba há 21 anos, e 
durante todo esse tempo, veio 
inovando cada vez mais e au-
mentado seu showroom.

Sua equipe é formada por 
profissionais altamente treina-
dos e capacitados e o seu traba-
lho é através da demonstração e 
a experimentação para oferecer 
um produto adequado com os 
sonhos e desejos dos clientes. 
Para os que ainda não sabem 
exatamente o que querem para 
decorar seus ambientes, a equipe 
presta todo apoio para que os 
clientes fiquem satisfeitos.

De acordo com Bruna Ma-
luf, proprietária da empresa, 
seu objetivo é oferecer deco-
ração e móveis com produtos 
diferenciados. “Sempre com 
produtos inovadores, trazendo 
o que há de mais novo para 
o mercado. Para aqueles que 
gostam de lançamento e da 
vanguarda, a Decoratto é uma 
ótima opção”, comenta.

Dentre as marcas que com-
põe o mix da loja, está a italiana 
Natuzzi, de estofados, que são 
conhecidos mundialmente, e é 
uma marca líder em conforto, 
com sofás de ponta, principal-
mente os reclináveis.

Outro diferencial da Deco-

ratto é que a empresa dispõe 
das lâminas de madeiras, que 
são materiais que permitem a 
produção de mesas maiores. 
Algumas fábricas já produzem 
essas lâminas com películas 
touch, que são películas de pro-
teção que contam com mais se-
gurança para os consumidores. 

Os que desejarem conhe-
cer mais sobre os produtos e 
serviços oferecidos pela De-
coratto Móveis e Decoração, 
podem ir à loja localizada na 
Rua Humaitá, nº 873 - Centro. 
O horário de funcionamento é 
de segunda a sexta-feira, das 
9h às 18h30, e aos sábados das 
9h às 16h. Mais informações 
(19) 3894-6688 ou pelo what-
sapp: (19) 99371-7173.

Conheça os produtos através 
do site www.decoratto.com.br. 
Acesse o facebook: decorattoin-
daiatuba/ e também o instagram: 
decorattoindaiatuba.

Decoratto é o lugar 
ideal para quem procura 
móveis de qualidade No dia 09 de fevereiro, às 

18h, o Colégio Objetivo Indaia-
tuba promoverá o Concurso de 
Bolsas de Estudos para alunos 
que queiram fazer o Curso 
Pré-Vestibular 2018. Os des-
contos são para as turmas do 
Curso Extensivo Manhã/Noite 
e Turma Med.

A inscrição para o Con-
curso de Bolsas do Objetivo 
Indaiatuba é gratuita e deve ser 
feita no site do Colégio: www.
objetivoindaiatuba.com.br, até 
o dia 08/02/18.

O Curso Pré-Vestibular do 
Objetivo é forte, oferece exce-
lente infraestrutura, professores 
especialistas em vestibulares e 
o suporte de psicólogas e orien-
tadoras profissionais. O resul-
tado é o número expressivo de 
aprovações nos vestibulares 
mais concorridos do país.

Até o momento, foram di-
vulgadas as listas de aprovados 
das universidades particulares e 
o Colégio Objetivo Indaiatuba 
soma 89 aprovações, com des-
taque para 14 aprovações em 
Medicina. Esses números vão 
aumentar, porque a partir da 
próxima semana serão divul-
gadas as aprovações das prin-
cipais universidades do país, 
como UNESP, UNICAMP e 
USP, além das universidades 
estaduais e federais em todo 
o Brasil.

Os alunos da Turma Med do 
Objetivo Indaiatuba afirmam 
que houve aumento em suas no-
tas nos vestibulares e atribuem 
essa melhora de desempenho 
ao formato do curso. “Como a 
turma é menor, é mais fácil sa-
nar dúvidas, o aprofundamento 
é maior”, comemora a aluna da 
Turma Med Nathália Flôres de 
Souza.

O aluno Pedro Henrique 

Farina, também observou me-
lhora no seu desempenho. “Um 
ponto que a diferencia de outros 
cursinhos é a área de humanas, 
que é muito forte. Quem quer 
Medicina normalmente estuda 
muito o conteúdo das áreas de 
exatas e biológicas e dá pouca 
atenção para Português, Histó-
ria e Geografia”, afirma Pedro, 
que foi aprovado em Medicina, 
na Faculdade São Leopoldo 
Mandic.

A Turma Med é voltada 
para os alunos que querem 
prestar o vestibular para Medi-
cina e outras carreiras concor-
ridas, como as Engenharias e, 
por isso, exigem do candidato 
um preparo efetivo e diferen-
ciado. A Turma Med tem como 
principal diferencial o número 
reduzido de alunos em sala de 
aula. É um curso completo, 
forte em todas as disciplinas. 
Além dos mesmos benefícios 
oferecidos para o Extensivo, as 
aulas da Turma Med têm ênfase 
nas disciplinas de maior peso 
nos vestibulares, cadernos de 
atividades específicos, fichas-
-resumo e livros da Coleção 
Objetivo, com mais de 25 mil 
exercícios dirigidos.

Os Cursos Pré-Vestibulares 
Extensivo Manhã e Noite do 
Objetivo Indaiatuba abrangem 
todas as matérias do Ensino 
Médio, com uma programação 
que permite o aprofundamento 
gradativo dos assuntos. Além 
do material didático completo, 
exclusivo e permanentemente 
atualizado, o Extensivo coloca 
à disposição do aluno todos 
os recursos: Salas de Estudo, 
Plantão de Dúvidas diário, 
Laboratório de Redação, Orien-
tação Profissional, Secretaria 
de Vestibulares, Simulados 
semanais, entre outros. 



Conta de luz pode 
ficar mais cara no 
Estado de São Paulo
Medida ainda deve passar por consulta pública e posteriormente por nova votação da Aneel 
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Governo autoriza reajuste do salário mínimo em São Paulo

Pessoas com 60 anos ou mais sem conta bancária já 
podem sacar o PIS/Pasep

REAJUSTE

SAQUE
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A diretoria da Agência 
Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) 

aprovou na última terça-feira, 
dia 23, a proposta preliminar 
de reajuste nas contas de luz 
de consumidores do Estado 
de São Paulo. A decisão ainda 
não é definitiva, pois deve 
passar por outra votação, 
mas se for de fato aprovada, 
reajuste deve entrar em vigor 
em abril.

A diretoria da Aneel apro-
vou um aumento de 15,15% 
para as tarifas de energia da 
CPFL Paulista. Os consumi-
dores residenciais terão de pa-
gar 15,77% a mais, enquanto 
os industriais 14,06%.

As propostas ainda se-
rão debatidas em audiências 
públicas e passarão por uma 
nova votação na diretoria 
antes de começar a vigorar. 
A previsão é que o debate seja 
encerrado em março.

Se de fato for aprovada, a 
medida deve afetar mais de 4 

milhões de consumidores, em 
234 municípios do interior do 
estado de São Paulo, que é a 
área de concessão da distri-
buidora.

Bandeira verde 
O diretor-geral da Aneel, 

Romeu Rufino, disse também 
que a bandeira tarifária verde 
deve continuar em vigor no 
próximo mês. Nesta bandeira 
não há cobrança adicional nas 
contas de luz.

Segundo Rufino, o volume 
de chuvas nos meses de de-
zembro e janeiro, considerado 
dentro do normal, permitiu a 
redução na cobrança da conta 
e a expectativa é de manuten-
ção desse cenário. “Até agora, 
não tem nada que aponte em 
sentido contrário”, disse.

A bandeira tarifária que 
será cobrada em fevereiro será 
divulgada oficialmente pela 
Aneel hoje, dia 26.

No início de janeiro, o 
ministro de Minas e Energia, 
Fernando Coelho 
Filho, 

já havia dito que a expectativa 
é de que a tarifa de energia 
elétrica permaneça na bandeira 
verde até o fim do primeiro 
trimestre de 2018.

“O sistema [elétrico na-
cional] é interligado e a gente 
veio de cinco ou seis anos de 
chuvas abaixo da média nos 
maiores reserva-
tórios. Mas 
os resul-
tados de 
novem-
bro, de-
zembro 
e  d o s 
primei-
ros dias 
de janeiro 
[de  2018] 
t ê m  s i d o 
muito anima-
dores”, disse o 
ministro no dia 
16, após visita a 
Usina de Itaipu.

Nos últimos três meses 
de 2017, em razão do fraco 
volume de chuvas e da baixa 
nos reservatórios das usinas 
hidrelétricas, a Aneel autori-
zou a cobrança da tarifa ver-
melha, a mais alta prevista 
pela agência. Em outubro e 
novembro, vigorou inclusive 

a bandeira vermelha 
no patamar 2, com 

a cobrança extra 
mais alta, de 
R$ 5 para cada 
100 kilowatt/
hora  (kWh) 
consumidos.

A expecta-
tiva do Minis-
tério de Minas 

e Energias é que 
continue a ban-

deira verde até 
março. Depois, de-

penderá da situação 
dos reservatórios de 
energia.

O salário mínimo no Estado de São Paulo 
teve seu valor reajustado. Foi sancionada na 
última quinta-feira (18), pelo governador Ge-
raldo Alckmin, a Lei nº 16.665, que reajusta 
em 2,99% o salário mínimo paulista.

Com isso, o piso no Estado fica em R$ 
1.108,38 (faixa I) e R$ 1.127,23 (faixa II). 
Lembrando que o piso mínimo paulista está 
16% acima do salário mínimo nacional e os 
novos valores são retroativos a 1º de janeiro 
deste ano.

Na faixa I estão trabalhadores domésti-
cos, serventes, trabalhadores agropecuários e 

florestais, pescadores, contínuos, mensagei-
ros e trabalhadores de serviços de limpeza e 
conservação, trabalhadores de serviços de 
manutenção de áreas verdes e de logradouros 
públicos, auxiliares de serviços gerais de 
escritório, empregados não especializados 
do comércio, da indústria e de serviços ad-
ministrativos, entre outros.

Na faixa II estão profissionais adminis-
tradores agropecuários e florestais, trabalha-
dores de serviços de higiene e saúde, chefes 
de serviços de transportes e de comunica-
ções, supervisores de compras e de vendas, 

agentes técnicos em vendas e representantes 
comerciais, operadores de estação de rádio e 
de estação de televisão, de equipamentos de 
sonorização e de projeção cinematográfica.

A relação completa dos cargos que re-
ceberão os valores mencionados na faixa I 
e faixa II estão no Diário Oficial do Estado 
de hoje, dia 19.

O salário mínimo paulista foi instituído 
em 2007, pela Lei 12.640/2007, quando 
havia três faixas salariais: R$ 410, R$ 450 e 
R$ 490 – respectivamente, R$ 30, R$ 70 e 
R$ 110 acima do mínimo federal.

Desde terça-feira, dia 24, tra-
balhadores a partir de 60 anos de 
idade sem conta bancária pode-
rão sacar as cotas dos fundos do 
Programa de Integração Social 
(PIS) e do Programa de Forma-
ção do Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep).

Os pagamentos serão feitos 

a pessoas dessa faixa etária que 
trabalharam com carteira assi-
nada antes da Constituição de 
1988, cadastrados no PIS/Pasep 
entre 1971 e 4 de outubro de 
1988. Eles foram beneficiados 
pela Medida Provisória nº 813, 
que reduziu a idade exigida para 
saque, que antes era de 62 anos 

para mulheres e 65 para homens.
Os beneficiários que têm 

conta corrente ou poupança 
individual na Caixa Econômica 
Federal (Caixa) ou no Banco do 
Brasil (BB) tiveram as cotas cre-
ditadas nas contas bancárias na 
noite de segunda-feira (22). Para 
mulheres com 62 anos ou mais 

e homens com 65 anos ou mais, 
o dinheiro já havia sido liberado 
no dia 8 de janeiro.

No total, a previsão é de que 
4,5 milhões pessoas tenham di-
reito a um total de R$ 7,8 bilhões 
referentes a essas cotas, sendo 
2,7 milhões de cotistas do PIS e 
1,8 milhão do Pasep. 



Bandidos explodem 
agência bancária no 
Jardim Morada do Sol
Grupo tentou levar dinheiro dos caixas eletrônicos 
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Cápsulas foram apreendidas em frente à agência

Cão Iron localizou um copo descartável com 17 porções de maconha Os indivíduos abordados e a droga localizada foram conduzidos até a delegacia de polícia

Equipes apresentam duas 
ocorrências envolvendo 
entorpecentes

Cão iron localiza porções de 
maconha escondidas em mata

Equipe de ROMI localiza maconha e 
cocaína no Jd Morada do Sol

ROMI

PATRULHAMENTO TRÁFICO
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Mais Expressão

Na madrugada de sá-
bado (20) um grupo 
invadiu uma agência 

bancária localizada no Jardim 
Morada do Sol e explodiu os 
caixas eletrônicos.

A Guarda Civil chegou ao 
local e os suspeitos fugiram sem 
levar o dinheiro, uma vez que 
os terminais não foram abertos. 
Não houve registro de feridos.

Disparos foram feitos pelo 
grupo durante a fuga e cáp-
sulas foram apreendidas em 
frente à agência. Na manhã 
de segunda-feira, dia 22, um 
carro que teria sido usado 
pelos suspeitos foi encontrado 
abandonado na Alameda Sal-
tinho, que dá acesso ao bairro 
Campo Bonito. Nenhum sus-
peito foi preso até momento.

A agência bancária ficará 
fechada por tempo indetermi-
nado até que os reparos sejam 
corrigidos. 

Na manhã da última segunda-feira (22), as equipes de 
ROMI (Rondas Ostensivas com Motocicletas de Indaiatuba) 
apresentaram na delegacia de polícia duas ocorrências envol-
vendo drogas.

A primeira delas teve início quando uma das equipes fla-
grou o momento em que A.M.S. entregou algo para D.R.C. em 
uma praça na Vila Costa e Silva. Ao abordar os dois, a equipe 
localizou com D.R.C. uma porção de crack, que ele alegou ter 
comprado de A.M.S.

Ao revistar o acusado de efetuar a venda do entorpecente, 
os Guardas encontraram R$25 escondidos dentro de seu boné 
e R$4 em sua mão, proveniente da venda do entorpecente.

Em uma averiguação nas proximidades, a equipe localizou 
escondido em uma arvore 13 porções de crack.

A segunda ocorrência teve início no Bairro Santa Cruz, 
quando durante o patrulhamento, outra equipe de ROMI flagrou 
uma situação de tráfico de drogas. Ao realizar a abordagem dos 
envolvidos um deles de imediato já informou aos Guardas que 
tinha ido até o local comprar crack do outro abordado.

No local da averiguação a equipe localizou 21 pedras de 
crack.

Diante dos fatos todas as drogas localizadas e os indivíduos 
abordados foram conduzidos até a delegacia de polícia para 
apreciação do delegado responsável.

Durante o patrulhamento 
na tarde do último sábado 
(20), o tirocínio dos Guardas 
Civis do Canil levou a equi-
pe a realizar a abordagem de 
dois indivíduos em atitudes 
características do comércio 
ilegal de drogas.

Ao abordar os dois in-
divíduos no Bairro Morada 

do Sol, H.J.M. prontamente 
informou aos guardas que 
estava al i  para comprar 
entorpecentes do menor 
J.M.F.T.

O cão Iron foi utilizado 
para procurar drogas nas 
proximidades da aborda-
gem, e localizou escondido 
na mata, um copo descar-

tável com 17 porções de 
maconha. O menor J.M.F.T. 
assumiu que estava ali para 
vender os entorpecentes lo-
calizados.

Diante dos fatos, toda a 
droga e os abordados foram 
conduzidos à delegacia de 
polícia para apreciação do 
delegado de plantão.

Durante o patrulhamento 
pelo Bairro Morada do Sol 
na manhã desta terça-feira 
(23), homens de uma das 
equipes de ROMI (Ronda 
Ostensiva com Motocicletas 
de Indaiatuba) visualizaram 
uma situação característica 
de tráfico de drogas.

Ao tentar realizar a abor-

dagem dos indivíduos, um 
deles correu e atravessou o 
Córrego Barnabé, enquanto 
outros dois correram pela 
Rua Cleante Lançoni e foram 
abordados pelos Guardas.

Com um deles, já conhe-
cido por envolvimento com 
entorpecentes, os Guardas 
localizaram R$595,00 e com o 

outro R$10,00. No local onde 
estavam reunidos, os agentes 
localizaram 13 tubetes de co-
caína e 15 porções de maconha.

Diante dos fatos, os indi-
víduos abordados e a droga 
localizada foram conduzidos 
até a delegacia de polícia 
para apreciação do delegado 
responsável.

EDUARDO TURATI / SCOMSOC - GCI

As duas ocorrência ocorreram na manhã da última segunda-feira, dia 20
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AIFA define regulamentos e 
grupos para o Campeonato
Campeonato desta edição contará com novidades nas três divisões 

Profissional do Primavera se apresenta após o carnavalEquipe de Indaiatuba lidera o 
campeonato em Elias Fausto

COMPETIÇÃOFUTSAL

Atlético Oliveira foi vice campeão do Campeonato 2017

O Primavera terá foco total na disputa do Paulistão que irá em busca do tão sonhado acesso para A3

Mais Expressão

Nos dias 16 e 17 foi rea-
lizado na sede da Aifa 
o congresso técnico 

que definiu o regulamento e 
os grupos da 19° Campeonato 
Liga Regional Aifa De Futsal. 
Para este ano, alterações foram 
feitas no regulamento e novas 
equipes foram escritas no 
campeonato.

A terceira divisão contará 
com 21 equipes divididas em 
três chaves com sete times 
cada um.  Na fase classifica-
tória será disputada com jogos 

Os confrontos das quartas 
de finais serão os seguintes:

• Jogo 1 - 1º colocado x 8º 
colocado
• Jogo 2 - 2º colocado x 7º 
colocado
• Jogo 3 - 3º colocado x 6º 
colocado
• Jogo 4 - 4º colocado x 5º 
colocado

Os confrontos das 
semifinais serão:

• 1º colocado x 4º colocado
• 2º colocado x 3º colocado

em turno único dentro de cada 
chave. Estarão classificadas 
para as quartas de finais as 
duas equipes com maior nú-
mero de pontos ganhos de cada 
chave, e mais duas equipes 
melhores terceiras colocadas 
em número de pontos ganhos, 
independente da chave.

Após a definição das equi-
pes classificadas, as mesmas 
serão ordenadas entre 1º e 8º 
colocados através do índice 
técnico.

A disputa das quartas de 
final será em jogo único, com 
a vantagem do empate para a 
equipe melhor classificada na 
primeira fase.

A segunda divisão terá 12 
equipes, umas das novidades 
esse ano é que vai se realizado 
quartas de finais, diferentes 
dos anos anteriores que quatro 
equipes faziam a semifinal. 
Neste ano as equipes jogam 
entre si em turno único. Oito 
equipes classificam-se para as 
quartas de finais e três equipes 
serão promovidas a 1° divisão.

A primeira divisão contará 
com 11 equipes, e a grande 
novidade do campeonato é 
que os atletas que atuam na 
equipe principal da ADI estão 
liberados para jogar, e cada 
equipe pode contar com dois 
atletas da ADI.

3° Divisão:

Grupo A                                Grupo B                     Grupo C
Napoli                                     Unidos da Cecap             Campo Bonito
Otro Isquema                          Cruzeiro        Unidos do Gaúcho Futsal Cerveja
Elias Fausto                             Colégio Conquista              Futshow
Invictus                                   Futsal Projeto Restitui        Kitimico 
Real Sporting F.C Amador     Palone Tintas             Juventus Futsal 
Cidade Nova                           Atlético Santa Fé          Galáticos
Regatas Saltense                      União Zona Leste       Dubai

1°Divisão

Atlético F.C Oliveira
Flamengo
ML informatica / DROG. 
Unifarma F.C
Futsal Projeto Restitui
R5 Futsal
Schalke Grilos Amador
Sem Chance futsal/Extintuba
Sol Sol Futsal
Tênis de Ouro Futsal
União Tribuna Futsal A

Equipes que estão no 19° Camp. Liga Regional Aifa De Futsal

2° Divisão
Barcemlona Futebol Clube
Borussia Fut Sal
Carvalhada
Cebi VM Futsal
Clube 9 de Julho
Kautela F.C
Klorofíla Futsal
Parque Indaiá Futsal Clube 
Tapiratiba Futsal
The Rocket
União Tribuna Futsal B
Zenit Futsal

Na fase classificatória a 1ª 
divisão será disputada com 
jogos em turno único, classi-
ficando-se as quatro equipes 
com maior número de pontos 
ganhos para a fase semifinal.  

A disputa da semifinal será 
em jogo único, com a vanta-

gem do empate para a equipe 
melhor classificada na primei-
ra fase. As equipes vencedoras 
disputarão à final.

A disputa da final será em 
jogo único. Em caso de empate 
haverá prorrogação com o tem-
po de 5 x 5 minutos cronometra-
dos. Persistindo o empate, será 
declarada vencedora a equipe 
melhor campanha na 1ª fase.

A primeira rodada da ter-
ceira divisão acontece dia 3 
de fevereiro e a segunda e 
primeira divisão tem inicio dia 
17 de fevereiro.

O elenco profissional do 
Primavera irá começar sua pre-
paração para o Campeonato Pau-
lista da segunda divisão, após o 
carnaval. O elenco será formado 
por quem disputou a Copa São 
Paulo de Futebol Júnior e mais 
alguns jogadores experientes.

Depois de uma boa apre-
sentação na Copinha, o Prima-
vera terá foco total na disputa 
do Paulistão que irá em busca 
do tão sonhado acesso para 
A3. Porém para isso, o time 
terá que competir com equipes 
com mesmo objetivo.

Campanha
O acesso do ano passado 

bateu na trave e a equipe 
fez uma bela campanha ga-
nhando praticamente todos 
os jogos fora de casa e em 
casa teve alguns tropeços, 
porém se classificou para 

outras fases.
No último jogo para con-

cretizar o acesso contra o 
Mantiqueira em casa, o Pri-
mavera precisava apenas de 
uma equipe para garantir o 
acesso e perdeu o jogo por 
2x1 desperdiçando a chance.

O 19° Campeonato Regio-
nal de Elias Fausto está a todo 
vapor, a disputa que começou 
na segunda semana de janeiro 
está com os grupos muito 
equilibrados e belos jogos.

Os times Borussia Futsal, 
Sem Chance futsal/Extintu-
ba, ML Informática/Drogaria 
Unifarma e Osko Isquema 
representam Indaiatuba no 
campeonato.

Os jogos acontecem nos 
dias de semana em Elias Faus-
to, e na última rodada aconte-
ceu quarta-feira, dia 24, onde 
jogaram Sem Chance x ML In-
formática/Drogaria Unifarma. 
No jogo o time Sem Chance 
goleou por 5x2 garantindo 
mais três pontos e colocou 
pressão nas equipes que vem 
em sua frente na chave. Já o 

ML Informática amargou mais 
uma derrota, e a equipe não 
vem bem no campeonato sen-
do o penúltimo do grupo com 
apenas dois pontos marcados.

O Borussia é líder do gru-
po A com nove pontos, em 
segundo está Panorama com 
seis, União Paraná e 15@ es-
tão empatados com um ponto 
cada e na lanterna do grupo 
está o Ostro Iskema que não 
pontuou ainda.

O Democratas lidera o grupo 
com seis pontos, em segundo 
vem o Triunfo com quatro, Sem 
Chance vem logo atrás com três 
pontos, ML Informática tem 
dois pontos e o último colocado 
o Napoli com um ponto somado.

A rodada continua hoje, dia 
26, às 21h com União Paraná/
Toninha x Otro Iskema.



Prêmio Nabor Pires de 
Camargo recebe inscrições 
até dia 30 de março
Regulamento e ficha de inscrição estão disponíveis no site da Fundação
DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br

ELIANDRO FIGUEIRA – RIC/PMI

Horóscopo de 26/01 a 01/02 Por Alex Costa Guimarães

Indaiatuba Clube prepara 
diversas atrações para 
os foliões

Cultura promove 
apresentações de contação 
de histórias para crianças

CARNAVAL PROJETO
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As emoções do Ariano estão muito exarcebadas, estará 
vivendo momentos onde se sente em carne viva. Por isso 
pode acabar sendo agressivo com outras pessoas e com 
isso aumentar os problemas que vem vivendo. Muitas 
mudanças precisam ser encaradas e transformações pro-
fundas ocorrem dentro de si. Profissionalmente a fase é 
boa e fatos positivos podem ocorrer nesse setor.

O taurino estará desejoso de ficar mais em casa, no en-
tanto mudanças podem ocorrer em seu relacionamen-
to e ao mesmo tempo seu cônjuge ou sócio comercial 
pode estar passando por dificuldades difíceis de serem 
solucionadas sem uma grande renovação. Novas opor-
tunidades e possibilidades de acordos principalmente 
com pessoas ou firmas que vem de longe.

Um novo contrato pode ser firmado nos próximos dias. 
Há facilitadespara entrar dinheiro, no entanto o nativo 
estará vivendo mais um desejo de renovar sua aparên-
cia, seus hábitos, modificar sua maneira de se alimentar, 
de se expressar com os outros. Sua casa, seu lar também 
estarão em mudanças.

Semana agitada para negociações, acordos e isso trará 
melhoras e aumento em sua vida financeira. Um proje-
to, ou mesmo um investimento, pode começar a apre-
sentar ganhos. Seus relacionamentos pessoais e profis-
sionais passam pela sua maneira de se expressar com os 
outros e como lida com as pessoas. Há possibilidades 
de encontrar um relacionamento comercial ou mesmo um namoro.

O leonino estará com as emoções à flor da pele e mais 
aberto para tudo e todos em seu redor isso pode gerar 
conflitos por que o nativo pode simplesmente não saber 
lidar com esse volume emocional em sua vida. E bom 
focar nos ganhos profissionais, desenvolva seu lado 
mais racional. Um novo emprego, ou uma mudança 

dentro de seu ambiente de trabalho pode surgir.

As principais dificuldades que o virginiano pode ter que 
enfrentar está relacionado com seu trabalho e com as 
questões de prazer e alegria em sua vida. O momento 
deixa o virginiano mais sensível e desejoso de renovar  
coisas em sua vida, sobre o que deve ser retomado ou 
deixado para trás, dificuldades e mal entendidos nos 
relacionamentos ficam para trás.

O libriano estará articulando fortemente, por estes dias, 
em como manter sua vida financeira sob controle, sua 
vida social e seus amigos podem ser um ponto de de-
staque. Algumas dificuldades e problemas domésticos 
ou com uma pessoa de sua família tendem a ficar no 
passado, bem como problemas ligados a sua casa. Mu-

dança de casa ou na casa que mora pode ocorrer.

Estes dias estão sendo de grande movimentação em 
seus projetos profissionais e nos planos em sua carrei-
ra que começa a dar mais um passo à frente, devido a 
bons resultados de seus planos. O nativo precisa tomar 
cuidado com dificuldades na comunicação para não 
criar mal entendidos nem gerar fofocas no ambiente 
pois isso dificultaria o bom caminhar das coisas.

O Sagitariano estará tendo a oportunidade de con-
versar ou estabelecer contatos com pessoas de outros 
lugares distantes. O momento é de ter sua fé renova-
da e para isso sua maneira de sentir as coisas ou de 
lidar com elas também passará por uma reforma. O 
dinheiro pode aparecer com mais facilidade, pois ex-

istem indicações de oportunidades financeiras. 

O nativo está vivendo dias de intensidade e de profundo 
contato com suas emoções. Perceberá claro o que preci-
sa ser deixado para trás e o  que deve ser mantido. Terá 
visão de muito do que prendeu ou amarrou o nativo em 
fatos ou atitudes que aga devem ser abandonados.

Essa semana é de muito recolhimento para o nativo, 
pois suas emoções estarão mais agitadas, para que o 
nativo perceba com clareza os fatos emocionais em 
sua vida e onde as emoções limitam seu progresso. Por 
isso a necessidade do recolhimento. Sua saúde passa 
por uma fase onde tem um fôlego, mas ainda está com 
baixa vitalidade, não extrapole.

O pisciano pode sentir uma pressão vinda de seu 
ambiente de trabalho, isso pode até significar o 
começo de uma fase de conclusão de situações em 
seu ambiente de trabalho. Se estiver desemprega-
do ou esperando o resultado de entrevistas de em-
prego, uma novidade pode aparecer. Cuidado com 
sua baixa vitalidade nesse momento.

Mais Expressão

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

17º Prêmio Pires 
Camargo – Instru-

mentista segue até o dia 30 
de março, porém devido ao 
feriado de 30 de março de 
2018 serão consideradas as 
remessas postadas até o dia 
2 de abril. Mais informações 
podem ser obtidas pelos tele-
fones (19) 3834-3588 e (19) 
3834 63 19 ou pelo e-mail: 
premionabor@promemoria.
indaiatuba.sp.gov.br.

O candidato deverá ins-
crever-se individualmente, 
uma única vez com duas 
músicas, sendo uma compo-
sição de Nabor Pires Camar-
go e outra de livre escolha, 
podendo ser autoral, e que 
tenha duração máxima de 
cinco minutos. Os interessa-
dos devem enviar para o en-
dereço situado na rua Oswal-
do Cruz, número 1015, no 
bairro Cidade Nova, cidade 
de Indaiatuba/SP e CEP 
13.334-010, as músicas gra-
vadas, preferencialmente em 
CD, juntamente com seis 
cópias das partituras de cada 
música e a ficha de inscrição 
devidamente preenchida. 
A ficha de inscrição e o 

regulamento completo do 
concurso estão disponíveis 
no site www.promemoria.
indaiatuba.sp.gov.br.

O concurso é promovido 
pela Fundação Pró-Memória 
e visa prestigiar à música po-
pular brasileira e divulgar as 
obras do clarinetista e com-
positor indaiatubano Nabor 
Pires Camargo, além de es-
timular e revelar o talento de 
novos criadores e intérpretes.

O prêmio para o melhor 
músico é de R$ 8.000,00; o se-
gundo colocado R$ 6.000,00; 

o terceiro R$ 5.000,00; o 
quarto R$ 4.000,00; o 5º 
R$ 2.000,00 e do 6º ao 10º 
colocado R$ 500,00. Após 
uma triagem serão selecio-
nados os dez finalistas que 
concorrerão em audição 
pública a ser realizada no 
dia 27 de abril às 19h30, no 
Ciaei (Centro Integrado de 
Atendimento à Educação 
de Indaiatuba). É oferecido 
também aos participantes e 
seus acompanhantes no dia 
da audição: almoço, ajuda 
de custo e hospedagem.

2017
Em 2017 a audição final 

do 16º Prêmio Nabor Pires 
Camargo – Instrumentista 
contou com 58 inscritos 
de  d iversos  es tados .  O 
vencedor  foi  o  c lar ine-
tista, Anderson Menezes 
dos Santos, de São José 
dos Campos, São Paulo. 
O evento foi apresentado 
pelo produtor e apresenta-
dor do Programa Chorinho 
Brasil na Rede Boa Nova 
de Rádio, João Tomás do 
Amaral.

O Indaiatuba Clube inicia 
seu Carnaval 2018 no dia 9 
de fevereiro com o Carnaval 
da Saudade, conhecido como 
“Noite das Marchinhas”. O 
evento terá início às 21 horas 
e terá como atração principal 
a banda Som Especial. Nesta 
noite, a entrada só é permitida 
para maiores de 16 anos com 
apresentação de documento 
original com foto. Menores 
de 16 anos não entram mesmo 
acompanhados por adultos.

Associados não pagam e 
o convite para convidados 
custa R$ 60 e já pode ser 
adquirido, exclusivamente na 
Secretaria Social do Clube. 
A mesa fechada com seis 
lugares para as Marchinhas 
custa R$ 160, valor cobrado 
à parte dos ingressos.

A diversão e alegria se-
guem no sábado, dia 10, com a 
segunda noite do Carnaval do 
IC. Também sob o comando 
da banda Som Especial, a fo-
lia acontece a partir das 23h, 
onde os maiores de 14 anos 
(com apresentação de docu-
mento original com foto) vão 
curtir muito axé, samba, pa-
gode, forró, funk e os ritmos 
que dominam o verão.

Ingressos para o sábado 
também custam R$ 60 para 
convidados e a mesa com 
seis lugares sai por R$ 90 
(valor também separado das 
entradas). Como em todos os 
eventos do Carnaval, associa-

dos não pagam.
Para não deixar ninguém 

parado, no Domingo, dia 11, 
a partir das 10h30, no Parque 
Aquático do Clube acontece 
o Zumba na Piscina, sob a 
coordenação dos professores 
Doni Fragoso e Victor Tegé-
rio. O evento é aberto para 
associados e convidados e 
a entrada será trocada por 
um quilo de alimento não 
perecível. Tudo o que for 
arrecadado será doada para 
uma das entidades assisten-
ciais da cidade.

Logo depois da Zumba a 
festa continua com show do 
Grupo Jatosamba, tocando o 
melhor do samba e pagode.

Matinê
Os foliões mirins também 

vão se divertir muito no Car-
naval do Indaiatuba Clube 
com as matinês que aconte-
cem no domingo, dia 11 e na 
terça-feira, dia 13, ambos, 
entre 15h e 18h, com a ban-
da Som Especial tocando as 
músicas que fazem a alegrias 
dos meninos e meninas.

Para as matinês o ingresso 
custa R$ 40 para adultos e 
acima de 14 anos. Crianças 
entre cinco e 12 anos pagam 
R$ 30 e menores de cinco 
não pagam.

Informações e reservas 
de mesas e convites na Se-
cretaria Social do IC ou pelo 
telefone (19) 3834-2399.

A Secretaria de Cultura 
promove 10 apresentações gra-
tuitas de contação de histórias 
para o público infantil. ‘Auê no 
Ayê – Histórias e Brincadeiras 
para Gente Pequena’ acontece 
aos sábados e domingos, de 03 
de fevereiro a 04 de março, 
na Praça do CEU (Centro de 
Artes e Esportes Unificados) e 
no Cras do Parque Campo Bo-
nito. Informações pelo telefone 
3894-1867.

O projeto visa difundir va-
lores, estética e musicalidade 
negras ao público infantil, 
através de contação de histó-
rias e brincadeiras de origem 
africana e afro-brasileiras. 
Marina Costa apresentará os 
Contos da tradição oral do 
Zimbábwe, Angola e Brasil. 
As brincadeiras musicais 
serão propostas de maneira 
interativa com o público, para 
que além de ouvidas, sejam 
vivenciados diferentes aspec-
tos desta cultura.

Programação:
• Data: sábado (03/02) - Hora: 
14h - Local: Praça do CEU  
– Jordalino Pietrobom, 1300 
– Jd. São Conrado
• Data: domingo (04/02) - 
Hora: 10h - Local: Praça do 
CEU   – Jordalino Pietrobom, 
1300 – Jd. São Conrado
• Data: sábado (17/02) -           
Hora: 14h - Local: Cras VI - 
Campo Bonito - Rua Benedita 
Carvalho, 213 

• Data: domingo (18/02) -           
Hora: 10h - Local: Praça do 
CEU   – Jordalino Pietrobom, 
1300 – Jd. São Conrado
• Data: sábado (24/02) -           
Hora: 14h - Local: Cras VI - 
Campo Bonito - Rua Benedita 
Carvalho, 213 
• Data: domingo (25/02) -           
Hora:  10h - Local: Praça do 
CEU   – Jordalino Pietrobom, 
1300 – Jd. São Conrado
• Data: sábado (03/03) -           
Hora: 14h - Local: Cras VI - 
Campo Bonito - Rua Benedita 
Carvalho, 213
• Data: domingo (04/03) -           
Hora: 10h - Local: Praça do 
CEU -  – Jordalino Pietrobom, 
1300 – Jd. São Conrado



novidade Sônia Fonseca

Adelaide Decoração

Luck Chic

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja

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

Restaurante Caipirão

Casa da Esfiha

Entrega do Certificado do 
Troféu Frutos de Indaiá

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 com 
peixes, aves, pratos típicos, saladas, porções, pratos executivos, 
espaguetes, sobremesas e bebidas em geral. Experimente as novas 
sobremesas. E para a criançada um maravilhoso espaço kids “A 
Fazendinha do Caipirão”. Eventos em geral. R. Marta Camargo 
Ifanger, 18 - Vila Homero. Disk entrega 3885-5434

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

Não perca amanhã, dia 27, o Especial Risotos. Além dos sabores 
já existentes no cardápio, como o de camarão, cogumelos, brie, 
limão siciliano, entre outros, mais 4 sabores de risotos como 
sugestão para deixar seu almoço de sábado ainda mais delicioso, 
são eles: Costelinha, Pêra com Gorgonzola, Aspargos,  Morangos 
(com Medalhão de filé mignon).  Muito em breve novidades no 
cardápio. Vale a pena conhecer na Avenida Conceição, 250 - 
Fone: 2516-1289. Bom demais!

A Luck Chic está com uma excelente promoção com 30% off na loja 
toda. Vestidos de festa de R$499,90 por apenas R$400,00 e plus 
size de R$630,00 por R$500,00, tem blusinhas e sainhas qualquer 
peça com 50% off. Como você vê tudo com descontos especiais. 
Aproveite! Rua 24 de Maio, 1320 - Fone: 3875-0186

Preparado com uma combinação de carne selecionada, farinha 
de trigo e castanhas assadas, o Kibe Assado acompanha também 
alface, folhas frescas de hortelã e coalhada seca. Um prato delicioso, 
refrescante para os dias quentes você pedir e experimentar um sabor 
especial da cozinha árabe da Casa da Esfiha, é claro!

Almoçar na Kostela do Japonês 
é uma satisfação
Quem não gosta de costela? Lógico, todos curtem essa carne, mas tem 
que ser bem feita, no ponto. Aqui em Indaiatuba, costela é só na Kostela 
do Japonês. Bem Magrinha, super macia e no ponto. Ainda acompanha 
aquele senhor feijãozinho com arroz, saladas diversas, farofa, batata e 
mandioca fritas. Comida simples, porém, não existe nada melhor. Vá  
experimentar na R. Antônia Martins Luiz, 180 - Distrito Industrial João 
Narezzi - Fone: 3894-6646. 
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Casamento 
de Paulo 
Figueiredo 
e Bruna 
Miranda. É a 
A Nova Loja 
homenageando 
seus clientes

Mais Expressão

Lucia, proprietária da 
Bicicletaria Duas Rodas Maira, proprietária da IndaFire

Luciana e Ladenil, proprietários da Summer Piscinas
Silvio e Carlos

Francisco Giannocaro

Chris e Humberto
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MAZE RUNNER: A CURA MORTAL - 
Lançamento  -  Aventura -  Classificação 12 anos  -  142 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (25)  a  Quarta (31):   18h45
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (25)  a  Quarta (31):   17h50  /  20h40
Polo Shopping: Sábado (27)  e  Domingo (28):   14h00
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (25)  a  Quarta (31):   15h50  /  21h40
...........................................................................................................
THE POST - A GUERRA SECRETA - Lançamento  -  Drama / 
Suspense  -  Classificação 12 anos  -  115 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (25)  a  Quarta (31):   16h00  /  19h20  
/  21h50
...........................................................................................................
ENCOLHI A PROFESSORA - Lançamento  -  Comédia / Fantasia 
/ Aventura  -  Classificação livre  -  101 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (25)  a  Quarta (31):   13h45  /  16h50
...........................................................................................................
ME CHAME PELO SEU NOME - Estreia  -  Drama / Romance  
-  Classificação 14 anos  -  133 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (25)  a  Quarta (31):   18h40  /  21h30
...........................................................................................................
GABY ESTRELLA - O FILME - Estreia  -  Comédia / Família  
-  Classificação livre  -  94 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (25)  a  Segunda (29)   e  na  Quarta 
(31):   14h35  /  19h05. Terça (30):   somente 14h35
...........................................................................................................
MULHERES DIVINAS - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com 
debate após a exibição*  -  Comédia Dramática  -  Classificação 
14 anos  -  96 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (30):  19h45. *Atenção: para o Cineclu-
be os ingressos tem preço de R$ 12,00 para o público em geral. 
Maiores de 60 anos pagam ingresso promocional a R$ 6,00
...........................................................................................................
SOBRENATURAL - A ÚLTIMA CHAVE - 2ª semana  -  Terror 
/ Suspense -  Classificação 14 anos  -  103 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (25)  a  Quarta (31):   17h00  /  19h35  /  
22h00
...........................................................................................................
O DESTINO DE UMA NAÇÃO - 3ª semana  -  Drama  -  Clas-
sificação 12 anos  -  125 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá* - Quinta (25)  a  Segunda (29)   e  na  Quarta 
(31):   21h15. *na terça, dia 30, não haverá sessão deste filme
...........................................................................................................
O TOURO FERDINANDO - 3ª semana  -  Animação / Comédia 
/ Aventura -  Classificação livre  -  97 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (25)  a  Quarta (31):   14h10  /  16h30
Polo Shopping: Quinta (25)  a  Quarta (31):   17h30  /  20h10
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (25)  a  Quarta (31):   14h45
...........................................................................................................
JUMANJI - 4ª semana  -  Aventura  -  Classificação 12 anos  -  119 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (25)  a  Quarta (31):   15h00
Polo Shopping: Quinta (25)  a  Quarta (31):   15h15  /  18h30  /  
21h05
...........................................................................................................
FALA SÉRIO, MÃE! - 5ª semana  -  Comédia  -  Classificação 
10 anos -  79 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (25)  a  Quarta (31):   14h20  /  16h25
...........................................................................................................
EXTRAORDINÁRIO - 8ª semana  -  Drama  -  Classificação 10 
anos  -  114 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (25)  a  Quarta (31):   18h00  /  20h40
...........................................................................................................

CINEMA
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Tramontina e Centro Boldrini se unem em favor da res-
ponsabilidade social: no dia 27 de janeiro, semana em que o 
Boldrini comemora 25 anos, todo o faturamento líquido da T 
store, que está instalada no Shopping Iguatemi Campinas, será 
revertido em doação de produtos da Tramontina que atendam 
as necessidades do hospital. 

A ação ‘Garupa da 
Alegria’, uma iniciati-
va da Ducati Campinas 
beneficiou os partici-
pantes do projeto ‘Per-
nas de Aluguel’, onde 
pela primeira vez a 
maioria deles subiram 
em uma moto conduzi-
dos por pilotos volun-
tários experientes.

A Prefeitura e a Fundação Pró-Memória de Indaiatuba 
oferecem Cursos Básicos de Fotografia, nos meses de março e 
abril. As aulas são gratuitas e tem como objetivo apresentar ao 
aluno um novo olhar sobre a foto. 

Na noite do dia 23/01, o Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, 
realizou a sua 26ª. Reunião Ordinária e na ocasião o companhei-
ro Zumbini, trouxe um convidado, o Sr. Paulo Risk, que está 
com grandes chances de integrar nosso clube; o companheiro 
Ivan, realizou uma pequena palestra de esclarecimento sobre 
o Rotary, palestra esta que corroborou e muito nas chances do 
pretendente a associado do clube, Paulo, que desde já se colocou 
a disposição para atuar nos eventos do Cocaes. 

Lopes comemorando os 29 anos da 
Supermercearia no ultimo sábado 
em festa realizada para os clientes
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As pesquisas que se relacionam o consumo moderado de vinho feitos no mundo 
inteiro comprovam que o vinho tomado em quantidade moderada aumenta a 
qualidade e o nosso tempo de vida.
Não existe uma medida padrão que sirva para todos, para cada pessoa há uma 
base á ser aplicada.  
Um consumo moderado para a pessoa “A” pode ser excessivo para pessoa “B”. 
Além do mais a vários tipos e estilos de bebida que varia de um país para outro. 
Nos EUA há bebidas comercializadas que contém 14 gramas de álcool, em 
Inglaterra 8 gramas e no Japão 19,75 (1% Vol. corresponde a cerca de 8 gramas 
de álcool por litro de bebida).
No Brasil é país de clima Tropical e se busca uma bebida refrescante e que 
refresca o paladar e assim há um bom consumo de cerveja (teor de álcool 5%). 
Qual a quantidade de uma determinada bebidas que se pode tomar para ser 
considerado consumo moderado?
Em Inglaterra se aceita como consumo moderado (24 a 32 gramas de álcool) 
para o homem (16 a 24 gramas álcool) para a mulher.
No Brasil e Estados Unidos a concentração de álcool no sangue é levada em 
conta, principalmente quando for dirigir automóveis.
Ao tomarmos uma bebida alcoólica o nosso organismo vai metabolizá-lo, cerca 
de 20% da dose de álcool é absorvida no estômago e 80% no intestino delgado.
Se a pessoa beber com o estômago cheio, o esvaziamento gástrico demora mais 
e a absorção da bebida alcoólica também.
O álcool presente nos vinhos, e outras bebidas, vai atingir o pico de concentração 
na faixa de 30 a 90 minutos depois de ser ingerido.
Isso significa que depois do pico, teria o mesmo tempo para chegar ao nível 
de uma pessoa que não bebeu, ou seja, de 60 a 180 minutos para desaparecer 
do organismo.
Sobre o vinho e conceito de Moderação não é diferente.
O conceito de “consumo moderado de vinho” depende de muitos fatores: 
Idade, Sexo, Peso, Estrutura e Forma Física, Hábitos de consumo de bebidas 
alcoólicas, quadro clínico, Metabolismo, Ritmo de ingestão de vinho, Estilo de 
vida, Aspectos genéticos, etc. 
Tudo é muito relativo, pois o metabolismo das mulheres é mais lento quando 
comparado aos homens.
Para cada pessoa tem de haver um bom senso da quantidade que a pessoa con-
segue ingerir de sua bebida pra não ficar alterada. Por que cada pessoa sabe de 
seu mínimo e máximo.
O que indicamos como moderação de consumo de vinho é 350 ml por dia para 
homens e 150 ml para as mulheres, ou para resumir uma taça de 175 ml por 
refeição. 
O conceito de moderação é benéfico, como qualquer bebida alcoólica, o vinho 
também causa problemas, quando ingerido em excesso, entre as consequências 
mais comuns do consumo de álcool sem moderação está à cirrose hepática 
resultante da destruição de células do fígado que trabalha no processamento do 
metabolismo do álcool.
A vantagem de quem toma bons vinhos é que na garrafa o teor alcoólico é 
informado.
E o melhor é que uma pessoa que tem hábitos saudáveis de degustar vinhos 
com moderação é beneficiado com as ricas propriedades antioxidantes naturais 
(Polifenóis) que cada uva possui e é o essencial para o bom funcionamento do 
nosso corpo.
A uva campeã é Rica em taninos, em antioxidantes é a uva de nome Tannat, 
que vem do nome tanino.
Pesquisas mostram que a atividade do antioxidante (capacidade de “varrer” os 
radicais livres que causam oxidação celular), concentração de substâncias fenóli-
cas (compostos como o resveratrol que têm ação antioxidante e anti-inflamatória) 
e a quantidade de antocianinas (pigmento roxo da família dos flavonoides), 
afirmam que estes compostos presentes no vinho geram os benefícios e que 
também estão relacionados à proteção do sistema cardiovascular e os Polifenóis 
são antioxidantes poderosos, que aumentam a capacidade antioxidante do plas-

ma – a parte líquida do sangue -, protegendo o nosso 
corpo do dano oxidativo e seus efeitos.

 “O vinho é a bebida que tem efeito vasodilatador, 
impede a formação de trombos que podem levar ao 
infarto e aumentam os níveis de HDL, o colesterol 
‘bom’.”
Vendo os resultados, podemos concluir que o vinho 
com moderação, para os homens e mulheres por 
dia é benéfico à saúde, devendo-se isto tanto ao seu 
conteúdo de álcool como de Polifenóis.
Portanto, faz mais sentido escolher aquele que agrada 
mais ao paladar e beber com moderação.
De um modo mais simples a “moderação” está rela-
cionada à sua ética e ao seu próprio nível de consumo. 

Por que  consumir vinhos com moderação?  

O vinho da semana é este Vinho Branco 
português Fazenda Velha meio seco

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

É um Vinho Branco português elaborado com as 
castas português, muito bem vinificado que apre-
senta uma leve doçura equilibrada e está pronto 
para ser consumido. 
Vinho de cor amarela esverdeada, com aroma muito 
frutado, que nos faz lembrar frutos tropicais como 
abacaxi e maracujá.
Boa estrutura com final de boca fresco e agra-
dável.
Excelente Vinho de entrada, pois é leve com 
um toque mais adocicado e refrescante é ide-
al para acompanhar pratos de carne frango, 
pizzas, massas e queijos. 
Por seu um vinho que de baixo teor alcoólico,  
apresenta um bom equilíbrio entre a acidez e 
a doçura, que o torna bem suave. 
Este vinho não passa em barricas de carvalho 
apenas fermentação controlada em tanque 
de Inox para manter seu frescor e a carga 
aromática.
O País é Portugal e a Região: Fernando Pó na 
Península de Setúbal.
Teor Alcoólico: 12,50 %
Temperatura ideal para servi-lo fica em torno 
de: 10 a 14 °C.

social & gastronomia
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Alexandre no Lê Xande Restaurante, antigo Fit Burguer

Kennede no Lê Xande restaurante, antigo Fit Burguer

Kivia e 
Ricardo, 

proprietários 
da KR 

Açaiteria com 
a princesa 

Lavinia 
convidam a 
todos para 

saborear um 
delicioso açaí 

Rua Raul 
David do Vale 
1234 (ant. 72) 

Disk entrega 
3329-5270 ou 
9.9472-7872 Bruno Paraíso no Grenelle GastroPub

Leonardo,Tiago e Stefan almoçando no Cintra Restaurante

Sebastião e Noriko na churrascaria Sal e Boi

Tiago almoçando na churrascaria Sal e Boi

Ronaldo e Karen almoçando no Restaurante Caipirão

Carolina e Karina no Grenelle GastroPub

Antonio e Junior 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!

Aniversariantes - Atento

atendimento@maisexpressao.com.br
Classificados grátis - Faça o seu!
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Mayara proprietária da Mil MilkShake recebendo o certificado 
do Troféu Frutos de Indaiá

Selma, proprietária da Doctor Feet, recebendo o certificado 
do Troféu Frutos de Indaiá

Jonatas comemorou seu 
aniversário dia 23

Gabriella comemorou dia 
23 mais um ano de vida

Fábio completou mais um 
ano de vida no dia 22

Bruna comemorou no 
último dia 24

Equipe Sub 11 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente treino

Equipe Sub 15 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
Campeonato

Equipe Sub 07 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente treino

Equipe Sub 05 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente treino

Professores e alunos da CETEC participaram do Curso de 
Biossegurança na Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Cerimonialista e blogueira Ivanilde Reis 
ao lado de Simone Moraes visitando seu 
espaço La Tenda Massoterapia

Profª Daiane e alunos do 
maternal na volta às aulas 
do Colégio Meta

O cantor Jill Reis e André Teixeira Lopes com a ganhadora 
da moto OKM Maria Célia Geraldadi promoção de aniversário 
de 29 anos da Supermercearia Lopes

O cantor Jill Reis e a Família Lopes comemorando os 29 
anos da Supermercearia no ultimo sábado em festa realizada 
para os clientes

Roberto e Rose da empresa Casa das Antenas, sempre 
atendendo com prazer seus clientes, e desejando um ótimo 
início de ano

Jéssica Montilha 
especialista em 
sobrancelhas, está 
com novo espaço para 
melhor atender os 
clientes e amigos na 
Rua 7 de Setembro, 
543. Ligue 9.9356-2395



        caderno de negóciosNº 781

Locação – Salões e Salas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO SL00337 
SALÃO EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 
RUA 24 DE MAIO 
80m² COM ESTACIONAMENTO P/03 
AUTOS E SISTEMA DE SEGURANÇA
R$ 4.000,00

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

LOCAÇÃO - CASAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAÇÃO – APARTAMENTOS

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 cond. 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

APARTAMENTO CENTRO. AP00745 
03 DORM COM ARMÁRIOS, COZINHA 
PLAN, DORM P/ EMPR. E DUAS 
VAGAS. 
140m²  
R$ 2050,00 (incluso cond e iptu)

APARTAMENTO CENTRO SOLAS 
DAS PRIMAVERA AP00745 
03 dorm todos com mobilia, sala 03 
ambientes, cozinha plan, 02 vagas. (2 
apto por andar) 
R$ 2800,00 COM IPTU E COND INCLUSO

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 dorms, 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, Cozi-
nha com armários 01 vaga.
R$ 265.000,00 

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

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

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

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

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

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

VENDA – CASAS

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, cozi-
nha, 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 armá-
rios), escritório, sala 02 ambientes, 
cozinha com armários, garagem.
R$ 275.000,00

Jd. Veneza – CA02934
03 dormitórios (01 suíte) sala, cozi-
nha, 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), armá-
rios planejados 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, lavande-
ria, área gourmet com churrasqueira, 
02 vagas.
R$ 392.000,00

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

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

VENDA - CHÁCARAS

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

Lagos de Shanadu-CH00324
Parte Superior: 03 dormitórios (03 
suítes 1 c/ closet), Wc, sala, cozinha 
americana c/despensa, sala de jantar, 
mezanino para TV.
Parte térrea: Sala grande.  Área externa: 
Churrasqueira, piscina, campo de fute-
bol, 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

V. Todos os Santos–CA02917
03 dormitórios, escritório, sala 02 
ambientes, cozinha, área de luz in-
terna, 01 banheiro, 01 lavabo, peque-
no quintal, 02 vagas cobertas.
R$ 400.000,00

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

Jd. Valencia – CA02976
03 dormitórios (01 suíte) ar condicio-
nado 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 
preparação para ar condicionado, 
aquecedor solar instalado, lavabo e 
churrasqueira.
Condomínio com infraestrutura com-
pleta, área de lazer com quiosque, 
churrasqueira e piscinas.
R$ 530.000,00

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

Jd. Esplanada II – CA02981
03 dormitórios (03 suítes), sala 02 
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
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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 – 2dor-
ms,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,lavan-
deria,lavabo,2 wc social,churrasqueira com 
pia,aquecedor solar,quintal,garagem coberta 
para 2 carros.
CS.329 – VL.RUBENS – R$470 MIL – 3 
dorms(1st),sala de estar e jantar,coz,escri-
tório,wc,nos fundos coz e wc,portão eletrô-
nico,garagem coberta para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dor-
ms(1st),sala,coz,lavabo,lavanderia,garagem. 
CA.369 – PQ.INDAIA – R$370 MIL – 3dor-
ms(1st),sala,copa,coz,escritório,2wc,lavan-
deria,garagem coberta para 2 carros. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3dorms 
(1st),sala de estar com pé direito duplo,sala 
de TV com lareira no mesanino,lavabo,coz 
planejada,lavanderia,dorm e WC de empre-
gada,escritório,área gourmet,área de luz,ga-
ragem 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 am-
bientes,coz ampla,lavabo,dispensa,lavan-
deria,dorm e wc de empregada,edícula com 
2 wc,churrasqueira,piscina,quintal,garagem. 
Obs :para construtores é possível desmem-
brar 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 
americana,lavanderia,WC,churrasqueira c/
pia,garagem coberta para 1 carro e desco-
berta para 1 carro.

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$360 MIL – 
3dorms (1st),sala de estar e jantar,coz,w-
c,lavanderia,garagem coberta para 2 carros.
AP.517 – JD.RENATA – R$200 MIL – 2 
dorms,sala em l,coz,wc,lavanderia,garagem 
coberta com portão eletrônico indovidual.
AP.524 – CIDADE NOVA – R$800 MIL – 
3dorms (1st),sala,coz,varanda,wc,garagem 
coberta para 2 carros.
AP.542 – CHACARA DO TREVO – R$370 
MIL – 3dorms(1st)sala de estar e jantar,varan-
da,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.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 AN-
DROVANDIA – R$425 MIL – 2dorms,sa-
la,coz,wc,varanda,pomar,área gourmet no 
alicerce,garagem
CH.753 – OLHO D’ÁGUA – R$140 MIL – 
1000m²
CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dorms,-
coz,wc,varanda,1 vaga de garagem cober-
ta,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,planta-
ção 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,ga-
ragem para 5 carros. 

LOCAÇÃO – CASAS 
C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

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
JD.PAU-PRETO – R$600,00 – dorm,co-
z,WC,sem garagem
JD.MORADA DO SOL –R$600,00 – dor-
m,sala,coz,wc
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm,coz,WC
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 –dor-
m,sala,coz,wc
JD.MORADA DO SOL – R$680,00 – dor-
m,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,sa-
la,coz,wc,entrada de carro.
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dor-
ms,sala,coz,wc,entrada de moto.
VL.MERCEDES – R$900,00 – 2dorms,sa-
la,coz,wc,garagem
JD.SANTA CRUZ – R$1200,00 – 2dorms,-
sala,coz,wc,garagem
VL.ALMEIDA – R$1300,00 – 2dorms(1s-
t),sala,coz,wc,garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – (SO-
BRADO)  - 2dorms,sala,coz,2wc,lavande-
ria com wc,sacada,garagem
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3dorms,sala,-
coz,wc,garagem para 1 carro
VL.TELLER – R$1600,00 – 3dorms(1s-
t),sala,coz,wc,quartinho nos fundos com 
wc,garagem                           
PARK REAL – R$2300,00 – 3dorms(1s-
t),sala,coz planejada,wc,lavanderia com 
armários,churrasqueira,garagem
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – CO-
MERCIAL – 3dorms(1st),sala,coz ameri-
cana,WC,as,entrada de carro.
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/saca-
da e armários (1st c/hidro),sala de estar c/ 
lareira,sala de jantar e TV,copa,coz plane-
jada,lavabo,lavanderia,dorm e WC de em-
pregada,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 – 1dor-
m,sala,coz,wc,sem garagem.
JD.SANTA CRUZ – R$750,00 – 2dorms,-
sala,coz,WC,as,garagem
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms,sala,co-
z,WC,sacada,1 vaga de garagem
VL.ALMEIDA – R$850,00 – 2dorms,sala,-
coz,WC,1 vaga de garagem (SEM COND)

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

SALÃO

CENTRO – R$600,00 – 28,22m²,wc
JD.OLINDA – R$900,00 – 55m²,2wc,escri-
tório
PAU – PRETO – R$900,00 – 87m²,wc
JD.DO VALE – R$1.100,00 – 90m²,WC
JD.ITAMARACÁ – R$1200,00 -  100m²,2w-
c,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 – EDIFICIO 
CORDOBA
CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – 
R$900,00 á R$1.000,00 – salas de +ou- 45m² 
á +ou- 55m² com WC privativo,1 vaga de ga-
ragem,no edifico : elevador,escadas,serviço 
de limpeza,portaria virtual,monitoramento 
24h,WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m²,2wc,coz
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – sala 
para área de saúde c/wc privativo,incluso 
água,luz,IPTU,ar condicionado,lixo branco.
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,me-
sanino com escritório,copa e wc
JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  219m²,es-
critório,4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 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 
(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 ACAB. EM LOTE DE 125M2. 

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, CHURRAS-
QUEIRA, GARAGEM COM PORTÃO ELETRONICO, BOM 
ACABAMENTO EM LOTE DE 150M2. 

JD.COLIBRIS, 2 DORMS (01 Suíte) SALA- COZINHA –WC 
SOCIAL- LAVANDERIA, GARAGEM P/02 AUTOS. OPOR-
TUNIDADE ÚNICA!! EM OFERTA PARA O MÊS DE JA-
NEIRO DE: R$300.000,00 POR APENAS: R$245.000,00 
AC. FINANC, OU TERRENO NO NEGÓCIO. 

JARDIM HUBERT: 3 DORMS (01 SUITE) COZINHA AME-
RICANA-MEZANINO NOS FUNDOS - GARAGEM C/POR-
TÃO ELETRONICO – LOTE DE 130M2. OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! R$270.000,00. ACEITA LOTE/ FINANCIAMENO. 

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!!!! 

APARTAMENTO VENDE-SE

APTO NO COND. VILLA DAS PRAÇAS, PORT.24 HS.COM 
02 DORM –SALA-COZINHA-WC-LAV. E 1 VAGA DE GARA. 
COBERTA-ELEVADOR, SALÃO DE FESTAS, MOVEIS PLA-
NEJADOS-LINDO!! R$225.000,00 AC.FINANCIAMENTO.

APARTAMENTO NO COND. NACÕES JD.ALICE - 
TÉRREO, COM 02 DORM –SALA-COZINHA-WC-LA-
VANDERIA E 01 VAGA DE GARA. REFORMADINHO.
LINDO!! EM OFERTA PARA O MÊS DE JANEIRO. 
DE:  R$220.000,00 POR APENAS: R$185.000,00 
AC.FINANCIAMENTO. 

SÍTIOS VENDE-SE

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 DOR-
MITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARANDADA, GRAMA-
DA,  POMAR, ÁREA DE CULTURA, BOSQUE, ÁGUA 
DE MINA, 01 TANQUES COM PEIXES ABASTECIDO 
COM ÁGUA POR GRAVIDADE,  DIVERSAS ÁRVORES 
FRUTÍFERAS, PLAY GROUD ,A 12 KM DO CENTRO,  
R$390.000,00 ACEITA IMÓVEL EM INDAIATUBA DE 
IGUAL OU MENOR VALOR.ESTUDA ENTRADA + 
PARCELAMENTO. 

TERRENO VENDE-SE

PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA RUA) 
150M2 – PLANÍSSIMO – R$1030,00P/ M2 -ESCRI-
TURADO.

ALUGA-SE CASAS INDAIATUBA

JD.MORADA DO SOL (ANT-30): PAV . SUP. 02 
DORM.-SALA -COZ. –WC – LAV – GARAGEM R$ 
1.000,00 + IPTU

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

JD.MORADA DO SOL (ANT-64)  (PAV. INF.)  01 
DORM–SALA -COZ. –WC – LAV – GARAGEM R$ 
650,00  + IPTU 

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 99762-7997

OPORTUNIDADE ÚNICA!! VILA BRIZOLA. 03 DOR-
MITÓRIOS (01SUITE) DE R$280.000,00 EM OFERTA 
SOMENTE PARA O MES DE JANEIRO POR APENAS: 
R$250.000,00 03 DORMITÓRIOS, SUITE, CHURRAS-
QUEIRA, GARAGEM COM PORTÃO ELETRONICO, BOM 
ACABAMENTO EM LOTE DE 125M2. 

OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM BELO HORIZON-
TE. 03 DORMITÓRIOS (01SUITE) DE R$340.000,00 
EM OFERTA SOMENTE PARA O MES DE janeiro POR 
R$280.000,00 03 DORMITÓRIOS, SUITE, CHURRAS-
QUEIRA, GARAGEM COM PORTÃO ELETRONICO, BOM 
ACABAMENTO EM LOTE DE 150M2. 

JD.MORADA DO SOL (ANT-80)(FUNDOS) 01 DORM. 
-COZ. – SALS- WC – LAV – SEM GARAGEM R$ 600,00 

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 

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

PARQUE DAS NAÇOES : 03 DORM (01SUITE ) - SALA-
-COZINHA-WC -LANDERIA – CHURRASQUEIRA- GARA-
GEM  R$ 1350,00 + IPTU 

ALUGA-SE  APARTAMENTO INDAIATUBA 

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

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL INDAIATUBA 

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

ALUGA-SE CASA SALTO

JD. NAIR MARIA:02 DORM-SALA-COZ-WC –LAVANDE-
RIA E GARANGEM R$700,00 
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classificados
Classificados22B

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 c/ 3D Altos de Itaici 
R$850 MIL F. (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Oportunidade única!! 
Jardim Belo Horizonte - 
3 dormitórios (1suite) de 
R$340.000,00 em oferta 
somente para o mês de 
janeiro por R$280.000,00 
3 dormitórios, suite, chur-
rasqueira, garagem com 
portão eletrônico, bom 
acabamento em lote de 
150m2. F. 3017-2608 / 
9.9762-7997 / 3935-3294 
corra!!

Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m², para constru-
tores é possível des-
membrar os 2700m² 
em 4 lotes, sendo 3 de 
380m² e 1 de 950m² - 
F. 98136-7331 CRECI 
74.092
Oportunidade úni-
ca!! 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 dormitórios, suite, 
churrasqueira, garagem 
com portão eletroni-
co, bom acabamento 
em lote de 125m2. F. 
3017-2608/99762-7997 
/ 3935-3294
Jd. Colibris, 2 dormi-
tórios (1 suíte) sala, 
cozinha, wc social, la-
vanderia, garagem p/ 
2 autos. Oportunidade 
única!! Em oferta para 
o mês de janeiro de: 
R$300.000,00 por ape-
nas: R$245.000,00 ac. 
Financ, ou terreno no 
negócio. F.3017-2608 
/ 99762-7997 / 3935-
3294

Jard im Huber t :  3 
dormitórios (1 suite) 
cozinha americana-
-mezanino nos fundos 
- garagem c/portão ele-
tronico – lote de 130m2. 
Oportunidade única!! 
R$270.000,00. Acei-
ta lote/ financiameno. 
F. 3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294.
Oferta inacreditável! 
Nair Maria em salto sp, 
próximo a cobreq, em 
lote de 180m2 04 cômo-
dos e entrada para au-
tos, apenas: R$200.000, 
estuda 50% de entrada 
60 x R$1650,00 dire-
to 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 
voltar 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 
localização, próxima ao 
clube de campo do 9 de 
Julho - R$350.000,00 
Fone  /  Wha tsapp : 
998118218  CRECI 
165463F
Casa com 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banhei-
ro, 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 banheiros, quintal, 
vaga coberta para 2 

carros, bairro tranqui-
lo próximo ao parque 
ecológico e parque mall 
- R$450.000,00. Estuda 
permuta por imóvel em 
condomínio. Terreno 
com 250 mts, área cons-
truída de 154 mts. Fone 
/ Whatsapp: 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) 
– Vendo casa fino aca-
bamento, com agua 
quente, captação de 
água da chuva , lavabo, 
suíte master, 2 Demi su-
íte, churrasqueira, etc... 
F.: 9.8151-0501
Excelente casa terrea 
no Parque São Lou-
renço a 50m do Parque 
das Frutas, 3 dorms., 1 
suíte, 1wc social, coz c/ 
armarios , lavanderia co-
berta e fechada. Quintal 
c/ churr., 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. Acei-
to permuta c/ chacara 
no Mosteiro de Itaici. 
F.: (19) 3875-0423 / 
99346-7999. tratar com 
proprietário. 

Vende-se casa Vila 
Maria Helena ou tro-
ca por casa menor 
valor - 2 casas - AT: 
370m² R$450.000,00 
tratar com proprietário 
F. 9.9237-6716
Vendo ou troco terre-
no local do Jd. Espla-
nada I à 50 m da Av. 
Porque. Ecológico. Ac. 
terreno de menor valor 
em loteamento aberto. 
Doc. Ok. F.: 99321-2684 
whatsapp 98131-5384. 
Valor: R$ 235.000,00 
com proprietário.
construimos casas no 
condomínio Montreal 
- em fino acabamento 3 
suítes, lavabo, pergola-
do, 2 garagens, blindex 
verde, acabamento em 
granito, vendemos na 
planta F.:(19) 98151-
0501

 
Apto no Cond. Villagio 
d´Amore, 3 dorm. (1 
suíte), 82 m² de área útil, 
salas de jantar e estar, 
sacada, área de serviço, 
móveis planejados, an-
dar 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 apartamento 
na Praia Grande Vila 
Guilhermina, final de 
semana ou temporada. 
F.: (19) 3328-4766 ou 
(19) 99564-4054

 
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 cen-
tro R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294

 
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 Itaici– 
TR00794 - Terreno de 
2.500 m² R$ 370.000,00 
F. 3875-2215
Oportunidade! Jd. 
Império (Vila Paraty) 
– TR00799 - 150m² 
preço de lançamento. 
R$89.990,00 F. 3875-
2215
Cond. Fechado Ter-
ra Nobre c/ 300m2 – 
plano, fica entre ca-
sas R$205.000,00 Cel. 
99324-7676
Terreno no Jardim 
Turim 150 m² ; docu-
mentação ok; Valor: 
R$ 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 com 300 m², parte 
alta, boa topografia - 
R$223.000,00. Fone / 
Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F

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

Filmadora caseira Marca 
Sony R$250,00 Contato: 
3894-1801 Admilson
V e n d o  c i r c u l a d o r 
de ar R$ 150,00. F: 
981510501.
Vendo aparelho de gi-
nastica: Remo completo 
Semi-novo R$120,00 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   Fonte para 
Notebook Fortrek 65W 
Nova, na caixa com 
NF. R$55,00 Fones: 
(19) 99259-1877 / (19) 
3017-5541.
Vendo  uma churras-
queira vert ical 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 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$200,00 - Wellington 
F.: 3875-7624
Vendo climatizador de 
ar R$ 200,00 F.: 98151-
0501
Vendo - Cabeceira de 
cama de casal branca 
(nova na embalagem) 
R$400,00 F.: 99200-
4380
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Celta Life 1.0 MPFI VHC 
8V 2 portas / 2009 / Preto/ 
Flexpower. Preço bem 
abaixo da tabela FIPE!!! 
Veículo em ótimas condi-
ções! Bancos muito con-
servados, segundo dono, 
quilometragem abaixo da 
média/ano, possui manu-
al, chave reserva, com 
os 4 pneus novos! Todas 
as revisões realizadas. 
Ótimo custo/benefício! 
Muito econômico, baixa 
manutenção, seguro ba-
rato! Tel: (19) 98181-5132 
Whatsaap. ou email: jpau-
lo0412@gmail.com  Falar 
com João Paulo.
Fit EX, 2016, Flex, Azul, 
automático, km: 28.000, 
por R$ 62.990,00, à vis-
ta. Aceito carro como 
parte de pagamento e 
financio também.Entre 
em contato com Alexan-
dra, F. (19)97409-7070.
Cruze 1.4 Turbo, 2017, 
preto, automático, Flex, 
km:  8 .163,  por  R$ 
87.990,00, à vista. Acei-
to carro como parte de 
pagamento e financio 
também. Entre em con-
tato com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Onix 1.4 LTZ, 2017, pre-
to, Flex, km: 28.650, por 
R$ 54.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato 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 km: 47.600, por R$ 
33.990,00, à vista. Aceito 
carro como parte de pagto 
e financio também. Entre 
em contato c/ Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
Onix 1.4 LT, 2016, auto-
mático, prata, Flex, por 
R$ 45.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra,F. 
:(19)97409-7070.
Etios  Sedan Pla t i -
num, manual, preto, 
Flex, banco de couro, 
2016, km: 76000, por 
R$ 47.990,00, à vis-
ta. Aceito carro como 
parte de pagto e finan-
cio também. Entre em 
contato c/ Alexandra, 
F. (19)97409-7070.
Citroen Palas mo-
delo 2011-2010 cor 
cinza, completo, bai-
xa quilometragem R$ 
19 .000 ,00  à  v i s ta . 
Venda urgente, moti-
vo mudança. F.: (19) 
98151-0501
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 - Sugar inox de 
gordura  (novo na caixa) 
R$300,00 F.: 99200-
4380
Vendo -  Painel  de 
TV marron (usado) 
R$120,00 F.: 99200-
4380
Vendo  1 mesa de vidro 
20mm com 6 cadeiras - 
2m x 1 R$1.200,00  F.: 
98151-0501.
Vendo  1 guarda roupa 
(semi-novo) R$390,00 - 
2m de largura F.: 98151-
0501.
Vendo  1 mesa (esti-
lo provençal) 2m x 1 
R$390,00 -   F.: 98151-
0501.
Vendo  1 carrinho com 
vidro p/ servir ou mesa 
1mx 0,80 R$200,00F.: 
98151-0501.
Vendo  1 sofá retratil 
reclinavel em camurça 
na cor Caqui R$ 880,00 
- 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$290,00  F.: 98151-
0501.
Vende-se padaria no 
centro. Tratar com Iza-
bel F.: 3835-4071 (19) 
99826.9611
Vendo usado ferro de 
passar black decker frio 
110 vw R$ 30,00 F.: (19) 
98294-3074

Vendo diversos re-
vistas de artesanato e 
vidros de leitura (roman-
ce, entre outros)  F.: (19) 
98294-3074
Vendo usado Tela 
mosquiteira em alumí-
nio: 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 
mosquiteira em alumí-
nio: porta 2,12 cm/ 0,88 
cm R$ 120,00 F.: (19) 
98294-3074
Vendo usado  Tela 
mosquiteira em alumí-
nio : 3 para janela quarto  
1,50/1,00 cm - cada - R$ 
95,00 F.: (19) 98294-
3074
Vendo usado fritadei-
ra 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 apare-
lho 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 alu-
mínio R$ 70,00 F. : 
98151-0501
Vendo máquina de cor-
te para roupa, nova. 
R$ 400,00 F. :  (19) 
98151-0501
Vendo forno elétrico 
Ficher R$ 100,00 F.: 
(19) 98151-0501
Vendo espelho para 
lo ja 4 mm 1,70 por 
1,30 R$ 380,00 F.: (19) 
98151-0501
Vendo bic ic leta de 
c o r r i d a  i m p o r t a d a 
R$ 1.390,00 F.: (19) 
98151-0501
Vendo cano de aço 
escovado para loja R$ 
150,00 F.: (19) 98151-
0501
Vendo 1 aparadouro 
em madeira fino aca-
bamento R$ 290,00 
(19) 98151-0501
Vendo usado coleção 
globo do automóvel 
(mecanica) com 5 vo-
lumes R$ 60,00   F.: 
(19) 3017-5541 ou (19) 
99259-1877
Vende-se computador 
completo e moderno, 
cor preta e com web-
cam. Preço: R$ 500,00; 
Falar com Claudemir : 
(19) 98171-4904
Vende-se uma chopei-
ra de alumínio semi-
-nova, cromada. R$ 
80,00, falar com Sa-
mantha (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 zig 
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, 
lindo, usado, mas em 
bom estado. R$ 120,00 
no mínimo R$ 100,00
Vendo uma bicama 
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 már-
more 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 ótimo 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 pai-
nel, cama de casal box 
c/ colchão, cama de 
solteiro e colchão, cria-
do 3 gavetas, geladeira 
duplex Brastemp frost 
free Clean, máq. De 
lavar Electrolux 10 kg, 
guarda roupa 3 portas, 
guarda roupa 2 portas. 
F.: 99742-4977
Vende-se uma cabecei-
ra de cama, linda, bran-
ca, na caixa, nova. Nun-
ca foi usada. R$ 400,00. 
Falar com Samantha 
(19) 98201-7566
Procuro geladeira usa-
da funcionado para 
doação 98201-7566
VENDO – Máquina de 
lavar Eletrolux. Tratar 
(19) 98143-4184.
Vende-se tv ful l  hd 
smart wifib marca LG, 
43 polegadas. Valor: 
R$ 1.100,00 F.: (19) 
98151-0501
Vende-se máquina 
amassadeira, sovadeira 
com extrusora/moldor. 
Valor: R$ 450,00 F.: (19) 
98151-0501

V e n d o  u m  g u a r d a 
roupa de 2 m x 2,20 de 
altura, espelho, porta 
de correr R$ 380,00 
F.: (19) 98151-0501
Vendo ventilador tur-
bo silencioso, semino-
vo R$ 150,00
Vendo um fogão de 
6  b o c a s  c o r  b e g e 
usado e funcionando 
R$ 150,00 F.: 98201-
7566

 
Spacefox Route 2010 
prata, versão com to-
dos opcionais doc. e 
mec. em ordem pneus 
novos apenas 23 mil 
troco por Hilux SRV 
apenas F. (19) 99340-
5855 com Roberto
Fiat  Idea  -  2008 -  
completo, verde claro 
doc .OK Impecáve l , 
de procedencia  F. : 
99742-4977
F o r d  F o c u s  T i t a -
nium 2.0, 2012, Flex, 
Bege ,  au tomá t i co , 
km: 33.000, por R$ 
78 .990 ,00  à  v i s ta . 
Ace i to  ca r ro  como 
parte de pagamento  
e f inancio também.
E n t r e  e m  c o n t a t o 
com Alexandra ,  F. 
(19)97409-7070.
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Ofereço-me como 
pedreiro, encanador 
e reformas em ge-
rais (Construção civil) 
João (19)98329-8580.
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
pessoas com neces-
sidades especiais etc. 
Residencial e hospi-
talar. Cursando en-
fermagem F. 9.9980-
2723.
Ofereço-me como 
empreiteiro de obras 
do básico ao ao aca-
bamento. Aceito carro 
e moto. Fone: 3318- 
3573 (Evandro) 
Ofereço-me como 
marido de aluguel 
- Odair F.: 99776- 
6841/99130-7264. 
Ofereço-me para cui-
dar de crianças. For-
mada em pedagogia. 
Contato. 3834- 8345 / 
99411-7179.
Ofereço-me para fa-
zer faxina e passar 
roupa. Fone: 99595- 
9448 – Sueli.
Ofereço-me para ma-
nutenção em máquina 
de costura industrial: 
Galoneira, Caseadei-
ra, Reta, Overloque, 
2 Ag, Travete. F.: 
99212-1731.

Ofereço-me para Mo-
torista administrativo 
(senhor) CNH “D”. 
Bom conhecimento 
Capital e Interior – 
Fixo ou Freelancer F 
(19) 99793-4700.
Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro 
ou chacareiro. Tenho 
39 anos, divorciado, 
sem filhos. Faço tra-
balhos de jardinagem 
(corte de grama) tam-
bém. Tenho maqui-
na, não tenho vícios. 
Tratar com Denis (11) 
952237579.
Ofereço-me para tra-
balhar como cuida-
dora de idoso, diurno 
ou noturno, em hos-
pitais e residência. 
F : 9.9479-0454 ou 
.2516-7008
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidado-
ra de idosos. Possuo 
referencia. 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 tra-
balho como Aux. De 
Enfermagem, babá 
ou cuidadora c/ Coren. 
Disponibilidade de ho-
rário. F: (19) 3894- 
1610 / 98985-8142.

Ofereço-me como 
marido de aluguel. 
Faço consertos ge-
rais em residências 
(hidráulica, elétrica 
e etc.). F: 9.9830-
0614 c/ Kiko.
Ofereço-me como 
Motorista. Catego-
rias A/D. Exp. com 
cargas de peque-
nos e grandes por-
tes. F: 3936- 4053/ 
99804-7578.
PROMOÇÃO Pé + 
M ã o  “ R $ 2 0 , 0 0 ” . 
Selamento de Ca-
b e l o  a  p a r t i r  d e 
R $ 5 0 , 0 0  ( g a n h a 
corte) atendo tam-
bém a domicilio. F.: 
3935-0499/99369-
5615. 
Ofereço-me  para 
fazer trabalhos de 
corte de grama e 
limpeza de terreno. 
T e n h o  m á q u i n a . 
Tratar com Denis 
(11) 952237579
Ofereço-me como 
Motorista. Catego-
r ias A e B e ser-
viços gerais. Tel.: 
1 1 - 9 7 5 3 1 4 2 7 6 . 
Com  carro ou sem 
carro.
Ofereço-me  para 
qualquer reparo em 
sua residência (Hi-
draul ica, elétr ica, 
p in tura ,  te lhados 
e tc . . . )   F .99755-
4276

Ofereço-me: Serviço 
de transporte e remo-
ção com caminhão 
munck e bombea-
mento de concreto. 
Vai encher sua Lage?  
Faça um orçamento. 
Precisa transportar 
uma máquina pe-
sada? Serviço com 
cesto aéreo? Faça 
um orçamento. Tra-
tar com Nelson Eu-
gênio F.:(19) 99618-
4334 (Vivo)  - 7818-
6548 (Nextel)  Id: 
965*12540.
Ofereço-me para la-
var, passar, cozinhar, 
faço faxina etc... Tra-
tar com Jane Rosa F.: 
97136-6492 / 3329-
7719.
Ofereço-me para au-
las particulares crian-
ças c/ dificuldades em 
alfabetização, idade 
4, 5 e 6 anos. Tratar c/ 
Rose F.: 99215-6300.
Karol Manicure e 
Pedicure. Atendo a 
domicílio (valor de 
acordo com o Local) 
Whats 19 99357-9318
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
criancas, enfermos, 
pessoas com neces-
sidades especiais e 
etc. Atendimento re-
sidencial e hospitalar. 
Possuo experiencia 
e referencias. Evelyn  
19 988584065

Ofereço-me como 
motorista particular 
para shows, jantares, 
teatro, casamento, 
batizados, viagens, 
compras em São Pau-
lo entrre outros (Com 
veículos da pessoa) 
24 horas. Tratar com 
Domingues F.: (19) 
99928-4433
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
criancas, enfermos, 
pessoas com neces-
sidades especiais 
e etc. Atendimento 
residencial e hos-
pitalar. Possuo ex-
periencia e referen-
cias. Evelyn F.3875-
9902/98927-1275
Ofereço-me como 
faxineira e passadei-
ra de roupa. Fone: 
99308-6581.
Ofereço-me  para 
serviços gerais ou 
limpeza. Edenilson 
F.: 98831-1369.
Ofereço-me  para 
t rabalho em resi-
dencia (obras) tam-
bém h idrau l ica  e 
encanamento. Falar 
com Claudemir (19) 
98171-4904.
Ofereço-me como 
limpeza de vidros, 
faxinas, e cuidados 
de  idosos .  Fa la r 
com Edmilson Bo-
nachella. F.: 98831-
1369

Ofereço-me para la-
var e passar roupa. 
Tratar com Tereza na 
rua 24 de Maio,nº 2815 
Jd América ou pelo ce-
lular (19) 99296-4024
Ofereço-me para fa-
zer trabalhos de corte 
de grama e limpeza de 
terreno. Tenho máqui-
na. Tratar com Denis 
(11) 952237579

Ofereço-me como 
cuidador de idosos 
cr ianças pessoas 
com necessidades 
e s p e c i a i s  t r a t a -
mento Residencial 
e  hospi ta lar  pos-
suo  re fe rênc ia  e 
exper iênc ia  con -
t a t o  3 8 7 5 - 9 9 0 2 
19987277176 falar 
Rodrigo

OFEREÇO-ME – Para 
trabalhar como Moto-
rista com caminhão. 
Tratar (11) 97531-4276.
Ofereço-me como 
passadeira (experi-
ência de 6 anos na 
área) para empresas 
ou serviço particular. 
Favor entrar em con-
tato com Regiane F.: 
(19) 99308-6581



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.Disponibilidade 
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. Conferência 
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, concilia-
ção bancária. Residir em Indaiatuba. Para 
trabalhar em empresa de Campinas.
ENCARREGADO (A) OPERACIONAL – 
Ensino médio completo. Conhecimentos em 
Informática. Experiência em supervisão de 
funcionários da área de Portaria e Limpeza. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade de 
horário. CNH B. Irá dirigir os carros da 
empresa em Indaiatuba e região.
MECÃNICO DE MANUTENÇÃO – Expe-
riência em manutenção de Torno conven-
cional, Fresa e máquinas em geral. Possuir 
cursos relacionados na área. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Para tra-
balhar em Indústria Farmoquímica. Dese-
jável possuir Técnico em Quimica. Possuir 
experiência anterior em empresas deste 
segmento. Experiência em manipulação de 
solventes e operação de maquinas centrí-
fugas e Reatores. Residir em Indaiatuba e 
região. Disponibilidade 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 empresas 
e condomínios. Possuir experiência em 
controle de acesso, ronda e monitoramento. 
Ensino médio completo. Conhecimentos 
em Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
SOLDADOR – Possuir experiência em Sol-
da elétrica e TIG. Cursos na área de Solda 
com certificado. Residir em Indaiatuba.
ZELADOR  – Experiência na função. 
Experiência em Pintura, reparos elétricos 
e encanamento. Para trabalhar em condo-
mínios em Indaiatuba. Ensino fundamental 
completo. Residir em Indaiatuba. CNH AB. 

empregos

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

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

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

Enviar currículo para: 
contato@atentoseg.com.br ou
 comparecer no endereço com 

currículo: Av. Fábio Ferraz Bicudo, 
411 - Jd. Esplanada - Próximo a 

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

ESTAMOS CONTRATANDO

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

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

 FONE/FAX: (19) 3875-3759

ANALISTA DE 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.



Mais Expressão | 27BServiços / Utilidades



28B | Mais Expressão | Serviços / Utilidades


