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Membros de corpo foram encontrados no Lago Monte Verde na madrugada do último dia 
17. De acordo com investigações o corpo é de um homem e a Policia Científica foi acionada 
para atender a ocorrência e a Polícia Civil investiga o caso como homicídio qualificado.

A Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura (Fiec) realiza amanhã, dia 24, das 
9h às 12h, a campanha de doação de sangue em parceria com o Centro de Hematologia e 
Hemoterapia da Unicamp (Hemocentro).

O Parque Mall anunciou 
novidades para 2018 em 
coletiva realizada na última 
terça-feira, dia 20. São nove 
novas operações que vão 
começar, ou já começam a 
funcionar. Essas novidades 
representam um crescimen-
to de 53% no número de 
lojas, totalizando 27 esta-
belecimentos.

Os  bo le tos  venc idos 
com valor acima de R$ 2 
mil agora poderão ser pa-
gos em qualquer agência 
bancária a partir de ama-
nhã, dia 24. A mudança 
faz parte da Nova Plata-
forma de Cobrança imple-
mentada pela Febraban.

A agência MMídia, em 
parceria com a Secretaria 
de Esportes de Indaiatuba, 
realiza o 2º Open MMídia 
de Futevôlei nos dias 17 e 
18 de março. A competição, 
que acontece no Centro 
Esportivo do Trabalhador 
(CET), contará com cinco 
categorias e as inscrições 
são limitadas.
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Será realizado amanhã, dia 24, um mutirão para a imunização contra a febre amarela. Dez unidades de saúde estarão 
abertas das 8h às 17h para atender a população interessada em receber a vacina contra a doença por livre demanda. Pág. 04A
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Prevenir ou remediar?
Muito se tem falado sobre a Febre Amarela nos 

últimos meses, afinal ela vem assustando cada 
dia mais as pessoas por ser uma doença que pode 
apresentar problemas graves e até chegar a óbito. 
Mas, ouvi muitas pessoas com receio de se vacinar, 
afinal tem gente morrendo por reação a vacina. E 
aí fica a pergunta: Vacinar ou não? Eis a questão! 
Sinceramente eu morro de medo de tomar qualquer 
vacina uma vez que todas elas podem causar algum 
tipo de reação leve ou grave. Mas, também temo ser 
“atingida” por uma dessas doenças. Então prevenir 
ou remediar?

Fato é que a doença está avançando e todo o Es-
tado de São Paulo foi considerado pela Organização 
Mundial da Saúde como área de risco. Orientações 
de que se deve evitar zona rural, passar repelente e se 
vacinar são faladas todos os dias em jornais e TVs. 

E para tanto Indaiatuba irá realizar amanhã um 
mutirão de vacinação em dez unidades de saúde que 
estarão abertas das 8h às 17h para atender a popula-
ção, sem a necessidade de agendamento. 

De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, 
o município não registrou nenhum caso de febre 
amarela, seja em humano ou em macaco. Porém, a 
gente sempre acha que na nossa casa nunca aconte-
cerá. Neste caso será melhor prevenir ou remediar?
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Enquete

Ana Lima, 20 anos, Auxil-
iar Administrativa
Muita dificuldade, tenho que 
vir no centro pra busca

Daiane Proença, 21 anos, 
Desempregada
Demora um pouco com atra-
so de uma semana

Maria Regina,62 anos, 
Domestica
Estou tendo dificuldades 
desde ano passado.

Aldair Gonçalves, 53 anos, 
Aposentado
Não. No meu bairro está normal

Leticia Silva, 23 anos, 
Operadora de Caixa
Bastante, pois os boletos 
chegam após o vencimento

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

O que mudará com a reforma da previdência?

Dr. Tiago Pereira - OAB/SP: 333.562 - E-mail: tpadvogado@gmail.com

Todo ano, a pessoa que é proprietária de um veículo automotor, deve pagar o tributo deno-
minado 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 
independente 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 pro-
cedimento 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 documentos 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 comple-
mentação na justiça. Lembrando com o auxílio correto o segurado poderá receber o seguro 
em sua conta em até 30 dias.

VIVEMOS NO DIA DE HOJE SEM SE PREOCUPAR COM 
NOSSOS ARQUIVOS  ?

Uma pesquisa recente revela que temos hoje uma certa dificuldade em gerenciar 
tudo aquilo que temos de informação em nossos computadores , celulares, tablets 
entre outros dispositivos eletrônicos. Ficou tão facil no mundo de hoje tirar aquela 
foto , gravar aquele arquivo e com isso acabamos gravando muitas informações e não 
conseguindo gerenciá-las.

Mas quando vamos procurar aquelas fotos que gravamos para mostrar para família 
e não encontramos. Aquele arquivo importante de TCC da faculdade que trabalhamos 
horas nele e o mesmo se perde dentro de nosso computador. O que fazer nessa hora ?

Existem hoje empresas que trabalham para recuperar dados perdidos por empresas e 
usuários.  

A recuperação de dados é uma ciência que procura reconstruir o sistema de 
ficheiros ( pastas ) para que possa ser recuperada, via programas ou equipamentos 
específicos, qualquer informação perdida, seja em um computador, tablet, notebook 
ou servidor de rede de uma empresa. 

Não existe um botão mágico que recupere os dados. É necessário muita pesquisa 
e investimento, pois cada modelo de disco rígidos (“HD“) necessitam de uma fer-
ramenta específica”. O processo exige especialistas altamente treinados e um labo-
ratório bem equipado.

Uma dica é que se caso acontecer isso com você , procure uma empresa especial-
izada para lhe ajudar a recuperar o bem mais precioso que são seus arquivos.  Uma 
outra dica , procure sempre guardar seus arquivos em mais de um local . Hoje ex-
istem serviços de armazenamento em nuvem que ajudam muito nessas horas em que 
você precisa de uma cópia de arquivo tão valioso.

Você está tendo 
atraso na entrega 
pelos correios?

SOMENTE ME OUÇA
Quando peço para você me ouvir e você começa a me dar conselhos, não está fazendo 

o que eu pedi. Quando peço para você me ouvir e você começa a me dizer por que eu não 
deveria me sentir assim, está ferindo meus sentimentos. Quando peço para você me ouvir e 
você acha que precisa fazer alguma coisa para resolver o meu problema, você não me ajudou, 
por mais estranho que pareça. Não fale nem faça - apenas ouça. Conselhos são baratos. Com 
pouco dinheiro, você compra uma revista, um jornal ou um livro cheios de conselhos. E isso eu 
posso fazer por conta própria. Não sou incapaz. Talvez me desanime e hesite com frequência, 
mas não sou incapaz. Quando você faz por mim alguma coisa que eu posso e preciso fazer 
por conta própria, você contribui para o meu medo e a minha insegurança. Mas, quando você 
aceita como um fato natural que eu sinta o que sinto, por mais irracional que seja, aí eu não 
preciso me preocupar em convencer você e posso entender o que está por trás desse sentimento 
irracional. E, quando isso estiver claro, as respostas serão óbvias e não precisarei de conselhos. 
Sentimentos irracionais fazem sentido quando entendemos o que está por trás deles. Talvez 
seja por isso que rezar funciona às vezes para algumas pessoas - porque Deus é mudo e não dá 
conselhos, nem tenta consertar as coisas. Deus apenas ouve e deixa você descobrir as coisas 
por conta própria. Então, por favor, apenas ouça, apenas ouça. E se quiser falar, espere um 
pouco a sua vez - e eu ouvirei você. Aprenda a ouvir nos treinamentos da Signa. Inscreva-se 
pelo telefone 3875.7898 ou pelo site www.signatreinamentos.com.br - Trevisan José
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Usuários reclamam de atraso no 
serviço de entrega dos Correios

GUILHERME LIBERALESSO

Segundo a estatal os atrasos ocorrem devido à sobrecarga de objetos postais acima do dimensionado
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Mais Expressão

Nos últimos dias muitos 
moradores de Indaia-
tuba têm reclamado da 

demora nas entregas dos Cor-
reios. Os atrasos afetam tanto 
as correspondências quanto às 
encomendas de objetos. Um 
dos principais fatores aponta-
dos pelos usuários é a falta de 
organização que está no Centro 
de Distribuição e no site da 
empresa. 

A estudante de bioquímica, 
Fabiana Martinez, é uma das 
prejudicadas pelo atraso no ser-
viço de entrega dos Correios. Os 
problemas começaram quando 
tentou retirar uma encomenda 
que no site constava ter sido 
enviada para o Centro de Dis-
tribuição. Entretanto, quando 
segue ao local, não consegue 
retirar. “Quando você chega lá o 
atendente diz que a encomenda 
ainda não está no depósito, e que 
só é possível retirar quando no 
site consta ‘saiu para entrega ao 
destinatário’. Quando aparece 
essa mensagem, tento ligar 
para reservar a mercadoria para 
buscar, mas ninguém atende. 
Quando chego ao Centro de 
Distribuição, informam que o 
carteiro já levou a encomenda. 
Retorno para casa, e nada. No fi-

nal do dia aprece no site ‘carteiro 
não atendido’. E no dia seguinte 
não entregam”, reclama.

Em contato com a assessoria 
de imprensa dos Correios, o Jor-
nal Mais Expressão foi informa-
do que “os atrasos em Indaiatuba 
ocorrem devido à sobrecarga 
de objetos postais acima do 
dimensionado. Para regularizar 
as entregas, os Correios estão re-
alizando ações como utilização 
de trabalhadores temporários, 
apoio de empregados de outras 
unidades, mutirões e serviço 
extraordinário”.

A assessoria ainda infor-
mou que “os destinatários de-
vem comparecer às unidades 
dos Correios para retirar seus 
objetos postais somente se re-
ceberem o Aviso de Chegada 
(formulário com instruções 
para retirada da encomenda 
no horário e endereço espe-
cificados). Para evitar deslo-
camentos ou filas desneces-
sárias, os Correios orientam 
que os clientes aguardem 
o recebimento de suas en-
comendas em suas casas”.

Questionado quanto ao pro-
blema do telefone, o Centro de 
Distribuição informou que mui-
tas pessoas entram em contato 
por engano. Em nota a estatal 
diz que “os usuários tentam ligar 
para o Centro de Tratamento, 
localizado antes do pedágio, mas 

acabam ligando para a Central 
de Distribuição. São ligações 
de várias cidades, como Piraci-
caba, Americana, dentre outras, 
o que acaba congestionando a 
linha, impedindo o serviço”.

A estatal ainda informa que 
“a empresa permanece à dispo-
sição da população pelo Fale 
com os Correios, no site http://
www.correios.com.br/sobre-
-correios/fale-com-os-cor-
reios/ ou pelo 0800 725 0100”.

IPTU
Com o atraso nas entregas 

dos Correios, muitos muníci-
pes ainda não receberam seu 
carnê de IPTU. Devido a isso a 
Prefeitura de Indaiatuba decidiu 
prorrogar o vencimento da pri-
meira parcela do imposto para o 
dia 9 de março.

Os contribuintes que não 
receberam os carnês de IPTU 
devem retirar a segunda via, 
no Departamento de Rendas 

Imobiliárias da Prefeitura Muni-
cipal de Indaiatuba, das 8h30 às 
16h30. A 2ª via do IPTU/2018, 
também pode ser retirada no 
link www.indaiatuba.sp.gov.
br/fazenda/rendas-imobiliarias/
2-via-iptu/. Foram lançados 
116.416 carnês, sendo 90.394 
predial e 26.022 territorial o 
que corresponde ao valor de 
R$139.525.110,14.

As parcelas até o venci-
mento poderão ser pagas nas 

agências da CAIXA, Casas 
Lotéricas e Banco Postal ou 
nos meios eletrônicos, como 
caixa eletrônico e internet 
banking dos Bancos: Brades-
co, Banco do Brasil, CAIXA, 
Itaú e Santander. As parcelas 
vencidas poderão ser atualiza-
das diretamente no link www.
indaiatuba.sp.gov.br/tributos/, 
emitindo um novo boleto com a 
data atualizada e o novo cálculo 
com os acréscimos.

Segundo os Correios as entregas 
devem ser normalizadas nos 
próximos dias
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Indaiatuba promove 
mutirão de vacinação 
contra a febre amarela 

Networking está em alta 
entre os empresários e 
empreendedores

Placas de orientação de 
destino são instaladas 
em novos pontos 

BNI

TRÂNSITO

Até o momento Indaiatuba não registrou nenhum caso de febre amarela, em humanos ou macacos

Dez unidades de saúde estarão atendendo os interessados das 8h às 17h

Será realizado amanhã, 
dia 24, um mutirão para 
a imunização contra a 

febre amarela. Dez unidades 
de saúde estarão abertas das 
8h às 17h para atender a po-
pulação interessada em receber 
a vacina contra a doença por 
livre demanda, independen-
temente de estarem ou não 
cadastrados nas unidades de 
saúde. São elas: UBS 4 e UBS 
7 (Morada do Sol), PSF Parque 
Corolla, UBS 10 (Jardim Ca-
lifórnia), PSF Parque Indaiá, 
UBS II (Cecap), UBS João 
Pioli, UBS 12 (Campo Boni-
to), PSF Jardim Itamaracá e 
Hospital Dia.

No início do mês, a cidade 
recebeu um reforço no abas-
tecimento com a chegada de 
um lote de 10 mil vacinas para 
imunização contra a doença e 
que já foram repassadas para 
todos os postos de saúde do 
município, para que intensifi-
quem a vacinação das pessoas 
já cadastradas no decorrer 
desta semana. No início de 
fevereiro, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde recebeu 5 mil 
doses e, desde dezembro de 
2017, a somatória chega a 20 
mil doses.

Para receber a vacina basta 
comparecer a uma das unida-

des de saúde portando carteira 
de vacinação, cartão SUS e um 
comprovante de endereço. As 
pessoas que vão viajar e preci-
sam do Certificado Internacio-
nal de Vacinação ou Profilaxia, 
também terão a oportunidade 
de emitir o documento neste 
sábado (24) no Hospital Dia 
das 8h às 17h. Basta fazer um 
pré-cadastro acessando o link: 
http://www.anvisa.gov.br/hot-
site/viajante/certificado.html.

Até o momento Indaiatuba 
não registrou nenhum caso de 
febre amarela, em humanos ou 
macacos. Os três casos suspei-
tos notificados este ano foram 
descartados. De acordo com o 
Departamento de Vigilância 
Epidemiológica, vinculado 
à Secretaria de Saúde, apro-
ximadamente 70% da popu-
lação do município já está 
imunizada contra a doença.

Em Indaiatuba a vacina 
aplicada contra a febre ama-
rela é em dose padrão (inte-
gral), ou seja, uma única dose 
oferece proteção contra a do-
ença e não precisa ser renova-
da ou reforçada. Vale lembrar 
que a vacina contra a febre 
amarela é contra indicada 
para gestantes, puérperas que 
estejam amamentando, bebês 
com menos de seis meses, 
pessoas com baixa imunidade 
e portadores de doenças crô-
nicas ou que estejam fazendo 
determinados tratamentos de 

saúde. Pessoas com 60 anos 
ou mais devem apresentar 
uma autorização médica para 
receber a imunização.

Febre amarela
A febre amarela é uma 

doença infecciosa febril agu-
da, causada por um vírus 
transmitido por mosquitos 
vetores, e possui dois ciclos 
de transmissão: silvestre 
(quando há transmissão em 
área rural ou de floresta) e 
urbano. O vírus é transmitido 
pela picada dos mosquitos 
transmissores infectados e 
não há transmissão direta de 
pessoa a pessoa. A doença 
tem importância epidemioló-
gica por sua gravidade clínica 
e potencial de disseminação 
em áreas urbanas infestadas 
pelo mosquito Aedes aegypti.

Os sintomas iniciais da 
febre amarela incluem o iní-
cio súbito de febre, calafrios, 
dor de cabeça intensa, dores 
nas costas, dores no corpo 
em geral, náuseas e vômitos, 
fadiga e fraqueza. A maioria 
das pessoas melhora após estes 
sintomas iniciais. No entanto, 
cerca de 15% apresentam um 
breve período de horas a um 
dia sem sintomas e, então, 
desenvolvem uma forma 
mais grave da doença.

Em casos graves, a pessoa 
pode desenvolver febre alta, 
icterícia (coloração amarelada 

da pele e do branco dos olhos), 
hemorragia (especialmente a 
partir do trato gastrointesti-
nal) e, eventualmente, choque 
e insuficiência de múltiplos 
órgãos. Cerca de 20% a 50% 
das pessoas que desenvolvem 
doença grave podem morrer.

Depois de identificar al-
guns desses sintomas, procure 
um médico na unidade de 
saúde mais próxima e informe 
sobre qualquer viagem para 
áreas de risco nos 15 dias an-
teriores ao início dos sintomas, 
e se você observou mortandade 
de macacos próximo aos luga-
res que você visitou. Informe, 
ainda, se você tomou a vacina 
contra a febre amarela, e a data.

O tratamento é apenas 
sintomático, com cuidadosa 
assistência ao paciente que, 
sob hospitalização, deve per-
manecer em repouso, com 
reposição de líquidos e das 
perdas sanguíneas, quando 
indicado. Nas formas graves, 
o paciente deve ser atendido 
em Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI), para reduzir 
as complicações e o risco 
de óbito. Medicamentos sa-
licilatos devem ser evitados 
(AAS e Aspirina), já que o 
uso pode favorecer o apa-
recimento de manifestações 
hemorrágicas. O médico 
deve estar alerta para quais-
quer indicações de um agra-
vamento do quadro clínico.

Mas você sabe o que é 
networking? Se na sua cabeça 
veio a palavra “rede de rela-
cionamento”, você começou 
com a tradução literária, mas 
a interpretação e, mais im-
portante ainda, é a utilização 
desta ferramenta que vai muito 
além de apenas contatos que 
você possa ter na agenda do 
seu celular. 

Trabalhar o networking 
depende de relacionamento de 
qualidade com seus contatos, 
do comprometimento que se 
tem em utilizar sua rede de 
forma eficiente e profissional. 

Seus amigos sabem com o 
que você trabalha? Você sabe 
como é a rotina de trabalho 
dos seus parceiros estratégi-
cos? Melhor ainda, você tem 
claro quais são seus parceiros 
que tem oportunidade de gerar 
mais negócios pra você? 

Para entender melhor so-

bre networking e sobre como 
utilizamos essa ferramenta 
de forma profissional e efe-
tiva, o BNI REFERENCE, 
que já gerou 11 milhões de 
negócios durante 3 anos em 
Indaiatuba para os seus 32 
empresários, promoverá um 
evento chamado, Dia do Con-
vidado, que será realizado na 
próxima quarta-feira, dia 28, 
no Esplanada Eventos locali-
zado Av. Eng. Fábio Roberto 
Barnabé, 2752, Jardim Espla-
nada. O evento tem início às 
7h e contará com mais de 100 
empresários. 

Para mais informações en-
tre em contato com a Diretora 
da Equipe BNI Reference, 
Simone Andrade Panzetti 
pelo telefone (19) 992151562, 
email simone.panzetti@bni-
pp.com.br ou no escritório 
regional do BNI (19) 2222-
3810.

O Departamento 
Municipal de Trân-
sito da Secretaria de 
Obras e Vias Públi-
cas trabalha nesta 
semana na instala-
ção de nova sinali-
zação de orientação 
de destino. As pla-
cas são instaladas 
na  Marginal  Es-
querda da avenida 
Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, 
início da avenida 
Conceição, avenida 
Bernardino Bona-
vita, João Ambiel 
e  rua  Chris t iano 
Seleguin. No total 
são 14 novas placas 
que orientam a localização 
do Parque do Mirim e os 
bairros no percurso.

Os trabalhos foram ini-
ciados pela Marginal Es-
querda do Parque Ecoló-
gico, onde também foram 
instaladas placas educativas 
de respeito à faixa de pe-
destre, nas proximidades da 
lombada eletrônica.

Conforme explicou o 
Secretário de Obras, Ro-
benilton Oliveira Lima, as 
novas placas de orientação 
de destino têm por obje-
tivo ajudar os condutores 
de veículos na localização 

do Parque do Mirim, que 
será inaugurado ainda neste 
semestre. “A pedido do pre-
feito Nilson Gaspar (MDB), 
já estamos trabalhando em 
um projeto maior de ins-
talação de sinalização de 
orientação, que inclui mais 
de 100 placas que atenderão 
as principais regiões da ci-
dade”, explicou.

As placas de orientação 
de destino têm por finali-
dade indicar ao condutor a 
direção que deve seguir para 
atingir determinados luga-
res, orientando seu percurso 
e dando rotas alternativas.
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Shopping Parque Mall anuncia 
novidades para este ano
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O shopping Parque 
Mall anunciou novi-
dades para 2018 em 

coletiva realizada na última 
terça-feira, dia 20. São nove 
novas operações que vão 
começar, ou já começam a 
funcionar. Essas novidades 
representam um crescimento 
de 53% no número de lojas, 
totalizando 27 estabeleci-
mentos, além de uma evolu-
ção de 42% na sua área total 
de uso.

Dentre as principais novi-
dades, está o Dreams Games, 
que irá disponibilizar seis 
pistas de boliche, games 
eletrônicos, área de play 
para crianças menores, me-
sas de sinuca e alimentação, 
com serviços de pizzaria 
e petiscos. A inauguração 
está prevista para a primeira 
quinzena de junho. O espaço 
será no primeiro piso, e terá 
700m².

Algo inédito na cidade 
será a Divino Barbearia e 
Winburguer, dois estabeleci-
mentos um ao lado do outro. 
O espaço tem a proposta de 
ser exclusivo e aconchegan-

te, já que irá unir uma bar-
bearia e uma hamburgueria. 
Os hambúrgueres e molhos 
serão artesanais, preparados 
na própria unidade.

O Harvye’s Empório Pub, 
da marca Mundo Beer, deve 
ser inaugurado na primeira 
quinzena de junho. Será uma 
oportunidade dos clientes 
experimentarem uma va-
riedade de Chopp, cervejas 
e drinks especiais. Contará 
com música ao vivo nos 
finais de semana, além de 
eventos musicais planejados 
para algumas datas durante a 
semana. O estabelecimento 
também vai funcionar em 
parceria com a Divino Bar-
bearia.

A unidade do Labora-
tório Dra. Edna Jaguaribe, 
começa seus serviços no 
dia 1º de abril. Os pacientes 
poderão realizar todos os 
exames laboratoriais da rede, 
via convênio ou particular. 
Também atenderá exames 
toxicológicos para a CNH, 
obrigatório para motoristas 
profissionais.

A MaxLan, que presta 
serviços de informática, 
deve ser inaugurada na pri-
meira quinzena de maio.

Para os que têm interesse 

em uma escola de música, a 
Ador’arte irá oferecer cursos 
de teclado, violão, violino, 
piano, canto, técnica vocal, 
canto lírico e coral, regência, 
percepção musical e muitas 
outras opções.

A loja Vamos Brincar 
deve ser inaugurada até 
julho, com um conceito 
diferente sobre lojas de 
brinquedos. Os pais não vão 
precisar ficar preocupados 
com as crianças pegando os 

brinquedos, esta será justa-
mente a finalidade da loja, 
uma loja mais interativa.

Outra novidade é o início 
da operação do restaurante 
Daisho Japanese Food, inau-
gurado há um mês. É a única 
unidade da rede a funcionar 
em um shopping.

A academia Smart Fit ex-
pandiu sua área, para oferecer 
mais comodidade e conforto 
para os clientes. A unidade 
passará de 800m² para 944m².

Mudança no horário
Com os novos estabeleci-

mentos, o horário de funcio-
namento do shopping irá pas-
sar por algumas mudanças, já 
que alguns deles são propria-
mente noturnos. Atualmente 
o empreendimento funciona 
das 9h às 20h de segunda a 
sexta-feira e das 9h às 16h aos 
sábados. Ainda não foi divul-
gado o novo horário, mas será 
implementado de acordo com 
o início do funcionamento de 

cada nova operação.
“Os horários do Parque 

Mall irá passar por algu-
mas mudanças nos próxi-
mos meses de acordo com 
a necessidade dos novos 
estabelecimentos. O objetivo 
era aumentar as atrações no-
turnas, e agora com a o Pub, 
boliche e Hambuergueria, 
isso se tornou possível”, ex-
plica Marcelo Fogaça, diretor 
do grupo que administra o 
Parque Mall.

O Colégio Objetivo In-
daiatuba comemora mais 
uma vez o primeiro lugar na 
cidade em número de apro-
vações nos vestibulares.

Até o dia 19 de fevereiro, 
o Objetivo contabilizava 195 
aprovações, destas 100 em uni-
versidades públicas e 17 aprova-
ções para o curso de Medicina. 

De acordo com a psicólo-
ga responsável pelo Núcleo 
de Apoio ao Vestibulando, 
Débora Razori, são núme-
ros muito significativos, que 
comprovam a seriedade do 
trabalho desenvolvido pela 
escola. “Mesmo com as re-
formulações realizadas em 
alguns importantes vesti-
bulares do país, o Objetivo 
manteve a liderança na cidade 
em número de aprovações e 
isso aconteceu porque nossos 
alunos são dedicados. Nós 
oferecemos a eles o ambiente 
ideal para estimular o estudo 
e todo apoio necessário para 
a escolha do curso e da uni-
versidade. Agora é hora de 

comemorar!”, afirma Débora.
Pedro Henrique Cruz Fa-

riña, aluno da Turma Med, 
aprovado em Medicina na 
São Leopoldo Mandic e na 
Faculdade de Medicina de 
São José do Rio Preto (FA-
MERP), é um dos alunos que 
tem muito que festejar. “É 
maravilhoso! É uma mistura 
de conquista, de alívio por 
tudo. O vestibular faz com que 
sua vida, durante um tempo, 

fique voltada só para isso. 
Não tem o que fazer, um ano, 
dois, três anos só estudando 
para isso. Em Medicina, você 
tem que ter consciência que é 
muito difícil. Quase ninguém 
passa, essa é a realidade. Mas 
tem que ter em mente que 
qualquer um pode passar, 
não é impossível. Tem que se 
dedicar, abrir mão de algumas 
coisas e aí, quando você passa, 
pronto, é uma alegria! Famí-

lia, todo mundo feliz! Vale 
muito a pena!”, afirma Pedro. 

As aprovações do Colégio 
Objetivo Indaiatuba foram 
comemoradas no sábado, 17 
de fevereiro, durante a tradi-
cional festa de ex-alunos Ca-
beça-Dinossauro. Ex-alunos, 
professores e funcionários 
do Colégio se reuniram para 
festejar os resultados alcan-
çados, depois de uma jornada 
de muito esforço e dedicação.

Objetivo contabiliza 195 aprovações, destas 100 em universidades públicas e 17 aprovações para o 
curso de Medicina

A Prefeitura de Indaiatuba 
informa que neste final de se-
mana será realizado mais um 
plantão para que os usuários 
do transporte coletivo possam 
fazer o cadastramento do cartão 
SOU Indaiatuba. Confira os lo-
cais para atendimento nos pró-
ximos dias na relação abaixo.

A partir de segunda-feira 
(26) o cadastramento poderá 
ser efetuado também no CRAS 
VI, situado à Rua Benedita 
Carvalho, 213 - Parque Campo 

Bonito. Os outros pontos fixos 
para cadastramento do cartão 
SOU durante a semana são: 
Centro Cultural Wanderley 
Peres (Praça Dom Pedro II); 
Centro de Convenções “Aydil 
Pinesi Bonachella” e Velódro-
mo Municipal “Joaraci Maria-
no de Barros”.

A Administração muni-
cipal informa que excepcio-
nalmente nesta segunda-feira 
(26) não haverá atendimento 
no Velódromo.

Locais para atendimento:
 Sábado (24/02)
Velódromo Municipal “Joaraci Mariano de Barros”
Rua Miguel Domingues, 780, Jardim Regina (ao lado do CIAEI)
Horário: Das 8h30 às 14h
Domingo (25/02)
Centro de Convenções “Aydil Pinesi Bonachella” das 8h30 às 17h
Rua das Primaveras, 210, Jardim Pompéia
Horário: Das 8h30 às 17h
Domingo e Segunda-feira (25 e 26/02)
Escola Ambiental Bosque do Saber
R. Pederneiras, 410 - Jardim do Sol
Horário: Das 8h30 às 17h
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Aberta licitação para boxes 
do novo Terminal Rodoviário

GIULIANO MIRANDA  RIC/PMI

A Prefeitura de In-
daiatuba abriu uma 
nova concorrência 

para a seleção de pessoas 
f ísicas ou jurídicas que 
estejam interessadas em 

Os envelopes deverão ser entregues 
até as 09h do dia 22 de março, no De-
partamento de Protocolo da Prefeitura

Alunos do Colégio Montreal durante visita ao Casarão Pau Preto

Conhecer a exposição sobre 
os 500 anos da Reforma Protes-
tante e seus desdobramentos em 
Indaiatuba, no museu do Casa-
rão Pau Preto, oportunizou aos 
alunos do 7º ano e da 1ª série do 
Ensino Médio do Colégio Mon-
treal uma vivência cultural ímpar, 
de acordo com a professora Ana 
Maria Soares. “Além de observar 
as fotos, documentos e objetos 
pertinentes à exposição sobre os 
500 anos da Reforma Protestante, 
os alunos puderam perceber a 
relevância do movimento, em 
um mundo em total mudança. 
Outro aspecto interessante foi 
que eles puderam fazer pergun-
tas diretamente às curadoras da 
exposição”, conta a professora.

As curadoras Martha Mari-
nho, historiadora que está pre-

parando um livro sobre o lute-
ranismo e presbiterianismo em 
Indaiatuba, e a professora Denise 
Stein, cuja família fez parte da or-
ganização da Igreja Presbiteriana 
em Indaiatuba, responderam às 
dúvidas dos alunos e elogiaram 
as perguntas que foram feitas. 

Segundo o professor Elton 
Genari, que também participou 
da visita, os alunos tiveram aulas 
sobre o contexto histórico do 
momento da Reforma para que 
entendessem a efervescência 
daquele momento e os reflexos 
em nossa cidade e região com 
a formação das Igrejas Presbite-
riana e Luterana. Eles também 
descobriram a fidelidade de 
muitas pessoas em divulgar sua 
fé, num mundo onde prevalecia a 
fé Católica. “Foram promovidas 

reflexões sobre as dificuldades 
de não se ter liberdade religio-
sa no século XVII. Os alunos 
verificaram que ter liberdade de 
culto é uma conquista importante 
e recente no mundo, embora não 
exista de forma plena, em todos 
os países”, comenta o professor.

“As visitas pedagógicas são 
momentos muito ricos para os 
nossos alunos. Acreditamos 
que a curiosidade sobre o tema 
exposto motiva o aprendizado 
e a vivência consolida o conhe-
cimento. Dessa forma, nossos 
alunos têm a oportunidade de 
interagir com o assunto tratado 
em sala de aula, tornando o 
aprendizado ainda mais prazero-
so e eficiente”, afirma Mauricéia 
Pereira, coordenadora pedagógi-
ca do Colégio Montreal.

explorar, através de con-
cessão administrativa de 
uso, as 29 unidades comer-
ciais e uma lanchonete do 
novo Terminal Rodoviário, 
remanescentes da concor-
rência anterior. O contrato 
de concessão será de dez 
anos. Os envelopes com a 

documentação e a proposta 
comercial deverão ser entre-
gues até as 09h do dia 22 de 
março, no Departamento de 
Protocolo da Prefeitura. A 
licitação será na modalidade 
do melhor lance ou oferta, e 
o edital completo já está dis-
ponível no site da Prefeitura 

-www.indaiatuba.sp.gov.br, 
na opção ‘serviços’, ‘lici-
tações’.

As unidades comerciais 
do Terminal Rodoviário 
“Vereador Maurílio Gon-
çalves Pinto” têm apro-
ximadamente 13 m² e o 
valor mínimo do lance está 

estipulado em R$15.290. Os 
boxes serão destinados para 
o comércio de roupas, cal-
çados e bolsas; informática 
e eletrônicos; livros, jor-
nais e papelaria; farmácia, 
perfumaria e suplementos; 
barbearia e salão de beleza; 
relojoaria e bijuterias; brin-

quedos; artigos esportivos; 
floricultura; agência de tu-
rismo; espaço pet; chaveiro 
e casa lotérica. Já a unidade 
de lanchonete para a praça 
de alimentação dispõe de 
56 m² e o valor mínimo do 
lance é de R$ 68.460. O 
critério de julgamento será 
o de melhor lance ou oferta.

O Terminal Rodoviário 
funcionará diariamente, 
inclusive aos domingos 
e feriados, das 04h30 às 
0h. O horário de funcio-
namento dos boxes e das 
lanchonetes será estipula-
do pela Administração do 
Terminal.

No total serão 33 boxes 
comerciais e duas lancho-
netes, sendo que um espaço 
de lanchonete e quatro bo-
xes já foram preenchidos 
na primeira concorrência.

A nova Rodoviária é 
composta por 15 guichês, 
postos policiais, área de 
espera e área de embarque 
e desembarque para ônibus 
intermunicipais. O projeto 
também contempla um sa-
guão onde serão instalados 
telefones públicos, caixas 
eletrônicos, guichê de in-
formações e os espaços 
comerciais com as lancho-
netes, que são os objetos da 
concorrência.

Após a inauguração da 
nova Rodoviária, que está 
prevista para o final de 
março, o atual Terminal 
Rodoviário de Indaiatuba, 
localizado na avenida Pre-
sidente Vargas, continuará 
funcionando, porém, como 
um Terminal Urbano. O 
objetivo da Administração 
Municipal é implantar no 
local um posto de atendi-
mento ao cidadão.

As dúvidas sobre a li-
c i tação poderão ser  es-
clarecidas pelo e-mail ad-
ministracao.l ici tacoes@
indaiatuba.sp.gov.br  ou 
pelos telefones (19) 3834-
9085 e 3834-9176.

DIVULGAÇÃO
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Prefeitura inicia colocação de armadilhas para 
monitoramento do Aedes Aegypti

CONTROLE

A Babbo Indaiatuba ini-
ciou o mês de feve-
reiro com novidades 

em seu cardápio. São pizzas 
ainda mais saborosas que 
reforçam a tradição da casa e 
com ingredientes diferencia-
dos, que foram pesquisados 
em outras cidades, e adapta-
dos ao exigente público de in-
daiatuba, além de pizzas com 
receitas inusitadas e próprias.

São quatro novos sabores 
que vieram para inovar o mer-
cado de pizzas em Indaiatuba. 
Uma delas é a Brasileira, que 
contém mozzarella, carne 
seca, alho poró, pimenta bi-

quinho e cebola rocha. Já a 7 
queijos, receita própria da Ba-
bbo, conta os seguintes ingre-
dientes: mozzarella, catupiry, 
gorgonzola, brie, gruyere, 
provolone e grana padano. A 
Pizza Mercadão que também é 
uma criação da casa, é coberta 
por mozzarella, mortadela 
ouro, farofa de pistache, azei-
tona e limão. O limão é um 
ingrediente chave nessa pizza, 
que faz com que fique com um 
sabor único. Também há uma 
novidade para os que gostam 
de pizza doce, que é a pizza 
com cobertura de Nutella e 
Ninho, que está fazendo muito 
sucesso.

Além dessas pizzas, tam-
bém existem alguns sabores 

muito procurados, como o de 
abobrinha com queijo brie, 
que tem sido o carro-chefe 
da Babbo Indaiatuba. Ela se 
enquadra nas pizzas especiais 
da pizzaria. Outra que tem 
grande procura é a pizza de 
damasco e a presunto parma.

De acordo com a pro-
prietária, Juliana Almeida, 
o grande objetivo dela e de 
seus sócios durante os nove 
anos que atua em Indaiatuba 
sempre foi e continuará sendo, 
oferecer para os clientes, piz-
zas diferenciadas e saborosas, 
com os melhores produtos 
do mercado. “Os clientes 
reconhecem a história e a 
qualidade, e por isso são fiéis à 
Babbo Indaiatuba. Nossa meta 

é além de conquistar os clien-
tes, fidelizá-los, e para isso, 
é necessário trabalhar bem e 
com vontade. E essa vontade 
de servir bem e com qualidade 
que eu e meus sócios, a Sueli, 
o Mário e o Marcio não abri-
mos mão ", explica.

Para conhecer o cardápio 
da Babbo Indaiatuba, aces-
se: www.babboindaiatuba.
com.br ou através do Face-
book: www.facebook.com/
BabboIndaiatuba.

Para fazer um pedido 
basta ligar: (19) 3834.1008 
/ 3816.5568 / 3825.1509 / 
3835.3480, ou através do app 
da Babbo. A pizzaria está 
localizada na Avenida Presi-
dente Vargas, 1540.

O Programa Municipal 
de Controle da Dengue, ini-
ciou nesta terça-feira (20) a 
colocação de 100 armadilhas 
de mosquitos em diversas re-
giões da cidade, abrangendo 
81 bairros. O objetivo é fazer 
o monitoramento para saber 
o nível de infestação Aedes 
aegypti, inseto transmissor 
de arboviroses, como dengue, 
Chikungunya e Zika em todo 
o município. A colocação 
das armadilhas deverá ser 
concluída até amanhã (24) e o 
monitoramento será realizado 
por cerca de seis meses.

As ovitrampas, como são 
denominadas, são basicamen-
te utensílios com água limpa 
parada que simulam um cria-
douro natural, onde a fêmea 
deposita seus ovos. Semanal-
mente técnicos do Programa 
Municipal de Controle da 
Dengue farão a retirada dos 

ovos coletados e recolocação 
das armadilhas, que serão 
instaladas com espaçamento 
aproximado de 250 metros 
uma da outra.

De acordo com Ulisses 
Bernardineti, coordenador 
do programa, os dados serão 
inseridos no sistema da Supe-
rintendência de Controle de 
Endemias (Sucen), vinculada 
ao Governo do Estado. "As 
informações coletadas serão 
utilizadas para a elaboração de 
mapas temáticos, onde iden-
tificaremos as áreas críticas, 
com alto índice de infestação 
do Aedes aegypti", explicou.

Ele afirma que a intenção 
é, em breve, ampliar para 200 
o número de armadilhas em 
toda a cidade. "Assim pode-
mos diminuir as margens do 
raio de instalação das mes-
mas, ampliando o monitora-
mento, que será um facilitador 

para os planejamentos do 
Centro de Operações Contra 
a Dengue. É importante des-
tacar que as armadilhas não 
possuem substâncias tóxicas, 
não atrairão mais mosquitos 
para o imóvel e nem vão in-
terferir na rotina do local de 
instalação", enfatizou.

Casos
Indaiatuba registrou um 

caso importado de dengue este 
ano. Dos 13 casos notificados, 
3 foram descartados e os de-
mais aguardam os resultados 
dos exames. Em 2017 foram 
registrados 84 casos autócto-
nes da doença, 9 importados 
residentes e 2 importado não 
residente. Seis casos continu-
am aguardando os resultados 
dos exames.

Este período mais quente 
e chuvoso do ano é propício 
para a proliferação do Aedes 

aegypti, que deposita seus 
ovos em recipientes com 
água parada.  
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Um estudo realizado 
pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC 

Brasil) e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) com 1.500 consu-
midores das capitais do país 
revela que 70% dos brasileiros 
não possuem plano de saúde 
particular, seja ele individual 
ou empresarial. A pesquisa 
ainda  mostra que o percentual 
ainda é maior entre as pessoas 
de classes C, D e E, que corres-
ponde a 77%.

Como é o caso da domés-
tica, Leila Helena Batista, 42 
anos. Nem ela, nem seu marido 
e nem seus filhos possuem 
plano de saúde. “Na verdade 
a gente nunca teve, pois é um 
custo muito alto pra nós”, disse. 
“É claro que se eu tivesse como 
pagar com certeza teria, pois 
está muito difícil o atendimento 
no SUS”, conta.

Já no caso da dona de casa 
Giovana Massucato, 37 anos, 
a história é diferente. Durante 
anos pode contar com o seu 
plano de saúde, porém há dois 
anos ela teve que abrir mão para 
poder manter as contas em dia. 
“Foi muito difícil deixar de ter 

um plano de saúde, afinal não 
sabemos quando iremos preci-
sar, porém eu não tinha como 
manter minhas contas com 
um valor tal alto que o plano 
de saúde cobrava de mim e de 
minha família”, desabafa.

E a história se repete com 
milhares de brasileiros que 
não conseguem manter o pa-
gamento de um plano de saúde. 
Devido a isso o Instituto Ibope 
buscou investigar o impacto 
dos gastos com saúde no or-

çamento do consumidor brasi-
leiro. De acordo com o estudo, 
quando essas pessoas precisam 
de algum atendimento, 25% 
alegam utilizar o Sistema Único 
de Saúde (SUS) e o restante, 
25%, arca com dinheiro do 
próprio bolso para pagar pelos 
serviços necessários.

Entre quem paga o plano 
individual (11%), a média de 
valor gasto mensal é de R$ 
439,54. Considerando tanto 
quem paga o plano quanto 

quem tem o plano pago por 
terceiros (6%), quatro em cada 
dez entrevistados (42%) esco-
lheram pelo preço acessível, 
seguido pela qualidade dos 
hospitais e clínicas oferecidos 
(33%) e recomendação de ou-
tras pessoas (22%).

“Os dados mostram que 
o plano de saúde é con-
siderado uma prioridade 
para grande parte de seus 
usuários. É um serviço de 
primeira necessidade,

Relacionado aos cuida-
dos de um bem maior, que 
é a vida. É tanto que a taxa 
de inadimplência declarada é 
baixíssima”, afirma Marcela 
Kawauti, economista-chefe do 
SPC Brasil. “A pesquisa mostra 
que 97% dos entrevistados es-
tão com os pagamentos de suas 
mensalidades em dia”, revela.

Segundo o estudo, 73% das 
pessoas que possuem planos 
de saúde particular e pagam 
individualmente acompanham 
os reajustes de valores e 51% 
acham que esse reajuste é 
abusivo. O educador financeiro 
explica que os limites para re-
ajustes anuais são estipulados 
pela tabela da ANS, a Agência 
Nacional de Saúde, responsá-
vel pela fiscalização do setor. 
“Sempre que um plano sofrer 
reajustes acima deste limite, 
o consumidor deve procurar 
um advogado especialista e 
orientar-se para rever o reajus-
te aplicado”, orienta Vignoli.

Entre aqueles que não pos-
suem plano de saúde atualmen-
te, 60% nunca tiveram este tipo 
de serviço e entre os 39% que 
já tiveram no passado, 32% 
relatam desligamento da em-
presa que pagava o benefício e 
25% cancelaram por não terem 
mais condições de pagar as 
mensalidades.

SUS
Considerando os entre-

vistados que não possuem 
plano de saúde particular e 
costumam recorrer ao SUS, é 
grande a insatisfação quanto 
ao atendimento de forma geral.

Para mais da metade dos 
entrevistados (56%), a saú-
de pública no Brasil piorou 
nos últimos 12 meses. Para 
eles, o maior receio para o 
futuro da saúde no Brasil é 
não receberem tratamento 
adequado caso adoeçam 
(66%), seguido da piora da 
qualidade do atendimento 
médico (59%).

A dona de casa, Carla 
Alessandra Sampaio, 39 
anos, disse que insatisfação 
com a saúde pública é gran-
de. “A gente vai muito na 
sorte. Depende muito do dia, 
do médico que irá atender”, 
conta. “Tem dia que eu sou 
muito bem atendida pelo 
médico que praticamente 
me vira do avesso pra me 
consultar e buscar resposta 
para meu problema de saú-
de. Já outros mal olham pra 
sua cara e te tratam como 
número e não como um caso 
particular”, desabafa. “Além 
de exames que na maioria 
das vezes demora dias e até 
meses”, finaliza.

Para mais da metade dos brasileiros, saúde pública no Brasil piorou nos últimos 12 meses



Todos os bancos poderão receber boletos vencidos acima de R$ 2 mil

Caixa inicia pagamento 
do PIS para trabalhadores 
nascidos em março e abril 

BENEFÍCIOBoletos vencidos acima 
de R$ 2 mil poderão ser 
pagos em qualquer banco
Mudança entra em vigor a partir deste sábado
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Os boletos vencidos com 
valor acima de R$ 2 
mil agora poderão ser 

pagos em qualquer agência 
bancária a partir de amanhã, 
dia 24. A mudança faz parte da 
Nova Plataforma de Cobrança 
implementada pela Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban) 
que tem como objetivo moderni-
zar o processo de liquidação dos 
boletos bancários.

A partir de agora, as empre-
sas emissoras dos boletos vão 
precisar cadastrar os boletos na 
Nova Plataforma de Cobrança. 
No caso dos que já foram emi-
tidos, continuarão válidos. Para 
saber se o boleto está cadastrado 
ou não, o comprador deve entrar 
em contato diretamente com a 
empresa, pois não há diferenças 
no layout do documento físico.

A alteração além de permitir 
o pagamento em qualquer banco 
após o vencimento traz também 
alguns benefícios, tais como o 
fim da necessidade de emissão 

de 2ª via e redução do risco de 
fraudes na emissão. Também irá 
trazer melhorias para o banco, 
que poderá restringir erros e con-
trolar melhor o envio de boletos.

Mudança
Desde janeiro a Febraban 

vem implementando mudan-
ças no pagamento de boletos. 
Inicialmente, permitiu que 
boletos acima de R$ 50 mil 
fossem pagos em qualquer 
banco. Depois disso, reduziu 
para R$ 4 mil no mês de feve-
reiro e a partir de amanhã, os 

de R$ 2 mil também poderão 
ser pagos. Pelo cronograma 
da Federação o próximo passo 
será reduzir para boletos aci-
ma de R$ 800. Tal mudança 
está marcada para o dia 24 de 
março. Posteriormente, para 
o dia 26 de abril, é esperado 
implementar os acima de R$ 
400. No dia 26 de junho, os 
acima de R$ 0,01. 

A conclusão do processo 
está prevista para 22 de se-
tembro, com a inclusão dos 
boletos de cartão de crédito e 
de doação, entre outros.
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Teve início nesta quin-
ta-feira, dia 22, o paga-
mento do abono salarial 
PIS (Programa de Integra-
ção Social) do calendário 
2017/2018, ano-base 2016, 
para os trabalhadores nas-
cidos nos meses de março 
e abril. Segundo a Caixa 
Econômica  Federa l ,  os 
valores variam de R$ 80 a 
R$ 954 conforme o tempo 
de trabalho em 2016. Os ti-
tulares de conta individual 
na Caixa com saldo acima 
de R$ 1 e movimentação 
receberam o crédito au-
tomaticamente na última 
terça-feira (20).

Os pagamentos são rea-
lizados conforme o mês de 
nascimento do trabalhador, e 
tiveram início em julho, com 
os nascidos naquele mês. Os 
recursos de todos beneficiá-
rios ficam disponíveis até 29 
de junho de 2018. Os últimos 
a sacar serão os nascidos em 
maio e junho, a partir de 15 
de março.

São liberados R$ 15,7 
bilhões para 22,1 milhões 
de beneficiários em todo 
o calendário. Para os nas-
cidos em março e abril, 
estão disponíveis R$ 2,664 
bilhões para mais de 3,745 
milhões de trabalhadores. O 
valor do benefício pode ser 
consultado no Aplicativo 
Caixa Trabalhador, no site  
ou pelo Atendimento Caixa 
ao Cidadão: 0800 726 0207.

A Caixa lembra que tem 
direito ao benefício o tra-
balhador inscrito no Pro-
grama de Integração Social 
(PIS) ou no Programa de 
Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pa-
sep) há pelo menos cinco 
anos e que tenha trabalha-
do formalmente por pelo 
menos 30 dias em 2016 
com remuneração mensal 
média de até dois salários 
mínimos. Também é neces-
sário que os dados estejam 
corretamente informados 
pelo empregador na Rela-
ção Anual de Informações 
Sociais (Rais), ano-base 
2016.

Quem possui o Cartão 
do Cidadão e senha cadas-
trada pode se dirigir a uma 
casa lotérica, a um ponto 
de atendimento Caixa Aqui 
ou aos terminais de autoa-
tendimento da Caixa. Caso 
não tenha o Cartão do Ci-
dadão e não tenha recebido 
automaticamente em conta 
da Caia, o valor pode ser 
retirado em qualquer agên-
cia do banco público, apre-
sentando o documento de 
identificação. O trabalha-
dor com vínculo a empresa 
pública possui inscrição 
Pasep (Programa de For-
mação do Patrimônio do 
Servidor Público) e recebe 
o pagamento pelo Banco 
do Brasil .  (por Agência 
Brasil)
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GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

Membros de corpo 
encontrado no Lago Monte 
Verde são de um homem
Foram encontradas duas pernas e uma cabeça; Caso será investigado como homicídio qualificado

Os Guardas localizaram na residência do individuo um revolver 
38 e uma pistola calibre 9mm

APREENSÃO
GAP localiza três armas no 
bairro Veredas da Conquista

Membros de corpo 
foram encontra-
dos no Lago Mon-

te Verde na madrugada do 
último dia 17. De acordo 
com investigações o corpo 
é de um homem e a Policia 
Científica foi acionada para 
atender a ocorrência e a Po-
lícia Civil investiga o caso 
como homicídio qualificado.

O primeiro membro, uma 
perna, foi encontrado no dia 
16 deste mês por um pesca-
dor e estava perto do barco. 
Já a outra perna e uma cabe-
ça foram localizadas emba-
ladas em um saco plástico.

De acordo com a perícia, 
durante o exame feito na ca-
beça, foi possível visualizar 
parcialmente a fisionomia 
do indivíduo que se tratava 
de um homem com cabe-
los aparentemente curtos, 
parcialmente calvos com 
ligeiros resquícios de barba 
e bigode ainda por fazer.

Segundo as investigações 
as partes do corpo estavam 
relativamente alinhadas, 
tudo indica que eles fo-

ram jogados no córrego ao 
mesmo tempo em trecho de 
vegetação do bairro Monte 
Verde ou ainda mais acima 
e foram arrastados pelo fluxo 
da água.

O grupamento estimou 
que a vítima ficou na água 
entre dois e três dias. A perí-
cia da Polícia Civil esteve no 
local para colher materiais 
para investigação.

Na  madrugada  des t a 
quarta-feira (21) os guar-
das  que  rea l izavam um 
patrulhamento no centro 
da cidade receberam uma 
ligação que relatava que 
um indivíduo estava per-
turbando os vizinhos no 
bairro Veredas da Con-
quista. O indivíduo estava 
pulando os telhados das 
casas fazendo muito ba-
rulho.

A equipe se deslocou ao 
local e encontrou o rapaz 
muito perturbado na via 
pública. Indagado sobre o 
que estava acontecendo o 
mesmo relatou aos guardas 
que era Cabo Armeiro do 
Exército e após sair da ins-
tituição, começou a fazer 
manutenção nas armas de 
alguns criminosos.

Na residência, os Guar-
das  loca l izaram um re-
volver 38 e uma pistola 

calibre 9mm, de uso res-
trito das forças armadas. 
Na tentativa de negociar 
a sua liberdade, os Guar-
das Civis se deslocaram 
até outra residência onde 
existia uma terceira arma 
escondida .  Lá  a  equipe 
f o i  r e c e b i d a  p o r  o u t r o 
indivíduo e questionado 
o mesmo confessou aos 
Guardas ter acabado de ad-
quirir uma pistola calibre 
380, que estava guardada 
embaixo do tanque, em sua 
lavandeira.

Dian te  dos  f a tos ,  o s 
dois indivíduos e as três 
armas localizadas, foram 
conduzidos  a té  a  Dele-
gacia de Polícia, onde o 
delegado de plantão deter-
minou a apreensão das ar-
mas e a prisão em flagrante 
dos indivíduos.  Os dois 
permanecem à disposição 
da justiça. 

A Polícia Cientifica foi aciona-
da para atender a ocorrência e 
a Polícia Civil investiga o caso 
como homícidio qualificado
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Guarda civil apreende 
estojo com drogas
Foram encontrados tubetes de cocaína, pedras de crack e porções de maconha no Carlos Aldrovandi
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COMANDO NOTÍCIA

Polícia Militar aborda indivíduo 
no bairro Oliveira Camargo

Veículo com 9 anos de 
documentação atrasada 
é recolhido

ENTORPECENTE

ABORDAGEM

Durante o patrulha-
mento na noite do 
último sábado (17), 

os integrantes da viatura 
092 notaram quando dois 

indivíduos no fim de uma 
das ruas do Núcleo Resi-
dencial Professor Carlos 
Aldrovandi,  ao verem a 
viatura, saíram correndo 
pelas vielas do bairro.

Rapidamente os Guardas 
deslocaram até a viela onde 

os jovens entraram, porém 
não conseguiram localizar 
os dois, mas acabaram en-
contrando um estojo escon-
dido nas proximidades.

Den t ro  do  es to jo  os 
guardas encontraram 27 
tubetes de cocaína, 26 pe-

dras de crack e 40 porções 
de maconha.

Diante da localização do 
entorpecente, os Guardas 
conduziram toda a droga 
até a delegacia de polícia, 
onde o delegado de plantão 
determinou sua apreensão.

A Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, por meio do 47° 
Batalhão de Polícia Militar do 
Interior, informa que durante 
patrulhamento pelo bairro 
Oliveira Camargo no municí-
pio de Indaiatuba, realizaram 
abordagem a um individuo 
que durante entrevista confes-
sou estar indo comprar crack, 
e informou ainda o local.

Realizada a diligência na 
casa denunciada pelo indivi-
duo, foram abordados mais 
dois indivíduos, e questio-

nados a respeito apontaram 
para a equipe um cômodo da 
casa onde estava armazenada 
a droga. No local foram loca-
lizados os seguintes materiais: 
03 kg de crack a granel; 01 
kg de crack em pasta; 01 kg 
de pó branco; 01 balança de 
precisão; 03 frascos com éter 
01 lata de thiner; 424 eppen-
dorfs vazios; além de R$ 16 
(dezesseis) reais em espécie.

Diante dos fatos os indiví-
duos foram conduzidos ao DP 
Central de Indaiatuba.

Este é o sexto aumento do ano realizado pe Na residência indicada foi loca-
lizado drogas, balança de precisão, eppendorfs vazios e dinheiro em espécie

O proprietário do carro poderá retirar do pátio assim que regularizar 
a sua situação

Na tarde da última quinta-
-feira (15), a equipe responsável 
pelo patrulhamento do Bairro 
Vila Pires da Cunha abordou 
um veículo gol, vermelho, que 
havia acabado de sair da Ave-
nida Ario Barnabé e entrado na 
Rua Reverendo Ataíde Costa.

Com o motorista nada de 
ilícito foi localizado, porém ao 

solicitar a documentação do 
veículo, os Guardas constataram 
que o carro estava há 9 anos sem 
ter o seu licenciamento renovado.

Diante da situação irregular 
o veículo foi recolhido, como 
manda Código de Trânsito Bra-
sileiro. O proprietário do carro 
poderá retirar do pátio assim que 
regularizar a sua situação.

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

A bicicleta estava desaparecida 
desde o início do mês

FURTO

DROGAS

Recuperada bicicleta que estava sendo usada no tráfico 

Indivíduo é preso por tráfico no Núcleo Hab. Brg. Faria Lima

Na tarde desta segunda-fei-
ra (19), durante o patrulhamen-
to pelo Núcleo Habitacional 
Brigadeiro Faria Lima, uma 
das equipes de ROMI (Ronda 
Ostensiva com Motocicleta 
de Indaiatuba) visualizou um 
indivíduo realizando o tráfico 
de drogas, utilizando uma das 
bicicletas do projeto ecobike.

Ao ver as viaturas se apro-
ximando, o indivíduo tentou 
empreender fuga dos agentes, 
porém logo foi abordado.

A ecobike que ele estava 
utilizando estava desaparecida 
do projeto deste o dia 1º de 
fevereiro.

Na noite da ultima segun-
da-feira (19) um indivíduo 
foi preso em frente a sua 
residência. Os guardas o 
abordaram em atitude sus-
peita quando foi revistado 
foram localizadas em seu 
bolso porções de cocaína e 
uma quantia de R$120.

Os guardas questiona-
ram o indivíduo sobre os 
entorpecentes e dinheiro 
encontrado, e a princípio ele 
negou que estava vendendo 
as drogas, porém foi infor-
mado que seria apresentado 
ao Distrito Policial. 

O indivíduo tentou nego-

ciar sua liberdade informando 
que droga seria para venda no 
barco e que adquiriu a droga 
de outro rapaz. Com isso o 
individuo levou a equipe até 
o local, uma garagem, onde 
estavam às drogas.

Os vizinhos relataram 
que no local funcionava uma 

“boca de fumo” e que outro 
indivíduo havia se mudado de 
lá há aproximadamente duas 
semanas. Diante dos fatos 
o indivíduo foi conduzido à 
delegacia para que fossem 
tomadas as medidas da polícia 
jurídica. O mesmo está preso 
à disposição da justiça.

Guardas conduziram toda a droga ate a delegacia de polícia onde o delegado determinou sua apreensão



Campeonato Society 
do Indaiatuba Clube 
começa no domingo

Indaiatuba recebe 2º 
torneio de Futevôlei
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Seleção Brasileira de Paraciclismo 
realiza treinamento em Indaiatuba
Preparação visa o Campeonato Mundial que acontece no Rio de 22 a 25 de março

DIVULGAÇÃO/RIC-PMI

A seleção brasileira 
de paraciclismo re-
alizou de 5 a 8 de 

fevereiro, treinamento no 
Velódromo Municipal de 
Indaiatuba, visando a pre-
paração para o Mundial de 
Paraciclismo, que acontece 
entre os dias 22 e 25 de mar-
ço de 2018, no Velódromo 
Olímpico do Rio de Janeiro.

Essa será a primeira vez 
na história que o país receberá 
um campeonato mundial de 
paraciclismo. Com isso, o 
Mundial do Rio ganha ainda 
mais importância por ser a 
primeira grande competição a 
contar pontos para o ranking 
que selecionará os participan-
tes dos Jogos Paralímpicos 
de Tóquio. O Paraciclismo é 
o terceiro esporte no ranking 
dos que mais dão medalhas em 

Paralimpíadas, atrás apenas do 
Atletismo e da Natação.

A competição também 
entrará para a história do 
legado olímpico brasileiro 

como o primeiro campeonato 
mundial, entre todas as mo-
dalidades esportivas, a ser re-
alizado no país após os Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro.

O treinamento realizado 
no velódromo nessa sema-
na foi aberto para todos os 
atletas filiados a CBC, das 
classes C e classe Tandem. 

O técnico da seleção para-
límpica é o ciclista Arman-
do Camargo Filho ‘Piá’, 
da equipe de ciclismo de 
Indaiatuba.

Categorias participantes
Homens/Mulheres
Ciclismo C1 / C2 / C3 / C4 / C5
Tandem B

O treinamento realizado na cidade foi 
aberto para todos os atletas filiados a 
CBC, das classes C e classe Tandem
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A temporada de futebol no 
Indaiatuba Clube terá seu ponta 
pé inicial neste domingo (25) 
com a Copa Sorvete Selecto Ice 
de Futebol Society – Categoria 
Veteranos e a Copa Colégio Pólo 
de Futebol Society – Categoria 
Adultos, prometendo grandes 
jogos e muitos gols.

Com 16 times na luta pelos 
títulos (oito em cada competi-
ção), a abertura acontece com 
três jogos. A partir das 7h45, 
a equipe do MMídia enfrenta 
o Multifer na estreia da Copa 
Sorvete Selecto Ice, fazendo o 
primeiro jogo oficial do ano no 
IC. Logo depois, pelo mesmo 
campeonato, às 9h10 o Casa-
grande Turismo joga contra o 
Brasiltex. O único jogo do dia 
pela Copa Colégio Pólo está 
marcado para começar às 10h15, 
quando o Red Ballon encara o 
Colégio Pólo.

Além dos times que jogam 
na abertura, também fazem parte 
dos Veteranos as equipes do Vi-
zzent Calçados, Jornal Exemplo, 
Verona Restaurante e Maximus 
Vistorias, completam os Adultos 
as equipes do DF Engenharia, 
Brindes do Dia, Grupo Marqui-
nhos, DR Infiltração, Padaria 
Líder e Sweet Boutique.

O campeonato é disputado 
em dois turnos, todos se enfren-
tam dentro de cada turno, onde 
quatro equipes se classificam 
para as semifinais. Os vence-
dores decidem cada turno e o 
campeão se garante na grande 
decisão. Se a mesma equipe for 
campeã do primeiro e segundo 
turno, automaticamente ela será 
vencedora da Copa em disputa.

O lançamento ocorreu no ul-
timo sábado (17) a Diretoria de 
Esportes do Indaiatuba Clube, 
realizou no espaço de acesso ao 
Parque Aquático do IC a festa 
de lançamento das duas copas 
de futebol society 2018.

Com a presença do presi-
dente do Clube, Cláudio Al-
brecht, membros da Diretoria 
Executiva, do presidente do 
Conselho Deliberativo do IC, 
outros conselheiros, represen-
tantes das empresas que pa-
trocinam as duas copas, asso-
ciados e convidados, o Diretor 
de Esportes, Laudir Parizoto, 
apresentou os uniformes dos 
16 times de 2018.

Cada representante das 
equipes recebeu do diretor e 
do presidente do Clube uma 
camisa do uniforme que será 
usado o ano todo.

RESULTADOS
19º CAMP. LIGA REGIONAL AIFA DE FUTSA
Rodada amanhã, dia 24, na Sol-Sol
Horário      Time                                         Divisão
13h00 Atlético Santa Fé x União Z. Leste                              3°
13h50 Dubai Futsal x Fut Show                                3°
14h40 XII Junho x ML. Infor/D. Unifarma           1°
15h30 A. Oliveira/Posto B. Horiz/Extintub x União Tribuna A         1°
16h20  Scalke Gril/Tam. Tintas x Projeto Restitui                  1°
 17h10 Regatas Saltense x  Elias  Fausto                                 3°

Rodada amanhã, dia 24, na Carlos Aldrovande
Horário      Time                                                   Divisão
13h00  Galaticos x Unidos B. Gaucho                                          3°
13h50 Cidade Nova x Otro Iskema                                              3°
14h40 Cruzeiro/2R Soccer x Colégio Conquista                          3°
15h30  Cebi/VM x The  Rocket                                               2°
16h20 Zenit Futsal x Parque Indaia                                              2°
17h10  Sol- Sol x R5 Col. Meta                                           1°
18h00  Sem Chance  x Flamengo                                                  1°

Rodada amanhã, dia 24, no Ginásio Municipal
Horário      Time                                                   Divisão
13h00  Campo Bonito  x  Juventus                                               3°
13h50 Unidos Da Cecap x Palone Tintas                                      3°
14h40  Napoli/Sociapan  x Real Sporting                                       3°
15h30  Clube 9 De Julho x Klorofila Futsal                                   2°
16h20 Tapiratiba/Sociapan x Carvalhada Futsal                           2°
17:10 Barcemilona Futsal  x Borrusia/D. Pachelli                       2°
18:00  União Tribuna B x Kautela/Elfa                        2°

A agência MMídia, em 
parceria com a Secretaria 
de Esportes de Indaiatuba, 
realiza o 2º Open MMídia de 
Futevôlei nos dias 17 e 18 de 
março. A competição, que 
acontece no Centro Esportivo 
do Trabalhador (CET), conta-
rá com cinco categorias e as 
inscrições são limitadas.

Serão dois dias de compe-
tição envolvendo mais de 70 
duplas, divididas nas catego-
rias Iniciante A, Iniciante B, 
Amador, Misto e Open. No 
último dia do evento, será re-
alizado o “DESAFIO SAND 
WALK” com duas duplas 
profissionais, top 10 Brasil, 
disputando uma premiação 
no valor de até R$ 2.000,00. 
A oportunidade tem como 
objetivo reunir amantes do 
esporte de todo o Brasil. Atle-
tas que estiveram presentes 
nas Olimpíadas Rio 2016 
devem acompanhar o evento 
de perto.

As inscrições para as ca-
tegorias Iniciante A, Iniciante 
B e Misto tem investimento 
de R$ 120 por dupla; para a 
Amador R$ 130; e no OPEN o 
valor é de R$ 150. As premia-
ções variam e podem chegar 
até R$ 2 mil. Os interessados 
podem obter informações so-

bre a inscrição pelos telefones 
(19) 99681 1275, (19) 97402 
9730 e (19) 97419 4987. 

O 2º Open MMídia de 
Futevôlei terá entrada gratuita 
para o público e acontece no 
Centro Esportivo do Traba-
lhador fica na avenida Con-
ceição, 1885 – Cidade Nova, 
Indaiatuba (SP). Informações 
pelos telefones (19) 99681 
1275 e (19) 97404-9697. Sai-
ba mais acessando a página 
da MMídia no Facebook, 
no endereço www.facebook.
com/mmidiaindaiatuba ou 
diretamente no link do even-
to no www.facebook.com/
events/324969137909388

DIVULGAÇÃO
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A encenação da Paixão de Cristo é realizada pela Secretaria de Cultura desde 1998
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Inscrições abertas para figuração 
na encenação da Paixão de Cristo
Tradicional apresentação acontecerá no dia 30 de março, no Ginásio de Esportes

Mais Expressão

Estão abertas as inscri-
ções para os interes-
sados em participar, 

como figurantes, na encena-
ção da Paixão de Cristo. As 
inscrições seguem até o dia 
02 de março. A tradicional 
apresentação acontecerá no 
dia 30 de março, às 20h, no 
Ginásio Municipal de Es-
portes, com direção de Gerê 
Canova. 

As inscrições devem ser 
feitas no Centro de Conven-
ções Wanderley Peres e Cen-
tro Cultural Morada do Sol, 
das 8h às 12h e 13h às 20h.

Podem participar resi-
dentes em Indaiatuba, com 
ou sem experiência; ficha de 
inscrição preenchida; cópia 
simples do comprovante de 
residência; cópia simples do 
RG ou outro documento com 
foto; termo de autorização 
dos pais ou responsáveis 

assinado no caso de menores 
de idade; termo de autori-
zação e cessão de imagem 
assinado e comparecer aos 
ensaios agendados.

Serão aceitas até 200 ins-
crições, respeitando a ordem 

de chegada. A distribuição 
dos personagens é prerroga-
tiva da direção artística. Os 
menores de 12 anos deverão 
estar acompanhados dos pais 
ou responsáveis durantes os 
ensaios e encenação.

O edital que traz as infor-
mações completas e formu-
lários necessários à inscrição 
foi publicado na edição do 
dia 30 de janeiro de 2018, 
nº 1063 da Imprensa Ofi-
cial, disponível no site da 

Prefeitura Municipal no 
link https://www.indaiatu-
ba.sp.gov.br/administracao/
licitacoes/editais-publica-
dos/2307/. Mais informações 
pelos telefones (19) 3834 
9085 - 3875 6144.

A encenação da Paixão de 
Cristo é realizada pela Secre-
taria de Cultura desde 1998 
e custeada com recursos 
próprios. Em 2017, mais de 
3 mil pessoas prestigiaram o 
tradicional evento.

A Secretaria Municipal 
de Cultura recebe as inscri-
ções para os artistas locais 
interessados em participar 
da programação do 26º Maio 
Musical até o dia 28 de feve-

reiro. O tradicional festival 
tem como objetivo fomentar 
o interesse do público pela 
produção musical, estimular 
os diversos elos da cadeia 
produtiva da música e divul-

gar o trabalho de artistas de 
Indaiatuba com espetáculos 
gratuitos durante todo o mês 
de maio. As inscrições pre-
senciais devem ser entregues 
no Centro de Convenções 

Aydil Bonachella, de segun-
da a sexta das 8h às 12h e das 
13h às 17h, exceto feriados e 
pontos facultativos. Informa-
ções (19) 3894-1867. 

Para participar os inte-

ressados devem residir no 
município e apresentar um 
projeto musical, com nome 
da apresentação; release; 
ficha técnica; mapa de palco; 
vídeo do show a ser apre-

sentado e se não tiver um de 
show anterior e orçamento. 
Será formada uma comissão 
para seleção dos artistas de 
Indaiatuba que participarão 
do 26º Maio Musical. 

Maio musical continua com inscrições abertas para artistas locais



Oficinas culturais gratuitas 
continuam com vagas abertas
Menores deverão ter a ficha de inscrição assinada por um dos pais ou responsável
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O ariano estará mais agitado e atirado que nunca 
por estes dias. Deve tomar cuidado com acidentes 
e o excesso de agressividade, já que isso trará 
conflitos em sua vida pessoal e no trabalho. Ten-
derá a expressar de forma mais clara o que sente 
diante dos fatos e isso será importante no ambiente 

de trabalho. Aproveite essa força para negociar seus contratos. 

Ser mais positivo e sincero ou ter um comportamento 
mais objetivo e direto é o que será exigido do taurino 
por estes dias. Tente manter a calma enquanto for 
assertivo com as coisas, evite ficar impaciente ou 
impulsivo com os fatos. Sua vida profissional ainda 
possui as induções de destaque de forma positiva. 
Sua maneira de se expressar também fica mais fácil.

Esses dias podem trazer algumas complicações para o 
nativo, como dificuldades em situações domésticas ou 
familiares. Além disso o nativo estará muito sensível. 
Pode planejar, por estes dias, a compra de um bem ou 
imóvel. Sucesso com pessoas que moram longe ou 
que sejam de lugares distantes de onde o nativo mora.

A semana apresenta certa tensão mental, um grau de 
ansiedade, é provável conflitos desagradáveis nos 
relacionamentos. Um contrato importante pode ser 
desfeito. O canceriano estará mais fechado e voltado 
para suas emoções. Aproveite para viajar se puder, 
pois isso trará uma reposição de energia em sua vida.

Esta semana pede para o leonino focar em sua vida 
profissional, novo rumo pode ser tomado, um camin-
ho pode ser aberto, mas o nativo precisa saber lidar 
com suas emoções e com as emoções dos outros. 
Ao fazer isso, sua vida pessoal ganha brilho, pois 
os contatos que vierem pelo lado profissional trarão 
benefícios. Momento de grande sensibilidade.

O virginiano sentirá essa semana um pouco tensa 
pois estará enfrentando alguns fatos difíceis. É 
importante manter a calma e seu lado racional. No 
trabalho seus superiores olham de forma agradável 
para o nativo. O momento pede para cuidar da saúde, 
quem sabe até começar uma dieta. Sua vida social 
pode ficar agitada.

O libriano pode começar essa semana um pouco 
tenso, pois pode assumir as dores de seu parceiro 
conjugal ou de seu sócio. Tenha calma e seja racio-
nal. Essa fase está muito boa para sua vida amorosa, 
poderá encontrar um novo amor facilmente, caso 
tenha terminado um relacionamento por estes dias.

O escorpiano pode enfrentar uma semana pesa-
da para seus trabalhos em equipe. Mas também 
começará a encontrar informações que trarão 
grandes conhecimentos sobre si mesmo. O momento 
pode auxiliar a encontrar alguém interessante para 
quem estiver solteiro. Receberá ajuda inesperada 
para saber mais sobre si. Esta semana ajudará nesse aspecto.

O sagitariano pode ter que enfrentar problemas em 
sua vida profissional. Pode sentir o ambiente meio que 
fechado sobre si, evite discutir com as pessoas, procure 
trabalhar dentro das normas, evite quebrá-las para manter 
a harmonia do grupo. O momento pede que foque em sua 
vida profissional, o que você realmente gostaria de fazer?

Essa semana os aspectos astrológicos indicam que 
o capricorniano se verá forçado a tomar uma atitude 
acerca de situações em sua vida, sejam esses fatos 
profissionais ou pessoais. Tenha calma diante de 
imprevistos, uma proposta de trabalho pode surgir ou 
um novo rumo pode aparecer em sua vida. Aproveite.

O aquariano ainda está um pouco sensível embora seu 
inferno astral tenha terminado. É que o nativo precisa 
tomar contato com suas necessidades emocionais. O 
nativo vai perceber que certas emoções ou pessoas 
ou objetos precisam ser deixadas para trás. Agora 
é uma fase socialmente agitada, novos amigos se 

aproximam, e sua maneira de se comunicar deverá ser retrabalhada.

O pisciano vive momentos de forte tensão em seus 
relacionamentos pessoais ou profissionais, devido a 
isso, pode acabar ficando mais agressivo, ou agir sem 
pensar. Pense antes de falar ou de agir. Tenha calma. 
Um romance do passado pode ressurgir e agitar o 
nativo. Calma que o inferno astral logo acabará.  

Mais Expressão

Aulas de Ballet Infantil acontecem no Centro de Convenções Aydil Bonachella

Banda Cubo Mágico será atração musical no Dark Side

Dark Side do Indaiatuba Clube acontece no dia 2 de março
DIVERSÃO

Ainda há vagas para 
algumas opções de 
cursos das oficinas 

culturais gratuitas permanentes. 
Os interessados devem com-
parecer no Polo Cultural onde 
a vaga é oferecida. Confira as 
opções abaixo. Para participar 
é necessário apresentar uma 
foto recente 3x4, cópia do RG 
(caso não tenha, certidão de 
nascimento) e cópia de com-
provante de endereço no mu-
nicípio emitido à, no máximo, 
90 dias. Também é pedido uma 
lata de leite em pó de 400g, que 
será revertida para as entidades 
atendidas pelo Funssol (Fundo 
Social de Solidariedade de 
Indaiatuba). Informações pelo 
telefone 3894 1867.

Menores de idade deve-
rão ter a ficha de inscrição 
assinada por um dos pais ou 
responsável legal. As inscri-
ções poderão ser realizadas 
por terceiros desde que sejam 
parentes diretos (cônjuges, 
avós ou irmãos) e maiores 
de 18 anos. Não serão feitas 
inscrições com documentação 
incompleta e é obrigatório 
estar com a idade completa 
na data da matrícula na mo-
dalidade pretendida.

O objetivo das oficinas 
é promover a sensibilização 
artística, através da arte a 
sociabilidade, o respeito às 
diferenças e práticas de éti-

ca e cidadania; estimular as 
propriedades cognitivas e 
sensoriais do aluno e apresen-
tar a comunidade às diversas 
formas de expressão artístico-
-culturais, visando um primei-
ro contato com as mesmas. Em 
2017 mais de 3.500 pessoas 
passaram pelas oficinas.

Modalidades

Centro Cultural Wanderley 
Peres – (19) 3825-2056
• Ballet Infantil (7 a 11 anos) - 
as aulas acontecem no Centro 
de Convenções Aydil Bona-
chella - Segundas e quartas, 
das 9h às 10h;
• Ballet Juvenil (12 a 17 
anos) - as aulas acontecem 
no Centro de Convenções 
Aydil Bonachella - Segundas 
e Quartas, das 10h às 11h; Se-
gundas e Quartas, das 15h30 
às 16h30;

• Coral da Terceira Idade (a 
partir dos 60 anos) - Segun-
das, das 13h30 às 14h30;
• Coral Infantil (7 a 9 anos) - 
Quartas, das 13h30 às 14h30;
• Jazz Juvenil (12 a 17 anos) - 
as aulas acontecem no Centro 
de Convenções Aydil Bona-
chella - Terças e quintas, das 
10h às 11h;
Centro Cultural Morada do 
Sol (19) 3936-2584
• Ballet Infantil (7 a 11 anos) 
- Segundas, das 10 às 11h30; 
Segundas, das 14h às 15h30; 
Terças e Quintas, das 9h às 
10h; Terças e Quintas, das 
14h30 às 15h30;
• Ballet Juvenil (12 a 17 anos) 
- Segundas, das 8h às 9h30; 
Terças e Quintas, das 10h às 
11h; Terças e Quintas, das 
15h30 às 16h30;
• Jazz Juvenil (12 a 17 anos) 
- Segundas e quartas, das 10h 
às 11h;

• Teatro Adulto (a partir dos 
18 anos) - Quintas, das 19h30 
às 21h;
• Viola Caipira (a partir dos 
10 anos) - Quartas, das 19h 
às 20h30;
CEU do Jardim São Conra-
do (19) 3935-2714
• Ballet Infanto-Juvenil (7 a 
14 anos) - Quartas, das 15h 
às 16h30;
• Desenho Artístico Juvenil 
(12 a 17 anos) - Quartas, das 
13h30 às 15h;
• Jazz Infantil (7 a 11 anos) 
- Sexta-feira, das 10h30 às 
11h30;
• Teatro Infantil (7 a 13 
anos) - Quinta-feira, das 9h 
às 10h30;
• Teatro Juvenil (14 a 17 
anos) - Quinta-feira, das 
15h30 às 17h;
• Violão (a partir dos 10 anos) 
- Terças, das 8h às 9h30; Sex-
tas, das 14h às 15h30.

O Indaiatuba Clube realiza 
no próximo dia 2 de março, 
a partir das 21h, no Espaço 
Órion, a primeira edição de 
2018 da festa Dark Side, que 
tem como objetivo relembrar 
os associados e convidados as 
noites que marcaram época no 
"Piso 2", atração que agitou a 
vida noturna de Indaiatuba nos 
anos 1980.

Formada pelos integrantes 
da tradicional e regionalmente 
reconhecida banda Rock Ex-
press, a Cubo Mágico é um 
projeto paralelo dos músicos 
que trabalha um repertório 
com o melhor do rock dos 
anos 80/90, deixando um pou-
co de lado os sucessos mais 
recentes do rock nacional e 
internacional.

Antes, nos intervalos e 
depois do show, o público vai 

curtir um VJ com os melhores 
clipes das músicas que fizeram 
sucesso no passado.

Exclusivo para maiores de 
16 anos, a Dark Side é gratuita 
para associados e o ingresso 
para convidados custa R$ 30 
e já pode ser comprado dire-
tamente na Secretaria Social 
do Clube.

As mesas com seis lugares 
também podem ser adquiridas 
na Secretaria. Associados 
pagam R$ 120 e convidados 
R$ 200. Quem reservar a 
mesa não precisa comprar os 
ingressos individuais (no caso 
dos convidados). As mesas 
são limitadas.

Informações e reservas 
de ingressos e mesas podem 
ser feitas diretamente na Se-
cretaria Social do IC ou pelo 
telefone (19) 3834-2399.



novidade Sônia Fonseca

Adelaide Decoração

Duas Rodas

Luck Chic

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja

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

Casa da Esfiha
Promoção 

Esfiha do Dia

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

Um dos pratos mais favoritos do Grenelle Gastro Pub é a Berinjela à 
Parmegiana - Berinjela empanada, coberta por muuuuuito queijo - prato 
e parmesão - e molho de tomate da casa. O molho é artesanal, com 
ingredientes fresquinhos e livre de qualquer produto industrializado. 
Passa horas e horas no caldeirão do Chef para chegar à sua mesa do 
jeito que você ama! Vem provar. Vale a pena experimentar! Avenida 
Conceição, 250 - Fone: 2516-1289. Bom demais!

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

A Luck Chic acaba de receber a nova Coleção Outono com lindos 
vestidos moda jovem e social. A grande novidade é que agora você 
compra tudo em até 10x no cartão e à vista com 15% de desconto. 
Aproveite! Rua 24 de Maio, 1320 - Fone: 3875-0186

A Casa da Esfiha 
tem uma promoção 

especial para os 
clientes neste mês de 

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

Escolha a ESFIHA DO 
DIA e aproveite!
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As luvas Kombat são desenvolvidas para proporcionar o máximo em 
conforto e perfomance ao seu usuário. Confeccionadas em matérias 
primas selecionadas, elas prezam por seu caimento anatômico, 
durabilidade e contém gel em pontos estratégicos. Confira na Bicicletaria 
Duas Rodas Av. Presidente Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269

Shineray 
0km 2018 - 
garantia de 

1 ano. 
2 revisões 

gratis. 

Vá buscar a sua na Pelé 
Motos Av. Ário Barnabé, 346 
- Fone: 3394-3120

Doutora Ana Lucia e a secretária Gaby com os fofinhos Julieta 
e Valentina da proprietária Filó após consulta, Banho & Tosa na 
Clínica Veterinária Bicho Amigo

Casamento de 
Denise Moraes e 
Danilo. É a A Nova 
Loja homenageando 
seus clientes

Promoção até dia 28/02

R$698,84 + 48x R$179,17Flávia Fonseca 
comemorando 
seu aniversário 
e do filho 
Domênico, no 
último domingo, 
oferecendo 
aos amigos e 
familiares além 
de um delicioso 
churrasco, 
acarajé da 
simpática Baiana 
Kátia. Foi bom 
demais!

Brenda, Stephanie e Cris

Luciana

Victor e Letícia
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A região do Minho é bem conhecida pelos Famosos Vi-
nhos verdes localizada ao norte de Portugal e faz fronteira 
com a Espanha e com uma majestosa vista para o Oceano 
Atlântico. 

Esta região foi demarcada em 1908 e representa uma das 
mais conceituadas regiões vinícolas de Portugal. Esta região 
possui excelente clima, relevo, condições naturais necessá-
rias para a elevada qualidade das Uvas nativas, somadas a 
séculos de tradição de cultivo e o método de vinificação e 
como dizem os franceses `` É o Terroir´´. 

Nesta região a sua paisagem é predominante verde em 
função de ser regada por 03 rios e seus afluentes, assim 
logo se associam a cor verde da paisagem como a região 
dos vinhos verdes. 

Vinho Verde é um nome de registro mundial protegido 
para um vinho português elaborado na região mais verde de 
Portugal com as uvas brancas, mas não verdes e sim perfei-
tamente maduras para vinificação. 

Atualmente todo controle de viticultura é organizado 
através da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos 
Verdes (CVRVV).

A CVRVV é uma entidade certificadora para regular a 
Produção e o Comércio do Vinho Verde em todo o mundo 
como:

- Denominação de Origem Vinho Verde (90%)
- Indicação Geográfica Minho (10%) 
As principais uvas brancas certificadas para elaboração 

do vinho verde são: 
Alvarinho, Arinto, Avesso, Azal, Loureiro, Trajadura                                            

A uva Alvarinho é a mais expressiva para os vinhos verdes.
Todos os vinhos verdes recebem o selo de garantia, de um 

rigoroso processo de certificação a nível mundial.
O Brasil é o quinto maior consumidor de vinhos verdes, 

sendo os Estados Unidos o maior consumidor deste vinho.
Em termos de consumo os portugueses só consumem 43% 

do vinho verde os 57 % se destina a exportação. 
E sobre as características dos vinhos Verdes?
 O Vinho Verde é uma bebida naturalmente leve e 

refrescante, de baixo teor alcoólico, de baixas calorias, 
aromático, frutado, boa acidez, elegância, possui aromas 
de frutas frescas e sabores pronunciados e de ótima relação 
qualidade/preço.

Por seu versátil e muito gastronómico, por causa de sua 
boa acidez e leveza pode ser indicada para diversos tipos 
pratos ou um para o dia a dia.

O Vinho Verde tipo Branco é a melhor escolha para acom-
panhar saladas, Mexilhões Gratinados, Salada de Cogumelos 
Frescos, Salmão, Mariscos, Fumado, Dourada Grelhada, 
Robalo ao Forno, Polvo Assado, Peito de Pato e Sushi, entre 
outros pratos orientais. 

Podendo ser indicado também como vinho de entrada ou 
para acompanhar um aperitivo.

Como você já aprendeu um pouco 
sobre vinho verde, sempre inclua o vi-
nho verde em suas refeições!

Vinho é saúde e bem estar á todos!
Caro leitor, gostou do assunto, man-

de sua dúvida ou pergunta que respon-
deremos aqui.

Para e-mail contato@trattoriadovi-
nho.com.br

O que é um vinho verde?

Tinto Susana Balbo Gran Reserva 
Malbec 2013 

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

O vinho da semana é este vinho 
Tinto Susana Balbo Gran Reserva Mal-
bec 2013 que é cativante, com aromas 
de violeta, e frutas como cereja madura, 
amora e mirtilo, além de toques de bau-
nilha, tabaco, que envolvem seu paladar 
de bom corpo, acidez agradável, taninos 
macios, e boa persistência.

Para Harmonização podemos indicar 
um Risoto de parmesão e cordeiro, bife 
ancho com batatas, escondidinho de carne 
seca, tortei de abobora ao molho de tomate, 
stinco suíno ao forno com polenta mole, e 
queijos semiduros. 

É um vinho com valor promocional de 
R$40,81 e foi elaborado pela mais renomada 
enóloga argentina, Susana Balbo.

O seu Amadurecimento foi de 12 meses em 
barricas de carvalho francês e 12 meses em garrafa. 

E possui um potencial de guarda de 7 anos e 
vale o investimento. 

social & gastronomia

atendimento@maisexpressao.com.br
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(19) 9.8133-0840

Os homens também merecem bons cuidados, na 
Barbearia Cartola você desfruta de um momento relaxante 
com excelentes profissionais e de quebra toma uma 
“gelada”. Rua 13 de Maio, 637 - Telefone: 3329-3493

Marcelo Ávila, Loide Rosa e os professores Carlão, Tathiana e 
Sandra no Encontro Cabeça-Dinossauro de ex-alunos do Objetivo

Laura Moura, Valentina Dorini e Isabella Penna no Carnaval 
do Colégio Montreal

Beatriz Farina, Victoria Albuquerque, Geovana Boldrim e 
Pedro Farina no Encontro de ex-alunos do Objetivo

André Martins, Gabriel Correia, Paulo Farah e Eduardo 
Domingues no Carnaval do Colégio Montreal

DANIEL CARDOSO - PIERI IMAGENS

DIEGO SOUZA FOTOGRAFIA 
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Adriano Geist e Thabata Stein Geist, da G7 CrossFit, estão 
ansiosos para a chegada da sua filha Paola. A equipe do 
Grupo Mais Expressão deseja muita saúde e que Deus 
continue abençoando esta linda família. Parabéns!

Rodrigo, Stefano, Kelly, Luiz e Cloe no Cintra RestauranteDouglas, Rodrigo e Cláudio almoçando no Cintra Restaurante
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PEQUENA GRANDE VIDA - Lançamento  -  Drama  -  Classificação 14 
anos  -  135 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (22)  a  Quarta (28):   17h50  /  20h45
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (22)  a  Domingo (25):   14h50
.............................................................................................................................
TRAMA FANTASMA - Lançamento  -  Drama  -  Classificação 14 anos  
-  131 minutos
Finalista do “Oscar” 2018  na categoria “Melhor Filme”
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22)  a  Quarta (28):   15h00  /  18h15  /  21h00
.............................................................................................................................
LADY BIRD - A HORA DE VOAR - Estreia  -  Comédia Dramática  -  Clas-
sificação 14 anos  -  94 minutos
Finalista do “Oscar” 2018  na categoria “Melhor Filme”
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (22)  a  Quarta (28):   15h50  /  21h15
.............................................................................................................................
CORPO E ALMA - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Drama / Romance  
-  Classificação 18 anos  -  116 minutos
Filme húngaro finalista do “Oscar” 2018  na categoria “Melhor Filme Estran-
geiro”
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (24):   14h40. *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
.............................................................................................................................
THE SQUARE - A ARTE DA DISCÓRDIA - Sessão do Cineclube Indaiatuba, 
com debate após a exibição*  -  Comédia Dramática  -  Classificação 14 anos  
-  142 minutos
Filme sueco finalista do “Oscar” 2018  na categoria “Melhor Filme Estrangeiro”
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (27):   20h00. *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
.............................................................................................................................
PANTERA NEGRA - 2ª semana  -  Ação  -  Classificação 14 anos  -  134 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22)  a  Domingo (25),  na Terça (27)   e   na Quarta 
(28):   15h40  /  21h30. Segunda (26):   somente  21h30
Polo Shopping *: Quinta (22)  a  Segunda (26),  e na Quarta (28):   18h35. 
*Excepcionalmente na terça, dia 27, não será exibida esta versão.
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22),  Sexta (23),  na Terça (27)   e   na Quarta (28):   
18h35. Sábado (24)  e   Domingo (25):   14h00  /  18h35. Segunda “Top” (26):   
15h40  /  18h35
Polo Shopping: Quinta (22)  a  Segunda (26)  e na Quarta (28):  15h20. Terça 
“Top” (27): 15h20 / 18h35
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (22)  a  Quarta (28):   16h50  /  21h35
.............................................................................................................................
TRÊS ANÚNCIOS PARA UM CRIME - 2ª semana  -  Comédia Dramática  
-  Classificação 16 anos  -  116 minutos
Finalista do “Oscar” 2018  na categoria “Melhor Filme”
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22)  a  Segunda (26)   e   na Quarta (28):   17h30  /  
20h15. Terça (27):   somente  17h30
.............................................................................................................................
50 TONS DE LIBERDADE - 3ª semana  -  Drama  -  Classificação 16 anos  
-  105 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá*: Quinta (22)  a  Domingo (25),  na Terça (27)  e  na Quarta 
(28):   19h10. *Excepcionalmente na segunda, dia 26, não será exibida esta 
versão
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22)  a  Domingo (25),  na Terça (27)  e  na Quarta 
(28):   21h50. Segunda “Top” (26):   19h10  /  21h50
Polo Shopping: Quinta (22)  a  Quarta (28):   16h20  /  19h30  /  21h55
.............................................................................................................................
VIVA - A VIDA É UMA FESTA - 3ª semana  -  Animação  -  Classificação 
livre  -  97 minutos
Finalista do “Oscar” 2018  na categoria “Melhor Animação”
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (22),  Sexta (23),  Segunda (26),  Terça (27)  e  
Quarta (28):   15h15. Sábado (24):   16h50. Domingo (25):   14h30  /  16h50
.............................................................................................................................
A FORMA DA ÁGUA - 4ª semana  -  Drama / Ficção / Romance -  Classifi-
cação 16 anos  -  123 minutos
Finalista do “Oscar” 2018  na categoria “Melhor Filme”
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (22)  a  Quarta (28):   20h15
.............................................................................................................................
O TOURO FERDINANDO - 7ª semana  -  Animação / Comédia / Aventura 
-  Classificação livre  -  97 minutos
Finalista do “Oscar” 2018  na categoria “Melhor Animação”
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (22),  Sexta (23),  Segunda (26),  Terça (27)  e  Quarta 
(28):   19h00. Sábado (24)  e  Domingo (25):   14h30  /  19h00
.............................................................................................................................
EXTRAORDINÁRIO - Reprise  -  Drama  -  Classificação 10 anos  -  114 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Somente na Quarta (28):   14h50
.............................................................................................................................

CINEMA

atendimento@maisexpressao.com.br
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Mais Expressão

Marcia e Sandra do Cetec

Em 19 de Fevereiro a Margot Casa de Chá e Arte recebeu a exposição Deuses Indianos e Mandalas Feng Shui  da artista 
plástica Kenia D’Angelo, as Mandalas Feng Shui foram elaboradas sob a consultoria de Luiz Netto,  criador do Feng Shui 
da Alma. Elas têm o objetivo de imprimir harmonia e boas energias a sua casa. A noite foi abrilhantada ainda mais com o 
som de Jazz ao vivo com o Trio Diáspora.

Na manhã do dia 20/02, o Parque Mall de Indaiatuba, 
realizou uma coletiva de imprensa, para apresentar as novas 
operações, como as Dreams Games e Boliche, a Divino 
Barbearia, Win Burguer e muito mais. A diretoria do Mall 
espera um aumento significativo na frequência do estabe-
lecimento, e nós também.

Primeira noite de carnaval em Indaiatuba, Noite das Mar-
chinhas no Indaiatuba Clube, a mais tradicional e melhor 
noite de carnaval da cidade, sempre boa, gente muito bonita e 
fantasiada, verdadeiramente uma delicia, sempre vale a pena, 
muitos amigos, o que faz a noite deliciosa. Parabéns Indaiatuba 
Clube, arrasando como sempre.

Nossa equipe masculina adulta teve sua primeira partida de 2018 no sábado 17/2. Válida pela primeira etapa da Copa 
Rmc Asa Alumínio de Rugby 2018, a partida foi um clássico do interior entre Tornados e Wallys Rugby, no campo do 
Cougars Rugby Clube. O Tornados saiu vencedor por 46 a 10 e assumiu a liderança da copa. A próxima etapa será dia 
24/02, em Jaguariúna, na qual os alvi-laranjas enfrentarão o Cougars, de Vinhedo.

Fevereiro 
é o mês de 

aniversário da 
Galpão 1 Aca-
demia de Dan-
ça. Em meio às 
comemorações 

dos seus 29 
anos, a acade-
mia confirmou 
uma novidade: 

a inclusão da 
dança contem-

porânea em 
sua grade de 

aulas. O estilo 
será ministrado 

pela bailarina 
Natália Tiso e 

já está com ins-
crições abertas.
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O lindo Théo comemorou 
dia 02 de fevereiro seu 
aniversário. Parabéns!Mais uma linda iniciativa da Flavia, cliente do Tiago Costa Hair 

Stylist. Parabéns Flavia, o corte ficou lindo e ainda vai fazer 
uma boa ação. Se contagie com essa iniciativa você também!

Gabriel comemorou mais 
um ano de vida no último 
dia 17. Parabéns!

Cristian, proprietário da Faustino Barber e seu cliente Miguel. 
Sempre agradando seus clientes! 

O Colégio Alves de Oliveira está com novo prédio, na Rua Carijó, 70 - Vila Soriano, onde 
oferece aulas extras e aulas de inglês todos os dias para alunos de ensino fundamental de 
6 a 10 anos. Vá conhecer e deixe seu filho fazer parte desta família! Fone: 3328-0115

Colégio Alves de Oliveira  sempre com muitas novidades

Tatiani Nicolin dos Santos, proprietária da T & T Home Decor com seu marido Tiago dos 
Santos, Franciani Nicolin  e Elisa dos Santos curtindo uma viagem de férias

O Colégio Alves de Oliveira comemorou com muita alegria mais um ano de vida dos  
aniversariantes do mês de Janeiro. Parabéns!

Equipe Outlet dos Óculos, Laís, Lorena, André, Cristina e Amanda



        caderno de negóciosNº 785

LOCAÇÃO – SALÕES E SALAS

Centro (Ed. Ambassador)- SL0112
Sala Comercial 20M², 01 Wc, Ar Condicio-
nado, 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 
SL00302 
SALÃO COM 50m² com 1 wc no centro 
na rua Pedro Gonçalves 
R$ 1500.00 + iptu

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

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 INDE-
PENDENTE 
1 DORM, BANHEIRO E COZINHA. 
R$ 600,00 + IPTU

Jd. Pau Preto – CA02513
Casa de fundos com 01 dormitório, 
cozinha, 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 INDEPENDENTE 
R$ 700,00 + IPTU

CIDADE NOVA CA03025 
2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA,1 
BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E 
GARAGEM P/ 03 CARROS
R$ 900,00 + IPTU

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

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

VILA RUBENS CA03026 
02 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), DUAS 
SALAS, COZINHA, A.S, VARANDA E 
GARAGEM PARA CARRO + MOTO 
R$ 1300,00 + IPTU

JARDIM AMERICA 
MOBILIADA. 03 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), 
SALA, COZINHA, BANHEIRO E ÁREA 
GOURMET.
R$ 2200,00 + IPTU

CASA COMERCIAL NO CENTRO 
4 DORMITÓRIOS, 3 BANHEIROS, 1 COZI-
NHA E GARAGEM  
R$ 2500,00 + IPTU

CIDADE NOVA CA 03024 
03 DORMITÓRIOS (2 SUÍTES). SALA, 
SALA DE JANTAR, JARDIM DE INVERNO, 
EDÍCULA COM DORMITÓRIO SUÍTE E 
GARAGEM P/ 4 AUTOS
R$ 3000,00 + IPTU 

LOCAÇÃO – APARTAMENTOS

Solar dos girassóis AP00816 {OPORTU-
NIDADE} 
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 ar-
mários, lavanderia com armários a 01 vaga
R$ 900,00 + Condomínio R$ 100,00 + IPTU.

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

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

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

Apartamento Centro AP00854 
02 dormitórios com armários (01 suíte), 
sala 02 ambientes, wc, cozinha com armá-
rios, 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, lavande-
ria 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 PÁS-
SAROS}
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 planejada 
e com roupeiro)
R$ 240.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA – CASAS 
 

Jd. dos Colibris – CA03003 
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc,  
quintal, área de serviço, 02 vagas.

R$200.000,00
Vila Brizola – CA02996
Casa frente – Sala, cozinha, 01 dormitório, 
Wc.
Casa fundos – 01 dormitório, cozinha, Wc.
R$210.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA - CHÁCARAS

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

Lagos de Shanadu-CH00324
Parte Superior: 03 dormitórios (03 
suítes 1 c/ closet), Wc, sala, cozinha 
americana c/despensa, sala de jantar, 
mezanino para TV.
Parte térrea: Sala grande
 Área externa: Churrasqueira, piscina, 
campo de futebol, lago, poço, canil,04 
vagas.
R$ 1.010.000,00

VENDA -TERRENOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jd. Brescia – CC00046
03 dormitórios, (01 suíte), sala com pé 
direito de 4 m, sala e quartos com prepara-
ção 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 
03 DORM (1 SUÍTE), SALA 2 AMB, 
COZINHA,  
ÁREA GOURMER E 4 VAGAS DE 
GARAGEM 
R$ 600.000,00

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

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

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

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

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

Res. Village Terras de Indaiá – CC00049
 03 dormitórios, closet, sala 02 ambientes, 
escritório, copa, cozinha, despensa, 
lavanderia, vaga 06 carros, área de lazer 
com salão de festa, quadra de tênis, sala 
de ginástica, campo de futebol e área de 
recreação infantil (aceita permuta por apar-
tamento 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 plane-
jada, área de serviço, duas amplas salas, 
sala de estar, sala de jogos, bar, lavabo, 
dormitório com suíte p/ empregada, piscina, 
salão, churrasqueira, forno, e 04 vagas.
Aquecimento solar térmico.
R$ 1.500.000,00
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VISITE NOSSO SITE E CONFIRA OS IMÓVEIS PARA VENDA COM FOTOS: www.localizaimoveis.net 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA.107 – JD.SANTA CRUZ – R$250 MIL – 
dorm, sala, copa, coz, lavanderia, wc, edicula 
CA.210 – JD.SÃO FRANCISCO – R$240 
MIL – 2dorms, sala, coz, wc
CA.234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dor-
ms, sala, coz, 2 wc, lavanderia, quintal, 
garagem descoberta para 5 carros.
CA.242 – JD.MORADA DO SOL – 2dor-
ms(1st), sala, coz com armário, wc, garagem
CA.253 – R200 MIL – JD.PEDROSO – 
2dorms, sala, coz, dispensa, wc, lavanderia, 
garagem

CASAS DE 2 DORMS - FINANCIAMENTO 
PELA CAIXA ECÔNOMICA DO TERRENO 
E DA CONSTRUÇÃO. CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$380 
MIL – 3dorms(1st), sala, coz, wc, piscina, 
churrasqueira, garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$690 MIL 
– 3 suites, sala 2 ambientes, coz planejada, 
lavanderia, lavabo, 2 wc social, churras-
queira 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, 
escritório, wc, nos fundos coz e wc, portão 
eletrônico, garagem coberta para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dor-
ms(1st), sala, coz, lavabo, lavanderia, garagem. 
CA.369 – PQ.INDAIA – R$370 MIL – 3dor-
ms(1st), sala, copa, coz, escritório, 2wc, 
lavanderia, garagem coberta para 2 carros. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3dorms 
(1st), sala de estar com pé direito duplo, 
sala de TV com lareira no mesanino, lavabo, 
coz planejada, lavanderia, dorm e WC de 
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, 
lavanderia, dorm e wc de empregada, 
edícula com 2 wc, churrasqueira, piscina, 
quintal, garagem. Obs :para construtores é 
possível desmembrar os 2700m² em lotes 
sendo 3 de 380m² e 1 de 950 m²

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CS.323 – BRESCIA – R$540 MIL – 3dorms 
(2sts), sala 2 ambientes, coz planejada, 
lavanderia, wc, lavabo, churrasqueira, ga-
ragem para 3 carros, 
CS.321 – VL BORGHESE – R$ 1.600.000,00 
– 3dorms planejados (2 st), sala 2 ambien-
tes com lareira, lavabo, varanda, lavanderia, 
escritório, dispensa, wc, churrasqueira, 
fogão á lenha, garagem para 4 carros

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

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$360 MIL – 
3dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, wc, 
lavanderia, garagem coberta para 2 carros.
AP.517 – JD.RENATA – R$200 MIL – 2 dor-
ms, sala em l, coz, wc, lavanderia, garagem 
coberta com portão eletrônico indovidual.
AP.524 – CIDADE NOVA – R$800 MIL – 
3dorms (1st), sala, coz, varanda, wc, gara-
gem coberta para 2 carros.
AP.542 – CHACARA DO TREVO – R$370 
MIL – 3dorms(1st)sala de estar e jantar, va-
randa, coz, 2 wc, ar condicionado, garagem 
coberta para 2 carros.
AP.553 – JD ALICE – R$200 MIL – 2dorms 
com ae, sala, coz planejada, wc com ae, 1 
vaga de garagem
AP.554 – JD.MONTE VERDE – R$255 
MIL – 2 dorms (1st), sala 2 ambientes, coz 
americana, wc com box e gabinete, 1 vaga 
de garagem descoberta

TERRENOS
    

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS 
E COMERCIAIS APARTIR DE 300M² 

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

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 
21.000 M²  R$250 MIL
CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$180 MIL – 
AT: 5.130m² - somente em dinheiro 
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL 
– 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – 
R$106 MIL – 930m²
CH.728 – RECANTO CAMPESTRE AN-
DROVANDIA – R$425 MIL – 2dorms, 
sala, 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
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –
R$450,00 – dorm, sala, coz, wc
JD.CALIFORNIA – R$450,00 – dorm, 
coz, wc
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm, 
coz, wc
JD.PAU-PRETO – R$600,00 – dorm, coz, 
WC, sem garagem
JD.MORADA DO SOL –R$600,00 – dorm, 
sala, coz, wc
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, 
WC
JD.MORADA DO SOL – R$680,00 – 
dorm, sala, coz, wc
VL.MERCEDES – R$750,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de carro.
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, entrada de moto.
VL.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(1st), 
sala, coz planejada, wc, lavanderia com 
armários, churrasqueira, garagem
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – CO-
MERCIAL – 3dorms(1st), sala, coz ame-
ricana, WC, as, entrada de carro.
ALTOS DE ITAICI – R$3.700,00 – 4dorms 
(3sts), sala 2 ambientes, coz planejada, 
dispensa, wc social, garagem p 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3dorms c/
sacada e armários (1st c/hidro), sala de 
estar c/ lareira, sala de jantar e TV, copa, 
coz planejada, lavabo, lavanderia, dorm e 
WC de empregada, escritório, dispensa, 
piscina, área gourmet completa, salão de 
festa, portão eletrônico, garagem para 2 
carros coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 
1dorm, sala, coz, wc, sem garagem.
VL. ALMEIDA – R$850,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, 1vaga de garagem
JD.MONTE VERDE – R$1000,00 – 2dor-
ms (1st), sala 2 ambientes, coz americana 
planejada, wc, 1 vaga descoberta 
JD.NELLY – R$1320,00 – 3dorms(1st), 
sala, 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, 
(1st), sala de estar e jantar, coz, wc, 
varanda gourmet, 2 vagas de garagem 
coberta
CIDADE NOVA I – R$2450,00 – Duplex, 
3dorms (1st), sala, coz com ae, 2wc, 
lavanderia, 2sacadas (1com churras-
queira, 2 vagas de garagem coberta

SALÃO

CENTRO – R$600,00 – 28, 22m², wc
JD.OLINDA – R$900,00 – 55m², 2wc, 
escritório
PAU – PRETO – R$900,00 – 87m², wc
JD.DO VALE – R$1.100,00 – 90m², WC
JD.ITAMARACÁ – R$1200,00 -  100m², 
2wc, salinha
JD.DOS COLIBRIS –  R$1.500 ,00 
–   80m², com 2wc e duas portas de 
entrada..
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 
130 m², wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 
150m², WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m², WC + 
WC cadeirante
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² 
+ 100m² de terra

SALAS

CENTRO -  R$1000,00 - 32, 47, wc – 
EDIFICIO CORDOBA
CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA 
– R$900,00 á R$1.000,00 – salas de 
+ou- 45m² á +ou- 55m² com WC priva-
tivo, 1 vaga de garagem, no edifico : 
elevador, escadas, serviço de limpeza, 
portaria virtual, monitoramento 24h, WC 
para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m², 2wc, coz
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – 
sala para área de saúde c/wc privativo, 
incluso água, luz, IPTU, ar condicionado, 
lixo branco.
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 con-
dicionado, montado para estetica

TERRENOS

VL.HAVAI – R$1200,00 – terreno mura-
do com quadra
JD.SANTIAGO– R$2200,00 – 3030 m², 
água e luz

GALPÃO

PQ.DAS NAÇÕES – R$3.600,00 – 2wc, 
mesanino com escritório, copa e wc
JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  219m², 
escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL 
–  658m²
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ref. site 870002 - Vila Inglesa -  4 dormt/3 suítes/ 
coz/ sala/ coz/ wc / lavand/ churrasq/ gar / piscina 
/ R$4.000,00 / R$1.300.000,00

ref. site 341891 - Jardim Laguna - Terreno 
em condomínio fechado, com área de 300 
m² R$175.000,00

ref. site 987491 - Jd. Morumbi  - 4D/ 2 suites / sala 
3 amb / bar / desp / coz / quiosque / churr/ piscina 
/ quadra esport / casa caseiro / gar R$ 850.000,00

ref. site 450002 – Jd. Remulo Zoppi  - salão 
comercial 62 m² - R$1.550,00

ref. site 997061 - Jardim dos colibris - 2 
dorm.(suite) / sala / coz. / wc. / as / gar.2 
vagas R$250.000,00

ref. site 063221 – Jd. Paulista – Jd Paulista - 1 
dorm. / coz. / wc / as / 1 gar. R$ 650,00 + IPTU

ref. site 133691 – Park Reak - Terreno em 
condomínio fechado, com área de 150 m² 
R$140.000,00

ref. site 85811 – Jd Alice - 2 dorm.(suíte) / 
sala / coz. / wc / as. R$ 1.000,00 + IPTU

ref. site 023621 - Jd colonial - 3 dorm.(1 suite) / 
sala / coz. americana / wc / as / 3 gar. R$ 1.800,00 

ref. site 722471 - Jd morada do sol - 2 dorm/ 
sala/ coz/ 2 wc/ as/ 2 gar R$1.000,00 + IPTU

ref. site 744881  - Centro - 1 dormt / wc / coz / 
sala / 1 gar / piscina / R$ 171.000,00

ref. site 667991 – Centro - 3 dorm/ sala/ coz/ wc/ 
lavand / porão c/ pia/ 1 gar R$1.500,00 + 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 FEVEREI-
RO POR R$230.000,00 03 DORMITÓRIOS, SUITE, 
GARAGEM, 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 PARQUE 
ECOLÓGICO-E NO PAV INFERIOR: SALA 02 AMBIEN-
TES –LAVABO, WC SOCIAL, LAVANDERIA, EDICULA   
E GRANDE ESPAÇO DE TERRENO COM PISO IDEAL 
PARA PISCINA, GARAGEM COM PORTÃO ELE-
TRONICO. 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.FINANCIAMEN-
TO. TEL:19-3017-2608/99762-7997/3935-3294
APARTAMENTO NO COND. NACÕES JD.ALICE 
- TÉRREO, COM 02 DORM –SALA-COZINHA-W-
C-LAVANDERIA E 01 VAGA DE GARA. REFOR-
MADINHO.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, BOS-
QUE, ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES COM PEIXES 
ABASTECIDO COM ÁGUA POR GRAVIDADE,  
DIVERSAS ÁRVORES FRUTÍFERAS, PLAY GROUD 
,A 12 KM DO CENTRO,  R$390.000,00 ACEITA 
IMÓVEL EM INDAIATUBA DE IGUAL OU MENOR 
VALOR.ESTUDA ENTRADA + PARCELAMENTO. 
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 DORMITÓRIOS, SUITE, CHURRASQUEIRA, GARA-

GEM COM PORTÃO ELETRONICO, BOM ACABAMENTO 
EM LOTE DE 125M2. F=3017-2608 / 99762-7997 / 3935-

3294 CORRA!!

JD. ADRIANA- EXCELENTE CASA EM DOIS PAV., SEN-
DO 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, LAVANDE-
RIA, EDICULA   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 FEVEREIRO POR R$280.000.00 CORRA!! 

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/ ARMA-
RIOS PLANEJ)  – 1 VAGA DE GAR. COBERTA R$ 
900,00 + COND. R$ 430,00 (AGUA E GÁS INCLUSOS 
–PISCINA SALAO DE FESTA COM CHURRASQUEI-
RA PLAY GROUD PORTARIA 24HRS)

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL INDAIATUBA 
JD. MORADADO SOL (ANT-70) R$600,00 (EM FREN-
TE A LOJA SONHO MEU)
JD. MORADADO SOL (ANT-70) R$600,00 (EM FREN-
TE 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 

CASAS

CA03768 – NOVA VENEZA – Casa em construção com 
1 dormitório, sala, banheiro, cozinha, lavanderia e 2 vagas 
de garagem. R$190.000,00
CA03515 – PQ. BOA ESPERANÇA - 2 dormitórios (1 
suíte), WC com AE, sala, cozinha planejada com geladeira, 
microondas e mesa, lavanderia, churrasqueira, garagem 
para 2 carros, cerca elétrica, alarme e portão eletrônico 
com trava. R$380.000,00
CA03769 – JD. REGINA - 3 dorms sendo 1 suíte, 2 salas, 
3 banheiros, cozinha, lav. e 2 vagas de gar.. R$580.000,00
CA03703 – VILA MERIA HELENA - 3 dorms, closet, sala 
2 amb, sala de TV e jantar, escritório, lavabo, copa, coz, 
desp, lavand, 2 dorms p/ empregada c/ WC, pisc, churrasq, 
varanda, depósito, 3 vagas cobertas e descobertas e área 
de lazer completa. R$1.350.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03767 – RES. MONTREAL - 3 dormitórios sendo 3 
suítes, 2 salas, 4 banheiros, cozinha, lavanderia e 1 vaga de 
garagem. R$590.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, escritó-
rio, lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo, sala de jantar, 
cozinha, área gourmet, piscina preparara p/ iluminação, 
cascata em granito preparada para aquecedor solar, paisa-
gismo e 4 vagas (2 garagens cobertas). R$840.000,00

APARTAMENTOS

AP01306 – ED. RAVENNA - 2 dormitórios, sala, banheiro, 
cozinha, lavanderia e 2 vagas de garagem. R$240.000,00
AP01305 – ED. DOM BOSCO - 2 dormitórios sendo 1 
suíte, sala, banheiro, cozinha, lavanderia e 3 vagas de 
garagem. R$300.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / GUARU-
JÁ – SP - 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, 
sacada e 1 vaga de garagem no boulevard. R$320.000,00
AP01276 – ED. JARDINS DI BARI - Apto mobiliado - 2 dor-
mitórios com A/E e cama (1 suíte), sala com sofá, TV, lustres, 
papel de parede, coz. c/ estufa e cooktop. R$340.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03553 – CARLOS ALDROVANDI – 3 cômodos s/ 
gar. R$650,00 isento de IPTU
CA03429 – JD. MORADA DO SOL – 3 cômodos c/ 
gar. R$650,00
CA02594 – CENTRO – 3 cômodos s/ gar. R$700,00 
isento de IPTU
CA0903 – JD. PAU PRETO – 3 cômodos c/ gar. 
R$750,00 + IPTU
CA03196 – JD. POMPEIA – 3 cômodos c/ gar. 
R$700,00 + IPTU
CA03687 – CIDADE NOVA – Kitnet s/ gar. R$780,00 
isento de IPTU. 
CA03584 – JD. RENATA – 3 cômodos c/ gar. 
R$980,00 + IPTU

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA03511 – SANTA ELIZA – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$750,00 + IPTU

VENDAS

LOCAÇÃO

AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, coz. plan. e 
1 vaga. R$1.300,00 + IPTU + Cond.
AP01238 – ED. JARDINS DI BARI – 2Ds (1 suíte), sala, coz, 
sacada c/ churr. e pia, 1 vaga. R$1.300,00 incluso IPTU e Cond.
AP00855 – PQ. BOA ESPERANÇA - 3 dorms (1 suíte), cozi-
nha, sala e 2 vagas de garagem. R$1.800,00 + IPTU + Cond.
AP01140 – ED. GIOVANA – 3 dorms (1 suíte c/ hidro), sala, 
escrit, coz. plan e 3 vagas. R$3.000,00 + IPTU + Cond.

SALAS COMERCIAIS

SL0139 – ED. AMBASSADOR – 30m². R$1.000,00 
incluso IPTU e Cond.
SL00307 – DIPLOMAT OFFICE & MALL – 40 m². Esta-
cion. rotativo. R$1.000,00 + IPTU + Cond.
SL00369 – ED. OFFICE PREMIUM - 40m², WC feminino e 
masculino e cozinha. R$1.200,00 + IPTU

SALÕES COMERCIAIS

SL00366 – JD. MORADA DO SOL – 90m² c. WC fem. e 
masc. R$1.000,00 + IPTU.
SL00364 – CENTRO – 33,50m² c/ WC. R$1.000,00 + IPTU
SL00352 – CENTRO – 125m² c/ banheiro. R$1.500,00 + IPTU
SL00343 – CENTRO – 84m² c/ WC, estac, ar cond e elevador. 
R$3.000,00 + IPTU
SL00330 – CENTRO – 420m² c/ recepção, coz, escritório, 2 
banheiros. R$5.000,00 + IPTU
SL00322 – CENTRO – 350m² C/ 3 WCs (sendo 1 esp), coz e 
estac. R$7.500,00 + IPTU

CHÁCARA

CH00531 – PQ. BOA ESPERANÇA - 4D (2 stes), sala, copa, coz, lav., la-
zer c/ churr., edícula e piscina. Todo gramado e cercado. R$2.700 + IPTU

GALPÃO

GL00212 – REC. CAMP. JOIA – 680m². R$6.000,00 + IPTU
GL00209 – PARK. COM. DE INDAIATUBA – 1.047m². R$12.000 + IPTU

TERRENOS

TE0832 – CIDADE NOVA – 402m². R$2.000,00
TE01658 – REC. CAMP. JOIA – 7.200m². R$6.000,00

TERRENOS

TE01677 – NOVA VENEZA – 150m². R$150.000,00
TE01657 – COND. JD. BRÉSCIA RES. – 240m². 
R$180.000,00
TE01277 – COND. TERRA MAGNA – 360m². R$220.000,00

CHÁCARA

CH00624 – VALE DO SOL - 3 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, piscina 6x4, churrasqueira com pia 
e 1 banheiro e garagem. R$470.000,00
CH00619 – REC. CAMP. DE VIRACOPOS - 2 dormitó-
rios, sala, 2 banheiros, cozinha, lavanderia, 2 vagas de 
garagem, poço artesiano, churrasqueira e piscina. Aceita 
Permuta R$600.000,00
CH00531 – PQ. DAS BANDEIRAS - 4 dormitórios sendo 
2 suítes, sala, copa, cozinha, lavanderia, área de lazer 
c/ churrasqueira, edícula e piscina. Todo gramado e 
cercado. R$650.000,00

CA2010 – JD. REGENTE – 2 dorms (1 suíte), sala, coz e 
gar. R$850,00 + IPTU
CA02997 – JD. PAU PRETO – 2 dorms, sala e coz. 
R$900,00 + IPTU
CA03027 – JD. MORADA DO SOL – 2 dorms, sala, coz e 
gar. R$950,00 + IPTU
CA1889 – VL. BRIZZOLA - 2 dorms, sala, copa, coz, gar. 
p/ 2 carros. R$1.100,00 + IPTU
CA1301 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, sala, cozinha 
e gar. R$1.100,00 + IPTU
CA03775 – JD. TROPICAL - 2 dorms, sala, coz e gara-
gem. R$1.100,00 + IPTU
CA02141 – JD. MORADA DO SOL - Frente c/ 2 dorm, 
sala, coz e gar. p/ 1 carro e casa do fundo c/ 1 dorm, sala 
e coz. R$1.200,00 + IPTU

CASAS COM 3 OU 4 DORMITÓRIOS

CA03638 – JD. ESPLANADA II - 3 dorms (1 suíte), sala 
2 amb, coz. planejada, garagem p/ vários carros e nos 
fundos c/ 1 dorm e coz. R$2.200,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA02900 – PQ. DOS GUARANTÃS - 3 dorms (1 suíte), sala, 
lavabo, coz, lav, churr e 2 vagas. R$1.900,00 + IPTU + Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 máster), sala 2 
ambs, coz. plan, lav. plan, escrit., lavabo, piscina, 1 dorm, WC, 
área c/ churrq, sauna e 4 vagas. R$5.000,00 + IPTU + Cond.

CASAS COMERCIAIS

CA03045 – CENTRO – 3 salas, coz e quintal. 
R$2.000,00 + IPTU
CA03715 – CENTRO – 2 dorms, 2 salas, coz, recep-
ção c/ gar. e casa de fundos. R$2.500,00 + IPTU

APARTAMENTOS

AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz, 1 vaga. 
R$750,00 + IPTU + Cond.
AP0223 – COND. VILLAGE AZALEIA - 3 dorms, sala, 
coz, 1 vaga, área de lazer. R$750,00 + IPTU + Cond.
AP00991 – ED. ROCCAPORENA – 1 dorm, sala, coz e 
gar. R$950,00 + IPTU + Cond.
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Casas  2  dorms 
– Financiamento 
pela caixa ecôno-
mica  do  te r reno 
e da construção. 
Consu l te -nos  F . 
(19)  98136-7331 
/  (19 )3885-4500 
CRECI 74.092
Casa com 2 dor-
ms no Jd. Pedroso 
R$190 MIL - (19) 
98136-7331 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
Casa de 3 dorms 
na Vl Maria Helena 
com  at : 2700m², 
p a r a  c o n s t r u -
tores  é  possíve l 
d e s m e m b r a r  o s 
2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - F. 
98136-7331 CRE-
CI 74.092
O p o r t u n i d a d e 
única!! Vila Bri-
zola .  3  dormi tó-
r i os  ( 1su i t e )  de 
R$280.000,00 em 
o f e r t a  s o m e n t e 
para o mês de ja-
neiro por apenas: 
R$250.000,00 03 
dormitórios, suite, 
churrasqueira, ga-
ragem com portão 
e l e t r o n i c o ,  b o m 
acabamen to  em 
lote de 125m2. F. 
3017-2608/99762-
7997 / 3935-3294

O p o r t u n i d a d e 
única!! Jardim Belo 
Horizonte - 3 dor-
mitórios (1suite) de 
R$340.000,00 em 
oferta somente para 
o mês de janeiro por 
R$280.000,00 3 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!!
Jd. Colibris, 2 dormi-
tórios (1 suíte) sala, 
cozinha, wc social, la-
vanderia, garagem p/ 
2 autos. Oportunida-
de única!! Em oferta 
para o mês de janei-
ro de: R$300.000,00 
p o r  a p e n a s : 
R$245.000,00 ac. 
Financ, ou terreno 
no negócio. F.3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294
Jardim Hubert: 3 
dormitórios (1 sui-
te) cozinha ameri-
cana-mezanino nos 
fundos - garagem 
c/portão eletronico 
– lote de 130m2. 
Oportunidade úni-
ca!! R$270.000,00. 
Aceita lote/ financia-
meno. F. 3017-2608 
/ 99762-7997 / 3935-
3294.
Oferta inacreditá-
vel! Nair Maria em 
salto sp, próximo a 
cobreq, em lote de 
180m2 04 cômodos 
e entrada para autos, 
apenas: R$200.000, 
estuda 50% de en-
trada 60 x R$1650,00 
direto com o proprie-
tário. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-
3294.

I m p e r d í v e l ! ! 
Permuta-se uma 
ó t i m a  c a s a  e m 
½ lote, no Jd.do 
V a l l e ,  p o r  u m a 
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.
V i l a  B r i z o l a  – 
CA02996 - Casa 
frente – Sala, cozi-
nha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$210.000,00  
F. 3875-2215
M o n t r e a l  
(R$470.000,00) – 
Vendo casa fino aca-
bamento, com agua 
quente, captação de 
água da chuva , la-
vabo, suíte master, 
2 Demi suíte, chur-
rasqueira, etc... F.: 
9.8151-0501
Excelente  casa 
terrea no Parque 
São Lourenço a 
5 0 m  d o  P a r q u e 
das Frutas, 3 dor-
ms., 1 suíte, 1wc 
social, coz c/ ar-
marios , lavanderia 
coberta e fechada. 
Quintal c/ churras-
queira, 2 garagens 
cober tas,  por tão 
eletronico. Bairro 
diferenciado, bem 
arborizado e fácil 
acesso ao Centro 
e  a  Rod .  SP75 . 
Documentação ok!  
R $ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
A c e i t o  p e r m u t a 
com chacara  no 
Mosteiro de Itaici. 
F.: (19) 3875-0423 
/ 99346-7999. tra-
tar  com propr ie-
tário. 

Vila Maria Helena ou 
troca por casa menor 
valor - 2 casas - AT: 
370m² R$450.000,00 
tratar com proprietário 
F. 9.9237-6716
Vendo ou troco 
terreno local do Jd. 
Esplanada I à 50 m 
da Av. Porque. Eco-
lógico. Ac. terreno de 
menor valor em lote-
amento aberto. Doc. 
Ok. F. 99321-2684 
(whatsapp) ou 98131-
5384. R$ 235.000 
com proprietário.
Vende-se ou troca-
-se casa Jd. Monte 
Verde (tratar com 
proprietário) - 2 dorms 
internos + 1 quarto e 
uma suíte (ambos ex-
ternos), cozinha com 
armários planejados, 
ambiente aberto com 
sala, quarto com 
armário planejado, 
AS, área gourmet e 
piscina. Ótima loca-
lização, garagem p/ 
2 carros, aquecedor 
solar, cerca elétri-
ca, alarme de seg., 
e portão eletrônico. 
Perto de padaria, su-
permercado, etc. A.T 
: 250 m² ; A.C 140 
m². F. 3816-2011 ou 
9.7119-8369
Vila Nossa Senho-
ra Aparecida (troco 
menor valor) - vale a 
pena ver. Casa vaga, 
super nova com 5 
dorm. (1 suíte), 3 va-
gas a 1 quadra da 
Av. Pres. Kennedy 
e 1 quadra da Av. 
Conceição em frente 
ao Parque Ecológi-
co. Rua do Subway 
R$ 570.000. Tratar 
com o proprietário F. 
9.8817-5312 (what-
sapp) 

Vende-se casa Jd. 
Esplanada I - 3 dorm. 
+ 1 suíte, sala de 
jantar,cozinha, plane-
jada, garagem para 2 
carros. Edícula, chur-
rasqueira. AT 300m² ; 
AC 190m²  Valor: R$ 
680.000,00. F.: (19) 
98324-3243
Construimos ca-
sas no condomínio 
Montreal - em fino 
acabamento 3 suítes, 
lavabo, pergolado, 
2 garagens, blindex 
verde, acabamen-
to em granito, ven-
demos na planta F. 
9.8151-0501
Jd. dos Sabiás - 3 
dormitórios com suíte 
+ dependências e 2 
vagas de garagem. 
R$270.000,00 Fone: 
(19) 99166-3272
Jd. União – 2 dormi-
tórios sendo 1 suíte, 
2 salas, 2 banheiros, 
cozinha, lavanderia 
e 2 vagas de gara-
gem. R$235.000,00. 
Aceita financiamen-
to. Fone: (19) 99721-
0395

 
Casa Parque das 
Nações - 2 dorm. , 
sala, cozinha, wc so-
cial e garagem cober-
ta.Valor: R$ 950,00 
(incluso iptu). Tratar 
com proprietário. F.: 
(19) 99107-4095

Jd. Esplanada II - 3 
dormitorios (1 suíte), 
sala 2 ambientes, 
cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, 
garagem para vários 
carros e nos fundos 
com 1 dormitório, co-
zinha grande e ba-
nheiro. R$2.200,00 
+ IPTU Fone: (19) 
99778-4336
Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dor-
mitórios (1 suite c/ 
armários embuti-
dos), sala, lavabo, 
cozinha, lavanderia, 
churrasqueira e 2 
vagas de garagem. 
R$1.900,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99778-4336
Centro - 1 dormi-
tório, sala, cozinha, 
banheiro, lavande-
ria. (sem garagem). 
R$700,00 isento de 
IPTU. Fone: (19) 
99168-6945

 
Apto com 3 dorms 
na Cidade Nova R$ 
800 MIL - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Apto com 2 dorms 
no Jd. Renata  R$200 
MIL - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Apto com 3 dorms 
no bairro chácara do 
trevo R$370 mil - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092 

Vendo ou troco 
apartamento Jar-
dim Umarama por 
terreno de menor 
valor. Negociar dire-
to com o proprietário. 
F.: (19) 98282-9020
A p t o  B o s q u e 
Campinas 1 dorm. 
F.:F:974 053 774 
Vi la  Fur lan –  2 
dormitórios + de-
pendênc ias  e  a 
vaga de garagem. 
R$212.000,00 Fone: 
(19) 99721-0395
Cocais II - 2 dor-
mitórios, banheiro, 
sala, cozinha, la-
vanderia e 1 vaga 
de garagem cober-
ta. R$1.000,00 + 
IPTU + Cond. ou 
R$200.000,00 Fone: 
(19) 99168-6945

 
Praia Grande - Vila 
Guilhermina, final 
de semana ou tem-
porada. F. 3328-
4766 ou 9.9564-
4054
Ed. Royale - 3 dor-
mitór ios com ar-
mários (2 suítes), 
b a n h e i r o ,  s a l a , 
cozinha planeja-
da, lavanderia, va-
randa gourmet e 
2 vagas de gara-
gem no 2º subsolo. 
R$2.000,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99168-6945

Cocais II - 2 dormitó-
rios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia 
e 1 vaga de garagem 
coberta. R$1.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$200.000,00 Fone: 
(19) 99168-6945

 
Pq. Da Grama com 
5.130 m² R$180 MIL 
(19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Sítio em Piedade 
SP, 26.000m², casa 
c/ 3 dorms, 2 wcs 
, toda avarandada, 
gramada,  pomar, 
área de cultura, bos-
que, água de mina, 
1 tanques com pei-
xes abastecido com 
água por gravidade,  
diversas árvores fru-
tíferas, playground, 
a 12 km do centro 
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor 
valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294
Recanto das Flores 
- Dependências, área 
de lazer c/ WC fe-
minino e masculino, 
depósito, cozinha, 
lago de pesca com 
pomar e mini cam-
po de futebol. Toda 
gramada e cercada. 
R$670.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
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Máquina amassa-
deira, sovadeira com 
extrusora/moldor. R$ 
450 F. 9.8151-0501
Guarda roupa - 2m 
x 2,20 de altura, es-
pelho, porta de cor-
rer R$ 380 F. 9.8151-
0501
Ventilador turbo si-
lencioso, seminovo 
R$ 150 F. 9.8151-
0501
Bicicleta motobike 
R$ 180,00. Tratar 
com Claudionor F.: 
(19) 3885-3741
Jogo de lanterna 
corsa classic valor 
R$ 100,00. Tratar 
com Claudionor  F.: 
(19) 3885-3741
Vendo Título do 
Clube 9 de Julho 
(19) 99621-3220

 
Ford Focus Tita-
nium  2 .0 ,  2012, 
Flex, Bege, auto-
mático, km: 33.000, 
por R$ 78.990,00 
à vista. Aceito car-
ro como parte de 
pagamento  e f i -
nanc io  também.
Entre em contato 
com Alexandra , F. 
(19)97409-7070.

Fiat Idea - 08 -  comple-
to, verde claro doc.OK 
Impecável, de proce-
dencia F.: 99742-4977
Fit EX, 2016, Flex, 
Azul, automático, 
km: 28.000, por R$ 
62.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
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.
Onix 1.4 LTZ, 2017, 
preto, Flex, km: 28.650, 
por R$ 54.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
Fox 1.6, I-Motion,Flex, 
p r a t a ,  p o r  R $ 
42.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.

 
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 
-  1 5 0 m ²  p r e ç o 
d e  l a n ç a m e n t o . 
R$89.990 F. 3875-
2215
C o n d .  F e c h a -
do Terra  Nobre 
c /  300m2 –  p la -
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
Europark - 1.000m². 
R$320.000 à vista. 
Fone: (19) 99166-
3272

V i t ó r i a  M a r t i -
n i  – ter reno in -
dustrial - 1000m². 
R$470.000,00 à vis-
ta. Fone: (19) 99166-
3272

 

Loja alugo  mais 
dois pisos 150 m² 
junto ou separado 
Cidade Nova próxi-
ma a Avenida Con-
ceição F.: F:974 053 
774 
Salão e  ga lpão 
no Cidade Nova, 
400m². Valor tratar 
com o proprietário. 
F. 9.9292-4120
Salão Odontoló-
gico – Jd. União 
- 40m² mobiliado, 
2 banheiros e gara-
gem para 2 carros. 
R$25.000,00 Fone: 
(19) 99778-4336
Centro – SL00323 
- Salão c/ 30M² E 
01 Wc. R$ 1.100,00 
R. 15 de Novembro, 
432 F. 3875-2215

 
Chuveiro Lorenzetti 
- 110 vw R$ 15 usa-
do  F. 9.8294-3074

IPhone 4 semi novo 
R$200 F. 3875-7624
Ferro  de passar 
Black&Decker - frio 
110 vw R$ 30,00 usa-
do F. 9.8294-3074
Diversos revistas de 
artesanato e lvros de 
leitura (vários temas)  
F. 9.8294-3074
Tela  mosquiteira 
em alumínio: 3 pe-
quenas para WC - 
0,61/0,81 cm - cada 
- usada R$ 30 F. 
9.8294-3074
Tela 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
Te la  mosqu i te i -
ra em alumínio: 3 
para janela quarto  
1,50/1,00 cm - cada 
- R$ 95 - usada F. 
9.8294-3074
Fritadeira airfryer - 
Arno - seminova R$ 
220  F. 3017-5541 ou 
9.9259-1877
Luminarias  f luo-
rescentes tubular: 
(v.w. 110) 1 dupla 
e 1 simples, ambas 
R$ 50 - usada F. 
9.8294-3074

Aparelho de som 
3/1 Philips mod. AS. 
125 com 2 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 Fi-
che r  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 es-
covado para loja 
R $ 1 5 0  F .  ( 1 9 ) 
9.8151-0501
Aparadouro  em 
madeira fino aca-
bamento R$ 290 F. 
9.8151-0501
Coleção globo do 
automóvel (meca-
nica) com 5 volu-
mes - usado R$ 60 
F. 3017-5541 ou 
9.9259-1877
Computador com-
pleto e moderno, 
cor preta e com we-
bcam. R$ 500 F. 
(19) 98171-4904 c/ 
Claudemir

Chopeira de alumí-
nio semi-nova, cro-
mada. R$ 80 F. (19) 
98201-7566 c/ Sa-
mantha
Aparelho Cpap para 
Apneia do sono se-
minovo - F.: (19) 
98324-3243
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
Aparelho de som 
3/1 Philips mod. AS. 
125 com 2 caixas R$ 
100 - usado F. 3017-
5541 ou 9.9259-1877
Doo fogão de 6 bo-
cas cor branca, usa-
do. Para retirar. F. 
98201-7566
Pedra de mármore 
granito - preta R$ 500 
F. (19) 98366-3278
Pisos grandes na 
caixa,  de porce-
lanato - 5 caixas 
fechadas - branco 
e gelo R$ 300 F.: 
98201-7566

Chiqueirinho  de 
bebê - branco, em 
ót imo estado R$ 
100 F. (19) 98201-
7566 c/ Samantha
Título Clube 9 de 
Ju lho  F .  99742-
4977
Cômoda grande boa, 
usada R$ 100 - cere-
jeira F. 98201-7566
Rack com painel, 
cama de casal box 
c/ colchão, cama de 
solteiro e colchão, 
criado 3 gavetas, 
geladeira duplex 
Brastemp frost free 
Clean, máq. De la-
var Electrolux 10 
kg, guarda roupa 
3 portas, guarda 
roupa 2 portas. F. 
99742-4977
C a b e c e i r a  d e 
cama, linda, bran-
ca, na caixa, nova. 
Nunca foi usada. 
R$ 400,00. F. (19) 
98201-7566 c/ Sa-
mantha
Procuro geladeira 
usada funciona-
do para doação F. 
98201-7566
Máquina de lavar 
Eletrolux. F. (19) 
98143-4184.
TV full HD Smart 
wi-fi - LG, 43 pole-
gadas. R$ 1.100 F. 
9.8151-0501
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Fox 1.6, prata , Flex, 
manual,km: 54.000, 
por R$ 43.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra,F. 
(19)97409-7070
M a r c h ,  1 . 0 S , 
completo,manual, 
F lex ,  p re to ,  por 
R $  3 3 . 9 9 0 , 0 0 , 
km:47.600, por R$ 
33.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
Onix 1.4 LT, 2016, 
automát ico,  pra-
ta,  F lex,  por R$ 
45.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
:(19)97409-7070.
Etios Sedan Plati-
num, manual, preto, 
Flex,banco de couro, 
2016, km:76000, por 
R$ 47.990,00, à vis-
ta. Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.

Agile Lt 1.4 Flex 
preto, 2010, 71.500 
km completo (menos 
ar) R$ 22.400,00 F.: 
(19) 97422-4078
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 
pedreiro, encanador 
e reformas em ge-
rais (Construção ci-
vil) João (19)98329-
8580.
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 
e m p r e i t e i r o  d e 
obras do bás ico 
ao ao acabamento. 
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 
manu tenção  em 
máquina de costura 
industrial: Galoneira, 
Caseadeira, Reta, 
Overloque, 2 Ag, 
Travete. F.: 99212-
1731.
Ofereço-me para 
Mo to r i s ta  admi -
nistrativo (senhor) 
CNH “D”. Bom co-
nhecimento Capital 
e Interior – Fixo ou 
Freelancer F (19) 
99793-4700.
Ofereço-me para 
trabalhar como ca-
seiro ou chacareiro. 
Tenho 39 anos, di-
vorciado, sem filhos. 
Faço trabalhos de 
jardinagem (corte 
de grama) também. 
Tenho maquina, não 
tenho vícios. Tra-
tar com Denis (11) 
952237579.

Ofereço-me para 
trabalhar como cui-
dadora de idoso, 
diurno ou noturno, 
em hospitais e resi-
dência. F : 9.9479-
0454 ou .2516-7008
Ofereço-me para 
trabalhar como cui-
dadora de idosos. 
Possuo referencia. 
Tratar c/ Leni F: 
3894-4778. 
Ofereço-me p/ trab.
como freelancer em 
auxiliar de cozinha, 
balconista de pa-
daria ou sorveteria. 
Renata Aparecida. 
F.: 3935-7618.
Ofereço-me para 
trabalho como Aux. 
De Enfermagem, 
babá ou cuidadora 
c/ Coren. Disponi-
bilidade de horário. 
F: (19) 3894- 1610 / 
98985-8142.
Ofereço-me como 
marido de aluguel. 
Faço consertos ge-
rais em residências 
(hidráulica, elétrica e 
etc.). F: 9.9830-0614 
c/ Kiko.
Ofereço-me como 
Motorista. Catego-
rias A/D. Exp. com 
cargas de pequenos 
e grandes portes. 
Tel.: 3936- 4053/ 
99804-7578.

PROMOÇÃO Pé 
+ Mão “R$20,00”. 
Selamento de Ca-
be lo  a  par t i r  de 
R$50 ,00  (ganha 
corte) atendo tam-
bém a domicilio. F.: 
3935-0499/99369-
5615. 
Ofereço-me para 
fazer trabalhos de 
corte de grama e 
limpeza de terreno. 
Tenho  máqu ina . 
Tratar com Denis 
(11) 952237579
Ofereço-me como 
Motorista. Catego-
rias A e B e ser-
viços gerais. Tel.: 
1 1 - 9 7 5 3 1 4 2 7 6 . 
Com  carro ou sem 
carro.
Ofereço-me: Ser-
viço de transpor-
te e remoção com 
caminhão munck 
e  b o m b e a m e n -
t o  d e  c o n c r e t o . 
V a i  e n c h e r  s u a 
Lage?  Faça um 
orçamento. Preci-
sa transportar uma 
máquina pesada? 
Serviço com cesto 
aéreo? Faça um 
orçamento .  T ra-
t a r  c o m  N e l s o n 
Eugên io  F . : ( 19 ) 
99618-4334 (Vivo)  
- 7818-6548 (Nex-
tel) Id: 965*12540.

Ofereço-me para 
qualquer reparo em 
sua residência (Hi-
draulica, elétrica, 
pintura, telhados 
etc. . . )   F.99755-
4276
Ofereço-me para 
lavar, passar, co-
zinhar, faço faxina 
etc...  Tratar com 
J a n e  R o s a  F . : 
97136-6492 / 3329-
7719.
Ofereço-me para 
aulas particulares 
crianças c/ dificul-
dades em alfabeti-
zação, idade 4, 5 e 6 
anos. Tratar c/ Rose 
F.: 99215-6300.
Karol Manicure e 
Pedicure. Atendo a 
domicílio (valor de 
acordo com o Local) 
Whats 19 99357-
9318
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
criancas, enfermos, 
pessoas com ne-
cessidades espe-
ciais e etc. Atendi-
mento residencial e 
hospitalar. Possuo 
experiencia e re-
ferencias. Evelyn  
19 988584065
Ofereço-me como 
faxineira e passadei-
ra de roupa. Fone: 
99308-6581.

Ofereço-me como 
motorista particular 
para shows, jantares, 
teatro, casamento, 
batizados, viagens, 
compras em São Pau-
lo entrre outros (Com 
veículos da pessoa) 
24 horas. Tratar com 
Domingues F.: (19) 
99928-4433
Ofereço-me para 
serviços de babá e 
acompanhante de 
idosos (com veículo 
próprio). Falar com 
Leila (19) 3825-0708 
ou (19) 98227-5759 
- (19) 98899-2457 
(whats app)
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 com 
Edmilson Bonachella. 
F.: 98831-1369
Ofereço-me para la-
var e passar roupa. 
Tratar com Tereza 
na rua 24 de Maio,nº 
2815 Jardim América 
ou pelo celular (19) 
99296-4024
Ofereço-me para fa-
zer trabalhos de corte 
de grama e limpeza 
de terreno. Tenho 
máquina. Tratar com 
Denis (11) 952237579
Ofereço-me como 
pedreiro, encanador 
e reformas em ge-
rais (Construção civil) 
João (19)98329-8580.
Ofereço-me como 
passadeira (exp. de 
6 anos na área) para 
empresas ou serviço 
particular. Favor entrar 
em contato com Regia-
ne F.: (19) 99308-6581
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
crianças pessoas 
com necessidades 
especiais e etc. Aten-
dimento Residencial 
e hospitalar poço refe-
rências e experiência 
contato Evelyn - 19 
9 88694313 ou 19 9 
94466299
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Ass. Administrativo (PCD)
Aux. de Contabiliadade
Auxiliar de cozinha 
Auxiliar de enfermagem 
Auxiliar de mecânico de carros
Caldeireiro montador
Costureiro
Cozinheiro
Desenhista de estrutura metálicas
Eletricista
Eletricista de veículos automo-
tores 
Eletricista de Manutenção In-
dustrial
Enfermeiro
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Fresador CNC
Funileiro Industrial 
Gerente de loja supermercado
Impressor Flexografico
Instalador de sistema eletrônico 
de segurança
Lavador de automóveis
Marceneiro
Mecânico a diesel 
Montador de maquinas
Oficial de serviços gerais
Operador de empilhadeira
Operador de torno com comando 
numérico
Peixeiro
Pintor de automóveis 
Pintor industrial
Pizzaiolo
Polidor de automóveis
Secretaria
Sushiman
Técnico em enfermagem 
Técnico em manutenção elétrica
Técnico mecânico
Técnico em nutrição 
Técnico de refrigeração 
Vendedor

RUA: XV DE NOVEMBRO, 1084 – CENTRO 
- ENVIE SEU CURRÍCULO PELO 

SELECAO@JOBLINERH.COM.BR
ACESSE NOSSO SITE: 

WWW.JOBLINERH.COM.BR
FONE: (19) 3834-8862 / 3835-5215

AUXILIAR DE LIMPEZA  – Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. Para trabalhar em Limpeza 
de empresas e condomínios. Disponibilidade para 
trabalhar aos finais de semana.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Para trabalhar 
em Comércio na área de Material de construção. 
Ensino médio completo. Possuir experiência na 
função. Conferência de materiais, estoque, entrada 
e saída de mercadorias. Conferência de Notas 
Fiscais. Conhecimentos em Informática. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade para trabalhar em 
horário comercial.
AUXILIAR DE JARDINAGEM - Experiência em 
corte de grama, manuseio de máquina costal, 
poda de arvores, etc. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
ENCARREGADO (A) OPERACIONAL – Ensino 
médio completo. Conhecimentos em Informática. 
Experiência em supervisão de funcionários da área 
de Portaria e Limpeza. Residir em Indaiatuba. Dis-
ponibilidade de horário. CNH B. Irá dirigir os carros 
da empresa em Indaiatuba e região.
MECÃNICO DE MANUTENÇÃO – Experiência 
em manutenção de Torno convencional, Fresa e 
máquinas em geral. Possuir cursos relacionados na 
área. Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM - Ex-
periência em Ferramentaria. Usinagem de peças 
técnicas com tolerâncias e acabamentos. Bons 
conhecimentos em Interpretação de Desenhos 
Técnicos. Residir em Indaiatuba ou Salto. Dispo-
nibilidade de horário.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Para trabalhar em 
Indústria do Ramo de Processos Térmicos. Possuir 
Curso Técnico na área Industrial. Experiência na 
função. Para trabalhar com fornos. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) – Para tra-
balhar nas áreas de Limpeza e recepção. Residir 
em Indaiatuba.
PINTOR INDUSTRIAL – Ensino fundamental 
completo. Realizará preparação da superfície (lixar, 
polir, desengraxar, decapar, olear), preparação da 
tinta para aplicação com pistola e posterior limpeza 
e conservação dos materiais utilizados. Residir 
em Indaiatuba. 
PORTEIRO VIGIA (FERISTA) – Será contratado 
para cobertura de férias de funcionários. Para 
trabalhar em empresas e condomínios. Possuir 
experiência em controle de acesso, ronda e 
monitoramento. Ensino médio completo. Conhe-
cimentos em Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
RETIFICADOR  PLANO  FERRAMENTEIRO 
- Experiência em Ferramentaria. Usinagem de 
peças técnicas com tolerâncias e acabamentos. 
Bons conhecimentos em Interpretação de Dese-
nhos Técnicos. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
Disponibilidade de horário.
SOLDADOR – Possuir experiência em Solda 
elétrica e TIG. Cursos na área de Solda e Curso 
de Trabalhos em Altura com certificado. Residir 
em Indaiatuba. 
TORNEIRO MECANICO FERRAMENTEIRO - Ex-
periência em Ferramentaria. Usinagem de peças 
técnicas com tolerâncias e acabamentos. Bons 
conhecimentos em Interpretação de Desenhos 
Técnicos.Residir em Indaiatuba ou Salto. Dispo-
nibilidade de horário.
ZELADOR – Experiência na função. Experiência 
em Pintura, reparos elétricos e encanamento. 
Para trabalhar em condomínios em Indaiatuba. 
Ensino fundamental completo. Residir em Indaia-
tuba. CNH AB. 

empregos

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

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

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

Enviar currículo para: contato@atentoseg.com.br ou  comparecer no endereço com  currículo: 
Av. Fábio Ferraz Bicudo, 411 - Jd. Esplanada - Próximo a Padaria Suíça do Parque Ecológico - 

Fones: 3329-2663 ou 3329-2669

ESTAMOS CONTRATANDO

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

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

 FONE/FAX: (19) 3875-3759

ANALISTA DE CONTROLE QUAL. JR (8223): 

ANALISTA DE CUSTOS (8175): 

ANALISTA FISCAL (8227): 

ANALISTA LOGÍSTICO (8194): 

ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123): 

ASSISTENTE LOGISTICO (8181): 

AUX. DE PRODUÇÃO/ REFRATÁRIOS ESPE-

CIAIS (8145):

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8159): 

AUXILIAR DE PRODUCAO (8217): 

CALDEIREIRO/ SERRALHEIRO (8218): 

COMPRADOR (8190): 

DESENHISTA/ PROJETISTA INDUSTRIAL 

(8148): 

ESTÁGIO ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO 

(8178): 

ESTÁGIO EM MECATRÔNICA/ ELETRÔNICA 

(8140):  

ESTÁGIO QUALIDADE (8177 ):

FERRAMENTEIRO MOLDES PLASTICOS (8195): 

LÍDER DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS (8191): 

LIDER PRODUÇÃO (8208): 

MECANICO MANUTENCAO PREDIAL (8224): 

MODELISTA /CONFECÇÃO (8228): 

MONTADOR AUXILIAR (8200):

OPERADOR MAQUINAS (8207): 

PROGRAMADOR DE TORNO CNC (8215): 

PROJETISTA (8203): 

SECRETARIA BILINGUE (8204): 

TEC. LABORATÓRIO DA QUALIDADE JUNIOR 

(8220): 

TÉCNICO CNC (8153): 

TÉCNICO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (8226): 

TÉCNICO ELETROMECÂNICO (8165): 

TECNICO ELETROTECNICA (8212): 

TECNICO MECATRÔNICO (8213): 

TORNEIRO MECÂNICO (8188): 

VENDEDOR INDUSTRIAL EXTERNO (8214): 

Interessados 
entrar no site 

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

Auxiliar de Limpeza – Feminino, idade entre 22 e 40 anos com experiência em limpeza residencial. Dis-
ponibilidade de horários. Desejável ter condução própria.
Porteiro - Masculino. Ter experiência em Portarias de condomínios residenciais, disponibilidade para 
trabalhar na escala 12X36 e conhecimento de informática. Indispensável ter conhecimento no Sistema 
Acesso Fácil. Desejável CNH A/B (carro e moto) e condução própria.
Porteiro – Masculino. Desejável experiência em Portaria e Ronda. Possuir CNH A/B (carro e moto), de-
sejável ter condução própria. Ter disponibilidade para trabalhar na escala 12X36 no período Noturno e ter 
conhecimento de informática.
Auxiliar de Serviços Gerais - Masculino. Experiência na função. Desejável conhecimentos com serviços 
gerais de limpeza, jardinagem, pequenos reparos na área hidráulica e elétrica, e manutenção de piscinas.

Empregos
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