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A SOU Indaiatuba do grupo Sancetur,contratada em caráter emergencial, está operando na 
cidade desde que o desembargador de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
derrubou na tarde do dia 10, a liminar que mantinha a concessão das linhas municipais com a Citi. 

Na manhã desta segunda-feira, dia 12, um corpo foi localizado boiando no lago do Parque 
Ecológico nas proximidades do parque temático. O corpo foi localizado por pessoas que 
passavam próximas a área de pedalinhos e quiosques do parque.

Tem início amanhã, dia 
17, o 19° Campeonato Liga 
Regional Aifa para a primeira 
e segunda divisão que este 
ano promete grandes jogos e 
várias equipes brigando pelo 
título. As divisões neste ano 
estão bem equilibradas e não 
dá pra dizer qual vai ser a 
favorita ao título.

As atrações aquáticas do 
Parque da Criança foram 
liberadas pela Secretaria de 
Urbanismo e Meio Ambiente 
ontem, dia 15, para usuários 
com visita agendada. O espa-
ço estava fechado para obras 
devido aos estragos provoca-
dos pela chuva que atingiu a 
cidade no dia 20 de janeiro. 

A partir do dia 25 de 
fevereiro, as ligações locais 
e interurbanas de telefones 
fixos para móveis vão ficar 
mais baratas. A redução das 
chamadas locais vai variar 
entre 10,58% a 12,75 % e 
das tarifas interurbanas vão 
cair entre 3,98% a 7,41%.

As inscrições para o Pro-
jeto Guri, realizado pela 
Secretaria de Cultura, estão 
abertas até o dia 23 de fe-
vereiro, ou enquanto hou-
ver vaga, sempre às terças 
e quintas-feiras, das 8h às 
11h e das 13h30 às 18h, na 
faculdade Max Planck. 
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Em meio à ‘disputa’ judicial, SOU Indaiatuba 
assume o transporte coletivo da cidade

Corpo é encontrado no lago do Parque Ecológico

Jogos da Primeira e 
Segunda divisão da 
Aifa começam amanhã

Atrações aquáticas 
do Parque da Criança 
voltam a funcionar

Ligações locais e 
interurbanas ficarão 
mais baratas

Inscrições para 
atividades do Projeto 
Guri seguem até dia 23

Termina neste domingo, dia 18, o horário de verão. Com isso os relógios deverão ser atrasados em uma hora e o período 
segue até o dia 4 de novembro. Ao bater às 0h, os relógios deverão ser atrasados para às 23h. Pág. 03A
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COMANDO NOTÍCIA

ESPECIAL SUSTO

O Grenelle GastroPub 
está agora com novidades 
para as noites de quinta, sexta 
e sábado. Com o objetivo de 
oferecer um ambiente e um 
cardápio diferenciado para 
Indaiatuba, o Grenelle está 
com novas opções de ham-
búrgueres, lanches e porções.

Uma onça-parda fêmea, 
de aproximadamente dois 
anos, foi capturada pelo 
Corpo de Bombeiros no 
começo da tarde da última 
segunda-feira (12). O animal 
se encontrava próximo a um 
hotel na Rodovia Engenheiro 
Paulo de Tarso Martins.
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Grenelle GastroPub 
anuncia novidades 
em seu cardápio

Polo Teatro recebe a peça 
“Branca de Neve e os Sete 
Anões” neste domingo

Onça-parda é capturada 
próximo a hotel em 
região de mata

Horário de Verão termina neste fim de semana

SP-75 não registra acidentes 
fatais durante o Carnaval
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Fim do carnaval e do 
horário de verão

Muitos dizem que agora que o Brasil volta a “fun-
cionar” após o Carnaval. E de fato, ás vezes, é essa a 
sensação que temos. Que o ano realmente começa após 
a festa popular, isso dá impressão, afinal quase sempre 
o feriado da folia coincide com férias escolares, reces-
so político e uma sensação de que janeiro e fevereiro 
são meses praticamente “parados”. Porém, em 2019 o 
Brasil terá que voltar “ao normal” antes, pois o Carna-
val do ano que vem será em março. Isso mesmo! Será 
comemorado entre 2 a 5 de março de 2019.

O importante é que as comemorações de fim e início 
de ano já passaram e agora o foco e continuar andando 
pra frente, pois bem no meio do caminho teremos a 
Copa do Mundo e logo após Eleições 2018. Com isso 
teremos um ano movimentado e quem sabe a mudança 
acontecerá.

E embalado com o fim do Carnaval chega o fim 
do horário de verão. Fim do entardecer prolongado, 
fim da tranquilidade para passear ainda à luz do dia, 
depois de uma jornada de trabalho , fim das bicicletas 
até 20h. Por quê?

De acordo com a CPFL Piratininga o horário espe-
cial gerou uma economia de 74.206 MWh em 126 dias. 
Economia esta, que pode abastecer Indaiatuba por até 
quatro dias. E que a consciência continue!

Artigos
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 A SAUDÁVEL MESA DE REFEIÇÕES
Nos filmes americanos muitas cenas de união e felicidade se passam na mesa de refeições. 

Curiosamente, a importância dessa cena me foi enfatizada na enfermaria de um grande hos-
pital de referência em São Paulo, pelas Dras. Yu, Marinella e Tuba, que salientavam como a 
refeição em família deveria ser uma alegre celebração.

Juntar a família e sentar-se à mesa, tarefa atualmente difícil devido a compromissos e 
interesses divergentes, é investir em um dos mais fortes símbolos de reunião e conexão. Sig-
nifica oferecer momentos de igualdade, ensinamento e atenção à família que bem se quer. É 
a hora marcada para a conversa, para confiar, seja para contar acontecimentos, seja para tratar 
assuntos sérios e importantes, seja para tomar decisões. 

Na mesa se formam crenças alimentares que permanecem enraigadas. Torna-se então o 
momento de formar bons hábitos, demonstrar a fartura da natureza em cada estação, a prospe-
ridade na forma de alimentos naturais e saudáveis, de onde vem energia e vitalidade. E mais 
importante do que aquilo que se tem sobre a mesa é a conversa ao redor dela. Desenvolve-se 
o senso de identidade, crianças e até adultos aprendem a compartilhar, esperar a vez, argu-
mentar sem brigar.  Ainda que pareça complicado com os pequeninos, a presença dos pais 
em corpo e alma fará a diferença, será o diferencial no desenvolvimento saudável dos filhos.

Pesquisas realizadas pela Universidade de Colúmbia, apontaram que crianças que sentavam 
à mesa para jantar com seus pais tiveram poucos envolvimentos com drogas e bebidas, em 
comparação a crianças cujos pais não tinham esse hábito. Na Universidade de Illinois, estudo 
apontou que crianças que jantavam à mesa tinham um melhor vocabulário em relação às que 
não tinham esses costumes em família. Muitas pesquisas comprovam o que temos visto dia à 
dia na prática. Os valores e os benefícios obtidos durante a hora das refeições em família são 
inestimáveis. Este é um momento ímpar, momento de ensinar e aprender, de compartilhar e 
se comprometer. Dali sairão pessoas fortes e sadias para enfrentar o mundo, fortalecidos pelas 
experiências de vida compartilhada.

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

Você gosta 
do horário de 
verão?

Enquete

Gisele Morais, 29 anos, 
Auxiliar de Escritório
Gosto, rende mais o dia é 
gostoso

Amanda Amistaldin, 19 
anos, Desemprega
Gosto, o dia rende mais

Odair Sipriano,42 anos, Barbeiro
Não gosto, quando eu acordo está 
muito escuro

Matheus Canova,20 anos, 
Vendedor
Gosto, dia rende mais.

Aparecido Jesus,52 anos, 
Preparador de Máquinas
Não gosto, acordo cedo

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.

17 SAB 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

17 SAB 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

18 DOM.   NÃO OPERA

19 SEG. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860

19 SEG. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

19 SEG. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657

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

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

19 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

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

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

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

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

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

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

21 QUAR. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke

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

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

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

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

21 QUAR. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

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

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

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

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

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

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

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

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

23 SEX. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860

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

23 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

23 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

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

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.

Ortodontia do Canadá em Indaiatuba
 Olá, pessoal!
Eu sou a Dra. Renata Gonçalves, Cirurgiã-Dentista responsável pelas áreas da Ortodontia e Orto-

pedia Funcional dos Maxilares no Belle Santé – Instituto de Inovação em Odontologia.
Em 2006, quando estive cursando a minha Especialização em Ortodontia em Bauru, tive a opor-

tunidade de realizar uma extensão do meu curso na Universidade de Toronto, no Canadá, e desde 
então a nossa equipe trouxe para Indaiatuba novidades no tratamento ortodôntico e novos aparelhos 
começaram a fazer parte de nossa rotina no Belle Santé.

A Ortodontia no Canadá apresenta algumas particularidades que infelizmente não é fácil encon-
trar no Brasil. Durante o meu estágio na Universidade, pude ter contato com aparelhos ortodônticos 
muito modernos, técnicas de diagnóstico por tomografias e planejamentos ortodôntico-cirúrgicos. A 
boa notícia é que pude trazer muito do que vi e aprendi para o Brasil.

Durante o meu curso em Toronto, também tive a oportunidade de conhecer o Hospital Sick Kids, 
local onde os professores da Universidade realizam tratamento ortodôntico voluntário em crianças e 
adultos com deformidade crânio-facial.

Uma das principais novidades que trouxemos para Indaiatuba foram os aparelhos ortodônticos 
autoligáveis Damon System® e os quase invisíveis Invisalign®.

 Desde então, há mais de 10 anos, temos utilizado esses aparelhos no Belle Santé, pois o baixo 
atrito e a tecnologia dos mesmos reduzem o número de consultas e, em muitos casos, até o tempo de 
tratamento ortodôntico. 

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

Tem dúvidas? Estou à disposição! Um abaço,
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Horário de verão termina neste domingo
ELIANDRO FIGUEIRA

A economia de 9.759 MW abasteceria Indaiatuba por quatro dias

Os relógios deverão ser atrasados em uma hora e o período segue até o dia 4 de novembro
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Termina neste domin-
go, dia 18, o horá-
rio de verão. Com 

isso os relógios deverão ser 
atrasados em uma hora e o 
período segue até o dia 4 de 
novembro. 

De acordo com levanta-
mento da CPFL Piratininga, 
distribuidora da CPFL Ener-
gia, que atende 27 cidades 
no interior de São Paulo e 
Baixada Santista, a redução 
no consumo de energia elé-
trica durante os 126 dias de 
vigor do horário especial na 
área de concessão alcançou 
9.759 MWh – volume sufi-
ciente para atender Indaiatu-
ba por quatro dias. Ainda no 
interior, o volume de energia 
economizada seria capaz de 
abastecer por um dia o con-
sumo de Sorocaba, ou por 
oito dias em Votorantim, ou 
por cinco dias em Itu, ou por 
um em Jundiaí, ou até 17 em 
São Roque.

De acordo com o diretor 
de Distribuição da CPFL 
Energia, Thiago Freire Guth, 
os resultados mostram que a 
adoção do horário de verão é 
um fator capaz de melhorar o 
aproveitamento da luz natural 
e de reduzir o consumo de 
energia elétrica, especial-
mente a demanda no horário 
de pico, das 18 às 21 horas.

Para o executivo, o des-

locamento do horário oficial 
em uma hora, contribui para 
diluir, por um período maior, 
os riscos de sobrecarga no 
sistema elétrico, no momento 
em que o sistema é mais de-
mandado. “Normalmente, as 
pessoas começam a chegar a 
suas casas a partir das seis da 
tarde, sendo que uma das pri-
meiras ações é acender a luz. 

Na mesma hora, entram em 
operação a iluminação pública 
e os luminosos comerciais. No 
período do horário de verão, 
com o adiamento dos relógios 
em uma hora, as cargas das re-
sidências e de iluminação pú-
blica passam a operar após às 
19 horas, quando o consumo 
industrial já está reduzindo”, 
explica Guth.

Horário de verão
Em 2017, o horário de 

verão começou em 13 de 
outubro e teve duração de 
126 dias. Antes da imple-
mentação, o governo federal 
havia cogitado terminar com 
a prática, alegando a redução 
do consumo. Porém, o presi-
dente Michel Temer acabou 
editando um decreto que 

reduz a duração do horário 
de verão, e não o elimina. 
Assim, neste ano, começará 
em 4 de novembro, um fim 
de semana após o segundo 
turno das eleições, marca-
do para 28 de outubro. A 
mudança foi um pedido do 
presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), Gilmar 
Mendes, para evitar atrasos 

na apuração dos votos e na 
divulgação dos resultados 
do pleito. 

A eliminação do horário 
de verão chegou a ser avalia-
do após a divulgação de um 
estudo realizado pelo Mi-
nistério de Minas e Energia 
sobre a perda da efetividade 
dessa economia. A análise 
mostrou que a intensida-
de de consumo de energia 
elétrica estava mais ligada 
à temperatura do que ao ho-
rário, com picos nas horas 
mais quentes do dia. Porém, 
o período de estiagem que 
o país enfrenta, quando hi-
drelétricas estão com níveis 
de água reduzidos, vem 
obrigando o governo a ligar 
as termelétricas (de operação 
mais cara) e até mesmo a 
importar energia de outros 
países. Por isso o Planalto 
optou pela manutenção do 
horário de verão, que deverá 
ser reavaliado neste ano de 
2018. 

O horário de verão foi 
instituído com o objetivo de 
permitir economia de energia 
no país em função do maior 
aproveitamento do período 
de luz solar. A medida foi 
utilizada pela primeira vez 
em 1931 e depois em outros 
anos, sem regularidade. Em 
2008, ganhou caráter perma-
nente e passou a vigorar do 
terceiro domingo de outubro 
até o terceiro domingo de 
fevereiro do ano seguinte. 
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Rodovia SP-75 não 
registra acidentes fatais 
durante o Carnaval

AB COLINAS

DIVULGAÇÃO

Carnaval no Colégio Meta 
é pura diversão

CARNAMETA

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

Durante o feriado do 
Carnaval a rodovia 
SP-75, que liga Soro-

caba à Campinas, e que passa 
por Indaiatuba não registrou 
nenhuma vítima fatal. Ocor-
reram 16 acidentes, com 21 
feridos. A contagem encerrou 
na quarta-feira de Cinzas, dia 
14. No total, cerca 236 mil veí-
culos transitaram pela rodovia.

Também não registraram 
acidentes fatais as outras rodo-
vias da região como a Castello 
Branco e o Contorno de Itu. 
Todas essas, administradas pela 
concessionária AB Colinas.

Na Rodovia Castello Bran-
co (SP-280) circularam em 
torno de 245 mil veículos, 
registrando 6 acidentes sem 
nenhuma pessoa ferida.

No Contorno de Itu, que 
liga a SP-75 à SP-300, houve 
um acidente, deixando duas 
pessoas feridas. Passaram 
aproximadamente 49 mil 
veículos pelo contorno.

O registro das rodovias 
teve início na sexta-feira, dia 
9, e encerrou na Quarta-feira 
de Cinzas, dia 14.

Ecovias
As rodovias que ligam a 

capital à Baixada Santista, 
também não registraram ne-

nhuma vítima fatal.
Durante o período do Car-

naval, a Ecovias, responsável 
pela administração do Sistema 
Anchieta-Imigrantes (SAI), 
contabilizou a passagem de 
485.331 mil veículos pelas 
praças de pedágio no Planalto. 
O monitoramento começou às 
0h de quinta-feira (8), e termi-
nou às 23h59 desta terça-feira 
(13). O número ficou dentro da 
expectativa da concessionária, 
que esperava a passagem de 
300 a 500 mil veículos neste 
período, dependendo da condi-
ção climática. O movimento foi 
2,32% maior do que o registra-
do em 2017, quando passaram 
474.336 veículos pelo SAI.

Durante o período do Car-
naval, foram registrados 113 
acidentes nas rodovias do 
Sistema Anchieta-Imigrantes. 
No total, foram 41 feridos e 
nenhuma morte.

Os motoristas encontraram 
o tráfego mais intenso no SAI 
na sexta-feira, dia 9, entre 
15h e 16h, quando 8.042 mil 
veículos seguiam à Baixada 
Santista.

Já quando os usuários co-
meçaram a retornar para São 
Paulo, o pico de movimenta-
ção do tráfego foi registrado 
na terça-feira, dia 13, entre 
14h e 15h, quando 8.987 mil 
veículos seguiam sentido à 
capital paulista.

Na Rodovia 
Castello Branco 
circularam em 

torno de 245 mil 
veículos, regis-

trando 6 aciden-
tes sem nenhuma 

pessoa ferida

No Colégio Meta, durante 
todo ano letivo, são desenvol-
vidos diversos Projetos que 
integram o trabalho pedagógico 
dentro e fora de sala de aula. 

Durante a semana, o tema 
“carnaval” esteve presente em 
várias atividades, assim nossos 
alunos, puderam conhecer um 
pouco mais desta festa popular 
tão famosa em nosso país.

O carnaval é trabalhado 
como uma “Festa Brasileira”, 
respeitando sempre a religião 
e os princípios de cada família.

Na última sexta-feira, dia 
09 de fevereiro, os alunos da 
Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental I participaram 
de um divertido baile de 
carnaval o “CARNAMETA”.

No Colégio Meta, o car-
naval é trabalhado como uma 
“Festa Brasileira”, respei-
tando sempre a religião e os 
princípios de cada família.

Durante a semana, o tema 
“carnaval” esteve presente em 
várias atividades, assim nossos 
alunos, puderam conhecer um 
pouco mais desta festa popular 
tão famosa em nosso país.

Para encerrar o projeto 
“CARNAMETA” tivemos 
uma surpresa muito espe-
cial... A bateria da Escola de 
Samba “Império Santa Cruz” 
animou ainda mais o baile 
ao som das marchinhas de 
carnaval, e músicas infantis.  

Na sequência aconteceu a 
apresentação dos bloquinhos 
carnavalesco que trouxe 
muita diversão aos nossos 
pequenos foliões.

Foi um momento de grande 
diversão e aprendizagem para 
nossos pequenos, sem contar a 
alegria estampada no rostinho 
de cada um de nossos alunos, 
tal alegria é reflexo de estudar 
em nosso Colégio, que valori-
za e incentiva o envolvimento 
do aluno e das famílias.

Para conhecer mais sobre 
o Colégio Meta, acesse www.
colegiometa.com, também no 
facebook em facebook.com/
ColegioMeta ou faça uma visita. 
A Unidade I está situada na Rua 
Hermínio Steffen, nº 96, Jardim 
Regina e a Unidade II, na Av. 
Cel. Antônio Estanislau do 
Amaral, nº 1541, Itaici.
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Em meio à ‘disputa’ judicial, Sancetur 
assume o transporte coletivo 

JME

O transporte público de Indaiatuba passou a ser operado pela SOU Indaiatuba desde domingo (11)

SOU Indaiatuba assumiu o transporte público coletivo em contrato emergencial
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A SOU Indaiatuba do 
grupo Sancetur (San-
ta Cecília Turismo 

Ltda), contratada em caráter 
emergencial, está operando na 
cidade desde que o desembar-
gador de Justiça, José Orestes 
de Souza Nery, do Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo, derrubou na tarde do 
dia 10, a liminar expedida pelo 
Juiz Thiago Mendes Leite do 
Canto, da 3ª Vara Cível de 
Indaiatuba, que mantinha a 
concessão das linhas munici-
pais com a Citi. Com isso, a 
Sancetur assumiu o transporte 
público coletivo da cidade.

Em seu despacho, o desem-
bargador entendeu ser “impos-
sível reconhecer a pretensão de 
rediscutir matéria sobre que já há 
decisão judicial recém proferi-
da”. O magistrado fez referência 
ao primeiro processo julgado na 
2ª Vara Cível, onde a prefeitura 
obteve sentença favorável.

A liminar obtida no último 
dia 9 pela Rápido Sumaré foi 
derrubada em menos de 24 
horas, e revogava o Decreto 
Municipal nº 13.153 e o contra-
to emergencial assinado com a 
Sancetur. Apesar disso, o pro-
cesso ainda continua a tramitar 
na 3ª Vara Cível, pois a liminar 
serviria apenas para evitar 

danos à concessionária até que 
fosse expedida uma sentença 
final do juiz. Além disso, in-
dependente de qual parte obter 
decisão favorável, ainda será 
possível recorrer em segunda 
instância no Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ-SP).

A prefeitura informou em 
um comunicado que “o prin-
cipal objetivo do seu com-
promisso público é garantir 
transporte de qualidade à altura 
das necessidades e desejos da 
população de Indaiatuba”.

A Rápido Sumaré afir-
mou que “reitera seu com-
promisso com suas centenas 
de funcionários e com milha-
res de usuários do sistema. 
E lutará até o fim para que a 
real Justiça seja feita”.

Disputa
A disputa na justiça entre 

a Rápido Sumaré e a Prefei-
tura de Indaiatuba já está para 
completar 4 meses. Entre-
tanto, a “briga” ocorre desde 
julho do ano passado quando 
a Administração Municipal 
anunciou a abertura do pro-
cesso de caducidade do con-
trato com a Rápido Sumaré.

Na ocasião, o prefeito 
alegou que eram muitos pro-
blemas, dentre eles ônibus 
quebrado com documenta-
ção irregular; ônibus velho; 
atraso no itinerário; viagens 
não cumpridas; constante 
quebra dos ônibus, além 
do descontentamento tanto 
por parte dos funcionários 
quanto dos usuários.

Mesmo com a abertura do 
processo, a viação continuou 
a investir na cidade, com 20 
novos ônibus operando em 
2017, 4 articulados em 2016 
e aumentou o tempo de in-
tegração de 35 minutos para 
uma hora e que concluiu a 
instalação dos novos pontos 
de recarga e parada.

No dia 5 de outubro a Pre-
feitura rompeu o contrato com 
a concessionária e anunciou a 
abertura de um processo lici-
tatório emergencial. Entretan-
to, a Rápido Sumaré ingressou 
na Justiça no dia 27 de outu-
bro e no dia 1º de novembro, 
o juiz Sérgio Fernandes, da 2ª 
Vara Cível, expediu uma limi-
nar garantindo a operação da 
Citi, nome fantasia da Rápido 

Sumaré, na cidade. Em sua 
decisão, o juiz entendeu que 
não foi observado o amplo 
direito de defesa da empresa 
e que houve ofensa ao con-
traditório. Também observou 
que o processo de caducidade 
acarretaria um grave prejuízo 
à empresa, e que não foi leva-
do em conta os investimentos 
da mesma na cidade.

Já no dia 30 de janeiro, o 
próprio juiz deu um entendi-
mento contrário e afirmou que 
a concessionária teve o direito 
de se defender e que não houve 
ofensa ao contraditório ou ao 
amplo direito de defesa. O ma-
gistrado extinguiu o mandato 
de segurança e o Poder Execu-
tivo publicou no Diário Oficial 
o Decreto 13.261, que retirava 
da Rápido Sumaré a concessão 
das linhas municipais. 

O último dia de operação 
da empresa estava marcado 
para o dia 9 de fevereiro, 
sexta-feira, entretanto, o juiz 
Thiago Mendes Leite do Can-
to, da 3ª Vara Cível, expediu 
uma nova liminar, garantindo 
a operação da empresa. 

Porém, no dia seguinte, a 
prefeitura conseguiu derru-
bar a liminar no Tribunal de 
Justiça de São Paulo.  Com 
isso, a Sancetur assumiu no 
domingo, dia 11.

A Rápido Sumaré não 
havia sido notificada oficial-

mente e seus ônibus partiram 
de sua garagem e percorre-
ram as linhas pela manhã. 
A cidade chegou a ter duas 
empresas operando, a Citi e 
a SOU Indaiatuba. Porém, 
dois ônibus da Citi foram 
apreendidos pela Guarda Mu-
nicipal, e os motoristas foram 
impedidos de seguir viagem, e 
os passageiros tiveram de de-
sembarcar. Após o ocorrido, 
a empresa recolheu sua frota.

Mesmo com a derrubada da 
liminar, o processo continua 
a tramitar na 3ª Vara Cível 
da Comarca de Indaiatuba. 
O processo está classificado 
como “tramitação prioritária”.

Protesto
No dia 7 os funcionários da 

Citi fizeram uma paralisação e 
protestaram na frente da Prefei-
tura por conta de não terem sido 
contratados pela nova empresa 
que ganhou a licitação emergen-
cial, a Sancetur. A paralisação 
foi convocada pelo Sindicato 
dos Rodoviários de Campinas, 
responsável pelos trabalhadores 
de Indaiatuba. De acordo com a 
organização, os novos ônibus 
não têm lugares para os cobrado-
res, o que é ilegal pela legislação 
municipal, que impede a dupla 
função do motorista. Além 
disso, o sindicato apontou que 
muitos funcionários ficariam 
sem emprego.
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Edital para Bolsa Atleta 
será publicado hoje

Sumerbol realiza sorteio da 
Campanha Exagero de Prêmios
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Secretaria de Esportes recomenda aos interessados atenção à documentação necessária

A Prefeitura de Indaiatu-
ba divulgará na edição 
da Imprensa Oficial 

de hoje, dia 16, o Edital 2018 
para a concessão de Bolsa 
Atleta com recursos do FAE 
(Fundo de Assistência ao Es-
porte). Estão aptos a concorrer 
ao benefício os competidores 
que se adequarem aos crité-
rios estabelecidos no Edital, 
que tenham obtido resultados 
classificatórios entre o 1º e 2º 
lugar nos Jogos Regionais ou 
Abertos do ano passado, além 
de estar em plena atividade 
esportiva, integrando as equi-
pes da Secretaria de Esportes. 
Também é necessário que os 
candidatos sejam inscritos no 
município e tenham feito parte 
da modalidade no ano anterior 
à solicitação. As inscrições vão 
até 26 de fevereiro.

As inscrições devem ser 
feitas na Prefeitura Municipal, 
localizada na avenida Enge-
nheiro Fábio Roberto Barna-
bé, número 2.800, no setor 
de Protocolo, de segunda a 
sexta das 8h às 17h, mediante 
a apresentação da documenta-
ção completa exigida no Edi-
tal. Os valores do benefício 
podem variar de até R$ 350 
(categoria Jogos Regionais) 

a até R$ 600 (categoria Jogos 
Abertos do Interior), além 
de apoio viagem de até R$ 
3.500. A edição da Imprensa 
Oficial com o edital poderá ser 
acessada no site da Prefeitura 
a partir de hoje, dia 16, às 12h 
no link http://www.indaiatu-
ba.sp.gov.br/comunicacao/
imprensa-oficial/edicoes/. 
Informações (19) 3825-6270.

Documento
Os documentos solicitados 

são a cópia simples de docu-
mento de identidade (RG); 
cópia simples do CPF; no caso 
da categoria Regional ou Jogos 
Abertos, indicar na solicitação a 
modalidade e a colocação, sen-
do que a comprovação deverá 
ser obtida através do Boletim 
Oficial dos Jogos Regionais, 
disponível na Secretaria Mu-

nicipal de Esportes à Avenida 
Visconde de Indaiatuba, nº 
1250 – Jardim América, de 
segunda a sexta das 8h às 17h; 
comprovante de endereço; có-
pia simples de cartão bancário 
da Caixa Econômica Federal, 
onde conste, número da agência 
e da conta corrente ou poupança 
em nome do beneficiário, e 
onde será depositado o bene-
fício caso seja concedido e 
guia de protocolo preenchida, 
onde deverá constar os dados 
pessoais do atleta/paratleta e 
ser assinalada a opção nº 20 
(Outros), acrescentando-se 
ainda no campo descritivo “So-
licitação de Concessão de Bolsa 
Atleta 2018” e a modalidade e o 
evento que obteve o resultado.

A Secretaria de Esportes 
recomenda aos interessados 
atenção à relação da documen-

tação necessária, uma vez que 
a falta de qualquer um dos itens 
especificados incidirá na anu-
lação automática da respectiva 
inscrição, sem obrigatoriedade 
de aviso prévio. Os seleciona-
dos serão determinados pela 
comissão gestora do FAE, 
composta por representantes 
do poder municipal, federa-
ções esportivas e da indústria 
e comércio. Como acontece 
todo ano, estão acontecendo 
ajustes, no sentido de adequar 
a concessão ao orçamento dis-
ponibilizado. Lembrando que 
o principal objetivo é criar uma 
ajuda de custo para os atletas 
locais, poderem desenvolver 
suas modalidades, fidelizando 
o atleta e procurando dar con-
tinuidade ao trabalho que vem 
sendo realizado, mantendo a 
qualidade dos resultados.

A Campanha Exagero de 
Prêmios do Sumerbol Super-
mercados já soma 180 dias, já 
foram 20 prêmios entregues e 
muitos brindes extras durante 
os sorteios para os presentes.

Neste sábado, 17 de feve-
reiro, acontece o terceiro sor-
teio da promoção que é a maior 
de Indaiatuba. Serão sorteados 
5 vales compras Sumerbol de 
R$1.000,00, 1 churrasqueira a 
gás, 1 TV 55 polegadas, 2 ce-
lulares iphone 7 e 1 Onix 0Km.

O sorteio acontece na loja 
01, localizada a Avenida Pre-
sidente Kennedy, 895 – Cidade 
Nova, a partir das 15h e, além 
do sorteio dos prêmios, ainda 
serão sorteados brindes extras 
aos presentes como forno e 
panela elétricos, fritadeira, 
omeleteira, sanduicheira e 
cafeteira.

Além dos prêmios, os clien-
tes que prestigiarem o evento 
contarão com cama elástica 
para as crianças e distribuição 
gratuita de pipoca, algodão 

doce e refrigerante.
Para participar é fácil, a 

cada R$50,00 em compras 
o cliente tem direito a um 
cupom; cartões Sumerbol 
garantem cupons em dobro e, 
produtos específicos na loja 
mediante compra de 2 uni-
dades dão cupons adicionais.

Os cupons que partici-
parão do terceiro sorteio 
podem ser impressos até o 
dia 16 de fevereiro no fe-
chamento das lojas. Cupons 
depositados na urna após 
esta data serão computados 
para o quarto sorteio da 
promoção.

Para mais informações, 
acesse www.sumerbol.com.br.

Esta campanha conta com 
o apoio de Unilever, Sadia, 
Perdigão, Heineken, Colgate 
Palmolive, Seara, Avec, Am-
bev, Pepsico, P&G, Coca Cola, 
Distribuidora de Carnes Vale 
do Mogi, Q Passo, Top Servi-
ce, Três Corações e Comercial 
Cigaax de Alimentos.

As inscrições devem 
ser feitas na Prefeitura 
Municipal de segunda a 
sexta das 8h às 17h

O sorteio acontece na loja localizada a Avenida Presidente Kennedy, a partir 
das 15h



Atrações aquáticas do Parque 
da Criança voltam a funcionar
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Grenelle GastroPub 
anuncia novidades 
em seu cardápio

O Pub funciona das 18h às 23h 
às quintas-feiras e das 18h à 0h 
às sextas e sábados

FOTOS: DIVULGAÇÃO

ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI

O Grenelle Gastro-
Pub está agora com 
novidades para as 

noites de quinta, sexta e 
sábado. Com o objetivo 
de oferecer um ambiente e 
um cardápio diferenciado 
para Indaiatuba, o Grenelle 
está com novas opções de 
hambúrgueres, lanches e 
porções.

Entre as novidades estão 
o Salmão Burguer que é 
feito com hambúrguer de 
salmão com cream cheese, 
raspas de l imão no pão 
brioche. Já o Juicy Lucy é 
composto por carne bovina, 
cheddar, queijo prato, picles 
e molho especial e também 
o Hambúrguer Australiano, 
de carne bovina com ched-
dar e cebola caramelizada 
no pão australiano.

O Pub também capri-
chou em suas novas opções 
de porções, como a porção 
de cebola empanada, que 
vem em formato de flor, 
acompanhada de molho 
rosé. Também está disponí-
vel a porção de franguinho 
com far inha  temperada 
acompanhada de molho 
barbecue. Porções de batata 
com cheddar e bacon são 
comuns de encontrar, mas 
com páprica picante não é 
sempre, e esse é mais um 
diferencial que os clientes 
podem degustar no Grenel-
le no período da noite.

Também integram as 
novidades do cardápio os 
lanches de pernil e os de 
costela desfiada com molho 
barbecue.

Além disso, uma vez por 
mês, sempre às quintas-fei-
ras, o restaurante promove 
um rodízio de mini burgers 
com música ao vivo. Po-
rém, o proprietário Rafael 
Monteiro alerta que não há 
um dia exato do mês para 
o rodízio, então é preciso 
ficar atento à página do 
Facebook.

“Indaiatuba é uma cidade 
que tem muitas opções para 
sair de noite, então é preciso 
oferecer algo diferenciado 

para o público. Porções bem 
elaboradas, hambúrgueres 
gourmets e lanches sabo-
rosos, são a estratégia para 
atrair a clientela. Além de, 
é claro, um ambiente agra-
dável para divertir e conver-
sar”, explica Monteiro.

O Grenelle GastroPub 

está localizado na Avenida 
Conceição. 250, Jardim Mo-
acyr Arruda e funciona das 
18h às 23h às quintas-feiras 
e das 18h à 0h às sextas e 
sábados.

Para mais informações, 
acesse o Facebook ou ligue: 
(19) 2516-1289.

O Salmão Burguer é uma das principais novidades do cardápio

O acesso à parte molhada permitido apenas para menores de 16 anos

As atrações aquáticas do 
Parque da Criança foram 
liberadas pela Secretaria de 
Urbanismo e Meio Ambien-
te ontem, dia 15, para usu-
ários com visita agendada. 

O espaço estava fechado 
para obras devido aos estragos 
provocados pela chuva que 
atingiu a cidade no dia 20 de 
janeiro. O playground e os 
quiosques, que ficam na parte 
seca do Parque, estavam libe-
rados desde o dia 25 de janeiro.

Os trabalhos incluíram a re-
colocação das grades de prote-
ção que dividem o playground 
seco da lâmina de água com 
os brinquedos aquáticos, além 
da limpeza do local e recons-
trução do muro de arrimo e do 
talude. Para evitar novos inci-
dentes durante tempestades, 
a captação de águas pluviais 
também foi reforçada. 

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

Funcionamento
O horário de funcionamento 

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

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

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

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

O cadastro e o agendamento 
das visitas são realizados exclu-
sivamente pelo site da Prefeitura 
(www.indaiatuba.sp.gov.br). 
Se houver vagas disponíveis, 
respeitando o limite de pessoas e 
regras, usuários não cadastrados 
e sem agendamento poderão 
entrar no espaço. O usuário que 
agendou visita e não poderá 
comparecer na data marcada, 
deve cancelar o agendamento 
para liberar o acesso para outro.

Inscrições para os cursos do projeto de 
geração de renda acontecem no dia 17

FUNSSOL

O Funssol (Fundo Social 
de Solidariedade), informa que 
receberá no amanhã, dia 17, 
das 8h às 11h, no Centro de 
Convenções Aydil Bonachela, 
as inscrições para os cursos de 
geração de renda promovidos 
pelo Fundo. Serão oferecidas 
291 vagas, sendo 141 para o 
Projeto Tesoura Encantada 
(Costura inicial, Costura Criati-
va, Patchwork Iniciante e Corte 
e Costura I) e 150 vagas para 
Padaria Artesanal (Pães e Bolos 

e Doces e Salgados). As inscri-
ções serão realizadas por ordem 
de chegada. O telefone para 
informações é o 3834 - 9236.

A coordenadora das Ofici-
nas de Geração de Renda do 
Funssol, Ana Beatriz Viegas 
de Lara Campos, informou 
que para participar dos cursos 
é necessário ter acima de 16 
anos, entregar cópias de com-
provantes de endereço, RG e 
CPF (apresentar os originais). 
O Funssol pede a colaboração 

espontânea de uma lata de leite 
condensado e uma lata de creme 
de leite. Não é necessário apre-
sentar de comprovante de renda.

Os cursos promovidos 
pelo Funssol são totalmente 
gratuitos, têm duração de 
quatro meses, uma aula se-
manal, visam à capacitação 
para o mercado de trabalho 
e geração de renda. São re-
alizados duas vezes por ano, 
com turmas no primeiro e no 
segundo semestre.



Anatel reduz valor 
de ligações locais e 
interurbanas
Redução será para ligações de fixo para móvel 
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Caiu na malha fina? Saiba como regularizar sua situação
IR

A partir do dia 25 de 
fevereiro, as ligações 
locais e interurbanas 

de telefones fixos para móveis 
vão ficar mais baratas. A re-
dução das chamadas locais vai 
variar entre 10,58% à 12,75% 
e das tarifas interurbanas vão 
cair entre 3,98% a 7,41%.

A queda vai acontecer por 
conta da redução das tarifas de 
interconexão, pagas pelas em-
presas que utilizam a rede de 
outro grupo. O cálculo das ta-
rifas é feito pela Anatel. Elas 
foram usadas inicialmente 
para subsidiar a instalação de 
redes das operadoras móveis.

A redução das tarifas vale 
para as ligações originadas 
nas redes das concessioná-
rias da telefonia fixa - Oi, 
Telefônica, CTBC, Embratel 
e Sercomtel - destinadas às 
operadoras móveis.

O preço médio das liga-
ções locais de telefone fixo 
para  móvel vai passar de 
R$ 0,18 para R$ 0,12, sem 
imposto.

Para as ligações interurba-
nas feitas de fixo para móvel 
com DDD iniciando com o 
mesmo dígito, por exemplo, 
DDDs 61 (Distrito Federal) 
para 62 (Goiânia), o preço 
médio cairá de R$ 0,55 para 
R$ 0,39. Enquanto o preço 
médio das demais ligações 
interurbanas de fixo para ce-
lular, vai ser reduzido de R$ 
0,62 para R$ 0,45.

O valor menor das tarifas 
vai beneficiar cerca de 23,6 
milhões de assinantes das 
concessionárias de telefo-
nia fixa, segundo dados da 
Anatel até dezembro do ano 
passado.

O vice-presidente da Ana-
tel, Aníbal Diniz, foi o relator 
do processo no Conselho 
Diretor.

Queda
O serviço de telefonia 

fixa terminou o ano de 2017 
com queda de 2,96% no 
número de assinantes. No 
total, nos últimos 12 meses, 
houve redução de 1,2 mi-
lhão de linhas, fazendo com 
que o número de contratos 
do serviço terminasse o ano 
com 40,8 milhões de linhas 
em operação.

Os números divulgados 
pela Anatel também mos-
tram que, no ano, as empre-
sas as autorizadas perderam 
134,7 mil linhas, uma queda 
de 0,11%, e as concessioná-
rias tiveram redução de 1,1 
milhão de unidades, recuo 
de 4,48%.

Entre os estados, 
São Paulo aparece na 
frente no que diz res-
peito à redução no 
número de linhas. Nos 
últ imos 12 meses, 
com 412 

mil linhas a menos, o estado 
apresentou uma queda de 
2,61%.

Apenas  t r ês  es tados 
apresentaram crescimento: 
Santa Catarina, com 20,4 
mil linhas fixas, aumento 
d e  1 , 2 2 % ; 
P a r a n á , 
com mais 
7 , 8  m i l , 
acréscimo 
de 0,27%, 
e Acre, com 
mais 0,2 mil li-
nhas, elevação 
d e  0 , 2 4 % . 
(por Agên-
cia Brasil)

Por meio do Portal e-Cac, 
o contribuinte pode saber se 
há pendências na Declaração, 
quais são essas pendências, e 
como regularizar sua situação. 
Se constatar erros nas infor-
mações fornecidas ao Fisco 
na DIRPF retida em Malha, o 
contribuinte pode corrigir os 
equívocos cometidos, apresen-
tando uma DIRPF retificadora. 

Só é possível retificar a 
Declaração apresentada antes 
de ser intimado ou notificado 
pela Receita Federal. Caso a 
Declaração retida em Malha 
esteja correta e o contribuinte 
tenha toda a documentação 
comprobatória das informa-

ções declaradas, ele tem duas 
opções: Antecipar a entrega 
da documentação que com-
prova as informações com 
pendências; ou aguardar uma 
Intimação Fiscal ou uma 
Notificação de Lançamento 
(autuação) da Receita Federal 
para só então apresentar a do-
cumentação comprobatória.   

Caso o contribuinte seja 
autuado, recebendo uma No-
tificação de Lançamento, o 
e-Defesa disponibiliza formu-
lário eletrônico para elaboração 
de Solicitação de Retificação 
de Lançamento (SRL) ou de 
Impugnação, com sugestões de 
alegações para refutar as incon-

sistências detecta-
das. Escolhidas as 
alegações, o siste-
ma informa quais 
os documentos 
necessários para 
comprová-las e 
solucionar as pen-
dências. 

A SRL é facul-
tada apenas para 
os casos em que 
o primeiro docu-

mento enviado pela Receita 
Federal para o contribuinte, 
em vez de uma Intimação, é 
uma Notificação de Lança-
mento. Nesse caso, constará 
da Notificação a informação 
de que o contribuinte, caso 
não concorde com o lança-
mento, poderá apresentar 
Solicitação de Retificação de 
Lançamento. Para esses casos, 
o e-Defesa já apresenta ao 
contribuinte a opção da SRL, 
a qual possibilita requisitar de 
forma ágil e sumária a revisão 
do lançamento. Caso o contri-
buinte discorde do resultado 
da análise de sua SRL ou não 
se enquadre nos casos em que 

é facultada a SRL, poderá 
ainda apresentar Impugnação 
ao lançamento. 

No caso da Solicitação de 
Antecipação de Análise da 
Declaração, a utilização de 
formulário eletrônico dispo-
nibilizado pelo e-Defesa é 
obrigatório. Já para o aten-
dimento de Intimação Fiscal 
e para elaboração de SRL ou 
de Impugnação, não é obri-
gatório acessar os serviços do 
sistema e-Defesa, não obstan-
te, sua utilização traz diversas 
vantagens, tais como:

O formulário eletrônico do 
e-Defesa mais utilizado é o de 
atendimento a Intimação Fis-
cal. Do total de requerimentos 
recepcionados em 2017, mais de 
56% foram respostas a Intima-
ções Fiscais da Receita Federal. 
A Solicitação de Antecipação 
de Análise de Declaração está 
em segundo lugar em utiliza-
ção, com a entrega de 79.183 
(29,69%) requerimentos. A 
utilização do e-Defesa para apre-
sentação de SRL e de Impug-
nação representou 14,31% da 
utilização do sistema em 2017. 
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Na manhã desta 
segunda-fei-
r a ,  d i a  12 , 
um corpo foi 
l o c a l i z a d o 

boiando no lago do Parque 
Ecológico nas proximidades 
do parque temático. O corpo 
foi localizado por pessoas 
que passavam próximas a 
área de pedalinhos e quios-
ques do parque, que fica às 

margens da Avenida Fábio 
Roberto Barnabé. Segundo o 
Corpo de Bombeiros, o corpo 
estaria na água entre dois a 
três dias. A suspeita, segundo 
a investigação, é que o rapaz 
tenha sido agredido e jogado 
no córrego.

Ainda de acordo com in-
formações, a vítima que tinha 
22 anos, é o jovem Hamilton 
Kaue Moraes Lima, morador 
de Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul, e estaria cur-
tindo o Carnaval na região do 

Onça é capturada 
próximo a hotel

PM localizam drogas 
no bairro Santa Cruz

SUSTO

APREENSÃO

Uma onça-parda fêmea, de 
aproximadamente dois anos, 
foi capturada pelo Corpo de 
Bombeiros no começo da 
tarde da última segunda-feira 
(12). O animal se encontra-
va próximo a um hotel na 
Rodovia Engenheiro Paulo 
de Tarso Martins, que é uma 
região de mata preservada 
próxima às margens do Rio 

Capivari-Mirim.
Uma armadilha foi mon-

tada para capturar a onça e os 
bombeiros foram acionados 
para realizar a retirada do 
animal, que foi encaminhado 
para a sede do grupamento, 
local onde recebeu medica-
ções e foi devolvida à natureza 
após receber um dispositivo 
de monitoramento.

DIVULGAÇÃO

Onça-parda foi capturada e solta de volta à natureza

Carreta tomba e causa trânsito na SP-75

ACIDENTE

Perna Humana é encontrada 
no Parque Ecológico

MISTÉRIO

Uma car re ta  tombou 
na manhã de quarta-feira, 
dia 14, e deixou o trânsito 
bastante  complicado na 
rodovia SP-75, com três 
faixas interditas no sentido 
Campinas.

O motorista do cami-
nhão não sofreu ferimentos 
graves e a carga não atingiu 
nenhum veículo que passa-
va no momento em que a 
carreta tombou.

Segundo a AB Colinas, 
o acidente ocorreu às 5h15 
da manhã e deixou cinco 
quilômetros de congestio-
namento.

COMANDO NOTÍCIA

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos graves

Na manhã de ontem, dia 
15, um pescador encontrou 
uma perna humana no córre-
go Barnabé, próximo a Raia 
de Remo (Barco) do Parque 
Ecológico.

A Polícia Civil e o Corpo 
de Bombeiros foram aciona-

dos e removeram a parte do lo-
cal. A suspeita que a parte do 
corpo pertença a uma mulher.

Os bombeiros ainda reali-
zaram uma varredura no local 
para ver se havia mais partes 
do corpo, mas até agora nada 
foi encontrado.

Barco, localizado no Parque 
Ecológico.

O tio da vítima contou em 
depoimento que ele se mudou 
para Indaiatuba no dia 1º de 
janeiro e estava residindo 
na casa de uma amiga em 
um apartamento. No dia 08 
desse mês, o rapaz se mudou 
para casa do tio, e no dia 10 o 
parente relatou que às 21h30 
teria dado carona para a víti-
ma até o barco e depois disso, 
não teve mais informações 
acerca do sobrinho.

Segundo a Delegacia de 
Polícia Civil de Indaiatuba, 
somente após a emissão do 
laudo das causas da morte do 
rapaz, é que as investigações 
sobre o caso devem ser inicia-
das. Uma das suspeitas é que 
a vítima esteja envolvida em 
uma suposta briga que acon-
teceu na noite de domingo, 
dia 11, e que as possiblidades 
de causa da morte envolvem 
afogamento e homicídio.

Até o momento, nenhum 
suspeito foi identificado.

Na noite da última sexta-
-feira (09) a Polícia Militar 
apreendeu drogas no bairro 
Santa Cruz. Uma pessoa foi 
detida no interior da residência.

A polícia fez uma varre-
dura na casa e apreendeu ele-
trodomésticos, embalagens 

que seriam utilizadas para 
embalar as drogas, ferra-
mentas, balança de precisão 
e utensílios de cozinha.

Os PMs também aprende-
ram cocaína, maconha, pedras 
de crack e um pó branco que 
suspostamente seria cocaína.

A PM também 
a p r e e n d e u 
uma balança-
de precisão

COMANDO NOTÍCIA
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Jogos da Primeira e Segunda 
divisão da Aifa começam amanhã
As equipes, neste ano, estão bem equilibradas e com times com tradição nos jogos

RESULTADOS
19º CAMP. LIGA REGIONAL AIFA DE FUTSAL

Rodada amanhã, dia 17, na Sol-Sol

Horário                         Time                                                  Divisão
 13:00  Galaticosx Campo Bonito                              3°
 13:50            União Z. Leste  x Cruzeiro/2R Soccer                       3°
 14:40   Zenit Futsal x União Tribuna B                            2°
 15:30     Sem Chance x Tênis De Ouro                                1°
 16:20     União Tribuna A x   Flamengo                                       1°
 17:10   Schalke Grill/Tam. Tintas x Sol- Sol                                      1°

Rodada amanhã, dia 17, no Ginásio Municipal de Esportes
13:00   Atlético Santa Fé x Unidos Da Cecap                              3°
13:50  Unidos B. Gaucho x Dubai Futsal                                      3°
14:40  Outro Iskema x Regatas Saltense                                3°
15:30  Klorofila Futsal x Parque Indaia                                     2°
16:20  Kautela/Elfa x Cebi/VM                                           2°
17:10  The Rocket x Barcemlona Futsal                              2°
18:00  Kitimico x Juventus            2°

Rodada amanhã, dia 17, no Carlos Aldrovande
13:00  Invictus Futsal x Real Sporting                                       3°
13:50  Palone Tintas x  Projeto Restitui B                                3°
14:40 Carvalhada  Futsal x Clube 9 De Julho                                  2°
15:30 Borussia/D. Pachelli xTapiratiba/Sociapan                              2°
16:20 Projeto Restitui x XII Junho                                        1°
17:10 A. Oliveira/Posto B. Horiz/Extintuba x R5 Col. Meta                     1°
18:00  Cidade Nova x  Napoli/Sociapan                                3°

Final da primeira divisão entre Atlético Oliveira e XII de Junho

Inscrições para ‘Esporte Cidadão’ e ‘Juventude Esportiva’ acontecem dia 24
ATIVIDADES

Mais Expressão

Tem início amanhã, dia 
17, o 19° Campeona-
to Liga Regional Aifa 

para a primeira e segunda di-
visão que este ano promete 
grandes jogos e várias equi-
pes     brigando pelo título. 

As divisões neste ano estão 
bem equilibradas e não dá pra 
dizer qual vai ser a favorita ao 
título, uma vez que as equipes 
tradicionais estão sempre bri-
gando e as outras equipes que 
vêm em uma crescente muito 
boa, também estão na briga 
pela taça.

Na segunda divisão também 
temos equipes experientes no 
campeonato que bateram na 
trave para conquistar o acesso 
e esse ano vão brigar pelo título 
e acesso.

A segunda divisão terá 12 

equipes e uma das novida-
des está nas quartas de finais, 
que não estavam presentes nas 
outras edições. Neste ano, as 
equipes jogam entre si em turno 
único. Oito equipes classificam-

-se para as quartas de finais e três 
equipes serão promovidas para 
a 1° divisão. 

As equipes Klorofila Futsal, 
Barcenlona e Zenit Futsal vie-
ram da terceira divisão, sendo 

que o Klorofila foi o campeão no 
ano passado. Já a União Tribuna 
B veio da primeira divisão.

A primeira divisão contará 
com 11 equipes, e a grande 
novidade do campeonato é que 

Estão abertas as inscrições 
de novos alunos para o Esporte 
Cidadão e Juventude Esportiva 
no dia 24 de fevereiro. As ins-
crições serão realizadas das 9h 
às 13h, nos núcleos esportivos. 
Serão abertas as inscrições 
para as vagas remanescentes 
de alunos desistentes. Para se 
inscrever, o aluno deve com-
parecer acompanhado dos pais 
ou responsável, apresentar o 
RG e o comprovante de resi-
dência e preencher a ficha de 
inscrição disponível no local 
(confira abaixo os núcleos e as 
modalidades). As aulas são ofe-
recidas duas vezes por semana, 
de manhã e à tarde.

O Projeto Esporte Cidadão, 
desenvolvido pela Secretaria 
Municipal de Esportes, em Projetos oferecem várias modalidades de esporte para crianças e 

jovens de 6 a 21 anos

os atletas que atuam na equipe 
principal da ADI estão liberados 
para jogar, e cada equipe pode 
contar com dois atletas da ADI.

Na fase classificatória, a 
1ª divisão será disputada com 

jogos em turno único, classifi-
cando-se as quatro equipes com 
maior número de pontos ganhos 
para a fase semifinal.  

A disputa da semifinal 
será em jogo único, com a 
vantagem do empate para a 
equipe melhor classificada 
na primeira fase. As equipes 
vencedoras disputarão à final.

A equipe do Sem Chance 
estava na terceira divisão e 
foi convidada a disputar à 
primeira divisão este ano. 
Tênis de Ouro também é 
outro estreante na divisão 
de elite conquistando o aces-
so com titulo da segunda 
divisão e R5 ficou com vi-
ce-campeão, e também con-
quistou o acesso.

Na temporada passada Atlé-
tico Oliveira e XII de Junho 
fizeram a final em um grande 
jogo. O XII de Junho venceu por 
7x5 e ficou com título.

parceria com a Organização 
Nacional das Entidades do Des-
porto (Oned) é incentivado pela 
empresa John Deere do Brasil 
e pelo Banco Sofisa. Recebe 
recursos via Lei de Incentivo 
do Ministério do Esporte desde 
2014.

O Esporte Cidadão está em 
sua 5ª edição em Indaiatuba e 
oferece aulas gratuitas de 20 
modalidades esportivas em 18 
núcleos para crianças e adoles-
centes de 6 a 15 anos que têm a 
oportunidade de praticar diver-
sas atividades esportivas com 
objetivos educacionais, sociais 
e culturais. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
(19) 3825-6270 e nos telefones 
de contato de cada núcleo.

O Projeto Juventude Espor-

tiva da Secretaria de Esportes 
atende adolescentes e jovens 
de 16 a 21 anos com aulas em 
12 modalidades esportivas 
em 11 núcleos esportivos da 
cidade. O objetivo é oferecer 
aos adolescentes a prática de 
esportes de forma orientada, 
estimulando uma reflexão na 
sociedade sobre os aspectos 
de saúde e qualidade de vida; 
proporcionando a participação, 
integração entre as comuni-
dades, o acesso ao esporte, 

ARQUIVO- GIULIANO MIRANDA RIC/PMI

RODADA
Terceira Divisão começa com o pé direito

A terceira divisão começou 
no dia (03) de fevereiro com 
o pé direito, com jogos muito 
equilibrados e uma média de 
oito gols, belas jogadas. Quem 
foi apreciou um belo futsal.

Apenas dois jogos termina-
ram em goleadas e a terceira 
divisão está cada vez mais 
competitiva com uma estrutura 
muito boa e com padrão de 
jogo bem definido.

Os destaques da primeira 
rodada foram para equipe do 
Palone Tintas, estreante na 

lazer, além do aprendizado e 
desenvolvimento motor, social, 
ético e moral. A Prefeitura de 
Indaiatuba oferece 700 vagas 
e uma equipe de professores 
qualificados e empenhados 
em desenvolver e organizar 
atividades para atender com 
excelência.

Confira os núcleos espor-
tivos e as modalidades do Es-
porte Cidadão e do Juventude 
Esportiva no no portal: www.
maisexpressao.com.br.

competição, e chegou fazendo 
8x1 no Santa Fé e o Napoli 
Futsal que vem com uma equi-
pe forte e bem entrosada que 
fez 7 x 1 na equipe do Osko 
Iskema.

Nesta edição da terceira di-
visão tem a volta da equipe do 
Kitimico que ficou um tempo 
sem disputar o campeonato e 
retornou este ano. Kitimico é 
uma equipe bem tradicional na 
cidade, ganhadora de títulos, 
tem uma torcida forte, que 
empurra e que incentiva o time 

Confira os resultados
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

em todos os jogos. Porém, a 
estreia não foi das melhores, 

sendo derrotada pelo Futshow 
por 4x2.



Clássico infantil é atração 
no Polo Shopping
Peça teatral da Cia Arte & Manhas será encenada no projeto Polo Teatro
DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

Horóscopo de 16 a 22/02 Por Alex Costa Guimarães

Inscrições para Projeto 
Guri seguem até 23 de 
fevereiro

PROJETO
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Durante esta semana as energias estão direcionadas 
para diversos benefícios que estão ligados á sua vida 
financeira e material. Pode inclusive fechar uma parce-
ria interessante, ou uma reformulação no contrato que 
venha desenvolvendo. Também pode conhecer uma 
pessoa que resultará em parceria comercial. Sua vida 
social e qualquer trabalho realizado em equipe ganham 

mais força.

O taurino tem oportunidade nestes momento para realizar 
seu crescimento e expansão em todos os setores de sua 
vida, especialmente no campo profissional e material. 
Novos projetos podem surgir e com elas a possibilidade de 
concretização. Grandes oportunidades começam a aparecer 
em sua vida profissional. O nativo começa a ser visto pelos 
outros e pode gerar sucesso e reconhecimento de seus esforços.

O geminiano pode se ver mais fechado, mais sismado e 
reflexivo com suas emoções, precisando de seus cuida-
dos, pois corre o risco de se ver perdido em seu mundo 
emocional. O momento é muito bom para fazer plane-
jamentos e não muito para concretizar, seja em sua vida 
profissional, seja em sua vida amorosa. Fase para renovar 
sua fé e seu otimismo.

O canceriano estará com maior facilidade de se envolver 
e gerar compromissos sociais. Essa fase envolve surgi-
mento de novas amizades e reaproximação de algumas. 
Pode inclusive despertar paixões neste período. Ex-
celente momento para contatar empresas, instituições ou 
pessoas que tenham possibilidades de gerar seus sonhos. 
Um novo contrato pode ocorrer e o dinheiro pode vir 
daí, ou de situações como divórcio.

O leonino que estiver buscando deslanchar sua profissão 
terá agora oportunidades muito interessantes para sua car-
reira. Um plano de negócios antigo pode ser colocado em 
prática ou passa a ser visto e considerado. O nativo deve 
dar atenção a esse projeto. Os relacionamentos pessoais 
e profissionais estão ativados e isso pode aumentar seus 
compromissos sociais.

O virginiano estará desejoso de largar tudo e sair do país, 
mas ao mesmo tempo se sentirá muito envolvido em 
novos projetos de médio prazo e com pessoas que vêm 
de longe. Bom momento para fazer projetos de viagens, 
mudança de casa ou de cidade. Sua rotina de trabalho 
estará movimentada. Sua energia vital se encontra em 
uma fase de equilíbrio.

O libriano pode se sentir mais fechado ou mais introspectivo 
nessa semana, e o nativo entrará em contato mais fortemente 
com seu mundo emocional. É importante nesse momento, 
saber largar e não acumular sentimentos, pessoas ou objetos, 
que não fazem sentido em sua vida e devem ser afatados 
dela. Apesar dessa introspecção desejada, o nativo se verá 

envolvido nos contatos sociais e conhecerá muitas pessoas novas.

O escorpiano começa esta semana percebendo que os 
esforços feitos em sua vida profissional ou em seu trabaho 
rendem benefícios. Agora continuam os indícios desse 
movimento em seus relacionamentos pessoais e profission-
ais. Uma nova parceria ou sociedade, que começou a ser 
negociada há alguns dias, pode ser firmada, mas precisa ser 
avalilada para não ficar totalmente cego diante dos fatos.

O sagitariano pode sentir uma certa pressão para realizar 
seu trabalho, pois há indícios de que sua energia está 
focada no campo profissional. No entanto, precisa se 
aprofundar e conhecer melhor os detalhes daquilo em 
que está trabalhando. Apresente suas ideias, seus projetos, 
esse é o momento. Novos acordos e negociações podem 
gerar novos contratos, nessa fase.

Sua vida social e seus sentimentos estarão sendo um foco 
de atenção. Pessoas queridas podem ir embora de sua 
vida ou vir a falecer. Ao mesmo tempo o nativo poderá 
se sentir mais leve e com mis possibilidade de se soltar 
e relaxar (o que é dificil na maior parte das vezes). Um 
romance pode vir a ocorrer nessa fase, que também é 
muito boa para aquisição de bens e imóveis.

O aquariano sente dentro de si maior possibilidade de 
entrar em contato consigo mesmo e equilibrar suas forças 
interiores. O resultado disso ocorrerá como ajustes em sua 
vida doméstica e nos relacionamentos familiares. Aprove-
ite para mexer e remodelar sua casa ou o lugar que você 
fica. Deixe-o com sua cara. Estará mais afetuoso e dese-
jará conversar com todos. Essa força irá trazer benefícios. 

Apesar do inferno astral, o nativo sente que pode criar um 
bem-estar mental e dar prosseguimento a seus projetos 
pessoais ou profissionais. O momento é ótimo para a 
comunicação, o comércio, a moda e as vendas. Se você 
trabalha com isso terá muitas chances. Aproveite para 
planejar o que irá fazer em sua vida pessoal (principal-
mente amizades) ou profissional.

Mais Expressão

O c l á s s i c o  c o n t o 
"Branca de Neve 
e os Sete Anões" é 

uma das histórias infantis 
mais contadas de todos os 
tempos, já ganhou diversas 
adaptações para o cinema e 
agora chega ao Polo Sho-
pping Indaiatuba em forma 
de peça teatral. No próximo 
domingo, 18, o espetáculo 
será apresentado gratuita-
mente em dois horários, às 
15h e às 17h, no lounge do 
Café Donut's, em um evento 
lúdico e interativo.

O conto de fadas Branca 
de Neve é originário da 
tradição oral alemã e foi 
compilado pelos Irmãos 
Grimm. A adaptação que 
será encenada no Polo Sho-
pping Indaiatuba é fiel ao 
original e resgata a célebre 
história da princesa criada 
pela madrasta malvada e 
vaidosa, que decide vingar-
-se da mocinha ao perder o 
posto de "mulher mais bela 
do reino". Os figurinos, 
cenários detalhistas e trilha 

sonora especial, são alguns 
dos destaques da montagem.

A montagem busca atrair 
os pequenos com aspec-
tos lúdicos e da fantasia, 
estimulando as crianças a 
participarem da história 
como verdadeiros atores 

As inscrições para o Projeto 
Guri, realizado pela secretaria 
de Cultura, estão abertas até 
o dia 23 de fevereiro, ou en-
quanto houver vaga, sempre 
às terças e quintas-feiras, das 
8h às 11h e das 13h30 às 18h, 
na faculdade Max Planck. 
Os cursos são gratuitos e os 
documentos necessários são: 
cópia do RG do responsável, 
cópia do RG ou certidão do 
aluno, cópia do comprovante 
de residência e declaração 
escolar. Informações com a 
Alessandra, coordenadora do 
Polo, pelo telefone 3825 2056 
(terças e quintas) ou no celular 
98147 3164.

Há vagas para crianças de 
8 aos 18 anos incompletos, 
às terças e quintas feiras.  No 
período matutino, das 8h às 
9h, os cursos oferecidos são de 
violão, percussão, violino/viola 
erudita, violoncelo/contrabaixo 
acústico, clarinete, flauta trans-
versal e saxofone. Para aulas no 
período vespertino, das 13h30 

às 14:30, as opções são para 
as aulas de violão, percussão, 
violino/viola erudita, violon-
celo/contra baixo acústico, 
clarinete, flauta transversal, 
saxofone, trompete, trombone, 
eufônio. As crianças de 6 a 10 
anos podem se inscrever para a 
Iniciação musical / Coral, com 
aulas de terças e quintas–feiras, 
das 15:30 às 17:30.

Não é necessário o aluno ter 
o instrumento. O Projeto Guri 
é uma iniciativa da Associa-
ção Amigos do Projeto Guri 
(AAPG), em parceria com o 
Governo do Estado de São 
Paulo por meio da Secretaria 
de Estado da Cultura e existe 
desde 1995. É um projeto 
socioeducativo que oferece 
cursos de iniciação e teoria 
musical, coral e instrumentos 
de cordas, madeiras, sopro 
e percussão nos períodos de 
contraturno escolar. O Polo do 
Projeto Guri em Indaiatuba, 
do Governo do Estado de São 
Paulo, foi criado em 1997.

mirins. Segundo Pedro Mol-
fi, diretor do espetáculo, a 
interação do público com 
os atores se tornou um gran-
de sucesso da adaptação. 
"Temos casos de crianças 
que voltam diversas vezes 
ao teatro para nos assistir 

No próximo domingo, 18, o espetáculo será apresentado gratuitamente em dois horários, às 15h e às 17h

só para serem personagens 
diferentes dentro da peça", 
afirma. A peça já esteve em 
cartaz em mais de 30 cida-
des do estado de São Paulo 
e já foi assistida por mais de 
75 mil pessoas em 15 anos 
que está em repertório.

Topázio Cinemas promove 
concurso em homenagem 
ao Oscar 2018

PREMIAÇÃO

A um mês da principal 
premiação da indústria ci-
nematográfica, o Topázio 
Cinemas lança o Concurso 
Cultural “Oscar 2018”. Os 
cinéfilos de plantão podem 
concorrer a prêmios espe-
ciais registrando palpites 
para cada uma das oito ca-
tegorias principais do Oscar, 
sendo: melhor filme, melhor 
direção, melhor atriz, melhor 
ator, melhor atriz coadjuvan-
te, melhor ator coadjuvante, 
melhor roteiro original e 
melhor roteiro adaptado.

Os palpites devem ser 
registrados no formulário 
publicado no site ou nas 
redes sociais do Topázio 
Cinemas até às 23h59 do 
dia 03 de março. Quem 
acertar mais hipóteses so-
bre a premiação deste ano, 
que acontece no dia 04 de 
março, ganha seis meses ci-
nema na faixa. O segundo e 
o terceiro colocado também 
ganham prêmios.

Para ter mais chances de 
ganhar, os clientes podem 
conferir semanalmente a 
programação do Topázio 
Cinemas e ficar por dentro 
das exibições dos filmes 
que estão indicados para 
as principais categorias do 
Oscar 2018.

Os vencedores do Con-
curso Cultural serão anun-
ciados no dia 05 de março 
pelo site e pelas redes so-
ciais do Topázio Cinemas. 
Os vencedores do concurso 
cultural serão contatados por 
e-mail e terão até três dias 
úteis para responder;

Caso contrário, o prêmio 
passará para o colocado 
seguinte.

Prêmios:
1º lugar – 6 meses de To-
pázio Cinemas gratuitos
2º lugar – 3 meses de To-
pázio Cinemas gratuitos
3º lugar – 4 pares de ingres-
sos Topázio Cinemas
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Adelaide Decoração

Duas Rodas completa 32 anos

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

A coleção Outono de vestidos de noiva da Center Noivas/Bromélia, é 
uma combinação perfeita das tendências da moda com as melhores 
tradições do casamento em modelos deslumbrantes. Para quem vai 
casar é a melhor opção. Uma variedade incrível de modelos com 
tecidos nobres, transparência, cetim, pedraria e muito brilho. Vale a 
pena também conferir a nova coleção moda festa, com vestidos longos 
e curtos, sempre na opção venda ou aluguel. Demais! Whatsapp: 
9.9540-8836. Telefone: 3875-1760

O Grenelle lançou ontem o novo lanche JUICY LUCY. São 180g 
de hambúrguer artesanal bovino - recheado com queijo prato 
e cheddar - picles, cebola roxa e molho especial servidos no 
pão de brioche! Acompanha fritas ou mini salada. Vale a pena 
experimentar! Avenida Conceição, 250 - Fone: 2516-1289. Bom 
demais!

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!

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

Matheus, filho de Daiane e Vinicius, comemorou 3 anos no dia 11  
com uma linda festa no Buffet Infinit'z. Parabéns, felicidades sempre!

Há 32 anos nascia a Duas Rodas Bicicletas, um sonho que 
com muito trabalho, dedicação e amor cresceu. "Trabalhamos 
muito para isso, mas não poderíamos deixar de agradecer a 
você, amigo e cliente que sempre acreditou em nosso trabalho.  
Seguiremos sempre na busca de melhorias para melhor 
atendê-los, visando sempre a qualidade de nossos serviços 
e produtos. Agradecemos a confiança de todos", disse os 
proprietários Matheus, Jurandir, Lucia e Bruna

O tosador 
Darik com a 
linda Raissa 
da proprietária 
Eva Maria, 
após Banho & 
Tosa na Clínica 
Veterinária 
Bicho Amigo

A noiva Alessandra 
Beggo. É a A Nova 
Loja homenageando 
sua cliente

Domênico, filho de Flávia 
e Cosmo, comemorou 
no último dia 14, 9 anos 
com jantar no Pezão, 
mas aguarda sua festa 
para o próximo domingo 

Paulo, Mozart, Glauco e Willian

Josef, Bert, Luisa e Dave

Italo, Eliane e Carlos parte da equipe



14A Mais Expressão

Todos nós amantes de vinhos já ouvimos alguém dizer `` 
Vinho o quanto mais velho melhor´´.

Assim logo pensamos é uma verdade ou um mito?
Vinho é cultura e entender sobre vinhos faz parte de nosso 

conhecimento intelectual.
Antes de começar o assunto é muito importante informar 

que vinho é igual ao homem, o tempo melhora alguns, mas 
azedam outros.

Um vinho quando é jovem possui suas características 
bem afloradas, assim como um jovem na sua idade juvenil.

A quem prefere degustar vinhos jovens, mas há amantes 
de vinhos que preferem e deixar o vinho propositalmente 
envelhecer para que ele possa ficar mais palatável. 

Lógico que não podemos generalizar, pois há vinhos que 
envelhecem muito bem, ficando bem macios e bem ``educa-
do´´ para apreciá-lo mas outros vinhos pioram.

Mas existem vinhos mal educados?
O termo ``educado´´ para vinhos significa que suas pro-

priedades de dureza como álcool, acidez e Taninos foram 
amansados ou arredondados com o envelhecimento. Mas é 
valido lembrar que um vinho mal vinificado, defeituoso ou mo-
dificado quimicamente, mesmo sendo jovem ou envelhecido 
sempre será um vinho difícil de gostar. Mas existem vinhos que 
deste o plantio no vinhedo já se tem o projeto de elaborar um 
grande vinho de guarda que o quanto mais velho melhor. Mas, 
quando se refiro ao vinho com longevidade , não quero passar 
a informação que o vinho poderá envelhecer eternamente.                                                                                                         
Pois os vinhos assim como o homem ele nasce, torna-se jovem, 
homem, amadurece , envelhece e depois a decadência e morte. 
Por isso que quando você pede o vinho no restaurante o Somme-
lier ou garçom te oferece uma pequena quantidade de vinho para 
que você possa se certificar se o vinho está bom para o consumo.                                                                                                                                         
      Como escolher um vinho com potencial de envelhecimento?

O que vai determinar o se o vinho tem bom potencial de 
envelhecimento é a variedade da uva, local onde foi plan-
tado, método de vinificação, afinamento e o local onde ele 
permanecerá para o envelhecimento. 

Estas características somadas ao cuidado do amante do 
vinho com certeza no tempo no certo haverá a certificação 
se o vinho o quanto mais velho melhor.

Os vinhos elaborados no Brasil possui bom potencial de 
guarda, principalmente vinhos de datas comemorativas e de 
safras excepcionais, portanto vale o investimento.

Vinhos encorpados com alto teor alcoólico, cores intensas, 
regiões renomadas e de bons produtores tem maior possibi-
lidades de envelhecer muito bem.

Agora um bom amante de vinhos estuda sobre os vinhos, 
antes de fazer sua compra, desta forma o tempo pode lhe 
dar razão.

Portanto o vinho quanto mais velho melhor pode ser uma 
verdade, principalmente quanto o degustador sempre prefere 

vinhos mais envelhecidos.
Mas é muito importante saber que 

nem todos os vinhos podem ser envelhe-
cidos para melhorar, na dúvida consulte 
o Produtor ou o Lojista.

E as considerações finais é que o 
mais importante é sempre apreciar os 
vinhos jovens ou envelhecidos e apro-
veitando a vida para ter felicidade.

Vinho o quanto mais velho melhor?

Vinho italiano Scaia Rosso 

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

O Vinho da semana é este Vinho 
italiano Scaia Rosso que encanta pe-
los aromas de frutas negras, como ce-
reja, amora, framboesa, notas florais 
e toque de especiarias. Em boca se 
mostra aveludado, com médio corpo, 
frutado, boa acidez, taninos macios e 
final agradável. Este exemplar une a 
modernidade e jovialidade do estilo 
do vinho e seu charmoso e a novidade 
é a rolha de vidro.

É elaborado com uma uva típica 
da região do Venêto a Corvina.

E para Harmonização podemos 
indicar uma bela Massa ou Espaguete 
com linguiça fresca, panqueca de 
frango, risoto de paio com couve, 
lombo suíno assado, lasanha grati-
nada, queijos semiduros. 

social & gastronomia
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Sr. Geraldo Melato no Restaurante Via Brasil

Moacir Duim e Rafael Duim no Restaurante Via Brasil

Cassio no Restaurante Casa da Moqueca

Barbara, Edson, Roberto e Edilson na Casa da Moqueca

Patricia e Odenir no Cintra RestauranteAndre e Frank no Cintra Restaurante

Willian apresenta a Bateria Imperador Santa Cruz no 
carnaval do Colégio Meta

Equipe Pedagógica da Unidade II do Colégio Meta fizeram o 
carnaval com os alunos

Brincadeiras de Carnaval dos alunos da Educação Infantil do 
Colégio Objetivo Indaiatuba

Brincadeiras de Carnaval dos alunos da Educação Infantil do 
Colégio Objetivo Indaiatuba
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PANTERA NEGRA - Lançamento  -  Ação  -  Classificação 14 
anos  -  134 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Quarta (21):   15h30  /  21h35
Polo Shopping  -  Atenção especial aos dias de exibição desta ver-
são no Polo. Sexta (16),  Domingo (18),  Segunda (19)  e  Quarta 
(21):   18h35
3D - LEGENDADO  -  Atenção especial aos dias de exibição 
desta versão
Polo Shopping: Quinta (15),  Sábado (17)  e  Terça (20):   18h35
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Domingo (18):   14h35  /  18h35. 
Segunda (19),  Terça (20)  e  Quarta (21):   18h35
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   15h00
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   16h30  /  21h35
...........................................................................................................
TRÊS ANÚNCIOS PARA UM CRIME - Lançamento  -  Comédia 
Dramática  -  Classificação 16 anos  -  116 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Quarta (21):   15h50  /  18h20  
/  21h00
...........................................................................................................
CORPO E ALMA - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate 
após a exibição*  -  Drama / Romance  -  Classificação 18 anos  -  
116 minutos. Filme húngaro finalista do “Oscar” 2018  na categoria 
“Melhor Filme Estrangeiro”
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (20):   19h30. *Atenção: para o Cineclube 
os ingresso tem preço de R$ 12,00 para o público em geral. Maiores 
de 60 anos pagam ingresso promocional a R$ 6,00
...........................................................................................................
50 TONS DE LIBERDADE - 2ª semana  -  Drama  -  Classificação 
16 anos  -  105 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá*: Quinta (15)  a  Segunda (19)  e  na  Quarta 
(21):   19h10  /  21h50. *Excepcionalmente na terça, dia 20, não 
será exibida esta versão no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   20h40
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Quarta (21):   17h20  /  20h30
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   15h25  /  17h50  /  
19h25  /  21h55
...........................................................................................................
VIVA - A VIDA É UMA FESTA - 2ª semana  -  Animação  -  
Classificação livre  -  97 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  e  Sexta (16):   16h30. Sábado (17)  
e  Domingo (18):   14h10  /  16h30. Segunda (19),  Terça (20)  e  
Quarta (21):   15h10
...........................................................................................................
A FORMA DA ÁGUA - 3ª semana  -  Drama / Ficção / Romance 
-  Classificação 16 anos  -  123 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   17h00  /  20h10
...........................................................................................................
MAZE RUNNER: A CURA MORTAL - 4ª semana  -  Aventura 
-  Classificação 12 anos  -  142 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   16h00  /  21h15
...........................................................................................................
O TOURO FERDINANDO - 6ª semana  -  Animação / Comédia 
/ Aventura -  Classificação livre  -  97 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (15),  Sexta (16),  Segunda (19),  Terça (20)  
e  Quarta (21):   19h00. Sábado (17)  e  Domingo (18):   14h30  
/  19h00
...........................................................................................................

CINEMA

atendimento@maisexpressao.com.br
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Gabriela e Sérgio Gabriel e JucelaineDébora e GuilhermeAna Paula e Bernardo

Folia das Crianças no Clube de Campo da ASPMI

BARBEARIA CARTOLA COMEMORA 3 ANOS DE SUCESSO

Inauguração da Le Xandê

 O Boteco do Barão traz a na noite de sexta-feira, 16, a ban-
da Unha Encravada. Convites antecipados para o show estão 
disponíveis no valor de R$ 10. Mais informações ou reservas 
de mesa podem ser obtidas pelo WhatsBarão 9.9138-5542 ou 
pelo telefone 2516-6220, a partir das 17h30. 

Guilherme, Luis e Milton, proprietários da Barbearia Cartola
A Barbearia oferece um espaço aconchegante e divertido 
para seus clientes
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Escola de Futebol Cruzeiro Indaiatuba: Onde nascem os campeões: treinos de 
manhã, tarde e noite, com professores capacitados para atender diversas idades 
entre 3 a 17 anos. Dê “bola” ao talento de seu filho!

EQUIPE SUB 17 DA ESCOLA DE FUTEBOL OFICIAL DO 
CRUZEIRO EM RECENTE TREINAMENTO

Professores da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente curso de capacitação em recreação com Luiz 
Felipe D'Agostino (turma do perdiga)

EQUIPE SUB 13 DA ESCOLA DE FUTEBOL OFICIAL DO 
CRUZEIRO EM RECENTE AMISTOSO EM SUMARÉ

EQUIPE SUB 11 DA ESCOLA DE FUTEBOL OFICIAL DO 
CRUZEIRO EM RECENTE AMISTOSO EM SUMARÉ

Adriano Mega, proprietário da Air Condicionado

Reunião de negócios do BNI Reference 
reuniu mais de 70 empresários

Ivanilde Reis, Cerimonialista/blogueira e Renato 
Giovanelli na inauguração do Rei do Mate no último 
dia 27, no Polo Shopping

Na Excellence Lingeries, você encontra Moda Praia, 
Fitness, Íntima e Noite. A Excellence Lingeries é 
uma loja de fábrica que está no mercado há mais 
de 13 anos com produtos de qualidade e preços 
baixos, sempre por dentro das tendências com cores 
e coleções que as grifes e a moda trazem para o 
mercado. Faça uma visita e conheça as lindas opções 
que a loja têm Rua Onze de junho, 1252, Centro

Fábio Panzetti Filho, Bernardo Précoma, Anna Beatriz Bittencourt e 
Isabella Causs no carnaval do Indaiatuba Clube

Dr. Mauro Figueiredo e Dra Paula Rodrigues, aprimorando os 
conhecimentos e buscando novidades no CIOSP (Congresso 
Internacional de Odontologia em São Paulo). Agende seu horário 
Clínica Odonto Figueiredo & Rodrigues, Fone 2516-0906.

Alexandre Felix, Jacqueline Vieira e Thiago Wolk 
equipe Casa Wolk



        caderno de negóciosNº 784

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 360851 - Jardins do Imperio - 
150 m² - R$ 115.000,00

 ref. site 097691 - Cidade Nova II - 3 dormit/ 
2 Suite/ sala 2 amb/ 2 lavabo/ coz planej/ 
escrit/ lavand/ churrasq/ 2 gar R$450.000,00

 ref. site 630002 - Vista Verde - 3D/ 1 suíte/ 
coz amer/ sala jantar e TV/ wc /lavand/ 
quintal/ churr / 3 gar /jardim R$460.000,00

ref. site 975911 - Jardim Eldorado - 2 
dormt/sala / lavabo / coz / lavand / 2 
gar R$1.200,00 + IPTU

ref. site 459581 - Jd Portal de Itaici - 
3 dorm/1 suite c/ closet / sala 2 amb. 
/ coz. planej. / wc / as / chur / 2 gar – 
R$848.000,000

ref. site 199991 - Caribé Village - 3D /  1 
suíte/ sala c/ 2 amb/ escrit/ coz planej/ wc / 
lavand / 2 gar R$2.500,00 + COND +IPTU

ref. site 194981 - Mosteiro de Itaici - 3 
dormt /1 suite c/ closet / 3 wc / coz / 
sala / gar / lavand - R$ 1.200.000,00

ref. site 067991 -Cidade Nova-  1 dor-
mt/ sala/ coz/wc / lavand / garagem 
R$1.000,00 isento IPTU

ref. site 086891 - Residencial Jequiti-
bá - 2 dorm/  sala/  coz/ wc /  lavand/ 
1 gar R$850,00 + COND+ IPTU

 ref. site 3632 – Centro – 340 m²-  
vitrine/ ar cond/ depósito/ divisória 
/ 3 WC’s / mezanino R$5.000,00

ref. site 360002 - Spazio Illuminare – 3D / 1 
suíte/ sala com 2 amb/ coz planej/  lavand/ 
wc social/ 1 gar coberta R$245.000,00

ref. site 271211 - Jd.m.do sol - 2 
dorm. / sala / coz. / wc / as / gar. 
varanda. R$ 950,00 + IPTU
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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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Casa com 2 dor-
ms no Jd. Pedroso 
R$190 MIL - (19) 
98136-7331 CRE-
CI 74.092
Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do 
sol R$290 MIL F. 
(19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 3 dorms 
no Altos de Itaici 
R$850 MIL F. (19) 
98136-7331 CRE-
CI 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 dor-
mitórios, suite, chur-
rasqueira, garagem 
com portão eletroni-
co, bom acabamento 
em lote de 125m2. 
F. 3017-2608/99762-
7997 / 3935-3294

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
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 dor-
mitórios, suite, chur-
rasqueira, garagem 
com portão eletrôni-
co, bom acabamento 
em lote de 150m2. F. 
3017-2608 / 9.9762-
7997 / 3935-3294 
corra!!
Casas 2 dorms – 
Financiamento pela 
caixa ecônomica do 
terreno e da cons-
trução. Consulte-nos 
F. (19) 98136-7331 / 
(19)3885-4500 CRE-
CI 74.092

Jd. Colibris, 2 dor-
mitórios (1 suíte) 
sala, cozinha, wc 
social, lavanderia, 
garagem p/ 2 autos. 
Oportunidade úni-
ca!! Em oferta para 
o mês de janeiro de: 
R$300.000 por ape-
nas: R$245.000,00 
a c .  F i n a n c ,  o u 
terreno no negó-
cio. F.3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-
3294
V i l a  B r i z o l a  – 
CA02996 - Casa fren-
te – Sala, cozinha, 01 
dormitório, Wc. Casa 
fundos – 01 dormi-
tório, cozinha, Wc. 
R$210.000,00  F. 
3875-2215
Jd. Hubert: 3D (1 
suite) cozinha ameri-
cana-mezanino nos 
fundos - garagem 
c/portão eletronico 
– lote de 130m2.  
R$270.000. Aceita 
lote/ f inanciame-
no. 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 va-
lor, pode-se voltar 
até 30mil reais. 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/ churrasqueira, 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 com proprie-
tário. 

Oferta inacreditá-
vel! Nair Maria em 
salto sp, próximo a 
cobreq, em lote de 
180m2 04 cômo-
dos e entrada para 
a u t o s ,  a p e n a s : 
R$200.000, estu-
da 50% de entrada 
60  x  R$1650,00 
direto com o pro-
prietário. F. 3017-
2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294.
Vila Maria Helena 
ou troca por casa 
menor  va lo r  -  2 
casas - AT: 370m² 
R$450.000,00 tra-
tar com proprietá-
rio F. 9.9237-6716
Vendo ou troco 
te r reno loca l  do 
J d .  E s p l a n a d a 
I  à  50 m da Av. 
Porque. Ecológi-
co. Ac. terreno de 
menor  va lo r  em 
loteamento aberto. 
Doc. Ok. F. 99321-
2684 (whatsapp) 
ou  98131 -5384 . 
R$ 235.000 com 
proprietário.

Vende-se ou troca-se 
casa Jd. Monte Verde 
(c/ proprietário) - 2Ds 
internos + 1 quarto 
e uma suíte (ambos 
externos), coz. com 
armários planej., amb. 
aberto c/ sala, quarto 
com armário planeja-
do, AS, área gourmet 
e piscina. Ótima loca-
lização, gara p/ 2 car-
ros, aquecedor solar, 
cerca elétrica, alarme 
de seg., e portão eletrô-
nico. Perto de padaria, 
supermercado, etc. 
A.T : 250 m² ; A.C 140 
m². F. 3816-2011 ou 
9.7119-8369
Vila Nossa Senhora 
Aparecida (troco me-
nor valor) - vale a pena 
ver. Casa vaga, super 
nova com 5 dorm. (1 
suíte), 3 vagas a 1 qua-
dra da Av. Pres. Ken-
nedy e 1 quadra da Av. 
Conceição em frente 
ao Parque Ecológico. 
Rua do Subway R$ 
570.000. Tratar com o 
proprietário F. 9.8817-
5312 (whatsapp) 

Jardim Esplana-
da I - casa com 2 
dorm. + 1 suíte ( 
todos com armá-
rio imbutido), sala 
de jantar, edícula, 
chu r rasque i ra  e 
garagem para  3 
carros. Tratar com 
propr ie tá r io .  F . : 
(19) 98324-3243
M o n t r e a l  
( R $ 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) 
– Vendo casa fino 
acabamento, com 
agua quente, cap-
tação de água da 
chuva  ,  l a vabo , 
s u í t e  m a s t e r ,  2 
Demi suíte, chur-
rasque i ra ,  e tc . . . 
F.: 9.8151-0501
Construimos ca-
s a s  n o  c o n d o -
mín io  Montrea l 
- em fino acaba-
men to  3  su í tes , 
lavabo,  pergola-
do ,  2  garagens , 
b l i n d e x  v e r d e , 
acabamen to  em 
g r a n i t o ,  v e n d e -
mos na planta F. 
9.8151-0501

 
Casa Parque das 
Nações - 2 dorm. 
, sala, cozinha, wc 
social e garagem 
coberta.Valor: R$ 
9 5 0 , 0 0  ( i n c l u s o 
iptu). Tratar com 
propr ie tá r io .  F . : 
(19) 99107-4095

 
Apto com 3 dorms 
na Cidade Nova 
R$ 800 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Apto com 2 dor-
ms no Jd. Renata  
R$200 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Apto com 3 dorms 
no bairro chácara 
do trevo R$370 mil 
- (19) 98136-7331 
CRECI 74.092 
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Cabeceira de cama, 
linda, branca, na caixa, 
nova. Nunca foi usada. 
R$ 400,00. F. (19) 98201-
7566 c/ Samantha
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
Máq. amassadeira, 
sovadeira com ex-
trusora/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 
si lencioso, 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, automático, km: 
33.000, por R$ 78.990 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento  e financio tam-
bém.Entre em contato 
com Alexandra , F. 
(19)97409-7070.
Fit EX, 2016, Flex, 
Azul, autom., km: 
28.000, por R$ 62.990, 
à vista. Aceito carro 
como parte de pagto e 
financio também.Entre 
em contato c/ Alexan-
dra, F. 9.7409-7070.
Cruze 1.4 Turbo, 
2017, preto, automá-
tico, Flex, km: 8.163, 
por R$ 87.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to 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 carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.

Vendo ou troco 
apartamento Jardim 
Umarama por terre-
no de menor valor. 
Negociar direto com 
o proprietário. F.: (19) 
98282-9020
Apto Bosque Campi-
nas 1 dorm. F.:F:974 
053 774 

 
Praia Grande - Vila 
Guilhermina, final de 
semana ou tempora-
da. F. 3328-4766 ou 
9.9564-4054

 
Sítio em Piedade SP, 
26.000m², casa c/ 3Ds, 
2 wcs , toda avaranda-
da, gramada,  pomar, 
área de cultura, bos-
que, água de mina, 1 
tanques com peixes 
abastecido c/ água por 
gravidade,  diversas 
árvores frutíferas, play-
ground, a 12 km do 
centro R$390.000 ac. 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entr + parcel 
F. 3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294

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

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

 
Loja alugo mais dois 
pisos 150 m² junto 
ou separado Cidade 
Nova próxima a Ave-
nida Conceição F.: 
F:974 053 774 
Salão e galpão 
no Cidade Nova, 
400m². Valor tratar 
com o proprietário. 
F. 9.9292-4120

 
Chuveiro Lorenzetti 
- 110 vw R$ 15 usa-
do  F. 9.8294-3074
Ferro  de passar 
Black&Decker - frio 
110 vw R$ 30,00 
usado F. 9.8294-
3074
Diversos revistas de 
artesanato e lvros de 
leitura (vários temas)  
F. 9.8294-3074
Tela mosquiteira em 
alumínio: 3 pequenas 
para WC - 0,61/0,81 
cm - cada - usada R$ 
30 F. 9.8294-3074
Tela mosquiteira em 
alumínio: 2 compri-
das - 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 ja-
nela 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
Luminarias fluores-
centes tubular: (v.w. 
110) 1 dupla e 1 sim-
ples, ambas R$ 50 
- usada F. 9.8294-
3074
Aparelho de som 3/1 
Philips mod. AS. 125 
com 2 caixas R$ 100 
- usado F. 3017-5541 
ou 9.9259-1877
Tacho de alumínio 
R$70 F. 9.8151-0501
Máquina de corte 
para roupa, nova. R$ 
400 F. 9.8151-0501
Forno elétrico 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 corrida 
importada R$ 1.390 
F. 9.8151-0501
Cano de aço escova-
do para loja R$150 F. 
(19) 9.8151-0501

Aparadouro em ma-
deira fino acabamento 
R$ 290 F. 9.8151-0501
Coleção globo do au-
tomóvel (mecanica) 
com 5 volumes - usa-
do R$ 60 F. 3017-
5541 ou 9.9259-1877
Computador com-
pleto e moderno, cor 
preta e com webcam. 
R$ 500 F. (19) 98171-
4904 c/ Claudemir
Chopeira de alumínio 
semi-nova, cromada. 
R$ 80 F. (19) 98201-
7566 c/ Samantha
Guarda roupa - 9 
portas, preto e bran-
co 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
Cabeceira de cama  
King madeira escu-
ra R$ 70,00 F.: (19) 
98366-3278
2 jogos de taças 
(12 de água e 12 de 
vinho) R$ 150 F. (19) 
98366-3278
Bicama nova - bran-
ca, R$ 300,00 F.: 
98201-7566
Cabeceira de ma-
deira para cama de 
casal R$ 150 F. (19) 
98366-3278

Doo fogão de 6 
bocas cor bran-
ca,  usado.  Para 
retirar. F. 98201-
7566
Pedra de mármo-
re granito - preta 
R $  5 0 0  F .  ( 1 9 ) 
98366-3278
Pisos grandes na 
caixa,  de porce-
lanato - 5 caixas 
fechadas - branco 
e gelo R$ 300 F.: 
98201-7566
Chiqueirinho  de 
b e b ê  -  b r a n c o , 
em ótimo estado 
R $  1 0 0  F .  ( 1 9 ) 
98201-7566 c/ Sa-
mantha
Título Clube 9 de 
Ju lho  F .  99742-
4977
Cômoda  g rande 
b o a ,  u s a d a  R $ 
100 - cerejeira F. 
98201-7566
Rack com painel, 
c a m a  d e  c a s a l 
b o x  c /  c o l c h ã o , 
cama de solteiro 
e colchão, criado 
3 gavetas,  gela-
deira duplex Bras-
t e m p  f r o s t  f r e e 
C lean ,  máq .  De 
lava r  E lec t ro lux 
10 kg, guarda rou-
pa 3 portas, guar-
da roupa 2 portas. 
F. 99742-4977
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Fiat Idea - 2008 -  
completo, verde cla-
ro doc.OK Impecá-
vel, de procedencia 
F.: 99742-4977
Fox 1.6, I- Motion, 
Flex, prata, por R$ 
42.990 à vista. Aceito 
carro como parte de 
pagto e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Fox 1.6, prata , Flex, 
manual,km: 54.000, 
por R$ 43.990 à 
vista. Aceito carro 
como parte de pagto 
e financio também.
Entre em conta-
to c/ Alexandra F. 
(19)9.7409-7070
March, 1.0S, com-
pleto, manual, Flex, 
preto, por R$ 33.990 
km:47.600, por R$ 
33 .990  à  v i s ta . 
Aceito carro como 
parte de pagto e 
financio também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
Onix 1.4 LT, 2016, 
autom., prata, Flex, 
por R$ 45.990, à 
vista. Aceito carro 
como parte de pagto 
e financio também.
Entre em conta-
to c/ Alexandra,F. 
(19)97409-7070.

Etios Sedan Plati-
num, manual, preto, 
Flex,banco de couro, 
2016, km:76000, por 
R$ 47.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Citroen Palas mo-
delo 2011-2010 cor 
cinza, completo, baixa 
quilometragem R$ 
19.000,00 à vista. 
Venda urgente, moti-
vo mudança. F.: (19) 
98151-0501
Corolla XEI 2.0, pra-
ta, Flex, automático, 
km:102.266, por R$ 
56.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070

 

Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
pessoas com neces-
sidades especiais 
etc. Residencial e 
hospitalar. Cursan-
do enfermagem F. 
9.9980-2723.

Ofereço-me como 
pedreiro, encanador 
e reformas em ge-
rais (Construção ci-
vil) João (19)98329-
8580.
Ofereço-me como 
empreiteiro de obras 
do básico ao ao aca-
bamento. Aceito carro 
e moto. Fone: 3318- 
3573 (Evandro) 
Ofereço-me como 
marido de aluguel 
- Odair F.: 99776- 
6841/99130-7264. 
Ofereço-me para 
cuidar de crianças. 
Formada em pe-
dagogia. Contato. 
3834- 8345 / 99411-
7179.
Ofereço-me para 
fazer faxina e passar 
roupa. Fone: 99595- 
9448 – Sueli.
Ofereço-me para 
manutenção em 
máquina de costura 
industrial: Galoneira, 
Caseadeira, Reta, 
Overloque, 2 Ag, 
Travete. F.: 99212-
1731.
Ofereço-me para 
Moto r i s ta  admi -
nistrativo (senhor) 
CNH “D”. Bom co-
nhecimento Capital 
e Interior – Fixo ou 
Freelancer F (19) 
99793-4700.

Ofereço-me p/ trab. 
como caseiro ou cha-
careiro. Tenho 39 
anos, divorciado, sem 
filhos. Faço trabalhos 
de jardinagem (corte 
de grama) também. 
Tenho maq., não te-
nho vícios. Tratar c/ 
Denis (11) 952237579.
Ofereço-me para tra-
balhar como cuida-
dora de idoso, diurno 
ou noturno, em hos-
pitais e residência. 
F : 9.9479-0454 ou 
.2516-7008
Ofereço-me p/ trab.
como freelancer em 
auxiliar de coz., bal-
conista de padaria ou 
sorveteria. Renata F.: 
3935-7618.
Ofereço-me para tra-
balho como Aux. De 
Enfermagem, babá 
ou cuidadora c/ Co-
ren. Disp. de horário. 
F: (19) 3894- 1610 / 
98985-8142.
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidado-
ra de idosos. Possuo 
referencia. Tratar c/ 
Leni F: 3894-4778. 
Ofereço-me como 
marido de aluguel. 
Faço consertos ge-
rais em residências 
(hidráulica, elétrica 
e etc.). F: 9.9830-
0614 c/ Kiko.

Ofereço-me como 
Motorista. Categorias 
A/D. Exp. com cargas 
de pequenos e gran-
des portes. Tel.: 3936- 
4053/ 99804-7578.
PROMOÇÃO Pé + 
Mão “R$20,00”. Sela-
mento de Cabelo a par-
tir de R$50,00 (ganha 
corte) atendo também 
a domicilio. F.: 3935-
0499/99369-5615. 
Ofereço-me para fa-
zer trabalhos de corte 
de grama e limpeza 
de terreno. Tenho má-
quina. Tratar com De-
nis (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: Serviço 
de transporte e remo-
ção com caminhão 
munck e bombea-
mento de concreto. 
Vai encher sua Lage?  
Faça um orçamento. 
Precisa transportar 
uma máquina pe-
sada? Serviço com 
cesto aéreo? Faça 
um orçamento. Tra-
tar com Nelson Eu-
gênio F.:(19) 99618-
4334 (Vivo)  - 7818-
6548 (Nextel) Id: 
965*12540.

Ofereço-me para 
qualquer reparo em 
sua residência (Hi-
draulica, elétrica, 
pintura, telhados 
etc...)  F.99755-4276
Ofereço-me para au-
las particulares crian-
ças c/ dificuldades 
em alfabetização, 
idade 4, 5 e 6 anos. 
Tratar c/ Rose F.: 
99215-6300.
Karol Manicure e 
Pedicure. Atendo a 
domicílio (valor de 
acordo com o Local) 
Whats 19 99357-9318
Ofereço-me como 
motorista particular 
para shows, janta-
res, teatro, casa-
mento, batizados, 
viagens, compras 
em São Paulo entrre 
outros (Com veícu-
los da pessoa) 24 
horas. Tratar com 
Domingues F.: (19) 
99928-4433
Ofereço-me como 
cuidadora de ido-
sos, criancas, en-
fermos, pessoas 
com necessidades 
especia is  e etc . 
Atendimento resi-
dencial e hospitalar. 
Possuo experien-
cia e referencias. 
E v e l y n  F . 3 8 7 5 -
9902/98927-1275

Ofereço-me para la-
var, passar, cozinhar, 
faço faxina etc... Tra-
tar com Jane Rosa F.: 
97136-6492 / 3329-
7719.
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
criancas, enfermos, 
pessoas com neces-
sidades especiais e 
etc. Atendimento re-
sidencial e hospitalar. 
Possuo experiencia 
e referencias. Evelyn  
19 988584065
Ofereço-me como 
faxineira e passadei-
ra 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. Falar 
com Claudemir (19) 
98171-4904.
Ofereço-me como 
cuidador de idosos 
crianças pessoas 
com necessidades 
especiais tratamento 
Residencial e hos-
pitalar possuo refe-
rência e experiência 
contato 3875-9902 
19987277176 falar 
Rodrigo

Ofereço-me como 
limpeza de vidros, 
faxinas, e cuidados 
de idosos. Falar 
c/ Edmilson Bona-
chella. F.: 98831-
1369
Ofereço-me para 
lavar e passar rou-
pa. Tratar c/ Tereza 
na rua 24 de Maio,nº 
2815 Jd. América ou  
(19) 99296-4024
Ofereço-me p/ fazer 
trabalhos de corte 
de grama e limpeza 
de terreno. Tenho 
máquina com Denis 
(11) 952237579
OFEREÇO-ME  – 
Para trabalhar como 
Motorista c/ cami-
nhão. F. (11) 97531-
4276.
Ofereço-me como 
passadeira (exp. de 
6 anos na área) para 
empresas ou serviço 
particular. Regiane 
F.: (19) 99308-6581
Ofereço-me como 
cuidadora de ido-
sos, crianças pes-
soas com neces-
sidades especiais 
e etc. Atendimento 
Res. e hospitalar 
poço referências 
e experiência con-
tato Evelyn - 19 9 
88694313 ou 19 9 
94466299



22B | Mais Expressão



Mais Expressão | 23B

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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