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SOLIDARIEDADE CAMPANHA COBRANÇA

FAICI

FANTASMA

CAMPANHA

Neste domingo, dia 4, será realizado a ‘Feijuca da Laurinha’ na Vila Manresa. O evento tem 
início às 12 horas com diversas atrações e as crianças de 0 a 5 anos não pagam. Já as crianças de 
6 à 10 anos pagam R$ 25, e acima desta idade será cobrado R$ 60 por convite. 

Já teve início os preparativos para a 13ª edição do Frutos 
de Indaiá. Marcado para acontecer no dia 14 de novembro 
(véspera de feriado), no Clube 9 de Julho, a edição 2018 
promete manter a qualidade  dos anos anteriores e com 
algumas novidades. 

A Agência na Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) anun-
ciou na sexta-feira passada, 
dia 23, que a bandeira verde 
será mantida nas contas de luz 
de março, ou seja, não haverá 
cobrança extra nas contas.

O Primavera anunciou o 
nome do novo gerente de futebol 
do clube e cargo será ocupado 
por Almir Dionísio que foi indi-
cado por Maycon Mello, que a 
partir de agora cuidarpa da parte 
de administração do futebol.

A Apae de Indaiatuba 
iniciou a campanha Apaexo-
late com vendas de chocola-
tes para a Páscoa que acon-
tecem até o dia 20 de março.  
A instituição disponibiliza 
caixa com 6 ou 12 unidades 
com opções de chocolate ao 
leite, branco e meio amargo, 
além de trufas.
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Feijuca da Laurinha acontece neste domingo 
na Vila Manresa

Frutos de Indaiá inicia 
preparativos para a 13ª edição 

Conta de luz continua 
com bandeira verde 
para mês de março

Primavera contrata 
novo gestor para a 
Segundona

Apae inicia vendas 
de chocolate para 
Páscoa

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO SICA

Simone & Simaria e Zé Neto & Cristiano 
são atrações confirmadas para a Faici 2018

Mulher é violentada no 
Jardim Carlos Aldrovandi

‘Páscoa Encantada’ 
acontece nos dias 
10 e 17 de março
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A Feira Agropecu-
ária, Industrial e Co-
mercial de Indaiatuba 
(Faici) anunciou nesta 
semana a confirmação 
de duas atrações musi-
cais do palco principal. 
A dupla Zé Neto & 
Cristiano abrem a 30ª 
edição da Faici, no dia 
2 de agosto.  Pág. 15A
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Distração não combina 
com direção

Tem sido notícia quase que semanalmente, acidentes 
de trânsito, em Indaiatuba, deixando vítimas feridas ou 
até mesmo fatais. Independente do motivo do acidente, 
uma grande parte deles é devido à falta de atenção e im-
prudência de muitos motoristas que se sentem confiantes 
na hora que estão no volante. São motoristas falando ao 
celular, enviando mensagens, com fone de ouvido e até 
mesmo assistindo DVD.

Distração e direção rimam, mas não combinam. Quan-
do estiver com as mãos no volante é importante que sua 
atenção esteja totalmente voltada para a estrada. Só assim 
e dessa forma você pode garantir uma viagem tranquila 
e segura, não só para você, mas para o próximo. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, são três 
mil vidas perdidas por dia nas estradas e ruas ou a nona 
maior causa de mortes no mundo.  A OMS estima ainda 
que 1,9 milhão de pessoas devem morrer no trânsito em 
2020 (passando para a quinta maior causa de mortalida-
de) e 2,4 milhões, em 2030.

Quer uma dica? Peça para seu copiloto ficar atento 
ao que acontece dentro do carro, como mudar a estação 
de rádio, pegar objetos no banco de trás ou que tenham 
caído no chão. 

E responsabilidade no trânsito pode sim evitar muitos 
acidentes e salvar vidas
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NANCY VILLARON – CRM 74989  - CLÍNICA INTEGRATIVA e MEDICINA PREVENTIVA
RUA JOSÉ DA COSTA, 538    cmiconsultas@gmail.com

Enquete

Alice Cruz, 69 anos, Apo-
sentada
Gostei, está muito bom os 
ônibus

Sabrina Jesus, 24 anos, 
Operadora de Caixa
Ônibus está demorando mui-
to, mas é confortável

Leandro Aparecido, 33 
anos, Cozinheiro
Estou tendo dificuldades 
desde ano passado

Denis Ricardo, 28 anos, Vend-
edor Bom,  wi fi muito bom e 
as linhas mais rápida

Izaneti Silva, 59 anos, Do lar
Estou gostando dos novos 
ônibus

O que mudará com a reforma da previdência?

D : Dia do Mês / SEM : Dia da Semana / HORÁRIOS DA OPERAÇÃO: 
DAS 06:30 HRS AS 11:00 HRS - DAS 11:30 HRS AS 15:30 HRS - DAS 
16:00 HRS AS 20:00 HRS - SENT : Sentido
B/C : Sentido Bairro – Centro / C/B : Sentido Centro – Bairro / OP : Sen-
tido Oposto / DEF : Defronte. * Aos Sábados, os Radares funcionam das 
09:00 às 13:00 horas

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.

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

3 SAB 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

4 DOM.   NÃO OPERA

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

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

5 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

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

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

5 SEG. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador

6 TER. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860

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

6 TER. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8 QUIN. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363

8 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

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

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

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

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

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

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

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

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

9 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

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

RADARES DIAS - 03 A 09/03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uma pesquisa recente revela que temos hoje uma certa dificuldade em gerenciar tudo aqui-
lo que temos de informação em nossos computadores , celulares, tablets entre outros disposi-
tivos eletrônicos. Ficou tão fácil 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 investi-
mento, pois cada modelo de disco rígidos (“HD“) necessitam de uma ferramenta específica”. 
O processo exige especialistas altamente treinados e um laboratório bem equipado.

Uma dica é que se caso acontecer isso com você , procure uma empresa especializada 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 existem serviços de armazenamento 
em nuvem que ajudam muito nessas horas em que você precisa de uma cópia de arquivo tão 
valioso.

O que você acha da 
nova empresa de 
transporte público?

CÍRCULO FAMILIAR
A Clínica Integrativa observa as diferentes situações e os estágios do ciclo da vida, e 

aplica a abordagem familiar da atenção integral à saúde. Ferramentas como o ecomapa 
e o círculo familiar, que venho utilizando, permitem visualizar as queixas do cliente em 
seu contexto. São ferramentas de representação gráfica que permitem ao médico refletir 
a dinâmica do sistema, explorar crenças e padrões de comportamento e avaliar até que 
ponto o relacionamento é saudável ou contribuirá para o adoecimento.

A família se une por laços afetivos, com limites e papéis explícitos ou velados. Ex-
periências de cada membro da família se refletem em todos, bem como influências ou 
estímulos externos. Os membros trazem de suas famílias de origem, dos antepassados, os 
modelos de papéis a seguir. Quando a dinâmica familiar está afetada, sem estratégias de 
retorno à harmonia, tende ao desequilíbrio, como o desenvolvimento de doenças ou até 
a dissolução do núcleo familiar, e geralmente rotula um dos seus membros como doente 
ou “um problema”. 

Como descreve Cibele Chapadeiro, em episódios de crise no trabalho, as famílias se 
vêm abaladas pelo desemprego estrutural, situação que compromete os vínculos fami-
liares, do ponto de vista psicossocial e econômico. A figura paterna desloca-se do papel 
tradicional de provedor e protetor. As mães estão no mercado de trabalho, muitas vezes 
responsáveis pelo orçamento doméstico e qualquer dificuldade em garantir a unidade e a 
proteção familiar gera dificuldades de relacionamento. Os filhos podem perder a confiança 
em seus pais e na sociedade e podem se expôr a violência e drogas, e a outros problemas 
associados. Utilizando ferramentas  que possibilitam ações efetivas de promoção na 
prática clínica, o atendimento individual gera um movimento benéfico coletivo à saúde.
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Câmara irá sediar Semana 
do Empreendedorismo 
e Inovação

ARQUIVO PESSOAL

DIVULGAÇÃO

A Semana faz parte do calendário oficial do Município e acontece em agosto

Feijuca da Laurinha 
acontece neste 
domingo na Vila Manresa

Jovens nascidos em 2000 devem se alistar 

AJUDA

CADASTRO
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Mais Expressão

Feijuca visa arrecadar verba para o tratamento da Laurinha

A Câmara de Indaiatuba 
vai sediar a 2ª Semana 
do Empreendedorismo 

e Inovação, baseada em projeto 
de lei dos vereadores Edvaldo 
Bertipaglia e Hélio Ribeiro.  A 
semana vai acontecer no mês 
de agosto, mas as equipes dos 
gabinetes já estiveram reunidas 
com os parceiros das ações que 
estarão sendo colocadas em 
prática durante a semana. 

“A ideia da Semana, que 
agora faz parte do calendário 
oficial do Município, é mostrar a 
importância da livre iniciativa e 
das profissões autônomas, assim 
como incentivar o nascimento 
de microempresas e dar suporte 
para que as pessoas consigam 
planejar e executar o próprio 
negócio”, diz Bertipaglia.

Ano passado, durante a 1ª 
edição do evento, palestras 
e workshops, voltados para 
pequenos, médios e grandes 
empresários, movimentaram 
a Semana. “A 1ª Semana do 
Empreendedorismo e Inovação 
destacou o espaço dos jovens na 

função de empreender, de gerar 
empregos, renda e desenvolvi-
mento ao Município e a posição 
das mulheres no caminho do 
empreendedorismo; esse ano 
vamos continuar destacando 
a palavra incentivo, seja para 
quem é um jovem empresário 
que acabou de abrir um negó-
cio, seja para quem já está no 
mercado”, afirma o presidente 
da Câmara Hélio Ribeiro.

Para os autores do proje-
to, empreender vai além de 
construir um império e ter o 
nome de sua empresa conhecido 
mundialmente. Empreender, 

segundo Edvaldo Bertipaglia e 
Hélio Ribeiro, também é o que 
faz o pipoqueiro, os lojistas do 
seu bairro, uma dona de casa que 
começa vendendo algo de porta 
em porta para conseguir uma 
renda extra e chega à indepen-
dência financeira. “E é sobre isso 
que vamos falar nessa 2ª edição 
do evento”, ressalta Bertipaglia.

A agenda do evento ainda 
está sendo fechada. “Desde já, 
deixamos nosso convite a todos 
que desejam participar da Se-
mana de Inovação e Empreen-
dedorismo, seja comparecendo 
às palestras e workshops, seja 

fornecendo ideias e sugestões 
para os temas que possam ser 
apresentados e debatidos du-
rante a semana”, convida Hélio 
Ribeiro. 

“Empreender com inovação é, 
principalmente, estar aberto a tro-
cas de experiências e ideias; abrir 
caminhos para que isso aconteça 
é a grande razão dessa Semana”, 
afirma Edvaldo Bertipaglia.

A agenda de eventos da 2ª 
Semana de Empreendedorismo 
e Inovação será amplamente 
divulgada. O evento acontece 
em agosto e todas as ações têm 
entrada gratuita. 

Neste domingo, dia 4, será 
realizado a ‘Feijuca da Laurinha’ 
na Vila Manresa, em Indaiatuba. 
O evento tem início às 12 horas 
com diversas atrações e as crian-
ças de 0 a 5 anos não pagam. Já 
as crianças de 6 à 10 anos pagam 
R$ 25, e acima desta idade será 
cobrado R$ 60 por ingresso. Os 
convites devem ser adquiridos 
com Salete Coelho através do 
telefone (19) 97404-3043. A 
feijoada será preparada pelo 
Buffet Helvetia.

O evento está sendo orga-
nizado pelas cerimonialistas 
Salete Coelho e Carina Guedes 
que juntas foram convidadas a 
realizar a feijoada em prol ao 
tratamento da Laurinha.

A Feijuca da Laurinha conta 
com uma programação para 
animar os presentes como a 
presença de Jill Reis, Toni e 
Guilherme, Bruno Di Marco e 
Cristiano, Classe A (Bateria de 
escola de samba), Leo Violeiro 
e DJ´s.

AME
A Ana Laura possui uma 

doença com o nome de Atrofia 
Muscular Espinhal (AME) que 
é uma doença que fragiliza 
os músculos da criança, e que 
com o tempo vai progredin-

do, deixando cada vez mais a 
criança limitada. E para que seu 
tratamento seja feito, os pais 
de Ana Laura estão realizando 
uma Campanha chamada AME 
Laurinha com o objetivo que 
arrecadar o montante de R$ 3 
milhões.

A Campanha se fez neces-
sária, uma vez que o governo 
brasileiro não oferece esse tipo 
de tratamento pelo SUS.  Quanto 
antes Laura conseguir o trata-
mento, melhor será o resultado, 
pois deterá o avanço da doença, 
deixando seus músculos com 
mais condições. 

Para mais informações aces-
se a página do facebook: AME 
Laurinha ou pelos números: (19) 
99321-0598 / 99988-6859.

Como ajudar Laurinha
As doações podem ser feitas:
• Pela  vaquinha on-line: www.
vakinha.com.br/vaquinha/jun-
tos-pela-ana-laura;
• Depósito Banco Itaú – Ana 
Laura Araújo Souza
Agência 4985 / Conta Poupança 
14.668-9 500 
CPF 518.260.188-32
• Depósito Bando Bradesco
Agência 2698 / Conta Corrente 
1001498-0
CPF 518.260.188-32

A Junta Militar de Indaiatuba 
informa que o alistamento dos 
jovens nascidos no ano 2000 
deve ser feito até dia 29 de 
junho. A novidade deste ano é 
que o processo de alistamento 
pode ser iniciado pela internet no 
site www.alistamento.eb.mil.br. 
Porém o atendimento presencial 
continua obrigatório.

Os documentos exigidos 
são: Certidão de Nascimento ou 
RG original, CPF, comprovante 
de endereço e e-mail (endereço 
eletrônico). Os jovens casados 
ou que têm filhos, além desses 
documentos, devem levar cópia 
da certidão de casamento ou 
nascimento dos filhos.

No caso de jovem com de-

ficiência física ou mental, os 
responsáveis devem retirar re-
querimento para laudo médico.

Quem optar por fazer o alis-
tamento on-line deve compa-
recer à Junta com o RG para 
carimbar o Certificado de Alista-
mento Militar e agendar a data de 
retorno para saber se participará 
do processo de seleção ou será 

dispensado do serviço militar. 
Mais informações podem 

ser obtidas pelo telefone 3816-
6961 ou pelo site gabinete.jsm@
indaiatuba.sp.gov.br .

A Junta Militar de Indaiatuba 
fica na praça Rui Barbosa, s/nº. 
O horário de atendimento é das 
8h às 12h e das 13h às 17h, de 
segunda a sexta-feira. 

Primeira reunião para preparar 
evento baseado em Lei dos vereadores 
Hélio Ribeiro e Edvaldo Bertipaglia
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Prêmio Frutos de Indaiá inicia 
preparativos para a 13ª edição 

FOTOS: JME

Noite de premiação acontece no dia 14 de novembro no Clube 9 de Julho, com novidades

Juliana Almeida e Márcio da Baboo Indaiatuba foi uma 
das premiadas na premiação de 2017
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Os preparativos para a 
13ª edição do Frutos 
de Indaiá, estão a 

todo vapor. Marcado para 
acontecer no dia 14 de no-
vembro (véspera de feriado), 
no Clube 9 de Julho, a edição 
2018 promete manter a qua-
lidade  dos anos anteriores e 
com algumas novidades. Se-
gundo o presidente do Grupo 
Mais Expressão, o empresário 
Admilson Redecopa, a priori-
dade é manter a qualidade dos 
serviços prestados. 

Neste ano, diferente de 
outras edições, a grande festa 
de premiação acontecerá na 
véspera de feriado para per-
mitir que todos os premiados 
possam participar. “Houve 
essa mudança para facilitar 
a participação de todas as 
empresas/empresários que 
serão premiados”, explica 
Redecopa.

Organizado pelo Grupo 
Mais Expressão, o evento 
manterá alguns parceiros 
como o Buffet Ancona que 
irá servir um jantar a francesa 
com o mais diversificado e sa-
boroso cardápio para agradar 
o paladar de todos os presen-
tes. A festa ainda conta com 
som e iluminação do Estilo 
Som, filmagem do Programa 

por Aí e as fotos do parceiro 
Sica Fotos. “Alguns parceiros 
serão trocados para dar mais 
qualidade e organização ao 
evento”, conta Redecopa.

Os empresários eleitos 
em pesquisa, realizada com a 
população e leitores do jornal, 
receberão das mãos de Rede-
copa e do diretor do Grupo 
Mais Expressão, Alan de 
Santi, o troféu que simboliza 
o reconhecimento de seus tra-
balhos prestados à população 
no ano passado. “A diferença 
do Frutos de Indaiá é muito 
grande se comparada a outros 
‘prêmios’ existentes na cidade 

e até mesmo na região. Uma 
delas está na participação ape-
nas dos eleitos em primeiro 
lugar, o que acaba por limitar 
a quantidade de empresas, 
pois se o primeiro lugar não 
aderir ao pacote publicitário, 
o concorrente que ganhou 
em segundo lugar não pode 
participar, ficando o segmento 
vago e sem nenhum represen-
tante”, explica o presidente.

Segundo Redecopa, o re-
sultado da pesquisa é fiel ao 
que a população votou. “Só 
ganha o troféu a empresa 
que se destacou em primeiro 
lugar. Caso essa empresa 

não queira participar do 
pacote de mídia, o segmento 
pelo qual foi indicado será 
anulado, ou seja, nenhuma 
outra empresa do mesmo 
ramo irá receber o troféu 
premiação”, revela. “Isso 
dá credibilidade à pesquisa 
e ao evento”, enfatiza.

E para fechar a noite com 
chave de ouro, três duplas 
sertanejas estão sendo cotadas 
para celebrar a grande noite: 
Chitãozinho & Xororó; Bruno 
& Marrone; e César Minotti& 
Fabiano. O nome do artista 
que irá coroar a premiação 
será revelado em breve.

Participação 
Entre as empresas par-

ticipantes deste ano, a pi-
zzaria Baboo Indaiatuba 
estará recebendo o troféu 
Frutos de Indaiá. Juliana 
Almeida, proprietária da 
Baboo também foi premiada 
na edição passada e disse 
estar satisfeita com o troféu. 
“Quero parabenizar o Grupo 
Mais Expressão pela gran-
diosa festa. A organização 
estava impecável e o buffet 
delicioso. Também gostaria 
de destacar o uniforme e a 
educação das recepcionistas 
que estavam bem treinadas e 

preparadas no dia do even-
to”, ressalta.

Caio Blumer da Ângelo 
Vertti, disse que o Frutos de 
Indaiá é um evento muito 
importante. “A premiação 
é muito interessante, pois 
expõe a empresa para a ci-
dade. Estou satisfeito com a 
minha participação”.

A arquiteta Rosimeire 
Trevizan será umas das 
premiadas na 13ª e elogia o 
evento. “Que a premiação 
seja tão satisfatória como 
do ano passado que foi sur-
preendente e maravilhosa”, 
disse.

Ana Cláudia Fazzolin e Caio Blumer da Ângelo Vertti 
aguarda ansiona para receber o troféu Frutos de Indaiá

A arquiteta Rosimeire Trevizan é destaque em seu ramo 
e será mais uma vez premiada com o Frutos de Indaiá
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Apae inicia vendas de 
chocolate para Páscoa

DIVULGAÇÃO

Novo espaço da Educação Infantil do Colégio Montreal - mais estimulo e conforto

A Associação de Pais e 
Amigos dos Excep-
cionais (Apae) de In-

daiatuba iniciou a campanha 
APAEXOLATE, vendendo 
chocolates para a Páscoa. As 
vendas acontecem até o dia 20 
de março.

 A instituição disponibiliza 
caixa de chocolate nos sabores 
ao leite, branco e meio amargo 
com 6 ou 12 unidades, além 
de trufas de vários sabores. O 

chocolate ao leite está por R$ 
13 (6 unidades) e R$ 20 (12 
unidades). O meio amargo 
também está disponível para 
as duas caixas, saindo por R$ 
16 e R$ 23, respectivamente. 
O chocolate branco está sendo 
vendido, por R$ 22 a caixa 
com 6 unidades e por R$ 27 a 
com 12 unidades.

As trufas estão disponíveis 
em vários sabores, como mo-
rango, milho verde, maracujá, 
brigadeiro, beijinho, abacaxi 
e limão. O preço unitário é 
R$ 3,50.

Todos os bombons e tru-
fas vendidos pela APAE são 
de produção da própria insti-
tuição, com chocolate garoto 
e produtos de qualidade.

Os que tiverem interesse 
em adquirir os produtos 
devem fazer o pedido, com 
antecedência, de 3 a 4 dias 
pelo telefone 3801-8898. 
Não é necessária  enco-
menda para os pedidos de 
chocolate ao leite, que há 
disponibilidade para pronta 
entrega. As encomendas 
devem ser feitas até o dia 

20 de março.
A retirada dos chocolates 

deve ser feita na própria 
sede da APAE, na alameda 
da Criança, nº 100 – Vila 
Vitoria I. Para os que não 
podem ir buscar, é disponi-
bilizada a entrega da enco-
menda, sem custo extra.

A instituição espera ven-
der cerca de 3,5 caixas de 12 
unidades e 2 mil caixas com 
6 unidades. Toda a renda 
gerada será convertida para 
a melhoria da estrutura da 
APAE de Indaiatuba.

O espaço destinado à 
Educação Infantil do Colé-
gio Montreal foi todo reno-
vado para acolher os alunos 
e oferecer um ambiente ide-
al para o desenvolvimento 
cognitivo e motor esperados 
para essa fase. 

As salas receberam novo 
piso e nova pintura com ade-
sivos de temas infantis. Para 
aprimorar a organização dos 
ambientes foram instalados 
novos armários e mesas. Na 
sala destinada às atividades 
de desenvolvimento motor 
há espelhos e um colchão 
para as atividades no chão, 
com a densidade certa para 
melhor conforto e segurança 
das crianças, garantido, as-
sim, a estimulação motora 
adequada.

Na Educação Infantil 
do Colégio Montreal, que 
atende crianças de 1 a 5 
anos de idade, os alunos 
contam equipe de saúde 
formada por fisioterapeuta, 
fonoaudióloga, psicóloga e 
nutricionista. Todos os alu-

DIVULGAÇÃO

nos têm aulas de Educação 
Física, Expressão Corporal 
e Música e a partir dos 3 
anos, participam também 
das aulas de arte e inglês.

No dia 22 de fevereiro, o 
Colégio Montreal ofereceu 
um coquetel às famílias dos 
alunos para que elas conhe-
cessem o novo espaço. “Eu 
amei! Achei que ficou um 
ambiente bem organizado 
que vai estimular as ativi-
dades e a interação entre as 
crianças”, comentou Tha-
ís Aguiar, mãe da aluna 
do maternal, Alice Faria 
Aguiar.

 “Oferecer um ambiente 
mais seguro, confortável e 
estimulante para os alunos 
são alguns dos objetivos 
desse novo espaço. Para 
nós é gratificante verificar 
que as famílias aprovaram 
as novidades e que nossos 
alunos estão mais felizes e 
motivados para as ativida-
des”, disse a coordenado-
ra pedagógica do Colégio 
Montreal. 

Todos os bombons e 
são de produção da 
própria instituição, 
com chocolate garoto e 
produtos de qualidade
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Equipe é campeã da etapa Regional do torneio de Robótica 
OBJETIVO

A escolha de um bom colchão proporciona melhor saúde e bem-estar

Se chegarmos a viver 
até os 90 anos, teremos 
dormido cerca de 30 

anos! Além de ser prazeroso, 
o sono deve ter alguma função 
importante nos seres humanos 
para ocupar um terço de nossas 
vidas, e qual é essa função?

O sono é um estado que 
serve como meio para a con-
servação de energia, como 
adaptação ao meio ambiente, 
reforço e consolidação da 
memória, para manter a inte-
gridade do Sistema Nervoso 
Central e para restaurar tecidos 
do corpo e cérebro. O sono dá 
às células do corpo uma opor-
tunidade para se regenerarem 
enquanto o cérebro organiza as 
experiências diárias

Ao contrário do que mui-
tos imaginam, o sono é ex-
tremamente ativo, já que o 
cérebro continua trabalhando 
a noite toda. Durante o sono, 
vários fenômenos ocorrem 
em nosso corpo e possui duas 
grandes etapas: uma chamada 
NREM (sigla em inglês para 
não movimento rápido dos 
olhos) e outra etapa chamada 

REM (movimento rápido dos 
olhos). A etapa NREM tem, 
por sua vez, diferentes fases, 
diminuindo a temperatura 
corporal e os ritmos cardíacos 
e respiratórios, alternando 
sonos leves e mais profundos. 
Nas primeiras horas da ma-
nhã, o sono se torna mais leve 
e passamos mais tempo em 
REM, atividade cerebral está 
a pleno vapor, o que significa 
que "sonhamos" mais, pois as 
frequências cardíacas e respi-
ratórias voltam a aumentar.

Nosso desempenho físico e 
mental está diretamente ligado 
a uma boa noite de sono. O 
efeito de uma madrugada em 
claro é semelhante ao de uma 
embriaguez leve: a coordena-
ção motora é prejudicada e a 
capacidade de raciocínio fica 
comprometida, ou seja: sem o 
merecido descanso, o organis-
mo deixa de cumprir uma série 
de tarefas importantíssimas.

Além disso, nada como ter 
uma boa noite de sono em uma 
cama confortável, não é mes-
mo? Repousar o corpo durante 
a noite em um colchão de alta 
qualidade faz toda a diferença 
no dia seguinte. A escolha de 
um bom colchão proporciona 

melhor saúde e bem-estar, 
fornece energia para as tarefas 
da rotina e estimula a produti-
vidade no trabalho.

Por isso,  investir  em 
um colchão de qualidade 
é algo sério e na Sonholar 

FOTOS: ARQUIVO SONHOLAR

Sonholar que está localizada na 

Rua Onze de Junho, 1074, centro

A equipe Bazinga, do Co-
légio Objetivo Indaiatuba, con-
quistou o troféu de 1º lugar 
Champion Award, a classifica-
ção geral da etapa Regional SP 
do Torneio de Robótica First 
Lego League (FLL), realizado 
nos dias 23 e 24 de fevereiro, 
no Sesi Indaiatuba. Além da 
premiação geral, a equipe tam-
bém ganhou o troféu de 2º lugar 
no Desempenho do Robô e 
garantiu vaga na etapa nacional 
do torneio. 

Ao todo, 48 times de escolas 
públicas e particulares do estado 
de São Paulo participaram do 
torneio, que nesta temporada 
tem como tema a hidrodinâ-

mica. “A Bazinga se superou 
em todos os aspectos! Eles 
estavam animados, cantaram 
e se divertiram. Ofereceram 
uma oficina de programação às 
outras equipes durante o evento 
e fizeram revezamento com oito 
alunos na mesa, um feito inédito 
com tantos alunos" ,  comenta o 
professor e técnico das equipes 
do Objetivo, Leandro Mathias. 

A Shazam, a segunda equi-
pe que representou o Colégio 
Objetivo Indaiatuba no evento, 
também foi premiada, recebeu 
o troféu de 2º lugar em Design 
Mecânico. “A Shazam é uma 
equipe novata, com apenas três 
integrantes experientes, os outros 

seis nunca haviam participado 
do torneio. Eles foram muito 
bem na sala de robô e no Core 
Values e conquistaram um tro-
féu. Na minha avaliação foi um 
desempenho excelente!”, afirma 

o professor Leandro.  Agora a 
Bazinga concentrará suas ener-
gias para a etapa nacional do 
Torneio de Robótica FLL que 
será disputado de 16 a 18 de 
março, em Curtiba-PR.

DIVULGAÇÃO

Bazinga do Objetivo comemora o 1º lugar no Torneio de Robótica

Confira algumas dicas para dormir bem: 
· Faça exercícios regularmente;
· Não pratique esportes até 4 horas antes de ir para cama;
· Ao jantar, não ingirir alimentos pesados que dificultem a 
digestão, e não se deite logo a seguir às refeições;
· Não consuma bebidas estimulantes como o chá preto, café 
ou refrigerantes;
· Não durma com a TV ligada, pois impede que chegue à fase 
do sono profundo;
· Mantenha a rotina, acorde todos os dias à mesma hora, 
mesmo nos finais de semana, independentemente de ser ter 
deitado tarde;
· Evite fumar cerca de 2 horas antes de se deitar, o tabaco ao 
contrário do que muitas pessoas pensam é estimulante;
· Procure criar um ambiente relaxante, com música calma e 
leia um livro;
· E claro, escolha um excelente colchão ideal para seu biótipo.

você encontra os colchões 
das melhores marcas. Então 
faça uma visita na Sonholar 
que está localizada na Rua 
Onze de Junho, 1074, cen-
tro. Telefone para contato 
(11) 3318-0800.
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O programa de preenchimento da declaração está disponível desde o dia 26

Conta de luz continua com bandeira 
verde para mês de março

COBRANÇA

Cerca de 55 mil contribuintes devem 
declarar Imposto de Renda em Indaiatuba
Em 2017, foram entregues 54.609 declarações, no prazo, na cidade
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A Receita Federal ini-
ciou ontem, dia 1º, o 
prazo para a entrega 

da declaração de Imposto 
de Renda da Pessoa Física 
de 2018 (IRPF) e o prazo se 
estende até 30 de abril. O 
programa de preenchimento 
da declaração está disponível 
desde o dia 26.

Em Indaiatuba a expec-
tativa da Receita é receber 
cerca de 55.495 declarações de 
Imposto de Renda. Em 2017, 
foram entregues 54.609 de-
clarações, no prazo, na cidade.

Está obrigado a declarar 
quem recebeu rendimentos tri-
butáveis, em 2017, em valores 

superiores a R$ 28.559,70. No 
caso da atividade rural, deve 
declarar quem teve receita 
bruta acima R$ 142.798,50. 

Também estão obrigadas 
a declarar as pessoas físicas: 
residentes no Brasil que rece-
beram rendimentos isentos, 
não tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, cuja 
soma foi superior a R$ 40 mil; 
que obtiveram, em qualquer 
mês, ganho de capital na alie-
nação de bens e direitos, su-
jeito à incidência do imposto 
ou que realizou operações em 
bolsas de valores; que preten-
dem compensar prejuízos com 
a atividade rural; que tiveram, 
em 31 de dezembro de 2017, 
a posse ou a propriedade de 
bens e direitos, inclusive terra 

nua, de valor total superior 
a R$ 300 mil; que passaram 
à condição de residentes no 
Brasil em qualquer mês e 
assim se encontravam em 31 
de dezembro; ou que optaram 
pela isenção do IR incidente 
sobre o ganho de capital com 
a venda de imóveis residen-
ciais para a compra de outro 
imóvel no país, no prazo de 
180 dias contados do contrato 
de venda.

E para este ano a Receita 
anunciou mudanças como a 
obrigatória a apresentação do 
CPF de dependentes a partir 
de 8 anos completados até o 
dia 31 de dezembro de 2017; 
campos para informações 
complementares de imóveis 
como: endereço, número de 

matrícula, IPTU e data de 
aquisição de imóveis; núme-
ro do Renavam de veículos; 
será possível a impressão do 
Documento de Arrecadação 
de Receitas Federais (Darf) 
para pagamento de todas as 
quotas do imposto, até mes-
mo as em atraso; retificação 
das declarações enviadas por 
meio de tablets e smartpho-
nes. Desde que a declaração 
original tenha sido enviada 
do mesmo aparelho.

As deduções por depen-
dente estão limitadas a R$ 
2.275,08. As despesas com 
educação têm limite individual 
anual de R$ 3.561,50. A dedu-
ção de gastos com empregadas 
domésticas é de R$ 1.171,84.

A Receita Federal vai 
exigir mais informações so-
bre os bens dos contribuin-
tes no próximo ano. Além 
disso, será preciso informar 
o CPF de dependentes de 
qualquer idade. 

No caso dos bens, neste 
ano serão incluídos cam-
pos para as informações 
complementares,  mas o 
preenchimento não será 
obrigatório. No próximo 
ano, será obrigatório prestar 
essas informações. 

Receita exigirá mais informações 
na declaração de 2019

Para cada tipo de bem, 
será incluído um campo. 
Por exemplo, no caso de 
imóveis, será pedido a data 
de aquisição, área do imó-
vel, registro de inscrição em 
órgão público e no cartório. 
Para veículos, será pedido o 
Registro Nacional de Veí-
culo (Renavam). A Receita 
também vai pedir o CNPJ da 
instituição financeira onde o 
contribuinte tem conta-cor-
rente e aplicações financei-
ras.  (Agência Brasil)

Declaração
A declaração poderá ser 

preenchida por meio do pro-
grama baixado no computa-
dor ou através do aplicativo 
Meu Imposto de Renda para 
tablets e celulares. Por meio 
do aplicativo, é possível ain-
da fazer retificações depois 
do envio da declaração.

Outra opção é mediante 
acesso ao serviço Meu Im-
posto de Renda, disponível no 
Centro Virtual de Atendimento 
(e-CAC), no site da Receita, 
com uso de certificado digital.

O painel inicial do sistema 
terá informações das fichas que 
poderão ser mais relevantes 
para o contribuinte durante o 
preenchimento da declaração.

Neste ano, será obrigatória 
a apresentação do CPF para 
dependentes a partir de 8 anos, 
completados até o dia 31 de 
dezembro de 2017.

Na declaração de bens, 
serão incluídos campos para 
informações complementa-
res, como números e regis-
tros, localização e número 
do Registro Nacional de 
Veículo (Renavam).

Também será incluída a 
informação sobre a alíquota 
efetiva utilizada no cálculo da 
apuração do imposto.

Outra mudança é a pos-
sibilidade de impressão do 
Documento de Arrecadação 
de Receitas Federais (Darf) 
para pagamento de todas as 
cotas do imposto, inclusive 
as que estão em atraso.

A multa para quem apre-
sentar a declaração depois 
do prazo é de 1% por mês 
de atraso sobre o imposto 
devido, com valor mínimo 
de R$ 165,74. O valor má-
ximo, correspondente a 20% 
do imposto devido.

A Agência na Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) anun-
ciou na sexta-feira passada, 
dia 23, que a bandeira verde 
será mantida nas contas de luz 
de março, ou seja, não haverá 
cobrança extra nas contas.

A bandeira verde está em 
vigor desde janeiro, o que 
significa que os níveis dos 
reservatórios de energia estão 
melhorando devido às chuvas 
desses meses.

Nos últimos meses de 2017, 
as cobranças ficaram eleva-
das. Em outubro e novembro 
vigorou a bandeira vermelha 

patamar 2, com cobrança extra 
de R$5 a cada 100 kWh. 
Em dezembro, con-
tinuou vigorando 
a bandeira ver-
melha, mas no 
patamar 1, que 
gerou cobran-
ça extra de R$3 
a cada 100 kWh. 
Isso ocorreu devido 
ao estado crítico dos 
reservatórios de energia.

As cobranças extras 
das contas são utilizadas 
para compensar os custos 
extras quando os reservató-

rios atingem níveis baixos, 
pois nesse momento, o go-

verno liga as usinas 
termelétricas, que 

geram um cus-
to elevado para 
a produção de 
energ ia ,  bem 
mais alto do que 

o gerado pelas 
usinas hidrelétri-
cas, responsáveis 
pela maior parte 

da produção 
de energia do 
país. (Agên-
cia Brasil)

PIB tem crescimento de 1% em 2017 
e fecha ano em R$ 6,6 trilhões

CRESCIMENTO

O Produto Interno Bru-
to (PIB), a soma de todas 
as riquezas produzidas no 
país, fechou o ano de 2017 
com crescimento de 1%, na 
comparação com 2016. Em 
valores correntes, o valor 
do PIB em 2017 atingiu 
R$ 6,6 trilhões. Em 2015 e 
em 2016, o resultado ficou 
negativo em 3,5%.

Os dados foram divul-
gados ontem, dia 1, no Rio 
de Janeiro pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), com os 
resultados das contas nacio-

nais trimestrais, o que inclui 
o fechamento do ano.

Em 2017, contribuíram 
para o resultado as altas de 
13% na agropecuária e de 
0,3% nos serviços, além da 
estabilidade nas indústrias. 
O resultado da agropecuária 
foi o melhor em toda a série, 
iniciada em 1996.

O PIB per capita subiu 
0,2% em termos reais, fi-
cando em R$ 31,587. A taxa 
de investimento no ano foi 
de 15,6% do PIB, abaixo 
dos 16,1% de 2016. Já a 
taxa de poupança aumentou, 

indo de 13,9% em 2016 para 
14,8% em 2017.

Na série com ajuste sa-
zonal, o resultado do últi-
mo trimestre do ano foi de 
crescimento de 0,1%, na 
comparação com o terceiro 
trimestre. Em relação ao 
quarto trimestre de 2016, 
o crescimento foi de 2,1%.

Para o ministro da Fa-
zenda, Henrique Meirelles, 
o resultado de 2017 “dá a 
base e confirma as expec-
tativas [do governo] de um 
crescimento de 3% no ano 
de 2018”. (Agência Brasil)
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GUARDA CIVIL INDAIATUBA

Projeto Vizinhança 
Solidária beneficiará 
o Jardim Primavera
Projeto promove a integração, cooperação e contato direto com as forças policiais

DROGAS

PRISÃO

Equipe do GAP detém 
traficante na Morada do Sol

Procurado é capturado no Centro

Anúncio foi feito semana passada, durante reunião do Conselho de Segurança

Com os indivíduos foram localizados drogas e dinheiroO Jardim Primavera 
será atendido pelo 
Projeto Vizinhança 

Solidária, da Secretaria Mu-
nicipal de Segurança, e desen-
volvido pela Guarda Civil em 
parceria com a Polícia Militar 
e com o Comseg (Conselho 
Municipal de Segurança Pú-
blica). O anúncio foi feito no 
dia 22 pelo secretário adjunto 
de Segurança Pública, Sandro 
Bezerra Lima, que é o coor-
denador do projeto, durante 
reunião do Comseg. A reunião 
foi realizada no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes e contou 
com a participação de mora-
dores dos jardins América, 
Primavera e Monte Carlo.

O projeto promove a in-
tegração dos vizinhos, que 
formam um vínculo de coo-
peração e contato direto com 
as forças policiais. Com a 
aproximação dos moradores 
do bairro, um conhece a rotina 
do outro e em conjunto mo-
nitoram o cotidiano do local, 
ficando alertas para qualquer 
situação suspeita.

Todo bairro tem um Tutor 

que é o responsável pela coor-
denação dos vizinhos. O tutor 
cria um grupo no WhatsApp, 
onde os vizinhos escrevem 
caso constatem qualquer anor-
malidade no bairro e avisam 
se já ligaram para a Guarda 
Civil ou para a Policia Mi-
litar. Os moradores que têm 
câmeras de monitoramento 
na residência, muitas vezes 
até enviam no grupo as fotos 
dos suspeitos, o que auxilia 
os vizinhos e as Forças de 
Segurança Pública a localizar 
os indivíduos.

A iniciativa tem apresenta-
do resultados muito positivos 
com a grande diminuição da 
criminalidade onde é implan-
tado. No total são 29 bairros 
envolvidos no projeto, in-
cluindo o Jardim Primavera. 
Nos bairros onde já foi im-
plementado, o projeto reduziu 
drasticamente o número de 
delitos e a sensação de segu-
rança é muito maior.

O projeto é organizado 
e implantado pela Secreta-
ria de Segurança Pública de 
Indaiatuba e tem o apoio do 

Comseg (Conselho Municipal 
de Segurança de Indaiatuba) 
e das Polícias Civil e Militar.

A reunião também con-
tou com as presenças do 
secretário de Obras e Vias 
Públicas, Robenilton Oliveira 
Lima, representando o pre-
feito Nilson Gaspar (MDB), 
e a diretora da Guarda Civil 
de Indaiatuba, Marilsa Apa-
recida Souza; o presidente 
da Câmara Municipal, Hélio 
Ribeiro, e o vereador João de 
Souza Neto, o Januba, entre 
outras autoridades.

No final da tarde de quin-
ta-feira (22), durante o pa-
trulhamento pela Rua Nagib 
Simão, homens do GAP 
flagraram dois indivíduos 
em atitudes suspeitas.

Ao ver a viatura se apro-
ximando, os indivíduos co-
meçaram a se evadir descen-
do a rua, enquanto indivíduo 
subiu correndo. Rapidamen-
te a equipe os abordou, e em 
revista pessoal, localizou 
R$74 e um celular. Um dos 
meliantes tentou esconder 
dois tubetes de cocaína em 
um muro. Com outro indi-

víduo os guardas localiza-
ram mais dois tubetes de 
cocaína. 

Ao averiguarem o local 
onde os dois estavam foram 
localizados: 18 porções de 
maconha e três tubetes de 
cocaína. Indagados sobre a 
droga um deles confessou 
estar realizando o tráfico de 
drogas naquele local. 

Devido à situação, tudo e 
todos foram conduzidos até 
a delegacia de polícia, onde 
o delegado de plantão rati-
ficou a voz de prisão pelo 
crime de tráfico de drogas.

Na tarde da última quin-
ta- feira (22) um procurado 
da 2°Vara Criminal de In-
daiatuba foi preso no centro 
da cidade.

Os policiais chegaram 
com mandato de prisão pre-
ventiva e efeituaram a prisão. 
O indivíduo vem sendo pro-
curado desde começo do mês.
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Homem assalta e estupra mulher 
no Jardim Carlos Aldrovandi
Indivíduo entrou na residência da vítima para roubar dinheiro; Suspeito está preso
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Operação da Polícia Rodoviária 
atua indivíduo embriagado

Fiscais do meio ambiente realiza 
averiguações de perturbação do sossego

Segurança Pública de Indaiatuba é líder em ranking da RMC

Guarda Civil localiza tijolo de 
maconha com motociclista

LEIS

FISCALIZAÇÃO

SATISFAÇÃO

PRISÃO

Na madrugada de sába-
do (24) uma mulher 
de 35 anos passou 

por momentos de terror no 
interior de sua residência. Por 
volta das 5 horas da manhã 
um homem invadiu sua casa 
para roubar dinheiro, cerca 
de R$480, e além do assalto 
ainda estuprou a vítima.

A corporação informou 
que a vítima teve os braços 
amarrados durante a ação e, 
depois disso, foi socorrida ao 
Pronto Socorro do Hospital 

Augusto de Oliveira Camargo 
(HAOC) e passou por exames 
no Instituto Médico Legal 
(IML).

Os policiais encontraram 
na casa do individuo, que 
fica próximo a residência 
da vítima, uma calça com 
características parecidas na 
descrição da moça, o dinheiro 
roubado, além de uma meia-
-calça usada para praticar o 
roubo. A vítima reconheceu 
o suspeito, porém o mesmo 
negou o crime.

De acordo com informa-
ções o homem já tem passa-
gem pela polícia por roubo.

Suspeito 
foi preso 
hora após 
a ação

Município conquistou 1º lugar com 61% de aprovação

No começo da madrugada do 
último domingo (25) os Policiais 
Militares Rodoviários estavam 
fazendo operação alcoolemia 
no local e efetuaram ordem de 
parada para um condutor que se 
evadiu do local.

Após breve acompanha-
mento o mesmo foi detido em 
seguida. O motorista apresenta-
va sinais claros de embriagues 
razão pelo qual ele foi conduzido 
até a delegacia.

Ainda no local dos fatos foi 
realizado teste de embriagues 
no qual deu positivo. O veículo 
foi liberado para outra pessoa 
próximo ao infrator.

Ciente dos fatos o motorista 
foi levado até o IML para fazer 
exame de sangue, após o resulta-
do, foi dada voz de prisão atuan-
do em flagrante por embriagues.

Uma fiança no valor de R$ 
1 mil foi arbitrada e foi exibida 
pelo infrator no qual foi liberado.

Durante a noite da última 
sexta-feira (23) e a madruga-
da do sábado (24), a equipe 
do GAP (Grupo de Apoio 
Preventivo) apoiou os fiscais 
do Meio Ambiente em várias 
averiguações de denúncias de 
perturbação do sossego.

O proprietário de uma 

chácara foi notificado pelos 
agentes da fiscalização, um 
estabelecimento que realiza a 
venda de bebidas foi fechado, 
por estar funcionando sem 
alvará, e o proprietário de uma 
lanchonete orientado quanto 
ao horário de funcionamento 
do estabelecimento.

Em dois dos lugares que os 
fiscais visitaram nada de irre-
gular foi localizado. Nos casos 
onde há grande aglomeração de 
pessoas a Guarda Civil é sem-
pre solicitada para acompanhar 
os fiscais do Meio Ambiente 
para garantir a integridade dos 
fiscais e o cumprimento da lei.

Durante o patrulhamento 
pela Vila Brigadeiro Faria 
Lima na noite de terça-feira 
(27), os integrantes da viatura 
081 notaram quando um in-
divíduo em uma motocicleta 
GC Titan ao ver a viatura deu 
meia volta.

Devido a sua atitude sus-

peita, os Guardas Civis resol-
veram abordar o motociclista, 
que tentou fugir. Acompanha-
do por alguns quarteirões, o 
motociclista acabou abordado 
pelos Guardas, e com ele foi 
localizado um “tijolo” com 
aproximadamente meio quilo 
de maconha.

Diante do fato, o indivíduo 
foi conduzido até a delegacia 
de polícia, onde o delegado 
de plantão determinou a apre-
ensão da droga e a prisão em 
flagrante delito de V.P., pelo 
crime de tráfico de drogas. O 
preso permaneceu a disposição 
da justiça.

A Segurança Pública de Indaiatuba é 
líder no ranking das 15 maiores cidades da 
Região Metropolitana de Campinas (RMC). 
Com 771 pontos e 61% de aprovação regis-
trada pela metodologia Indsat, Indaiatuba 
conquistou o primeiro lugar em satisfação. 
Em segunda colocação ficou a cidade de 
Jaguariúna com 650 pontos.

A cidade foi a única a receber mais de 
700 pontos e obteve um crescimento de 
33 pontos em comparação ao 3º trimestre 

de 2017. Além das avaliações positivas, a 
líder recebeu 31% de regular e 8% de ruim 
e péssimo.

No início do ano passado, Indaiatuba já 
era a primeira colocada Segurança Pública. 
Naquele período, o município havia obtido 
673 pontos. O número caiu levemente no 
2º trimestre, já que a reprovação chegou a 
17%. Os índices começaram a melhorar no 
levantamento seguinte e agora o número é 
o maior já registrado pela Indsat.

Guarda Civil acompa-
nhou os fiscais do Meio 
Ambiente para garantir 
a integridade dos fiscais 
e o cumprimento da lei

Foi localizado com o 
indivíduo meio quilo 
de maconha 



Goleada marca início do 
society do Indaiatuba Clube

Definidos os times da 
Taça Juniores sub-20 2018
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Esporte Clube Primavera contrata 
novo gestor para a Segundona
Almir Dionísio retorna ao Primavera como novo gerente de futebol do clube
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RESULTADOS
19º CAMP. LIGA REGIONAL AIFA DE FUTSAL
Rodada amanhã, dia 03, na Sol-Sol
Horário      Time                                              Divisão
13h00 Regatas Saltense  x  Invictus Futsal                3°
13h50 Cebi/VM  x Parque Indaia                               2°
14h40 Carvalhada Futsal  x Borussia/D. Pachelli      2°
15h30 Sem Chance  x   Sol Sol                                  1°
16h20 Schalke Gril/Tam. Tintas x R5 Col. Meta       1°
17:10  Clube 9 De Julho x  Kautela/Elfa                   2°

Rodada amanhã, dia 03, no Carlos Aldrovande
Horário        Time                                                Divisão
13h00 FutShow  x  Campo Bonito                             3°
13h50 Klorofila Futsal x  The Rocket                        3°
14:40 Barcenlona Futsal x União Tribuna B            2°
15:30 A. Oliveira/Posto B. Horiz/Extintuba x ML. Infor/D. Unifarma    1°
16:20 União Tribuna  x  Projeto Restitui                  1°
17h10 XII Junho x Tênis De Ouro            1°
18h00 Tapiratiba/Sociapan  x Zenit Futsal                2°

Rodada amanhã, dia 03, no Ginásio Municipal de Esportes
Horário        Time                                                Divisão
13h00 Real Sporting  x  Otro Iskema                           3°
13h50 Cruzeiro/2R Soccer x  Projeto Restitui B          3°
14h40  Palone Tintas x União Z. Leste                         3°        
15h30 Elias Fausto x Napoli/Sociapan                          3°
16h20 Juventus x Unidos B. Gaucho                      3°
17h10 Dubai Futsal x Kitimico                             3°
18h00 Colégio Conquista x Unidos Da Cecap              3°

O Primavera anunciou 
o nome do novo ge-
rente de futebol do 

clube e o cargo será ocupado 
por Almir Dionísio que foi 
indicado por Maycon Mello, 
que a partir de agora cuidará 
da parte de administração do 
futebol.

Dionísio retornou ao clu-
be com o objetivo do acesso 
à Série A3 e, em quatro 
anos, chegar à Série A2 do 
Paulista. 

O novo gerente é indaia-
tubano e torcedor do clube 
e já tem experiência por ter 
passado em outros clubes do 
interior.

Mello também tem grande 
experiência, sempre ao lado 
de Dionísio, conquistaram 
vários acessos por outras 
equipes e montaram projetos 
que deram resultado, visto 
que a dificuldade adminis-
trava do Primavera é muito 

grande e chegaram com a 
missão de levantar o clube.

O fantasma também terá 
novo treinador. Trata-se 
de Paulo Pereira que teve 
passagem pelo Guarani em 
2013; Avaí (SC); Grêmio, 
Flamengo e América (MG) 
como auxiliar de Silas Pe-
reira, seu irmão. O treinador 

também é irmão do técnico 
Eli Carlos. Como jogador, 
Pereira atuou em Portugal, 
onde defendeu Porto, Ben-
fica e Vitória de Guimarães. 
No Brasil, ele passou pelo 
São Bento de Sorocaba.

A ideia é aproveitar jo-
gadores da base, já que a 
Segunda Divisão do Paulista 

será disputada com atletas 
com menos de 23 anos, que 
serão reintegrados a equipe 
profissional e serão con-
tratados alguns jogadores 
nascidos em 1995 e 1996.

Além de Paulo Pereira a 
comissão técnica do Prima-
vera é formada por   profissio-
nais que passaram pelo clube 

em 2017 e estavam no Prima-
vera na Copa São Paulo de 
Futebol Júnior, disputada em 
janeiro. O preparador físico 
Maurino Boto; o massagista, 
Valdir Barbosa; Edvaldo, 
roupeiro; e Adinam Cardoso, 
o treinador de goleiros. A 
equipe se reapresenta no dia 
5 de março.

Aprovação
A nova gestão de Maycon 

Mello foi aprovado pelo Con-
selho Deliberativo do clube, e o 
Primavera entrará com estrutura 
para poderem trabalhar. O clube 
ainda não tem condições finan-
ceiras para gerir o futebol, mas 
com esse projeto novo as coisas 
podem mudar para o fantasma.

Dionísio retornou ao clube com o objetivo 
do acesso à Série A3 e, em quatro anos, 
chegar à Série A2 do Paulista

Na manhã do último do-
mingo (25) três jogos abriram 
a temporada do Campeonato 
Society do Indaiatuba Clube. 
Na rodada de abertura, os dois 
primeiros confrontos foram 
pela Copa Sorvete Selecto Ice 
de Futebol Socieity – Catego-
ria Veteranos. Logo na primei-
ra partida os artilheiros fizeram 
a festa dos torcedores com a 
goleada de 4 a 1 do Multifer 
pra cima do MMídia.

O segundo jogo foi muito 
mais disputado, com chances 
para os times do Brasiltex e do 
Casagrande Turismo. Depois 
de terminar o primeiro tempo 
na frente do placar, o Brasiltex 
teve um jogador expulso no 
segundo tempo e viu o adver-
sário chegar ao empate, porém 
mesmo com essa mudança, 
o jogo seguiu muito igual e, 
se aproveitando melhor das 
chances no ataque, o Brasiltex 
fez o segundo e decisivo gol 
na partida, garantindo os três 
pontos para equipe.

Fechando o dia, pela Copa 
Colégio Pólo de Futebol So-
ciety – Categoria Adultos, Red 
Ballon e Colégio Pólo fizeram 
um grande confronto, com 
cada time dominando uma 

etapa. O Pólo foi melhor no 
primeiro tempo e o Red Ballon 
igualou o placar em 2 a 2 na 
etapa final.

Sequência
As continuações da primei-

ra rodada das duas competi-
ções aconteceram com jogos 
ontem, dia 1º de março e ha-
verá jogos no domingo, dia 4.

Ontem às 19h jogou pelos 
Veteranos, o Jornal Exemplo 
encarou o Vizzent Calçados 
na estreia das duas equipes. 
Logo depois aconteceram dois 
jogos pelos Adultos. Às 20h o 
DF Engenharia jogou contra 
o Brindes do Dia e fechando a 
rodada noturna, o Grupo Mar-
quinhos enfrentou o Doutor 
Infiltração.

No domingo, dia 4, acon-
tecem às últimas estreias e 
a segunda rodada já terá um 
jogo. A partir das 7h45, o 
Verona Restaurante joga con-
tra o Maximus Vistorias. Na 
sequência o MMídia pega o 
Brasiltex com início previsto 
para às 9h10. 

Fechando o dia, por volta 
das 10h15, a Padaria Líder 
faz sua estreia contra o Sweet 
Boutique pelos Adultos.

Em reunião realizada na 
última terça-feira (20) foram 
definidos as equipes que irão 
disputar a Taça Juniores sub-
20 de 2018. Dezessete equipes 
vão em busca do título.

Não há equipes estreantes 
na competição que promete ser 
bem equilibrada, com grandes 
jogos e muitos gols. Nessa 
competição não podemos falar 
em uma equipe favorita, pois 

existem times experientes em 
competições do futebol amador 
como Ponte Preta, Santa Cruz, 
Paulistinha, Mastiga Samba e 
outras que estão surpreendendo 
nos últimos campeonatos como 
Atlético Oliveira, Independen-
te e o Desportivo Oliveira.

Ano passado o campeão foi 
Paulistinha FC fazendo uma 
bela campanha e surpreenden-
do a todos.

Equipes que irão disputar a Taça Juniores sub-20



As coleguinhas Simone & Simaria prometem agitar o público da Faici no dia 10 de agosto
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Simone & Simaria e Zé Neto & Cristiano 
são atrações confirmadas para a Faici 2018
A 30ª edição da Faici acontece de 2 a 11 de agosto com diversas novidades
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A Feira Agropecuária, 
Industrial e Comer-
cial de Indaiatuba 

(Faici) anunciou nesta se-
mana a confirmação de duas 
atrações musicais do palco 
principal. A dupla Zé Neto & 
Cristiano abrem a 30ª edição 
da Faici, no dia 2 de agosto. 
Já as Coleguinhas Simone & 
Simaria irão agitar o público, 
na segunda semana da festa, 
dia 10 de agosto. A Faici 
acontece de 2 a 11 de agosto.

Em sua 30ª edição a Festa 
promete grandes mudanças 
como a alteração do endereço 
que será, neste ano, na avenida 
General Motors, às margens 
da SP-75, ao lado da Toyota. 
Além disso, ambientes já co-
nhecidos do público já estão 
confirmados, como o Parque 
do Peãozinho e a praça de 
alimentação, que ganhará 
mais opções gastronômicas.  
Outras novidades devem ser 
anunciadas em breve pela 
organização da Faici, assim 
como as atrações musicais 
que devem agitar as noites de 
Indaiatuba. 

Com uma energia e ir-
reverência impressionantes 
em cima do palco, e o amor 
pela música, Simone & Si-
maria já são consideradas 
um verdadeiro fenômeno da 
música brasileira. Com a for-

mação inédita de uma dupla 
de mulheres no forró e uma 
batida pé de serra que faz uma 
deliciosa mistura com as prin-
cipais tendências da música, 
as cantoras vêm construindo 
uma sólida carreira e intensa 
agenda de shows por todo o 
Brasil.

Zé Neto & Cristiano foram 
criados na zona rural e foi lá 

que a música começou a fazer 
história na vida dos artistas. 
Amigos desde a infância, Zé 
Neto sempre esteve envolvido 
com a música sertaneja raiz, 
influenciado pela família, en-
xergava em cada canção um 
estilo de vida a ser seguido. 
Cristiano entrou no mundo 
da música através da igreja e 
sempre participou de corais. 

Em 2011 lançaram sua carreira 
profissional. Dos barzinhos 
aos grandes palcos, Zé Neto & 
Cristiano vem ganhando cada 
vez mais fãs e uma agenda in-
tensa de show por todo o Brasil.

2017
Foram seis dias de Festa 

em mais uma edição da Faici, 
que aconteceu de 3 a 12 de 

agosto. A Feira Agropecuá-
ria, Industrial e Comercial de 
Indaiatuba reuniu uma pro-
gramação variada de rodeio 
e uma agenda de show com 
grandes nomes da música 
sertaneja.

A arena sediou disputas 
de Team Penning, Montarias 
em Muares (burros), além 
de receber etapa da Copa 
Panther Rozeta Cutiano, 
único campeonato de mon-
taria em cavalos do Brasil, 
e a etapa final da temporada 
2016/2017 do campeonato 
de Três Tambores da ANTT 

(Associação Nacional dos 
Três Tambores). Também 
ocorreu o encontro entre os 
melhores peões da ACR (As-
sociação dos Campeões de 
Rodeio) com os animais do 
curral mais feroz da ABTR 
(Associação Brasileira de 
Touros de Rodeio).

O novo layout do recinto 
foi um dos destaques dessa 
edição. Entre as novidades, a 
inversão do palco, criação da 
Pista Premium e ampliação 
dos camarotes, que também 
ganharam banheiros com 
peças em louça e espelhos.

Zé Neto & Cristiano é uma das atrações confirmada para o palco 
principal da Faici



‘Páscoa Encantada’ acontece 
nos dias 10 e 17 de março
Decoração temática ficará exposta em pontos do município até o final do mês
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Horóscopo de 02 a 08/03 Por Alex Costa Guimarães

Alunos do Projeto Gente Eficiente se apresentam em Salto
TEATRO
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O ariano estará se sentindo cheio de vitalidade, desejará viajar 
para longe, ou simplesmente fazer algo que mude toda sua 
rotina. É importante que ele use essa força neste momento, 
para melhorar as condições e progresso em seu emprego, 
poderá criar situações benéficas ao seu redor e chamar atenção 
de pessoas que podem ajudá-lo futuramente. Outros podem 

ver a coragem do nativo e se inspirar para enfrentar os desafios da vida.

O taurino estará focando em seus projetos pessoais duran-
te essa semna, por estes dias poderá até ficar confuso com 
relação a isso, mas idéias não vão faltar, e muito menos 
força para isso, no momento é importante trabalhar em 
equipe. Evite situações que possam colocá-lo em choque 
com os outros, mude sua estratégia de relacionamento.

O foco durante esta semana para o geminiano é mudar sua 
vida profissional ou criar algo que o faça sentir-se bem 
nesse contexto. De início ainda pode sentir-se confuso, 
pois estará meio abstraído em suas idéias e isso pode gerar 
falta de foco em sua vida profissional. Sua vida familiar 
estará afetando muito sua ação profissional. 

Durante estes dias o canceriano estará cheio de energia 
e coragem, isso ajudará para conseguir resolver algumas 
pendências que o estão preocupando. Essa disposição o 
ajudará a seguir adiante com seus projetos pessoais. No 
trabalho vai ter que aprender a ser dinâmico e ao mesmo 
tempo aprender a não ter pressa. Aprenda a se adaptar às 
circunstancias. Término de relacionamentos é algo esperado para este período.

O leonino estará enfrentando um período confuso e 
turbulento. Poderá ver coisas onde não existem. Procure 
encarar os problemas como desafios. Neste momento sua 
forma de batalhar pela vida , seus valores pessoais, seu 
dinheiro, seu circulo de amizades, sua vida profissional e 
sua maneira de pensar estão sofrendo algumas reformas, 
não é a toa que posa ficar confuso com tantas mudanças.

O momento atual não é muito fácil para o virginiano 
já que sua energia vital pode ficar temporariamente 
em baixa. O nativo estará tentando ajustar seu relacio-
namento (alguns tem a sensação de estarem iludidos 
com o parceiro), há uma grande possibilidade de vir 
a encerrar uma relação por estes dias. Recordações de 
relacionamentos são freqüentes. Tente o equilíbrio com 
meditação: acalme o burburinho de sua mente e escute mais o seu coração!

O libriano poderá sentir-se mais vivo e feliz e isso 
atrairá simpatias e novas amizades que podem ser úteis 
para levar adiante os seus projetos pessoais. No entanto, 
aprenda a discernir e priorizar os compromissos mais 
importantes e úteis para o seu futuro profissional. Es-
tará focando mais seu trabalho pois alguma coisa nova 
está acontecendo e isso será um progresso. Aproveite 
e conheça algo novo que futuramente será muito bom.

O escorpiano pode estar priorizando sua força pessoal 
para melhorar projetos pessoais e aperfeiçoar seus 
ganhos. Buscará novas estratégias para melhorar seus 
ganhos e seu trabalho. Para isso, ao invés de ficar irri-
tado com as condições adversas, precisará trabalhar sua 
criatividade para melhorar as situações. O momento é de 
aprender a perdoar e com esse aprendizado vem alguns 
ganhos materiais importantes.

Durante as próximas semanas o nativo sentirá mais impetu-
oso que nunca e isso pode criar um impasse dentro de si, que 
vem buscando agir de forma cautelosa e profunda. Pode ter 
que enfrentar uma mudança em seu rumo de forma inespe-
rada e isso exigirá adaptação de sua parte. Porém, mantenha 
seu natural otimismo e a sua fé para chegar aonde deseja.

Nesse momento o capricorniano, mesmo com algumas 
dificuldades, avança firmemente rumo aos seus objetivos 
pessoais. A questão de tempo será importante, pois usa 
mente estará muito agitada, mas conseguirá dar conta de 
inúmeros compromissos. Dentro de casa alguma situação 
estará exigindo mudanças profundas e podem dar um pouco 
mais de irritabilidade, mas conseguirá organizar direitinho.

O aquariano foca em direção da sua maneira de ganhar a 
vida, de como seus rendimentos e seus valores pessoais 
pode trazer dificuldades ou bem-estar em sua vida. Seus 
pensamentos, sua vida emocional, bem como sua filosofia 
de vida sofrem mudanças nessas semanas e isso pode se 
refletir nos contratos de serviços, nos relacionamentos 
(que para alguns aquarianos correm o risco de serem 

infelizes por não saberem valorar os sentimentos de sua relação).

O pisciano estará um pouco desfocado de si durante 
alguns dias, pois sua maneira de lidar com os rela-
cionamentos com os outros com seus amigos e com 
seu trabalho precisa ser visto sem ilusões. E alguns 
podem segurar fortemente seu relacionamento na 
ilusão de algumas atitudes podem segurar a pessoa. 
Alguns nativos têm seu relacionamento em situação 
mais confusa nessa fase.
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As crianças poderão curtir e tirar fotos com a Família Coelho no dia 10 de março, das 10h às 14 horas

Decoração Temática
Do dia 10 de março a 1 de abril
Praças Prudente de Moraes 
e Dom Pedro II, Boulevard 
da Cecap e jardim em frente 
ao Paço Municipal
Dia 10 de março
- 9h30: a família Coelho 
sairá da Rodoviária em um 
caminhão com trio elétrico 
em direção a praça Prudente 
de Moraes, passando pelas 
ruas 24 de maio, XV de no-
vembro e Candelária.
- 10h às 14h e 18h às 22h: 
Família Coelho e Koringa
- 10h às 14h: Toca artís-
tica – local reservado as 
crianças para pintura de 
desenhos, monitoradas por 
professores

A segunda edição da 
‘Páscoa Encantada’ 
contará com atrações 

especiais nos sábados 10 e 17 
de março, das 10h às 14h e 
das 18h às 22h, na praça Pru-
dente de Moraes. Nestes dias 
a população contará com uma 
feira Gourmet promovida pelas 
entidades da cidade e Funssol 
(Fundo Social de Solidariedade 
de Indaiatuba). O objetivo é 
oferecer entretenimento cultu-
ral para as famílias e promover 
o comércio local.

No dia 10, sábado, às 9h30, 
a família Coelho sairá da Ro-
doviária em um caminhão com 
trio elétrico em direção a praça 
Prudente de Moraes, local onde 
a Vila do Coelho será montada 
e o Koringa estará animando 
a população.  A partir das 
10h o prefeito Nilson Gaspar 
(PMDB) entregará a chave 
simbólica da cidade para os 
coelhos. Ainda na praça Pru-
dente, das 10h às 14h, as crian-
ças poderão curtir e tirar fotos 
com a Família Coelho e pintar 
desenhos, acompanhadas de 
professores, na Toca Artística. 
Das 18h às 22h, começam as 
apresentações com as bandas 
Manteiga de Garrafa, Brexó e 
Maria Lua.

Já no sábado, dia 17, a 
Família Coelho e o Koringa 
ficarão na Praça Prudente ale-

grando as crianças das 10h às 
14h e das 18h às 22h. A partir 
das 18h as Bandas The Brothers 
e Medley animarão a popula-
ção, que também poderá contar 
com a feira Gourmetneste dia.

As praças Prudente de Mo-
raes e Dom Pedro II, Boulevard 
da Cecap e jardim em frente ao 
Paço Municipal, que receberão 
decorações temáticas, que fica-
rão expostas até o dia 1 de abril. 
A Secretaria da Educação leva-
rá, a partir do dia 12, cerca de 
2.300 alunos das séries iniciais 
do Ensino Fundamental, de 11 
escolas Municipais, acompa-
nhados por seus professores, 
que já estão recebendo orien-
tações para o trabalho prévio 
com o tema, para visitação dos 
pontos enfeitados da cidade.

- 10h às 22h: Feira Gourmet 
promovida pelas entidades 
do município e Funssol
- 10h30: Prefeito entrega a 
chave da cidade para a Fa-
mília Coelho
- 18h às 22h: Banda Man-
teiga de Garrafa, Brechó e 
Maria Lua
Dia 12 a 28 de março
- Visitação dos locais com 
decoração temática por alu-
nos de 11 escolas municipais
Dia 17 de março
- 10h às 22h: Feira Gourmet 
promovida pelas entidades 
do município e Funssol
- 10h às 14h e 18h às 22h: 
Família Coelho e Koringa
- 18h às 22h: Banda The 
Brothers e Medley

Cronograma

Os alunos do Projeto Gen-
te Eficiente realizam gratuita-
mente a peça teatral “Nossa 
Versão Especial de Shrek – O 
Musical” neste domingo, dia 
4, às 16 horas, na Sala Palma 
de Ouro, situada à rua Pruden-
te de Moraes, 580, Salto. 

O espetáculo é organizado 
pelo Centro de Referência em 
Atenção à Pessoa com Deficiên-
cia, órgão vinculado à Secretaria 
Municipal da Família e Bem Es-
tar Social. A apresentação conta 
com a atuação dos alunos do 
Projeto Gente Eficiente através 

Escritor J. R. Guedes de Oliveira lança livro
LIVRO

Acaba de ser lançado, pela 
Editora Nova Consciência, de 
Capivari, com introdução do 
historiador Ivan Alves Filho, o 
livro "Personalidades Ilustres da 
História de Capivari" – Volume 
I, organizado pelo escritor J. R. 
Guedes de Oliveira.

Numa obra de 216 páginas, 
Guedes reuniu pequenas bio-
grafias de 100 personalidades 
importantes da "Cidade dos 

Poetas", pelo que realizaram em 
prol da municipalidade, desde a 
sua fundação. São poetas, jorna-
listas, músicos escritores, polí-
ticos, cientistas, pesquisadores, 
empresários, médicos, pintores 
e tantos outros que enriquecem 
esta edição.

Enriquecem o livro, figu-
ras como Tarsila do Amaral, 
Dr. Almir Pazzianotto Pinto, 
Amadeu Amaral, Rodrigues 

de Abreu, Léo Vaz, Ministro 
Moacir Amaral Santos, Filósofo 
Carlos Lopes de Mattos, Júlio 
Ribeiro, entre outros.

Para concretizar este projeto, 
o escritor, buscou informações 
em jornais, livros e entrevis-
tou pessoas, numa intensa e 
dedicada pesquisa. A obra, 
portanto, serve de referência 
para pesquisadores, estudantes 
e professores, como também 

manter a memória da cidade.
O escritor ainda conta que 

já está preparando o segundo 
volume, com mais 100 perso-
nalidades que também fizeram 
a história da cidade, enriquecen-
do-a de notáveis contribuições.

 A obra está sendo vendida 
ao preço unitário de R$ 30. Para 
adquirir o seu exemplar entre 
em contato direto com o escri-
tor:  guedes.idt@terra.com.br

da Oficina de Talentos.
Há cinco anos o projeto 

desenvolve adaptações tea-
trais de conhecidos musicais, 
envolvendo um elenco com 
portadores de necessidades 
especiais que, abranja as lin-
guagens artísticas do teatro, 

da música e da dança. Este ano 
os alunos contam a história do 
Ogro Shrek, que lidera uma 
trupe de estranhas e desajus-
tadas criaturas de Contos de 
Fadas, em uma aventura para 
resgatar uma princesa e en-
contrar a verdadeira aceitação.



novidade Sônia Fonseca

Adelaide Decoração

Duas Rodas

Inauguração San Benetito Bar & Cozinha

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja

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

Casa da Esfiha
Promoção 

Esfiha do Dia
A A Nova Loja oferece o que há de mais moderno em vestidos 
de noiva. Tecidos nobres, com transparência, muita renda, cetim, 
brilho e pedrarias. Confira a nova Coleção Outono Bromélia com 
caimento impecável, simplesmente deslumbrante. Para quem vai 
casar é a melhor opção e ainda você pode alugar ou comprar. 
E para as madrinhas dê uma espiada na última coleção moda 
festa com as tendências e lindissímas cores. Vá conferir de perto. 
Demais! WhattsApp 9.9540-8836 e 3875-1760.

O Grenelle Gastro Pub está com muitas novidades em seu 
cardápio: Fetuccini alho e oléo com escalope de Filé Mignon 
ao molho de queijos, Risoto de Costelinha, Strognoff de Filé 
Mignon, Virado à Paulista, Hambuguer (Juicy Lucy, Salmão 
Buger, Cheddar Burger com Pão Australiano), Sanduíche de 
Costelinha Desfiada, Petisco - Costelinha ao Molho Barbecue, 
Coxinha de Frango empanada com farinha temperada, Fritas da 
Casa (gratinada com cheddar, queijo prato, parmesao e bacon) 
e de sobremesa Brigadeiro de Colher. Vale a pena experimentar! 
Avenida Conceição, 250 - Fone: 2516-1289. Bom demais!

A Casa da Esfiha 
tem uma promoção 

especial para os 
clientes neste mês de 

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

Escolha a ESFIHA DO 
DIA e aproveite!

Almoçar na Kostela do Japonês 
é uma satisfação
Quem não gosta de costela? Lógico, todos curtem essa carne, mas tem 
que ser bem feita, no ponto. Aqui em Indaiatuba, costela é só na Kostela 
do Japonês. Bem Magrinha, super macia e no ponto. Ainda acompanha 
aquele senhor feijãozinho com arroz, saladas diversas, farofa, batata e 
mandioca fritas. Comida simples, porém, não existe nada melhor. Vá  
experimentar na R. Antônia Martins Luiz, 180 - Distrito Industrial João 
Narezzi - Fone: 3894-6646. 
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Lubrificantes à base de cera Algoo. Feito com óleos biodegradáveis, 
diminui a sujeira que gruda na corrente, alto poder de lubrificação, 
opções de 60ml e 200ml. Isso e muito mais você encontra na Duas 
Rodas Bicicletas. Confira na Bicicletaria Duas Rodas Av. Presidente 
Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269

Adelair Canales com 
um belo vestido Moda 
Festa. É a A Nova 
Loja homenageando 
sua cliente

Ricardo, 
proprietário 
do Chopp do 
Alemão, e sua 
esposa Ivanete 
receberão este 
ano mais um 
Troféu Frutos 
de Indaiá 
como melhor 
Disk Chopp. 
Parabéns!

Rubens 
e Hélio, 
proprietários 
da Casa 
da Esfiha  
receberão 
este ano mais 
um Troféu 
Frutos de 
Indaiá como 
melhor comida 
árabe. Na foto 
junto com a 
mãe Maria 
Adélia 

A partir do dia 08/03 o San Benedito Bar & Cozinha abre suas 
portas para atender ao público. Na semana da inauguração, 
nos dias 8, 9 e 10 o atendimento será a partir das 18h. A casa 
oferecerá um cardápio diferenciado com peixes, frutos do mar, 
massas, risotos, grelhados com carnes nobres, além de petiscos 
para apreciar com o melhor chopp super gelado. Você poderá 
degustar também coquetéis, vinhos e destilados num lugar super 
aconchegante e acolhedor. Horário de atendimento a partir do dia 
13/03: Toda Segunda-feira - fechado. De terça a domigo almoço 
a partir das 11h30. Já de quarta a sábado funcionará no almoço, 
Happy Hour e jantar a partir das 11h30 até o último cliente. O 
restaurante fica na Avenida Col. Antonio Estanislau do Amaral, 
630 - Itaici - Fone: 3392-8556 (antiga Cantina da Gula). Vale a 
pena conhecer. Sucesso Carla, Victor e Fábio!

Dra Ana Lúcia 
e secretaria 
Gabriela com a 
gatinha Menina 
da proprietária 
Márcia após 
consulta e 
Banho & Tosa 
na Clínica 
Veterinária 
Bicho Amigo

Chicken Wings

Pedro e Enzo

Anselmo

Ailton e Willian
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Sabemos que há várias combinações de vinho com 
queijo, peixe e Carne vermelha e com certezas estas 
estão mais do que conhecidas e aprovadas por quem 
entende de vinho.

Mas já imaginou o tanto de pratos que podem har-
monizar muito bem com vinhos?

Em um sushi ideal em ter vinhos brancos, roses, 
espumantes e tintos leves. 

Na culinária japonesa, chinesa que usa bastante 
os peixes em várias receitas, já acontece muito bem 
uma boa harmonização com vinhos brancos, Rosés e 
espumantes.

Pratos preparados com frutos do mar como lula, 
lagosta, camarão, vieira ou peixes mais gordurosos vão 
bem com vinhos brancos mais encorpados.

Yakisobas combinam com vinhos Rosés ou tintos 
leves elaborados com a uva Pinot Noir.

Em pratos que contém o shoyo, prefira vinhos com 
alto nível de acidez para quebrar o salgado do molho 
de preferencia vinhos bem jovens.

Se houver wasabi, escolha um vinho branco leve, 
adocicado e com baixo teor de álcool para não elevar 
ainda mais o frescor wasabi. 

O sushi a harmonização ideal é um espumante Brut 
ou vinho Rosé jovem e aromático. 

E com vinhos tintos, nesta culinária requer atenção, 
pois eles podem sobressair mais que o prato.  

Harmonizações de vinhos e comidas de Bar ou Bo-
teco também vêm se evoluindo bastante. 

 Para a tradicional comida de boteco que não falta 
no dia a dia, elaboramos estas indicações;

- Hambúrgueres de carne de frango e com queijos 
como Brie, Camembert ou Muçarela de búfala podem 
ser apreciados com vinhos brancos de entrada, um vinho 
tinto demi-sec ou até mesmo um vinho verde.  

- Hambúrgueres de carne suína ou de cordeiro, que 
podem ter queijos como o Gouda, Gruyère e o ched-
dar já combina muito bem com um vinho tinto mais 
estruturado como um cabernet sauvignon, merlot até 
um Malbec, vai muito bem. 

- Um saboroso hambúrguer de picanha com molho 
barbecue, então pode ser indicado um vinho tinto seco 
com passagem por barrica de carvalho, podendo um 
vinho português, chileno, uruguaia ou um sul-africano 
da uva Pinotage.

- Feijoada tradicional do povo brasileiro, nada me-
lhor que um espumante Brut de entrada e depois um 
belo vinho tinto encorpado da uva Tannat do Brasil ou 
Uruguaio com passagem por barricas e com taninos 
presentes para suportar o peso do prato.

- Tábua de frios, filé acebolado e espetinhos de carne 
combinam com vinho tinto.

- O Bolinho de bacalhau, isca de peixe e camarão ao 
alho e óleo vai bem com vinho verde branco ou vinho 
rose ou frisante seco.

- Como entrada o Frango a passarinho, batata frita, 
salgadinhos fritos, torresmo, polenta e anéis de cebola 
vai combinam com Espumante Nacional ou Vinho 
branco da uva Torrontés. 

- Quibes, esfirras e kaftas combinam com tintos leves 
frescos, jovens e frutados como Malbec e Tempranillo.

- Iscas de carnes, Carne seca, salaminho, calabresa, 
pão tostado com presunto cru, linguiça defumada, a dica 
pode ser um Vinho tinto Carménère ou vinhos potentes 
como vinhos tintos de Bordeaux ou da Califórnia. 

Assim os estilos de vinhos 
combinam com diversos tipos de 
pratos, o mais importante e não se 
prender as regras e ser ousado nas 
harmonizações. 

Quaisquer dúvidas estamos a 
disposição pelo e mail: contato@
trattoriadovinho.com.br

Os vinhos combinam com comida de 
bar e sushi-bar?

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

social & gastronomia
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Hugo Piveta, 
coordenador 
pedagógico do 
Yázigi, foi eleito 
pelos colegas 
de trabalho 
o funcionário 
que mais se 
destacou em 
Fevereiro. 
Parabéns 
Hugo!!!

Anderson da Capricho Decor e sua esposa Tâmara curtindo 
recente evento no Clube 9 de Julho

Equipe Bazinga, do Objetivo, campeã geral do Torneio de 
Robótica FLL disputado no último fim de semana

- Equipes de robótica do Colégio Meta ganham premio de 
melhor apresentação e pesquisa na temporada FLL 2017

Victoria Albuquerque, Pedro Farina e Beatriz Farina na festa 
para ex-alunos do Objetivo

Alunos e professoras do Objetivo comemorando aprovações 
nos vestibulares na festa dos ex-alunos Cabeça-Dinossauro

Patrícia  e César almoçando no Grenelle GastropubO casal Grazieli e Luciano almoçando no Grenelle Gastropub

Fani e Miguel almoçando no Cintra RestauranteAline almoçando no Cintra restaurante
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OPERAÇÃO RED SPARROW - Lançamento  -  Thriller de Ação  -  Classi-
ficação 16 anos  -  140 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   17h50  /  20h50
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   14h50
..............................................................................................................................
A MALDIÇÃO DA CASA WINCHESTER - Lançamento  -  Terror / Suspense  
-  Classificação 14 anos  -  100 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Segunda (5)   e   na Quarta (7):   19h30
* Excepcionalmente na terça, dia 6, não será exibida esta versão no Polo
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (1º),  Sexta (2),  Segunda (5)  e  Quarta (7):   16h50  /  
22h00. Sábado (3)  e  Domingo (4):   14h30  /  16h50  /  22h00
Terça (6):   16h50  /  19h30  /  22h00
..............................................................................................................................
MOTORRAD - A TRILHA DA MORTE - Lançamento  -  Thriller de Ação 
-  Classificação 16 anos  -  92 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   16h50  /  21h50
..............................................................................................................................
DUDA E OS GNOMOS - Lançamento  -  Animação  -  Classificação livre  
-  85n minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (1º),  Sexta (2),  Segunda (5),  Terça (6)  e  Quarta 
(7):   15h00  /  17h25. Sábado (3)  e  Domingo (4):   13h50  /  15h00  /  17h25
..............................................................................................................................
THE SQUARE - A ARTE DA DISCÓRDIA - Sessão do Cineclube Indaiatuba 
*  -  Comédia Dramática  -  Classificação 14 anos  -  142 minutos
Filme sueco finalista do “Oscar” 2018  na categoria “Melhor Filme Estrangeiro”
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (3):   13h30. *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
..............................................................................................................................
PEQUENA GRANDE VIDA - 2ª semana  -  Drama  -  Classificação 16 anos  
-  105 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Terça (6):   20h00. Quarta (7):   14h00 (Cine-
materna)  /  20h00
..............................................................................................................................
TRAMA FANTASMA - 2ª semana  -  Drama  -  Classificação 14 anos  -  131 
minutos. Finalista do “Oscar” 2018  na categoria “Melhor Filme”
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   19h05
..............................................................................................................................
LADY BIRD - A HORA DE VOAR - 2ª semana  -  Comédia Dramática  -  
Classificação 14 anos  -  94 minutos. Finalista do “Oscar” 2018  na categoria 
“Melhor Filme”
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   18h10
..............................................................................................................................
PANTERA NEGRA - 3ª semana  -  Ação  -  Classificação 14 anos  -  134 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Domingo (4),  na Terça (6)   e   na Quarta 
(7):   15h35  /  21h35. *Excepcionalmente na segunda, dia 5, não será exibida 
esta versão no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Segunda (5)   e   na Quarta (7):  18h30. * Ex-
cepcionalmente na terça, dia 6, não será exibida esta versão no Polo
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Domingo (4),  na Terça (6)   e   na Quarta 
(7):   18h30. Segunda “Top” (5):   15h35  /  18h30  /  21h35
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Segunda (5)  e   na Quarta (7):   15h25. Terça 
“Top” (6):   15h25  /  18h30
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   21h35
..............................................................................................................................
TRÊS ANÚNCIOS PARA UM CRIME - 3ª semana  -  Comédia Dramática  
-  Classificação 16 anos  -  116 minutos. Finalista do “Oscar” 2018  na categoria 
“Melhor Filme”
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º),  Sexta (2),  Segunda (5),  Terça (6)  e  Quarta 
(7):   18h45. Sábado (3)  e  Domingo (4):   16h15  /  18h45
..............................................................................................................................
50 TONS DE LIBERDADE - 4ª semana  -  Drama  -  Classificação 16 anos  
-  105 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá*: Quinta (1º)  a  Domingo (4),  na Terça (6)  e  na Quarta 
(7):   21h15. *Excepcionalmente na segunda, dia 5, não será exibida esta versão
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Segunda “Top” (5):   21h15
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   16h20  /  18h50  /  21h15
..............................................................................................................................
VIVA - A VIDA É UMA FESTA - 4ª semana  -  Animação  -  Classificação 
livre  -  97 minutos. Finalista do “Oscar” 2018  na categoria “Melhor Animação”
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º),  Sexta (2),  Segunda (5),  Terça (6)  e  Quarta 
(7):   15h10. Sábado (3)  e  Domingo (4):   14h30
..............................................................................................................................
A FORMA DA ÁGUA - 5ª semana  -  Drama / Ficção / Romance -  Classificação 
16 anos  -  123 minutos. Finalista do “Oscar” 2018  na categoria “Melhor Filme”
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   20h35
..............................................................................................................................
O TOURO FERDINANDO - 8ª semana  -  Animação / Comédia / Aventura 
-  Classificação livre  -  97 minutos. Finalista do “Oscar” 2018  na categoria 
“Melhor Animação”
DUBLADO
Polo Shopping: Somente Sábado (3)  e  Domingo (4):   15h50
..............................................................................................................................

Demônios da Garoa se apresenta no próximo mês, dia 
14 de abril, no Indaiatuba Clube. Vá curtir uma deliciosa 
noite ao som dos maiores sucesso do grupo.  Para mais 
informações (19)99562-0725 com Renan. Não perca!

O Jovem Paulo Henrique Dutra, comemorou seu 13º Aniversário, 
com os seus amigos na Let´s Eat de Indaiatuba, na noite do 
dia 22/02, todos muitos felizes e alegres, para a felicidade dos 
pais Mariana e Alexandre Dutra.

Alvaro Resende e 
Cristiane Resende 
Barnabé, 
reinauguram 
no dia 22/02, o 
espaço HerbaLife, 
o “Resende Fit”, 
na Av. Presidente 
Kennedy, 216, 
sala 2. Muitos 
amigos marcaram 
presença, na 
inauguração, 
tudo pelas mãos 
de Ivanilde Reis 
Dionisio.

Com um delicioso 
Café da Tarde, 

Carminha 
Saucedo, recebeu 

os profissionais 
e amigos a área 
de arquitetura e 
decoração, para 

a inauguração 
em Campinas 

da “Absoluta 
Design” de Munir 
Ali Jarouche, loja 

de excelentes 
móveis, e 

artefatos para 
decoração!

A segunda edição da COPA RMC, começou e em 2018 ela terá 
um “padrinho”:COPA RMC Asa Alumínio DE RUGBY 2018!!!!  
Serão três etapas e as equipes participantes são: Tornados 
de Indaiatuba, Cougars Rugby Clube,Wallys Rugby e Jaguars 
Rúgbi , a 2ª ETAPA Jaguariúna, aconteceu no sábado dia 24/02, 
competiram: Wallys vs Jaguares e Tornados vs Cougars. Nosso 
Tornados sagrou-se vitorioso com um escore de 50 a 14.

29ª Reunião do Rotary Cocaes: O Rotary Club de Indaiatuba 
Cocaes, realizou na noite do dia 20/02/2018, a sua 29ª. 
Reunião Ordinária do Ano rotário 2017/2018, Palestra feita pelo 
companheiro Ivan, baseado no texto do companheiro Sérgio 
Lelli, sobre os 113 anos do Rotary Club.

30ª Reunião do Rotary 
Cocaes: Na noite do dia 
27/02/2018, o Rotary 
Club de Indaiatuba 
Cocaes, realizou sua 
30ª reunião ordinária, 
com palestra da 
companheira Donária 
do RI Votura, sobre sua 
viagem ao Equador.

Xavier, proprietário da Predial Imóveis com seus filhos 
Agnetha e Angelo em momento de descontração

A linda Júlia super feliz 
com seu peixinho

Dra. Deise Nunes recebendo o 
certificado do Frutos de Indaiá

Léo e a Acassio da Volux construtora recebendo o certificado 
do Frutos de Indaiá
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Tiago Costa com sua cliente a Dentista, Dra. Magdalena Wolf , 
agora com seu novo consultório também no Edificio Diplomat

Marlene, Elisabeth e Edson, equipe da 
Dicasa Móveis, agora em novo endereço. 
Rua 24 de Maio, 1065. Vá conhecer!

Daniel proprietário da Passionata 
Chocolateira e Café , uma nova opção para 
tomar seu café , em um  lugar aconchegante 
e com muitas delícias para saborear

Diego Almeida, da GD Engenharia com seu 
filho Benjamim

Daniela, responsável pela estética animal da 
Pólo Petshop & Agro

Leandro e Sandra da Vida de Ouro corretora de seguros em 
reunião com João Hélio da casa da Esfiha

Equipe do Colégio Meta recebe os alunos circenses do circo 
Stankowich

Christiane Rezende proprietária do Rezende's Fit

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

Ana Paula Barqueta, Boanerges e Uilza Amaral, na 
reinauguração do Rezendes'Fit

Aluna Julia comemora seu aniversário com a turma da 1ª 
Etapa do Colégio Meta

Mais um curso concluído com sucesso, Jéssica Montilha agradece todas suas 
alunas pela confiança e deseja muito sucesso! Confira próximos cursos pelo 
9.9356-2395 ou na Rua 7 de Setembro, 543 



        caderno de negóciosNº 786

LOCAÇÃO – SALÕES E SALAS

Vila Teller - FL00328
Salão 80m² com 2 banheiros ideal para 
Farmácia

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 + Cond 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 + Cond 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 vestiá-
rios. 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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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.232 – JD. BRASIL – R$170 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, 
CA.234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dorms, 
sala, coz, 2 wc, lavanderia, quintal, garagem 
descoberta para 5 carros.
CA250 – CENTRO – R$320 MIL – 2dorms (1st), 
sala, copa, coz americana, hall de entrada, wc,  
social, lavanderia, piscina, ar condicionado, 
portão eletrônico, garagem
CA257 – JD. PANORAMA – R$340 MIL – 
2dorms, sala, coz planejada, varanda, piscina, 
churrasqueira, quintal, garagem
CA.253 – JD.PEDROSO  R$200 MIL – 2dorms, 
sala, coz, dispensa, wc, lavanderia, garagem
CA.267 – JD.PANORAMA – R$360 MIL – 
2dorms, sala, coz planejada, varanda, piscina, 
churrasqueira, garagem
CA.268 – JD. PANORAMA – R$380 MIL – 2dor-
ms, sala, coz planejada, varanda, lavanderia, 
wc social, garagem
CA.269 – JD. PANORAMA – R$355 MIL – 
2dorms, sala, coz planejada, lavanderia, wc 
social, ar condicionado, piscina, churrasqueira, 
quintal, garagem
CA.270 – JD. PANORAMA – R$390 MIL – 2dor-
ms (1st), sala, coz planejada, varanda, lavande-
ria, wc social, piscina, churrasqueira, garagem

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$380 MIL 
– 3dorms(1st), sala, coz, wc, piscina, churras-
queira, garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$690 MIL – 3 
suites, sala 2 ambientes, coz planejada, lavan-
deria, lavabo, 2 wc social, churrasqueira com 
pia, aquecedor solar, quintal, garagem coberta 
para 2 carros.
CS.329 – VL.RUBENS – R$470 MIL – 3 dor-
ms(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, gara-
gem. 
CA.369 – PQ.INDAIA – R$370 MIL – 3dor-
ms(1st), sala, copa, coz, escritório, 2wc, lavan-
deria, garagem coberta para 2 carros. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3dorms 
(1st), sala de estar com pé direito duplo, sala 
de TV com lareira no mesanino, lavabo, coz 
planejada, lavanderia, dorm e WC de empre-
gada, escritório, área gourmet, área de luz, 
garagem coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CS.323 – BRESCIA – R$540 MIL – 3dorms 
(2sts), sala 2 ambientes, coz planejada, la-
vanderia, wc, lavabo, churrasqueira, garagem 
para 3 carros, 

CS.321 – VL BORGHESE – R$ 1.600.000,00 
– 3dorms planejados (2 st), sala 2 ambientes 
com lareira, lavabo, varanda, lavanderia, es-
critório, dispensa, wc, churrasqueira, fogão á 
lenha, garagem para 4 carros
CA.367 – COND.MONTREAL – R$390 MIL – 
3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz americana, 
lavanderia, WC, churrasqueira c/pia, garagem 
coberta para 1 carro e descoberta para 1 carro.
CA.425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 
– 4dorms (2st), sala 3 ambientes, coz plane-
jada, lavabo, varanda, lavanderia, dorm de 
empregada, dispensa, piscina, churrasqueira,  
gramado, quintal, pomar, garagem 

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 dorms, 
sala em l, coz, wc, lavanderia, garagem coberta 
com portão eletrônico indovidual.
AP.524 – CIDADE NOVA – R$800 MIL – 
3dorms (1st), sala, coz, varanda, wc, garagem 
coberta para 2 carros.
AP.542 – CHACARA DO TREVO – R$370 MIL 
– 3dorms(1st)sala de estar e jantar, varanda, 
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
AP.556 – PQ INDAIA – R$240 MIL - 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, sacada, 1 vaga de 
garagem, moveis planejados
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, 1 vaga de garagem, 
moveis planejados

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E CO-
MERCIAIS APARTIR DE 300M² APARTIR 
DE 180 MIL
  
TE.22 – BELA VISTA – R$180 MIL – 250m²
TE.23 – JD.MANTOVA – R$110 MIL – 216m²
TE.24 – JD. DOS SABIAS – R$115 MIL – 
150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.68 -  ALTO DE ITAICI – APARTIR DE 
R$179 MIL – apartir de 305m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 
m²

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
CH703. – JD. PANORAMA – R$850 MIL 
– dorm, sala, coz, wc, campo de futebol, 
garagem
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 
1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$106 
MIL – 930m²

CH.728 – RECANTO CAMPESTRE ANDRO-
VANDIA – R$425 MIL – 2dorms, sala, coz, 
wc, varanda, pomar, área gourmet no alicerce, 
garagem
CH.734 – JD.PANORAMA – R$ 960 MIL – st, 
sala de estar e jantar, lavabo, coz planejada, 
copa, lavanderia, dorm. De empregada, dis-
pensa, edícula, sacada, piscina, churrasqueira, 
pomar, quintal, garagem
CH.737 – RECREIO CAMP.INTER.VIRACOPOS 
– R$70 MIL – 1050m²
CH.753 – OLHO D’ÁGUA – R$140 MIL – 1000m²
CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dorms, 
coz, wc, varanda, 1 vaga de garagem coberta, 
pomar, cercado com alambrado.
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$70,00/m² - 
64.534m² - 1 casa de 5 comodos, 2 casas de 
4 comodos, galpão de 150m2, tanque de água, 
nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação 
de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio 
de 46.000m².

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 DORMITÓ-
RIOS

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.MORADA DO SOL –R$600,00 – dorm, 
sala, coz, wc
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
JD. CALIFORNIA – R$ 660,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem
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 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de moto
JD.BELA VISTA – R$1000,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, quintal, garagem.
VL.ALMEIDA – R$1100,00 – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc, garagem
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3dorms, sala, 
coz, wc, garagem para 1 carro
VL.ALMEIDA – R$1600,00 – 4dorms, sala de 
estar e jantar, coz, 2wc, 2 vagas de garagem
COND. MONTREAL – R$2.200,00 – 3dorms 
(1st), sala de estar e jantar, coz americana, 
lavanderia, garagem coberta para 2 carros                           
PARK REAL – R$2300,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz planejada, wc, lavanderia com 
armários, churrasqueira, garagem
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMER-
CIAL – 3dorms(1st), sala, coz americana, 
WC, as, entrada de carro.
ALTOS DE ITAICI – R$3.700,00 – 4dorms 
(3sts), sala 2 ambientes, coz planejada, dis-
pensa, wc social, garagem p 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3dorms c/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 empre-
gada, 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 – 2dorms 
(1st), sala 2 ambientes, coz americana plane-
jada, wc, 1 vaga descoberta 
JD.NELLY – R$1320,00 – 3dorms(1st), sala, 
coz, WC, 1 vaga de garagem 
PQ.BOA ESPERANÇA – R$2 MIL – 3dorms 
(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, 3dor-
ms (1st), sala, coz com ae, 2wc, lavanderia, 
2sacadas (1com churrasqueira, 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 privativo, 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 condicionado, montado 
para estetica

TERRENOS

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

GALPÃO

PQ.DAS NAÇÕES – R$3.600,00 – 2wc, mesanino 
com escritório, copa e wc
JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  219m², escri-
tório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 
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ref. site 714191 - Colinas de Indaiatuba -  
3 dormt / 1 suite / 3 salas /5 wc / 3 vagas 
cobertas R$690.000,0

ref. site 753521 – Jd. Monte Verde -  3 dorm/ 
suíte/ sala 2 amb. / coz. / 2wc + blindex / gar.4 
vagas / quintal / lavand R$ 437.000,00

ref. site 862991 - Jd. Esplanada - 3 suítes/ sala/ 
coz planej/ wc / escrit/ lavand/ churrasq/ forno 
p/pizza/ 2 gar. R$800.000.00 / R$3.300.00 + IPTU

ref. site 921002 – Jd. das Maritacas – Ter-
reno com 248 m² - R$165.000,0

ref. site 169781 - Pq. São Lourenco - 3 
dormt / 1 suite / sala / coz / wc/ gar  
R$319.000,00 / R$1.800,00 + IPTU

ref. site 959891 -  Jardim Pedroso - 3 dormt/ 
1 suite/ 3 wc / lavabo/ sala p/ 2 amb/ coz/ 
lavand/  4 gar R$2.500,00 + IPTU

ref. site 381002 -  Moradas de Itaici – 3 
suites / sala / coz planej / wc / lavand / gar 
R$ 380.000,00

ref. site 614891  - Jd. Morada do Sol  - 2 dor-
mt/ 1 suite / sala/ coz/ wc / lavand/ varanda/ 
2 gar. R$285.000.00 / R$1.320,00 + IPTU

ref. site 435551 - jardim morada do sol - 
02 dorm./sala/coz/wc/as. R$ 850,00 + IPTU

ref. site 861002 - Jardim Paulista II  - terreno 
com 168,00m² R$149.000,00

ref. site 266591  - Cidade Nova I - 3 dor-
mt/ 2 suítes/ churrasq/ lavand / edícula 
R$3.000,00 + IPTU

ref. site 76568  - Villa.todos os santos –  3 
dorm. / sala / coz. / copa / wc / as / gar. / R$ 
1.400,00 + IPTU

ref. site 722471  - Jd morada do sol - 2 dorm/ 
sala/ coz/ 2 wc/ as/ 2 gar R$ 1.100,00 + IPTU

ref. site 92669  - Jardim Kyoto -  2 dor-
mt/1 suíte/ sala/ coz/ wc/ as/ 1 gar/ R$ 
1.200,00 + IPTU  

ref. site 508991 - Cidade Nova I - 4 suítes/ 3 
salas / mez/ coz planej / lavab/ escrit/ área 
gourmet / piscina R$1.450.000,00 / R$13.000,00

ref. site 02723 - Vl. Brizolla – 1 dorm. / 
sala / coz. / wc / as / gar. R$ 650,00 + IPTU



Mais Expressão | 05BCasa / Construção / Decoração

VENDE-SE CASAS INDAIATUBA
OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM MORADA DO SOL. 
03 DORMITÓRIOS (01SUITE) DE R$270.000,00 EM 
OFERTA SOMENTE PARA O MES DE FEVEREIRO 
POR R$230.000,00 03 DORMITÓRIOS, SUITE, GA-
RAGEM, BOM ACABAMENTO EM LOTE DE 125M2. 
F=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=19/99762-7997/3935-3294 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. F. 99762-7997/3935-3294.CORRA!!
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=19-99762-7997/3935-3294.
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 ELETRO-
NICO. DE R$350.000,00 EM OFERTA DURANTE O 
MÊS DE FEVEREIRO POR R$300.000,00 CORRA!! 
TEL:19-/997627997

APARTAMENTO VENDE-SE
A P A R T A M E N T O  N O  C O N D .  V I L L A  D A S 
PRAÇAS, PORT.24 HS.COM 02 DORM –SA-
LA-COZINHA-WC-LAVANDERIA E 01 VAGA 
DE GARA. COBERTA-ELEVADOR, SALÃO 
DE FESTAS, MOVEIS PLANEJADOS-LINDO!! 
R$225.000,00 AC.FINANCIAMENTO. TEL:19-
99762-7997/3935-3294
APARTAMENTO NO COND. NACÕES JD.ALI-
C E  ,  T É R R E O ,  C O M  0 2  D O R M  – S A L A -
COZINHA-WC-LAVANDERIA E 01 VAGA DE 
GARA. REFORMADINHO.LINDO!! EM OFERTA 
PARA O MÊS DE JANEIRO. DE:  R$220.000,00 
POR APENAS: R$185.000,00 AC.FINANCIA-
MENTO. TEL:  19-99762-7997/3935-3294.
CORRA!!

SÍTIOS VENDE-SE
SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 
03 DORMITÓRIOS, 02 WCs ,  TODA AVA -
RANDADA, GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE 
CULTURA, BOSQUE, ÁGUA DE MINA, 01 
TANQUES COM PEIXES ABASTECIDO COM 
ÁGUA POR GRAVIDADE,  DIVERSAS ÁRVO-
RES 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-
99762-7997/3935-3294

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

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 99762-7997

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 DORMITÓRIOS, 
02 WCs , TODA AVARANDADA, GRAMADA,  POMAR, ÁREA 
DE CULTURA, BOSQUE, ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES 
COM PEIXES 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 + PARCE-
LAMENTO. F=19-99762-7997/3935-3294

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

ALUGA-SE CASAS INDAIATUBA
JD.MORADA DO SOL (ANT-22). 02 DORM (01 
SUITE) -SALA -COZ. –WC – LAV – ENTRADA 
PARA CARRO 
R$ 900,00
JD.MORADA DO SOL (ANT-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-80)(FUNDOS) 01 
DORM. -COZ. – SALS- WC – LAV – SEM GA-
RAGEM R$ 600,00
JD.MORADA DO SOL (ANT-82) (PAV.SUP). 01 
DORM.-SALA -COZ. –WC –SEM GARAGEM 
R$ 550,00 

ALUGA-SE  APARTAMENTO INDAIATUBA 
PARQUE DAS NAÇOES (VILA DAS PRACAS):02 
DORM (COM ARMARIOS PLANEJADOS).-SALA 
–COZ (COM ARMARIOS PLANEJADOS). –WC 
– LAVANDERIA(COM ARMARIOS PLANEJA-
DOS)  – 01 VAGA DE GARAGEM COBERTA 
R$ 900,00 + COND. R$ 430,00 (AGUA E GÁS 
INCLUSOS –PISCINA SALAO DE FESTA COM 
CHURRASQUEIRA PLAY GROUD PORTARIA 
24HRS)

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

CASAS

CA03780 – JD. SANTA CRUZ - 2 dormitórios (1 suíte), 
sala, banheiro, cozinha, lavanderia e 3 vagas de garagem. 
R$150.000,00
CA03776 – JD. MOACYR ARRUDA - 3 dormitórios, sala, 
2 banheiros, cozinha, lavanderia e 2 vagas de garagem. 
R$350.000,00
CA03781 – VILA BRIZZOLA - 3 dormitórios (1 suíte), sala, 
2 banheiros, cozinha, lavanderia e 2 vagas de garagem. 
R$350.000,00
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
CA03703 – VILA MARIA 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

CA03779 – MORADAS DE ITAICI - 2 dormitórios, sala, 
banheiro, cozinha, lavanderia e 3 vagas de garagem. 
R$300.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, 
escritório, lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo, sala 
de jantar, cozinha, área gourmet, piscina preparara p/ 
iluminação, cascata em granito preparada para aquece-
dor solar, paisagismo 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 (1 suíte), 
sala, banheiro, cozinha, lavanderia e 3 vagas de garagem. 
R$300.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / GUARUJÁ 
– SP - 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, 
sacada e 1 vaga de garagem no boulevard. R$320.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

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
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
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

VENDAS

LOCAÇÃO

AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, coz. 
plan. e 1 vaga. R$1.300,00 + IPTU + Cond.
AP00855 – PQ. BOA ESPERANÇA - 3 dorms (1 suíte), 
cozinha, 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

CH00625 – COND. REC. DAS FLORES - 4 dormitórios (1 
suíte), 2 salas, 3 banheiros, cozinha, lavanderia e 2 vagas 
de garagem. R$3.000,00 + IPTU + Cond.

GALPÃO

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

TERRENOS

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

AP01276 – ED. JARDINS DI BARI - Apto mobiliado - 2 
dormitórios com A/E e cama (1 suíte), sala com sofá, TV, 
lustres, papel de parede, cozinha com estufa e cooktop. 
R$340.000,00

TERRENOS

TE01277 – COND. TERRA MAGNA – 360m². R$220.000,00
TE01680 – VITÓRIA MARTINI - 1.000 m². R$470.000,00

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 dormitórios, 
sala, 2 banheiros, 2 vagas, poço artesiano, churrasqueira e 
piscina. Aceita Permuta R$600.000,00
CH00531 – PQ. BANDEIRAS - 4 dormitorios (2 suítes), sala, 
copa, cozinha, lavanderia, área de lazer c/ churrasqueira, 
edícula e piscina. Todo gramado e cercado. R$650.000,00

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
CA02086 – JD. ALICE - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e 
gar p/ 2 carros c/ portão eletrônico. R$1.100,00 isento de 
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
CA03783 – JD. ITAMARACÁ - 2 dorms (1 suíte), sala, 
coz. c/ AE e garagem para 2 carros. 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

CA03779 – MORADAS DE ITAICI - 2 dormitórios, sala, 
1 banheiro, cozinha, lavanderia e 3 vagas de garagem. 
R$1.200,00 + IPTU + Cond.
CA02900 – PQ. DOS GUARANTÃS - 3 dorms (1 suíte), 
sala, lavabo, coz, lavand, churrasq e 2 vagas. R$1.900,00 
+ IPTU + Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 máster), 
sala 2 ambs, coz. plan, lavand. plan, escritório, lavabo, 
piscina, 1 dorm, WC, área c/ churrasq, sauna e 4 vagas. 
R$5.000,00 + IPTU + Cond.

CASAS COMERCIAIS

CA03715 – CENTRO – 2 dorms, 2 salas, coz, recepção 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.
AP00780 – ED. ROCCAPORENA - 1 dorm c/ AE, sala, coz. 
planejada e 1 vaga de carro. R$900,00 +_ IPTU + Cond.
AP00991 – ED. ROCCAPORENA – 1 dorm, sala, coz e 
gar. R$950,00 + IPTU + Cond.



06B | Mais Expressão Casa / Construção / Decoração



Mais Expressão | 07BCasa / Construção / Decoração



08B | Mais Expressão Serviços / Utilidades



Mais Expressão | 09BCasa / Construção / Decoração



10B | Mais Expressão Serviços / Utilidades



Mais Expressão | 11BServiços / Utilidades



12B | Mais Expressão Serviços / Utilidades



Mais Expressão | 13BServiços / Utilidades



14B | Mais Expressão Serviços / Utilidades



Mais Expressão | 15BServiços / Utilidades



16B | Mais Expressão Serviços / Utilidades



Mais Expressão | 17BServiços / Utilidades



classificados
Classificados18B

Casas 2 dorms – 
Financiamento pela 
caixa ecônomica do 
terreno e da constru-
ção. Consulte-nos 
F. (19) 98136-7331 / 
(19)3885-4500 CRECI 
74.092
Casa com 2 dorms no 
Jd. Pedroso R$190 
MIL - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do sol 
R$290 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms no 
Altos de Itaici R$850 
MIL F. (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m², para constru-
tores é possível des-
membrar os 2700m² 
em 4 lotes, sendo 3 de 
380m² e 1 de 950m² - 
F. 98136-7331 CRECI 
74.092
Imperdível! Permuta-
-se uma ótima casa em 
½ lote, no Jd.do Valle, 
por uma na Cecap. 
base: R$320.000,00 
se for de maior va-
lor, pode-se voltar até 
30mil reais. F. 3017-
2608 / 9.9762-7997 / 
3935-3294
Jd. Colibris, 2 dormi-
tórios (1 suíte) sala, 
cozinha, wc social, 
lavanderia, garagem 
p/ 2 autos. Oportuni-
dade 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

Jd Hubert: 3 dormitó-
rios (1 suite) cozinha 
americana-mezanino 
nos fundos - gara-
gem c/portão eletro-
nico – lote de 130m2. 
Oportunidade única!! 
R$270.000,00. Aceita 
lote/ financiameno. F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294.
Oferta inacreditável! 
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 entrada 60 x 
R$1650,00 direto com 
o proprietário. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294.
Imperdível!! Permuta-
-se uma ótima casa em 
½ lote, no Jd.do Valle, 
por uma na cecap. 
Base: R$320.000,00 
se for de maior 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
Vila Maria Helena ou 
troca por casa menor 
valor - 2 casas - AT: 
370m² R$450.000,00 
tratar com proprietário 
F. 9.9237-6716

Exce len te  casa 
terrea no Parque 
São Lourenço a 
50m do Parque das 
Frutas, 3 dorms., 1 
suíte, 1wc social, 
coz c/ armarios , 
lavanderia coberta 
e fechada. Quintal 
c/ churrasqueira, 2 
garagens cobertas, 
portão eletronico. 
Bairro diferenciado, 
bem arborizado e 
fácil acesso ao Cen-
tro e a Rod. SP75. 
Documentação ok!  
R$400.000,00. Acei-
to permuta com cha-
cara no Mosteiro de 
Itaici. F.: (19) 3875-
0423 / 99346-7999. 
tratar com proprie-
tário. 
Vende-se ou troca-
-se casa Jd. Monte 
Verde (tratar com 
propr ie tá r io )  -  2 
dorms internos + 1 
quarto e uma suíte 
(ambos externos), 
cozinha com armá-
rios planejados, am-
biente aberto com 
sala,  quarto com 
armário planejado, 
AS, área gourmet e 
piscina. Ótima loca-
lização, garagem p/ 
2 carros, aquecedor 
solar, cerca elétrica, 
alarme de seg., e 
portão eletrônico. 
Perto de padaria, 
supermercado, etc. 
A.T : 250 m² ; A.C 
140 m². F. 3816-
2011 ou 9.7119-
8369
Vendo casa com 
2 dorm. , 2 wc, 2 
garagens cobertas, 
const rução nova 
bem acabada. Não 
atendo corretores. 
Fotos no whats app. 
F.: (19) 99429-7099

V i l a  N o s s a  S e -
nhora Aparecida 
(troco menor valor) 
- vale a pena ver. 
Casa vaga, super 
nova com 5 dorm. 
(1 suíte), 3 vagas 
a 1 quadra da Av. 
Pres. Kennedy e 1 
quadra da Av. Con-
ceição em frente ao 
Parque Ecológico. 
Rua do Subway R$ 
585.000,00. Tratar 
com o propr ie tá-
rio F. 9.8817-5312 
(whatsapp) 
V e n d e - s e  c a s a 
J d .  E s p l a n a -
da I  -  3 dorm. + 
1  su í te ,  sa la  de 
j a n t a r , c o z i n h a , 
p lane jada ,  gara-
gem para 2 carros. 
Edícula, churras-
queira. AT 300m² 
; AC 190m²  Valor: 
R$ 680.000,00. F.: 
(19) 98324-3243
Construimos ca-
sas no condomí-
nio Montreal - em 
f ino  acabamento 
3 suí tes,  lavabo, 
pergolado, 2 gara-
gens, blindex ver-
d e ,  a c a b a m e n t o 
em gran i to ,  ven-
demos na planta F. 
9.8151-0501
Jd. dos Sabiás - 3 
dormitórios com su-
íte + dependências 
e 2 vagas de gara-
gem. R$270.000,00 
Fone: (19) 99166-
3272
Jd. União – 2 dor-
mi tór ios sendo 1 
suí te ,  2  sa las,  2 
banhe i ros ,  coz i -
nha, lavanderia e 2 
vagas de garagem. 
R $ 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 . 
A c e i t a  f i n a n c i a -
mento. 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, cozi-
nha grande e banheiro. 
R$2.200,00 + IPTU 
Fone: (19) 99778-4336
Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dor-
mitórios (1 suite c/ 
armários embut i -
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$370 mil - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092 
Vendo ou troco apar-
tamento Jardim Uma-
rama por terreno de 
menor valor. Negociar 
direto com o proprietá-
rio. F.: (19) 98282-9020
Apto Bosque Campi-
nas 1 dorm. F.:F:974 
053 774 
Vende-se ou troca-se 
apartamento duplex 
- Penha - SP. 3 dorm. 
sendo 1 suíte, garagem 
p/ duas vagas, cozinha 
planejada, banheira 
e churrasqueira. AT : 
233 m²; A. útil: 133 m². 
Valor: R$ 470.000,00. 
Tratar com proprietário 
F.: (19) 98817-5312 
(whats app).
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

 
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

Ed. Royale - 3 dormi-
tórios com armários 
(2 suítes), banheiro, 
sala, cozinha pla-
nejada, lavanderia, 
varanda gourmet 
e 2 vagas de gara-
gem no 2º subsolo. 
R$2.000,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99168-6945
Cidade Nova próx. 
Av.  Kenedy :  2 
dorm. (1 suíte), sala 
2 ambientes, cozinha 
grande c/ armário, 1 
vaga na garagem, 
excelente prédio c/ 
apenas 6 aptos. Va-
lor : R$ 1.450,00 c/ 
gás, iptu, s/ condo-
mínio. F.: (19) 99744-
1974
Cidade Nova próx. 
Av.  Kenedy :  3 
dorm. (1 suíte), sala 
2 ambientes, cozinha 
grande c/ armários, 
2 vaga na garagem, 
excelente prédio c/ 
apenas 6 aptos. Va-
lor : R$ 1.600,00 c/ 
gás, iptu, s/ condo-
mínio. F.: (19) 99744-
1974

 
Recanto das Flores - 
Dependências, área de 
lazer c/ WC feminino e 
masculino, depósito, 
cozinha, lago de pes-
ca com pomar e mini 
campo de futebol. Toda 
gramada e cercada. 
R$670.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395

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

 
Loteamento Jd. Resi-
dencial Dona Lucilla 
-  Terrenos de 300 m² 
E 378 m². Valores á 
partir de R$ 240.000. 
F. 3875-2215
Mosteiro de Itaici– 
TR00794 - Terreno de 
2.500 m² R$ 370.000 
F. 3875-2215
Oportunidade! Jd. 
Império (Vila Paraty) 
– TR00799 - 150m² 
preço de lançamento. 
R$89.990 F. 3875-
2215
Cond. Fechado Terra 
Nobre c/ 300m2 – pla-
no, fica entre casas 
R$205.000 F. 9.9324-
7676



classificados
19BClassificados

Vende se ou tro-
ca Agile 1.4 f lex 
2010 completo - ar 
abaixo da tabela R$ 
20.000,00  - carro 
impecável  ,  pou-
co rodado F.: (19) 
97422-4078
Corol la XEI  2.0 , 
prata, Flex, auto-
mático, km:102.266, 
por R$ 56.990,00, 
à vista. Aceito car-
ro como parte de 
pagamen to  e  f i -
n a n c i o  t a m b é m .
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070
 

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 
fazer trabalhos de 
corte de grama e 
l impeza de terre-
no. Tenho máquina. 
Tratar com Denis 
(11) 952237579
Ofereço-me como 
pedreiro, encanador 
e reformas em ge-
rais (Construção ci-
vil) João (19)98329-
8580.
Ofereço-me como 
passadeira (expe-
riência de 6 anos 
na área) para em-
presas ou serviço 
par t icu lar .  Favor 
entrar  em conta-
to com Regiane F.: 
(19) 99308-6581
Ofereço-me como 
cuidadora de ido-
sos, crianças pes-
soas com necessi-
dades especiais e 
etc .  Atendimento 
Residencial e hos-
pitalar poço referên-
cias e experiência 
contato Evelyn - 19 
9 88694313 ou 19 9 
94466299

Jardim Turim - 150 
m² ; documentação 
ok; R$ 108.000 F. 
9.8294-3074
Condomínio Mon-
treal - 184 m² já com 
topografia pronta. R$ 
165.000 F. 9.8151-
0501
Europark - 1.000m². 
R$320.000,00 à vis-
ta. Fone: (19) 99166-
3272
V i t ó r i a  M a r t i -
n i  –  te r 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 próxima a Ave-
nida Conceição F.: 
F:974 053 774 
Salão  e  ga lpão 
no Cidade Nova, 
400m². Valor tratar 
com o proprietário. F. 
9.9292-4120

Salão Odontológico 
– Jd. União - 40m² 
mobiliado, 2 banhei-
ros e garagem 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

 
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
Procuro geladeira usa-
da funcionado para 
doação F. 98201-7566
Cabeçote Fiat Dally 
35.10 iveco - R$ 
3.000,00 Falar com 
Paulo (19) 3835-3350
Máquina de lavar 
Eletrolux. F. (19) 
98143-4184.

Troco várias bicicle-
tas novas por carro 
R$ 25.000,00 F.: (19) 
3835-3350 Paulo
Bicicleta dupla alu-
mínio - Rua Alberto 
Santos Dumont n. 73 
próximo ao cemitério 
Candelária Sr. Fer-
nando 
Motor arranque Fiat 
Dally 35.10 Iveco 
R$ 350,00 Falar com 
Paulo (19) 3835-3350
TV full HD Smart wi-
-fi - LG, 43 polegadas. 
R$ 1.100 F. 9.8151-
0501
Máquina amassa-
deira, sovadeira com 
extrusora/moldor. R$ 
450 F. 9.8151-0501
Guarda roupa - 2m x 
2,20 de altura, espe-
lho, porta de correr R$ 
380 F. 9.8151-0501
Ventilador turbo si-
lencioso, seminovo 
R$ 150 F. 9.8151-
0501
T r a n s f o r m a d o r 
220/110 v R$ 350,00 
F.: (19) 3835-3350 
Falar com Paulo

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, automático, km: 
33.000, por R$ 78.990 
à vista. Aceito carro 
como parte de pagto  e 
financio também.Entre 
em contato c/ Alexan-
dra F. (19)97409-7070.
Fit EX, 2016, Flex, Azul, 
automático, km: 28.000, 
por R$ 62.990,00, à 
vista. Aceito carro como 
parte de pagamento e 
financio também. Entre 
em contato c/ Alexan-
dra, F. 9.7409-7070.

Cruze 1.4 Turbo, 
2017, preto, automá-
tico, Flex, km: 8.163, 
por R$87.990, à vista. 
Aceito carro como par-
te de pagto e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Onix 1.4 LTZ, 2017, 
preto, Flex, km: 28.650, 
por R$ 54.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
Fox 1.6, I-Motion,Flex, 
prata, por R$ 42.990, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Fox 1.6, prata , Flex, 
manual,km: 54.000, 
por R$ 43.990, à vis-
ta. Aceito carro como 
parte de pagto e finan-
cio também. Entre em 
contato c/ Alexandra,F. 
(19)97409-7070

M a r c h ,  1 . 0 S , 
completo,manual, 
F l ex ,  p re to ,  po r 
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, 
au tomát ico ,  p ra -
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 Pla-
t i n u m ,  m a n u a l , 
preto, Flex,banco 
de  cou ro ,  2016 , 
km:76000, por R$ 
47.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
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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 FISCAL (8227): Vaga para cobrir 

licença maternidade.

ANALISTA LOGÍSTICO (8194): 

ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123): 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (8247): 

ASSISTENTE COMERCIAL (8248): 

ASSISTENTE DE FATURAMENTO (8243): 

ASSISTENTE EM PÓS VENDAS (8250): 

ASSISTENTE LOGÍSTICO (8181): 

AUX. ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO (8241): 

AUXILIAR DE ALMOXARIFE (8252): 

AUXILIAR DE ELETRICISTA (8262): 

AUXILIAR DE LOGÍSTICA (8253): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8244): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8254): 

COMPRADOR (8190): 

ESTAGIÁRIO  SEGURANÇA DO TRABALHO 

(8232): 

ESTÁGIO EM ELÉTRICA (8239): 

ESTÁGIO EM ENGENHARIA (8230): 

ESTÁGIO EM MECATRÔNICA/ ELETRÔNICA 

(8140):  

ESTÁGIO TÉCNICO (8231): 

FERRAMENTEIRO MOLDES PLASTICOS (8195): 

INSPETOR DE QUALIDADE (8256): 

LÍDER PRODUÇÃO (8208): 

MECANICO MANUTENCAO PREDIAL (8224):

MOTORISTA ENTREGADOR (8261):  

OPERADOR LOGÍSTICO (8259): 

OPERADOR MULTIFUNCIONAL (8240): 

PROGRAMADOR DE TORNO CNC (8215): 

PROJETISTA (8203): 

TECNICO ELETROTECNICA/ ELETRÔNICO 

(8242):  

TÉCNICO QUÍMICA/ COLETOR DE AMOS-

TRAS (8146): 

TECNICO SEGURANCA DO  TRABALHO (8251):  

TORNEIRO MECÂNICO (8188): 

VENDAS INTERNAS (8238): 

VENDEDOR INDUSTRIAL EXTERNO (8214): 

Interessados 
entrar no site 

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

Porteiro – Masculino. Desejável experiência em Portaria e Ronda. Possuir CNH A/B (carro e moto), 
desejável ter condução própria. Disponibilidade de horários para trabalhar na escala 12x36 e ter 
conhecimento de informática.
Porteiro – Masculino. Desejável experiência em Portaria. Irá trabalhar com entregas de correspon-
dências dentro do condomínio. Possuir CNH A/B (carro e moto), desejável ter condução própria. Ter 
disponibilidade para trabalhar na escala 12X36 no período diurno, ter conhecimento de informática.
Supervisor – Masculino. Ter experiência na função. Disponibilidade de horários para trabalhar na 
escala 12x36. Conhecimento de informática e em Sistemas de Controle de acesso em Portaria.  
Possuir CNH A/B, desejável ter condução própria.

Empregos
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