
Justiça derruba liminar que 
mantinha operação da Citi
EXONERAÇÃO FUTSAL

EVOLUÇÃO COMPETIÇÃO

O secretário municipal de 
Saúde, José Roberto Stefani, 
anunciou no último dia 26 que 
deixará o comando da Secretaria 
e em seu lugar a secretária ad-
junta da Saúde, Graziela Drigo 
Bossolan Garcia, assumirá a 
pasta a partir de 1º de fevereiro. 

A equipe da ADI está reali-
zando peneira nas categorias de 
base e iniciação com o objetivo 
de fortalecer a equipe que vai 
disputar o Campeonato Paulista 
e Copa Paulista. O teste será di-
recionado para a categoria sub-
20 no ginásio Rêmulo Zoppi. 

A Prefeitura de Indaiatuba 
analisa a evolução do empre-
go formal com dados oficiais 
do Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados) 
no Ministério do Trabalho. Em 
2017 foram 26.895 admissões 
contra 27.367 desligamentos.

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 inscritas no campeonato.
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José Roberto Stefani 
deixa a Secretaria 
Municipal de Saúde

Associação Desportiva 
Indaiatuba realiza 
peneira neste sábado

Emprego formal em 
2017 tem o menor 
déficit desde 2013

AIFA define regulamentos 
e grupos para o 
Campeonato

PARCERIA POLÍCIA

FIEC inaugura espaço 
“Fieclabs” no Polo Shopping

Rapaz é morto após discussão 
com irmão da namorada

A Fundação Indaiatubana de Ensino e Cultura (FIEC) passa agora a ter um espaço no 
Polo Shopping chamado “Fieclabs”. O projeto, que é inédito no Brasil, é uma parceria entre 
instituição, o Polo Shopping e a Prefeitura Municipal de Indaiatuba.  Pág. 04A

Na madrugada de sábado (27) os Guardas Civis foram acionados por uma enfermeira da 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que localizou um corpo de sexo masculino próximo 
ao hospital, e a vitima apresentava marca de facadas no peito.  Pág. 10A

A Prefeitura de Indaiatuba informa que não haverá expediente nos serviços públicos, incluindo autarquias e fundações 
municipais, amanhã, dia 2, em virtude do feriado do Dia da Padroeira da cidade, Nossa Senhora da Candelária. Os serviços 
essenciais e de lazer funcionarão em sistema de plantão.  Pág. 04A

DIVULGAÇÃO COMANDO NOTÍCIA

ARQUIVO PMI

ESPECIAL TRAGÉDIADIVERSÃO IMPOSTOS

A JJ Transportes é uma 
empresa que atua em Indaia-
tuba oferecendo serviços de 
transportes de cargas para todo 
Estado de São Paulo desde 2016. 
Entretanto, já operava antes com 
outro nome desde 2002, consoli-
dando 16 anos de história. 

Morreu na noite do último 
domingo, dia 28, o adolescente 
de 14 anos vítima de um incên-
dio na casa onde ele morava 
com os pais, no Jardim Morada 
do Sol. As causas ainda são des-
conhecidas. Já seus pais foram 
atendidos no HAOC e liberados.

O Carnaval é a época do ano 
mais aguardada pelos brasilei-
ros e por isso, o Clube 9 prepa-
rou uma programação especial 
para o público cair na folia. O 
Carna 9 será realizado entre os 
dias 9 e 13, mesclando muito 
pagode, samba, axé e funk. 

O Impostômetro da As-
sociação Comercial de São 
Paulo (ACSP) chega a marca 
de R$ 230.441.797.771,71. 
O valor representa o total 
de t r ibutos pagos pelos 
brasileiros desde o dia 1º de 
janeiro de 2018. 
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JJ Transportes é 
referência em entregas 
em Indaiatuba

Incêndio mata 
adolescente de 14 
anos 

Clube 9 promove 
Carna 9 com cinco 
dias de folia

Impostômetro 
chega a marca de 
R$ 230 bilhões 

Indaiatuba recebe 
Paralamas do 

Sucesso em março

Prefeitura divulga serviços de plantão no 
dia da Padroeira de Indaiatuba
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Sempre atentos!
O período de maior incidência aos casos de dengue ainda 

está em vigor, e por isso a Prefeitura de Indaiatuba realizou, 
por meio do Programa Municipal de Controle da Dengue, a 
Avaliação de Densidade Larvária (ADL) no munícipio. A pes-
quisa mostrou que na primeira avaliação deste ano o resultado 
foi de 0,6 em todo o município. Com isso a probabilidade do 
risco do município ter um surto de dengue devido a infestação 
do mosquito é baixa.

E isso se deve ao trabalho conjunto entre a Administração 
Municipal e os moradores que se mostram preocupados e cons-
cientes com a questão da dengue. E para manter esse mosquito 
longe de nossos lares, pequenas atitudes fazem toda a diferença 
como não deixar acumular água em diversos objetos. 

E como o verão deste ano está forte, muitas casas encheram 
suas piscinas para se refrescar, mas é importante os moradores 
estarem atento a esta água para que não se torne um possível 
criadouro do Aedes Aegypt que podem transmitir doenças 
como Dengue, Zica e Chikungunya, que podem levar à morte 
ou trazer graves consequências.

Lembrando que o ciclo do mosquito ocorre em sete dias em 
condições favoráveis de temperatura e alimento, e se reprodu-
zem muito rapidamente considerando que ainda estamos no 
início do período de verão. Este cenário epidemiológico pode 
mudar a qualquer momento, portanto, vale a atenção redobrada 
de toda a população em vistoriar seu imóvel para que este ano 
a dengue fique longe de nossa cidade.

Artigos
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A evolução dos sistemas operacionais
Me lembro como se fosse ontem , meu primeiro computador pessoal foi o famoso e velho XT de tela 

verde, um teclado gigante que tenho até hoje guardado. No final dos anos 80,essas máquinas eram um 
sonho de consumo das pessoas da época. Mas adiante na década de 90 surgiram as primeiras versões do 
windows 3.11 “sistema operacional “ que deu origem aos famosos mouses de computador, que conhe-
cemos hoje, onde era possível movimentar uma seta na tela , clicar em ícones para executar programas 
, deixando de lado as linhas de comando usadas com o teclado. Mas porque tanta nostalgia… ? rs..  
Recentemente a versão de sistema operacional chamada Windows 95 completou 22 anos de existência, que 
foi o maior sucesso da empresa Microsoft que lucrou com 40 milhões de cópias originais vendidas para a 
época. Imaginem 40 milhões de computadores conectados na década de 90 , muito não acham ? Agora não 
dá para imaginar o quanto de dinheiro essa empresa lucrou com uma boa idéia ?. Essa versão de sistema 
operacional mudou completamente  a forma que as pessoas interagiam com o computador. Li recentemente 
um matéria que no mundo existem apenas 7 computadores rodando windows 95 que estão conectados à 
internet  todos eles localizados em Taiwan ‘fonte  techtudo’, mas existem vários computadores que podem 
estar em funcionamento no mundo todo , porém offi-line. A Microsoft desde então aprimorou todas as suas 
ferramentas e aplicativos com o famoso Windows 10 ,que segundo a empresa, não será mais nomeado como 
windows 11 , 12 , etc e permanecerá com as atualizações para os usuários sem a mudança de versões. Em 
comemoração aos 22 anos do Windows 95 , você poderá testar o mesmo em um site criado para esse fim. 
O endereço é https://win95.ajf.me/ 

Essa evolução é  muito  importante  porque nos dias  de hoje ,  empresas  e  usu-
á r ios  de  computadores  pessoa i s  se  aprofundem no  mundo  d ig i t a l  e  des f ru tem 
ainda mais experiência que a internet tem a nos oferecem, seja para seu negócio ou lazer. 

Quais são seus 
critérios para a 
escolha de seu 
candidato para 
as eleições?

Enquete

Claudio Bezerra, 48 anos, 
frentista
Tem que ser honesto, ínte-
gro. Sendo honesto, o resto 
é questão de formação

Wilson Bozelli, 74 anos, apo-
sentado
Principalmente honesto, e 
saber administrar o país. O 
país tem que crescer

Lúcia Helena Storari,  48 
anos, copeira
O Brasil precisa de um can-
didato honesto, que pense no 
povo, e não somente neles

José Alves dos Santos, 63 anos, 
desempregado
Tem que ser honesto, que saiba 
administrar o país, isso é o mais 
importante

Abraão Cardoso, 70 anos, 
pintor
Tem que ser honesto, ter 
ética e não usar o dinheiro 
público indevidamente

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

O que mudará com a reforma da previdência?

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.

3 SAB   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO

3 SAB   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO

4 DOM.   NÃO OPERA

5 SEG. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 

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

5 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

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

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

5 SEG. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia

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

6 TER. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

6 TER. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke

6 TER. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158

6 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

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

7 QUAR. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860

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

7 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860

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

7 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

7 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

8 QUIN. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

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

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

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

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

8 QUIN. 203 B/C Av. Conceição PROX a Rua Equador

9 SEX. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

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

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

9 SEX. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

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

9 SEX. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

RADARES DIAS - 03 A 09/02

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. 

Vendendo Mais
Ganhando a vaga de emprego. Por mais preconceituoso que possa ser, as pessoas têm mais facilidade 

de se relacionarem com seus conhecidos. E isto deve ser levado em conta por um vendedor que pretende 
conquistar um novo cliente, principalmente se for uma grande empresa. Passei, inclusive, por uma situ-
ação bem pitoresca neste sentido, mas do outro lado da mesa. No início dos anos 1990, trabalhava em 
uma multinacional  e preparava uma campanha de incentivo a vendas para nossos revendedores, tendo 
chamado várias empresas para apresentarem seus projetos. Até hoje me lembro da secretária entrando 
pela porta da sala, rindo e dizendo que tinha um senhor fantasiado de marinheiro e mais duas pessoas me 
esperando para uma reunião. Acontece que aquele fornecedor iria propor um tema náutico para a ação 
e o sujeito decidiu ir vestido de capitão de navio para expor o projeto. Juro que tentei agir com a maior 
naturalidade, mas devo ter deixado escapar algo, pois ele passou mais tempo explicando o porquê de ele 
estar vestido daquela forma – originalidade, criatividade e coisa e tal –, do que a campanha em si. E olha 
que era uma empresa de propaganda grande... Decidimos por um fornecedor menor, que apresentou um 
projeto mais compatível com o que buscávamos. Ou, pensando melhor – agora depois de tantos anos –, 
será que foi porque ele “se apresentou” mais compatível? Para evitar este tipo de deslize, todo profissional 
de vendas deve pesquisar a cultura da empresa com a qual ele deseja fazer negócios. Imagine ter um tra-
balhão para conseguir uma primeira reunião e jogar tudo pelo ralo pela forma com a qual você apareceu 
lá? Hoje em dia, é muito fácil achar fotos e entrevistas na internet. Se você vai se encontrar com algum 
diretor ou gerente, são altas as probabilidades de você conseguir pescar alguma informação antes de sua 
reunião de negócios. Vale à pena pesquisar também nas redes sociais, como o Facebook, Linkedin.  Lá 
você poderá achar várias dicas de como as pessoas se apresentam. Certa vez, um aluno me disse que já 
havia passado pela porta do escritório de um cliente potencial, só para ver como as pessoas iam vestidas 
para trabalhar. Você conhece alguém que conhece alguém que tem um vizinho que trabalha no cliente? 
Pergunte; se informe. Na impossibilidade de obter informações, opte sempre pela neutralidade. Veja, 
não sou nenhum consultor de modas, mas a regra do bom senso pode ajudar você a escapar de conceitos 
prévios. Prepare-se para a vida, faça nosso treinamento Signa1, nos dias 15-16 e 17-07-2016 e seja um 
conquistador do sucesso. Inscreva-se www.signatreinamentos.com.br -  telefone 3875.7898
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mantinha operação da Citi

GUILHERME LIBERALESSO

Sancetur deve assumir, por 180 dias, as linhas municipais

A operadora deve operar até o dia 9 de fevereiro
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Mais Expressão

A Justiça derrubou na 
última terça-feira, 
dia 30, a liminar que 

garantia à Rápido Sumaré 
a concessão do transporte 
coletivo de Indaiatuba. Com 
isso, a Sancetur deve assu-
mir, por 180 dias, as linhas 
municipais já que ganhou a 
licitação emergencial.

A mudança deve ocorrer 
no dia 10 de fevereiro. A 
operadora deve agora res-
sarcir os usuários acerca dos 
valores não utilizados, até o 
dia 9 de fevereiro, em seus 
cartões eletrônicos.

A liminar concedida pelo 
juiz Dr. Sérgio Fernandes, 
juiz de direito da 2ª Vara 
Cível da Comarca de Indaia-
tuba, em novembro do ano 
passado, que garantia a ope-
ração para a Citi (Companhia 
de Transportes de Indaiatuba), 
nome fantasia da Rápido Su-
maré, foi derrubada pelo pró-
prio juiz na última terça-feira, 
dia 30 de janeiro. Em sua 
decisão, o juiz afirmou que 
"Em suma, não vislumbra-se 
nos processos administrati-
vos ofensa ao contraditório e 
ampla defesa", contrariando a 
defesa da concessionária.

O embate entre a Adminis-
tração Municipal e a conces-
sionária teve início em julho 
do ano passado com a abertura 
do processo de caducidade. O 
Poder Executivo apontou que 
cláusulas do contrato não ha-
viam sido cumpridos, e que o 

serviço estava deixando a de-
sejar, além da concessionária 
não ter pago dívidas herdadas 
pela Rápido Sumaré da antiga 
concessionária, a Indaiatuba-
na, que havia sido vendida no 
final do ano passado para o 
Grupo VB Transportes, o qual 

a Rápido Sumaré faz parte.
Por sua vez, a concessio-

nária alegou que o contrato 
havia sido cumprido, pois co-
locou em operação 20 novos 
ônibus, instalou vários pontos 
de recarga de cartão, além das 
reformas e implantações de 

novos pontos de ônibus. De 
acordo com a viação, foram 
investidos mais de R$ 12 
milhões. Além disso, afirmou 
que haviam duas dívidas her-
dadas da Indaiatubana, uma 
no valor de R$ 842.500,00 e 
outra no de R$ 848.000,00. 

A primeira havia sido parce-
lada e estava sendo quitada. 
A segunda, ainda não era 
dívida ativa, e estava em fase 
de negociação, tendo ainda 
de passar por análise judicial.

A partir disso, a viação 
havia entrado na justiça para 
reverter o rompimento do 
contrato promovido pela 
administração municipal no 
dia 5 de outubro de 2017. No 
dia 2 de novembro a Viação 
Rápido Sumaré obteve de-
cisão favorável da justiça, 
proferida pelo juiz Sérgio 
Fernandes, que apontou que 
"não foi observada a ampla 
defesa e o contraditório no 
processo administrativo". 
Desde então, a empresa veio 
prestando os serviços em 
caráter liminar.

A decisão foi em primeira 
instância, portanto, ainda cabe 
recurso no Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ-SP).

Rápido Sumaré
Em nota, a empresa infor-

ma que o “jurídico da Rápido 
Sumaré está analisando o 
teor da decisão judicial e do 
decreto publicado ontem, dia 
31, para tomar as medidas 
judiciais cabíveis. A princí-
pio, em análise preliminar, 
nos parece que a prefeitura 
cometeu um ato ilegal”.
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FIEC inaugura espaço 
“Fieclabs” no Polo Shopping

Prefeitura divulga serviços 
de plantão no dia da 
Padroeira de Indaiatuba
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Poupatempo não funciona nesta sexta-feira, 2 de fevereiro 
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O projeto, que é inédito no Brasil, é uma parceria entre instituição, o 
Polo Shopping e a Prefeitura Municipal de Indaiatuba 

A Prefeitura de Indaia-
tuba informa que não 
haverá expediente nos 

serviços públicos, incluindo 
autarquias e fundações munici-
pais, amanhã, dia 2, em virtude 
do feriado do Dia da Padroeira 
da cidade, Nossa Senhora da 
Candelária. Os serviços essen-
ciais e de lazer funcionarão em 
sistema de plantão.

Para o atendimento médi-
co, a Secretaria Municipal de 
Saúde mantém o plantão da 
UPA-24h (Unidade de Pronto 
Atendimento), localizada no 
Jardim Morada do Sol, refor-
çando o Pronto Atendimento 
do Haoc (Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo). O 
plantão de Odontologia tam-
bém funciona na UPA-24h, 
das 7h às 12h, inclusive no 
sábado e domingo.

Os serviços de manuten-
ção e infraestrutura urbana 
mantidos pelas secretarias de 
Urbanismo e Meio Ambiente 
e de Obras e Vias Públicas 
terão plantões do feriado com 
as equipes de manutenção 

elétrica e de trânsito, limpeza 
nas praças, coleta de lixo, lim-
peza dos banheiros públicos, 
cemitérios e feiras livres. Já 
as estações do Projeto Ecobike 
localizadas no Parque Ecoló-
gico não funcionarão amanhã 
(02), mas no sábado e domingo 
o expediente será normal.

O Bosque e o Museu do 
Casarão Pau Preto estarão fe-
chados. No sábado, o Museu e 
o Bosque funcionarão das 9h às 
17h. No domingo, o Museu abre 
das 9h às 12h, e o Bosque, das 

13h às 17h. O Bosque do Saber 
poderá ser visitado das 8h às 
17h, tanto no feriado, como no 
sábado e domingo.

As equipes de plantão do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae) farão o aten-
dimento emergencial da po-
pulação pelo telefone 0800-
7722195. O Museu da Água 
também abrirá normalmente no 
feriado, das 9h às 16h.

Os serviços operacionais da 
Guarda Civil, ligada à Secretaria 
de Segurança Pública, manterão 

o plantão normal. O telefone 
da Guarda para emergência é 
153, da Polícia Militar é 190, 
do Corpo de Bombeiros, 193 e 
da Central de Ambulâncias 192.

O Poupatempo Indaiatuba 
não funciona amanhã e no 
sábado, dia 3, a unidade volta 
a atender normalmente. Para 
maior comodidade dos cida-
dãos, o Poupatempo oferece 
diferentes canais de atendimento 
e agendamento de horário dos 
serviços mais solicitados em 
todas as unidades: Portal na 
internet: www.poupatempo.
sp.gov.br; Aplicativo no celular: 
SP Serviços, nos sistemas iOS e 
Android; Poupinha, o assistente 
virtual do Poupatempo: o Poupi-
nha está disponível no portal do 
Poupatempo (no canto inferior 
direito da tela) e também no 
Messenger, do Facebook, no 
seguinte link: www.messenger.
com/t/PoupinhaSP;

Além do agendamento, 
os canais também possibili-
tam que os usuários tenham 
informações corretas sobre 
todos os serviços oferecidos, 
prazos de entrega, valores de 
taxas, documentos necessá-
rios, endereços e horários de 
funcionamento dos postos.   

Shopping
O shopping Parque Mall In-

daiatuba estará fechado amanhã, 
2 de fevereiro, e tanto as lojas 
como a praça e alimentação tam-
bém não funcionam. Por outro 
lado, alguns estabelecimentos 
estarão abertos e mantém atendi-
mento em horário diferenciado. 

O shopping retoma sua pro-
gramação normal no sábado, 3 
de fevereiro, das 9h às 16h.

O atendimento na agência 
do banco Itaú também estará in-
disponível no feriado. Porém, a 
unidade reabre ao público ape-
nas na segunda-feira seguinte, 
5 de fevereiro. Situação seme-
lhante ocorre com os cartórios 
de Registro de Imóveis, bem 
como o de Notas, Protestos de 
Letras e Títulos – Tabelionato 
Mesquita. Ambos retomam 
a programação de rotina na 
semana seguinte, de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 16h e 
das 9h às 17h, respectivamente. 

Unidades localizadas no 
Deck Gourmet também podem 
atender no feriado, visto que 
não dependem da abertura do 
shopping para funcionar. 

A Fundação Indaiatubana 
de Ensino e Cultura (FIEC) 
passa agora a ter um espaço 
no Polo Shopping chamado 
“Fieclabs”. O projeto, que 
é inédito no Brasil, é uma 
parceria entre instituição, o 
Polo Shopping e a Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba. 

A inauguração aconteceu 
no último dia 27, e o espaço 
tem como finalidade expor os 
trabalhos desenvolvidos pelos 
alunos, matricular novos es-
tudantes, além de servir como 
mais um local para lecionar 
aos alunos alguns cursos 
oferecidos pela instituição. 
No “Fieclabs” os alunos ain-
da poderão se inscrever nos 
cursos disponibilizados pela 
FIEC e ter aulas no local. 
O espaço também disponi-
bilizará oficinas, palestras e 
workshops. 

O superintendente da ins-
tituição, João Neto, explica 
que o novo estande abriga 14 
novos cursos rápidos ofereci-
dos pela Fiec. “As inscrições 
poderão ser feitas no próprio 
estande e serão todos gratui-
tos com material e transporte 
para os estudantes”.

Os equipamentos do es-
paço foram adquiridos em 
parceria com a Lenovo e 
a internet com a empresa 
Agarnet.

João Neto também des-
tacou outros benefícios que 
esse novo estande disponi-
bilizará “Poderão ser feitas 
parceria também com o setor 
privado para o desenvol-
vimento de projetos. Caso 
algum empresário que estiver 
no começo precise desen-
volver um aplicativo, por 
exemplo, os alunos poderão 
desenvolver”, comenta.

Todos os recursos levan-
tados com as vendas dos pro-
dutos serão revertidos para a 
Associação de Pais e Mestres, 
para viabilizar a realização 
dos projetos educacionais 
nacionais e internacionais.

O prefeito Nilson Gaspar 
também falou da importân-
cia desse espaço inédito. “É 
sempre muito bom poder 
trazer inovação para a educa-
ção. A FIEC é uma institui-
ção de reconhecimento inter-
nacional e os investimentos 
em educação são sempre 
muito importantes, pois com 
educação se cria mais opor-
tunidades de emprego para o 
jovem, evitando o mundo da 
criminalidade e das drogas”, 
afirma.

A Fieclabs funciona de 
segunda a sábado das 12h 
às 20h, e das 14h às 18h aos 
domingos.

Workshops 
Iniciando suas ativida-

des com o Fieclabs, inicia 
esta semana uma série de 
workshops gratuitos para a 
população. Até o próximo 
domingo, 4 de fevereiro, o 
espaço será palco de discus-
sões na área de informática, 
abordando temas como har-
dware, software, redes e a 
apresentação de projetos de 
destaque dos alunos da Fiec.

Os interessados em parti-
cipar dos workshops podem 
se inscrever gratuitamente no 
espaço dedicado ao projeto, 
no Polo Shopping. Cada 
evento tem duração de 45 
min, com temas que se alter-
nam ao longo da semana, o 
que permite aos interessados 
participar de mais de um 
workshop.

Museu do Casarão Pau Preto estará fechado no feriado, reabrindo no 
sábado das 9h às 17h 
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Prefeitura conclui avaliação de nível de 
infestação do mosquito Aedes Aegypt

ELIANDRO FIGUEIRA – RIC/PMI

GIULIANO MIRANDA  RIC/PMI

Este ano o município não registrou nenhum caso de Dengue, Zica ou Chikungunya

Na primeira avaliação deste ano o resultado foi de 0,6 em todo o município

José Roberto Stefani deixa a Secretaria Municipal de SaúdeEmprego formal de 
Indaiatuba em 2017 tem o 
menor déficit desde 2013
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A Prefeitura de Indaia-
tuba, por meio do 
Programa Municipal 

de Controle da Dengue, con-
cluiu a Avaliação de Den-
sidade Larvária (ADL) no 
munícipio. A pesquisa que 
teve início no dia 11 de ja-
neiro e foi concluída no dia 
25, indicou através do índice 
Breteau, que é a relação entre 
o número de recipientes posi-
tivos e o número de imóveis 
pesquisados, corrigido de 
forma que o resultado seja ex-
presso para 100 imóveis, que 
na primeira avaliação deste 
ano o resultado foi de 0,6 em 
todo o município. Segundo 
os indicadores desses índices 
definidos pelo Ministério da 
Saúde, aponta a probabilidade 
do risco do município e/ou 
determinada região a ter surto 
de dengue devido a infestação 
do mosquito, sendo inferiores 
a 1% estão em condições 
satisfatórias, de 1% a 3,9% 
estão em situação de alerta e 
superior a 4% há risco de surto 
de dengue.

A pesquisa é realizada 
no início de cada trimestre e 

02 e 03 do mapa da dengue. 
Os bairros são: Jardim Espla-
nada com 03 coletas de larvas, 
Jardim Jequitibás, Residencial 
Santa Clara, Condomínio Pa-
radiso e Cidade Nova com 02 
coletas cada, Chácaras Areal, 
Jardim Pau Preto, Jardim 
Rêmulo Zoppi, Jardim Santa 
Rita, Mosteiro e Terras de 
Itaici com 01 coleta de larvas.

Para o coordenador do Pro-
grama Municipal de Controle 
da Dengue, Ulisses Bernardi-
netti, o índice está satisfatório, 
mas isso não é um indicador 
para se comemorar. “Uma vez 
que muitas pessoas ainda dei-
xam a água ficar acumulada 
em suas residências, ou em 
comércios, indústrias como 
também o descarte irregular 
de entulhos e lixos em terre-
nos baldios. Lembrando que o 
ciclo do mosquito ocorre em 
sete dias em condições favo-
ráveis de temperatura e ali-
mento, e se reproduzem muito 
rapidamente considerando 
que ainda estamos no início 
do período de verão. Este 
cenário epidemiológico pode 
mudar a qualquer momento, 
portanto, vale a atenção redo-
brada de toda a população em 
vistoriar seu imóvel 10 minu-
tos por semana. É um tempo 

gasto relativamente curto e 
importante, pois poderá evitar 
grandes problemas de saúde 
da população pelos agravos 
da Dengue, Chikungunya e 
Zika Vírus. Neste período de 
proliferação de mosquitos que 
começam a aparecer e crescer 
os casos destas doenças”, 
comentou.

Ações
As ações de prevenção, 

controle e conscientização 
nos bairros com maiores in-
festações apontadas pela Ava-
liação de Densidade Larvária 
serão intensificadas. “Mas 
as pessoas precisam ter em 
mente que a sua atitude de 
prevenção semanal em seus 
imóveis contribuirá de forma 
considerável em conjunto 
com as ações executadas pelo 
Centro de Operações Contra a 
Dengue para não termos casos 
das doenças na nossa cidade” 
finalizou Bernardinetti.

Este ano o município não 
registrou nenhum caso de 
Dengue, Zica ou Chikun-
gunya. Existem 10 casos 
notificados aguardando o 
resultado do Instituto Adolfo 
Lutz (IAL) Campinas. Destes, 
nove são suspeitos de Dengue 
e um de Chicungunya.

os resultados são utilizados 
como base para as próximas 
estratégias de controle deste 
vetor de graves doenças, como 
Dengue, Zica e Chikungunya, 

que podem levar à morte ou 
trazer graves consequências.

No período foram percor-
ridos 107 quarteirões e 3.153 
imóveis trabalhados com 15 

coletas positivas para larvas 
do Aedes aegypti, onde alguns 
bairros demonstraram um ris-
co maior pela coleta de larvas, 
sendo todos eles nas áreas 01, 

O secretário municipal de 
Saúde, José Roberto Stefani, 
anunciou no último dia 26 
que deixará o comando da 
Secretaria e em seu lugar a 
secretária adjunta da Saúde, 
Graziela Drigo Bossolan Gar-
cia, assumirá a pasta a partir 
de 1º de fevereiro. O pedido 
de exoneração foi apresenta-
do ao prefeito Nilson Gaspar 
(PMDB) com a justificativa 
de que o afastamento é por 
motivos particulares.

Nos nove anos à frente 
da pasta, desde 2009, José 
Roberto Stefani ressaltou que 
promoveu a reestruturação na 
Secretaria, a Administração 
Municipal construiu 10 novas 
unidades de Saúde, incluindo 
a UPA-24h do Jardim Morada 
do Sol, e deixa a pasta com 
três obras importantes em 
andamento: a ampliação do 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo e a construção de 
duas novas unidades de saúde. 
“Deixo a secretaria por moti-
vos particulares e saio realiza-

do pelo trabalho desenvolvido 
nesses nove anos”, justificou.

José Roberto Stefani é for-
mado pela Faculdade de Medi-
cina de Itajubá, com residência 
em pediatria na Maternidade 
Campinas e pós-graduação em 
Gerência da Saúde pela Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV). É 
especialista em Pediatria e em 
Neonatologia pela Associação 
Média Brasileira e pela Socie-
dade Brasileira de Pediatria. 
Foi chefe do departamento 
de Neonatologia e Pediatria 
do Hospital Maternidade de 
Campinas, diretor financeiro 
da Unimed Campinas e da 
Unicred Campinas. Atual-
mente, também é responsável 
pela Residência Médica de 
Pediatria do Haoc.

 
Nova secretária

Com 28 anos de experi-
ência em gestão na área de 
Saúde, Graziela é graduada 
em Análise de Sistemas e 
pós-graduada em Gestão de 
Saúde pela FGV e em Precep-

toria pelo Instituto de Ensino 
e Pesquisa do Hospital Sírio 
Libanês. Trabalhou durante 
19 anos no Hospital Santa 
Ignês, de onde saiu em 2009 
para assumir o cargo de asses-
sora da Secretaria de Saúde, 
a convite do secretário José 
Roberto Stefani. Desde 2017 
está como secretária-adjunta 
da Saúde.

Há nove anos no serviço 
público municipal, Grazie-

la participou ativamente da 
construção da atual política 
pública de Saúde do municí-
pio ao lado do atual secretário, 
e também da elaboração do 
Plano de 90 dias da gestão 
do prefeito Nilson Gaspar. 
“Darei continuidade aos tra-
balhos da secretaria, dando 
andamento às ações que foram 
anteriormente planejadas e 
que compõem o Plano Mu-
nicipal de Saúde”, finalizou.

A Prefeitura de Indaiatuba 
analisa a evolução do empre-
go formal com dados oficiais 
do Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados) 
no Ministério do Trabalho. Em 
2017 foram 26.895 admissões 
contra 27.367 desligamentos, 
resultado em um saldo de -472 
e variação de 0,69% negativo. 
Mesmo com saldo desfavorável 
é o melhor déficit na geração em 
emprego desde 2013. Para efei-
to de comparação, em 2016 o 
saldo de vagas ficou em -1.647 
vagas formais com variação de 
-2,38%. Em 2015 o saldo ficou 
negativo em 1.955 com varia-
ção de -2,83 e em 2014 o saldo 
também foi negativo em 821 
vagas com variação de -1,20%.

De acordo com o relatório, 
em 2017 o setor com o me-
lhor resultado foi o de Servi-
ços com 10.625 admissões e 

10.101 desligamentos, perma-
necendo com saldo positivo de 
524 vagas. Em seguida está a 
Indústria da Transformação 
com 6.747 admissões e 6.650 
desligamentos, o saldo ficou 
em 97 vagas. O comércio tam-
bém mostrou um bom resul-
tado, foram 6.686 admissões 
contra 6.615 desligamentos e 
saldo de 71 vagas. O setor de 
Agropecuária contratou 262 
e desligou 212, ficando com 
saldo de 50 vagas. O Serviço 
Industrial de Utilidade Pública 
admitiu 207 e desligou 177 e 
ficou com saldo positivo de 
30 vagas. Os dois setores que 
ficaram com saldo negativo 
foram, a Extrativa Mineral 
que admitiu 5 e desligou 11 e 
o saldo ficou -6 e a Constru-
ção Civil que admitiu 2.363 e 
desligou 3.601, ficando com 
saldo negativo de 1.238 vagas.



Festiva atua na área de 
locações de móveis e 
utensílios para eventos
Empresa conta com serviços de transportes de seus materiais
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Citi irá implementar nova linha na cidade

Tecnologia aprimora a 
comunicação entre família e escola 

Campanha de doação de sangue 
abre o ano com 183 candidatos
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Dentre os grandes diferenciais da empresa para o mercado em geral, está a variedade de produtos

Agenda pode ser acessada pelo smartphone, tablet, através de um aplicativo 
ou pelo computador

Na campanha mensal que foi realizada no dia 27 de janeiro foram coletadas 
148 bolsas

A Festiva Locações 
é uma empresa que 
atua na área de lo-

cação de móveis e utensílios 
para festas e eventos em In-
daiatuba há 7 anos, tendo 
iniciado seus serviços em 
fevereiro de 2011.

Dentre os grandes diferen-
ciais da empresa para o merca-
do em geral, está a variedade 
de produtos, grande quantidade 
em estoque, qualidade e com-

prometimento com os clientes. 
De acordo com Ramon, 

proprietário da empresa, seu 
objetivo durante esses anos 
sempre foi o foco em atender 
bem os clientes. “Dar atenção 
imediata, compreender suas 
necessidades, buscar soluções 
e novos produtos, além de pro-
mover a melhora contínua dos 
processos gerenciais”, afirma.

A empresa atende qual-
quer tipo de evento, como os 
eventos corporativos, aniver-
sários, festas de 15 anos, ca-
samentos, formaturas, feiras, 

lançamentos, entre outros.
Além das locações, a Fes-

tiva também faz o serviço 
de transporte dos móveis. 
“A logística conta com frota 
própria e equipe fixa treina-
da, garantindo a segurança e 
pontualidade nas entregas”, 
afirma Ramon.

E para comemorar o ani-
versário de 7 anos da empre-
sa, a Festiva decidiu que os 
grandes beneficiados desta 
data serão os clientes, que 
terão preços promocionais 
nos combos para eventos que 

ocorrem entre fevereiro e ou-
tubro deste ano. Lembrando 
que o combo deve ser adqui-
rido no mês de fevereiro para 
garantir a promoção.

Todos esses diferenciais, 
garantiram à empresa uma 
clientela que reconhece seus 
serviços, permitindo assim a 
expansão do negócio e melho-
ra na qualidade dos serviços 
prestados.

A Festiva está localizada 
na Rua Betty Hass de Cam-
pos, 220. Para maiores infor-
mações (19) 3318-4423.

A Companhia de Trans-
portes de Indaiatuba (Citi) irá 
implementar nova linha de 
transportes coletivo: Linha 
328 – Andorinhas/Sabiá/Ve-
neza que começará a circular 
na próxima segunda-feira, 
dia 5.

A Linha 328 irá atender 
os bairros Parque das An-

dorinhas, Parque dos Sabiás 
e Nova Veneza. A linha irá 
operar de maneira circular 
pelos bairros, ligando-os ao 
Terminal João Piolli. 

Lá no terminal, os pas-
sageiros vão poder utilizar 
outras linhas gratutamente, 
desde que utilizando o cartão 
integração, que permite fazer 

duas viagens em um período 
de uma hora.

O novo trajeto irá circular 
de forma experimental duran-
te 30 dias.

De acordo com o gerente 
operacional da Citi, Pedro 
Rezende Brito, a nova linha vai 
ser implementadas para aten-
der as crescentes demandas da 

população usuária do transpor-
te coletivo em Indaiatuba. “Há 
algum tempo a Citi recebe es-
sas solicitações e, agora, essas 
regiões serão atendidas pelos 
coletivos”, explica.

Para mais informações, li-
gue: 0800-774-5584 ou 3816-
3050, nos ramais 21 e 23. Ou 
entre em contato através do 
WhatsApp: 99532-5047.

Confira abaixo os horários 
de saída de cada ponto de 
partida.

Horários
Linha 328
Saída do Andorinhas com 
destino aos bairros e depois 
Terminal: 5h30, 6h30, 7h30, 
8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 
12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 
20h30 e 21h30
Partindo do Terminal com 
direção aos bairros: 6h, 7h, 
8h, 9h, 10h, 11h, 12, 13h, 14h, 
15, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 
21h e 22h.

A partir deste ano, os pais 
de alunos do Colégio Mon-
treal contarão com uma nova 
ferramenta para aprimorar a 
comunicação entre família e 
escola: a agenda digital. 

De acordo com Lúcia 
Voudouris, diretora peda-
gógica do Colégio, a agenda 
digital dará mais agilidade 
ao processo de comunica-
ção. Ela pode ser acessada 
pelo smartphone, tablet,  
através de um aplicativo 
ou pelo computador. “Os 
avanços da tecnologia es-
tão à nossa disposição para 
aprimorar nosso trabalho. O 
que antes era feito através 
da agenda de papel, passará 
agora a ser feito através da 
agenda digital, entretanto, 
com muito mais agilidade 
e segurança”, explica a di-
retora.

São diversos recursos à 
disposição dos pais e da es-

cola. Para os alunos da Edu-
cação Infantil, toda rotina 
do aluno dentro do período 
escolar é informada aos pais 
através da nova agenda. Da-
dos sobre os cuidados com 
higiene, saúde, alimentação 
e os recados são transmiti-
dos em tempo real e tanto 
pais quanto a escola não 
precisam esperar o final do 
período ou o outro dia para 
verificar o retorno de dúvi-
das ou solicitações. 

A partir do Ensino Fun-
damental e Médio os alu-
nos poderão ter acesso às 
lições de casa, às datas de 
entrega de trabalhos e aos 
comunicados, através da 
agenda digital. “Isso é uma 
novidade e sabemos que 
essa geração, que é muito 
conectada, adora novidades! 
Eles agora terão um novo 
estímulo para se organizar”, 
conta a diretora. 

A Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura, em 
parceria com o Centro de 
Hematologia e Hemoterapia 
da Unicamp (Hemocentro), 
realizaram no dia 27 de ja-
neiro, a campanha mensal 
de doação de sangue. Com-
pareceram 183 doadores, 
sendo que foram coletadas 
148 bolsas, 30 pessoas con-
sideradas inaptas ao ato, 48 
doadores compareceram pela 

primeira vez e houve cinco 
desistências.

Segundo o Hemocentro, 
Indaiatuba é considerada 
uma das cidades mais im-
portantes no que se refere à 
coleta de sangue, já que tem 
80% de doadores assíduos 
e conta com uma divulga-
ção contínua de incentivo, 
despertando o interesse da 
população em participar ati-
vamente deste ato solidário.

Os novos trajetos irão circular de forma 
experimental durante 30 dias



Encontro cabeça-dinossauro 
para ex-alunos acontece 
em fevereiro

Polo Shopping recebe Feira de Adoção de 
animais neste sábado 
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JJ Transportes é referência em 
entregas em Indaiatuba e região

A JJ Transportes  é 
uma empresa que 
atua em Indaiatu-

ba oferecendo serviços de 
transportes de cargas para 
todo Estado de São Paulo 
desde 2016. Entretanto, já 
operava antes com outro 
nome desde 2002, consoli-

entregas estão totalmente co-
nectadas ao sucesso de seus 
negócios. Portanto, preza 
pela máxima prudência aten-
ção e concentração nas ações 
e inteligência no traçado das 
rotas visando segurança e 
menor tempo.

“O objetivo é fidelizar os 
clientes melhorando cada 
vez mais a qualidade dos 
serviços, agregando valores 

a toda a cadeia envolvida”, 
explica Rosana.

Para mais informações 
ou contratar os serviços da 
JJ Transportes, ligue no te-
lefone: (19) 3392-4559. Ce-
lular: (19) 98852-2548 / (19) 
98852-2544. Whatsapp: (19) 
99656-2658. O endereço é na 
Rua Anastácio Peres nº 436 
- Parque das Nações, Indaia-
tuba / SP - CEP: 13346-050.

A empresa faz entregas desde envelopes até 
encomendas grandes de materiais em geral

Em parceria com a ONG Anjos de Patas, o empreendimento realizará 
o evento Adote um Amigo

dando 16 anos de história. 
A mudança não foi apenas 
no nome, mas também em 
sua estrutura, pois foi aberta 
uma central de atendimento, 
sua frota reestruturada e foi 
iniciada uma nova versão da 
prestação de serviço.

De acordo com Rosana 
Rodrigues, uma das pro-
prietárias da JJ Transportes, 
essas alterações e inovações 

foram feitas pensando no 
cliente. “As mudanças foram 
necessárias para manter uma 
proximidade maior junto 
aos clientes e priorizar um 
atendimento qualificado”, 
comenta.

A empresa faz entregas 
desde envelopes até enco-
mendas grandes de materiais 
em geral. Para isso, dispõe 
desde motos até Fiorinos e 

VUC. São atendidos tanto 
empresas e comércios, como 
entregas particulares.

A JJ possibilita progra-
mar coletas diárias conforme 
a necessidade de frequência 
de cada cliente. Também 
disponibiliza coletadas fra-
cionadas para São Paulo 
todos os dias.

A empresa acredita que a 
agilidade e a qualidade das 

DIVULGAÇÃO

No dia 17 de fevereiro, das 
14h às 19h, o Colégio Obje-
tivo Indaiatuba promoverá 
a sua tradicional festa para 
ex-alunos: o Encontro Cabe-
ça-Dinossauro.

O evento tem como obje-
tivo possibilitar o reencontro 
de ex-alunos, professores, 
coordenação, direção e fun-
cionários do Colégio e ainda 
comemorar as aprovações nos 
vestibulares.

Este ano, até o fechamento 
dessa matéria, o Colégio Ob-
jetivo Indaiatuba somava 111 
aprovações, destas 15 são para 
o curso de Medicina e uma 
delas é a aprovação na FA-
MERP, universidade pública 
de São José do Rio Preto. Até 
o dia da realização da festa, 
esses números irão aumentar, 
uma vez que nos próximos 
dias serão divulgadas as listas 
de aprovados das principais 
universidades do país como 
UNESP, UNICAMP e USP. 

Para participar do Encon-
tro é preciso ter concluído 
o Ensino Médio no Colégio 
Objetivo Indaiatuba, a partir 
de 1999, preencher o cadastro 
no site e retirar o convite no 
valor de R$ 25,00 cada um. 
Um churrasco será servido 
para os “bixos” (como são 
chamados os aprovados) e 
para os “dinos” (são as cabe-
ças mais antigas do Colégio). 
Os 100 primeiros convites 
retirados terão direito a uma 
linda caneca que será entregue 
no dia da festa. Acompanhan-
tes não formados no Objetivo 
Indaiatuba também podem 
participar. Para eles o convite 
custará R$ 40,00, o mesmo 
valor que será praticado para 
todos no dia do evento. O 
cadastro já está disponível no 
site www.objetivoindaiatuba.
com.br e o convite deve ser 
adquirido nas recepções do 
Colégio, a partir do dia 05 de 
fevereiro.

Neste sábado, 3 de feverei-
ro, quem quiser fazer uma boa 
ação e ainda arrumar um amigo 
para a família pode contar com 
uma força do Polo Shopping 
Indaiatuba. Em parceria com 
a ONG Anjos de Patas, o 
empreendimento realizará o 
evento Adote um Amigo, uma 
feira de adoção de cães e gatos, 
adultos e filhotes, que estão sob 
cuidados da entidade. O evento 
ocorrerá das 14h às 19h no 
corredor de serviços, próximo 
ao Tenda.

Durante a ação, a entidade 
realizará entrevistas com os 
possíveis adotantes e dará 
orientações sobre as necessi-
dades de vacina e castração. 
“Fazemos essa entrevista 
prévia para podermos conhe-
cer a família e passar todas as 
dicas de como cuidar do novo 
animal de estimação, e verifi-
camos se todos estão aptos à 
essa nova responsabilidade. 
Esperamos que as pessoas 
recebam nossos animais sem 

se importar com a raça. Todos 
são muitos amorosos e mere-
cem um lar. Além de salvar 
vidas e ganhar um parceiro 
para o resto da vida, quem 
adota também colabora para o 
bem da sociedade e ajuda nos-
so trabalho”, afirma Andreia 
Passos, presidente da ONG 
Anjos de Patas.

Feira Adote um Amigo 
também será marcada por 
solidariedade. A ONG estará 
com um espaço destinado para 
arrecadação de ração sem co-
rantes para cães. “Todas as do-
ações serão distribuídas entre 
os animais que estão na nossa 
sede e também para os que 
estão em lares temporários”, 
ressalta Andreia. No período 
do evento, serão entregues aos 
visitantes amostras grátis de 
ração da empresa Royal Canin.

Para conhecer mais o 
trabalho da entidade, acesse 
a página no Facebook www.
facebook.com/anjosdepata-
sindaiatubasp.

DIVULGAÇÃO
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O Impostômetro da 
Associação Comer-
cial de São Paulo 

(ACSP) chega a marca de R$ 
238.441.797.771,71. O valor 
representa o total de tributos 
pagos pelos brasileiros desde o 
dia 1º de janeiro de 2018. Con-
siderando que a população do 
País é estimada atualmente em 
208.494.046 habitantes (se-
gundo o IBGE) cada cidadão 
já desembolsou R$ 1.1143,63 
para alimentar os cofres públi-
cos. O valor é do período de 1º 
a 30 de janeiro.

No mesmo período do ano 
passado foi registrado o valor 
de R$ 221.083.159.734,27. Ou 
seja, neste ano os brasileiros 
pagaram R$ 9.358.638.037,44 
a mais para os cofres públicos.

No Estado de São Paulo já 
foram pagos em impostos R$ 
88.130.994.227,43 contra R$ 
81.596.912.264,22 em 2017. 
Em Indaiatuba no mesmo pe-
ríodo, em 2017 foi registrado 
o valor de R$ 27.929.429,57. 
Já neste ano já foram pagos de 
impostos R$ 30.725.647,18.

No portal www.imposto-
metro.com.br, é possível visu-

Os brasileiros 
pagaram R$ 9 
bilhões a mais 
de impostos 
em relação 
ao mesmo pe-
ríodo do ano 
passado

alizar valores arrecadados por 
período, estado, município e 
categoria. O painel foi implan-
tado em 2005 pela ACSP para 
conscientizar o cidadão sobre 
a alta carga tributária e incenti-
vá-lo a cobrar os governos por 
serviços públicos de qualidade. 
Está localizado na sede da 
ACSP, na Rua Boa Vista, cen-
tro da capital paulista. Outros 
municípios se espelharam na 
iniciativa e instalaram painéis, 
como Florianópolis, Guaru-
lhos, Manaus, Rio de Janeiro 
e Brasília.

2017
O s  b r a s i l e i r o s ,  e m 

2 0 1 7 ,  p a g a r a m  R $ 
2.172.053.819.242,78 o que 
equivale a 4.993.227.170 
cestas básicas; com esse 
valor você poderia receber 
10 salários mínimos por 
mês durante 19.317.447 
anos; para transportar esse 
dinheiro em notas de R$ 
100 seriam necessários 716 
containers de 20 pés;  Apli-
cado na poupança,  esse 
dinheiro renderia de juros 
R$ 12.628.219.879 por mês.

De acordo com o pre-
sidente da ACSP e da Fe-
deração das Associações 
Comerciais do Estado de 
São Paulo (Facesp), Alen-
car Burti, a má gestão do 
dinheiro público é um pro-
blema crônico no Brasil. 
“Enquanto  a  população 
faz  sua  par te ,  pagando 
impostos altos e em dia, a 
administração pública peca 
ao não reduzir despesas e 
investir em serviços públi-
cos e qualidade de vida”, 
disse. 

A taxa de juros do rotati-
vo do cartão de crédito para 
quem paga o valor mínimo 
da fatura em dia aumentou 
em dezembro. A taxa che-
gou a 233,8% ao ano, no 
mês passado, com aumento 
de 15,5 pontos percentuais 
em relação a novembro, de 
acordo com dados divul-
gados pelo Banco Central 
(BC).

O crédito rotativo total 
fechou dezembro com uma 
taxa de 334,6% ao ano, 
uma queda de 163,1 pontos 
percentuais em relação a 
dezembro de 2016, quando 
a taxa anual era de 497,7%.

O rotativo é o crédito 
tomado pelo consumidor 

quando paga menos que 
o valor integral da fatura 
do cartão. Desde abril, os 
consumidores que não con-
seguem pagar integralmente 
a fatura do cartão de crédito 
só podem ficar no crédito 
rotativo por 30 dias. A nova 
regra, fixada pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN) 
em janeiro de 2017, obrigou 
as instituições financeiras 
a transferir a dívida para o 
crédito parcelado, que tem 
taxas menores.

A taxa do crédito parce-
lado subiu 0,7 ponto per-
centual para 169,2% ao ano, 
em dezembro. No ano, esse 
aumento foi de 15,4 pontos 
percentuais. 

A Petrobras anunciou um 
novo aumento no preço dos 
combustíveis nas refinarias. 
A gasolina e o diesel tiveram 
alta de 0,1% e 0,8%, respec-
tivamente. Os novos preços 
entraram em vigor na última 
terça-feira, dia 30.

Desde junho do ano pas-
sado a Petrobras adotou uma 
política de preços que permite 
ajustar a variação dos preços 
diariamente. De acordo com a 
estatal, a ideia é repassar com 
maior frequência as flutua-
ções do câmbio, do petróleo 
e, com isso, permitir “maior 
aderência dos preços do mer-
cado doméstico ao mercado 
internacional no curto prazo”, 
dando condições de competir 
“de maneira mais ágil e efi-
ciente”.

Cabe agora às distribuido-
ras e revendedoras decidirem 
se irão subsidiar ou não o 
aumento para o consumidor.

São Paulo é o Estado mais 
barato do Sudeste, quando o 
assunto é combustível. Se-
gundo o Índice de Preços 
Ticket Log, que traz dados 
de 36 mil postos brasileiros 
credenciados, a gasolina re-
gistrou média de preço de R$ 
3,99 em dezembro. O etanol 
alcançou valores de R$ 2,78, 
e o diesel foi a R$ 3,29, uma 
queda de quase 2% em relação 
a novembro.

Já no Rio de Janeiro, todos 
os combustíveis registraram 
elevação nos preços, com 
destaque para o etanol, que 
aumentou 4,90%, e o preço 
médio ficou em R$ 3,56/l. 
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Cerca de 200 jovens nascidos em 1999 participaram do evento realizado no Ciaei

Casa em condomínio é 
alvo de bandidos

Estelionatários são 
abordados ao entrarem 
na cidade

Incêndio atinge loja de roupas 

Incêndio mata adolescente 
de 14 anos no Jardim 
Morada do Sol

Rapaz é morto após briga
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Ocorreu na manhã 
de terça-feira, dia 
30 ,  a  ce r imônia 

de Juramento à Bandeira 
Nacional promovida pela 
Junta de Serviço Militar de 
Indaiatuba. Cerca de 200 
jovens nascidos em 1999 
par t ic iparam do evento 
realizado no Ciaei (Centro 
Integrado de Apoio à Edu-
cação de Indaiatuba). Os 
jovens nascidos em 2000 
devem se alistar este ano, 
até o dia 30 de junho.

No segundo semestre 

do ano passado foram rea-
lizadas duas cerimônias de 
Juramento que reuniram 
cerca de 1.200 jovens nas-
cidos em 1999, que fizeram 
o alistamento e que foram 
dispensados da prestação 
do serviço militar. Esses 
jovens também receberam 
o CDI (Certificado de Dis-
pensa de Incorporação). 
Ainda estão em processo 
de seleção 374 jovens, dos 
1.985 alistados em 2017.

Quem perdeu o prazo do 
alistamento no ano passado 
terá que pagar multa para 
definir a situação militar 
neste ano.

Nascidos em 2000
A Junta Militar de Indaiatuba 

informa que já estão recebendo o 
alistamento dos jovens nascidos 
no ano 2000. O prazo é até dia 
30 de junho. Para o alistamento 
é necessário comparecer ao es-
critório da Junta, localizado na 
praça Rui Barbosa.

Os documentos exigidos 
são: RG original, uma foto 
3x4 e comprovante de ende-
reço. Os jovens casados ou 
que têm filhos, além desses 
documentos, devem levar có-
pia da certidão de casamento 
ou nascimento dos filhos.

No caso de jovem com 
deficiência física ou men-

tal, os responsáveis devem 
comparecer à Junta Militar 
e retirar requerimento para 
laudo médico.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
3816-6961 ou pelo endereço 
eletrônico gabinete.jsm@
indaiatuba.sp.gov.br .

A Junta Militar de In-
daiatuba fica na praça Rui 
Barbosa, s/nº. O horário de 
atendimento é das 8h às 12h 
e das 13h às 17h, de segunda 
a sexta-feira. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone 3816-6961 ou pelo 
endereço eletrônicogabinete.
jsm@indaiatuba.sp.gov.br.

No domingo, dia 28, foi 
registrado um furto em uma 
residência localizada em 
um condomínio fechado. 
De acordo com a vítima, em 
depoimento, os indivíduos 
se aproveitaram que não 
havia ninguém na casa e 
efetuaram o roubo.

Ainda de acordo com a 
vítima quem percebeu algo 
errado foi seu irmão, uma 

vez que o mesmo estava 
responsável em alimentar 
o animal de estimação da 
família. 

Os assaltantes tiveram 
acesso à casa através da 
cozinha e foi furtado do 
local bolsas, joias e outros 
objetos pessoais deixando 
um prejuízo de R$ 55 mil. 
Até o momento ninguém 
foi preso.

Na  manhã  do  ú l t imo 
sábado (27), o Centro de 
Operações e Inteligência 
da Guarda Civil de Indaia-
tuba, detectou quando um 
veículo suspeito usado por 
indivíduos que praticavam 
golpes bancários entrou na 
cidade.

Rapidamente o COA-
DE (Centro de Operações, 
Atendimento e Despacho) 
informou as viaturas da en-
trada do veículo na cidade 
e em instantes o veículo foi 
abordado.

Em averiguação no ve-
ículo, os Guardas locali-
zaram escondida no com-
partimento da alavanca de 
câmbio, uma “maquinha de 
cartão”, 4 etiquetas auto 

adesivas com um telefo-
ne falso, que simulavam 
as etiquetas adesivas de 
uma agência bancária, e 2 
objetos usados em caixas 
eletrônicos para aplicar o 
golpe.

Todo o material loca-
lizado foi apresentado na 
delegacia de polícia, jun-
tamente com os dois in-
divíduos abordados. Uma 
pessoa, que já foi vítima 
da dupla, esteve presente 
na delegacia e reconheceu 
os dois como os autores do 
golpe que a vitima sofreu. 

Na delegacia o delegado 
de plantão determinou a 
elaboração do boletim de 
ocorrência de estelionato 
tentado.

Uma loja de roupas locali-
zada no centro de Indaiatuba 
pegou fogo na tarde de sábado 
(27). O proprietário contou 
em depoimento que fechou a 
loja aproximadamente 14h20, 
e quando o mesmo deu a volta 
no quarteirão se deparou com 
a proprietária do prédio, que 
é vizinho a loja, informando 
que havia uma fumaça saindo 
de dentro da loja. 

A partir disso o dono re-
abriu a loja e viu um clarão 

saindo do fundo do estoque e 
rapidamente pegou extintor 
de incêndio e água para apa-
gar as chamas, porém não foi 
suficiente.

Ainda de acordo com o 
proprietário da loja, o estoque 
possuía 10 mil peças de roupas 
e foi perdido com incêndio.

Os Guarda Civis apoiaram 
a equipe de Corpo de Bom-
beiros no combate as chamas, 
e logo após a Defesa Civil foi 
acionada.

Morreu na noite do último 
domingo, dia 28, o adolescen-
te de 14 anos vítima de um 
incêndio na casa onde morava 
com os pais, no Jardim Mo-
rada do Sol. As causas ainda 
são desconhecidas.

De acordo com informa-
ções o incêndio teve início 
na madrugada de domingo, e 
o adolescente teve boa parte 
do corpo queimado e foi en-

caminhado para o Hospital 
de Oliveira Camargo (Haoc) 
em estado grave, onde acabou 
falecendo devido aos graves 
ferimentos.

Já seus pais também foram 
atendidos no hospital e foram 
liberados.

A casa atingida pelo fogo 
ficou totalmente destruída e 
ao menos três cômodos fica-
ram em cinzas.

Na madrugada de sábado 
(27) os Guardas Civis foram 
acionados por uma enfer-
meira da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) que 
localizou um corpo de sexo 
masculino próximo ao hos-
pital, e a vitima apresentava 
marca de facadas no peito.

Uma testemunha contou 
que minutos antes houve 
uma briga no bairro Jardim 
Morada do Sol .  Após a 
discussão entre os homens, 
a namorada da vítima foi 
até o local e reconheceu o 
corpo e contou que o autor 
do homicídio era seu irmão.

Segundo a namorada, 
após um desentendimento a 
vítima pegou um pedaço de 
madeira e desferiu um golpe 

no irmão dela. O acusado 
então, que estava armado 
com uma faca, desferiu um 
golpe no peito da vítima, 
que saiu andando para ser 
socorrido no hospital.

De posse dessas infor-
mações, os guardas deram 
voz de prisão ao acusado e 
o mesmo foi encaminhado 
à delegacia.  A faca que 
foi utilizada estava com a 
namorada da vítima assim 
como o pedaço de madeira.

O autor do homicídio 
já tem antecedentes crimi-
nais por ameaça em âmbito 
doméstico e na delegacia 
preferiu ficar em silêncio. 
Os objetos usados foram 
periciados e apreendidos 
pela polícia.
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Terceira Divisão da Aifa 
começa sábado com nove jogos
A terceira divisão terá 21 equipes divididas em três chaves com sete times cada um

TABELÃO
19° Campeonato Liga Regional de Futsal Aifa 2018

Rodada sábado, dia 03, na Sol-Sol
Horário            Time                                Divisão 
13:00                 Futshow x Kitimico                        3°
13:50                 Unidos da Cecap x  Zona Leste      3°
14:40                 Elias Fausto     x  Invictus               3°
15:30                 Juventus     x    Galaticos            3°
16:20                 Palone Tintas    x   Santa Fé           3°
17:10               Napoli/Sociapam x Ostro Skema   3°

Rodada sábado, dia 03, Ginásio Municipal de Esportes 
Horário        Time                                   Divisão 
14:00            Campo Bonito x  Unidos do Gaucho     3°
14:50            Colégio Conquista x Projeto Restitui    3°
15:40            Real Sporting   x Cidade Nova               3°

19°Campeonato Regional de Elias Fausto
Horário            Time   
21:00                União Paraná/Toninha x Panorama

Equipe do Klorofila foi campeã no ano passado

Associação Desportiva Indaiatuba realiza peneira neste sábado

Definidos os grupos da VII Taça cidade de Itu

ADI

TORNEIO
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Neste sábado, dia 
3, ocorre a pri-
meira rodada do 

19° Campeonato Liga 
Regional Aifa de Futsal 
da terceira divisão. No 
dia ocorrerão nove jogos 
que abrirão a rodada no 
ginásio da Sol-Sol e no 
ginásio  Municipal  de 
Esportes.

A  t e r ce i r a  d iv i são 

terá 21 equipes dividi-
das em três chaves com 
sete times cada um.  Na 
fase classificatória será 
d i spu tada  com jogos 

em turno único dentro 
de cada chave. Estarão 
c lass i f i cadas  para  as 
quartas de finais as duas 
equipes com maior nú-

Confira os grupos e a rodada completa:
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

A equipe da ADI (Associa-
ção Desportiva Indaiatuba) está 
realizando peneira nas catego-
rias de base e iniciação com o 
objetivo de fortalecer a equipe 
que vai disputar o Campeonato 
Paulista e Copa Paulista.

O teste será direcionado 
para a categoria sub-20 no 
ginásio Rêmulo Zoppi e a 
avaliação será de duas horas, 
das 9h às 11h. É obrigatório 

a apresentação de documen-
tos pessoais, além de roupa 
adequada para o teste. No 
último final de semana foi 
realizada a peneira com a 
categoria de base e iniciação 
no ginásio de esportes.

A base na temporada pas-
sada teve um ótimo desem-
penho e as categorias sub-8 
e sub-10 chegaram às finais 
do Campeonato Paulista. Já 

o sub-20 não foi teve bom 
desempenho.

Principal
A equipe profissional da 

ADI já está na fase de monta-
gem com jogadores contrata-
dos e o time está se reformu-
lando para ter um desempenho 
melhor que no ano passado 
que não passou da primeira 
fase do Campeonato Paulista, 

e na Copa Sorocaba foi vice-
-campeã nos Jogos Regionais. 
Porém, mostrou um ótimo 
desempenho ao ganhar o título 
na Copa Record. 

Entre as contratações o 
destaque é do pivô Felipe 
Lobo que tem passagens por 
Guaratinguetá e São José e 
novas contratações podem 
acontecer até a apresentação 
oficial da equipe.

Na última sexta-feira (27) 
foi realizado o congresso 
técnico que definiu os grupos 
que vão compor a VII Taça 
cidade Itu.

Onze equipes vão partici-
par dos jogos que ocorre no 
ginásio Primo Schincariol, em 

Confira os grupos :
Grupo 1                          Grupo 2                                  Grupo 3
Galoucos (Itu)                 Bola de ouro (Itu)                   IDB (Itu)
Santa Cruz (Cabreúva)   Tênis de Ouro Futsal (Salto)     Super FM (Sorocaba)
Piedade (Piedade)               Sem Chance futsal/Extintuba Paulistinha(Indaiatuba)   Regatas (Salto)

mero de pontos ganhos 
de cada chave, e mais 
duas equipes melhores 
terceiras colocadas em 
número de pontos ga-

nhos, independente da 
chave.

Após a definição das 
equipes classificadas, as 
mesmas serão ordenadas 
entre 1º e 8º colocados 
através do índice téc-
nico.

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

Diferente das outras 

divisões, as 21 equipes 
tem chance de títulos, 
a l g u m a s  a p r e s e n t a m 
experiência na compe-
tição, porém não con-
seguiram o acesso, mas 
vão entrar determinadas 
es te  ano .  Out ras  são 
novas no campeonato e 
podem conquistar o títu-
lo. O certo é que grandes 
jogos irão acontecer e 
quem ganha com isso 
é torcedor que gosta de 
um futsal bem jogado.

Itu, e as equipes Sem Chance 
e Paulistinha são os represen-
tantes de Indaiatuba.

O Sem Chance já participa 
do Campeonato Regional em 
Elias Fausto e irá para essa 
nova disputa, além de partici-
par do Campeonato Regional 

Aifa,  em que está na divisão 
de elite no futsal amador em 
Indaiatuba. 

Já o Paulistinha é estrean-
te na competição, mas vem 
em busca de fazer um bom 
desempenho no campeonato.

Outras equipes são da ci-

dade de Itu, Salto, Cabreúva, 
Sorocaba e Piedade e apresen-

tam ligas amadoras fortes. A 
promessa é de grandes jogos 

e um campeonato bem equi-
librado.

Confira a equipe profissional da ADI:
Gabriel - Goleiro - Ex-Mogi das Cruzes / Cid - Goleiro - Ex-
-Magnus Futsal / Luquinha - Ala - Ex-Magnus Futsal / Dylan 
- Ala - Ex-S.E.Palmeiras / Lucas - Ala - Ex-Santos FC / Gio-
vanni - Ala - Ex-Taboão da Serra / Thiago - Ala - Ex-Sport Club 
Recife / Marclebio - Pivo - Ex-Sport Club Recife. / Renovaram 
contrato Klebinho - Fixo / Juninho - Fixo / Claudinho - Ala / 
Flavinho - Ala / Igor- Ala / Gringo – Fixo

Atletas do sub-20 que irão integrar o profissional:
Jonathan - Goleiro / Kainan - Fixo / Thiaguinho - Pivo / Thales – Ala.



Indaiatuba recebe Paralamas 
do Sucesso em março
Banda retorna à cidade e realiza show no Clube 9 de Julho
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Horóscopo de 01 a 08/02 Por Alex Costa Guimarães

Carna 9 tem cinco dias de folia

Topázio inicia pré-venda de ingressos da Pantera Negra
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Semana um pouco tensa, pois marca preocupações 
com seu casamento, sociedade ou parceria comercial. O 
momento pede busca de soluções e resoluções. O nativo 
também está passando por um processo de mudança que 
trata de verificar como deve agir de forma diferente da 
que agia. Seja racional e evite a agressividade.

O taurino pode ter dias intensos de disputas ou 
dificuldades para se mover nos seus relacionamentos, 
as pessoas podem ser um tanto agressivas com ele ou 
podem se manifestar abertamente contra sua maneira 
de agir. Precisa aprender a lidar com situações impre-
vistas. Desejo intenso de viajar ou de mudar algumas 
recordações que traz consigo.

O trabalho é o setor que estará dando destaque em 
sua vida neste momento. Exigirá calma e atitude fria 
para conseguir lidar com a falta de tato, ou agressivi-
dade com colegas. Sua saúde pode se ressentir, nesse 
momento tenha cuidado com sua respiração e com seus 
órgãos reprodutores.

Semana intensa e com emoções à flor da pele. É 
hora de diminuir as atividades sociais, fique perto 
de seu relacionamento, para melhorar ou modificar 
a situação de sua relação. No campo profissional, 
há indícios de mudanças e de um bom movimento. 
Dinheiro pode surgir de forma inesperada.

A semana começa um pouco tensa em sua vida 
pessoal ou familiar (podendo envolver  sua casa ou a 
família). Evite brigas, pois dentro de casa há um risco 
de ser mal entendido. Problemas podem surgir por 
recordações que não foram bem digeridas. Momento 
de focar em seus ganhos e tentar melhorá-los, novas 
oportunidades de trabalho tendem a surgir.

A mente do virginiano estará mais agitada e corre o 
risco de não ser cortêz como lhe é habitual, cuidado com 
a agressividade, especialmente nas palavras. Por outro 
lado há um desejo de renovar sua forma de ter prazer, 
seu modo de lidar com as alegrias da vida. Um projeto 
criativo pode surgir ou um romance pode aparecer.

O libriano estará mais preocupado com sua vida 
material, com seu dinheiro, em finalizar ou ampliar 
investimentos, ganhos e gastos. Recomenda-se con-
trolar seu ímpeto de gastar, pois ele pode estar muito 
alto. O momento pede economia e controle. Grandes 
mudanças em sua vida familiar, pode tanto estar mais 
distante de sua família e criando uma nova como só 

alterando a rotina doméstica.

O escorpiano vive um momento interessante, pois 
após lutar bastante para criar seu espaço, ele pode 
sentir um momento de conflito entre permanecer em 
movimento e o descanso. Existe uma força dentro de 
você, que quer resolver, solucionar as dificuldades. 
No entanto, nesse momento sua energia está baixa, 
indicando que o nativo deve descansar um pouco.

O sagitariano vai ficar por algumas semanas com 
sua energia baixa, principalmente se o nativo não tem 
o hábito de olhar para dentro de si e enxergar suas 
necessidades de se ver, de se conhecer. O momento 
pede um pouco mais de relaxamento, menos aceler-
ação, diminua o ritmo de tudo, trabalho, compromissos 
sociais e até atividades físicas. Descanso é a palavra.

Parece que alguns problemas e projetos que 
estavam em andamento têm agora sua resolução e 
finalização. Agora é hora de aparar arestas e finalizar 
etapas. O capricorniano pode se sentir mais fecha-
do e distante das atividades sociais e dos amigos. 
Profissionalmente é momento de surgirem mudanças 
positivas e oportunidades.

Essa semana traz indícios de conclusões impor-
tantes de projetos profissionais e em seus planos de 
negócios. Uma nova etapa irá começar em sua vida, 
busque descansar e estar pronto para começar essa 
nova fase. Mudanças importantes em seus projetos, 
mas planeje, pois o momento é para apenas ter idéias, 
não marca a aplicação deles, ainda.

O pisciano tem agora um momento importante para 
analisar sua espiritualidade e avaliar sua filosofia de vida. 
No relacionamento com amigos pode estar encerrando 
amizades por dificuldades emocionais a serem resolvidas 
dentro de si. No trabalho ocorrem finalizações de processos 
ligados a projetos com pessoas e empresas estrangeiras ou 
idéias novas. É hora de parar, meditar e descansar.

Mais Expressão

A banda de rock Pa-
ralamas do Sucesso 
se apresenta em In-

daiatuba no dia 17 de março, 

no Clube 9 de Julho. A vinda 
para a cidade é para promo-
ver o mais recente álbum, 
“Sinais do Sim”. 

Os ingressos já podem 
ser adquiridos, no 1º lote, e 
os valores variam de acordo 

com o setor de escolha. Para 
pista (inteira) R$ 92; pista 
(meia entrada) R$ 46; pista 
(promocional) R$ 46. Área 
Vip (inteira) R$ 161; área vip 
(meia entrada) R$ 80,50; área 
vip (promocional) R$ 80,50. 

Camarote (inteira) R$ 184; 
camarote (meia entrada) R$ 
92; camarote (promocional) 
R$ 92. Há também opção de 
mesa com 4 lugares no valor 
de R$ 600 mais taxa de R$ 90.

Lembrando que menores 
de 16 anos não terão acesso 
ao evento. Já nas mesas não 
será permitida a entrada de 
menores de 18 anos.

Os ingressos devem ser 
comprados através do site 
www.blueticket.com.br.

Show
No palco, Herbert Viana, 

Bi Ribeiro e João Barone 
irão celebrar as boas com-
posições de sua trajetória 
como os hits consagrados 
"Alagados", "Meu Erro", 
"Óculos, "Selvagem", "Uma 
Brasi leira" e "Lourinha 
Bombril", assim como por 
canções mais recentes como 
"Itaquaquecetuba", "Olha a 
Gente Aí", "Sempre Assim" 
e "Sinais do Sim".

Paralamas do Sucesso retorna à Indaiatuba com show no Clube 9 de Julho

O Carnaval é a época do ano 
mais aguardada pelos brasilei-
ros e por isso, o Clube 9 prepa-
rou uma programação especial 
para o público cair na folia. O 
Carna 9 será realizado entre os 
dias 9 e 13, mesclando muito 
pagode, samba, axé e funk. 

Abrindo a temporada de 
diversão, o Lançamento Carna 
9 que acontece sábado, dia 
3, às 22h, conta com a pre-
sença da banda Medley, que 
adiantará um pouco do que 
reservam os quatro dias do 
evento. A nostalgia das clássi-
cas marchinhas carnavalescas 
é a atração do primeiro dia de 
folia, 9. Com início às 21h, a 
festa será comandada pelo DJ 
Dany e Bateria Classe A, que 

se apresentará acompanhada 
de instrumentos como trom-
pete, trombone e saxofone. 
No dia seguinte, 10, às 22h, a 
banda Medley retorna com um 
repertório recheado de muito 
axé, samba, pagode e funk.

A garotada também cairá 
na folia no dia 11, às 16h, com 
a primeira matinê, ao som de 
músicas infantis e sucessos 
de carnaval tocados pelo DJ 
Dany. No mesmo dia, às 19h, o 
Clube recebe a Bateria Classe 
A e Serjão Grupo Nó na Ma-
deira para a pós-matinê. Sam-
bas enredos famosos, pagode e 
a presença de passistas são as 
atrações da noite. A programa-
ção do dia 13 conta com mais 
uma matinê, às 16h, e grupo 

Pintou o Samba, às 19h.
Toda a programação do 

Carna9 acontecerá no Salão 
Social, que contará também 
com serviços de bar e lancho-
nete. A decoração é assinada 
por Jimmy Silva e promete 
muitas máscaras, painéis colo-
ridos, bolas de vinil e adereços 
com temas carnavalescos.

Os convites estão à venda 
na Secretaria do Clube 9 e 
custam R$ 40 para convidados. 
Para as matinês, crianças até 9 
anos de idade não pagam e de 
10 a 15 anos de idade pagam 
meia entrada no valor de R$ 
20. A entrada para associa-
dos é gratuita. Para os dias 
9 e 10 é opcional a reserva 
de mesas, no valor de R$ 60 

para convidados e R$ 40 para 
associados. A censura para as 
noites de festa é de 16 anos e 
para as matinês é livre. Mais 
informações pelo site www.
clube9.com.br ou pelo telefone 
(19) 3825 8233.

Jogo das peruas
Tradição no Carnaval do 

Clube 9 de Julho, o Jogo das 
Peruas será realizado no do-
mingo, 11, a partir das 9h. A 
brincadeira é sempre aguar-
dada, principalmente, pelos 
associados que acompanham 
os participantes passeando de 
trem pela cidade trajando figu-
rinos femininos, reunindo-se 
depois nos campos do Clube 
para uma partida de futebol.

O Topázio Cinemas de Indaiatuba irá realizar a partir de 
hoje, 1º de fevereiro, a venda antecipada de ingressos para 
o filme Pantera Negra.

O longa-metragem acompanha T’Challa que, após a morte 
de seu pai, o Rei de Wakanda, volta para a isolada e tecnolo-
gicamente avançada nação africana para assumir o trono. Mas 
com o reaparecimento de um velho e poderoso inimigo, o valor 
de T’Challa como rei – e como Pantera Negra – é testado, já que 
um conflito surge e coloca o destino de Wakanda e do mundo 
todo em risco. Agora, o jovem rei precisa reunir seus aliados e 
liberar todo o poder do Pantera Negra para derrotar seus inimigos 
e assegurar a segurança de seu povo e de seu modo de viver.

As primeiras críticas apontam o filme como surpreen-

dente, representativo e político, além de exaltarem o visual, 
a trilha sonora e as atuações, que contam com Chadwick 
Boseman (já visto no papel em Capitão América: Guerra 
Civil), Michael B. Jordan (Creed: Nascido para Lutar), Lu-
pita Nyong’o (12 Anos de Escravidão), Andy Serkis (Planeta 
dos Macacos: A Guerra), Danai Gurira (The Walking Dead), 
Daniel Kaluuya (Corra!), entre outros.

O filme será exibido tanto no Shopping Jaraguá quanto no Polo 
Shopping, nas versões legendadas e dubladas, convencionais e em 
3D. A estreia nacional está programada para o dia 15 de fevereiro.

Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias físi-
cas do Topázio Cinemas, nos totens de autoatendimento e 
também no site da Ingresso.com.



novidade Sônia Fonseca

Adelaide Decoração

Duas Rodas

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

Central MF Frios e Laticínios 

Casa da Esfiha

Entrega do Certificado do 
Troféu Frutos de Indaiá

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

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

Não perca neste sábado Dia da Massa no Grenelle GastroPub 
na hora do almoço: Canelone presunto e queijo, Tortei de 
abóbora, Nhoque de batata recheado de muzzarela, Muzzarela 
Nhoque de batata ao sugo e Nhoque de mandioquinha ao 
molho de cogumelos. Vai ser sensacional! Avenida Conceição, 
250 - Fone: 2516-1289.

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

Com esse calor nada melhor do que uma refeição leve. Vá deliciar 
o Banquete Árabe da Casa da Esfiha, de segunda a sexta-feira, na 
unidade do Polo Shopping, em Indaiatuba, você escolhe as melhores 
comidas árabes em sistema de buffet por quilo. Não existe nada melhor!

Bicicleta aro 29 SENSE SL modelo 2018 - Seu quadro possui a 
sigla SL onde o mesmo significa SUPER LIGHT, possui também 
o novo garfo Rock Shox a ar, rodas super leves e prontas para 
sistema tubeless, acompanha componentes de alto padrão. Só na 
Duas Rodas você encontra as últimas novidades. Av. Presidente 
Kennedy, 624 - Cidade Nova,  Horário: Fone: (19) 3875-0269
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Casamento de 
Bárbara Suave 
e Paulo Lino 
Soares. É a 
A Nova Loja 
homenageando 
seus clientes

Mais Expressão

Joana, proprietária da Auto 
Escola Nato Sara, da Saúde e Vida

A Centrar MF é um distribuidor de alimentos de frios fatiados e vende 
no atacado e varejo, oferecendo para lanchonetes e restaurantes. 
Variedades incrível de queijos e todos os frios. Montamos ao sua 
tábua de frios ao seu gosto e frios picados para aperitivo. Aproveite 
também nossas promoções semanalmente. Confira na Rua 11 de 
Junho, 232. Fone: 3816-7750 / 3392-0501. Demais!

Keli e Paulo

Helder e Daniela

Andros e Pedro
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A FORMA DA ÁGUA - Lançamento  -  Drama / Ficção / Romance 
-  Classificação 16 anos  -  123 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   16h00  /  18h40  /  21h20
...........................................................................................................
TODO O DINHEIRO DO MUNDO - Lançamento  -  Drama / 
Suspense  -  Classificação 16 anos  -  132 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   15h50  /  18h40  /  
21h30
...........................................................................................................
PADDINGTON 2 - Lançamento  -  Aventura / Comédia -  Clas-
sificação livre  -  104 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   14h45  /  17h15  /  20h00
...........................................................................................................
MULHERES DIVINAS - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  
Comédia Dramática  -  Classificação 14 anos  -  96 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (3):  14h10. *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
...........................................................................................................
THE POST - A GUERRA SECRETA - 2ª semana  -  Drama / 
Suspense  -  Classificação 12 anos  -  115 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Sábado (3):  16h20  /  19h20  /  
21h50. Domingo (4):  16h20  /  19h20. Segunda (5),  Terça (6)  e  
Quarta (7):   16h20  /  20h00
...........................................................................................................
MAZE RUNNER: A CURA MORTAL - 2ª semana  -  Aventura 
-  Classificação 12 anos  -  142 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   19h00
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   17h35  /  20h40
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   15h40
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   20h50
...........................................................................................................
ME CHAME PELO SEU NOME - 2ª semana  -  Drama / Romance  
-  Classificação 14 anos  -  133 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   21h15
...........................................................................................................
GABY ESTRELLA - O FILME - 2ª semana  -  Comédia / Família  
-  Classificação livre  -  94 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   16h50
...........................................................................................................
SOBRENATURAL - A ÚLTIMA CHAVE - 3ª semana  -  Terror 
/ Suspense -  Classificação 14 anos  -  103 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   22h00
...........................................................................................................
O TOURO FERDINANDO - 4ª semana  -  Animação / Comédia 
/ Aventura -  Classificação livre  -  97 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Domingo (4):  14h30  /  19h00
Segunda (5),  Terça (6)  e  Quarta (7):   19h00
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Domingo (4):  14h20  /  16h40  /  
19h20. Segunda (5),  Terça (6)  e  Quarta (7):   16h40  /  19h20
...........................................................................................................
JUMANJI - 5ª semana  -  Aventura  -  Classificação 12 anos  -  119 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   15h00
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   18h15  /  21h40
...........................................................................................................
FALA SÉRIO, MÃE! - 6ª semana  -  Comédia  -  Classificação 
10 anos -  79 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   15h15
...........................................................................................................
EXTRAORDINÁRIO - 9ª semana  -  Drama  -  Classificação 10 
anos  -  114 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Somente na Quarta (7):   14h00 (Cinematerna)
...........................................................................................................

CINEMA
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O Centro Infantil Boldrini inaugurou a nova sala de quimio-
terapia do hospital. O espaço conta com 300 metros quadrados 
de área, nos quais estão dispostos sete macas e cinco poltronas 
para o atendimento de quimioterapia ambulatorial. A nova dis-
posição facilita o atendimento e a realização dos procedimentos.

No dia 28 aconteceu na Casa da Amizade de Indaiatuba, 
uma conversa engajada com o Governador Distrital Viotto, e 
a conselheira distrital Leonilde, casal do Distrito 4310. Manhã 
proveitosa onde os clubes das áreas 4 e 5 puderam mostrar suas 
metas e projetos, trabalhos e seus esforços para o bom futuro em 
Rotary, com foco em DQA. Belo trabalho governador Viotto! 

Aniversariantes - Atento

Joelma comemorou mais 
um ano de vida no dia 29

Ivan completou mais um 
ano de vida no dia 28

Jandeir e 
Deusilene 
da JT 
melhorias, 
recebendo o 
Certificado 
do Troféu 
Frutos de 
Indaiá

Luiz Queiroz 
e Rosani 
Queiroz, 
recebendo o 
Certificado 
do Troféu 
Frutos de 
Indaiá

O papai Márcio, a mamãe Daniela comemorando o primeiro 
aninho da linda princesa Rafaela, onde se divertiram 
muito com uma linda festa no Buffet Villa Jujuba. Faça seu 
orçamento. Av. Conceição, 48 ou (19) 3801-3919

Andréa, Julia e Fabio Pinink, da Indalux Iluminação em Led, 
curtindo as férias no Celebration Resort Olímpia
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Muitas pessoas têm dúvidas o porquê de valores tão elevados de 
umas garrafas de vinho. 
Pra entender melhor esta diferença é preciso aprender sobre a 
videira que é uma planta arbustiva e trepadeira que pertence à 
família botânica das vitáceas que surgiram os 02 gêneros Vitís;
- Vitís Viníferas 
- Vitís Labrusca 
Para não confundir muito, posso explicar da seguinte forma:
- Vitís Viníferas é que por que são uvas ideais para fazer vinhos 
finos, chamadas também de uvas europeias largamente utilizadas 
para elaboração de grandes e bons vinhos finos, com as variedades 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Carminere, Pinot noir, etc. 
E que há mais de Cinco mil variedades destas uvas espalhadas no 
mundo todo, sendo trinta delas as mais conhecidas mundialmente. 
- Vitis Labrusca em outros países não são empregadas para se 
elaborar vinhos de mesa, como porta enxerto ou para torná-las 
hibridas com as Vitís viníferas para produção de vinhos coloniais 
ou artesanais.
Esta variedade de uvas é também conhecida como Uvas Americana. 
Sua estrutura para se elaborar vinhos é bem inferior ao comparado 
com as Vitís viníferas e muito bem empregadas na fabricação de 
suco de uva, geleias e cosméticos.
É uma videira resistente a pragas e se adapta a qualquer tipo de 
solo e clima. Entre as mais conhecidas estão a Bordô, Isabel e 
Niágara e Concord. 
E no passado o Brasil possuía 90% de uvas Labrusca para elabo-
ração de vinhos de Mesa ou chamados de ``Vinho de Garrafão´´. 
Atualmente o Brasil possui muitos vinhedos de Vitís viníferas, até 
mesmo em regiões que não se plantavam videiras hoje começam 
a despontar como sendo territórios que elaboram grandes vinhos 
finos. Com destaque para São Paulo (São Roque, Espirito Santo 
do Pinhal, Ituverava e Amparo) Minas Gerais (Andradas, Poços de 
Caldas e Cordislândia), Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco Bahia.
E ainda há outras variedades de uvas que são indicadas para comer. 
Assim se torna importante saber que as Vitís Viníferas têm origem 
Europeia e a Vitís Labrusca é Americana. (Estados Unidos).
Sendo assim os vinhos elaborados com variedades Europeias 
possuem maior valor agregado em função de sua origem, manejo 
e quantidades de garrafas disponíveis para venda.
Alguns países como a França, Chile e Argentina é proibido plantar 
uvas americanas por causa da baixa qualidade destas uvas. 
E vinhos simples elaborados com as variedades americanas, que 
nascem em qualquer solo e em quaisquer condições climáticas 
vão gerar vinhos de menor valor agregado, mas podemos também 
indicar que se bem vinificados, podem se tornam vinhos agradáveis 
ou até por preconceito algumas pessoas á consideram odiáveis.
Lembro-lhes que em função de algumas variedades Vitís Labrus-

ca não alcançarem o teor de açúcar ideal 
para gerar álcool vínico para legislação 
brasileira é indicado inserir açúcar de cana 
para fermentação e também para fazer o 
vinho suave. 
Se você é um amante de vinhos, com certeza 
um dia já tomou um vinho tinto de mesa ou 
vinho da variedade Vitís Labrusca. 
Qualquer duvida estamos à disposição pelo 
e mail: contato@trattoriadovinho.com.br

Por que existem vinhos tão caros 
vinhos baratos? 

Maycas Del 
Limarí Sumaq 
Reserva Pinot 
Noir 2016

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

Vinho da semana é este vinho 
tinto Maycas Del Limarí Sumaq 
Reserva Pinot Noir 2016
País: Chile 
Região: Valle del Limarí
Este Pinot Noir com aromas de 
frutas vermelhas maduras, como 
cerejas, amoras e framboesas, 
com notas de baunilha e nuance 
mineral. Em boca possui bom cor-
po, frutado, com deliciosa acidez e 
taninos presentes.
O seu Amadurecimento é de 10 me-
ses em barricas de carvalho e tanques 
de aço inox.
 É elaborado pela Maycas del Limari, 
vinícola chilena localizada às portas do 
deserto do Atacama

social & gastronomia
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Pedro Mantoanelli e Joaquim Carlos do Carmo Junior na 
volta às aulas no Colégio Montreal

Maria Sofia de Toledo, Maria Fernanda Talzi e Isabela 
Ghidini no 1º dia de aula no Colégio Montreal

Alunos do Infantil 5B do Objetivo no 1º dia de aula Alunos da 3ª série do Ensino Médio no 1º dia de aula do Objetivo

O Prefeito Nilson Gaspar ao lado das representantes do CIRVA, 
Adriana Mioto, Denise Rezende e do proprietário da Supermercearia 
Lopes André Teixeira Lopes, na festa de 29 anos do Supermercado

Helton e Bruno, funcionários da Supermercearia Lopes 
distribuindo Refrigerante e Cachorro-Quente na festa do 
Supermercado realizada no sábado, dia 20

Ângelo, Afonso e Heymos no Grenelle Gastro PubPatrícia e César no Grenelle Gastro Pub

Abel, Felipe, Fábio e Vinicius no Cintra RestauranteJosé no Cintra RestauranteRobson no Cintra Restaurante

Eliane e Juninho no Restaurante Via BrasilAlexsandra, Helena e Sofia no Restaurante Via Brasil
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gente de expressão

Runner Indaiatuba chega com 
novo conceito em academia

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!

atendimento@maisexpressao.com.br
Classificados grátis - Faça o seu!
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Os proprietários da Runner Indaiatuba, Humberto Panzetti, 
Raquel Pessanha e Sergio Pessanha

Sergio Pessanha (proprietário da Runner Indaiatuba), Iuri Venâncio, Victor Martins, Patricia 
Rocha, Julio Papeschi, Rubens Rodrigues e Erika Suiama

Regina Ribeiro, Sandro Ribeiro e Humberto Panzetti

Os proprietários da Runner Indaiatuba Raquel e Sergio 
Pessanha com Ivanilde Reis, Cerimonialista e Blogueira

Patricia Rocha, Patricia Madeira, Rubens Rodrigues e Raquel Pessanha (proprietária da 
Runner Indaiatuba)

A Runner chegou 
a Indaiatuba. Com 

equipamentos importados 
e de última geração, 
a academia promete 
ser a nova sensação 

da cidade, oferecendo 
até 72 aulas semanais, 

aperfeiçoando seu treino 
conforme a necessidade. 

Parabéns Raquel e  
Sergio Pessanha pelo 
empreendedorismo e 

escolha de uma empresa 
de qualidade para 

enaltecer Indaiatuba. Guilherme Miranda (Supervisor da Musculação), Raquel Pessanha e Sergio Pessanha 
(proprietários da Runner Indaiatuba), Erika Suiama (coordenadora técnica)

Erika Suiama, coordenador técnica, Leiza, Marina e Jéssica

Pedro Mendes CEO do Grupo Futuro recebendo o 
Certificado do Troféu Frutos de Indaiá

O Gerente Paulo e o Proprietário Masao da Kanesaki 
recebendo o certificado do frutos de Indaiá

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

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

Equipe Sub 09 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente amistoso interno

Equipe Sub 13 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente amistoso interno



        caderno de negóciosNº 782

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 CANDELARIA  
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

Locação – Apartamentos

Solar dos girassóis AP00816 {OPOR-
TUNIDADE} 
02 dormitórios, wc, sala, cozinha, 01 
vaga 
apto térreo  
R$ 500,00 + COND + IPTU

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 Cond. e IPTU).

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

Apartamento Centro AP00854 
02 dormitórios com armários (01 suíte), 
sala 02 ambientes, wc, cozinha com 
armários, A.S. 01 vaga. ( cond com 
piscina e salão de festa)
R$1.300,00 + Cond + IPTU

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 dormitórios, sala, cozinha, Wc e 01 
vaga.
R$ 170.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pq. São Lourenço –AP00818
03 dormitórios (01 suíte), sala, Wc, 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 dormi-
tório, Wc. Casa fundos – 01 dormitório, 
cozinha, Wc. R$210.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA - CHÁCARAS

Recanto Campestre: CH 00328
 03 dormitórios (01 suíte), sala, co-
zinha, 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, cozi-
nha americana c/despensa, sala de 
jantar, mezanino para TV.
Parte térrea: Sala grande
 Área externa: Churrasqueira, pis-
cina, campo de futebol, lago, poço, 
canil,04 vagas.
R$ 1.010.000,00

VENDA -TERRENOS 

OPORTUNIDADE!
JD.IMPERIO (VILA PARATY) – 
TR00799 
150m² PREÇO DE LANÇAMENTO. 
R$89.990,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Loteamento Jd. Residencial Dona 
Lucilla
 Terrenos de 300 m² E 378 m².
 Valores a partir de R$ 240.000,00.

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

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

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

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

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

Jd. Valencia – CA02976
03 dormitórios (01 suíte) ar 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 
completa, área de lazer com quiosque, 
churrasqueira e piscinas.
R$ 530.000,00

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

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

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

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

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

Res. Village Terras de Indaiá – 
CC00049
 03 dormitórios, closet, sala 02 ambien-
tes, escritório, copa, cozinha, despensa, 
lavanderia, vaga 06 carros, área de 
lazer com salão de festa, quadra de 
tênis, sala de ginástica, campo de fute-
bol e área de recreação infantil (aceita 
permuta por apartamento ou casa térrea 
em cond. Fechado) 
R$ 1.350.000,00

Jd.Feres – CA02990
Linda casa, piso superior: 04 dormitórios 
(01 suíte) e Wc social, copa, cozinha 
planejada, área de serviço, duas amplas 
salas, sala de estar, sala de jogos, 
bar, lavabo, dormitório com suíte p/ 
empregada, piscina, salão, churrasquei-
ra, forno, e 04 vagas. Aquecimento solar 
térmico. R$ 1.500.000,00
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VISITE NOSSO SITE E CONFIRA OS IMÓVEIS PARA VENDA COM FOTOS: www.localizaimoveis.net 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA.107 – JD.SANTA CRUZ – R$250 MIL – 
dorm,sala,copa,coz,lavanderia,wc,edicula 
CA.210 – JD.SÃO FRANCISCO – R$240 
MIL – 2dorms,sala,coz,wc
CA.234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dor-
ms,sala,coz,2 wc,lavanderia,quintal,gara-
gem 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,lavande-
ria,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$690 MIL 
– 3 suites,sala 2 ambientes,coz planeja-
da,lavanderia,lavabo,2 wc social,churras-
queira com pia,aquecedor solar,quintal,ga-
ragem coberta para 2 carros.
CS.329 – VL.RUBENS – R$470 MIL – 3 
dorms(1st),sala de estar e jantar,coz,es-
critório,wc,nos fundos coz e wc,portão 
eletrônico,garagem coberta para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 
3dorms(1st),sala,coz,lavabo,lavanderia,-
garagem. 
CA.369 – PQ.INDAIA – R$370 MIL – 3dor-
ms(1st),sala,copa,coz,escritório,2wc,la-
vanderia,garagem coberta para 2 carros. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3dorms 
(1st),sala de estar com pé direito duplo,sa-
la de TV com lareira no mesanino,lavabo,-
coz planejada,lavanderia,dorm e WC de 
empregada,escritório,área gourmet,área 
de luz,garagem coberta para 2 carros e 
descoberta para 2 carros.
CA.381  –  VL  MARIA  HELENA – 
R$1.700.000,00 – 3dorms(1st),sala 3 
ambientes,coz ampla,lavabo,dispensa,la-
vanderia,dorm e wc de empregada,edícula 
com 2 wc,churrasqueira,piscina,quintal,ga-
ragem. Obs :para construtores é possível 
desmembrar os 2700m² em lotes sendo 3 
de 380m² e 1 de 950 m²

CONDOMÍNIOS FECHADOS – CASAS 

CS.323 – BRESCIA – R$540 MIL – 3dorms 
(2sts),sala 2 ambientes,coz planejada,la-
vanderia,wc,lavabo,churrasqueira,gara-
gem para 3 carros,
C S . 3 2 1  –  V L  B O R G H E S E  –  R $ 
1.600.000,00 – 3dorms planejados (2 
st),sala 2 ambientes com lareira,lavabo,-
varanda,lavanderia,escritório,dispensa,w-
c,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,va-
randa,coz,2 wc,ar condicionado,garagem 
coberta para 2 carros.
AP.553 – JD ALICE – R$200 MIL – 2dorms 
com ae,sala,coz planejada,wc com ae,1 vaga 
de garagem
AP.554 – JD.MONTE VERDE – R$255 
MIL – 2 dorms (1st),sala 2 ambientes,coz 
americana,wc com box e gabinete,1 vaga de 
garagem descoberta

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS 
E COMERCIAIS APARTIR DE 
300M² APARTIR DE 180 MIL

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

CHÁCARAS 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,co-
z,WC,garagem para 5 carros. 

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORM.

VILA ALMEIDA – R$440,00 – dorm,coz 
e wc 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –
R$450,00 – dorm,sala,coz,wc
JD.CALIFORNIA – R$450,00 – dorm,-
coz,wc
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,-
sala,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,-
sala,coz,wc,garagem
JD.SANTA CRUZ – R$1200,00 – 2dor-
ms,sala,coz,wc,garagem
VL.ALMEIDA – R$1300,00 – 2dorms(1s-
t),sala,coz,wc,garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – 
(SOBRADO)  - 2dorms,sala,coz,2wc,la-
vanderia com wc,sacada,garagem
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3dorms,sa-
la,coz,wc,garagem para 1 carro                           
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,cozinha plane-
jada,dispensa,wc social,garagem p 2 
carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3dorms c/
sacada e armários (1st c/hidro),sala de 
estar c/ lareira,sala de jantar e TV,copa,-
coz planejada,lavabo,lavanderia,dorm 
e WC de empregada,escritório,dispen-
sa,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.
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms,sala,co-
z,WC,sacada,1 vaga de garagem

JD.MONTE VERDE – R$1000,00 – 2dor-
ms (1st),sala 2 ambientes,coz americana 
planejada,wc,1 vaga descoberta 
JD.NELLY – R$1320,00 – 3dorms(1st),sa-
la,coz,WC,1 vaga de garagem 
PQ.BOA ESPERANÇA – R$2 MIL – 3dor-
ms (1st) todos com a/e,sala 2 ambien-
tes,sacada,coz com a/e,lavanderia,WC 
(NOVO)
CIDADE NOVA – R$2500,00 – 3 dor-
ms,(1st),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,es-
critório
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 – EDI-
FICIO CORDOBA
CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA 
– R$900,00 á R$1.000,00 – salas de +ou- 
45m² á +ou- 55m² com WC privativo,1 vaga 
de garagem,no edifico : elevador,escadas,-
serviço de limpeza,portaria virtual,monito-
ramento 24h,WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m²,2wc,coz
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – sala 
para área de saúde c/wc privativo,incluso 
água,luz,IPTU,ar condicionado,lixo branco.
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m²,2wc,1 
vaga de garage,sacada,ar condicionado,-
montado para estetica
VL.CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 
46m²,2wc,1 vaga de garagem

TERRENOS

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

GALPÃO

PQ.DAS NAÇÕES – R$3.600,00 – 2wc,-
mesanino com escritório,copa e wc
JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  219m²,es-
critório,4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  
658m² 
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ref. site 225791 – Jardim Colonial – 2 
dorms.(1 suíte) /lavabo / sala / cozinha/ 
escritório / gar. 4 vagas – R$ 320.000,00

ref. site 277991 - Terreno com 420 m² 
- R$ 170.000,00

ref. site 913451 -  Terras de Itai-
ci - 1.600 m² com terraplanagem já 
realizada – R$ 300.000,00

ref. site 178991 - Vila Florença - 3 dor-
ms. (1 suíte) / sala / coz. / quintal / gar. 
2 vagas - R$ 1.300,00

ref. site 409991 - Jardim Barcelona - 3 
dorms. /sala tv e jantar /coz. Americana /
despensa / gar. 2 vagas – R$ 360.000,00

ref. site 57128 – Parque das Nações 
- 3 dorms. (suite) / sala / coz. / 2 wc. / 
gar. 2 vagas – R$ 1.250,00

ref. site 169781 - Parque São Lourenço 
- 3 dorms.(1 suíte) / 2 wc / coz. / sala / 
gar. 2 vagas – R$ 350.000,00

ref. site 00941 – Solar de Itamaracá – 3 
dorms. (suite c/ closet) / coz. plan. /sala 
3 amb. /gar. 2 vagas – R$ 2.500,00

ref. site 515591 – Centro – Casa 
Comercial - 6 salas amplas / cozinha 
planejada – R$ 3.000,00

ref. site 139991 - Colinas do Mosteiro de 
Itaici – 3 stes (1 máster) /coz. plan. / sala 
tv e jantar / gar. / piscina – R$ 4.800,00

ref. site 920891 - Parque Residencial 
Indaiá – 3 dorms. /sala jantar e tv / 
coz. plan. – R$ 320.000,00

ref. site 268991 - Terra Magna - 3 
suítes (com ar condicionado) / jardim 
/ piscina – R$ 3.500,00 
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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
Classificados18B

Casas 2 dorms 
– Financiamento 
pela caixa ecôno-
mica do terreno 
e da construção. 
Consulte-nos F. 
(19) 98136-7331 
/ (19)3885-4500 
CRECI 74.092
Casa com 2 dor-
ms no Jd. Pedro-
so 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
Vila Maria Helena 
ou troca por casa 
menor valor - 2 
casas - AT: 370m² 
R$450.000,00 tra-
tar com proprie-
tário F. 9.9237-
6716

Casa com 3 dorms 
no Altos de Itaici 
R$850 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa de 3 dorms 
na Vl Maria Helena 
com  at : 2700m², 
para construtores é 
possível desmem-
brar 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 ja-
neiro por apenas: 
R$250.000,00 03 
dormitórios, suite, 
churrasqueira, ga-
ragem com portão 
eletronico, bom 
acabamento em 
lote de 125m2. F. 
3017-2608/99762-
7997 / 3935-3294

O p o r t u n i d a d e 
única ! !  Ja rd im 
B e l o  H o r i z o n -
te  -  3  dormi tó -
r ios (1suite) de 
R $ 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 
em oferta somen-
te  pa ra  o  mês 
de  j ane i ro  po r 
R$280.000,00 3 
dormitórios, suite, 
churrasqueira, ga-
ragem com portão 
eletrônico, bom 
acabamento em 
lote de 150m2. 
F .  3 0 1 7 - 2 6 0 8 
/ 9.9762-7997 / 
3935-3294 corra!!
Jd. Colibris, 2 dor-
mitórios (1 suíte) 
sala, cozinha, wc 
social, lavanderia, 
garagem p/ 2 autos. 
Oportunidade úni-
ca!! Em oferta para 
o mês de janeiro 
de: R$300.000,00 
p o r  a p e n a s : 
R $ 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 
ac .  F inanc ,  ou 
terreno no negó-
cio. F.3017-2608 
/  99762-7997 / 
3935-3294
Oferta inacredi-
tável !  Nair  Ma-
ria em salto sp, 
p r ó x i m o  a  c o -
breq, em lote de 
180m2 04 cômo-
d o s  e  e n t r a d a 
para autos, ape-
nas: R$200.000, 
estuda 50% de 
e n t r a d a  6 0  x 
R$1650,00 direto 
com o proprietá-
rio. F. 3017-2608 
/  99762-7997 / 
3935-3294.

Jardim Hubert: 3 
dormitórios (1 sui-
te) cozinha ame-
ricana-mezanino 
nos fundos - ga-
ragem c/portão 
eletronico – lote 
de 130m2. Opor-
tunidade única!! 
R $ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Aceita lote/ finan-
ciameno. F. 3017-
2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294.
I m p e r d í v e l ! ! 
Permuta-se uma 
ót ima casa em 
½ lote, no Jd.do 
Val le ,  por  uma 
na cecap. Base: 
R$320.000,00 se 
for de maior va-
lor, pode-se voltar 
até 30mil reais. F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294.
Excelente casa 
terrea no Parque 
São Lourenço a 
50m do Parque 
das Frutas, 3 dor-
ms., 1 suíte, 1wc 
social, coz c/ ar-
marios , lavanderia 
coberta e fechada. 
Quintal c/ churras-
queira, 2 garagens 
cobertas, portão 
eletronico. Bairro 
diferenciado, bem 
arborizado e fácil 
acesso ao Centro 
e a Rod. SP75. 
Documentação ok!  
R $ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Acei to permuta 
com chacara no 
Mosteiro de Itaici. 
F.: (19) 3875-0423 
/ 99346-7999. tratar 
com proprietário. 

M o n t r e a l  
(R$470mi l )   – 
Vendo casa fino 
acabamento, com 
agua quente, cap-
tação de água da 
chuva , lavabo, 
suíte master,  2 
Demi suíte, chur-
rasqueira, etc. F. 
9.8151-0501
Vendo ou troco 
terreno local do 
Jd. Esplanada I à 
50 m da Av. Por-
que. Ecológico. 
Ac. terreno de me-
nor valor em lo-
teamento aberto. 
Doc. Ok. F. 99321-
2684 (whatsapp) 
ou 98131-5384. 
R$ 235.000 com 
proprietário.
Vende-se ou tro-
ca-se casa Jd. 
Monte Verde (tra-
tar com proprie-
tário) - 2 dorms 
internos + 1 quarto 
e uma suíte (am-
bos externos), co-
zinha com armá-
rios planejados, 
ambiente aberto 
com sala, quarto 
com armário pla-
nejado, AS, área 
gourmet e pisci-
na. Ótima locali-
zação, garagem 
p/ 2 carros, aque-
cedor solar, cerca 
elétr ica, alarme 
de seg., e portão 
eletrônico. Perto 
de padaria, super-
mercado, etc. A.T 
: 250 m² ; A.C 140 
m². F. 3816-2011 
ou 9.7119-8369

Vi la  Br izola  – 
CA02996 - Casa 
frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitó-
rio, Wc. Casa fun-
dos – 01 dormitó-
rio, cozinha, Wc. 
R$210.000,00  F. 
3875-2215
Vila Nossa Se-
nhora Aparecida 
(troco menor valor) 
- vale a pena ver. 
Casa vaga, super 
nova com 5 dorm. 
(1 suíte), 3 vagas 
a 1 quadra da Av. 
Pres. Kennedy e 1 
quadra da Av. Con-
ceição em frente 
ao Parque Ecológi-
co. Rua do Subway 
R$ 570.000. Tratar 
com o proprietá-
rio F. 9.8817-5312 
(whatsapp) 
Construimos ca-
sas no condomí-
nio Montreal - em 
fino acabamento 
3 suítes, lavabo, 
pergolado, 2 gara-
gens, blindex ver-
de, acabamento 
em granito, vende-
mos na planta F. 
9.8151-0501

  
Apto com 3 dorms 
na Cidade Nova 
R$ 800 MIL - (19) 
98136-7331 CRE-
CI 74.092
Apto com 2 dor-
ms no Jd. Renata  
R$200 MIL - (19) 
98136-7331 CRE-
CI 74.092

Apto co/ 3Ds - chá-
cara do trevo R$370 
mil  F. 98136-7331 
CRECI 74.092 
Apto Bosque Cam-
pinas 1 dorm. F. 
9.7405-3774 

 
Apto no centro 
com 3 quartos, 1 
wc, sala, cozinha e 
lavanderia, tama-
nhos confortáveis. 
R$ 1.300,00 (IPTU e 
condomínio incluso 
no valor), precisa de 
fiador. F. 3835-1772 
e 9.9708-3931
Praia Grande - Vila 
Guilhermina, final de 
semana ou tempo-
rada. F. 3328-4766 
ou 9.9564-4054

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

Pq. Da Grama com 
5.130 m² R$180 MIL 
(19) 98136-7331 
CRECI 74.092

 
Loteamento Jd. 
Residencial Dona 
Lucilla -  Terrenos 
de 300 m² E 378 
m². Valores á partir 
de R$ 240.000. F. 
3875-2215
Mosteiro de Itaici– 
TR00794 - Terreno de 
2.500 m² R$ 370.000 
F. 3875-2215
Oportunidade! Jd. 
Império (Vila Pa-
raty) – TR00799 - 
150m² preço de lan-
çamento. R$89.990 
F. 3875-2215
C o n d .  F e c h a -
do Terra Nobre 
c/ 300m2 – pla-
no, fica entre ca-
sas R$205.000 F. 
9.9324-7676
Jardim Turim - 150 
m² ; documentação 
ok; R$ 108.000 F. 
9.8294-3074
Condomínio Mon-
treal - 184 m² já com 
topografia pronta. 
R$ 165.000 F. 
9.8151-0501

 
Loja alugo mais 
dois pisos 150 m² 
junto ou separado 
C i d a d e  N o v a 
próxima a Avenida 
C o n c e i ç ã o  F . : 
F:974 053 774 
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Cruze  1.4 Tur-
bo, 2017, preto, 
automático, Flex, 
km: 8.163, por R$ 
87.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamen-
to e financio tam-
bém.Entre em con-
tato 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 contato 
com Alexandra,F. 
(19)97409-7070
M a r c h ,  1 . 0 S , 
completo,manual, 
Flex, preto, por 
R $  3 3 . 9 9 0 , 0 0 , 
km:47.600, por R$ 
33.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
Onix 1.4 LT, 2016, 
automático, pra-
ta, Flex, por R$ 
45.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
:(19)97409-7070.
Citroen Palas mo-
delo 2011-2010 cor 
cinza, completo, 
baixa quilometra-
gem R$ 19.000,00 à 
vista. Venda urgen-
te, motivo mudança. 
F.: (19) 98151-0501

Etios Sedan Pla-
t inum,  manual , 
preto, Flex,banco 
de couro, 2016, 
km:76000, por R$ 
47.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamen-
to e financio tam-
bém.Entre em con-
tato com Alexandra, 
F. (19)97409-7070.
C o r o l l a  X E I 
2.0, prata, Flex, 
a u t o m á t i c o , 
km:102.266, por 
R$ 56.990,00, à 
vista. Aceito car-
ro como parte de 
pagamento e fi-
nancio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070
 
Ofereço-me como 
pedreiro,  enca-
nador e reformas 
em gerais (Cons-
trução civil) João 
(19)98329-8580.
Ofereço-me como 
cuidadora de ido-
sos, pessoas com 
necessidades es-
peciais etc. Resi-
dencial e hospi-
talar. Cursando 
enfermagem F. 
9.9980-2723.
Ofereço-me como 
empre i te i ro  de 
obras do básico 
ao ao acabamen-
to. Aceito carro e 
moto. Fone: 3318- 
3573 (Evandro) 
Ofereço-me como 
marido de aluguel 
- Odair F.: 99776- 
6841/99130-7264. 

Salão e galpão 
no Cidade Nova, 
400m². Valor tratar 
com o proprietário. 
F. 9.9292-4120

 
Chuveiro Loren-
zetti - 110 vw R$ 15 
usado  F. 9.8294-
3074
Ferro de passar 
Black&Decker - frio 
110 vw R$ 30,00 usa-
do F. 9.8294-3074
Diversos revis-
tas de artesanato 
e lvros de leitura 
(vários temas)  F. 
9.8294-3074
Tela mosquiteira 
em alumínio: 3 pe-
quenas para WC 
- 0,61/0,81 cm - 
cada - usada R$ 
30 F. 9.8294-3074
T e l a  m o s q u i -
teira em alumí-
nio: 2 compridas 
- 0,44/1,11 cm - 
cada - usada R$ 
30 F. 9.8294-3074
Tela mosquiteira 
em alumínio: porta 
2,12 cm/ 0,88 cm 
usada R$ 120 F. 
9.8294-3074

Tela  mosquitei-
ra em alumínio: 3 
para janela quar-
to  1,50/1,00 cm 
-  cada -  R$ 95 
- usada F. 9.8294-
3074
Fritadeira airfryer 
- Arno - seminova 
R$ 220  F. 3017-
5541 ou 9.9259-
1877
Luminarias fluo-
rescentes tubular: 
(v.w. 110) 1 dupla 
e 1 simples, am-
bas R$ 50 - usada 
F. 9.8294-3074
Aparelho de som 
3/1 Philips mod. 
AS. 125 com 2 
caixas R$ 100 - 
usado F. 3017-
5541 ou 9.9259-
1877
Tacho  de  a lu -
mínio R$ 70 F. 
9.8151-0501
Máquina de corte 
para roupa, nova. 
R$ 400 F. 9.8151-
0501
Forno elétrico Fi-
cher R$ 100 F. 
9.8151-0501
Espelho para loja 
4 mm 1,70 x 1,30 
R$ 380 F. 9.8151-
0501

Bicicleta de cor-
rida importada R$ 
1.390 F. 9.8151-
0501
Cano de aço es-
covado para loja 
R$150  F .  (19 ) 
9.8151-0501
Aparadouro em 
madeira fino aca-
bamento R$ 290 F. 
9.8151-0501
Coleção globo do 
automóvel (meca-
nica) com 5 volu-
mes - usado R$ 60 
F. 3017-5541 ou 
9.9259-1877
Computador com-
pleto e moderno, 
cor preta e com 
webcam. R$ 500 F. 
(19) 98171-4904 c/ 
Claudemir
Chopeira de alu-
mínio semi-nova, 
cromada. R$ 80 F. 
(19) 98201-7566 c/ 
Samantha
Guarda roupa - 
9 portas, preto e 
branco grande, 
usado e bonito. R$ 
200. F. (19) 98201-
7566 c/ Samantha
2 máquinas de 
costura, Singer Zig 
Zag. R$ 150 (cada) 
F. (19) 98366-3278

2 jogos de taças 
(12 de água e 12 
de vinho) R$ 150 
F. (19) 98366-3278
Bicama  nova - 
branca, R$ 300,00 
F.: 98201-7566
Cabeceira de ma-
deira para cama 
de casal R$ 150 F. 
(19) 98366-3278
Doo fogão de 6 
bocas cor bran-
ca, usado. Para 
retirar. F. 98201-
7566
Pedra de mármo-
re granito - preta 
R$ 500 F.  (19) 
98366-3278
Pisos grandes na 
caixa, de porce-
lanato - 5 caixas 
fechadas - branco 
e gelo R$ 300 F.: 
98201-7566
Chiqueirinho de 
bebê -  branco, 
em ótimo estado 
R$ 100 F.  (19) 
9 8 2 0 1 - 7 5 6 6  c / 
Samantha
Título Clube 9 de 
Julho F. 99742-
4977
Cômoda grande 
boa,  usada R$ 
100 - cerejeira F. 
98201-7566

Rack com painel, 
cama de  casa l 
box c/  colchão, 
cama de solteiro 
e colchão, cria-
d o  3  g a v e t a s , 
geladeira duplex 
Bras temp f ros t 
free Clean, máq. 
De lavar Electro-
lux 10 kg, guarda 
roupa 3 portas, 
guarda roupa 2 
portas. F. 99742-
4977
C a b e c e i r a  d e 
c a m a ,  l i n d a , 
branca, na caixa, 
nova. Nunca foi 
usada. R$ 400,00. 
F.  (19)  98201-
7566 c/ Samantha
Procuro geladei-
ra usada funcio-
nado para doação 
F. 98201-7566
Máquina de lavar 
Eletrolux. F. (19) 
98143-4184.
TV full HD Smart 
wi-fi - LG, 43 po-
legadas. R$ 1.100 
F. 9.8151-0501
Máquina amassa-
deira, sovadeira 
com ext rusora /
moldor. R$ 450 
F. 9.8151-0501
Guarda roupa - 
2m x 2,20 de altu-
ra, espelho, porta 
de correr R$ 380 
F. 9.8151-0501
Ventilador turbo 
silencioso, semi-
novo R$ 150 F. 
9.8151-0501
Fogão 6 bocas - 
bege usado e fun-
cionando R$ 150 
F: 98201-7566

 
Fiat Idea - 2008 
-  completo, verde 
claro doc.OK Impe-
cável, de proceden-
cia F.: 99742-4977
Ford Focus Tita-
nium 2.0, 2012, 
Flex, Bege, auto-
mático, km: 33.000, 
por R$ 78.990,00 
à vista. Aceito car-
ro como parte de 
pagamento  e fi-
nancio também.
Entre em contato 
com Alexandra , F. 
(19)97409-7070.
Fit EX, 2016, Flex, 
Azul, automático, 
km: 28.000, por R$ 
62.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamen-
to e financio tam-
bém.Entre em con-
tato com Alexandra, 
F. (19)97409-7070.
Onix  1 .4  LTZ, 
2017, preto, Flex, 
km: 28.650, por R$ 
54.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
F o x  1 . 6 ,  I -
-Motion,Flex, prata, 
por R$ 42.990,00, 
à  v is ta .  Ace i to 
carro como parte 
de pagamento e 
financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
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Ofereço-me para 
cuidar de crianças. 
Formada em pe-
dagogia. Conta-
to. 3834- 8345 / 
99411-7179.
Ofereço-me para 
fazer faxina e pas-
sar roupa. Fone: 
99595-  9448 – 
Sueli.
Ofereço-me para 
manutenção em 
máquina de costu-
ra industrial: Galo-
neira, Caseadeira, 
Reta, Overloque, 
2 Ag, Travete. F.: 
99212-1731.
Ofereço-me para 
Motorista admi-
nistrativo (senhor) 
CNH “D”. Bom co-
nhecimento Capital 
e Interior – Fixo ou 
Freelancer F (19) 
99793-4700.
Ofereço-me para 
trabalhar como cui-
dadora de idoso, 
diurno ou notur-
no, em hospitais 
e residência. F : 
9.9479-0454 ou 
.2516-7008

Ofereço-me para 
t rabalhar  como 
cuidadora de ido-
sos. Possuo refe-
rencia. Tratar c/ 
Leni F: 3894-4778. 
Ofereço-me  p / 
trab.como freelan-
cer em auxiliar de 
cozinha, balconis-
ta de padaria ou 
sorveteria. Rena-
ta Aparecida. F.: 
3935-7618.
Ofereço-me para 
t r a b a l h o  c o m o 
Aux.  De Enfer-
magem, babá ou 
cuidadora c/ Co-
ren. Disponibilida-
de de horário. F: 
(19) 3894- 1610 / 
98985-8142.
Ofereço-me como 
marido de aluguel. 
Faço consertos 
gerais em residên-
cias (hidráulica, 
elétrica e etc.). F: 
9.9830-0614 c / 
Kiko.
O f e r e ç o - m e 
como Motorista. 
Categorias A/D. 
Exp. com cargas 
de pequenos e 
grandes portes. 
Tel.: 3936- 4053/ 
99804-7578.

Ofereço-me para 
t rabalhar  como 
caseiro ou cha-
careiro. Tenho 39 
anos, divorciado, 
sem filhos. Faço 
trabalhos de jardi-
nagem (corte de 
grama) também. 
Tenho maquina, 
não tenho vícios. 
Tratar com Denis 
(11) 952237579.
PROMOÇÃO Pé + 
Mão “R$20,00”. Se-
lamento de Cabelo 
a partir de R$50,00 
(ganha corte) aten-
do também a do-
micilio. F.: 3935-
0499/99369-5615. 
Ofereço-me: Ser-
viço de transpor-
te e remoção com 
caminhão munck 
e bombeamento 
de concreto. Vai 
encher sua Lage?  
Faça um orçamen-
to. Precisa trans-
portar uma máqui-
na pesada? Serviço 
com cesto aéreo? 
Faça um orçamen-
to. Tratar com Nel-
son Eugênio F.:(19) 
99618-4334 (Vivo)  
- 7818-6548 (Nex-
tel) Id: 965*12540.

Ofereço-me para 
fazer  t rabalhos 
de corte de gra-
ma e limpeza de 
te r reno .  Tenho 
máquina. Tratar 
com Denis (11) 
952237579
O f e r e ç o - m e 
c o m o  M o t o r i s -
ta. Categorias A 
e  B  e  serv iços 
gerais. Tel.: 11-
975314276. Com  
carro ou sem car-
ro.
Ofereço-me para 
qualquer reparo 
em sua residên-
cia (Hidraul ica, 
elétrica, pintura, 
te lhados etc. . . )  
F.99755-4276
Ofereço-me para 
lavar, passar, co-
zinhar, faço faxi-
na etc. . .  Tratar 
com Jane Rosa 
F.: 97136-6492 / 
3329-7719.
Ofereço-me para 
aulas part icula-
res cr ianças c / 
dif iculdades em 
a l f a b e t i z a ç ã o , 
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 99357-9318
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
criancas, enfermos, 
pessoas com ne-
cessidades espe-
ciais e etc. Atendi-
mento residencial 
e hospitalar. Pos-
suo experiencia e 
referencias. Evelyn  
19 988584065
Ofereço-me como 
motorista particular 
para shows, janta-
res, teatro, casa-
mento, batizados, 
viagens, compras 
em São Paulo entrre 
outros (Com veícu-
los 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

O f e r e ç o - m e 
c o m o  f a x i n e i -
ra e passadeira 
de roupa. Fone: 
99308-6581.
Ofereço-me para 
serv iços gerais 
ou limpeza. Ede-
nilson F.: 98831-
1369.
Ofereço-me para 
trabalho em re-
sidencia (obras) 
também hidrau-
l i ca  e  encana-
mento. Falar com 
Claudemir  (19) 
98171-4904.
O f e r e ç o - m e 
como cu idador 
de idosos crian-
ças pessoas com 
n e c e s s i d a d e s 
especiais trata-
mento Residen-
cial e hospitalar 
possuo referência 
e experiência con-
tato 3875-9902 
19987277176 fa-
lar Rodrigo
O f e r e ç o - m e 
como limpeza de 
vidros, faxinas, e 
cuidados de ido-
sos.  Falar  com 
Edmilson Bona-
chella. F.: 98831-
1369

Ofereço-me para 
lavar  e  passar 
roupa. Tratar com 
Tereza na rua 24 
de Maio,nº 2815 
Jardim América ou 
pelo celular (19) 
99296-4024
Ofereço-me para 
fazer trabalhos de 
corte de grama e 
limpeza de terreno. 
Tenho máquina. 
Tratar com Denis 
(11) 952237579
O F E R E Ç O - M E 
– Para trabalhar 
como Motorista com 
caminhão. Tratar 
(11) 97531-4276.

Ofereço-me como 
passadeira (expe-
riência de 6 anos 
na área) para em-
presas ou serviço 
particular. Favor 
entrar em contato 
com Regiane F.: 
(19) 99308-6581
Ofereço-me como 
cuidadora de ido-
sos, crianças pesso-
as com necessida-
des especiais e etc. 
Atend. Residencial e 
hospitalar poço refe-
rências e experiência 
contato Evelyn - 19 
9 88694313 ou 19 9 
94466299



Ass. Administrativo (PCD)
Aux. de Contabiliadade
Auxiliar de cozinha 
Auxiliar de enfermagem 
Auxiliar de mecânico de carros
Caldeireiro montador
Costureiro
Cozinheiro
Desenhista de estrutura metálicas
Eletricista
Eletricista de veículos automo-
tores 
Eletricista de Manutenção In-
dustrial
Enfermeiro
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Fresador CNC
Funileiro Industrial 
Gerente de loja supermercado
Impressor Flexografico
Instalador de sistema eletrônico 
de segurança
Lavador de automóveis
Marceneiro
Mecânico a diesel 
Montador de maquinas
Oficial de serviços gerais
Operador de empilhadeira
Operador de torno com comando 
numérico
Peixeiro
Pintor de automóveis 
Pintor industrial
Pizzaiolo
Polidor de automóveis
Secretaria
Sushiman
Técnico em enfermagem 
Técnico em manutenção elétrica
Técnico mecânico
Técnico em nutrição 
Técnico de refrigeração 
Vendedor
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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  – Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba. 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, conciliação bancá-
ria. Residir em Indaiatuba. Para trabalhar em 
empresa de Campinas.
AUXILIAR DE JARDINAGEM - Experiência 
em corte de grama, manuseio de máquina 
costal, poda de arvores, etc. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
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 ho-
rário. CNH B. Irá dirigir os carros da empresa 
em Indaiatuba e região.
MECÃNICO DE MANUTENÇÃO – Experiên-
cia em manutenção de Torno convencional, 
Fresa e máquinas em geral. Possuir cursos 
relacionados na área. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Para trabalhar 
em Indústria do Ramo de Processos Térmi-
cos. Possuir Curso Técnico na área Industrial. 
Experiência na função. Para trabalhar com 
fornos. Residir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
PINTOR INDUSTRIAL – Ensino fundamental 
completo. Realizará preparação da superfície 
(lixar, polir, desengraxar, decapar, olear), pre-
paração da tinta para aplicação com pistola e 
posterior limpeza e conservação dos materiais 
utilizados. Residir em Indaiatuba. 
PORTEIRO VIGIA (FERISTA) – Será contra-
tado para cobertura de férias de funcionários. 
Para trabalhar em empresas e condomínios. 
Possuir experiência em controle de acesso, 
ronda e monitoramento. Ensino médio com-
pleto. Conhecimentos em Informática. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
SOLDADOR – Possuir experiência em Solda 
elétrica e TIG. Cursos na área de Solda e 
Curso de Trabalhos em Altura com certificado. 
Residir em Indaiatuba. 
ZELADOR – Experiência na função. Ex-
periência em Pintura, reparos elétricos e 
encanamento. Para trabalhar em condomínios 
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 CONTROLE QUAL. JR (8223): 
ANALISTA DE CUSTOS (8175): 
ANALISTA FISCAL (8227): 
ANALISTA LOGÍSTICO (8194): 
ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123): 
ASSISTENTE LOGISTICO (8181): 
AUX. DE PRODUÇÃO/ REFRATÁRIOS ESPE-
CIAIS (8145):
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8159): 
AUXILIAR DE PRODUCAO (8217): 
CALDEIREIRO/ SERRALHEIRO (8218): 
COMPRADOR (8190): 
DESENHISTA/ PROJETISTA INDUSTRIAL 
(8148): 
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO 
(8178): 
ESTÁGIO EM MECATRÔNICA/ ELETRÔNICA 
(8140):  
ESTÁGIO QUALIDADE (8177 ):
FERRAMENTEIRO MOLDES PLASTICOS (8195): 
LÍDER DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS (8191): 
LIDER PRODUÇÃO (8208): 
MECANICO MANUTENCAO PREDIAL (8224): 
MODELISTA /CONFECÇÃO (8228): 
MONTADOR AUXILIAR (8200):
OPERADOR MAQUINAS (8207): 
PROGRAMADOR DE TORNO CNC (8215): 
PROJETISTA (8203): 
SECRETARIA BILINGUE (8204): 
TEC. LABORATÓRIO DA QUALIDADE JUNIOR 
(8220): 
TÉCNICO CNC (8153): 
TÉCNICO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (8226): 
TÉCNICO ELETROMECÂNICO (8165): 
TECNICO ELETROTECNICA (8212): 
TECNICO MECATRÔNICO (8213): 
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. Dis-
ponibilidade 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. Indispensável ter conhecimento no Sistema 
Acesso Fácil. Desejável CNH A/B (carro e moto) e condução própria.

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

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