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MUDANÇA EXPOSIÇÃO

A cachorra Cacau de apenas oito meses foi encontrada na 
última quarta-feira, dia 31, enforcada em uma casa no Jardim 
Colibris. Devido ao ocorrido, foi realizado um protesto em frente 
a casa onde Cacau foi encontrada morta.

A Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) informa que 
as agências bancárias estarão 
fechadas para atendimento ao 
público na segunda-feira (12) e 
na terça-feira (13). Já na Quarta-
-feira de Cinzas (14), os bancos 
abrirão ao meio-dia. 

A Associação dos Servidores 
Públicos Municipais de Indaiatuba 
(ASPMI) foi destaque em Indaiatu-
ba no mês de janeiro. Na ocasião, 
foi realizada mais uma edição da 
Colônia de Férias de janeiro, que 
mais uma vez bateu recorde de 
participação com 120 crianças.

A ADI encerrou sua parceria 
com Clube 9 de Julho para está 
temporada. Ambas as partes não 
entraram em acordo em relação 
a conciliar horários e os jogos 
agora, da equipe principal e das 
categorias de base, serão no 
ginásio do Carlos Aldrovande.

A Expoflora iniciou a venda 
antecipada de ingressos para a 
sua 37ª edição e oferece des-
contos escalonados até o dia 15 
de agosto. Este ano, o evento 
será realizado de 24 de agosto 
a 23 de setembro, de sexta a 
domingo, das 9h às 19h.
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Moradores fazem protesto 
após morte de “Cacau”

Bancos não abrem 
durante o feriado de 
Carnaval 

ASPMI é destaque 
em Indaiatuba no 
mês de janeiro 

ADI encerra parceira 
com Clube 9 de Julho 
para temporada

Expoflora inicia a venda 
do primeiro lote de 
ingressos 

O feriado prolongado devido ao Carnaval deve movimentar as rodovias entre hoje, dia 9, e quarta-feira, dia 14, com 
cerca de 776 mil veículos. Já a Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, prevê a passagem de até 500 mil 
veículos em direção à Baixada Santista durante o Carnaval.   Pág. 06A
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A Federação Paulista de 
Futebol divulgou na terça-fei-
ra, dia 6, os grupos e a tabela 
do Campeonato Paulista da 
Segunda Divisão. O Primavera 
está no grupo 05. O primeiro 
jogo do fantasma acontece dia 8 
de abril contra o Itararé na casa 
do adversário.

Na madrugada de domingo, 
dia 3, um acidente ocorreu na 
rodovia SP-75, sentido Campi-
nas, quando a vítima com seu 
veículo bateu na traseira de 
um caminhão. Com o impacto 
o carro capotou e pegou fogo. 
No acidente o motorista mor-
reu carbornizado.
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Primavera conhece 
seus adversários no 
Paulistão

Joia oferece produtos 
naturais de alta qualidade

Motorista morre 
carbonizado na 
rodovia SP-75

Receita abre consulta ao lote 
residual de restituição IR

Carnaval deve levar 776 mil veículos às 
rodovias administradas pela AB Colinas

Folia começa amanhã 
no Parque Ecológico Pág. 12A

SOU Indaiatuba assume transporte 
coletivo do município Pág. 03
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Editorial
Será que haverá mudanças?

A Prefeitura de Indaiatuba apresentou na quarta-fei-
ra a nova empresa que irá atuar no transporte coletivo 
urbano da cidade: SOU Indaiatuba. Empresa esta que 
foi contrata em regime emergencial e que promete re-
volucionar o setor na cidade.

Com uma infraestrutura padrão europeu, os ônibus da 
SOU Indaiatuba oferece o que há de mais moderno para 
os usuários como wi-fi, carregador de celular, além de 
acessibilidade e conforto. A empresa também afirmou 
que o itinerário continuará o mesmo assim como o valor 
da passagem. Se tudo funcionar, realmente Indaiatuba 
está perto de ser destaque, quando se refere ao transporte 
público de qualidade, e os usuários finalmente poderão 
ter o transporte que tanto almejam isso, SE, realmente 
as promessas forem cumpridas assim como os itinerá-
rios e horários, além de não menos importante que os 
funcionários tratem os usuários com respeito e educação 
(sendo que isso é uma das maiores reclamações).

Fato é que os indaitubanos merecem um trans-
porte coletivo de qualidade uma vez que os mesmo 
vêm sofrendo há anos com esse setor e não pagam 
barato por isso.

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

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

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

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

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

Dra. Nancy Villaron - CRM 74989 - Rua José da Costa, 538 - Medicina Preventiva e Integrativa     

Você costuma 
curtir o carnaval 
de Indaiatuba?

Enquete

Cesar Arruda,19 anos, 
Estagiário
Gosto, mas não costurmo ir 
nas festas.

Juliana Candido,34, pro-
fessora
Gosto por conta do feriado, 
tempo bom para descansar 
e viajar

Renata Monick,  20 anos, 
Baba
Não gosto.

Diana Domingues, 30 anos, 
de   sempregada
Não costumo ir, fico em casa.

  Carlos Datolvo, 67anos,        
professor
Não curto, pra mim só 
mais um dia.

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.

10 SAB 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

10 SAB 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

11 DOM.   NÃO OPERA

12 SEG.   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO

12 SEG.   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO

12 SEG.   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO

12 SEG.   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO

12 SEG.   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO

12 SEG.   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO

13 TER.   FERIADO

13 TER.   FERIADO

13 TER.   FERIADO

13 TER.   FERIADO

13 TER.   FERIADO

13 TER.   FERIADO

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

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

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

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

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

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

15 QUIN. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657

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

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

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

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

15 QUIN. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

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

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

16 SEX. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke

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

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

16 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
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Dr. Tiago Pereira - OAB/SP: 333.562 - E-mail: tpadvogado@gmail.com

Todo ano, a pessoa que é proprietária de um veículo automotor, deve pagar o tributo denominado 
DPVAT (Danos Pessoais causados por Veículos Automotores) destinado a indenizar pessoas que foram 
vítimas de acidentes causados por veículos automotores.

Se alguém sofre um acidente envolvendo veiculo automotor é beneficiário deste seguro indepen-
dente de ser pedestre ou condutor, porém somente recebem a indenização quem vier a óbito (falecer) 
ou invalidez permanente (total ou parcial), além do reembolso pelas despesas médicas e hospitalares 
devidamente comprovadas.

É bom lembrar que o acidente nada tem a ver com culpa de quem causou, pois é um direito pago 
pelo Estado e não por quem causou o acidente, ou seja, se o causador do acidente fugir do local e 
ninguém saber o seu paradeiro, nada influencia da vítima receber o seguro bastando ter ocorrido o 
acidente de trânsito.

Atualmente os valores das indenizações são: I – Para morte o valor é de R$ 13.500,00 (treze mil 
e quinhentos reais). II – Invalidez Permanente o valor é de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 
reais). III- Despesas Médicas e Suplementares o valor é de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Para solicitar o pagamento do seguro, basta a vítima ou seus herdeiros (em caso de morte) se dirigir 
até um posto de atendimento do DPVAT na sua cidade e levar os documentos que constam na listagem 
disponível no site www.dvpatsegurodotransito.com.br.

Ocorre que sem orientação adequada e de um profissional especializado, o segurado corre o risco 
de não receber o seguro ou demorar em recebê-lo por falta de conhecimento do procedimento para 
solicitação. Muito se fala que não precisa de um intermediário para receber o seguro, e realmente, não 
precisa, porém se o segurado ou seus herdeiros optarem por não ter trabalho em ir atrás dos documen-
tos e dar entrada no pedido, pode contratar um advogado especializado em seguros para assessorar o 
requerimento.

O advogado que estiver habituado a solicitar o seguro poderá auxiliar o interessado em receber de 
forma célere e integral a indenização, pois em casos de invalidez por muitas vezes se recebe valor muito 
abaixo do devido e somente com um advogado para buscar a complementação na justiça. Lembrando 
com o auxílio correto o segurado poderá receber o seguro em sua conta em até 30 dias.

Crianças podem e devem estudar inglês a partir dos 
2 anos de idade!

Muitos preconceitos existem quanto ao assunto, mas pesquisas comprovam que estudar um segundo 
idioma na infância só tem benefícios

Todos sabem da importância de aprender um segundo idioma (em especial o inglês), e muitos pais 
se perguntam sobre qual a melhor idade para que seus filhos comecem a estudar.  Normalmente essa 
decisão esbarra na idéia de que a criança ainda muito pequena ainda está aprendendo a falar seu idioma 
nativo, portanto não conseguirá absorver um segundo idioma. Depois dessa fase, também surge a idéia 
de que a criança está sendo alfabetizada no seu idioma, e se estudar outra língua irá se confundir e 
não vai conseguir aprender. E com isso os pais acabam empurrando essa decisão para a adolescência, 
quando o jovem está preocupado com suas decisões escolares, vestibular etc e não considera que essa 
seja uma prioridade.

Uma pesquisa realizada na Unicamp pela neuropsicóloga e professor Sylvia Ciasca* explica que 
o cérebro é mais estimulado quando há o aprendizado de duas línguas ao mesmo tempo. E sabe-se 
que esse estímulo ajuda a prevenir doenças como Alzheimer e que, quanto mais cedo, maiores são as 
chances da criança aprender de forma natural qualquer idioma, diferenciando-os perfeitamente. E se for 
entre 2 e 7 anos de idade, ainda melhor, pois nesta fase, o sistema cognitivo relacionado à linguagem 
está em pleno desenvolvimento.

E não adianta a pessoa ser somente falante da língua, para que possa ensinar uma criança. O mais 
importante, na verdade, é que esse aprendizado seja realizado por profissionais qualificados, com 
metodologia especializada. A criança precisa aprender inglês de forma divertida, através de atividades 
lúdicas, jogos, músicas, brincadeiras e utilizando recursos que retratem o universo infantil. O Yázigi 
Indaiatuba oferece professores qualificados para lidar de maneiras diferentes com os alunos em cada 
faixa etária e o material utilizado também foi cuidadosamente elaborado para atender às necessidades 
de aprendizagem de cada fase da infância. 

Para conhecer a metodologia, o Yázigi Indaiatuba disponibiliza a participação das crianças em aulas 
experimentais, para que tenham a oportunidade de vivenciar a experiência de ser aluno Yázigi, o que 
trará também tranqüilidade e confiança aos pais.

As matrículas já estão abertas e você pode obter mais informações pelo telefone 19 3875-0206 ou 
pelo e-mail indaiatuba@yazigi.com.br.

* Fonte: site www.terra.com.br
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SOU Indaiatuba assume transporte 
coletivo do município

GIULIANO MIRANDA RIC/PMI

Nova empresa contratada, em caráter emergencial, entra em operação às 0h deste sábado

SOU Indaiatuba foi apresentada em coletiva de imprensa realizada na manhã de quarta-feira
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Mais Expressão

A SOU Inda i a tuba 
do grupo Sancetur 
(Santa Cecília Tu-

rismo Ltda), contratada em 
caráter emergencial, foi apre-
sentada em uma coletiva de 
imprensa realizada na manhã 
de quarta-feira, dia 7. A em-
presa será responsável pelo 
transporte coletivo urbano, 
por pelo menos 180 dias, até 
que se conclua o processo de 
licitação para a contratação 
definitiva de uma nova con-
cessionária. A SOU Indaiatu-
ba assume o serviço a partir 

das 0h deste sábado, dia 10, 
conforme Decreto 13.261, de 
30 de janeiro de 2018.

O prefeito Nilson Gaspar 
(PMDB) informou que, com a 
nova empresa, Indaiatuba será 
a primeira cidade do Brasil a 
ter frota de transporte coletivo 
municipal com 100% dos veí-
culos 0Km, 100% dos veículos 
com ar condicionado e 100% 
frota com acessibilidade para 
deficiente físico. Além disso, 
todos os veículos são equipados 
com internet Wi-fi, carregador 
de celular via USB e ônibus com 
bancos soft conforto em veludo. 
Para completar, toda a frota é 
monitorada por GPS e os ônibus 
são equipados com câmeras de 

monitoramento interno. "Tudo 
isso mantendo o mesmo valor 
do bilhete, que é de três reais e 
cinquenta centavos", disse. 

A frota da Sancetur será 
composta por 66 ônibus e que, 
inicialmente, serão mantidas 
as 27 linhas do transporte co-
letivo urbano, lembrando que 
uma delas está funcionando 
em caráter experimental aten-
dendo moradores dos bairros 
Sabiás, Tucanos e Andorinhas. 
Também não haverá alteração 
nos itinerários. Além disso, o 
cartão integração passará de 30 
minutos para 1 hora.

“Que seja uma época de 
renovação. Esperamos que 
a SOU Indaiatuba cumpra 

com os seus compromissos e 
ofereça aos indaiatubanos um 
transporte coletivo de qualida-
de”, comenta Gaspar.

O diretor operacional da 
empresa, Nabi Abi Chedid 
informou que a empresa atua 
em toda a região com uma frota 
de mais de 800 veículos. "In-
vestimos trinta e cinco milhões 
de reais na frota de Indaiatuba, 
que segue o padrão europeu e 
americano”, resumiu.

Cadastramento
O cadastramento dos usu-

ários do bilhete eletrônico 
no cartão "SOU Indaiatuba" 
será realizado inicialmente 
no Velódromo Municipal. A 

partir do dia 15 de fevereiro 
o cadastro também poderá ser 
feito no Centro Cultural "Wa-
nderley Peres", na Praça D. 
Pedro I. Exclusivamente para 
os idosos e PCD o atendimento 
será no Centro de Convenções 
"Aydil Pinesi Bonachella", a 
partir do dia 08. O horário de 
atendimento nos três locais é 
das 8h30 às 17h, de segunda a 
sexta-feira.

O prazo para o cadastra-
mento do passe escolar e cartão 
especial (idoso e PCD) termina 
no dia 28 de fevereiro. Para os 
demais, a inscrição continua 
até 30 de março.

Os documentos necessários 
são RG, CPF e comprovante de 

endereço. A foto será tirada na 
hora. Pessoas com deficiência 
também deverão apresentar o 
laudo com CID (Classificação 
Internacional de Doença).

Os estudantes da rede par-
ticular devem acrescentar 
aos documentos o formulário 
escolar disponível no site 
www.souindaiatuba.com.br, 
preenchido e carimbado pela 
escola. Os alunos da rede 
pública também precisam de 
um pré-cadastro feito pela 
Secretaria da Educação.

Tanto o formulário para 
cadastro do passe escolar 
como do vale transporte deve-
rão ser baixados no site.

O funcionário público que 
utiliza passe, no momento 
do cadastramento também 
deverá apresentar holerite 
do mês anterior. No caso do 
vale transporte comum, o ca-
dastro dos funcionários é de 
responsabilidade da empresa 
empregadora.

A primeira via do cartão é 
gratuita e o carregamento será 
efetuado somente em dinheiro, 
no limite de R$ 600. O valor da 
passagem permanece R$ 3,50.

De acordo com Chedid 
aqueles que utilizam o ônibus 
com desconto ou gratuidade 
e que não possuam o cartão 
poderá utilizar o benefício 
desde que comprove. 



VACINA

EDUCAÇÃO

Cerca de 70% da população 
já está imunizada contra 
a Febre Amarela

Colégio Montreal recebe alunos 
e pais com novidades para 2018

Rápido Sumaré entra com 
nova ação na Justiça
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

FOTOS: GUILHERME LIBERALESSO

Prefeitura afirma que irá aguardar análise da nova ação
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Motoristas e cobradores fizeram uma paralisação e protestaram na 
frente da prefeitura 

A Rápido Sumaré in-
formou que na úl-
tima segunda-feira, 

dia 5, apresentou uma nova 
ação na justiça para reverter 
o decreto que tira a concessão 
da empresa na cidade. Já na 
semana passada, quando foi 
publicado o decreto, a con-
cessionária informou que seu 
departamento jurídico estava 
analisando o teor da decisão 
judicial, mas que “em análise 
preliminar, pareceu que a 
prefeitura cometeu um ato 
ilegal”, informa.

A prefeitura também co-
mentou o caso na coletiva de 
imprensa da apresentação da 
nova empresa, e informou 

O Sindicato dos Rodoviá-
rios de Campinas, responsável 
pelos trabalhadores de Indaia-
tuba, anunciou na última quar-
ta-feira, dia 7, que fará uma 
greve geral hoje, sexta-feira. O 
sindicato pede que a Sancetur, 
nova empresa responsável 
pelo transporte público com 
contrato emergencial, con-
trate os motoristas da Rápido 

Greve geral no transporte

que no momento irá aguardar 
análise da nova ação e que irá 
respeitar a decisão do juiz.

A concessionária explicou 
em nota que a motivação 
para ingressar novamente na 
justiça foi por conta de que 

“em momento algum deixou 
de cumprir com o contrato 
assinado com a prefeitura”. A 
empresa se refere à renovação 
da frota de ônibus, que trouxe 
para cidade 4 ônibus articu-
lados em 2016 articulados, 

20 novos ônibus em 2017 
e também à implementação 
de novos pontos da parada e 
recarga de cartão eletrônico. 
Além disso, aumentou o 
tempo de integração de 35 
minutos para uma hora.

Sumaré e coloque as cadeiras 
do cobrador nos novos ônibus, 
para evitar que haja demissões 
dos mesmos.

Na quarta-feira, motoristas 
e cobradores fizeram uma para-
lisação e protestaram na frente 
da prefeitura contra as possíveis 
demissões que irão ocorrer caso 
a Sancetur assuma as linhas 
municipais. De acordo com 

vídeos divulgados nas redes 
sociais, os ônibus da SOU não 
possuem cadeiras dos cobra-
dores, o que gerou indignação 
entre os motoristas, cobradores 
e o sindicato da categoria. Tam-
bém gerou descontentamento 
entre os funcionários o fato de 
nem todos os motoristas da Citi 
serem contratados pela nova 
empresa.

A SOU Indaiatuba infor-
mou em coletiva de imprensa, 
realizada simultaneamente 
com a paralisação, que seu 
quadro de funcionários já está 
completo, mas que continuará 
contratando, priorizando os 
funcionários da Citi. Em sua 
defesa, a empresa disse que 
no primeiro momento os ôni-
bus contarão com cobradores, 
porém a permanência deles só 
será efetivada após uma análise 
por parte dos responsáveis da 
SOU. Por outro lado, entre os 

Com o aumento do número 
de pessoas que contraíram a 
Febre Amarela no estado de 
São Paulo, a corrida aos postos 
de vacinação aumentou. E em 
Indaiatuba não foi diferente. 
Dezenas de pessoas se dirigem 
às Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) a procura da vacina.

De acordo com a secretá-
ria da saúde, Graziela Drigo 
Bossolan Garcia, a cidade 
continua com a vacinação nas 
UBSs, porém, há necessidade 
de prévio cadastramento. Gra-
ziela ainda disse que a cidade 
começou a receber novos lotes 
da vacina, após uma solicitação 
da Prefeitura de Indaiatuba ao 
Estado. “No dia 6 chegaram 5 
mil doses e desde dezembro 
já recebemos mais de 10 mil 
doses da vacina”.

Atualmente são aplicadas 
em média 600 doses diárias, 
ou seja, entre 30 e 50 doses por 
dia em cada uma das 16 Uni-
dades de Saúde de Indaiatuba. 
Cerca de 70% da população de 
Indaiatuba já está imunizada.

A secretária da Saúde afir-
ma que o estoque está abas-
tecido. “Estamos recebendo 
novos lotes semanalmente e a 
interlocução com o Estado é 
constante para que o estoque 
não fique desabastecido e a 
partir desta semana vamos 
receber doses extras, para man-
ter a agenda de vacinação em 
dia. É importante destacar que 
aqueles que ainda não tomaram 

a vacina contra Febre Amarela 
podem procurar a Unidade de 
Saúde mais próxima da resi-
dência para fazer o cadastro e 
aguardar o chamado do posto 
de saúde”, orienta.

A vacina não será adminis-
trada em pessoas que já rece-
beram uma dose no passado, 
gestantes, crianças menores de 
9 meses e mulheres amamen-
tando até os 6 meses do bebê. 
A vacinação nos idosos será 
mediante uma avaliação das 
condições de saúde. Esses que 
não podem receber a dose de-
vem seguir as orientações com 
o uso de repelentes e evitar as 
zonas de mata. 

A Secretaria da Saúde de 
Indaiatuba informa que desde 
o ano passado até agora não 
registrou nenhum caso de 
febre amarela, nem humano, 
nem animal.  Mesmo assim, a 
cidade realizou uma vacinação 
intensiva. A partir de abril 
de 2017, foram vacinados os 
moradores da área rural e de 
outubro em diante a vacina foi 
estendida a todos.

O município continuará 
aplicando a dose padrão da 
vacina basta que o munícipe 
agende a aplicação na unidade 
de saúde mais próxima de sua 
residência. A Anvisa esclarece 
que as pessoas que já se vacina-
ram com a dose padrão contra 
a doença, em algum momento 
da vida estão imunizadas e não 
precisam receber reforço.

O ano letivo já começou e o 
Colégio Montreal preparou al-
gumas novidades para os alunos 
e seus pais. 

A área do Berçário e da 
Educação Infantil passou por 
reformulação na infraestrutura. 
Uma nova e ampla sala de sono, 
novo piso, pintura e colchões 
em todas as salas, além do novo 
pátio. O Jardim 1 ganhou uma 
sala maior e mais arejada. 

Foram construídas duas no-
vas salas para uso do Fundamen-
tal II e Médio com lousas digitais 
de última geração e o Colégio 
agora terá uma sala específica 
para as aulas de Robótica.

Para o desenvolvimento de 
atividades extras externas, um 
novo espaço foi construído com 
cobertura para garantir mais con-
forto aos alunos e professores. 

Dentre as novidades para 
2018 estão as aulas de Hip Hop 

para os alunos do Ensino Funda-
mental I e pais, e de Circo para 
alunos do Ensino Fundamental 
I e II e Ensino Médio. Além 
dessas atividades, os alunos do 
Ensino Fundamental II e do 
Ensino Médio também poderão 
participar das aulas de Teatro, 
Hip Hop, Vôlei e Futebol. Para 
se inscrever é só procurar a se-
cretaria do Colégio. 

“As melhorias que estão 
sendo feitas em nosso Colégio 
visam a aprimorar o atendimento 
aos nossos alunos, oferecendo-
-lhes conforto e segurança, com 
espaços e equipamentos que 
favoreçam o desenvolvimento 
durante a realização das ativida-
des. Buscamos ainda proporcio-
nar atividades diversificadas que 
possam agradar nossos alunos e 
agora também os pais”, informa 
Lúcia Voudouris, diretora pe-
dagógica do Colégio Montreal.

Rápido Sumaré afirma que “em momento algum deixou de cumprir com o contrato assinado com a prefeitura”

cobradores que estavam no 
protesto do dia, disseram que 
não haviam sido chamados 
para nenhuma entrevista.

Outro ponto de protesto 
dos trabalhadores é que mui-
tos funcionários têm dívidas 
a receber desde a antiga In-
daiatubana, e que haviam sido 
assumidos pela Rápido Sumaré 
quando assumiu a concessão 
da cidade. De acordo com o 
sindicato, a Sancetur não quer 
contratar esses novos funcio-
nários e assumir suas dívidas, 
o que segundo eles, os deixaria 
desamparados.

Em carta aberta aos usu-
ários, o sindicato declarou 
que por conta desses motivos, 
“deliberou a greve geral no 
sistema de transporte até que 
seja atendida a reivindicação 
de pagamento de verbas em 
atraso, do aproveitamento de 
100% dos trabalhadores, e a 
manutenção dos cobradores”.

Prefeitura
Em contrapartida, o pre-

feito Nilson Gaspar (PMDB) 
disse não entender a mani-
festação e paralisação dos 
funcionários da atual conces-
sionária de transporte público. 
“A SOU assumiu a um pedido 
meu que daria preferência 
destes profissionais para tra-
balharem como motoristas nas 
linhas de transporte urbano 
que serão operados no municí-
pio. Para isto, foi enviado um 
documento ao Sindicato dos 
motoristas de ônibus de Cam-
pinas e Região informando 
sobre a prioridade, e o mesmo 
foi assinado pelo Sindicato no 
dia 31 de janeiro”, explica. 
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Carnaval deve levar 776 mil 
veículos às rodovias

AB COLINAS

As estações do Projeto Ecobike localizadas no Parque Ecológico funcionarão no fim de semana prolongado 

Na SP-075, que liga Campinas a Itu, ao todo, são aguardados 246 mil veículos
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O feriado prolongado 
devido ao Carnaval 
deve movimentar as 

rodovias entre hoje, dia 9, 
e quarta-feira, dia 14, com 
cerca de 776 mil veículos. 
Na SP-075 (Rodovias Archi-
medes Lammoglia, Prefeito 
Hélio Steffen, Engenheiro 
Ermênio de Oliveira Pente-
ado e Santos Dumont), que 
liga Campinas a Itu, ao todo, 
são aguardados 246 mil veí-
culos. Já a Rodovia Castello 
Branco (SP-280), uma das 
principais vias de acesso 
para o interior do Estado, 
cujo trecho de concessão da 
AB Colinas vai de Itu a Ta-
tuí, deve ter o maior tráfego, 
recebendo 267 mil veículos. 

O motorista que não deseja 
pegar tráfego intenso na saída 
para o Carnaval deve evitar 
pegar a estrada entre às 06h 
e 12h do sábado. Durante a 
volta, o horário de maior mo-
vimento promete ser entre 12h 
e 22h da terça-feira, dia 13.

A Ecovias, que administra 
o Sistema Anchieta-Imigran-
tes, prevê a passagem de até 
500 mil veículos em direção 
à Baixada Santista durante 
o Carnaval. O pico da mo-
vimentação de veículos em 

direção ao Litoral é aguarda-
do para ocorrer na manhã de 
sábado (10). Por conta do alto 
fluxo de veículos, a Ecovias 
programou a implantação da 
Operação Descida (7x3) já 
para hoje (9), a partir das 9h, 
com previsão de permanência 
até às 21h de sábado (10). A 
operação deverá ser montada 
novamente no domingo (11), 
das 8h às 12h. Durante esta 
operação, os veículos que 
seguirem em direção ao Lito-
ral poderão utilizar as pistas 
sul e norte da via Anchieta e 
também a pista sul da rodovia 

dos Imigrantes. Para subir, os 
usuários poderão seguir ape-
nas pela pista norte da rodovia 
dos Imigrantes.

Na volta do Carnaval, o 
tráfego deve se intensificar 
já na segunda-feira (12), por 
volta das 17h, horário em que 
está prevista a implantação 
da Operação Subida (2x8) no 
SAI. Nesta operação, a subida 
será feita pelas duas pistas da 
rodovia dos Imigrantes e pela 
pista norte da via Anchieta. A 
descida será permitida somen-
te pela pista sul da Anchieta. 
A previsão é de que esta ope-

ração permaneça em vigor até 
à 1h de terça-feira (13), sendo 
reimplantada no mesmo dia, a 
partir das 9h, e encerrada no 
início da madrugada de quar-
ta-feira (14), às 2h. É impor-
tante destacar que a inversão 
de sentido das rodovias do 
SAI, durante as operações de 
tráfego, ocorre apenas no tre-
cho de Serra – entre os km 40 
e o km 55 da Via Anchieta, e 
do km 40 ao km 57 da rodovia 
dos Imigrantes.

No Sistema Anchieta-I-
migrantes, onde a ocorrência 
de neblina é mais frequente, 
a concessionária Ecovias e 
a Polícia Militar Rodoviária 
podem realizar a Operação 
Comboio, ação na qual os car-
ros que seguem sentido litoral 
são represados nas praças de 
pedágio (km 31 da Anchieta e 
km 32 da Imigrantes) sempre 
que a visibilidade fica abaixo 
de 100 metros. Os veículos 
saem escoltados por viaturas 

da Polícia Rodoviária e da 
concessionária a uma velo-
cidade máxima de 40 km/h 
como medida de segurança.

Plantão
A Prefeitura de Indaiatuba 

informa que não haverá expe-
diente nos serviços públicos, in-
cluindo autarquias e fundações 
municipais, na segunda e ter-
ça-feira de Carnaval, dias 12 e 
13 de fevereiro. Na Quarta-feira 
de Cinzas, dia 14, o expediente 
terá início às 12h. Os serviços 
essenciais e de lazer funcionam 
em sistema de plantão.

Como de costume, a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
mantém o plantão da UPA-
-24h (Unidade de Pronto 
Atendimento), localizada no 
Jardim Morada do Sol, para 
reforçar o Pronto Atendimen-
to do Haoc (Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo). O De-
partamento de Odontologia 
terá plantão na UPA-24h, 

das 07h às 12h, inclusive no 
sábado e domingo.

Os serviços de manutenção 
e infraestrutura urbana das se-
cretarias de Urbanismo e Meio 
Ambiente e de Obras e Vias Pú-
blicas funcionarão no Carnaval 
com as equipes de manutenção 
elétrica e de trânsito, limpeza 
nas praças, coleta de lixo, lim-
peza dos banheiros públicos, 
cemitérios e feiras livres.

As estações do Projeto 
Ecobike localizadas no Par-
que Ecológico funcionarão 
no fim de semana prolongado, 
das 8h às 12h e das 14h às 18h. 

O Bosque e o Museu do 
Casarão Pau Preto ficarão 
fechados no período de Car-
naval, e voltam a funcionar 
na Quarta-feira de Cinzas, a 
partir de 12h. O Bosque do 
Saber poderá ser visitado so-
mente no sábado e domingo, 
das 08h às 17h.

As equipes de plantão 
do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) farão o 
atendimento emergencial da 
população pelo telefone 0800-
7722195. O Museu da Água 
abrirá normalmente no sába-
do, domingo e quarta-feira, 
das 9h ás 16h, e ficará fechado 
na segunda e terça-feira.

O expediente no Poupa-
tempo de Indaiatuba ficará 
suspenso na segunda e terça-
-feira de Carnaval. O serviço 
será retomado na quarta-feira 
(14), após as 12h.

Os serviços operacionais 
da Guarda Civil, ligada à Se-
cretaria 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.



ASPMI é destaque em 
Indaiatuba no mês de janeiro
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1º  Janeiro Branco em Indaiatuba ocorreu na ASPMI Chalés no Clube de Campo da Associação ganham 
mais cor com o projeto Arte e Natureza

Iniciado em dezembro e 
encerrado no mês passado, o 
projeto Arte e Natureza trouxe 
um novo colorido aos chalés 
do Clube de Campo da Asso-
ciação dos Servidores Públi-
cos Municipais de Indaiatuba 
(ASPMI). 

Desenvolvido pelo servi-
dor público e grafiteiro Edson 
Bastos, conhecido como Doug 
13, o projeto retrata imagens de 
10 pássaros da fauna local nas 

paredes dos chalés.
Além da beleza das figuras, 

o trabalho artístico também 
visar fomentar ainda mais a 
responsabilidade de cuidar e 
preservar a natureza.

Nesse quesito, o Clube de 
Campo da ASPMI se destaca 
como agente de contribuição 
social ecológica, já que man-
tém ampla área verde de pre-
servação ambiental, essencial 
para o habitat das aves nativas. 

A Associação dos Servi-
dores Públicos Municipais 
de Indaiatuba (ASPMI) foi 
o local escolhido para sediar 
a primeira edição do Janeiro 
Branco em Indaiatuba. O 
evento tem por objetivo cons-
cientizar as pessoas sobre a 
importância dos cuidados com 
a saúde mental e emocional, 
para atuar na prevenção contra 
a depressão e ao suicídio. 

Com o lema “Quem cuida 
da mente, cuida da vida”, a 
edição do Janeiro Branco em 
Indaiatuba ocorreu em 21 de 
janeiro, no Clube de Campo 
da ASPMI, com a presença de 
aproximadamente 120 pessoas. 

“A estrutura da ASPMI 
foi excelente. Ótimo lugar, 

lindo, e com bom espaço. 
Fomos muito bem atendidos 
por todos”, salienta a psicólo-
ga Paulina Cristina Gama de 
Almeida, membro da comis-
são organizadora do Janeiro 
Branco em Indaiatuba. “O 
encontro deve ocorrer agora 
todos os anos em Indaiatuba, 
já que a nossa missão é psico-
educar a população.”   

O evento contou com uma 
tarde de domingo cheia de ati-
vidades. Duas palestras foram 
realizadas na ocasião. A pri-
meira foi com Marcelo Fonse-
ca, que abordou o tema “Uma 
dívida impagável”. Logo em 
seguida, foi a vez do psicólogo 
Leonardo Abrahão falar sobre 
“Sem psicoeducação não há 

solução: quem cuida da mente, 
cuida da vida” 

O encontro teve ainda ro-
das de conversas. Na ocasião 
foram abordados temas como 
“Família moderna e merca-
do de trabalho”, “Shiatzu”, 
“Acolhimento psicológico” e 
“Atividades com as Crianças”. 

Presidente da ASPMI, 
Elson Melo reconhece que 
também é de responsabilidade 
da Associação abrir suas de-
pendências para o debate de 
questões sociais. “São proble-
mas corriqueiros que podem 
atingir a todos, independente 
de profissão e classe social. 
Por isso acredito que esta 
responsabilidade prevenção 
é de todos”, salienta.

Colônia de Férias em janeiro bate novo recorde de participação

Com 120 crianças, a tra-
dicional Colônia de Férias da 
ASPMI bateu novo recorde 
de participação. Muita diver-
são e brincadeiras marcaram 
a edição de começo de ano, 
realizada de 22 a 26 de janei-
ro, no Clube de Campo da 
Associação. 

Foram abertas 20 vagas a 
mais que na Colônia de julho, 
mesmo assim crianças fica-
ram na fila de espera. “Ape-
sar de ainda ser ‘jovem’, o 
projeto já é um sucesso e 
vem se destacando entre as 
opções similares em Indaia-
tuba”, salienta o presidente 
da ASPMI, Elson Melo. “O 
resultado é consequência 
de todo carinho e pro-
fissionalismo com que 

a equipe de 15 profissionais 
atuam, incluindo professores 
formados em pedagogia, bem 
como monitores e cozinheiras.” 

O presidente da ASPMI 
também faz questão de 
acompanhar de perto as 
atividades desenvolvidas na 
Colônia de Férias. O evento 
conta com a coordenação 
pedagógica da professora 
de Educação Física Lucilene 
Santos e apoio da primeira-
-dama da ASPMI, Graciele 
Carvalho, responsável pelo 
acompanhamento das crian-
ças no momento do lanche. 

Aliás, o momento do lanche 
é um dos diferenciais da Colônia 

de Férias. Com um cardápio 
variado, saudável, saboroso e 
fresquinho, tudo é preparado no 
próprio local. 

Novamente com apoio da 
Dentis Odontologia, a Colônia 
de janeiro ofereceu uma diver-
sidade de frutas e sucos (sem 
refrigerante) durante o lanche, 
o que contribuiu também para 
uma boa nutrição e saúde bucal 
das crianças. 

Além do lanche, muita di-
versão e brincadeiras ditaram 
o ritmo na Colônia de Férias 
da ASPMI. Além 
das atividades 
nas piscinas 
e o futebol de 

sabão, na programação esta-
vam brincadeiras tradicionais 
como queimada, cabo de guer-
ra (na lama), polícia e ladrão, 
canibal, caça tesouro e muitas 
outras. 

E para quem não ficou na fila 
de espera, aguarde! A diretoria 
da ASPMI já estuda a possibi-
lidade de aumentar o número 
de vagas. “Estamos analisando 
também para abrir espaço para 
crianças convidadas, já que a 
procura neste caso também é 
grande”, salienta Elson Melo. 
“A arrecadação com essas va-
gas a mais também ajudariam a 
custear o projeto, uma vez que 
a ASPMI não possui fins lucra-

tivos e os sócios contribuem 
com uma taxa mínima de 

participação.”



Equipes desenvolvem 
pesquisas para o torneio de 
robótica da First Lego League
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Joia oferece produtos 
naturais de qualidade

A Joia Produtos Naturais oferece uma ampla gama de alimentos naturais e vários tipos de cereais

A Joia Produtos Natu-
rais já atua em In-
daiatuba há 3 anos, 

oferecendo uma ampla gama 
de alimentos naturais e vá-
rios tipos de cereais. Dentre 
os principais produtos estão: 
nozes, castanhas, conservas, 
frutas secas, entre muitos 
outros. No total, a empresa 
já funciona há 27 anos, pois 
já existia antes de trabalhar 
com produtos naturais.

Uma alimentação com 
produtos naturais é aquela 
que pode trazer vários be-
nefícios à saúde, pois conta 
com grãos e alimentos inte-
grais, sem conservantes ou 
aditivos químicos, preser-
vando as vitaminas e fibras 
presentes nesses alimentos. 
Muitas dessas vitaminas e 
fibras são essenciais para 
o organismo humano e é 
muito utilizada pelos que 
sofrem com restrições ali-
mentares.

Alimentar-se bem nem 
sempre é barato, pois muitos 
desses alimentos são caros, 
mas em Indaiatuba, a Joia é 
uma opção de bons preços 
e qualidade. De acordo com 
Sidnei Silva, proprietário 
da empresa, seu objetivo 
principal ao começar seu ne-
gócio era oferecer produtos 
naturais de qualidade a um 
preço acessível. “Os pro-
dutos naturais muitas vezes 
são caros, pois os industria-
lizados são produzidos em 
larga escala, o que decai o 
custo deles. Portanto, nem 
sempre é fácil encontrar os 

naturais a um bom preço, 
mas aqui na Joia, trabalha-
mos com uma margem de 
lucro reduzida, para poder 
oferecer mais acessibilidade 
aos clientes”, comenta.

Sidnei explica também 
que os produtos de sua loja 
são produtos confiáveis e 
de qualidade: “O preço está 
abaixo do mercado em geral, 
mas isso não significa que é 
de menor qualidade, muito 
pelo contrário, a Joia reduz 
seus lucros para oferecer o 
melhor custo benefício ao 
consumidor”, explica.

Muitas vezes esses pro-
dutos acabam ficando em 
falta, o que aumenta ainda 
mais seus preços. Entre-
tanto, Sidnei afirma que 
consegue manter seus es-
toques, pois a empresa Joia 
tem vários fornecedores. “É 
importante ter mais de um 
fornecedor para não ficar 
dependente. Mas não são 
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escolhidos quaisquer forne-
cedores, é exigido que eles 
trabalhem com produtos 
que sejam realmente bons, 
pois o grande diferencial 
é o quão saudável é aquele 
produto. Isso é o que os 
diferencia dos industriali-
zados”, explica.

Para os que tiverem inte-

resse de adquirir os produtos 
da Joia, a loja fica localiza-
da na Rua Mário de Almei-
da, 136 – Vila Brizola. Para 
mais informações, acesse o 
Facebook da empresa: Jóia 
Produtos Naturais ou ligue: 
(19) 3875-0881. O horário 
de funcionamento é das 
8h30 às 18h.

Joia Produtos Naturais oferece produtos não industrializados de alta qualidade

DIVULGAÇÃO

Equipes apresentarão trabalhos sobre economia de água

O Colégio Objetivo Indaia-
tuba terá duas equipes parti-
cipantes na etapa regional do 
Torneio de Robótica da FLL, 
First Lego League, que será 
realizada nos dias 23 e 24 de 
fevereiro, em Indaiatuba.

A First Lego League (FLL) 
é um torneio que tem como ob-
jetivo estimular o interesse pela 
ciência e tecnologia de maneira 
divertida e dinâmica, além de 
preparar os estudantes para o 
futuro profissional, utilizando 
contextos do mundo real.

Além do desafio do robô, 
existem também mais dois pi-
lares essenciais para o torneio:  
Core Values, que avalia como 
a equipe e os integrantes se re-
lacionam e realizam o trabalho 
em equipe durante o torneio, 
promovendo o espírito de com-
petição amigável; e a Pesquisa, 
que aborda assuntos reais e 
sobre como gerar uma solução 
inovadora a partir do tema de-
terminado a cada temporada. 
Na atual temporada o tema é 
hidrodinâmica. Os participantes 
do Torneio da FLL deverão 
explorar a localização, o uso, o 
armazenamento e o movimento 
da água.

O projeto da equipe Bazinga 
para essa temporada trata do 
descarte desnecessário do vapor 

que sai das secadoras de roupa 
e sobre como esse vapor poderá 
ser reutilizado nas máquinas 
de lavar roupa. “O vapor que é 
descartado pode ser facilmente 
condensado para voltar a ser 
água no estado líquido e assim 
ser mandado para a máquina de 
lavar roupas, o que faria com que 
a economia de água na rotina do 
dia a dia se tornasse mais prática 
e eficiente, diminuindo os gastos 
de água na casa”, conta Sofia 
Lucas Yoshimura, integrante 
da Bazinga. 

A pesquisa da equipe Sha-
zam propõe a economia de água 
na utilização do ar condicionado 
e da máquina de lavar. “Um ar 
condicionado gera, através da 
condensação, em média, quase 
1 litro de água por hora, e uma 
máquina de lavar precisa de, em 
média, 100 litros por ciclo de 
lavagem. Ou seja: ambos gastam 
muita água. Nossa intenção é 
diminuir, e muito, esse desper-
dício, utilizando a água do vapor 
condensado do ar condicionado 
para a lavagem de roupa. Além 
disso, elaboramos um filtro para 
que a água da máquina de lavar 
depois de limpa possa ser reuti-
lizada novamente para lavagem 
de ambientes, por exemplo”, ex-
plica a aluna Helena Marquesini 
Miranda, integrante da Shazam.



Bancos fecham 
durante o Carnaval
Pagamentos podem ser programados nos canais eletrônicos
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A Federação Brasileira 
de Bancos (Febra-
ban) informa que as 

agências bancárias estarão 
fechadas para atendimento 
ao público na segunda-feira 
(12) e na terça-feira (13). Já na 
Quarta-feira de Cinzas (14), 
os bancos abrirão ao meio-dia. 

A população pode utili-
zar os canais eletrônicos e 
correspondentes para o paga-
mento das contas. Além dis-
so, os tributos que possuem 
código de barras podem ter 
o seu pagamento agendado 
nos caixas eletrônicos, no 
internet banking e pelo aten-
dimento telefônico do banco. 
Já os boletos bancários de 
clientes cadastrados como 
sacados eletrônicos poderão 
ser pagos via DDA (Débito 
Direto Autorizado). 

“Os bancos possuem fer-
ramentas que possibilitam ao 
cliente agendar pagamentos e 
acompanhar os lançamentos 
na conta corrente pelo apli-

cativo do banco no celular”, 
declara o diretor-adjunto de 
Operações da Febraban, Wal-
ter Tadeu Pinto de Faria.

A Febraban lembra que 
as contas de consumo (água, 
energia, telefone etc) e carnês 
que tiverem os dias 12 ou 
13 de fevereiro como data 
de vencimento poderão ser 

pagas  sem acréscimo na quar-
ta-feira (14). Normalmente, 
os tributos já vêm com datas 
ajustadas ao calendário de 
feriados nacionais, estaduais 
e municipais. Caso isso não 
tenha ocorrido no documento 
de arrecadação, a sugestão é 
antecipar o pagamento.

Já para aqueles clientes 

que irão passar a semana 
viajando e não dispensam a 
ida até uma agência, é possí-
vel consultar o endereço dos 
bancos no site Busca Banco 
da Febraban. Basta acessar 
o link www.buscabanco.
com.br e fazer a pesquisa 
de acordo com o Estado e 
município desejado.

A Receita Federal irá resti-
tuir este mês mais de R$ 210 
milhões para 102.361 contri-
buintes referentes ao Imposto de 
Renda de 2008 a 2017. Segundo 
o órgão, o lote multiexercício de 
restituição está disponível para 
consulta desde quinta-feira (8). 
O crédito bancário será realiza-
do no dia 15 de fevereiro. Os 
valores serão corrigidos pela 
Selic, a taxa básica de juros da 
economia.

Para saber se teve a decla-
ração liberada, o contribuinte 
deverá acessar a página da Re-
ceita na Internet, ou ligar para 
o Receitafone 146. Na consulta 
à página da Receita, serviço 
e-CAC, é possível acessar o 

extrato da declaração e ver se há 
inconsistências de dados iden-
tificadas pelo processamento. 
Caso haja, o contribuinte po-
derá fazer a autorregularização, 
mediante entrega de declaração 
retificadora. Segundo a Receita, 
a restituição ficará disponível 
no banco durante um ano. Caso 
o valor não seja creditado, o 
contribuinte poderá contatar 
pessoalmente qualquer agência 
do BB ou ligar para a Central 
de Atendimento por meio do 
telefone 4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais lo-
calidades) e 0800-729-0088 
(telefone especial exclusivo para 
deficientes auditivos).  (Agência 
Brasil)

Correios reajustam preço do 
serviço de despacho postal

AUMENTO

Desde o último dia 5, o des-
pacho postal foi reajustado de R$ 
12 para R$ 15. De acordo com os 
Correios, o valor do serviço não 
sofreu nenhuma alteração desde 
a sua implantação, em outubro 
de 2014. “Na área de encomen-
das, os Correios concorrem com 
empresas privadas e o cálculo 
do reajuste é baseado na varia-
ção dos custos, nas tendências 
do mercado e na evolução do 
cenário comercial de livre con-
corrência”, informou a empresa.

O despacho postal é o valor 
pago pelos importadores em 
razão da prestação dos servi-
ços de suporte postal e apoio 
administrativo às atividades de 
tratamento aduaneiro (entrada e 
saída de mercadorias, em aero-
portos e fronteiras). O valor tem 
o objetivo de cobrir os custos 
com o processo de recebimento 
dos objetos, a inspeção de raio X, 
armazenagem, o recolhimento 
dos impostos, a comunicação 
com destinatário e remetente, 
além da devolução da encomen-
da quando o destinatário não faz 
o pagamento dos tributos.

Desde 22 de janeiro de 2018, 
todas as encomendas internacio-
nais cuja declaração de importa-

ção for registrada na plataforma 
eletrônica Minhas Importações 
estarão sujeitas à cobrança do 
serviço de despacho postal, 
independentemente de serem 
tributadas pela Receita Federal.

Minhas Importações
De acordo com os Correios, 

em dezembro de 2017, foi con-
cluída a implantação do novo 
modelo de importação, criado 
em parceria com a Receita Fe-
deral. Agora, os três centros 
internacionais da empresa, no 
Paraná, Rio de Janeiro e em São 
Paulo, utilizam a nova platafor-
ma eletrônica de desembaraço 
aduaneiro.

Com isso, os órgãos de 
controle fazem as fiscaliza-
ções de forma automática, e 
o consumidor pode interagir 
eletronicamente durante todo o 
trâmite, enviando documentos 
complementares, solicitando 
revisão de tributos e realizando 
o pagamento dos impostos e 
serviços pela internet, de forma 
simplificada. Assim, cumpridas 
as exigências fiscais e aduaneiras 
de forma eletrônica, os Correios 
podem entregar a mercadoria 
diretamente no endereço do 
destinatário.

As agências bancárias estarão 
fechadas na segunda e terça-feira 
de carnaval

REPRODUÇÃO

O crédito bancário será realizado no dia 15 de fevereiro



Cachorra “Cacau” morre 
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A cachorra “Cacau” de 
apenas oito meses foi 
encontrada na última 

quarta-feira, dia 31, enforca-
da em uma casa no Jardim 
Colibris. Os donos, um casal, 
não foram encontrados após 
o ocorrido.

De acordo com os vizinhos 
fazia pelo menos três meses 
que “Cacau” ficava amarra-
da em baixo da escada sem 
comida e nem água e que o 
casal judiava e batia bastante 
na cachorra. Ainda segundo 
informações dos vizinhos o 
casal justificava a agressão 
dizendo que “ela merece, pois 
avança e faz arte no quintal”.

No dia 23 do mês passa-
do, a Associação Protetora 
dos Animais de Indaiatuba 
(Aprai) recebeu uma de-
núncia de que uma cachorra 
estava presa e uma casa do 
bairro Jardim Colibris. Um 
dos fiscais foi até a residên-
cia no dia 25 para apurar a 
denúncia. Chegando lá, foi 
constatado que a cachorra 
estava de fato presa. O fiscal 
procurou pelo dono, mas o 
mesmo não se encontrava, 
portanto, deixou uma noti-
ficação no local.

Logo no dia seguinte, 26, o 

indivíduo compareceu à sede 
da Aprai para dar explicações. 
De acordo com uma das repre-
sentantes, ele havia informado 
que a cachorra ficava presa, 
pois havia inquilinos na outra 
parte da casa, e que para não 
atrapalhar os outros mora-
dores, ele a mantinha presa. 
A casa onde vivem os donos 
da cachorra, também vivem 
duas famílias, de aluguel, uma 
em cada parte da residência. 

Ainda de acordo com a repre-
sentante, ele havia dito que 
iria começar a procurar outro 
imóvel no mesmo dia, pois 
queria poder deixar a cachorra 
livre. Ela afirma que o alertou 
sobre os riscos de mantê-la 
aprisionada: "Expliquei para 
ele que manter animais apri-
sionados é crime, e que da 
maneira em que a cachorra 
estava presa, ela podia acabar 
se enforcando", disse uma das 

representantes da Associação, 
Maria de Nazareth.

"No momento em que 
recebi a notícia de que a 
Cacau havia morrido enfor-
cada, liguei imediatamente 
para o dono, e ele disse estar 
trabalhando, e que não sabia 
de nada. Então uma voluntá-
ria foi até a casa averiguar o 
ocorrido, e viu um saco preto. 
Infelizmente a cachorra estava 
morta e a haviam deixado 

dentro de um saco de lixo", 
lamentou Maria.

Os donos questionados 
sobre o ocorrido fingiram não 
saber o que estava acontecen-
do. Porém, diante da pressão 
da voluntária da Aprai, o dono 
disse saber das consequências 
e que responderia pelos seus 
atos na justiça.

Esse tipo de prática é cri-
me, previsto na Lei Federal 
9.605/98. De acordo com a 

representante da Aprai, o bo-
letim de ocorrência foi feito e 
será encaminhado ao jurídico 
da organização, para que tome 
as medidas legais cabíveis 
contra os donos.

Protesto
Devido a morte da cachor-

ra, representantes de Ongs de 
Proteção aos animais e pesso-
as que se sensibilizaram com 
o caso, realizaram um protesto 
em frente a casa onde Cacau 
foi encontrada morta. Cerca 
de 50 pessoas protestaram e 
pediram justiça e prisão do ca-
sal que era dono da cachorra. 

A Vice-Presidente do Con-
selho de Proteção Animal, 
Eliane Katayama, disse que 
o casal já havia recebido uma 
notificação de maus tratos à ca-
chorra e não respeitou a ordem. 

O Jornal Mais Expressão 
tentou contato com os donos, 
porém não foram encontrados 
para dar sua versão sobre o fato.

Crime
Praticar ato de abuso, 

maus-tratos, ferir ou mutilar 
animais silvestres, domésticos 
ou domesticados, nativos ou 
exóticos é considerado crime 
de acordo com a Lei Federal 
9.605/98 – dos Crimes Am-
bientais Art. 32º. A pena é 
detenção, de três meses a um 
ano, e multa.

Na madrugada de domingo, 
dia 3, um acidente ocorreu na 
rodovia SP75, sentido Campi-
nas, quando a vítima com seu 
veículo bateu na traseira de um 
caminhão.

O motorista do caminhão ao 
sentir o impacto da batida olhou 

para o retrovisor e viu o veículo 
capotado na via e em chamas, 
no interior estava à vítima já 
sem vida e carbonizada.

A perícia foi chamada ao 
local, e conseguiu identificar a 
vítima no dia seguinte através 
de realização de exame.

COMANDO NOTÍCIA

Ocupante do carro morreu carbonizado após colisão com caminhão

Traficante e drogas são localizados após denúncia
ENTORPECENTE

Duas denúncias reali-
zadas ao 153, da Guarda 
Civil, foram averiguadas 
e efetivadas com sucesso.

Na tarde desta terça-
-feira (06), uma ligação ao 
telefone 153 informava que 
um indivíduo deixou uma 
sacola, com algo dentro, 
na copa de uma árvore, 
na Rua Professora Maria 
Cecilia Ifanger, no Bairro 
Vila Brizola.

A equipe do GAM (Gru-
pamento Ambiental) foi 
acionada para deslocar até 
o local e realizar a averi-
guação da denúncia. No 
local informado, a equipe 
local izou a  árvore  com 
a sacola, e ao verificar o 
que havia dentro foram 
localizados 45 tubetes de 
cocaína.

Toda a  droga encon-

trada foi apresentada na 
delegacia de polícia, onde o 
delegado determinou a sua 
apreensão.

Já uma outra denúncia 
ocorreu na madrugada do 
último sábado (03), na qual 
relatava que um indivíduo 
de blusa de moletom cinza e 
bermuda estampada estava 
fazendo o tráfico de drogas 
no boulevard da CECAP.

A viatura 081 deslocou 
até o local indicado para 
averiguar a denúncia e en-
controu o indivíduo com as 
características informadas 
entregando algo para outra 
pessoa. Assim que o sus-
peito visualizou a viatura 
saiu correndo e foi acom-
panhado pelos homens da 
Guarda Civil por diversos 
quarteirões, até finalmente 
ser detido.

Durante sua fuga, dis-
pensou um saco plástico 
com 13 porções de cocaína, 
e após abordado, em revista 
pessoal, os Guardas loca-
lizaram com o indivíduo 
mais 32 porções de crack e 
R$235 em espécie.

Diante dos fatos o indi-
víduo detido, assim como 
a pessoa que recebia algo 
dele no momento da che-
gada da viatura, foram con-
duzidos até a delegacia para 
apreciação do delegado de 
plantão.

GUARDA CIVIL INDAIATUBA

Equipe do GAM localizou 45 tubetes de cocaína no bairro Vila Brizola
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ADI encerra parceira 
com Clube 9 de Julho
O jogo acontecerá, a partir de agora, no Carlos Aldrovande

RESULTADOS
19° Campeonato Liga Regional AIFA de Futsal
1° rodada da 3° divisão
Futshow  4x2  Kitimico
Unidos da Cecap  3x3  União Zona Leste
Elias Fausto  4x2  Invictus 
Juventus Futsal Indaiatuba  6x8  Galaticos Futebol 
Clube/ Óptica Life
Palone Tintas FC  8x1 Santa Fé
Napoli/Sociapam  7x1  Otro Iskema 
Campo Bonito  4x3  Unidos do Gaúcho Futsal e Cerveja
Colégio Conquista  5x3  Futsal Projeto Restitui B
Real Sporting F.C Amador  4x4  Cidade Nova

Primavera conhece seus adversários no Paulistão

Panorama é campeão do 
Campeonato em Elias Fausto

CAMPEONATO

FINAL

ADI profissional passará seus jogos para o ginásio Carlos Aldrovande

Mais Expressão

A ADI (Associação 
Desportiva Indaiatu-
bana) encerrou sua 

parceria com Clube 9 de Julho 
para está temporada. Ambas 
as partes não entraram em 
acordo em relação a conciliar 
horários e os jogos agora, da 
equipe principal e das catego-
rias de base, serão no ginásio 
do Carlos Aldrovande.

O motivo não foi explica-
do, mas a mudança foi divul-
gada pelo diretor da equipe 
João Paulo. Para as próximas 
temporadas uma reconciliação 
não está descartada.

O ginásio do Carlos Aldro-
vande não tem as especifica-
ções que a Federação Paulista 
de Futsal exige, porém a ADI 

já explicou a situação e a 
Federação aceitou a decisão.

Uma parceira que está de 
pé é com a empresa Pipocas 

Clac e está mais forte do que 
nunca. A equipe agora passa 
a se chamar A.D. Indaiatuba/
Pipocas Clac, ambas tem o 

mesmo objetivo que é fortale-
cer a equipe dentro do cenário 
do futsal regional e renovar 
cada ano sua estrutura. Mais 
que um bom trabalho, a inten-
são é melhorar o rendimento 
dentro dos campeonatos.

Na parte técnica a equipe 
está realizando peneiras nas 
categorias de base em busca 
de novos talentos que podem 
fortalecer a equipe para esta 
temporada que será recheada 
de campeonatos, em destaque 
a Liga Paulista de Futsal e 
Copa Paulista.

A reapresentação do elen-
co principal está marcada 
para dia 19 de fevereiro, no 
Ginásio Municipal de Espor-
tes. Ainda não saíram os pri-
meiros confrontos da equipe 
e até o final de fevereiro será 
realizado o Conselho Arbitral.

A Federação Paulista de 
Futebol divulgou na terça-fei-
ra, dia 6, os grupos e a tabela 
do Campeonato Paulista da 
Segunda Divisão. O Primavera 
está no grupo 05 com Asso-
ciação Atlética Itararé, Asso-
ciação Desportiva de Guarujá, 
Barcelona Esportiva Capela, da 
cidade de São Paulo, Elosporte, 
do município de Capão Bonito, 
Jabaquara Atlético Clube, de 
Santos, e mais dois times de 
Mauá: o Grêmio Esportivo 

Mauense e Mauá Futebol Trei-
namentos e Esportes Eirele.

O primeiro jogo do fantas-
ma acontece dia 8 de abril con-
tra o Itararé na casa do adver-
sário. Ao todo são 40 equipes 
participantes, 11 a mais do que 
o ano anterior, que terminou 
com o Manthiqueira campeão 
e o EC São Bernardo vice.

A edição do Paulistão este 
ano vem com novidades como 
as equipes Andradina, Talentos 
10, Catanduva, São-Carlense 

e Mauá e os rebaixados da 
serie A3 Comercial, Joseense 
(antigo São José FC), Paulista, 
Flamengo, Independente e Ca-
tanduvense tentarão o retorno.

Na primeira fase os times 
estão divididos em cinco gru-
pos de oito equipes, sendo 
que serão classificados os três 
melhores de cada e mais o 
quarto melhor colocado. Já na 
segunda fase os 16 classifica-
dos formarão quatro grupos, 
classificando-se dois para a 

terceira fase, que também terá 
grupos de quatro equipes. Os 
dois melhores avançam para a 
fase semifinal, que irá decidir 
o acesso para o Paulistão A3 
de 2019.

No ano passado o Primave-
ra ficou a um jogo do acesso. 
A equipe só precisava empatar 
com Manthiqueira que estaria 
na A3, porém a equipe acabou 
sendo derrota por 2x1 perden-
do a vaga. A preparação da 
equipe começa após o carnaval.

Na manhã de domingo 
(04) ocorreu a final do 19° 
Campeonato Regional de 
Elias Fausto entre Panora-
ma e Democrata. A partida 
acabou empatada em 2x2 e o 
Panorama venceu nos pênal-
tis por 3x2.

As semifinais acontece-
ram na sexta- feira (02), e o 
Panorama enfrentou o Triun-
fo empatando no tempo nor-
mal por 3x3 e ganhando nos 
pênaltis por 3x2. Já a equipe 
do Democrata jogou contra o 
Borussia/Frank Construtor e 
venceu por 4x3.

Na primeira fase, o Demo-
crata se classificou com sobra 
na liderança do grupo B com 
12 pontos conquistados; Em 
segundo veio o Sem Chance 
com seis pontos, Triunfo 
ficou com quatro, ML In-
formática com dois e Napoli 
Futsal na última colocação 
com um ponto.

O Panorama ficou em se-
gundo no grupo A com nove 
pontos conquistados, e na 
liderança ficou o Borussia/

Frank Construtor com nove 
pontos. Em terceiro ficou o 
União Paraná com quatro 
pontos, 15@ com um ponto 
e Ostro Iskema ficou na lan-
terna do grupo sem nenhum 
ponto conquistado.

As equipes que repre-
sentaram Indaiatuba ficaram 
pelo caminho. Quem chegou 
mais longe foi o Borussia/
Frank Construtor que chegou 
a semifinal. Já os times Sem 
Chance, Ostro Iskema, ML 
Informática e Napoli Futsal 
ficaram na primeira fase.

Agora as equipes locais 
concentram suas forças para 
Campeonato da Aifa em que 
Ostro Iskema e Napoli Fut-
sal joga a terceira divisão. 
Borussia está na segunda 
divisão, ML Informática e 
Sem Chance vão disputar a 
primeira divisão.

O Sem Chance está dispu-
tando o torneio cidade de Itu 
em que a equipe está no grupo 
B com Bola de ouro (Itu), 
Tênis de Ouro Futsal (Salto) e                                                     
Regatas (Salto).



Atrações gratuitas agitam 
o Carnaval de Indaiatuba
A novidade será a tradicional Marchinha na Praça Prudente de Moraes
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ELIANDRO FIGUEIRA – RIC/PMI

Horóscopo de 09 a 15/02 Por Alex Costa Guimarães

Expoflora inicia a venda do primeiro lote de ingressos
EXPOSIÇÃO
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O ariano tem agora a oportunidade de começar sua 
fase de crescimento e novidades relacionadas à sua vida 
social e aos trabalhos em equipe. Isso quer dizer que 
poderá entrar em contato efetivo com as companhias e 
com isso possibilitar em acordos ou contratos impor-
tante. Ótima fase para iniciar um trabalho em equipe e 
se isso estiver ligado a sua profissão será melhor ainda. 

Novos rumos podem ocorrer em sua vida profissional.

O taurino começa uma semana de desenvolvimento de 
seu período de prosperidade e reconhecimento profission-
al. O sucesso começa a surgir e nem perceber como, pois 
um pedido para um trabalho que o nativo pode nem saber 
realizar mas terá condições de fazer sim, é acreditar no seu 
potencial. Há mudanças relacionadas a um projeto, envol-
vendo pessoas que vem de longe ou empresas estrangeiras.

O geminiano precisa se ligar que pode precisar con-
versar ou se envolver com pessoas que vem de longe ou 
com firmas estrangeiras para ter seus negócios ajustados. 
Novas viagens, novos estudos e algumas recordações 
podem ser parte de sua vida neste momento. Sua reli-
giosidade e sua filosofia de vida estão sob mudança. 

Saúde sob mudanças, tenha calma com os fatos.

O canceriano precisa aprender a deixar certas 
pessoas, certos sentimentos e certas atitudes para 
tras, não precisa ficar seguando o que não deve, só 
irá atrapalhar sua caminhada. Tende a ter um contato 
mais efetivo com seu mundo emocional e/ou em seu 
relacionamento. Sua vida financeira tende a dar uma 
modifica para melhor, e uma sociedade ou parceria 
bacana pode ser acordada.

O leonino volta a ter sua vida social, afetiva em pleno agito. Sua 
rede social vai ficar agitada e seus contatos podem 
exigir toda sua atenção. Tudo o que estiver ligado aos 
relacionamentos, como amizade, namoro e casamento, 
sociedades e parcerias, serão beneficiados durante esta 
nova fase, que dura aproximadamente três semanas.

Essa semana tem um foco mar-
cante na vida do virginiano, e é bem provável que 
pequenos ganhos extras de dinheiro ocorram. Esta 
semana também marca a possibilidade de realizar 
novos cursos ou novos conhecimentos que se farão 
importante em sua vida no geral. Um novo projeto, 
ou fatos que favoreçam uma melhor colocação em sua 
profissão ou no trabalho, tende a ocorrer. Um novo amor pode surgir.

O libriano tem um momento de intenso movimento 
em sua vida social. É natural ele ter espaço para o praz-
er e divertimentos e se for solteiro, um novo romance 
pode acontecer. É provável que passe por experiências 
que farão mudanças positivas acontecerem em seu 
mundo emocional. O relacionamento com um dos seus 
pais vive período de renovação.

Durante esta semana o escorpiano sentirá mais fo-
cado e mais voltado para os afazeres domésticos, isso 
pode levá-lo a querer reformar sua casa, decorando ou 
quebrando, a querer mudar algumas coisas que acha que 
não está bem, como mudar os móveis de lugar. Nessa 
fase, sua maneira de se relacionar com seus parentes e 
familiares passam também por uma fase de renovação. 

O sagitariano está em uma semana que precisa lidar 
rapidamente com seus contatos e acordos sociais. Os 
outros podem perder a paciência com o nativo, pois 
podem não agüentar algumas atitudes do nativo. Existe 
a possibilidade de mudanças positivas nos relaciona-
mentos e novos acordos que podem ser negociado. 
O momento é ótimo para quem está no comércio e 
na comunicação. Hora de melhoria em suas finanças.

De forma inesperada o capricorniano sente que 
algumas coisas estão correndo ao seu favor na área das 
finanças. O momento pode ser bom para alguns investi-
mentos mais arriscados, mas com cautela, obviamente. 
O dinheiro chega com mais facilidade. Existem indícios 
de mudanças boas e positivas em todos os setores de sua 
vida. Novos valores pessoais o nativo tem adquirido.

Essa semana começa uma fase de boas novidades em 
alguns setores de sua vida pessoal e profissional. Começa 
o crescimento e expansão no trabalho. Uma nova fase de 
vida começa, depois de um grande tempo de introspecção 
e dúvidas. Aproveite, pois novas oportunidades estarão 
surgindo a partir dessa semana. Apenas tenha cuidado 
com sua saúde, que continua frágil, por enquanto.

O pisciano tem uma fase tremenda de introspecção 
e reflexão, sua sensibilidade estará mais a flor da pele 
que antes, e suas emoções estão a solta. Apesar disso, 
o momento é muito bom para planejar seu futuro. 
Sua saúde baixa, pois seu campo energético está com 
energia baixa, portanto não exagere, saiba descansar 
e diminuir o ritmo de trabalho. Preocupações com seu 
cônjuge podem existir.
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Grupo Folia animará a matinê no Barco com marchinhas e também na Praça Prudente de Moraes

O Carnaval 2018 de 
Indaiatuba ocorrerá 
com várias atrações 

gratuitas e será montado um 
palco ao lado do Barco no 
Parque Ecológico para os 
shows com as baterias das 
Agremiações do município. 
A novidade será que a tradi-
cional Marchinha acontecerá 
na Praça Prudente de Moraes 
e também animará a matinê 
do domingo, no Barco e nos 
dois dias o Koringa estará 
presente. Este ano o Car-
naval será coordenado pela 
Secretaria de Cultura com 
apoio das demais secretarias. 
A Feai (Federação das Enti-
dades Assistenciais de In-
daiatuba) ficará responsável 
pela Praça de Alimentação 
durante as apresentações. 

Amanhã, dia 10, às 19h30 
a folia começa no Barco com 
o Bloco da Pastoral da Juven-
tude e às 21h30 a Escola de 
Samba Imperador de Santa 
Cruz continuará animando o 
público. Já no domingo (11) o 
Grupo Folia animará a matinê 
das 16h às 20h, no Barco, com 
as alegres marchinhas, que 
será a mesma opção de diver-
são para quem quiser cair na 
brincadeira na segunda-feira 
(12), na Praça Prudente de 
Moraes, das 19h às 23h30.

Para quem gosta do som 
de bateria, na segunda-feira 
(10), no Barco, será a vez das 

apresentações do Bloco Acadê-
micos da Grande Sul, às 19h30 
e da Escola de Samba Acadê-
micos do Sereno, às21h30. 

Estrutura 
Na Praça Prudente de 

Moraes serão montadas 
tendas para acolhimento 
da população e área de ali-
mentação. As ruas Bernar-
dino de Campos, Cerqueira 
Cesar e Candelária serão 
interditadas no domingo a 
partir das 18h. A rua XV de 
Novembro só será fechada 
na segunda-feira às 17h. No 
Parque Ecológico, ao lado 
do Barco, será montado um 
palco e o estacionamento 
do Parque da Criança será 
fechado às 15h, amanhã 
(10) e na segunda (12). No 
domingo a interdição será a 
partir das 12h. Agentes de 
trânsito estarão nos locais 
organizando o trânsito. 

Por motivo de segurança 
os banheiros públicos per-
manecerão fechados, mas 40 
banheiros químicos, sendo 20 
masculinos e 20 femininos se-
rão colocados no Barco e Praça 
Prudente. Os eventos terão o 

PROGRAMAÇÃO: 

- 10/02 (amanhã) • 19h30 às 21h- Bloco da Pastoral da 
Juventude • 21h30 às 23h – Escola de Samba Imperador de 
Santa Cruz 
Local: Barco - Av. Fábio Roberto Barnabé – Marginal Es-
querda do Parque Ecológico (ao lado do Barco)

- 11/02 (domingo) • 16h às 20h- Carnaval das Marchinhas 
(Grupo Folia e Koringa) - Local: Barco - Av. Fábio Roberto 
Barnabé – Marginal Esquerda do Parque Ecológico (ao lado 
do Barco)

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

apoio da Guarda Civil, Polícia 
Militar, Bombeiro, Brigadis-
ta, UTI móvel, ambulância, 
segurança privada e agentes 
de limpeza que organizarão 
os espaços durante e após as 
brincadeiras de Carnaval.

A Expoflora, realizada anu-
almente em Holambra, iniciou 
a venda antecipada de ingres-
sos para a sua 37ª edição e 
oferece descontos escalonados 
até o dia 15 de agosto. Este 
ano, o evento será realizado de 
24 de agosto a 23 de setembro, 
de sexta a domingo, das 9h às 
19h.

A venda de ingressos com 
desconto para a maior expo-
sição de flores e plantas orna-
mentais da América Latina  é 
limitada a cinco mil unidades 
por dia. De acordo com o 
escalonamento da promoção, 
para os pagamentos até 28 de 
maio os ingressos custam R$ 
18 (62,5% de desconto); R$ 

20 (58%) para as compras até 
25 de junho; R$ 21 (56%) até 
23 de julho; e R$ 23 (52%) 
até o dia 15 de agosto. Nas 
bilheterias, durante o evento, 
os convites custarão R$ 48.

As vendas dos ingressos 
para grupos são realizadas 
a partir de 15 pessoas (com 
direito a um ingresso corte-
sia) por meio da Central de 
Reservas da Expoflora pelos 
telefones (19) 3802-1499, 
(19) 9 8115-1294, (19) 9 
8114-9783 e (19) 9 8168-3600 
ou pelos e-mails centralde-
reservas@expoflora.com.br, 
laercio@expoflora.com.br 
e reservas@expoflora.com.
br. O atendimento é feito de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h. Crianças de até cinco 
anos, acompanhadas de adulto 
pagante, não pagam a entrada.

As compras de ingressos 
antecipados com desconto 
também podem ser feitas 
pela internet, no www.in-
gressorapido.com.br, ou 
por meio dos representantes 
autorizados, disponíveis no 
link: www.expoflora.com.
br/representantes.

São concedidos descontos 
também para os grupos que 
adquirirem antecipadamente 
o pacote incluindo o passeio 
turístico e o almoço. Na 
compra do combo (ingresso 
+ passeio turístico + refeição) 
até o dia 28 de maio, os gru-
pos pagam R$ 69. Os descon-
tos escalonados para compra 
do combo também terminam 
no dia 15 de agosto. A tabela 
completa com os descontos 
está disponível no site www.
expoflora.com.br.

MATEUS LUSTOSA

Expoflora 
acontece 
de 24 de 
agosto 
a 23 de 
setembro
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Adelaide Decoração

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. 

Casa da Esfiha
Promoção 

Esfiha do Dia

Entrega do Certificado do 
Troféu Frutos de Indaiá

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

Sábado, dia 10, é dia de CARNAROCK NO GRENELLE e para agitar 
o carnaval daqueles que curtem um som de qualidade, nada melhor 
do que a Impulso. Chame os amigos e a família e venham curtir uma 
noite regada à rock n' roll, chopp gelado, petiscos e lanches deliciosos! 
Vale destacar que sábado no almoço Especial Risotos e Bife Ancho - 
Além dos sabores de risotos já existentes em nosso cardápio - como o 
de camarão, cogumelos, brie, limão siciliano, entre outros - teremos 4 
sabores de risotos como sugestão para deixar seu almoço de sábado 
ainda mais delicioso, são eles: Costelinha, Pêra com Gorgonzola, 
Aspargos, Morangos (com Medalhão de filé mignon). Para completar, 
também teremos como sugestão nosso famoso Bife Ancho com molho 
Chimichurri, que acompanha batata assada e ervilhas tortas! Não dá 
para perder! Avenida Conceição, 250 - Fone: 2516-1289.

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

A Casa da Esfiha 
tem uma promoção 

especial para os 
clientes neste mês de 

fevereiro. Todos os 
dias, uma deliciosa 
esfiha com precinho 
especial para você. 

Escolha a ESFIHA DO 
DIA e aproveite!
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Casamento de Eder Wagner Gonçalves e Jamilli Corazza. É a A 
Nova Loja homenageando seus clientes

Mais Expressão

Edson Augusto Hackmam, 
proprietário da Ploter e Cia

Equipe da Sonhare Colchões da Rua 24 de Maio. Mara, Irene, 
Manoel, Deborah e Mateus 

Doutor Yong Bai Cho, médico 
Cirurgião Plástico

A Escola de Inglês London deseja a todos os alunos um 
feliz ano letivo

O lindo Tom 
da proprietária 
Maria Lúcia 
com Darik, 
após Banho & 
Tosa na Clínica 
Veterinária 
Bicho Amigo

Hélio e Leiliane

Marcelo, Marina e Débora

Felipe e Fernando
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No mundo do vinho há muitos acessórios que podem ser utilizados para 
melhorar o vinho.
Entre estes o Decanter é bem requisitado para os Amantes do vinho.
O Decanter é uma garra de vidro ou cristal cujo seu fundo largo e de 
boca mais apertada.
É muito usado para dar mais oxigênio aos vinhos estruturados, enve-
lhecidos e cujos aromas são complexos e podem ser melhorado com a 
passagem pelo decanter.
É comum amigos ou cônjuge dar de presente um acessório deste para o 
apreciador de Vinho, mas às vezes quem recebe não sabe usar.
Neste post vou dar umas dicas sobre o Decanter.
Decantar ou não decantar, eis a questão!
O uso deste acessório bonito e de requinte, pode às vezes ser chic ou brega 
, visto que muitos acham que qualquer vinhos podem ser decantados.
Mas a realidade é outra, querer mostrar ser um especialista poderá te 
tornar um enochato.
O melhor fazer bonito e com conhecimento.
- 03 razões para decantar um Vinho.
- Vinhos robustos estruturado de uvas aromáticas de regiões tradicio-
nais, cujo vinho  passou um longo período em Barricas de carvalho ou 
armazenado em garrafas.
Um grande vinho com bom amadurecimento e muito bem vinificado, com 
certeza ficará bem melhor com uma passagem no Decanter.
- Vinho com envelhecimento natural ou que foi guardado em Adegas ou 
ainda possui um bom período de amadurecimento e seus aromas ainda 
estão um pouco presos ou aromas fechados. 
Com uma breve analise do vinho o Sommelier ou apreciador de vinhos 
que decide se o vinho vai melhorar com o uso do Decanter.
- Frescura e falta de conhecimento.
O uso do decanter pode ser considerado, por alguns, como frescura.
Outros podem usar o decanter para fazer “charme” ou tentar impressionar 
alguém e mostrar elegância…
No entanto, o Decanter tem função bem definida e pode agregar muito 
prazer e experiência única, quando se tem a oportunidade de apreciar o 
vinho que estava  guardado para uma ocasião especial.
 Quando o decanter é obrigatório o seu uso?
- Existem basicamente duas razões específicas para se decantar um vinho;
- Separar o vinho de seus sedimentos (decantação) 
- E “amaciar” vinhos através do contato com oxigênio do ar, tornando-os 
mais agradáveis ao paladar (aeração) e podemos chamar de Evolução.
Os cuidados com o uso do Decanter também é importante.
• Vinho muito velho pode morrer dentro do Decanter, se houver um longo 
tempo de aeração, pois excesso de oxigênio evapora o álcool e aromas 
voláteis e o vinho evolui rápido e morre.
• Correto é decantar apenas para tirar as borras e fazer o serviço.
• Vinhos que foram decantados não podem voltar para a garrafa.
Mas temos uma boa noticia! 
Hoje em dia a maioria dos vinhos passa por processos de filtragem e clare-
amento, sendo muito rara a presença de sedimentos nos vinhos modernos.
Dessa forma, a função do decanter nesses vinhos tem como função de 
aerar o vinho, ou “deixá-lo respirar” para tirar um pouco do álcool e abrir 
os aromas mais complexos.
E não se recomenda decantar Vinho Branco jovem e sem passagem por 
barricas de Carvalho.
Nem Espumante, frisante e também o vinho verde devem ser decantado. 
E como hoje as empresas cristaleiras já desenvolveram taças apropriadas 

para cada estilo de vinho, então com o vinho na 
taça, daremos dar uma leve girada para aerar 
o vinho e assim ele ficará melhor a gente vai 
aproveitando os seus aromas.

 Desta forma o vinho também ficará melhor.

Se quiser saber mais sobre vinhos faça-nos a sua 
pergunta, pois responderei por aqui.
Para quaisquer dúvidas estamos á disposição 
por e mail: contato@trattoriadovinho.com.br 
ou 19 992128712 

Quando posso usar o Decanter pra 
tomar um vinho? 

Vinho Tinto Clos de 
Los Siete by Michel 
Rolland 2014 

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

É um vinho Argentino elaborado pelo 
conceituado Enólogo Francês Michel 
Rolland.
Um vinho Argentino com sotaque 
francês e com preço promocional de 
69,30 reais.
Este vinho é um Blend com aromas de 
frutas negras maduras, com destaque 
para a ameixa, com notas de pimenta, 
tabaco, baunilha e nuance mineral. 
Em boca é intenso, encorpado, gene-
roso, elegante, com taninos maduros, 
equilibrado e com final longo.
 As  uvas utilizadas para elaborar este vi-
nho  são 07 uvas sendo 56% de malbec, 
14% de merlot, 12% de cabernet sau-
vignon, 12% de syrah, 4% de cabernet 
franc e 2% de petit verdot, é talvez mais 
simplesmente resumida identificando 
as variedades de uvas vermelhas que 
não estão na mistura que o torna um 
delicioso vinho. 
É um vinho que pode ser passado por 
um decanter para melhorar seus aromas. 
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Zé Maria do Vitória Veículos no Restaurante Via Brasil

Vitor, Acácio, Rogério e Emerson no Cintra Restaurante

Natália e André no Cintra Restaurante
O aniversariante Diego Fidalgo, comemorou mais um ano de vida 
num almoço na companhia de Alexandre Peres e Eliana Belo

Caio Marques no Restaurante Via BrasilBastos e Viviane no Caipirão Restaurante

Anderson, Guilherme, Marcelo e Ubiratã no Caipirão 
Restaurante

Aline, Bruna, Fábio, Lieberson, Tiago, Bruno, Agnes e Márcio 
no Restaurante Casa da Moqueca

Marco e Marquinhos no Restaurante Via Brasil
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50 TONS DE LIBERDADE - Lançamento  -  Drama  -  Classifi-
cação 16 anos  -  105 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8)  a  Quarta (14):   14h50  /  19h00  
/  21h30
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Quarta (14):   16h50  /  20h40
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8)  a  Quarta (14):   16h00  /  17h40  
/  20h30
Polo Shopping: Quinta (8),  Sexta (9)  e  Quarta (14):   15h30  /  
18h00  /  19h20  /  20h10  /  21h50. Sábado (10)  a  Terça (13):   
14h20  /  15h30  /  18h00  /  19h20  /  20h10  /  21h50
...........................................................................................................
VIVA - A VIDA É UMA FESTA - Estreia  -  Animação  -  Clas-
sificação livre  -  97 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8)  e  Sexta (9):   15h30  /  18h30
Sábado (10)  a  Quarta (14):   13h40  /  15h30  /  18h30
...........................................................................................................
TRÊS ANÚNCIOS PARA UM CRIME - Pré-estreia  -  Comédia 
Dramática  -  Classificação 16 anos  -  116 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8)  a  Quarta (14):   21h50
...........................................................................................................
A FORMA DA ÁGUA - 2ª semana  -  Drama / Ficção / Romance 
-  Classificação 16 anos  -  123 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Quarta (14):   15h50  /  18h35  /  21h30
...........................................................................................................
TODO O DINHEIRO DO MUNDO - 2ª semana  -  Drama / Sus-
pense  -  Classificação 16 anos  -  132 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8)  a  Quarta (14):   21h05
...........................................................................................................
PADDINGTON 2 - 2ª semana  -  Aventura / Comédia -  Classifi-
cação livre  -  104 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (8),  Sexta (9)  e  Quarta (14):   16h25
Sábado (10)  a  Terça (13):   14h00  /  16h25
...........................................................................................................
THE POST - A GUERRA SECRETA - 
3ª semana  -  Drama / Suspense  -  Classificação 12 anos  -  115 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8)  a  Quarta (14):   16h30  /  19h20
...........................................................................................................
MAZE RUNNER: A CURA MORTAL - 3ª semana  -  Aventura 
-  Classificação 12 anos  -  142 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Quarta (14):   17h10  /  21h10
...........................................................................................................
O TOURO FERDINANDO - 5ª semana  -  Animação / Comédia 
/ Aventura -  Classificação livre  -  97 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Quarta (14):   15h00  /  18h55
...........................................................................................................
JUMANJI - 6ª semana  -  Aventura  -  Classificação 12 anos  -  119 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sábado (10)  a  Quarta (14):   14h00
...........................................................................................................
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Destaque de Janeiro - Colaboradores Atento

No sábado, dia 3, o Grupo Escoteiro Indaiá 235/SP iniciou as atividades de 2018, com festa, entregando 9 Distintivos Especiais

A Expoflora, realizada anualmente em Holambra, iniciou 
no dia 1º de fevereiro, a venda antecipada de ingressos para a 
sua 37ª edição e oferece descontos escalonados até o dia 15 de 
agosto. Este ano, o evento será realizado de 24 de agosto a 23 
de setembro, de sexta a domingo, das 9h às 19h. 

Cerimonialista blogueira Ivanilde Reis em visita no seu 
cabeleireiro Tiago Costa

Na noite do dia 06, o Rotary Club de Indaiatuba Coca-
es, realizou na Casa da Esfiha, sua 28ª Reunião Ordinária, 
com a Palestra sobre a História do Carnaval e as Regras 
da Escola de Samba, com o decorador e carnavalesco Vla-
dimir Seneme.

Prof Luiz Carlos com Rafael e Jonas Toró na final da Copa 
São Paulo JuniorProfª Juciane e a turma da 1ª Etapa do Colégio Meta

Erika Rafaela Angarten

AndressaAriane
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Professora Andréia, Mariah de Oliveira, Paulo Farah,  Yasmin 
Mendes e professora Marcela na volta às aulas no Colégio Montreal

Leonardo, Manuella, Laura, Valentina, Gabrielle e Isabella na 
volta às aulas no Colégio Montreal

O aluno do Objetivo  Gustavo Cestari Morales aprovado em 
Engenharia Química na UNIFEI

Michelle e Flávia da Flow Agência de Publicidade com 
Janaína, proprietária da Loja Hope e Track & Field

Josi Rangel Psicopedagoga da Atendimento Educacional Sol 
& Girassol, agende um horário e conheça o trabalho dessa 
excelente profissional. F. 19 99772-0850

Chef Maria Fernada e a cerimonialista e blogueira 
Ivanilde Reis na inauguração da Runner

Cerimonialista Ivanilde Reis e sua equipe parabenizam o 
casal Luís e Emily pelo seu casamento

O cabelo é essencial para autoestima, pois compõe o 
estilo e a identidade das pessoas. Perdê-los pode ser um 
momento muito doloroso. O Câncer pode ser considerado 
o mau do século e com ele muitas mulheres e crianças 
em tratamento perdem seus cabelos, e aí entra a 
importância de mulheres como a Pietra Glad que fez um 
lindo corte no Cabeleireiro Tiago Costa e decidiu doar. 
Faça como a Pietra e pratique você também esse lindo 
gesto. Parabéns pela sua iniciativa. Camila Bombonato e Rafael Campasso da Sonholar

Mais um grupo completou o curso designer de sobrancelhas no 
Studio Jéssica Montilha. Faça como as alunas Kauane, Franciele, 
Denise e Natália. Ligue e agende seu horário 99356-2395

A aluna do Objetivo Beatriz Cruz Farina aprovada em 
Educação Física na UFSC

Equipe Sub 15 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente amistoso internoTurma de Maquiagem Profissional da CETEC
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LOCAÇÃO – SALÕES E SALAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO SL00337 
SALÃO EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 
RUA 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

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, lav. com armários a 01 vaga. 
R$ 900,00 + Cond. R$ 100,00 + IPTU.

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

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

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

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

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

APARTAMENTO CENTRO SOLAS 
DAS PRIMAVERA AP00745 
03 DORM TODOS COM MOBILIA, 
SALA 03 AMBIENTES, COZINHA 
PLAN, 02 VAGAS. 
(2 APTO POR ANDAR) 
R$ 2800,00 COM IPTU E COND 
INCLUSO

VENDA- APARTAMENTOS

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

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

Jd. Parque Indaiá – AP00816
02 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

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

Jd. Alice- AP00777
02 dormitórios, Wc, sala 02 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, 
Quintal nos fundos.
R$210.000,00

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

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

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

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

Jd. Veneza – CA02934
03 dormitórios (01 suíte) sala, cozinha, 
Wc,02 vagas. Aceita permuta por terre-
no 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, apto 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/ emprega-
da, piscina, salão, churrasqueira, forno, e 
04 vagas. Aquecimento solar térmico.
R$ 1.500.000,00
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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,lav., 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 planejada,la-
vanderia,lavabo,2 wc social,churrasqueira 
com pia,aquecedor solar,quintal,garagem 
coberta para 2 carros.
CS.329 – VL.RUBENS – R$470 MIL – 3 
dorms(1st),sala de estar e jantar,coz,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,lavan-
deria,garagem coberta para 2 carros. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3dorms 
(1st),sala de estar com pé direito duplo,sala 
de TV com lareira no mesanino,lavabo,-
coz planejada,lavanderia,dorm e WC de 
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

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 
 
CS.323 – BRESCIA – R$540 MIL – 3dorms 
(2sts),sala 2 ambientes,coz planejada,la-
vanderia,wc,lavabo,churrasqueira,garagem 
para 3 carros,
CS.321 – VL BORGHESE – R$ 1.600.000,00 
– 3dorms planejados (2 st),sala 2 ambientes 
com lareira,lavabo,varanda,lavanderia,es-
critório,dispensa,wc,churrasqueira,fogão á 
lenha,garagem para 4 carros

CA.367 – COND.MONTREAL – R$390 
MIL – 3dorms(1st),sala 2 ambientes,coz 
americana,lavanderia,WC,churrasqueira c/
pia,garagem coberta para 1 carro e desco-
berta para 1 carro.

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$360 MIL – 
3dorms (1st),sala de estar e jantar,coz,w-
c,lavanderia,garagem coberta para 2 carros.
AP.517 – JD.RENATA – R$200 MIL – 2 
dorms,sala em l,coz,wc,lavanderia,garagem 
coberta com portão eletrônico indovidual.
AP.524 – CIDADE NOVA – R$800 MIL – 
3dorms (1st),sala,coz,varanda,wc,garagem 
coberta para 2 carros.
AP.542 – CHACARA DO TREVO – R$370 
MIL – 3dorms(1st)sala de estar e jantar,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 CO-
MERCIAIS 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
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$70,00/m² - 
64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas 
de 4 comodos,galpão de 150m2,tanque 
de água,nascente com córrego,piscina 
3x5m,plantação de uva. Ao lado estamos 
vendendo outro sitio de 46.000m². 

CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dor-
ms,coz,wc,varanda,1 vaga de garagem 
coberta,pomar,cercado com alambrado.

IMÓVEL COMERCIAL

IC.12 – JD.MORADA DO SOL – R$380 MIL 
– SALÃO E CASA - 2dorms,sala,coz,WC,-
garagem para 5 carros. 

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMS

VILA ALMEIDA – R$440,00 – dorm,coz 
e wc 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –
R$450,00 – dorm,sala,coz,wc
JD.CALIFORNIA – R$450,00 – dorm,co-
z,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
CIDADE NOVA – R$700,00 – dorm,sala,-
coz,wc,quintal,sem garagem
VL.MERCEDES – R$750,00 – 2dorms,sa-
la,coz,wc,entrada de carro.
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dor-
ms,sala,coz,wc,entrada de moto.
VL.ALMEIDA – R$1300,00 – 2dorms(1st),-
sala,coz,wc,garagem
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3dorms,sala,-
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,coz planejada,dis-
pensa,wc social,garagem p 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3dorms c/saca-
da e armários (1st c/hidro),sala de estar c/ 
lareira,sala de jantar e TV,copa,coz planeja-
da,lavabo,lavanderia,dorm e WC de empre-
gada,escritório,dispensa,piscina,área gourmet 
completa,salão de festa,portão eletrônico,ga-
ragem para 2 carros coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dor-
m,sala,coz,wc,sem garagem.
VL. ALMEIDA – R$850,00 – 2dorms,sala,-
coz,wc,1vaga de garagem
JD.MONTE VERDE – R$1000,00 – 2dorms 
(1st),sala 2 ambientes,coz americana pla-
nejada,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 ambientes,-
sacada,coz com a/e,lavanderia,WC (NOVO)
CIDADE NOVA – R$2500,00 – 3 dorms,(1s-
t),sala de estar e jantar,coz,wc,varanda 
gourmet,2 vagas de garagem coberta
CIDADE NOVA I – R$2800,00 – Duplex,-
3dorms (1st),sala,coz com ae,2wc,lavande-
ria,2sacadas (1com churrasqueira,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 – EDIFI-
CIO CORDOBA
CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA 
– R$900,00 á R$1.000,00 – salas de +ou- 
45m² á +ou- 55m² com WC privativo,1 vaga 
de garagem,no edifico : elevador,escadas,-
serviço de limpeza,portaria virtual,monitora-
mento 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,in-
cluso água,luz,IPTU,ar condicionado,lixo 
branco.
VL.CASTELO BRANCO – R$1200,00 – 
38m²,2wc,1 vaga de garagem
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m²,2wc,1 
vaga de garage,sacada,ar condicionado,-
montado para estetica

TERRENOS

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

GALPÃO

PQ.DAS NAÇÕES – R$3.600,00 – 2wc,me-
sanino com escritório,copa e wc
JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  219m²,es-
critório,4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  
658m² 
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Ref. Site 607991 -  Parque dos Guaran-
tãs – 3 dorms. (1 suíte)/ sala 2 amb./ coz. 
Americana/ gar. 3 vagas. – R$ 3.000,00

Ref. Site 242591 – Morada do Sol – 
Salão comercial 200m²/ 2 WCS/ recuo 4 
vagas – R$ 2.000,00

Ref. Site 838991 - Jardim União - 2 
dorms./ sala/ coz./ churrasqueira/ gar. 
coberta/ portão eletrônico – R$ 1.200,00

Ref. Site 163661 – Jd. Esplanada - 3 stes (plan.)/ 
sala 2 amb./ mezanino/ coz. Plan./ Área gourmet/ 
aquecedor solar/ gar. 4 vagas. - R$ 790.000,00

Ref. Site 298991 - Lagos de Shanadu – Casa 
principal - 4 suítes c/ closet e hidro/ sala 4 
amb./ adega/ área gourmet – Casa de hos-
pedes - 2Ds./ sala/ coz. – R$ 3.500,00

Ref. Site 418691 – Vl. Suíça - 4 suítes (1 
máster)/ sala de estar/ escrit./ copa/ coz. 
plan./ churr./ gar. 4 vagas. – R$ 800.000,00

Ref. Site 88232 – Cidade Nova -  3 dorms. 
(suíte) / sala/ copa/ coz. / wc + hidro / des-
pejo/ portão elet. / gar.2 vagas. R$ 2.500,00

Ref. Site 538991 - Jardim Alice – 3 dor-
ms. (1 suíte)/ sala/ churrasqueira/ gar. 
– R$ 500.000,00

Ref. Site 997991 -  Moradas de Itaici - 2 
dorms./ sala/ coz./ garagem descober-
ta.- R$ 310.000,00

Ref. Site – 448991 - Jardim Regente 
– 3 dorms. (1 suíte)/ sala/ coz./ gar. 2 
vagas – R$ 400.000,00

Ref. Site 367991 – Centro – Sala 
comercial com 92 m² de área útil – 
R$ 1.300,00

Ref. Site 820481 -  Jd. M. do Sol - Piso 
inf. 2 dorms./ sala de estar - Piso Sup. 
1 suíte/ AS/ varanda. R$ 395.000,00
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VENDE-SE CASAS INDAIATUBA
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. F=3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM MORADA DO 
SOL. 03 DORMITÓRIOS (01SUITE) DE R$270.000,00 
EM OFERTA SOMENTE PARA O MES DE FEVEREIRO 
POR R$230.000,00 03 DORMITÓRIOS, SUITE, GA-
RAGEM, BOM ACABAMENTO EM LOTE DE 125M2. 
F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!.
JD.COLIBRIS, 02 DORMITÓRIOS (01 Suíte) SALA- 
COZINHA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, GARAGEM 
P/02 AUTOS. OPORTUNIDADE ÚNICA!! EM OFERTA 
PARA O MÊS DE JANEIRO DE: R$300.000,00 POR 
APENAS: R$245.000,00 AC. FINANC, OU TERRENO 
NO NEGÓCIO. F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 
CORRA!!
JARDIM HUBERT: 03 DORMITÓRIOS (01 SUITE) CO-
ZINHA AMERICANA-MEZANINO NOS FUNDOS - GA-
RAGEM C/PORTÃO ELETRONICO – LOTE DE 130M2. 
OPORTUNIDADE ÚNICA!! R$270.000,00. ACEITA 
LOTE/ FINANCIAMENO. TEL: 19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294.CORRA!!
JARDIM ADRIANA- EXCELENTE CASA EM DOIS 
PAVIMENTOS, SENDO NO PAV SUPERIOR:03 
DORMITÓRIOS (01 SUITE) WC SOCIAL, SACADA 
COM PORTA BALCÃO COM VISTA PARA O PAR-
QUE ECOLÓGICO-E NO PAV INFERIOR: SALA 02 
AMBIENTES –LAVABO, WC SOCIAL, LAVANDERIA, 
EDICULA   E GRANDE ESPAÇO DE TERRENO COM 
PISO IDEAL PARA PISCINA, GARAGEM COM POR-
TÃO ELETRONICO. DE R$350.000,00 EM OFERTA 
DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO POR R$280.000. 
CORRA!! TEL:19-3017-2608/99762

OFERTA INACREDITÁVEL!!!! NAIR MARIA EM 
SALTO SP, PRÓXIMO A COBREQ, EM LOTE DE 
180M2 04 COMODOS E ENTRADA PARA AUTOS, 
APENAS: R$200.000, ESTUDA 50% DE ENTRADA 
60 x R$1650,00 DIRETO COM O PROPRIETÁRIO.VÁ 
ZUNINDO!!!! F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294.

APARTAMENTO VENDE-SE
APARTAMENTO NO COND. VILLA DAS PRAÇAS, 
PORT.24 HS.COM 02 DORM –SALA-COZINHA-W-
C-LAVANDERIA E 01 VAGA DE GARA. COBERTA-
-ELEVADOR, SALÃO DE FESTAS, MOVEIS PLANE-
JADOS-LINDO!! R$225.000,00 AC.FINANCIAMENTO. 
TEL:19-3017-2608/99762-7997/3935-3294
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. TEL: 19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294.CORRA!!

SÍTIOS VENDE-SE
SÍTIO EM PIEDADE SP ,  26.000M², CASA C/ 03 
DORMITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARANDADA, 
GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE CULTURA, BOSQUE, 
ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES COM PEIXES ABAS-
TECIDO 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.ES-
TUDA ENTRADA + PARCELAMENTO. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294

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

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 99762-7997

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 ACABAMENTO EM LOTE 
DE 125M2. F=3017-2608 / 99762-7997 / 3935-3294 CORRA!!

JD. ADRIANA- EXCELENTE CASA EM DOIS PAV., SENDO 
NO PAV SUPERIOR:03 DORMITÓRIOS (01 SUITE) WC 
SOCIAL, SACADA COM PORTA BALCÃO COM VISTA PARA 
O PARQUE ECOLÓGICO-E NO PAV INFERIOR: SALA 02 
AMBIENTES –LAVABO, WC SOCIAL, LAVANDERIA, EDICU-
LA   E GRANDE ESPAÇO DE TERRENO COM PISO IDEAL 
PARA PISCINA, GARAGEM COM PORTÃO ELETRONICO. 
DE R$350.000,00. EM OFERTA DURANTE O MÊS DE FE-
VEREIRO POR R$280.000.00 CORRA!! TEL:19-99762-7997

ALUGA-SE CASAS INDAIATUBA
JD.MORADA DO SOL (ANT-22). 02 DORM (01 SUITE) 
-SALA -COZ. –WC – LAV – ENTRADA PARA CARRO 
R$ 900,00 .
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.SUP.) 01 DORM–
SALA -COZ. –WC – LAV – GARAGEM R$ 650,00  + IPTU 
JD.MORADA DO SOL (ANT-76) (PAV. INF.)  01 DORM. 
– SALA-COZ. –WC – LAV – GARAGEM R$ 700,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-80)(FUNDOS) 01 DORM. 
-COZ. – SALS- WC – LAV – SEM GARAGEM R$ 600,00
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 

ALUGA-SE  APARTAMENTO INDAIATUBA 
PQ. DAS NAÇOES (VILA DAS PRACAS): 2 DORM 
(COM ARMARIOS PLANEJADOS). SALA – COZ (COM 
ARMARIOS PLANEJADOS). –WC – LAV. (C/ ARMARIOS 
PLANEJ)  – 1 VAGA DE GAR. COBERTA R$ 900,00 + 
COND. R$ 430,00 (AGUA E GÁS INCLUSOS –PISCINA 
SALAO DE FESTA COM CHURRASQUEIRA 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 –LAVAN-
DERIA E GARANGEM R$700,00 
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classificados
Classificados18B

Casas 2 dorms – 
Financiamento pela 
caixa ecônomica do 
terreno e da cons-
trução. Consulte-
-nos F. (19) 98136-
7331 / (19)3885-
4500 CRECI 74.092
Casa com 2 dor-
ms no Jd. Pedroso 
R$190 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms 
no Altos de Itaici 
R$850 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa de 3 dorms 
na Vl Maria Helena 
com  at : 2700m², 
para construtores é 
possível 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!! Jardim Belo 
Horizonte - 3 dor-
mitórios (1suite) de 
R$340.000,00 em 
oferta somente para 
o mês de janeiro 
por R$280.000,00 3 
dorms, suite, chur-
rasqueira, garagem 
com portão eletrô-
nico, bom acaba-
mento em lote de 
150m2. F. 3017-
2608 / 9.9762-7997 
/ 3935-3294 corra!!

Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do 
sol R$290 MIL F. 
(19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Jd. Colibris ,  2 
dormitórios (1 su-
íte) sala, cozinha, 
wc social, lavan-
der ia ,  garagem 
p/ 2 autos. Opor-
tunidade única!! 
Em ofer ta 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
Montreal R$470.000  
– 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

Jardim Hubert: 3 
dormitórios (1 suite) 
cozinha america-
na-mezanino nos 
fundos - garagem 
c/portão eletronico 
– lote de 130m2. 
Oportunidade úni-
ca!! R$270.000,00. 
Aceita lote/ finan-
ciameno. F. 3017-
2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294.
Imperdível!! Per-
muta-se uma ótima 
casa em ½ lote, no 
Jd.do Valle, por uma 
na cecap. Base: 
R$320.000,00 se 
for de maior valor, 
pode-se voltar até 
30mil reais. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294.
Vi la  Br izola  – 
CA02996 - Casa 
frente – Sala, cozi-
nha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$210.000,00  
F. 3875-2215

Oferta inacreditável! 
Nair Maria em salto 
sp, próx. a cobreq, 
em lote de 180m2 4 
cômodos e entrada 
para autos, apenas: 
R$200.000, estuda 
50% de entrada 60 x 
R$1650 direto com o 
proprietário. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294.
Excelente casa ter-
rea no Parque São 
Lourenço a 50m do 
Parque das Frutas, 
3 dorms., 1 suíte, 
1wc social, coz c/ 
armarios , lavanderia 
coberta e fechada. 
Quintal c/ churr, 2 
garagens cobertas, 
portão eletronico. 
Bairro diferenciado, 
bem arborizado e 
fácil acesso ao Cen-
tro e a Rod. SP75. 
Documentação ok!  
R$400.000,00. Acei-
to permuta com cha-
cara no Mosteiro de 
Itaici. F.: (19) 3875-
0423 / 99346-7999. 
tratar c/ proprietário. 
Vila Maria Helena 
ou troca por casa 
menor valor - 2 ca-
sas - AT: 370m² 
R$450.000,00 tratar 
com proprietário F. 
9.9237-6716
Vendo ou troco 
terreno local do Jd. 
Esplanada I à 50 m 
da Av. Porque. Eco-
lógico. Ac. terreno de 
menor valor em lote-
amento aberto. Doc. 
Ok. F. 99321-2684 
(whatsapp) ou 98131-
5384. R$ 235.000 c/ 
proprietário.

Vende-se ou troca-
-se casa Jd. Monte 
Verde (tratar com 
proprietário) - 2 
dorms internos + 1 
quarto e uma suíte 
(ambos externos), 
cozinha com armá-
rios planejados, am-
biente aberto com 
sala, quarto com 
armário planejado, 
AS, área gourmet e 
piscina. Ótima loca-
lização, garagem p/ 
2 carros, aquecedor 
solar, cerca elétrica, 
alarme de seg., e 
portão eletrônico. 
Perto de padaria, su-
permercado, etc. A.T 
: 250 m² ; A.C 140 
m². F. 3816-2011 ou 
9.7119-8369
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 Ecológico. 
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

 
Casa Parque das 
Nações - 2 dorm. 
, sala, cozinha, wc 
social e garagem 
coberta.Valor: R$ 
950,00 (incluso iptu). 
Tratar com proprie-
tário. F.: (19) 99107-
4095

 
Apto com 3 dorms 
na Cidade Nova R$ 
800 MIL - F. 9.8136-
7331 CRECI 74.092
Apto com 2 dor-
ms no Jd. Renata  
R$200 MIL F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Apto com 3 dorms 
no bairro chácara 
do trevo R$370 mil 
- (19) 98136-7331 
CRECI 74.092 
Vendo ou troco 
apartamento Jar-
dim Umarama por 
terreno de menor 
valor. Negociar dire-
to com o proprietário. 
F. 9.8282-9020
A p t o  B o s q u e 
Campinas 1 dorm. 
F.:F:974 053 774 

 
Praia Grande - 
Vila Guilhermina, 
final de semana 
o u  t e m p o r a d a . 
F. 3328-4766 ou 
9.9564-4054

 
Pq. Da Grama com 
5.130 m² R$180 MIL 
(19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Sítio em Piedade 
SP, 26.000m², casa 
c/ 3 dorms, 2 wcs , 
toda avarandada, 
gramada,  pomar, 
área de cultura, 
bosque, água de 
mina, 1 tanques 
com peixes abas-
tecido com água 
por gravidade,  di-
versas árvores fru-
tíferas, playground, 
a 12 km do cen-
tro R$390.000,00 
aceita imóvel em 
Indaiatuba de igual 
ou menor valor. 
Estuda entrada + 
parcelamento. F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294

 
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$89.990 
F. 3875-2215
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Fiat Idea - 2008 
-  completo, ver-
de claro doc.OK 
I m p e c á v e l ,  d e 
procedencia F.: 
99742-4977
Fit EX, 2016, Flex, 
Azul, automático, 
km: 28.000, por 
R$ 62.990,00, à 
vista. Aceito car-
ro como parte de 
pagamento e fi-
nancio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Cruze  1 .4  Tur -
bo, 2017, preto, 
automático, Flex, 
km:  8 .163 ,  po r 
R$ 87.990,00, à 
vista. Aceito car-
ro como parte de 
pagamento e fi-
nancio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
O n i x  1 . 4  L T Z , 
2017, preto, Flex, 
km: 28.650, por 
R$ 54.990,00, à 
vista. Aceito car-
ro como parte de 
pagamento e fi-
nancio também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
F o x  1 . 6 ,  I -
- M o t i o n , F l e x , 
p r a t a ,  p o r  R $ 
42.990,00, à vis-
ta. Aceito carro 
como  pa r te  de 
pagamento e fi-
nancio também.
Entre em contato 
com Alexandra, 
F .  ( 1 9 ) 9 7 4 0 9 -
7070.

Fox 1.6, prata , 
Flex, manual,km: 
54.000,  por  R$ 
43.990,00, à vis-
t a .  Ace i t o  ca r -
r o  c o m o  p a r t e 
d e  p a g a m e n t o 
e f inanc io tam-
b é m . E n t r e  e m 
c o n t a t o  c o m 
A l e x a n d r a , F . 
(19)97409-7070
M a r c h ,  1 . 0 S , 
c o m p l e t o ,  m a -
n u a l ,  F l e x , 
p r e t o ,  p o r  R $ 
3 3 . 9 9 0 , 0 0 , 
km:47.600,  por 
R $  3 3 . 9 9 0 , 0 0 , 
à  v i s ta .  Ace i t o 
carro como parte 
d e  p a g a m e n t o 
e f inanc io tam-
b é m . E n t r e  e m 
c o n t a t o  c o m 
A l e x a n d r a , 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
Etios Sedan Pla-
t i num,  manua l , 
preto, Flex,banco 
de couro, 2016, 
k m : 7 6 0 0 0 ,  p o r 
R$ 47.990,00, à 
vista. Aceito car-
ro como parte de 
pagamento e fi-
nancio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.

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 topogra f ia 
pronta. R$ 165.000 
F. 9.8151-0501

 
Loja alugo mais 
dois pisos 150 m² 
junto ou separado 
Cidade Nova próxi-
ma a Avenida Con-
ceição F.: F:974 
053 774 
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 
usado 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
Tela  mosquitei-
ra em alumínio: 
2  c o m p r i d a s  - 
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 mosquiteira 
em alumínio:  3 
para janela quarto  
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
Tacho de alumínio 
R$ 70 F. 9.8151-0501

Luminarias fluo-
rescentes tubular: 
(v.w. 110) 1 dupla 
e 1 simples, ambas 
R$ 50 - usada F. 
9.8294-3074
Aparelho de som 
3/1 Philips mod. 
AS. 125 com 2 cai-
xas R$ 100 - usado 
F. 3017-5541 ou 
9.9259-1877
Máquina de corte 
para roupa, nova. R$ 
400 F. 9.8151-0501
Forno  e l é t r i co 
Ficher 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

C o m p u t a d o r 
completo e mo-
derno, 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
Taças grandes 
(24 unidades) de 
vinho e água R$ 
150,00 F.:  (19) 
98366-3278
C a b e c e i r a  d e 
cama  King ma-
deira escura R$ 
7 0 , 0 0  F . :  ( 1 9 ) 
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

Doação - fogão de 
6 bocas cor bran-
ca, usado. Para 
retirar. F. 98201-
7566
Pedra de mármore 
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) 98201-
7566 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 casal box 
c/ colchão, cama 
de solteiro e col-
chão, criado 3 ga-
vetas, geladeira 
duplex Brastemp 
f ros t  f ree  C le -
an, máq. De la-
var Electrolux 10 
kg, guarda roupa 
3 portas, guarda 
roupa 2 portas. F. 
99742-4977
C a b e c e i r a  d e 
cama, linda, bran-
ca, na caixa, nova. 
Nunca foi usada. 
R$ 400,00. F. (19) 
98201-7566 c/ Sa-
mantha
Procuro geladeira 
usada funciona-
do para doação F. 
98201-7566

Máquina de lavar 
Eletrolux. F. (19) 
98143-4184.
TV full HD Smart 
wi-fi - LG, 43 pole-
gadas. R$ 1.100 F. 
9.8151-0501
Máquina  amas-
sadeira, sovadei-
ra com extrusora/
moldor. R$ 450 F. 
9.8151-0501
Guarda roupa - 2m 
x 2,20 de altura, 
espelho, porta de 
correr R$ 380 F. 
9.8151-0501
Ventilador turbo 
silencioso, semi-
novo R$ 150 F. 
9.8151-0501
Bicicleta motobi-
ke R$ 180,00. Tra-
tar com Claudionor 
F.: (19) 3885-3741
Jogo de lanterna 
corsa classic valor 
R$ 100,00. Tratar 
com Claudionor  F.: 
(19) 3885-3741
Fogão 6 bocas - 
bege usado e fun-
cionando R$ 150 
F: 98201-7566
 

Ford Focus Tita-
nium 2.0, 2012, 
Flex, Bege, auto-
mático, km: 33.000, 
por R$ 78.990,00 
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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Onix 1.4 LT, 2016, 
automático, pra-
ta, Flex, por R$ 
45.990,00, à vis-
ta. Aceito carro 
como par te  de 
pagamento e fi-
nancio 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
 

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 t e i r o  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. 
Ofereço-me para 
cuidar de crian-
ças. Formada em 
pedagogia. Con-
tato. 3834- 8345 
/ 99411-7179.
O f e r e ç o - m e 
para fazer faxina 
e passar roupa. 
F o n e :  9 9 5 9 5 - 
9448 – Sueli.
Ofereço-me para 
manutenção em 
máquina de cos-
tu ra  indus t r i a l : 
Ga lone i ra ,  Ca -
seadeira,  Reta, 
O v e r l o q u e ,  2 
Ag, Travete. F.: 
99212-1731.
Ofereço-me para 
Motor ista admi-
nistrativo (senhor) 
CNH “D”. Bom co-
nhecimento Capi-
tal e Interior – Fixo 
ou Freelancer F 
(19) 99793-4700.

Ofereço-me para 
trabalhar como ca-
seiro ou chacareiro. 
Tenho 39 anos, di-
vorciado, sem filhos. 
Faço trabalhos de 
jardinagem (corte 
de grama) também. 
Tenho maquina, 
não tenho vícios. 
Tratar com Denis 
(11) 952237579.
Ofereço-me para 
trabalhar como cui-
dadora de idoso, 
diurno ou noturno, 
em hospitais e resi-
dência. F : 9.9479-
0454 ou .2516-7008
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidado-
ra de idosos. Possuo 
referencia. Tratar c/ 
Leni F: 3894-4778. 
Ofereço-me p/ trab.
como freelancer em 
auxiliar de cozinha, 
balconista de pa-
daria ou sorveteria. 
Renata Aparecida. 
F.: 3935-7618.
Ofereço-me para 
trabalho como Aux. 
De Enfermagem, 
babá ou cuidadora 
c/ Coren. Disponi-
bilidade de horário. 
F: (19) 3894- 1610 
/ 98985-8142.

Ofereço-me como 
marido de aluguel. 
Faço consertos ge-
rais em resid. (hidráu-
lica, elétrica e etc.). F: 
9.9830-0614 c/ Kiko.
Ofereço-me como 
Motorista. Catego-
rias A/D. Exp. com 
cargas de pequenos 
e grandes portes. 
Tel.: 3936- 4053/ 
99804-7578.
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 transporte 
e remoção com 
caminhão munck e 
bombeamento de 
concreto. Vai encher 
sua Lage?  Faça um 
orçamento. Preci-
sa transportar uma 
máquina pesada? 
Serviço com ces-
to aéreo? Faça um 
orçamento. Tratar 
com Nelson Eugê-
nio F.:(19) 99618-
4334 (Vivo)  - 7818-
6548 (Nextel) Id: 
965*12540.

Ofereço-me para 
fazer trabalhos de 
corte de grama e 
limpeza de terreno. 
Tenho máquina. 
Tratar com Denis 
(11) 952237579
Ofereço-me como 
Motorista. Catego-
rias A e B e servi-
ços gerais. Tel.: 11-
975314276. Com  
carro ou sem carro.
Ofereço-me para 
qualquer reparo em 
sua residência (Hi-
draulica, elétrica, 
pintura, telhados 
etc...)  F.99755-
4276
Ofereço-me para 
lavar, passar, co-
zinhar, faço faxina 
etc. Tratar com Jane 
Rosa F.: 97136-
6492 / 3329-7719.
Ofereço-me para 
aulas particulares 
crianças c/ dificul-
dades em alfabeti-
zação, idade 4, 5 e 6 
anos. Tratar c/ Rose 
F.: 99215-6300.
Karol Manicure e 
Pedicure. Atendo 
a domicílio (valor 
de acordo com o 
Local) Whats 19 
99357-9318

Ofereço-me como 
cuidadora de ido-
sos, criancas, enfer-
mos, pessoas com 
necessidades es-
peciais e etc. Aten-
dimento 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 entr-
re outros (Com ve-
ículos da pessoa) 
24 horas. Tratar 
com Domingues F.: 
(19) 99928-4433
Ofereço-me como 
cuidadora de ido-
sos, criancas, en-
fermos, pessoas 
com necessidades 
especiais e etc. 
Atendimento resi-
dencial e hospitalar. 
Possuo experien-
cia e referencias. 
Evelyn F.3875-
9902/98927-1275
Ofereço-me como 
faxineira e pas-
sadeira de roupa. 
Fone: 99308-6581.

Ofereço-me para 
serviços gerais ou 
limpeza. Edenilson 
F.: 98831-1369.
Ofereço-me para 
trabalho em resi-
dencia (obras) tam-
bém hidraulica e 
encanamento. Fa-
lar com Claudemir 
(19) 98171-4904.
Ofereço-me como 
limpeza de vidros, 
faxinas, e cuida-
dos de idosos. Fa-
lar com Edmilson 
Bonachel la .  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  – 
Pa ra  t r aba lha r 
como Motor is ta 
com caminhão. 
Tratar (11) 97531-
4276.

Ofereço-me como 
cuidador de idosos 
crianças pessoas c/ 
necessidades es-
peciais trat. resid. e 
hospitalar possuo ref. 
e exp.contato 3875-
9902 19987277176 
c/ Rodrigo
Ofereço-me como 
passadeira (exp. de 
6 anos na área) p/ 
empresas ou serviço 
particular. Favor en-
trar em contato c/ Re-
giane F. 9.9308-6581
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
crianças pessoas 
com necessidades 
especiais e etc. Aten-
dimento Residencial 
e hospitalar poço 
referências e experi-
ência contato Evelyn 
F. 9.8869-4313 ou 
9.9446-6299
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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

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 trabalhar 
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.
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. Dis-
ponibilidade de horário. CNH B. Irá dirigir os carros 
da empresa em Indaiatuba e região.
MECÃNICO DE MANUTENÇÃO – Experiência 
em manutenção de Torno convencional, Fresa e 
máquinas em geral. Possuir cursos relacionados na 
área. Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM - Ex-
periência em Ferramentaria. Usinagem de peças 
técnicas com tolerâncias e acabamentos. Bons 
conhecimentos em Interpretação de Desenhos 
Técnicos. Residir em Indaiatuba ou Salto. Dispo-
nibilidade de horário.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Para trabalhar em 
Indústria do Ramo de Processos Térmicos. Possuir 
Curso Técnico na área Industrial. Experiência na 
função. Para trabalhar com fornos. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) – Para tra-
balhar nas áreas de Limpeza e recepção. Residir 
em Indaiatuba.
PINTOR INDUSTRIAL – Ensino fundamental 
completo. Realizará preparação da superfície (lixar, 
polir, desengraxar, decapar, olear), preparação da 
tinta para aplicação com pistola e posterior limpeza 
e conservação dos materiais utilizados. Residir 
em Indaiatuba. 
PORTEIRO VIGIA (FERISTA) – Será contratado 
para cobertura de férias de funcionários. Para 
trabalhar em empresas e condomínios. Possuir 
experiência em controle de acesso, ronda e 
monitoramento. Ensino médio completo. Conhe-
cimentos em Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
RETIFICADOR  PLANO  FERRAMENTEIRO 
- Experiência em Ferramentaria. Usinagem de 
peças técnicas com tolerâncias e acabamentos. 
Bons conhecimentos em Interpretação de Dese-
nhos Técnicos. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
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. 
TORNEIRO MECANICO FERRAMENTEIRO - Ex-
periência em Ferramentaria. Usinagem de peças 
técnicas com tolerâncias e acabamentos. Bons 
conhecimentos em Interpretação de Desenhos 
Técnicos.Residir em Indaiatuba ou Salto. Dispo-
nibilidade de horário.
ZELADOR – Experiência na função. Experiência 
em Pintura, reparos elétricos e encanamento. 
Para trabalhar em condomínios em Indaiatuba. 
Ensino fundamental completo. Residir em Indaia-
tuba. 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.

Empregos
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