
Mais Expressão lança plataforma digital
NOVA SEDE

IndaNove retorna dia 24 de fevereiroSaae anuncia 
Programa para 
Indústrias

Inova Academia 
expande 
operações

Hemodiálise do 
Haoc completa 
cinco anos

Certificado 
Internacional 
será 100% digital

INCENTIVONOVIDADE

TRATAMENTOVACINAÇÃO

O programa prevê 
descontos diferenciados 
na tarifa de esgotos para 
as empresas que uti-
lizam as redes coletoras 
do Saae e tratarem suas 
cargas poluidoras com 
eficiência.

Com a ampliação, 
a  unidade passará a 
ocupar uma área total 
de 800 m² dentro do 
shopping, com moder-
nos equipamentos para 
oferecer novas aulas e 
atividades.

O  s e t o r  d e  h e -
modiálise do HAOC 
comemora em janeiro 5 
anos de funcionamento 
e atualmente atende 116 
pacientes, em turnos 
alternados.

Quem tem viagem 
marcada para o exteri-
or agora poderá contar 
com a faci l idade na 
hora de apresentar o 
CIVP, cartão emitido 
pela Anvisa. 

DIVULGAÇÃO

A partir das 7h do dia 24 de fevereiro, o Indaiatuba Clube e o Clube 9 de Julho realizam mais uma 
edição do IndaNove, evento multi esportivo que tem como objetivo realizar a integração entre os asso-
ciados dos dois maiores clubes sociais/esportivos da cidade.
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Editorial
Inovando o jeito de comunicar

Artigo

O Grupo Mais Expressão está entrando em 2019 
com muitas novidades para vocês, leitores, do Jornal 
Mais Expressão. Com o avanço da tecnologia e a 
agilidade de informação que é exigido nos dias de 
hoje, o Mais Expressão está inovando o jeito de falar 
com os leitores. 

O novo portal poderá será acessado em computadores, 
tablets, celulares e notebooks. Além disso, estamos in-
vestindo em entrevistas ao vivo com assuntos relevantes.

Em nosso portal você pode conferir notícias locais, 
regionais, estaduais e nacional. Desta forma você poderá 
ficar em dia com todos os assuntos em um único lugar e 
na palma de sua mão.

Estamos também presentes nas redes sociais e 
instagram que permite e proporciona velocidade nas 
informações.

É o Grupo Mais Expressão pensando em você, leitor!

Prefeito de Campinas se 
encontra com Paulo Guedes 

Prefeito de Nova Odessa busca 
parceria da Unicamp

“A Federação só irá funcionar bem se 
60% dos recursos estiverem nas cidades, 
30% nos estados e 10% na União”. A 
avaliação foi feita pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes, no último 
dia 30 de janeiro, durante audiência 
com o prefeito, Jonas Donizette. O 
ministro afirmou que está empenhado 
em promover uma descentralização de 
recursos para estados e municípios. 

O prefeito, Benjamim Bill Vieira de 
Souza, se reuniu com o diretor executivo, 
o médico Manoel Bertolo e com a co-

ordenadora geral, professora Teresa 
Atvars, e manifestou interesse na 
formalização de um convênio de co-
operação técnica para Nova Odessa, 

com objetivo de receber profissionais 
da Unicamp no Hospital e Maternidade 

Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia. 

01/02 - Sexta-feira 03/02 - Domingo02/02 - Sábado 04/02 - Segunda

Máxima 36º 
Mínima 23º

Máxima 37º 
Mínima 24º

Máxima 32º 
Mínima 24º

Máxima 28º 
Mínima 22º
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DIREITO DO IDOSO

Os Desafios da Profissão

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
2 SAB   FERIADO
2 SAB   FERIADO
3 DOM.   NÃO OPERA
4 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
4 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
4 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
4 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
4 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
4 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
5 TER. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
5 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
5 TER. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
5 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
5 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
5 TER. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
6 QUAR. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925
6 QUAR. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
6 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
6 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
6 QUAR. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
6 QUAR. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
7 QUIN. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
7 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
7 QUIN. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925
7 QUIN. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
7 QUIN. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
7 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
8 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
8 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
8 SEX. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
8 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
8 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
8 SEX. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2013) estabeleceu, entre outras questões, os direitos dos idosos. 
Veja a seguir alguns pontos importantes desse documento:

- Os idosos têm direito ao atendimento preferencial imediato e individualizado em órgãos públicos e privados prestadores 
de serviços à população;

- É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais pú-
blicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade;

- Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim 
como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação;

- O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua 
peculiar condição de idade;

- O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas;
- O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, 

quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada;
- Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e 

semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.
é importante lembrar que se tudo der certo, todos chegaremos lá também. Por isso é preciso aprender que envelhecer faz 

parte da educação de todas as pessoas; e que devemos comemorar esse presente da vida, com cuidado, atenção e respeito!
@intrieri.advocacia – Fone (19) 3801-4357

Olá, pessoal!
Tenho certeza de que não somente na minha área de atuação, mas na grande maioria das profissões, a evolução e a 

modernidade fazem parte do principal desafio para o sucesso e os nossos esforços se voltam basicamente a estudar e ca-
minhar com a tecnologia de ponta.

Quando terminei a minha Graduação, depois de tantos livros e estudos, pensava: agora eu vou trabalhar! Já aprendi 
tudo o que há de melhor, a minha Faculdade é ótima e agora só preciso colocar em prática tudo o que aprendi.

Que ilusão! Como as coisas mudam! Se eu tivesse parado os meus estudos por lá, com certeza estaria fazendo o que a 
grande maioria dos profissionais fazem: o mesmo.

Graças a Deus, sempre tive interesse pelo novo, pelo mais confortável para os meus clientes (pacientes, no meu caso), 
pela eficiência e estética a favor do meu trabalho. Isso me motiva diariamente a querer aprender mais, a buscar pelo novo, 
a me esforçar não somente no consultório, mas nos livros e Congressos ao invés de me conformar e, ainda pior, querer que 
os meus clientes se conformem também com a estabilidade, debochando da tecnologia e da evolução constante.

Claro que não é fácil. O fácil é fazer o mesmo.
Moro longe da minha família, muitas vezes durmo longe de casa, preciso faltar de aniversários, encontros familiares 

e jantares com pessoas especiais por estar muitas vezes longe. Mas sei o quanto isso é importante para a minha realização 
pessoal, nem digo somente para a realização profissional.

O mundo moderno é assim, e como isso me deixa feliz! Por que?! A gratidão e o reconhecimento pelos nossos esforços 
vêm. Com certeza, vêm! Ver os meus pacientes com os dentes lindos, sorrindo mais, mastigando melhor, e, feliz com a 
escolha feita há 1, 2 anos atrás quando começamos o tratamento. Isso não tem preço! Acreditem!

Eu vim falar tudo isso para vocês pois aquilo que coloco em prática na minha vida e tenho retorno e satisfação, eu não 
escondo, passo para muitas outras pessoas. Não vale a pena desanimar. Não vale a pena se conformar e ser como todos. 

O caminho é longo, esforço vai ser a sua principal ação. Mas quem disse que se esforçar não faz parte da felicidade?!
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O novo formato permite o acesso por qualquer dispositivo conectado à internet

DESTAQUE

DENISE KATAHIRA

Indaiatuba é destaque em dez diferentes rankings 

Jornal Mais Expressão lança novo 
portal com novidades

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O Grupo Mais Ex-
pressão come-
çou o ano tra-

zendo novidades para os 
seus leitores. A partir de 
hoje, dia 1º de fevereiro, 
poderá ser acessado o 
novo portal do Jornal 
Mais Expressão que foi 
desenvolvido para ser 
acessível por qualquer 
dispositivo conectado à 
internet como computa-
dores, notebooks, tablets 
e smartphones.

Segundo o presidente 
do Grupo, Admilson 
Redecopa, a mudança 
foi necessária para que 
os leitores tenham acesso 
ao conteúdo em qual-
quer dispositivo. “Com 
a era digital e a maior 
interação das pessoas 
com o celular, sentimos 
a necessidade de ofere-
cer um portal onde os 
leitores possam visitar 
o nosso portal na palma 
da mão”, comenta. “É a 
velocidade das informa-
ções levando ao nosso 
público o que há de me-
lhor do jornalismo local, 
regional e nacional”, 
completa.

O novo layout está 
mais moderno com cores 
reformuladas e os tex-
tos adequados para uma 
melhor leitura e usabili-
dade. A página de leitura 
da notícia foi centraliza-
da, destacando apenas 
o conteúdo e galeria de 
mídias (fotos e vídeos). 

Dessa forma o leitor se 
sente mais confortável 
para ler e compartilhar 
nas redes sociais.

Outras páginas que 
merecem destaque são 
os classificados e o Guia 
Expressão.  Elas são 
umas das principais fer-
ramentas para divulgar o 
seu negócio online, prin-
cipalmente no Google, 
onde nossas páginas são 
indexado rapidamente e 
muito bem posicionado.

A empresa respon-
sável pelo projeto é a 
Integraweb (www.in-
tegraweb.com.br), es-
pecializada em desen-
volvimento de sites e 
sistemas, e o Fabrício 
Pólito, desenvolvedor e 
proprietário comenta que 
está feliz em entregar um 

projeto desse porte com 
qualidade e no prazo 
acordado.

Novidade
Dentre as principais mu-
danças, podemos des-
tacar a versão digital 
da Revista Digital, que 
agora pode ser visua-
lizado em dispositivos 
mobiles, não havendo a 
necessidade de ter algum 
complemento instalado 

no dispositivo, como 
por exemplo o Adobe 
Flash Player, que na 
versão anterior era um 
item obrigatório para 
visualização. 

O Jornal Mais Ex-
pressão está presente em 
todos os meios de comu-
nicação. “Esse é o nosso 
grande diferencial, pois 
atendemos com qualida-
de à todos os públicos”, 
comenta Redecopa.

Para ter acesso aos 
nossos conteúdos aces-
se www.maisexpressao.
com.br.

Redes sociais
E acompanhando a era 
digital e o espaço que 
as redes sociais vem ga-
nhando no dia a dia das 
pessoas, o Grupo Mais 
Expressão está transfor-
mando o modo de falar 
com seu público.

A partir de agora as 
lives ao vivo, através do 
facebook, acontecerão 
com frequência, assim 
como nossas postagens 
através dos stories do 
Instagram.

Portanto, curtam nos-
sas páginas www.fa-
cebook.com/jornalmai-
sexpressao/ e @grupo-
maisexpressao e fiquem 
por dentro de tudo que 
acontece em Indaiatuba.

Durante todo o ano de 
2018 até janeiro deste ano, 
Indaiatuba destacou-se em 
dez rankings em diferentes 
áreas da administração 
pública. O município foi 
destaque especialmente 
na educação, na seguran-
ça pública, na geração de 
empregos e no potencial 
de desenvolvimento eco-
nômico.

Somente no primeiro 
mês de 2019 o município 
comemorou o fato de ser 
a melhor cidade da RMC 
(Região Metropolitana 
de Campinas) em 12 de 
17 índices da pesquisa 
realizada pela Indsat (In-
dicadores de Satisfação 
dos Serviços Públicos), 
em avaliação do último tri-
mestre de 2019. O Caged 

(Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados) 
apontou que Indaiatuba 
teve o segundo maior sal-
do na geração de empregos 
da RMC em 2018, ficando 
atrás apenas de Campinas.

“Todos esses resultados 
nos enchem de orgulho, 
pois revelam que estamos 
no caminho certo, adminis-
trando a cidade com serie-
dade, focando os trabalhos 
nas áreas que merecem 
maior atenção. Nossa edu-
cação é destaque no país, 
assim como a segurança 
pública. Estamos entre os 
melhores municípios do 
Brasil para fazer negócios, 
tivemos saldo positivo na 
geração de empregos e a 
melhor avaliação na RMC 
em 12 de 17 índices pes-

quisados. Vamos continuar 
trabalhando com a mesma 
determinação porque sem-
pre é possível melhorar, 
esse é nosso lema”, sa-
lientou o prefeito Nilson 
Gaspar (MDB).

Na área da educação, 
Indaiatuba teve o melhor 
Ideb (Índice da Educação 
Básica) do Estado e o se-
gundo do Brasil em 2018. 
Com índice de 7,4, a rede 
municipal ultrapassou a 
meta para 2017 e supe-
rou a meta estabelecida 
para 2021, que é de 7,1. 
A merenda escolar foi a 
melhor avaliada entre as 10 
maiores cidades do Estado 
e liderou o ranking de sa-
tisfação na RMC. A cidade 
ainda foi considerada a pri-
meira da RMC no índice de 

oportunidades da educação 
brasileira.

Na área da segurança 
pública Indaiatuba ficou 
entre as dez cidades menos 
violentas do Estado de São 
Paulo no ranking de expo-
sição a crimes violentos, 
desenvolvido pelo Instituto 
Sou da Paz em parceria 
com o jornal o Estadão. O 
município também con-
quistou o marco de estar 
entre as dez cidades do 
país com menos violên-
cia entre municípios com 
população superior a 100 
mil habitantes. A taxa de 
furto e roubo de veículos 
é a menor da RMC e uma 
das menores do Estado 
de acordo com relatório 
emitido pela Secretaria de 
Segurança Pública.



FÁBIO ALEXANDRE
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Saae anuncia Programa para Indústrias
Prefeito e superintendente apresentaram ainda a Tarifa Social para famílias de baixa renda

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMI
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Tarifa Social beneficiará
famílias com baixa renda

Incentivar as indús-
trias locais a implan-
tar ou aumentar a 

eficiência de seus sis-
temas de tratamento de 
resíduos industriais e 
melhorar a qualidade dos 
efluentes lançados nas 
redes coletoras de esgoto, 
diminuindo os gastos e 
aumentando a vida útil 
da Estação de Tratamento 
de Esgotos Mario Araldo 
Candello (ETE MAC). 
Este é o principal objeti-
vo do Programa Indústria 
Mais Limpa, lançado na 
última terça-feira (29), 
em coletiva que contou 
com a presença do prefei-
to Nilson Gaspar (MDB) 
e de Sandro Coral, supe-
rintendente da autarquia. 

O programa prevê 
descontos diferenciados 
na tarifa de esgotos para 
as empresas que utili-
zam as redes coletoras 

do Saae e tratarem suas 
cargas poluidoras com 
eficiência. “Hoje temos 
16 grandes empresas 
que estão fazendo o tra-
tamento e podem aper-
feiçoar esse tratamento. 
No total, temos 1.183 
empresas e todas terão 
a possibilidade de fazer 
um pequeno investimen-
to para ter o desconto e 
melhorar o custo bene-
fício”, informa Gaspar.

Os descontos foram 
divididos em cinco ca-
tegorias. A primeira é a 
padrão, sem desconto. A 
categoria 2, com 12,5% 
de desconto, engloba 
toda e qualquer indús-
tria que produzir e tratar 
seus efluentes com DQO 
(Demanda Química de 
Oxigênio) superior a 666 
mg/L e inferior a 840 
mg/L. Nas três categorias 
seguintes, os descontos 
passam para 25%, 35% 
e 50%, obedecendo dife-
rentes aspectos técnicos.  

Considerando que as 
empresas que mais geram 
efluente com alta carga 
orgânica se enquadrem 
de forma escalonada, atin-
gindo pelo menos a faixa 
de 35% de desconto, ha-
verá uma redução média 
de 15% nas médias de 
carga que chegarão à Es-
tação de Tratamento, que 
recebe atualmente 29.748 
kg/dia. Segundo cálculos 
do Saae, permanecendo 
essa carga, seria neces-
sário ampliar a ETE em 
2025. No entanto, com 
a redução proposta pelo 
programa, essa ampliação 
poderia ser adiada para 
além de 2035, adiando 
o investimento de apro-
ximadamente R$ 10 mi-
lhões em cerca de 10 anos.

Estabilidade
A redução da carga re-
sultaria na diminuição de 
gastos com energia elétrica, 
produtos químicos, aterro 
do lodo e o mais impor-
tante, segundo o superin-
tendente: irá permitir maior 
estabilidade no sistema de 
tratamento, ampliando a 
capacidade da Estação.

Sandro e Gaspar res-
saltaram o equilíbrio 
físico-financeiro do pro-
grama. “Vamos trocar 
por moedas, digamos 
assim, e gerar uma eco-
nomia de R$ 50 mil por 
mês em tratamento”, 
apontou o superinten-
dente. “Além disso, va-
mos reduzir os custos 
das empresas e assim 
gerar mais emprego e 
renda”, complementou 
o prefeito. “Estamos 
pensando 20 anos para 
frente e ao invés da am-
pliação física da ETE, 
poderemos investir em 
equipamentos”. 

As indústrias interes-
sadas deverão abrir um 
processo no Balcão de 
Atendimento do Saae e 
anexar documentos da 
empresa, um laudo com-
probatório com valores 
de DQO realizado por 
laboratório acreditado (a 
coleta deverá ser feita no 
efluente tratado lançado 
na rede coletora) e esti-
mativa de vazão. Haverá 
fiscalização do Saae para 
cumprimento das exi-
gências solicitadas. 

Outra novidade apre-
sentada foi a Tarifa So-
cial, cujo objetivo é ofe-
recer desconto na tarifa 
de água e esgoto para as 
famílias de baixa renda. 
A Tarifa Social atende 
a Resolução 251, de 5 
de setembro de 2018, da 
Agência Reguladora dos 
Serviços de Saneamento 
das Bacias dos Rios Pi-
racicaba, Capivari e Jun-
diaí (ARES-PCJ), órgão 
que regula os serviços 
prestados pelo Saae. A 
Resolução estabelece 
critérios para aplicação 
nos municípios asso-
ciados.

O desconto será apli-
cado às famílias que 
estiverem inscritas no 
Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais (CADÚ-
nico), devidamente atua-
lizado, segundo o dispos-
to na legislação Federal 
que rege o CADÚnico 
(redação dada pela Re-
solução ARES-PCJ nº 
263, de 13/12/2018). A 
família domiciliada na 
unidade consumidora de-
verá ter renda per capita 
de meio salário mínimo 
nacional vigente.

O interessado na ob-
tenção do benefício deve 
comparecer ao balcão de 
atendimento do Escritório 
Central do Saae, na Rua 
Bernardino de Campos, 
799, no Centro, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h, 
portando os documentos 
pessoais (CPF e RG) para 
atualização do cadastro e 
comprovação de inscri-
ção no CADÚnico (folha 
resumo). O Saae irá efeti-
var a inclusão da unidade 
consumidora na categoria 
Residencial Social em até 
30 dias após comprovação 
de atendimento aos crité-
rios exigidos.

O percentual de des-
conto será dado em 50% 
para os consumos até 
10m³ de água por mês e 
25% para os consumos 
de 10 a 20m³. Para con-
sumo acima de 20 (vinte) 
metros cúbicos de água 
por mês, será cobrado 
o valor da Tarifa Resi-
dencial, sem descontos. 
Mais informações pode-
rão ser obtidas através 
no serviço 0800 77 22 
195 ou no site do Saae, 
em www.saae.sp.gov.br/
consumo_tarifas/.

Sandro e Gaspar 
ressaltaram o 
equilíbrio físi-
co-financeiro do 
programa

O programa prevê descontos diferenciados na tarifa de esgotos
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Inova Academia expande operações
Academia terá equipamentos de ponta com novas aulas e atividades no Polo Shopping

DIVULGAÇÃO
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Mensalidade acessível e estacionamento gratuito no shopping são diferenciais para os alunos    

A Inova Acade-
mia inaugura no 
dia 28 de janeiro 

a expansão da unidade 
localizada no Polo Sho-
pping Indaiatuba. Com 
a ampliação, a unidade 
ganhará mais 300 m² e 
passará a ocupar uma área 
total de 800 m² dentro do 
shopping, com modernos 
equipamentos para ofere-
cer novas aulas e ativida-
des. Para os atuais alunos, 
haverá uma programação 
especial, incluindo um 
encontro exclusivo com a 
modelo fitness Gracyanne 
Barbosa. 

Na nova área, ficarão 
os equipamentos de Cross 
Training, como a esteira 
de tração utilizada pelos 
jogadores da National 
Football League (NFL), 
dos Estados Unidos, bici-
cleta ergométrica assault 
bike, aparelho de remo, si-
mulador de escada, simu-
lador de pneu (tire flip), 

trenó de tração, esteira 
de tração, corda náutica 
e gaiola de treinamento.     

Segundo o gerente 
da Inova Academia, Fa-
brini Guimarães do Nas-
cimento, com os novos 
aparelhos e as novas mo-
dalidades de treinamento, 
a academia adquire um 
status premium, único na 
cidade. “São equipamen-
tos altamente tecnológi-
cos, raros nas academias 

do Brasil, para o treina-
mento funcional de alta 
intensidade. Toda essa 
estrutura estará disponí-
vel para nossos clientes 
sem aumento no valor 
da mensalidade. Por R$ 
89,00 mensais, os alunos 
podem usufruir de todos 
os equipamentos e de uma 
ampla gama de aulas”, 
afirma Fabrini.

Além da ampliação, a 
área já existente passou 

por melhorias e novos 
equipamentos foram ad-
quiridos para proporcio-
nar mais conforto aos 
alunos.  O estúdio de 
Spinning terá 25 bicicle-
tas e a área de musculação 
ganhou mais 11 equipa-
mentos. O número de es-
teiras também aumentou, 
de 15 para 22.

De acordo com a ge-
rente de marketing do 
Polo Shopping Indaiatu-

ba, Andrea Fernandes, o 
Shopping está em perma-
nente mudança e cresci-
mento para atender às ne-
cessidades da população 
de Indaiatuba e região.

“A ampliação da aca-
demia está inserida den-
tro da proposta de ofere-
cer novos serviços para a 
população, que cada vez 
mais preza por qualidade 
de vida e saúde. Além de 
uma academia de ponta, 

com os melhores apa-
relhos disponíveis no 
mercado, oferecemos o 
conforto e a segurança 
do Shopping, que os alu-
nos da academia podem 
usufruir aproveitando o 
estacionamento gratuito 
durante 3 horas”, afirma 
Andrea.

No dia da inaugura-
ção da expansão, a acade-
mia estará aberta a partir 
das seis da manhã para 
que todos os interessados 
possam visitar e conhe-
cer a nova estrutura. O 
encontro com a modelo 
fitness Gracyanne Bar-
bosa será exclusivo para 
os alunos e acontecerá a 
partir das 18h.

A Academia Inova 
funciona no Polo Sho-
pping Indaiatuba todos 
os dias da semana. De 
segunda a quinta-feira, 
o horário de atendimen-
to é das 6h às 23h, às 
sextas-feiras, das 6h às 
22h, aos sábados, das 9h 
às 16h, e aos domingos, 
das 9h às 14h.   
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Cartão Internacional de 
Vacinação será 100% digital
Anualmente, são realizadas cerca de 730 mil solicitações de CIVP
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Hemodiálise do Haoc 
completa cinco anos

TRATAMENTO

Quem tem viagem 
marcada para o 
exterior agora 

poderá contar com a fa-
cilidade na hora de apre-
sentar o Certificado Inter-
nacional de Vacinação ou 
Profilaxia (CIVP), cartão 
emitido pela Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Isso 
porque o ministro da Saú-
de, Luiz Henrique Man-
detta, lançou oficialmente 
o CIVP 100% digital. A 
digitalização foi feita em 
parceria entre a Anvisa e 
a Secretaria de Governo 
Digital (SGD) do Minis-
tério da Economia. 

“Queremos tornar a 
Anvisa cada vez mais só-
lida, para que continue se 
impondo como uma das 
melhores agências gradu-

adas. Atualmente, muitas 
técnicas da Anvisa são 
usadas como referência 
mundial. Mas é possível 
avançarmos ainda mais e 
atender cada vez melhor 
toda a população brasi-
leira, colocando-a como 
primeiro beneficiada”, 
afirmou o ministro.

Com a transformação 
digital do serviço, a so-
licitação, o acompanha-
mento e o recebimento 
do certificado têm trâ-
mite totalmente digital. 
Antes da transformação 
digital, para receber o 
Certificado, o cidadão 
precisava comparecer, 
presencialmente, a uma 
unidade credenciada 
porque a emissão estava 
condicionada à assinatu-
ra do viajante. 

Anualmente, são reali-
zadas cerca de 730 mil so-
licitações de CIVP. Com a 

transformação digital, há 
redução de custos para a 
sociedade e mais controle 
em relação à emissão dos 
certificados para a Admi-
nistração. Com base em 
metodologia utilizada 
pela Organização para 
a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico 
(OCDE), a estimativa de 
redução de custos para 
o Estado e, principal-
mente, para os cidadãos, 
pode chegar a R$ 120 
milhões por ano.

Como solicitar
Com a transformação 
digital do serviço, a 
solicitação de CIVP, o 
acompanhamento e o 
recebimento do certifi-
cado têm trâmite total-
mente digital no prazo 
de até 5 dias úteis. 

Após tomar a vacina, 
gratuitamente em uma 

unidade de saúde do Sis-
tema Único de Saúde 
(SUS) ou em algum dos 
serviços de vacinação 
privados, o cidadão deve 
enviar a solicitação pelo 
serviços.gov.br. 

O Brasil é o primeiro 
país a ofertar a emissão 
online do Certificado 
Internacional de Vaci-
nação ou Profilaxia de 
forma gratuita e descen-
tralizada. O documento, 
que comprova a situação 
vacinal de cada cidadão, 
é exigido por mais de 100 
países atualmente, em 
especial pela vacinação 
contra a febre amarela.

A partir de agora, o 
cidadão pode imprimir 
o cartão de qualquer 
lugar do mundo e assi-
nar no local indicado, 
sem necessidade de se 
descolar a um ponto de 
atendimento da Anvisa. 

DIVULGAÇÃO

Atualmente o Haoc atende 116 pacientes em turnos alternados

O setor de hemodiá-
lise do Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo 
(HAOC) comemora em 
janeiro cinco anos de 
funcionamento e atual-
mente atende 116 pa-
cientes, em turnos alter-
nados de três vezes por 
dia, seis dias por semana.

A hemodiálise é in-
dicada para pacientes 
com insuficiência re-
nal  aguda ou crôni-
ca graves. O procedi-
mento ocorre através 
de uma máquina que 
limpa e filtra o san-
gue, ou seja, faz parte 
do trabalho que o rim 
doente não pode fazer. 
O procedimento libera 
o corpo dos resíduos 
prejudiciais à saúde, 
como o excesso de sal 
e de líquidos e ajuda 
a manter o equilíbrio 
de substâncias como 
sódio, potássio, ureia e 
creatinina.

Por este motivo, o 
paciente tem uma roti-
na muito próxima não 
apenas com a equipe 
que faz o atendimento 

(composta por médi-
cos, enfermeiros, téc-
nicos de enfermagem, 
higiene, nutricionistas, 
psicóloga e assistente 
social), mas também 
com outros pacientes. 
Afinal, são quatro ho-
ras de tratamento em 
dias intercalados e é 
contínuo.

Os problemas renais 
podem ser provocados 
por doença autoimu-
ne, condições genética 
ou familiar e algumas 
adquir idas .  Mas em 
alguns casos é possível 
aplicar ações preven-
tivas, como cuidar da 
pressão arterial, uma 
vez que a hipertensão 
arterial prejudica o fun-
cionamento dos rins. 
Diabetes também leva 
à insuficiência renal. 
O transplante de rim 
também é uma possibi-
lidade para o paciente 
com insuficiência renal 
e é possível através de 
doador vivo (o mais 
comum é por familiares 
do paciente) ou então 
doadores falecidos.



UniMax de Indaiatuba oferece bolsas 
de até 100% para quem prestou o Enem
Para notas acima de 750 pontos no Enem, a bolsa é de 80% 
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A UniMAX, único Centro Universitário de Indaiatuba reconhecido pelo MEC oferece mais de 20 opções de graduação

Para aqueles que 
prestaram o ENEM 
(Exame Nacional 

do Ensino Médio), a Uni-
MAX – Centro Univer-
sitário Max Planck de 
Indaiatuba oferece bolsas 
que podem chegar até 
100%. O desconto vai 
de 10% a 80% de acordo 
com o desempenho no 
ENEM e pode ser cumu-
lado aos 20% de desconto 
concedidos àqueles que 
realizarem o pagamento 
até o quinto dia útil de 
cada mês. Na matrícu-
la, utilizando a nota do 
ENEM, o candidato pode 
conquistar 30% de bolsa 
acrescida dos 20% de 
pontualidade.

Já para transferências 
e retornos o desconto é 
de 20% de pontualidade 
+ 30% de bolsa para ma-
trícula e para o primeiro 
semestre de 2019.

A Campanha de pon-
tuação do ENEM é válida 
para praticamente todos os 
cursos da UniMAX, exceto 
Medicina e Enfermagem. 

 
Inscrições
Para se inscrever no Ves-
tibular2019  da UniMAX 
é necessário acessar o site 
http://www.faculdade-
max.edu.br/ ou o link . A 
prova pode ser realizada 
de segunda a sexta, às 10h 
ou às 19h, ou aos sábados, 
às 9h30, no campus I, 
que fica na Avenida 9 de 
dezembro, 460 – Jardim 
Pedroso.

Sobre a UniMAX
A UniMAX, único Centro 
Universitário de Indaiatuba 
reconhecido pelo MEC 
(Ministério da Educação) 
oferece mais de 20 opções 
de graduação nas áreas de 
Exatas, Humanas e Saúde. 
Todos os cursos possuem 
no mínimo 50% de aulas 
práticas desde o início, 
corpo docente altamente 
qualificado e infraestrutu-
ra moderna, com salas de 
aulas e laboratórios equi-
pados de acordo com as 
necessidades do mercado 
de trabalho. A instituição 
também é reconhecida 
com nota máxima (5) pelo 
MEC em corpo docente, 
infraestrutura e Projeto Pe-
dagógico do Curso (PPC).

Para 2019, a UniMAX 
traz novidades: a abertu-
ra do curso de Medicina 
aprovado pelo MEC com 
nota máxima e mais sete 
cursos no período diurno, 
Licenciatura e Bacharelado 
em Educação Física, Direi-
to, Farmácia, Fisioterapia, 
Nutrição, Biomedicina, 
Logística, além de Medi-
cina Veterinária, Enferma-
gem e Gastronomia que já 
eram ofertados nos dois 
períodos. 

No Centro Universitá-
rio Max Planck, o aluno 
aprende com o novo mo-
delo de ensino: EDUCAR, 
que tem por finalidade 
atender as necessidades 
de ensino da atualidade, 
possui parceria com o Goo-
gle For Education, com 
objetivo de desenvolver 
uma educação baseada 
em um currículo integrado 

por competências e apren-
dizado por projetos que 
estão relacionados às reais 
necessidades do mercado.

Entre os diferenciais 
da instituição, destaca-se 
também o HEV-UniMAX 
(Hospital-Escola Veteriná-
rio), localizado no campus 
II e que foi desenvolvido 
exclusivamente para o en-
sino de Medicina Veteriná-
ria, sendo o único da região 
com atendimento 24 horas 
para pequenos e grandes 
animais, incluindo a reali-
zação de cirurgias.

A UniMAX possui ain-
da biblioteca de 800 metros 
quadrados e com mais de 
40 mil exemplares dispo-
níveis tanto para alunos 
como para comunidade 
local, além de um anfiteatro 
moderno, equipado e com 
capacidade para aproxima-
damente 500 pessoas.

Dentre os mais de 30 la-

boratórios, o destaque está 
no Fab Lab, o primeiro da 
região com esse conceito e 
que é aberto a todos os alu-
nos da UniMAX e também 
à comunidade local. O Fab 
Lab faz parte de uma rede 
de laboratórios públicos, 
que propiciam interativi-
dade, criatividade, aprendi-
zado e inovação acessíveis 
a todos os interessados em 
desenvolver e construir 
projetos e ideias.  Por meio 
de processos colaborativos 
de criação, compartilha-
mento do conhecimento 
e uso de ferramentas de 
fabricação digital, o Fab 
Lab traz aos estudantes e à 
sociedade a possibilidade 
de aprender, projetar e 
produzir diversos tipos de 
objetos e em diferentes 
escalas, com o uso da im-
pressora 3D, a cortadora a 
laser e a fresadora CNC.

Outra novidade na Uni-

Conheça os cursos:
HUMANAS
Administração
Ciências Contábeis
Direito
Educação Física Licen-
ciatura
Gastronomia
Logística
Marketing
Pedagogia
Recursos Humanos
SAÚDE
Biomedicina
Educação Física Bacha-
relado
Enfermagem
Farmácia
Fisioterapia
Medicina 
Medicina Veterinária
Nutrição
EXATAS
Engenharia Civil
Engenharia de Controle e 
Automação (Mecatrônica)
Engenharia de Produção
Arquitetura e Urbanismo 
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MAX é a Mesa Digital 
de Anatomia, que revolu-
ciona o estudo do corpo 
humano e que permite que 
várias pessoas a utilizem 
ao mesmo tempo de forma 
independente. A platafor-
ma auxilia os estudantes a 
explorar dezenas de casos 
reais sem a necessidade de 
cadáveres.

O Centro Universitário 
oferece ainda o UNIEDU-
CA, programa estudantil, 
totalmente sem juros: o 
aluno paga 50% da mensa-
lidade durante a graduação 
e o restante somente após o 
término do curso. Já o Pro-
grama de Monitoria, oferece 
uma bolsa-auxílio ao aluno, 
ao mesmo tempo em que 
desenvolve suas habilidades 
para a carreira docente, nas 
funções de ensino, pesquisa 
e extensão, além da oportu-
nidade de pré-capacitação 
profissional.
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Bandeira tarifária de 
energia permanece verde
Os consumidores não pagarão custo extra pela energia
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A conta de ener-
gia do mês de 
fevereiro será 

sem acréscimo para o 
consumidor, segundo 
a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel). 
Isso porque a bandeira 
tarifária verde permane-
cerá pelo terceiro mês 
consecutivo.

Ainda de acordo com 
a Aneel, apesar da manu-
tenção da bandeira, o mês 
de janeiro apresentou 
volume menor de chuvas 
que o esperado.

Em nota, a agência 
disse que, “mesmo com a 
elevação do Preço de Li-
quidação das Diferenças 
(PLD) provocada pela 

diminuição das chuvas 
em janeiro, a estação 
chuvosa está em curso, 
propiciando elevação 
gradativa da produção 
de energia pelas usinas 
hidrelétricas e melhora 
do nível dos reservató-
rios, com a consequente 
recuperação do risco hi-
drológico (GSF)”.

O GSF e o PLD são as 
duas variáveis que deter-

minam a cor da bandeira 
a ser acionada, disse a 
Aneel.

Criado pela ANEEL, 
o sistema de bandeiras 
tarifárias sinaliza o custo 
real da energia gerada, 
possibilitando aos con-
sumidores o bom uso da 
energia elétrica. O fun-
cionamento das bandei-
ras tarifárias é simples: 
as cores verde, amarela 

ou vermelha (nos pata-
mares 1 e 2) indicam se 
a energia custará mais 
ou menos em função das 
condições de geração.

Com as bandeiras, a 
conta de luz ficou mais 
transparente e o con-
sumidor tem a melhor 
informação, para usar a 
energia elétrica de forma 
mais eficiente, sem des-
perdícios.

O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada

Rombo aumenta para 
R$ 290 bilhões em 2018

PREVIDÊNCIA

O déficit somado das 
previdências do setor 
privado, dos servidores 
públicos da União e dos 
militares aumentou 8% 
e fechou 2018 em R$ 
290,297 bilhões, divul-
gou o Tesouro Nacional. 
Em valores absolutos, 
o rombo aumentou R$ 
21,5 bilhões, repetindo 
o recorde da série his-
tórica.

No Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), 
que engloba os trabalha-
dores do setor privado, o 
déficit aumentou 7%, de 
R$ 182,45 bilhões em 
2017 para R$ 195,197 
bilhões no ano passa-
do. No Regime Próprio 
de Previdência Social 
(RPPS), que atende os 
servidores públicos civis 
da União, o resultado 
negativo passou de R$ 
45,25 bilhões para R$ 

46,4 bilhões na mesma 
comparação.

No regime dos mili-
tares, o déficit aumen-
tou de R$ 37,68 bilhões 
em 2017 para R$ 43,9 
bilhões em 2018. No 
Fundo Constitucional 
do Distrito Federal, que 
complementa o salário de 
servidores das áreas de 
saúde, educação e segu-
rança do DF, o resultado 
negativo subiu de R$ 
3,42 bilhões para R$ 4,8 
bilhões.

Segundo o secretário 
do Tesouro Nacional, 
Mansueto Almeida, so-
mente a aprovação de 
uma reforma da Previdên-
cia poderá segurar o cres-
cimento do déficit. Caso 
contrário, o desequilíbrio 
das contas públicas se in-
tensificará não apenas na 
União, mas nos estados e 
nas prefeituras.
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Primavera sofre primeiro revés na A3
Fantasma venceu Grêmio Osasco no dia 26, mas acabou derrotado pelo Velo Clube
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No  ú l t imo  sá -
bado, dia 26, o 
Primavera re-

cebeu o Grêmio Osasco 
pela terceira rodada do 
Campeonato Paulista. 
Na rodada anterior o 
fantasma empatou com 
o Noroeste em Bauru.

Logo aos cinco mi-
nutos Lucas Cunha saiu 
cara a cara com o goleiro e 
marcou 1 a 0. Após o gol, 
o jogo deu uma esfriada e 
os times demoravam para 
encontrar as chances de 
real perigo. Após a parada 
técnica, os dois times tive-
ram boas oportunidades. 

O GEO obrigou o 
goleiro do Primavera a 
trabalhar e, logo depois, 
Jefferson cabeceou e acer-
tou a trave dos mandantes, 
mas o gol não veio.

No segundo tempo, o 
Primavera até começou 
bem, mas o time da casa 
esfriou e o Grêmio Osasco 
começou a ir para cima. O 
clima ficou quente quando 
a partida caminhava para 
a reta final e Franklin, do 
Grêmio Osasco, acabou 
expulso. Ainda assim, o 
GEO foi com tudo em 
busca do empate nos últi-
mos minutos da partida. O 

time visitante ficou perto 
do empate, mas parou no 
goleiro Filipe.

Primavera x Velo Clube
Na noite da última quarta-
-feira, dia 30, o Primavera 
foi até Rio Claro para 
enfrenta o líder da compe-
tição o Velo Clube.

Contando com o apoio 
dos seus torcedores, o 
Velo Clube não demorou 

a envolver o Primavera e 
precisou de 17 minutos 
para abrir marcador. Léo 
Santos aproveitou a sobra 
e mandou para o gol. A 
bola ainda desviou em 
Guilherme antes de parar 
no fundo das redes.

O Primavera tentou 
reagir ainda na primeira 
etapa, mas parou no go-
leiro Felipe. Ele fez gran-
des defesas para segurar 

o resultado. O time de 
Indaiatuba chegou a ficar 
com um a mais, após ex-
pulsão de Adriano, mas 
a superioridade numérica 
não durou muito. Logo 
na sequência, Jesiel fez 
falta, levou o vermelho e 
deixou cada equipe com 
dez em campo.

Com mais espaço, o 
Primavera se atirou ao 
ataque no segundo tempo 

e viu Felipe brilhar. O 
goleiro fez um milagre na 
tentativa de Diogo Lom-
ba. A resposta veio com 
Caio Henrique, que por 
muito pouco não jogou 
contra o próprio gol.

O Velo Clube apro-
veitou os buracos na 
defesa do Primavera 
para definir a partida 
aos 25 minutos, com 
gol marcado por Pe-
dro Henrique. Com boa 
vantagem, o time de Rio 
Claro apenas adminis-
trou o resultado de 2x0 
para confirmar mais um 
triunfo no torneio.

Com a derrota o fan-
tasma saiu da zona de 
classificação e ficou 
na nona posição com 
sete pontos. O fantasma 
entra em campo ama-
nhã, às 16 horas, para 
enfrentar a equipe do 
Olímpia em Indaiatuba.

Na noite da última quarta, 
o Velo Clube derrotou 
o Primavera por 2 a 0 
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Tornados é vice-campeão 
no 1º São Pedro Seven
Equipe agora se prepara para as competições desta temporada 

BOANERGES GONÇALVES

Patrulha Canina inicia 
atividades em Indaiatuba

Na última partida o Tornados enfrentou a equipe de Ura e venceu por 52x0

A equipe mascu-
lina de rugby 
conquis tou o 

vice-campeonato no 1º 
São Pedro Seven realiza-
do no começo desse mês.

Durante o torneio 
cada equipe jogou seis 
jogos. Além do tornados,  
participaram as equipes 
Locomotiva, Jaguares, 
Piratas de Americana-
-SP, Piracicaba, Red 
Horse e Ura.

Na primeira partida 
a equipe de Indaiatuba 

venceu a Locomotiva 
pelo placar de 54x0. O 
segundo jogo foi contra 
o Jaguares por 50x12. 
Já a terceira partida foi 
contra o Piratas, mas a 
equipe não conseguiu 
repetir o mesmo desem-
penho das duas últimas 
partidas, e acabou der-
rotado pelo placar de 
31x 12.

No quarto jogo a 
equipe se redimiu e 
conquistou nova vitória 
em cima de Piracicaba 

por 47x5. Na penúlti-
ma partida o Tornados 
enfrentou o Red Horse 
e não teve dificuldades 
para vencer pelo placar 
de 55x0. 

Na última partida o 
Tornados enfrentou a 
equipe de Ura e assim 
como o jogo anterior, 
a equipe de Indaiatuba 
sobressaiu em cima do 
adversário e venceu por 
52x0. Como teve a der-
rota na terceira partida 
a equipe acabou ficando 

em segundo lugar.
A equipe agora se pre-

para para as competições 
desta temporada visando 
conquistar o mesmo su-
cesso do ano passado, em 
que se sagrou bicampeão 
do Campeonato Paulista 
B, além de campeão da 
Copa RMC Asa Alumí-
nio, bicampeão da Taça 
Tupi (brasileiro da segun-
da divisão), bicampeão 
da Taça Laranja e bi-
campeão da Taça Renato 
Colicchio.

DIVULGAÇÃO

O objetivo da Patrulha Canina é ajudar diversas ONGs da cidade

O Projeto Patrulha 
Canina começou no co-
meço desse mês, em 
Indaiatuba, e está com 
várias novidades. De 
acordo com o organiza-
dor, Mike Cesar Silva, 
o projeto surgiu, após 
diversas reuniões com 
vereadores da cidade. 
“Nosso projeto de iní-
cio é arrecadar fundos 
para ajudar as ONGs da 
cidade, e se der tudo cer-
to vamos abrir a nossa 
própria”, conta.

O grande objetivo do 
projeto é ajudar diversas 
ONGs da cidade e para 
isso o acontecerá o 1º 
Campeonato de Futebol 
de Areia. “O evento 
estava marcado para o 

dia 03, mas a prefeitu-
ra pediu para cancelar 
o evento por conta do 
campinho, pois existem 
riscos de pessoas se 
machucarem. O Torneio 
será feito com 16 times, 
então será realizado em 
dois dias”, explica Sil-
va.

Por conta da alte-
ração da data algumas 
das equipes não confir-
maram presença para o 
campeonato, mas o pro-
jeto está em contato para 
a realização do evento.

O Projeto conta com 
29 participantes  
que auxiliam as ONGs 
com doações e buscando 
recurso para que esse 
projeto seja duradouro.

PROJETO

IndaNove retorna dia 24 de fevereiro ao Indaiatuba Clube
RETORNO

A partir das 7h do dia 
24 de fevereiro, o Indaia-
tuba Clube e o Clube 9 
de Julho realizam mais 
uma edição do IndaNove, 
evento multi esportivo que 
tem como objetivo realizar 
a integração entre os asso-
ciados dos dois maiores 
clubes sociais/esportivos 
da cidade.

O evento será dispu-
tado nas dependências do 

IC e terá jogos, disputas e 
apresentações de corrida 
de rua, futebol, triátlon, 
tênis, vôlei, basquete, fut-
sal, natação, alongamento, 
yoga, pilates, judô, muay 
thai, capoeira, ballet infan-
til, dança de salão, jazz ju-
venil, dança do ventre, hip 
hop, treinamento funcional 
e zumba/ritmos.

Para participar do even-
to os associados dos dois 

clubes devem se inscrever 
diretamente nas secretarias 
de esporte de cada clube. 
Os interessados devem 
estar em dia com as obri-
gações estatutárias e finan-
ceiras de cada associação.

Nenhuma atividade 
terá a contagem de pontos e 
o “fair play” será exigência 
em todas as modalidades, 
podendo o associado que 
apresentar comportamento 

inadequado, ser banido 
dos próximos eventos e 
sofrer punições de acordo 
com o estatuto de cada 
instituição.

A abertura do Inda-
Nove será feita com uma 
corrida de rua com um 
percurso de cinco quilô-
metros, com largada no 
Indaiatuba Clube, um 
percurso passando pela 
sede do Clube 9 de Julho e 

a linha de chegada no IC.
Os times de futebol, 

vôlei, basquete e futsal 
serão montados pelos pro-
fessores dos dois Clubes, 
que serão os responsáveis 
pela apresentação das 
equipes.

O Presidente do In-
daiatuba Clube fala um 
pouco sobre esse retor-
no. “O resgate do evento 
IndaNove é de enorme 

importância, pois os dois 
clubes são irmãos e com 
esporte buscamos integrar 
seus participantes e de 
construir amizades”.

Segundo a coorde-
nadora de esportes do 
Indaiatuba Clube, Renata 
Lima, o IndaNove terá 
uma edição por ano, com 
o evento de 2020 já con-
firmado para as dependên-
cias do Clube 9 de Julho.



Preso suspeito de roubar a Prossegur 
Assalto ocorreu em julho de 2016 em Ribeirão Preto; Acusado estava trabalhando na cidade
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ACIDENTE
Dois Guardas Civis ficam 
feridos após colisão

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

Na época foram roubado da Prossegur cerca de R$ 50 milhões

Na manhã da úl-
tima segunda-
-feira, dia 28, 

Michel Viana Santos, 
de 28 anos, foi preso 
suspeito de participar de 
um assalto na Prossegur 
em julho de 2016, na ci-
dade de Ribeirão Preto. 
Ele também é acusado 
de ter participado de 
um assalto semelhante 
a uma transportadora 
de valores em Uberaba 
(MG), em 2017.  O acu-

Na manhã da última 
quarta-feira, dia 30, um 
acidente envolvendo 
dois Guardas Civis e 
um veículo do Conse-
lho Tutelar foi registra-
do na Rua dos Indaiás 
próximos ao CDHU.

Os  do i s  Gua rdas 
foram atendidos e le-
vados para o Hospital 
Augusto de Oliveira 
Camargo com ferimen-
tos leves. O motorista 
do carro não se feriu no 
acidente.

PRISÃO PEDOFILIA
Homem é preso depois atear 
fogo em sua companheira

Lutador acusado de estupro de vulnerável é preso

No último domingo, 
dia 27, a Guarda Civil 
foi acionada para atender 
uma ocorrência de homi-
cídio tentado.

Segundos as primeiras 
informações recebidas 
pelo COADE, o Centro de 
Operações, Atendimento 
e Despacho da Guarda 
Civil, um homem ateou 
fogo em sua companheira 
em sua residência, na Rua 
Padre Bento Pacheco, na 
Vila Furlan.

A equipe da viatura 
112 deslocou com urgên-
cia até o local, onde en-
controu um homem com 
uma mangueira na mão, 
e a vítima, com grandes 
queimaduras pelo corpo.

Questionado, o ho-
mem informou aos guar-
das que passou o dia 
bebendo com sua com-
panheira e que em deter-
minado momento ela co-
meçou uma discussão por 
ciúmes. Ainda segundo o 
homem, ela disse que iria 

se matar, pegou um galão 
com álcool que existia 
na residência, derramou 
sobre o corpo e ateou 
fogo. Ele então pegou a 
mangueira para apagar 
o fogo.

Ela foi levada ao Hos-
pital Augusto de Oliveira 
Camargo, pela Unidade 
de Resgate do Corpo de 
Bombeiros, onde recebeu 
atendimento médico.

O delegado determi-
nou a presença da perícia 
no local e durante os tra-
balhos da perícia, chegou 
a informação de que a 
vítima, no hospital, rela-
tou que seu companheiro 
foi o responsável pelo 
ocorrido.

Diante da alegação, o 
delegado determinou que 
o homem fosse detido e 
conduzido até a delegacia 
de polícia, onde o dele-
gado determinou a sua 
prisão em flagrante. Ele 
permaneceu a disposição 
da justiça.

Na manhã de segunda-feira, dia 
28, a Polícia Civil cumpriu o man-
dato de prisão contra o lutador de 
MMA Anderson Junior Moreira 
Medeiros, de 38 anos. Ele estava 
sendo procurado pela Justiça des-
de 2013, por estupro de vulnerável 
e foi preso em Porangaba (SP).

O acusado dava aulas de luta 
para crianças em um projeto de-
senvolvido em uma escola munici-
pal de Indaiatuba. Havia um man-
dado de prisão expedido contra o 
lutador, que foi condenado a 27 

anos de prisão, 2 meses e 20 dias 
por estuprar duas enteadas de 12 
e 14 anos em dezembro de 2013.

Os policiais foram até o local 
de trabalho e questionaram o nome 
e o suspeito deu um nome falso aos 
investigadores. Até que mostraram 
a foto dele que constava como pro-
curado. Foi aí que ele assumiu que 
era realmente o acusado procurado 
pelo crime.

Medeiros foi preso e, após ter 
sido ouvido, foi levado para uma 
cadeia de Itatinga (SP).

sado nega ter participa-
do dos assaltos.

A Polícia Civil de 
São Paulo e de Minas 
Gerais realizaram sua 
prisão em um aparta-
mento da cidade. No 
local foram localizados 
um revólver 9 milíme-
tros, com dois carre-
gadores e 43 munições 
que ainda não haviam 
sido utilizadas.

O acusado partici-
pou de uma audiência 
de custódia, realizada 
em Indaiatuba, em ra-
zão de estar portando a 

arma ilegalmente. De-
pois, ele foi levado para 
a prisão em Uberaba.

O assalto em Ribei-
rão Preto foi considera-
do o maior roubo regis-
trado na cidade. Teria 
sido roubado mais de R$ 
50 milhões, além disso 
duas pessoas morreram 
na ação dos bandidos, 
entre elas, um policial 
militar rodoviário.

No mês de dezembro 
quatro suspeitos do as-
salto foram condenados 
a 481 anos de prisão, na 
soma das sentenças. 

Anderson foi 
condenado a 27 
anos, 2 meses e 
20 dias de prisão



Horóscopo de 1º a 07/02 
Por Alex Costa Guimarães
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Palpites dos vencedores do Oscar pode render vários prêmios

Topázio Cinemas realiza 
novo concurso cultural Continuam as induções sobre o excesso de emoções a 

que o ariano está sendo exposto. Sua força interior está 
sendo forçada a sair e ele deve buscar evitar ficar parado 
ou passivo. Pode ter que mudar de localidade ou alterar 
sua maneira de trabalhar.Sua vida profissional sofre alç-
terações em funções dessas mudanças em sua vida.

O taurino entra em uma fase de expansão. Sua aparên-
cia, hábitos, oportunidades, seu trabalho e sua saúde 
recebem um forte influxo de força renovadora. É de se 
esperar que haja expansões em sua vida pessoal, embo-
ra essa expansão possa causar um certo medo, o nativo 
precisa entender que o movimento é bom.  

O geminiano também passa por uma fase de expansão, 
é um período que ele se permite expandir sua forma de 
ver a vida, sua vida estará refletindo de forma direta e 
clara , toda sua amenira de pensar. Portanto cuidado com 
seus pensamentos. Por outro lado, sua vida familiar pode 

precisar de paciência pois tende a sofrer reveses emocionais, por falta 
de um posicionamento de tua parte.

Os cancerianos estão passando por forte transformações 
emocionais nos relacionamentos. Alguns formalizam 
seu relacionamento, outros terminam, o que marca esse 
período é a necessidade de ser autêntico e realista con-
sigo mesmo. Retirar bloqueios dentro de si, é a neces-
sidade do momento.

O trabalho do leonino estará em grande transformação. 
Sua vida afetiva-amorosa ganha novas perspectivas e 
seu relacionamento tras definições e valores para sua 
vida que não havia antes. Momentos especiais que estão 
transformando a cabeça do leonino.Aproveite para não 

ficar preso nas coisas do dia-a-dia.

O virginiano tem um trabalho importante a faze com sua 
consciencia nessas semanas. Pode ser dificil enxergar 
algumas coisas acerca de seus hábitos e posturas, mas 
terá todas as condições de organizar sua maneira de ver a 
vida e sua alegria pode surgir de um modo bem diferente 
do que está acostumado. É um momento para trabalhar e não de lazer.

O foco do libriano é sua casa, sua familia, seus irmãos ou pa-
rentes pedem reforma em sua maneira de sentir e demonstrar 
seus sentimentos. Pode ser que haja grandes mudanças em 
seu lar, ou dentro de sua vida familiar. Pode estar encerrando 
ou iniciando um fato que há muito gostaria que ocorresse.

Continua a indução de que escorpiano permanecerá mais introspecti-
vo que antes. Sua mente rígida estará sofrendo pressões 
para poder renovar e assim, ver a vida com novas pers-
pectivas. Esse período marca o início e término de proje-
tos. Pode fazer uma viagem por estas semanas.

O sagitariano continua vivendo um período mais introspectivo (que só 
por ser introspectivo, jé por si só um pouco dificil). Há 
grandes possibilidades de renovar seus valores pessoais, 
de se permitir ver de forma diferente. A cura de diversos 
problemas tanto mentais quanto emocionais e físicos, es-
tão na dependencia do quanto consegue obter essa nova 

visão de vida.

Tenha paciência, pois as tensões continuam: pessoas de longe podem 
inferir de forma negativa, existem condições de viajar 
para longe para melhorar sua visão de vida, sua mente 
estará em expansão embora possa causar um impacto 
emocional que o deixe com medo. Apesar disso tudo ,o 
momento mostra sua força pessoal sendo ativada para 
melhor enfrentar a vida. Expansão de consciencia por estas semanas.

Renovação das estruturas internas é o que está sendo solicitado do aquaria-
no. Hábitos e maneiras precisam ser modificados. Os relacio-
namentos e a vida social podem chegar mais facilmente ao 
nativo por estes dias. Sua mente entra em fase de expansão 
de forma inesperada e aos sopapos. Aproveite para expandir 
sua consciencia. 

O trabalho, seus relacionamentos (incluindo o conjuge), seu 
trabalho, sua saúde, sua familia e seus parentes tendem a ser 
um ponto de problemas que o nativo precisará aprender a como 
lidar com isso. Conjuge em destaque na vida do pisciano.

O Topázio Cinemas 
já está em clima 
de tapete verme-

lho e promove a quarta 
edição do Concurso Cul-
tural Oscar 2019. De 4 
a 23 de fevereiro, os fãs 
poderão dar seus palpites 
sobre os ganhadores das 
estatuetas do maior even-
to de cinema do mundo. 
A participação é gratuita 
e quem acertar o maior 
número de vencedores 
concorrerá a prêmios es-
peciais, como seis meses 
de cinema na faixa. 

O Oscar 2019 aconte-
ce dia 24 de fevereiro e 
para participar do concur-
so, é preciso preencher 
um formulário oficial até 
as 23h59 do dia 23. Ele 
ficará disponível no site 
do Topázio Cinemas e 
também em suas redes 
sociais. Palpites realiza-
dos após o prazo serão 
desclassificados.

As indicações devem 

ser realizadas nas cate-
gorias Melhor Filme, 
Melhor Direção, Melhor 
Ator, Melhor Atriz, Me-
lhor Ator Coadjuvante, 
Melhor Atriz Coadjuvan-
te, Melhor Roteiro Adap-
tado, Melhor Roteiro Ori-
ginal, Melhor Filme de 
Animação e Melhor Filme 
Estrangeiro. Para cada ca-
tegoria deve ser feita ape-
nas uma indicação. Caso 
haja mais de um palpite, 
será considerado apenas 
o primeiro registro.

VIP
O vencedor será aquele 
que acertar o maior nú-
mero de palpites sobre 

os ganhadores do Oscar 
2019. O resultado será 
anunciado no dia 25 de 
fevereiro e o primeiro 
colocado ganhará uma 
carteirinha VIP para as-
sistir qualquer filme no 
Topázio Cinemas por seis 
meses. O segundo recebe 
cinco pares de ingressos, 
enquanto o terceiro lugar 
ganha quatro pares de in-
gressos, válidos por um 
mês. Em caso de duas ou 
mais pessoas acertarem 
o mesmo número de 
palpites, o primeiro cri-
tério de desempate será 
quem acertar o vence-
dor da categoria Melhor 
Filme. Caso a igualdade 

persista, será levada em 
consideração o dia de 
registro dos palpites e, 
por último, o horário de 
registro do cadastro.

Responsável pelo de-
partamento de Marke-
ting do Topázio Cine-
mas, Bruna Mascare-
nhas salienta que o con-
curso, criado em 2016, 
representa uma forma 
interativa e divertida 
de acompanhar o Os-
car. “É a oportunidade 
dos fãs mostrarem que 
realmente entendem de 
cinema, pois seus palpi-
tes podem garantir bons 
prêmios”, diz. “Mas o 
concurso também tem 
por objetivo incentivar 
outras pessoas a busca-
rem mais conhecimento 
sobre cinema e, cla-
ro, acompanhar sempre 
nossos lançamentos”.

Para saber mais e pre-
encher o formulário, a 
partir da próxima segun-
da-feira, 4 de fevereiro, 
basta acessar www.topa-
ziocinemas.com.br. 



Irmãos Piologo se unem ao McDonald’s
Irmãos de Indaiatuba desenvolveram vídeo especialmente para promoção Clássicos do Dia
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LOURIVAL RIBEIRO/SBT

Reconhecidos nacio-
nalmente por víde-
os como Avaiana 

de Pau, um dos primeiros 
a viralizar na internet, os 
irmãos Ricardo e Rodrigo 
Piologo, de Indaiatuba, se 
reinventaram com o passar 
dos anos e criaram novos 
produtos para atingir um 
público cada vez mais exi-
gente. Uma das criações foi 
o ParTOBA, que reúne ví-
deos com os mais variados 
(e dolorosos) acidentes, que 
ganham um roteiro único e 
uma locução escrachada. A 
ideia deu tão certo que, 
além do canal dos Irmãos 
Piologo no YouTube, o 
quadro conquistou es-
paço na programação do 
canal Multishow.

Lançada na última terça 
(29) e criada para viralizar, 
a campanha #OlhaQuem-
Caiu, do McDonald’s, 
mistura a irreverência 
dos Irmãos Piologo com 

uma mensagem direta: 
os preços dos sanduíches 
que integram a promoção 
Clássicos do Dia caíram. 
No total, são sete opções 
que fazem parte do menu 
promocional da rede e 
passam a custar R$ 7,90. O 
novo preço vale para todos 
os restaurantes do Brasil.

“Como líderes de 
mercado estamos sempre 
propondo inovações no 
cardápio para que os nos-
sos mais de dois milhões 
de clientes diários”, afir-
ma João Branco, Diretor 
Sênior de Marketing do 
McDonald’s no Brasil. 
“Sabemos que cada pessoa 
tem seu desejo singular e 
nossa preocupação é aten-
der a cada um. Queremos 
que todos tenham seu mo-
mento de indulgência com 
qualidade de produto”.

Para contar essa no-
vidade, a marca – em 
parceria com a DPZT e 
SunsetDDB – produziu 
dois filmes para TV e uma 
campanha digital em que 

usam o quadro ParTOBA, 
para associar a queda de 
preço dos sanduíches de 
forma descontraída. “Mais 
uma vez, usamos uma 
referência pop nativa do 
mundo digital para entre-
ter nossos consumidores. 
Além da sinergia de uma 
marca fun como o McDo-
nald’s e a descontração 
do ParTOBA, há também 
uma conexão entre o be-
nefício a ser comunicado 
e o conteúdo em si do pro-
grama“, explica Adriano 
Alarcon, VP de Criação e 
Conteúdo da SunsetDDB.

Parceria
O Mais Expressão bateu 
um papo com Ricardo Pio-
logo, que deu detalhes da 
campanha. “Foi a agência 
que nos procurou. Como 
eles estavam com a ideia 
de brincar com ‘o preço 
caiu’ e já conheciam o 
ParTOBA, acharam que 
tinha tudo a ver”, explica. 
“Para a produção do vídeo, 
nos mandaram algumas 

sugestões, principalmente 
por causa de direitos auto-
rais. O roteiro foi livre, pu-
demos criar os nomes dos 
personagens e falar como 
a gente queria, dentro das 
limitações de tempo, que 
foi o nosso maior desafio. 
Fizemos e tivemos pou-
quíssimas alterações”.

Ricardo garante que 
o cachê será pago em di-
nheiro, e não em nuggets 
ou batata frita. “O cachê 
vai ser em dinheiro mesmo, 
mas a gente já pediu uns 
lanches e brinquedos do 
McDonald’s”, brinca. 
Questionado sobre 
quais personagens 

criados pelos 
Irmãos Pio-

logo poderiam encontrar 
espaço em uma nova cam-
panha da rede de restau-
rantes, ele dá dicas. “Um 
personagem interessante 
seria o Chuq Nóia, porque 
é meio mito tudo o que ele 
faz. Acho um pouco difícil, 
pelo teor, mas usar o Pastor 
Metralhadora seria legal, 
porque ele sempre pensa 
em dinheiro e poderíamos 
fazer uma brincadeira so-
bre baixar o valor”, analisa.

Na promoção Clás-
sicos do Dia, 

sanduíches selecionados 
são vendidos promocio-
nalmente por R$ 7.90. As 
opções são Triplo Tas-
ty (domingo), McNífico 
Bacon (segunda-feira), 
Triplo Burger Bacon 
(terça-feira), Big Mac 
(quarta-feira), Cheddar 
McMelt (quinta-feira), 
Quarterão (sexta-feira) 
e Triplo Cheeseburger 
(sábado). No combo, que 
acompanha McFritas ou 
salada, além da bebida, o 

valor é de R$ 19,90. 
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Nos Estados Unidos, as versões já fazem sucesso há alguns anos e se caracterizam pelas carrocerias pretas 
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do Teste especial para Agência 
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Estilo “noturno” é o destaque da edição 
especial Midnight do Chevrolet Trackera

Nos Estados Uni-
dos, as versões 
Midnight dos 

utilitários Chevrolet já 
fazem sucesso há al-
guns anos e se caracte-
rizam pelas carrocerias 
pretas acompanhadas 
de acabamentos escu-
recidos. Em maio do 
ano passado, chegaram 
ao Brasil, inicialmen-
te na picape S10. Em 
outubro, foi a vez do 
utilitário esportivo Tra-
cker, que é importado 
do México. Baseado na 
versão “top” Premier, o 
Tracker Midnight tam-
bém radicaliza na tona-
lidade que há tempos 
anda em alta entre os 
fãs da personalização 
automotiva. A carro-
ceria é sempre preto 
metálico e os cromados 
nas maçanetas e no friso 
da tampa traseira deram 
lugar a revestimentos 
negros. Na frente, as 
grades são pretas e os 
faróis usam máscaras 
negras. As rodas aro 18 
são pintadas de preto. 
Até as “gravatas” da 
logomarca da Chevro-
let, ostentadas no centro 
da grade frontal e na 
traseira e que são tra-
dicionalmente douradas 

em todos os modelos 
da marca, adotam em 
estilo “black-tie” na 
série Midnight. Como 
“assinatura”, apenas um 
discreto emblema na 
tampa do porta-malas 
ressalta a “grife”. 

Por dentro, o Tracker 
Midnight coerentemen-
te manteve o tom “no-
turno” – afinal, “Mid-
night” significa meia-
-noite em inglês. Portas 
e teto são revestidos em 
cor preta, assim com 
os bancos em couro. 
As tonalidades escuras 
predominam no painel 
e detalhes do console 

central e das molduras 
do ar-condicionado e do 
multimídia, em plástico 
brilhante. Apenas a in-
defectível “gravatinha” 
no centro do volante 
revestido de couro pre-
servou a clássica cor 
dourada. 

Como a  ba se  do 
Tracker Midnight é a 
versão de topo Pre-
mier, o veículo é bem 
equipado. Controle ele-
trônico de estabilidade 
e de tração, assistente 
de partida em rampa, 
sensor de ponto cego 
e câmara de ré com 
alerta de movimentação 
traseira, ignição por 
botão, destravamento 
das portas pela chave 
presencial, ar-condi-
cionado, Isofix para 
fixação de cadeirinha 
infantil, sistema de som 
com seis alto-falantes 
e tweeter, retrovisores 
elétricos rebatíveis ele-
tricamente, computador 
de bordo com indicador 
da vida útil do óleo, 
lanternas em leds, teto 
solar, controle de ve-
locidade de cruzeiro, 
regulagem de al tura 
dos faróis e banco do 
motorista com regula-
gem lombar elétrica são 
itens de série. Todavia, 
airbags laterais e de 

cortina, alerta de coli-
são frontal e de aviso 
de saída de faixa, dis-
poníveis para o Tracker 
Premier, ficam de fora 
na versão Midnight. A 
central multimídia, a 
mesma da Premier, tem 
tela sensível ao toque 
e  é  compatível  com 
Android Auto e Apple 
CarPlay. 

Ficha técnica
Motor: Etanol e gaso-
lina, dianteiro, trans-
versal, 1.399 cm³, com 
quatro cilindros em li-
nha, quatro válvulas 
por cilindro, turbocom-
pressor, injeção direta e 
controle eletrônico de 
aceleração.
Transmissão: Câmbio 

automático de seis 6 à 
frente e uma a ré. Tra-
ção dianteira. Controle 
eletrônico de tração.
P o t ê n c i a  m á x i m a : 
1 5 3 / 1 5 0  c a v a l o s  a 
5.200/5.600 rpm com 
etanol/gasolina.
T o r q u e  m á x i m o : 
2 4 , 5 / 2 4  k g f m  a  2 
mil/2.100 rpm com eta-
nol/gasolina.
Taxa de compressão: 
10,01:1.
Carroceria: Utilitário 
esportivo em monoblo-
co com quatro portas e 
cinco lugares. Com 4,26 
metros de comprimento, 
1,78 m de largura, 1,68 
m de altura e 2,55 m de 
distância de entre-eixos. 
Oferece airbags frontais 
de série.

Peso: 1.413 kg.
Capacidade do porta-
-malas: 306 litros.
Tanque de combustí-
vel: 53 litros.
Suspensão: Dianteira 
do tipo independente 
McPherson, barra estabi-
lizadora e amortecedores 
telescópicos hidráulicos 
pressurizados a gás. Tra-
seira com eixo de torção 
e amortecedores telescó-
picos hidráulicos pressu-
rizados a gás. Controle 
eletrônico de estabilidade.
Pneus: 215/55 R18.
Freios: Discos diantei-
ros ventilados na frente 
e tambores atrás. Ofere-
ce ABS com EBD.
Produção:  San Luís 
Potosí, México.
Preço: R$ 106.290.
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Empório Mimos Pets oferecendo o 
melhor produto para cães e gatos
Loja trabalha com produtos diferenciados e naturais para cães e gatos
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FOTOS: JME

Você quer  um 
produto diferen-
ciado para seu 

animal de estimação? 
Oferecer alimentos sau-
dáveis e naturais? Então 
você não pode deixar 
de conhecer o Empório 
Mimos Pets que oferece 
o que há de melhor para 
cães e gatos.

Instalado em Indaia-
tuba, na Rua Pedro Gon-
çalves, 1159, Centro, o 
Empório possui produtos 
diferenciados e natu-
rais. “Estamos trazendo 
para a cidade produtos 
que não se encontram 
em qualquer petshop. 
Foram diversas buscas 
para trazer o melhor para 
a alimentação de cães e 
gatos”, conta a proprietá-
ria Rosana Vendramini.

O Empório Mimos 
Pets oferece alimentação 

natural, sob encomenda, 
composta por carnes e 
legumes. Além disso, 
Rosana explica que a 
alimentação é balan-
ceada, com quantidade 
ideal diária para cada 
tamanho do pet, e pode 
ser produzida de acordo 
com a preferência do 
animal. “Pode ser com 
carne bovina, de frango 
ou de porco”.

A loja ainda possui 
rações vegana e vegeta-
riana, além de petiscos 
naturais feito com fari-
nha de arroz, linhaça e 
legumes. “Não há co-
rante em nossos petis-
cos e eles são todos em 
formatos diferenciados 
como pizza, chocolate, 
bolacha, hambúrguer, 
entre outros”, conta a 
proprietária.

O Empório ainda 
oferece produtos dife-
renciados, que não são 
encontrados em outras 

lojas como pipoca doce 
ou salgada, sorvete, cer-
veja, molho para ração, 
gelatina fitoterápico, 
patê, bolo de caneca, 
além de café e biscoi-
tos. “Todos os produtos 
são fabricados com pro-
dutos naturais e feitos 
especialmente para os 
donos exigentes e que se 
preocupam com a saúde 
do seu animal de esti-
mação”, explica Rosana.

Na higiene a loja 
oferece shampoo, con-
dicionador,  máscara 
de tratamento, colônia, 
lenço umedecido e pas-
ta de dente.

Novidades
E para quem pensa que o 
animal não tem direito a 
uma festa de aniversário, 
se engana! No Empó-
rio Mimos Pets há um 
espaço exclusivo para 
realizar a festa do seu 
pet, com direito a bolo e 

brigadeiro. “Não cobra-
mos aluguel do espaço. 
Somente é cobrado o 
que o dono quer na festa 
como bolo, pipoca, gela-
tina, cerveja, brigadeiro, 
entre outros”, explica 
Rosana.

Para a festa pode con-
vidar os amiguinhos do 
pet e escolher o tema da 
decoração.

Além disso, o espaço 
ainda oferece o Cantinho 
Pets com piscina de bo-
linha para que o seu cão 
possa se divertir enquan-
to você faz compras no 
centro da cidade, vai até 
o banco ou a uma consul-
ta médica. “Cuidamos do 
animal enquanto o dono 
resolver suas coisas pela 
cidade. Oferecemos o 
carinho e atenção que 
ele merece durante a au-
sência do dono”, conta a 
proprietária.

A loja também possui 
roupas para cães exclu-

sivas e com modelos de 
roupas infantil, além de 
sapatos, calcinha, boné, 
coleira e brinquedos.

Inauguração
Rosana ainda conta que 
o Empório Mimos Pets 
vem com novidades. A 
partir da segunda quin-
zena de fevereiro, a loja 
contará com banho e 
tosa, além de um consul-
tório veterinário.

“Iremos dar o ba-
nho com o shampoo que 
seja compatível com a 
pelagem do animal e a 
colônia utilizada será 
escolhida pelo dono”, 
explica Rosana.

O consultório vete-
rinário ficará sob res-
ponsabilidade do Dr. 
João Miguel Fernandes 
Gomes que possui 8 
anos de experiência. “O 
nosso objetivo é manter 
a linhagem da loja. Um 
atendimento diferen-

ciado tratando o animal 
com respeito e atenção, 
diferente do que a ci-
dade tem, buscando 
sempre o bem-estar do 
animal”, explica.

Além disso, o veteriná-
rio irá ajudar o dono com 
orientações técnicas de 
como cuidar do cão e gato, 
alimentação, entre outros. 

O consultório veteri-
nário irá funcionar de se-
gunda a sexta-feira, das 
9h ás 18h e aos sábados 
das 9h ás 13h. “Enquanto 
o consultório não inau-
gura estou atendendo ás 
quartas e aos sábados 
com horário marcado”, 
conta Gomes.

O Empório Mimos Pet 
está localizado na Rua 
Pedro Gonçalves, 1159, 
centro, e funciona de se-
gunda a sextas-feiras, das 
9h às 18h, e aos sábados 
das 9h às 13 horas. Para 
mais informações (19) 
98884-6329 (whatsapp)
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Coluna do Chef – Simetria Restaurante

Ciao Amici!

ROYAL PALM TOWER INDAIATUBA
Av. Francisco de Paula Leite, 3.027
Recreio Campestre Joia – Fone: (19) 2117-6600

SIGA O SIMETRIA RESTAURANTE NAS REDES SOCIAIS:
instagram: @simetriarestaurante | facebook: simetria restaurante
site: https://royalpalm.com.br/royal-palm-tower-indaiatuba/gastronomia/

O Chef Ricardo Cleto é responsável pelo menu do Si-
metria Restaurante, localizado no Royal Palm Tower In-
daiatuba. Com 47 anos e formação acadêmica em Águas 
de São Pedro pelo CIA – Culinary Institute of America 
em 1998, o Chef ainda possui cursos de especialização 
em bares, restaurantes e preparo de carnes pelo Senac.

CHEF RICARDO CLETO

Amigos, hoje eu trago a vocês um pouco a respeito do 
Bellini, um drink que surgiu em 1945 num estabeleci-
mento chamado Harry’s Bar na cidade de Veneza, na 
Itália. O criador da bebida, e também dono do bar, era 
Giuseppe Cipriani e, em seu bar, ele possuia um quadro 
do famoso pintor Giovanni Bellini. Para homenagear 
o artista, Cipriani batizou esse drink maravilhoso 
como Bellini.
Com o passar dos anos, o Bellini passou a ganhar inú-
meros admiradores ao redor do mundo, como Charles 
Chaplin, Winston Churchil, Ernest Remingway, Maria 
Callas, Orson Wels e este chef que te escreve também. 
Sou muito fã da simplicidade e do sabor do Bellini!
Já que o Bellini é feito à base de espumante, ele costu-
ma ser um drink muito refrescante, que combina muito 
bem com as noites de verão, o que não impede de ser 
apreciado em qualquer outra noite do ano, e claro, 
durante o dia servido na beira da praia ou piscina. 

Vamos à receita:
• 1 dose de suco de pêssego
• Espumante bem gelado
Ficou esperando mais ingredientes? Nada disso, o 
Bellini é uma bebida muito simples, tanto em compo-
sição quanto em modo de preparo. Para fazer o drink, 
você precisa colocar a dose de suco de pêssego em 
uma taça e, depois, completar com espumante. Não 
tem um próximo passo, agora é só apreciar seu Bellini.

Buon Appetito!

Reinauguração da Academia Inova do 
Polo Shopping tem presença de Gracianne Barbosa

Rogério, Marcela e VictorMarlene e Gracyane Barbosa

Andréa Fernandes, gerente de marketing 
do Polo Shopping, Gracianne Barbosa e 
Tina Martins

Rogério Nogueira esteve na redação do Mais Expressão para falar 
sobre seus projetos, Tina Martins aproveitou para fazer um click

Kátia, Gabriela e André, proprietários do Outlet dos Óculos, 
inauguraram sua terceira loja. Parabéns, sucesso!

Elaine, Cristiane, Ana e Rosely no Cintra Restaurante GRENELLE 2.JPG
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CINEMA

O MENINO QUE QUERIA SER REI - Lançamento  -  Aventura  -  Classi-
ficação livre  -  120 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (31)  a  Segunda (4)  e  na  Quarta (6):   14h45  /  
17h30  /  20h15. Terça (5):   14h45  /  17h30
............................................................... .........................................................
A SEREIA - LAGO DOS MORTOS - Lançamento  -  Terror / Suspense  
-  Classificação 12 anos  -  88 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Somente na  Sexta (1º)  e na  Segunda (4):   19h30
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (31),  Sábado (2),  Domingo (3),  Terça (5)  e  Quarta 
(6):   19h30  /  21h55. Sexta (1º)  e  Segunda (4):   21h55
........................................................................................................................
A FAVORITA - Estreia  -  Drama  -  Classificação 14 anos  -  120 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (31)  a  Quarta (6):   15h45  /  18h00 [TC]  /  
20h40 [TC]
........................................................................................................................
TERÇA CULT - Sessão Especial – filme a definir  
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (5):   20h15 *Para a sessão Terça Cult - ingresso 
único R$ 10,00
........................................................................................................................
CREED II - 2ª semana  -  Ação  -  Classificação 12 anos  -  129 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (31)  a  Quarta (6):   20h30
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (31)  a  Quarta (6):   18h40  /  21h40
........................................................................................................................
GREEN BOOK - O GUIA - 2ª semana  -  Drama  -  Classificação 12 anos  
-  130 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (31)  a  Quarta (6):   18h30  /  21h15
........................................................................................................................
BOHEMIAN RHAPSODY - Voltando em cartaz  -  Drama  -  Classificação 
14 anos  -  136 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Segunda (4):   21h20
........................................................................................................................
COMO TREINAR O SEU DRAGÃO 3 - 3ª semana  -  Animação / Aventura  
-  Classificação livre  -  104 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (31)  a  Quarta (6):   15h10 [TC]  /  19h10
Polo Shopping: Quinta (31),  Sexta (1º),  Segunda (4),  Terça (5)  e  Quarta 
(6):   16h30. Sábado (2)  e  Domingo (3):   14h10  /  16h30
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (31)  a  Quarta (6):   19h00
........................................................................................................................
VIDRO - 3ª semana  -  Ficção / Suspense  -  Classificação 14 anos  -  129 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (31)  a  Quarta (6):   16h30  /  21h30
........................................................................................................................
HOMEM-ARANHA NO ARANHAVERSO - 4ª semana  -  Animação / 
Aventura  -  Classificação 10 anos  -  116 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (31)  a  Quarta (6):   15h00  /  17h45
........................................................................................................................
WIFI RALPH - 5ª semana  -  Animação / Aventura / Comédia  -  Classificação 
livre  -  113 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá* - Sábado (2)  e  Domingo (3):   14h05
Polo Shopping: Quinta (31)  a  Terça (5):  15h30. Quarta (6):   14h00 (Ci-
nematerna)  /  15h30
........................................................................................................................
MINHA VIDA EM MARTE - 6ª semana -  Comédia  -  Classificação 12 
anos  -  102 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (31),  Sexta (1º),  Segunda (4),  Terça (5)  e  Quarta 
(6):   17h10  /  20h00. Sábado (2)  e  Domingo (3):   14h35  /  17h10  /  20h00
........................................................................................................................
DETETIVES DO PRÉDIO AZUL 2 - O MISTÉRIO ITALIANO - 7ª semana  
-  Aventura Infanto-Juvenil  -  Classificação livre  -  93 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (31)  a  Quarta (6):   16h00
........................................................................................................................
AQUAMAN
8ª semana  -  Aventura  -  Classificação 12 anos  -  143 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (31)  a  Domingo (3),  Terça (5)  e  Quarta (6):   21h20
*Excepcionalmente na segunda, dia 4, não haverá sessão deste filme no Jaraguá
........................................................................................................................

Na Conceição Gás e Água, você encontra os melhores 
serviços e produtos. Com agilidade, segurança e qualidade. 
Profissionais comprometidos a levar o melhor até a sua casa

A Noite do dia 24/01/2019, foi de se deliciar com o 
jantar no Bistrô La Palette no The Royal Palm Plaza, 
com um Menu totalmente renovado e surpreendente, 
junto com a amiga Adriana Soares Andrade

Na noite do dia 
29 /01 /2019 , 
o Rotary Club 
de Indaiatuba 
C o c a e s , 
realizou a sua 
27ª Reunião 
O r d i n á r i a 
Festiva, na Casa 
da Esfiha, na 

reunião aconteceu também a posse da nova companheira 
Sueli, que deste dia em diante faz parte do quadro associativo 
de Cocaes. A cônjuge Líbia foi agraciada com o certificado 
de excelência e grande participação nos trabalhos das 
cônjuges do Cocaes, e finalmente houve a comemoração 
dos aniversariantes de janeiro.

Turma do Curso de Formação Profissional Analista de Recursos Humanos da Factor Humano, realizado na Muvers Space

Monique da 
Florenza Móveis 
e Decoração 
recebendo o 
Bolo da Madre

A cliente Fernanda Gianini aproveitando tudo que há 
de melhor no Jóia Produtos Naturais
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A Nova Loja está fazendo o maior sucesso com a Coleção 
Center Noivas/Magnólia. Tecidos nobres com incríveis 
detalhes em renda, pedrarias e transparência. Caimento 
impecável e com uma beleza deslumbrante. Para quem 
vai se casar, precisa conferir esta coleção que está um 
arraso. E para as madrinhas, uma nova coleção Moda 
Festa com as últimas tendências em cores e modelos 
diferenciados (venda e aluguel). Demais. WhattsApp (19) 
99540-8836 / (19) 3875-1760.

Adelaide Decorações

Mr Roof

Auto Escola Nato

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

Happy Hour Grenelle toda sexta-feira. Das 18 às 20h os chopps 
pela metade do preço! E mais, por R$35,90 coma a vontade nossos 
petiscos mais pedidos (fritas, chicken wings, mini burguers e onion 
rings). Marque a família e os amigos e vá curtir juntos!

A Auto Escola Nato oferece habilitação para portadores 
de deficiência. É a primeira escola de Indaiatuba com 
veículo automático e adaptado para você que é especial 
e com os melhores preços. Se informe já no F.: (19) 
3894-3730 / (19) 3318-2900. Você vai adorar dirigir!

Gabi e Darik com a linda gatinha Chiita, após banho e 
tosa na Clínica Bicho Amigo

Na hora de estruturar a sua casa, conte com a Mr. Roof - 
Estruturas e Telhas em Aço Galvanizado. Além oferecer 
resistência e durabilidade, de valorizar seu imóvel e ser 
67% mais leve, o aço galvanizado oferece uma vantagem 
a mais: agilidade na montagem. Entre em contato e 
conheça as facilidades. F.: (19) 3801-1094. Estrada 
Municipal do Sapezal, 1038 – Indaiatuba/SP

Fábio, Edir, Mauricio e Luiz, saboreando a maravilhosa 
costela do Restaurante Kostela do JaponêsPriscila, proprietária do Studio Pri, recebendo o seu 

Troféu Frutos Indaiá como especialista em cabelos 
claros. Vale ressaltar que o Studio oferece todos os 
serviços para beleza de seus cabelos e também pé e 
mão. Marque seu horário F.: (19) 3017- 4059.

João com a aniversariante Isabela esta semana no 
Restaurante Kostela do Japonês.

Agora é hora de pensar em persianas, cortinas, papel 
de parede, colchas sob medida, almofadas, tapetes e 
carpetes. Então ligue já para a Adelaide Decorações. 
Há mais de 20 anos fazendo sucesso com seu bom 
gosto e profissionalismo. Tecidos nobres e o que há de 
mais moderno no mercado. Av. Itororó, 704 – Fones: 
(19) 3894-4638 / (19) 99763-2829. (Atendimento no 
anúncio abaixo). Você vai adorar e seu bolso também!

Casamento de 
Joyce Barbosa. 
É a A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente. 

Quem aniversariou no último dia 30 foi nossa querida amiga e 
cliente Adelaide,proprietária da Adelaide Decorações.Desejamos 
muitas felicidades e sucesso sempre!!!!
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Nosso querido Tiago Costa vai ser um dos participantes 
do evento Helvetia Wedding Day, um evento destinado 
a vocês Noivas e Noivos, vai ser um dia para realizar 
SONHOS, o evento vai acontecer no dia 10/02/2019 das 
15hs as 20hs no Buffet Helvetia que fica na Alameda 
Antônio Ambiel,1690, Indaiatuba.

Cerimonialista Ivanilde Reis parabeniza o casal José Luiz 
e Sirlei pelo matrimônio, o Mais Expressão deseja muitas 
felicidades.

Gael e Joana , estiveram com os pais na Pizzaria Torrelaguna 
pra comer uma pizza maravilhosa e com muito estilo fizeram 
uma linda pose pra nossa câmera, obrigada crianças

Raquel , Ernesto e Gabriela estiveram na Pizzaria Torrelaguna 
que fica em Itaici, aproveitando o fim de semana para saborear 
uma deliciosa pizza

Os Deputados Estaduais , Rogério Nogueira e Bruno Ganem 
, estiveram presentes no Jornal Mais Expressão no último 
dia 28/01, onde participaram de uma live, falando sobre 
os projetos de 2019 e respondendo algumas perguntas, o 
Mais Expressão agradece a presença dos Deputados e aos 
nossos seguidores pela participação.

Beatriz Junque com seus pais Valdemar e Cristiane e os 
advogados Lenora e Fábio Panzetti, recebendo a carteira de 
estagiária, em Cerimônia realizada na OAB, no último dia 25/01

Como vai sua audição??? Está roncando demais e ficando 
sonolento durante o dia?? Nós Audiocamp podemos te ajudar 
com a mais completa linha de aparelhos auditivos para todos 
os tipos de perda auditiva. Além de assistência técnicas para 
todas as marcas  e com uma ampla linha de acessórios ,como 
pilhas e desumidificadores. Atuando também na adaptação 
de CPAP para quem sofre do ronco e apnéia do sono. 
Venha nos conhecer e faça um teste gratuitamente. 
Rua : Siqueira Campos 323 vila sfeir região Central da cidade.  
Tel: (19)3835-1388 / Whatsapp: (19) 9.9436-3945

Sarah, João, Jorge, Diogo e Valdair ,no evento da Future FC  MMA , A IBIRA foi um dos patrocinadores Audiocamp aparelhos auditivos & Cpap



A20



CA08095 - AT 130m² AC 80m² - MORADAS DE 
ITAICI - casa Térrea Com 02 Dormitórios sendo 
01 suíte com hidro e Ar Condicionado, sala 02 am-
bientes, cozinha planejada, área de Serviço, WC, 
garagem para 02 autos, CONDOMÍNIO FECHADO 
COM PORTARIA E SEGURANÇA 24 HORAS, 
PISCINAS, SALÃO DE FESTAS, PLAYGROUND, 
QUIOSQUE E CHURRASQUEIRA. R$ 1.600,00 + 
condomínio + IPTU.
CA08098 – JARDIM DOS AROMAS - AT 350m² - 
AC 165m² -   4 dormitórios sendo 02 suítes (uma 
térrea), sala 03 ambientes, cozinha planejada, 
escritório, lavanderia, churrasqueira com área 
gourmet, quintal gramado, 5 vagas de garagem. 
R$ 3.800,00 + IPTU + COND.

VENDA:

CH01729 - COLINAS DO MOSTEIRO DE ITAICI - 
AT. 2.500 m² AC. 601 m² - 4 suítes ( sendo 1 máster 
com closet e hidromassagem), cozinha planejada, 
sala de jantar, sala de estar com lareira, sala de 
tv, lavabo, lavanderia, quarto de empregada com 
banheiro. Casa com uma parte toda avarandada, 
pomar, área gourmet com churrasqueira, forno de 
pizza e forno à lenha mais uma cozinha, piscina e 
garagem para 4 autos coberta. Imóvel com paisa-
gismo e construção impecável. R$ 1.900.000,00
AP04409 - VILLAGIO D’AMORE - AU. 62 m² - 2 
dormitórios (1 suíte), cozinha planejada, lavande-
ria, sala para 2 ambientes e garagem para 1 auto 
coberta. R$ 295.000,00
AP04402 - AU 80 m² Cidade Nova - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte planejado, 1 sala, cozinha, área de 
serviço, 02 vagas cobertas, condomínio com área 
de lazer completa, portaria 24 horas, excelente 

negócios & classificados
Nº 832

localização, fácil acesso, próximo a faculdade, 
supermercados, farmácias, ótimo para moradia 
ou investimento. R$ 460.000,00
AP04419 - EDIFÍCIO RAQUEL - 04 Dormitórios 
Planejados Com Ar Condicionado (Sendo 01 
Master), Sala de Estar, Sala de Jantar e Sala de 
TV, Cozinha Planejada, Lavanderia Planejada, 
Lavabo, Quarto de Empregada, Banheiro de 
Empregada e 02 Vagas de Garagem Coberta. 
R$ 880.000,00.
CA08115 - PARK REAL - AT. 150 m², AC 110 
m², 03 Dormitórios (Sendo 01 Suíte), Sala 02 
Ambientes (Jantar e Estar), Cozinha Americana, 
WC Social, Área de Serviço, Espaço Gourmet 
e Garagem para 02 autos sendo 1 Coberta. R$ 
400.000,00
CA08078 - Vila Avai - AT 125m² AC.110m² 03 
dormitórios sendo 1 suíte, 1 sala, cozinha, la-
vanderia, WC social, garagem para 02 autos. 
Casa com preparação para ar condicionado e 
aquecimento solar. R$ 390.000,00
CA08110 - Linda casa em  excelente condomínio, 
acabamento de primeira, a poucos minutos do 
centro, com área de lazer completa, portaria 24 
horas, ótima opção para moradia ou investimento, 
AT.150m² AC.110m² 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, cozinha, lavanderia, área gourmet, 
condomínio com área de lazer completa, portaria 
24 horas, a poucos minutos do centro, fácil aces-
so. R$ 382.000,00, aceita financiamento.
CA08108 - JARDIM ESPLANADA I  - AT. 300 
m² AC. 180 m² - 3 suítes, sala ampla, cozinha 
planejada, lavabo, lavanderia, jardim de inverno, 
quintal com edícula (1 dormitório e banheiro), 
churrasqueira e garagem para 4 autos sendo 2 
cobertas. R$ 630.000,00

LOCAÇÃO:

SL00880 - OFFICE PREMIUM - AU. 40 m² - sala 
pronta pra uso com porcelanato, WC social, 
sacada e 1 vaga de garagem no subsolo. R$ 
1200,00 + COND + IPTU.
SL00249 - JARDIM JULIANA - AU 173,79m² - 
salão amplo com mezanino, WC para deficiente, 
copa, WC feminino e masculino, estacionamento 
próprio. R$ 5.000,00 + IPTU
SL00877 - CIDADE NOVA - AU. 120 m² com wc 
masculino e feminino e na frente vagas rotativas 
de garagem. Excelente localização! R$ 4.000,00 
+ IPTU
CH01728 - AT.1000m² - AC.230m² - EXCE-
LENTE CHÁCARA COM INFRAESTRUTURA 
DE LAZER - VALE DO SOL / INDAIATUBA - 04 
dormitórios sendo 02 suítes (01 fora da casa), 
WC social, cozinha americana com armários, 02 
salas, área gourmet, piscina, pomar, garagem 
para 06 autos sendo 02 cobertas. Chácara conta 
com poço artesiano com 6 metro d’água e ampla 
área verde. R$ 3.000,00 + IPTU.
AP04421 - SPAZZIO LIVENZA - AU.75m²- 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO-02 Dormitórios, 
sendo 01 suíte, wc social, sala, cozinha plane-
jada, lavanderia, sacada gourmet. R$ 1.200,00 
+COND.+IPTU
AP04426 - AU 103m² - EXCELENTE APAR-
TAMENTO COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIA-
DA - CIDADE NOVA / INDAIATUBA - SP - 03 
dormitórios sendo 01 suíte uma com armário e 
ar condicionado, 02 WC social, sala ampla dois 
ambientes, varanda, cozinha planejada, lavan-
deria com armários, garagem para 02 autos. 
ALUGUEL R$ 1.500,00 + COND. + IPTU.

AP04427 - SPAZZIO ILUMINARE - AU. 110 m² com 2 dormitórios 
(sendo 1 suíte), sala para 2 ambientes, cozinha planejada com cook-
top, coifa e forno elétrico, WC social, lavanderia e área de churrasquei-
ra com armários planejados, pia e ilha, cooktop e ventilador de teto. 
Imóvel com móveis planejados de alta qualidade e ar condicionado 
de 24.000 btus. R$ 300.000,00 valor abaixo do mercado!!!

CA08117 - AT. 75 m² AC. 75 m² 02 dormitórios, WC social, sala, 
01 vaga de garagem, linda casa com fino acabamento e bom gosto 
em cada detalhe. Cozinha com móveis planejados, Banheiro com 
armário planejado e nicho embutido. Lavanderia coberta. Prepara-
ção para ar condicionado na sala e quarto. R$219.000,00

AP04428 - TORRES DA LIBERDADE - AU 90m², 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC social, sala, varanda, cozinha, lavanderia, 
garagem para 02 autos.**Condomínio com infra-estrutura clube* 
R$ 1.800,00 + COND. + IPTU.

CA08119 -JARDIM PARK REAL - AT.150m² AC.131m²- 03 Dormitó-
rios, sendo 01 suite, Wc social, sala 02 ambientes, cozinha, lavanderia, 
espaço gourmet com churrasqueira, 02 vagas de garagem, sendo 01 
coberta. Preparado pra ar condicionado. R$ 2.600,00 + COND.+ IPTU

CA08097 - CASA COMERCIAL - AT. 320 m², AC. 240 m², 06 
Salas (Todas C/Ar Condicionado), Recepção C/ Balcão, 05 
Banheiros (02 Adaptados), Copa, Cozinha P/Funcionários, Ba-
nheiro C/ Armários P/Funcionários, 04 Vagas de Garagem, Toda 
Monitorada Por Câmeras de Segurança. R$ 10.000,00 + IPTU

CA08120 - JARDIM DOS LAGOS - AT.625,45 AC.251,18 - 03 
Suítes, sendo 01 master com closet, todas com armários, sala 
03 ambientes, lavabo, wc social, cozinha planejada, lavanderia, 
espaço gourmet, piscina, quintal, garagem para 04 carros. R$ 
1.400.000,00.



COND. TERRAS DE ITAICI 
–ITAICI – CH00330
3 SUÍTES, COZ. SALA, LA-
VANDERIA E WC. 06 VAGA, 
AREA GOURMET, PISCINA. 
POMAR, CASA FERRA-
MENTAS. A.T: 1.350M² A.C: 
250M². R$:1.400.000,00. (VA-
LOR P/ VENDA) R$:7.000,00 
(VALOR P/ LOCAÇÃO)

COND. TERRA DE ITAICI – 
CH 00331 - PISO SUPERIOR: 
01 DORM C/ SUÍTE, SALA. 
PISO INFERIOR: 03 DORM, 
SUITE,04 SALA , LAVABO, 
WC, COZ, ARE GOURMET 
C/ WC E PISCINA 8X4. A.T: 
1.000M A.C: 400M² VALOR: 
1.350.000,00.

VENDA -TERRENOS 

JD PORTAL DO SOL 
150M² R$148.000,00 

JD. VALENCIA – TR00784
TERRENO 130 M²- 
R$155.000,00

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 167,21M²- R$ 
177.000,00

JD. MARINGA – TR00804
TERRENO 313,08M²- R$: 
192.000,00.

COND. VISTA VERDE – TR 
00803 - TERRENO 180M²- 
R$:196.000,00.

COND. VISTA VERDE – 
TR00802 - TERRENO  175M²-  
R$:201.400,00

JD. RESERVA BOM VIVER 
INDAIÁ – TR00787
TERRENO COND. FECHA-
DO. 360 M². R$ 215.000,00

JD. REGINA – TR00731
TERRENO  370 M² (CAÍDA P/
FRENTE). R$ 240.000,00

JD. REGINA – TR00768
284 M². - R$ 240.000,00

TERRACOTA – TE00001
1.200M² COND.: 230,00 
IPTU: 130,00 . R$: 
300.000,00

JD. RESIDENCIAL VILLA 
SUÍÇA– TR00754 
TERRENO DE 400 M². - 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- R$ 
450.000,00

VENDA SALÃO/ COMERCIAL

NOVA PIRACICABA- 
SL00353
SALÃO A.T: 475M², A.C: 
301.80M², A.U: 207M²  WC, 
COPA, VESTIARIO, RE-
CEPÇÃO E ESTAC. R$: 
680.000,00. 

COND. VISTA VERDE- 
CC00068
03 SUITE, WC, SALA, COZ, 
CHURRASQUEIRA, 02 
VAGA 
R$: 540.000,00.

COND. VISTA VERDE (ITAI-
CI) CC00059
03 DORM. 01 SUITE, SALA, 
COZ, A.S, WC, 02VAGA . 
A.T: 175M² R$:550.000,00.

COND. BRESCIA CC 00061
03 DORM. 1 SUITE, W.C, 
SALA, COZ, A.S, AREA 
GOURMET, 03 VAGA
A.T:200M² A.C :142M²- 
R$:585.000,00.

COND. BRESCIA CC00062
03 DORM.1SUITE, W.C, 
SALA, COZ, A.S, AREA 
GOURMET, 03VAGA. 
A.T: 200M² A.C:120M²- 
R$:570.000,00

COND.BRESCIA CC00063
03 DORM. 1SUITE, W.C, 
SALA, COZ, A.S, AREA 
GOURMET, 03 VAGA 
A.T:200M² A.C:142,50M²- 
R$:590.000,00.

COND.VISTA VERDE 
CC00057
03 SUITES C/ CLOSET, 
SALA, LAVABO, PISCINA, 
CHURRASQUEIRA, COZ, 
WC, 02 VAGA . A.T108M². - 
R$:689.000,00.

 COND. VISTA VERDE 
CC00067
03 SUITES, SALA, COZ,WC, 
VAGA P/ 03 CARROS, 
A.S, AREA GOURMET. R$: 
690.000,00.

COND.PROTAL DE ITAICI- 
CC00070
04DORM,2SUITE, WC, 
SALA, COZ,SALA ,AREA 
GOURMET,06 VAGA A.T: 
465M² A.C: 300M²  - R$: 
1.200.000,00.

COND. MARIA DULCE 
– CC00064 - 3 SUITES/
CLOSET, 3 SALA , COZ, 
LAVABO, ESCRITORIOS, 
AREA GOURMET E PISCI-
NA,  04 VAGA, A.T:300M² 
A.C:270M²
R$: 1.200.000,00

COND. AMSTALDEN –
CC00044
3 SUITES ,1 MASTER, 2 
SALA , LAVABO, ESCRI-
TORIO, COZ, DESPENSA, 
AREA GOURMET PISCINA, 
5 WC, 04 VAGA. A.T; 360M² 
A.C: 3501M²
R$: 1.350.000,00.

VENDA - CHÁCARAS

RECANTO CAMPESTRE: CH 
00328
 03 DORM, SUÍTE, SALA, 
COZ, WC, A.S, EDÍCULA 
COM WC, POMAR, PISCINA, 
CHURRASQUEIRA.
R$ 510.000,00.

JD. MORADA DO SOL – CH 
00332 - 03 DORM, SALA, 
COZ, 03WC, ÁREA GOUR-
MET, PISCINA; 04 VAGAS.
VALOR LOCAÇOA: 1.800,00     
VENDA: 700.000,00.

LAGOS DE SHANADU-
-CH00324 -  03 DORM,03 
SUÍTES C/ CLOSET, WC, 
SALA, COZ C/DESPENSA, 
02SALA, CHURR, PISCI-
NA, CANIL,04 VAGAS. R$ 
1.010.000,00

JD. SÃO FRANCISCO 
CA02919
02 DORM, SALA, COZ, WC, 
A.S, CHURRASQUEIRA 1 
VAGA
R$ 235.000,00

JD. PAULISTA I – CA03083.
03 DORM, 1SUITE, SALA, 
COZ, WC, A.S, 02 VAGA.
R$:250.000,00 + IPTU.

JD. SABIAS CA03066
2 DORM.1 SUITE, W.C, SALA, 
COZ, A.S, CHURRASQUEI-
RA, 03VAGA. A.C 60M² A.T 
150M².
R$: 265.000,00

JD. PORTAL DO SOL – 
CA02979
 02 DORM,1 SUITE, ESCRI-
TÓRIO, SALA, COZ. PLAN, 
VAGA.
R$ 275.000,00

JD MORADA DO SOL 
CA03052 
2 DORM , 01 SUITE, SALA, 
COZ., A.S, WC E  2 VAGAS 
.AT 125M². AC 100M² 
R$ 280.000,00

JD BELA VISTA CA03034
02 DORM (1SUÍTE), SALA,1 
WC, COZ, VAGA ,TERRENO 
250M²
R$  375.000,00

COND. GUARANTÃS  - 
CA02874 
AT: 131 M² E AC: 100M², 03 
DORM.1 SUITE, 2 WC .02 
SALA, COZ A.S ,02 VAGAS 
R$ 382.000,00

JD REGINA CA03057 
A.T 250M², 3 DORM,WC, COZ, 
A.S, SALA, ÁREA GOURMET. 
LAVABO  E PISCINA  
R$ 800.000,00

CENTRO- CASA + COMER-
CIO CA03069
03 DORM, 3WC,SALA , COZ, 
02 VAGA. A.C: 200M² A.T: 
200M² PONTO COMERCIAL 
+ CASA AO LADO. R$: 
1.200.000,00.

CASAS EM CONDOMÍNIO 

COND. FLAMBOYANT – 
CC00052
03 DORM ,01SUITE, 02 SALA 
,COZ , WC, AREA GOURMET.
R$385.000,00.

COND. GUARANTAS – 
CC00065
 3DORM, SUÍTE, SALA, 3WC, 
LAVABO, CHURRASQUEIRA 
, 02VAGAS A.T :130 M²  A.C:  
98 M2 -  R$: 398.000,00

PORTAL DAS ACACIAS – 
CC00074
02 DORM, SALA, COZ, A.S, 
ÁREA GOURMET, VAGA
R$: 400.000,00.

COND. PARQUE REAL - 
CC00053
03 DORM ,1 SUÍTE, SALA 
2,WC, COZ, CHURRASQUEI-
RA.  
R$ 420.000,00
COND. VISTA VERDE - 
CC00041 
03 DORM (1 SUÍTE), SALA 
2 AMB, COZ, WC, LAVABO, 
A.S, QUINTAL E 3 VAGAS R$ 
460.000,00

COND. VISTA VERDE – 
CC00069 - 03 DORM. (1 
SUITE),02 SALA , COZ ,WC, 
CHURRASQUEIRA,02 VAGA, 
R$:490.000,00.

ITAICI - CC00058
03 DORM.01 SUITE, LAVABO, 
W.C, A.S, AREA GOURMET, 
VAGA 02. R$:500.000,00

PQ. SÃO LOURENÇO –
AP00744
02 DORM, WC, SALA, COZ, 
A.S, SACADA,01 VAGA.
R$ 275.000,00 

JD. MONTE VERDE – AP 
00870
02DORM.1SUITE, COZ, 2 
SALA, WC, VAGA 2 CARRO.
R$: 280.000,00.

MOACYR ARRUDA- AP00867
02 DORM., 2 SALA, COZ, 
WC,A.S, VAGA P/ 01 CARRO 
R$: 290.000,00

COND. PORTAL DAS FLORES 
AP00858
3 DORM, 2 SALA, COZ, WC, 
01 VAGA.
R$:280.000,00

JD. REGENTE – AP00813
03 DORM ,1 SUÍTE, SALA, 
COZ, WC, 01 VAGA.
R$ 290.000,00

CECAP- AP00833
03 DORM.1 SUÍTE,2 SALA , 
COZ, WC, 02 VAGAS.
R$ 310.000,00

VILA SFEIR – AP00859
03 DORM. SUITE, SALA ,WC, 
COZ ,A.S, VAGA 02. AREA 
GOURMET A.T: 110M²
R$: 450.000,00

CENTRO- AP 00869
03 DORM. 1 SUITE, SALA, 
COZ, A.S, 2WC , SACADA. 02 
VAGA . A.U: 122,55M²
R$: 450.000,00.

CECAP- AP00828
03 DORM ,1 SUÍTE, COZ, WC, 
A.S, SALA, AREA GOURMET 
E WC,2 VAGAS.
R$ 480.000,00

JD. PAU PRETO-  AP 00902
02 SUITES, SALA 02 AM-
BIENTES , COZ, VARANDA 
GOURMET, WC, LAVABO,02 
VAGA COBERTA.
R$: 550.000,00  A.U: 92 M²

CENTRO- JD. PAU PRETO- 
AP00866
03DORM,1SUITE, A.S, COZ. 
PLAN, WC, 02 SALA,02VAGA 
. A.T : 110M² R$: 610.000,00.

CIDADE NOVA – AP00639.
AU 108 M²,03 DORM. 1 SUÍTE, 
WC, SALA 2 AMB, LAVABO 
,ESCRITORIO,COZ. PLAN 
,DESPENSA, A/S, 2 VAGAS,-
DEPÓSITO NA GARAGEM 
R$: 690.000,00.

APARTAMENTO CENTRO. 
AP00745 
03 DORM.PLAN, COZ. PLAN, 
DORM P/ EMPR.E 2 VA-
GAS.140M²  R$ 800.000.00

VENDA - CASAS

VILA BRIZOLA CA02681 
01 DORM, SALA, COZINHA, 1 
BANHEIRO E GARAGEM 
R$ 195.000,00

JD. DOS COLIBRIS – 
CA03003 
02 DORM, SALA, COZ, WC, 
QUINTAL, ÁREA DE SERVI-
ÇO, 02 VAGAS. 
R$210.000,00

VILA BRIZOLA – CA02996
CASA FRENTE – SALA, COZ, 
01 DORM, WC. CASA FUN-
DOS – 01 DORM, COZ, WC.
R$210.000,00

JD. SANTA MARTA CA03063
01DORM. COZ, COPA, SALA, 
WC, 02VAGA . A.T 161M² E 
A.C 97M², 40M² A.L 
R$:210.000,00.

B2 Imóveis

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA. NÃO COBRAMOS A TAXA DO PRIMEIRO ALUGUEL
Apto Jd. Colibris: 2dorm, sala, coz, wc , 1 vaga. R$: 175.000,00 Kitnet Centro ótima localização. R$: 175.000,00

LOCAÇÃO – 
SALÕES E SALAS

CENTRO - SALA  SL 0112
ED AMBASSADOR, COM 
1WC. ANDAR ALTO.
R$450,00 + COND + IPTU

SALÃO JD AMÉRICA 
SL00355
ÓTIMO SALÃO, 2 AMB, 2 
WCS, DUAS ENTRADAS
70M² R$ 900,00 + IPTU

CIDADE NOVA SL00356
ESCRITÓRIO COM WC E 
VESTIÁRIO. R$1.600,00

JD MORADA DO SOL 
AV. ARIO BARNABE
SALÃO C/ 02 AMBIENTES, 
WC E ESTACIONAMENTO
R$ 2.800,00 + IPTU

CIDADE NOVA SL00346
AMPLO SALÃO 300M², WCS, 
VESTIÁRIOS.
PROX AV CONCEIÇÃO.
R$3000,00 + IPTU

GALPÃO GL00042
A.T 500M² A.C 380M²
R$ 6.000,00

JD. MORADA DO SOL 
SL00351
02 ANDARES, 185M² 
R$ 7.500,00

LOCAÇÃO - CASAS
 
PARQUE DAS NAÇÕES 
CA03078
02 DORM, SALA, BANHEI-
RO, COZINHA, A,S
GARAGEM COBERTA 1 
VAGA. R$ 1100,00 + IPTU

JD TURIN CA03054
CASA NOVA, 03 DORM ( 01 
SUÍTE), SALA, 
COZINHA, A.S, E GARAGEM 
COBERTA 02 AUTOS

JD ELDORADO CA03073
SOBRADO 02 DORM, 
BANHEIRO. SALA 2 AMB, 
COZINHA,  AMPLA ÁREA 
DE SERVIÇO, QUINTAL, E 
GARAGEM COBERTA. AT. 
250M² R$ 1250,00 + IPTU

JD COLIBRIS CA03065
03 DORM (01 SUÍTE), SALA, 
COZ, A.S. E 2 VAGAS
R$ 1300,00 

LOCAÇÃO 
APARTAMENTOS

JD. MORUMBI AP00916
02D, SALA, COZ, A.S, 1 
VAGA R$ 700 + COND + IPTU

AZALEIA DE ITAICI AP0328
03 DORM, SALA, COZINHA, 
A.S, WC, E UMA VAGA 
COBERTA
900,00 + COND + IPTU

CENTRO ED YPE AP00896
01 DORM, SALA, COZINHA, 
A.S, WC, R$ 1000,00 + COND 
+ IPTU

JD COLIBRIS AP00883
02 DORM, SALA, COZ PLAN,
WC E GAR. P/ 01 AUTO R$1000 
(INCLUSO COND E IPTU)

JD OLINDA
03 DORM (1SUÍTE) SALA 2 
AMB E VARANDA, 
COZ, A.S, WC, 01 VAGA
R$ 1000,00 + COND + IPTU

JD MONTE VERDE AP00511
02 DORM (01SUÍTE), SALA, 
COZ. PLAN, A.S PLAN, 
AMPLO QUINTAL 01 ANDAR, 
COM ELEVADOR. GARAGEM 
COBERTA. 1050,00 INCLUSO 
COND + IPTU

KITNET AP00886
COZINHA PLAN, BANHEIRO 
PLAN, GARAGEM COBERTA
PORTARIA 24HRS ANDAR 
ALTO. R$ 1100,00 .

VENDA- APARTAMENTOS

JD. MORUMBI  - AP00891
02 DORM, SALA, COZ, WC, 
A.S. 55M²
R$:160.000,00.

CENTRO – AP00558
KITNET COM GARAGEM. - 
R$ 175.000,00

JD. COLIBRIS – COND. VI-
TORIA REGIS –AP00862
02 DORM., SALA, COZ, WC, 
01VAGA. R$:175.000,00.

JD MONTE VERDE AP00812 
OPORTUNIDADE  
01 DORM, SALA, VARANDA, 
COZINHA COM ARMARIOS, 
BANHEIRO COM ARMARIO 
E 2 VAGAS DE GARAGEM 
R$ 180.000,00 

CECAP – AP00815
02 DORM, SALA, COZ, WC  
E 01 VAGA.
R$ 195.000,00

ITAICI- COND. AZALEIA  
AP00901.
02 DORM, WC, COZ, A.S, 
SALA, 01 VAGA P CARRO. 
A.U: 61M²
R$: 200.000,00

CENTRO – AP00896
01 DORM, SALA,COZ,WC, 
SEM GARAGEM, PORTARIA 
24H.
R$: 1.000,00+ COND+IPTU.
R$: 200.000,00 VENDA

JD. ALICE- AP00777
02 DORM, WC, SALA 02 
AMBIENTE, COZ, A.S E 01 
VAGA.
R$ 230.000,00

CECAP – AP00715
02 DORM, WC, SALA, COZ E 
01 VAGA. 
R$ 235.000,00

CENTRO – AP00824
 01 DORM, SALA, COZ 
PLAN. WC E 01 VAGA 
R$ 240.000,00

JD.SANTIAGO– AP00835
02 DORM, SALA, COZINHA, 
A.S , WC, 02 VAGAS
R$ 240.000,00

JD. ALICE – VILA DAS FLO-
RES – AP00861
02 DORM, SALA, COZ 
PLAN, WC, A.S, 01 VAGA 
COBERTA. A.U: 60M² R$: 
250.000,00.

ITAICI (ED. AZALEIA)
AP.TERREO, 03 DORM 
(02DORM PLAN), COZ PLAN, 
02 VAGAS.
R$ 250.000,00
JD. PAU PRETO – AP00806
03 DORM, SALA, COZ, A.S, 
WC, 01 VAGA 
R$ 250.000,00

JD. ALICE – AP00774
02DORM, SALA, COZ, WC E 
01 VAGA.
R$ 255.000,00

PQ. SÃO LOURENÇO –
AP00818
03 DORM, SUITE, SALA, WC, 
COZ, 01 VAGA.
R$ 265.000,00

SALTO-SP, JD DOS TAPE-
RÁS 
03 DORM,1 SUITE, SALA, 
COZ, WC, 1 VAGA. 
R$ 270.000,00 ACEITA PER-
MUTA.



B3Imóveis

VENDA TERRENO- Ref.: TE00033 – Jardim Panorama – 
Salto/SP –150,50m² util/  150,50m² total - Valor R$ 110.000,00

VENDA APARTAMENTO- Ref.: AP00043 – Condomínio Grand Ville - 
Indaiatuba/SP – 70m² útil/ 70m² total - Valor R$ 320.000,00

VENDA CASA TÉRREA - Ref.: CA00098 – Condomínio Park Real – 
Indaiatuba/SP- 110m² util/ 150m² total - Valor R$ 410.000,00. 

LOCAÇÃO APARTAMENTO - Ref.: AP00039 – Cond. Edifício Kellen - 85m² 
útil/ 85m² total – Valor R$ 1.400,00 + IPTU R$ 120,00 + Cond. R$ 380,00

LOCAÇÃO APARTAMENTO - Ref.: AP00026 - Cond. Villaggio di Amore - 
54m² útil/ 54m² total – Valor R$ 1.200,00 (tudo incluso) – OPORTUNIDADE

LOCAÇÃO CASA SOBRADO Ref.: CA00103 – Cond. Santa Clara - 330m² 
útil/ 450m² total -  Valor R$ 7.000,00 + Cond. R$ 471,75



B4 Imóveis

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03564 – VL. MARIA HELENA – 3 cômodos s/ gar. 
R$550,00 + IPTU
CA0720 – JD. MORADA DO SOL – 3 cômodos s/ gar. 
R$600,00 + IPTU
CA03435 – VL. CANDELÁRIA – 3 cômodos s/ gar. R$600,00 
+ IPTU
CA03647 – JD. PAU PRETO – 3 cômodos s/ gar. R$600,00 
+ IPTU

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA02732 – JD. CALIFÓRNIA – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$900,00 + IPTU
CA03867 – JD. MORADA DO SOL – 2 dorms, sala, coz e 
gar. R$950,00 + IPTU
CA03823 – CENTRO - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$1.100,00 isento de IPTU
CA02985 – JD. POMPEIA – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.200,00 + IPTU

VENDAS

LOCAÇÃO

SALAS COMERCIAIS

SL0139 – ED. AMBASSADOR – 30m². R$1.000,00 incluso 
IPTU e Cond.
SL00367 – CIDADE NOVA I – Piso Superior: 60m² c/ 1 WC. 
R$1.00,00 + IPTU
SL00369 – ED. OFFICE PREMIUM - 40m², WC feminino e 
masculino e cozinha. R$1.200,00 + IPTU
SL00257 – OFFICE PREMIUM – 40m² e 1 vaga. R$1.400,00 
+ IPTU + Cond.

SALÕES COMERCIAIS

SL00248 – JD. REC. DO VALLE – 34m² c/ 3 WCs. R$900,00 + IPTU
SL00288 – 40m² c/ WC. R$1.000,00 + IPTU
SL00343 – CENTRO – 84m² c/ WC, estac, ar cond e eleva-
dor. R$3.000,00 + IPTU
SL00322 – CENTRO – 350m² C/ 3 WCs (sendo 1 esp), coz 
e estac. R$6.000,00 + IPTU

CHÁCARA

CH00537 –ALTOS DA BELA VISTA - sala, copa, coz, lav. 
e 2 dorms. (1 suíte c/ hidro e 1 suíte c/ sala de estar), churr, 
pisc, canil e viveiro avarand. no piso sup. R$2.400,00 + IPTU

GALPÃO

GL00134 – COM. VITÓRIA MARTINI - 375m² - pé direito 8 
m², entrada p/ baú, recepção c/ WCs, escritório, WCs masc 
e fem, refeitório, coz. de 30 m². R$4.500,00 + IPTU
GL00209 – PARK. COM. DE INDAIATUBA – 1.047m². 
R$14.000,00 + IPTU

TERRENOS

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

CA03863 – JD. FLÓRIDA – 2 dorms. (1 suíte), sala, 
coz, gar e 1 dorm. nos fundos. R$1.200,00 + IPTU
CA02599 – JD. MORADA DO SOL – 2 dorms (1 
suíte), sala, coz e gar c/ 1 dorm e WC nos fundos. 
R$1.200,00 + IPTU
CA02472 – JD. MORA DO SOL – 2 dorms, sala, coz. 
planejada e gar. R$1.250,00 + IPTU

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

CA1483 – JD. MORADA DO SOL – 3 dorms (1 suíte), 
sala, coz e gar. R$1.000,00 + IPTU
CA03659 – JD. ADRIANA - 3 dorms (1 suíte), sala, 
coz. planejada, gar e portão eletr. R$1.450,00 + IPTU
CA03707 – CENTRO – 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, 
copa, coz e gar. R$2.800,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

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, 
escrit, lavabo, pisc, 1 dorm, área c/ churrasq, 
sauna e 4 vagas. R$5.000,00 + IPTU + Cond.

APARTAMENTOS

AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz. e 
1 vaga. R$750,00 + IPTU + Cond.
AP00780 – ED. ROCCAPORENA - 1 dorm c/ AE, sala, 
coz. planejada e 1 vaga. R$800,00 + IPTU + Cond.
AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, 
coz. plan. e 1 vaga. R$1.500,00 + IPTU + Cond.

TERRENOS

OPORTUNIDADE - COND. EUROPARK – 500m². R$250.000,00

TE01727 – ALTOS DE ITAICI – 312,16m². R$220.000,00
TE01641 – EUROPARK – 3.000m². R$1.140.000,00

CHÁCARA

CH00541 – ALTOS DA BELA VISTA - 3 dorms (1 suíte c/ hidro), 
sala 2 amb, cozinha c/ AE, A/S, garagem para 3 carros, WC, Apto. 
de empregada, quarto de bagunça, salão de festas c/ churrasq e 
toda avarandada. Aceita permuta. R$950.000,00

CASAS

CA03829 – VL. COSTA E SILVA - 2 dorms (1 suíte), 2 salas, 2 
banheiros e 3 vagas. R$550.000,00
 

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03756 – MORADAS DE ITAICI – 2 dorms, sala 2 
amb, coz, lavand. estendida, área coberta no quintal e 
1 vaga. R$320.000,00
CA03835 – COND. BRÉSCIA - 3 dorms (1 suíte), sala, 
2 banheiros e 2 vagas. R$570.000,00
CA03846 – RES. VIENA - 3 dorms (1 suíte), 2 salas, 
3 banheiros e 2 vagas. R$820.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, 
escrit, lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo e jantar, 
coz, área gourmet, pisc, cascata em granito preparada 
p/ aquecedor solar, paisagismo e 4 vagas (2 cobertas). 
R$840.000,00
CA03834 – COND. DONA LUCILA - 3 dorms (1 suíte), 
sala, 2 banheiros e 2 vagas. R$890.000,00
CA03871 – VILLAGIO SAN MARINO - Casa Térrea: 
3 dorms c/ AE, coz. planejada, desp, lavand. c/ AE, 
churrasq, WC, sala ampla de estar e jantar, aq. solar, 
2 vagas de garagem cobertas, pisos em porcelanato e 
laminado. R$900.000,00

APARTAMENTOS

AP01348 – JD. BELO HORIZONTE - 2 dorms (1 suíte), 2 salas, 
2 banheiros e garagem. R$245.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / GUARUJÁ 
– SP - 1 dorm, sala, coz, lavand, banheiro, sacada e 1 vaga. 
R$320.000,00
AP01344 – ED. GRAÚNA - 3 dorms (1 suíte), sala, coz. plane-
jada, lavand. e 2 vagas de garagem. Apartamento mobiliado. 
R$530.000,00

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA108 – JD.EUROPA – R$290 MIL – suíte, coz conjugada 
com área gourmet, lavanderia, gar,  descoberta para 4 carros. 
CA232 – JD. BRASIL – R$160 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, 
CA234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dorms, sala, coz, 2 
wc, lavanderia, quintal, garagem descoberta para 5 carros.
CA267 – JD.PANORAMA – R$360 MIL – 2dorms, sala, coz 
planejada, varanda, piscina, churrasqueira, garagem

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$360 MIL – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc, piscina, churrasqueira, garagem para 2 carros 
CA.395 – MARIA HELENA – R$1.350.000,00 – 3dorms(1st 
com closet), sala de estar pé direito duplo, jantar e tv, lavabo, 
varanda, copa, coz, lavanderia, escritório, despensa, deposito, 
piscina, churrasqueira, garagem para 3 carros cobertos e 3 
descobertos, todos os cômodos com armarios

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA335 – COND. PARK REAL – R$ 400 MIL – 3 dorms (1 st),  
coz americana, sala de estar com pé direito alto,  wc social,  
lav.,  gar. (se for pagamento em dinheiro,  aceita proposta).
CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 – 4D (2st), sala 3 
ambs, coz planejada, lavabo, varanda, lav., dorm de empregada, 
dispensa, piscina, churr.,  gramado, quintal, pomar, garagem 

APARTAMENTOS

AP.515 – CIDADE NOVA - R$350 MIL – 3dorms, sala, coz, 
2 wc, lavanderia, garagem coberta para 2 carros.
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia, 1 vaga de garagem, moveis planejados
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms, ( 1 planejado), 
sala, coz planejada, wc, garagem
AP.566 – PRAIA GRANDE – GUILHERMINA – R$150 
MIL – dorm, sala, coz, wc, 1 vaga de garagem comunitária.

PQ.INDAIA – R$650,00 – dorm, coz, wc.
PQ. INDAIA – R$670,00 – dorm, sala, coz, wc, sem garagem
JD.CALIFORNIA – R$750,00 – dorm, sala, coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
entrada de moto
VL. ALMEIDA – R$900,00 – dorm, sala, coz, wc, quintal, 
garagem.
JD, MORUMBI – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
sem garagem
JD. SÃO FRANCISCO – R$1100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia, quartinho nos fundos, garagem
CENTRO – R$1150,00 – 2dorms, sala, coz, wc, sem garagem.
JD.BELA VISTA – R$1100,00 – 2 dorms, sala, coz, wc, 
quintal, garagem
VILA ALMEIDA – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem 
para 1 carro.
JD.PAULISTA – R$1200,00 – frente:dorm, sala, coz planejada, 
wc. Fundos :dorm, coz planejada. Área com churrasqueira e 
pia, garagem para 2 carros.
JD.REMULO ZOPPI – R$1300,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms, sala, coz, 3wc, 
as, quintal, garagem para 3 carros. (sobrado)
CENTRO – R$1600,00 – 2dorms (1st), sala, coz, wc, garagem 
para 2 carro
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/sacada e armários (1st 
c/hidro), sala de estar c/ lareira, sala de jantar e TV, copa, coz 
planejada, lavabo, lavanderia, dorm e WC de empregada, escri-
tório, dispensa, piscina, área gourmet completa, salão de festa, 
portão eletrônico, gar. para 2 carros coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$570,00 – dorm, sala, coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
sem garagem.
PQ. RES. INDAIA – R$600,00 – 2dorms, sala, coz, wc, lavan-
deria, 1 vaga de garagem.
CIDADE NOVA – R$2.500,00 – 3 dorms, (1st), sala de estar e 
jantar, coz, wc, varanda gourmet, 2 vagas de garagem coberta

SALÃO

PAU – PRETO – R$900,00 – 87m², wc
JD.MORADA DO SOL – R$1600,00 – 100m², 3wc, es-
trutura para coz industrial
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
VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m², 3 salas interli-
gadas, cada uma com wc, sala dos fundos com azulejo, 
gabinete e pia
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

CENTRO -  R$1000,00 - 32, 47, wc – EDIFICIO COR-
DOBA
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 lim-
peza, portaria virtual, monitoramento 24h, WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m², 2wc, coz
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 estética
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES,  
DEPOIS R$1980,00 – clinica já funcionando. Para médi-
cos : piso porcelanato, ar condicionado, pia, wc privativo. 
Para dentistas : piso porcelanato, ar condicionado, pia, 
espaço para esterilização, já esta pronta para receber o 
equipo. Com direito a secretaria, luz, agua, iptu, limpeza 
e telefone

TERRENOS

VL.HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra

GALPÃO

DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 

CA03666 – CONDOMÍNIO TERRA MAGNA - CASA DE ALTO 
PADRÃO E FINO ACABAMENTO – 04 suítes (01 master), sala 
e estar e jantar, sala de tv, 06 banheiros, área gourmet c/ churras-
queira e forno, Jd. De inverno, sacada, piscina e garagem para 04 
vagas. Com planejados. - R$7.800,00+IPTU+COND

CA03639 – RESIDENCIAL TERRA NOBRE – CASA - 3 dorms planejados sendo 
03 suítes, sala de estar e jantar, coz planejada, banheiro c/ planejado, AS, área 
gourmet c/ churrasqueira, área de piscina c/ sauna e 02 duchas e garagem 04 
vagas. Obs: ar condicionado nas suítes e nas salas. - R$5.000,00+IPTU+COND

CH00117 – LAGOS DE SHANADÚ – CHÁCARA - 5 dorm. Sendo 2 
suítes, sala de jantar e estar, sala de tv, coz, gar, piscina, churrasqueira, 
forno, pomar, lareira, bar, escritório, quarto de empregada com banheiro. 
Casa do caseiro com 2 dorm., WC, sala, cozinha. (+/- 60m²) Obs: pla-
nejado na cozinha, banheiros e dormitórios. - R$6.000,00+IPTU+COND

VENDA - OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO! LOCAÇÃO

CA03793 – JD PAULISTA I - Casa com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 
Sala, Cozinha com planejados, WC, garagem  4 vagas + edícula com 
lavanderia e WC. Frente com 11 metros. Terreno de 186m² / Área Cons-
truída: 160m² - R$320.000,00 - Aceita permuta em imóvel de menor valor.

SL00351 – VILA BRIZOLLA – SALÃO COMERCIAL BEM LO-
CALIZADO! COM 200,00 M², COM 02 BANHEIROS. ESTACIO-
NAMENTO NA FRENTE. R$ 5.000,00 + IPTU

TERRENOS
    
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS APAR-
TIR DE 300M² APARTIR DE 180 MIL
  
Laçamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes apartir 
de 300 m² R$240 mil financiado em até 36x

TE.02 – JD.PIEMONTE – R$215 MIL – 302m²
TE.24 – JD. DOS SABIAS – R$115 MIL – 150m²
TE.31 – JD.IMPERIO – R$125 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

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$110 MIL – 930m²
SI.913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$2.500.000,00 
-  40.023 m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa 
de 5 comodos, 2 casas de 4 comodos, galpão de 150m2, tan-
que 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 DORMITÓRIOS
 
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm, coz, wc
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, sem garagem



B5Imóveis

CASA VENDA 
NO JARDIM 

BRASIL - LOTE 
DE 250M2, 03 

DORMITORIOS 
(01 SUITE), WC 

SOCIAL,SA-
LA,COZINHA 
AMERICANA, 

LAVANDERIA,VA-
RANDA ENTRA-

DA PRA VÁ-
RIOS CARROS. 

R$250.000,00.

CASA VENDA JD. MORADA 
DO SOL 02 DORMITÓRIOS, 
SENDO UM SUITE,WC SO-
CIAL,SALA, COZINHA, LAVAN-
DERIA COBERTA, ESPAÇO 
PARA CONSTRUÇÃO DE MAIS 
01 DORMITÓRIO, GARAGEM 
COM PORTÃO ELETRÔNICO 
PARA 02 AUTOS, EDICULA 
COM QUARTO DE DESPEJO, 
EDIFICADA EM LOTE DE 5 X 
33=165M2. ÓTIMO ACABA-
MENTO E BOA LOCALIZAÇÃO, 
PRÓXIMO AO PQ. ECOLÓGI-
CO. R$270.000,00 TEL=19-
99762-7997/39353294



B6 Serviços / Utilidades

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

ref. site 881402 - Centro  - 2 dormt/ sala/ coz / wc social / 
lavand/ 1 gar R$1.700,00

ref. site 221402 - Jd. Califórnia – Sala comercial com wc R$1.800,00

ref. site 542402  - Vila Formosa - 3 dormt/ 1 suite/ coz/ wc so-
cial/ sala 2 ambt / lavand/ quintal/ jardim/ 2 gar R$260.000,00

 ref. site 151991  - Monte Verde - 3 dormt/ 1 suíte/ 
wc social/ coz planej/ sala 2 ambt /lavand/ edícula/ 

churrasq/ piscina/ 2 gar R$650.000,00

ref. site 752402 - Vitória Regia  - 2 dormts/ sala/ coz/ wc social 
/ lavand/ 1 gar R$800,00 + cond + IPTU

ref. site 557891 - Jardins de Itaici - terreno de 3.000 m² /2 suítes/ clo-
set/ sala / lareira/ Sala de jantar e TV /coz /lavabo / Portão eletrônico/ 
poço caipira/ capela/ arvores frutíferas/ R$3.200 / R$680,000,00

ref. site 272402 - Park Real - 3 dormt/ 1 suite / sala / coz/ wc 
social/ churrasq/ gar R$429.000,00

ref. site 791102 - Residencial Veneza - 3 dormt /
1 suíte/ sala / coz / lavanderia/ wc social/ quintal/ 

churrasq/ 2 gar R$330.000,00

ref. site 638051 - Monte Verde – 3 dormt/ sala/ coz / wc / 
lavand/ gar R$1.500 + IPTU

ref. site 904202  - Lagos de Shanadu - 6 dormt/ 3 suítes/ sala de jantar/ 
estar/ TV / lareira/ coz planejada/ copa/ mezanino/dormt empregada/ 
despensa/ varanda/ casa de caseiro+ imóvel c/ 2 cômodos /quintal /

piscina / churr/ forno de pizza/ horta R$3.400 + Cond +IPTU

ref. site 953402 - Vertentes De Itaici – 4 dormt / sala / coz / 
wc social /lavand / 1 gar R$400.000,00

ref. site 533402 - Jardins do Império - 150,00m² - R$130.000,00
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classificados
ClassificadosB14

Oportunidade - Vende-se casa 
Jardim Primavera. Sendo 2 
dormitórios um suíte, garagem 
p/02 carros e mais depen-
dências. F.: (19) 99375-2113. 
WhatsApp.
Casa 2 dorms – Financiamento 
pela caixa econômica do terreno 
e da construção – consulte-nos 
- - (19) 98254 7703 /(19)3885-
4500 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 
construtores é possível des-
membrar os 2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² e 1 de 950m² 
- F. 98136-7331 CRECI 74.092
Casa com 3 dorms no Jd. dos 
Imperios R$380 MIL  - (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Condomínio Vista Verde 
CC00057 - 03 suites com closet, 
sala, lavabo, piscina, churras-
queira, cozinha, banheiro, gara-
gem pra 02 carros. A.T108M². + 
COND.214,00 R$689.000,00 F. 
3875-2215
Cond. Vista Verde (ITAICI) 
CC00059 - 3 dorm.com 01 suite 
,sala , cozinha, a.s, wc, garagem 
p/ 02 autos. COND. 214,00 + 
IPTU:90,00. A.T: 175M²  R$ 
520.000,00. F. 3875-2215
Vila Brizola – CA02996 Casa 
frente – Sala, cozinha, 01 dor-
mitório, Wc. Casa fundos – 
01 dormitório, cozinha, Wc. 
R$190.000,00 (19) 3875-2215
JD. COLIBRIS - AP00862 
02 DORM, SALA , COZI-
NHA(PLANEJADO), BANHEI-
RO, GARAGEM P/01 CARRO 
. COND:200,00 INCLUSO 
AGUA. R$: 175.000,00. (19) 
3875-2215

Vendo ou Alugo - Casa térrea 
Portal dos Ipês. Com 3 suítes, 
sem piscina, cozinha planejada e 
aquecedor solar. (19) 3800-4078 
(19) 99913-9801 Aceito 50% 
casa ou terreno. 
Jd. Tropical – 2 dormitórios 
sendo 1 suíte, sala 2 ambientes, 
cozinha, lavanderia, WC social, 
varanda gourmet e 1 vaga de 
garagem. R$240.000,00 Aceita 
proposta. Fone: (19) 99194-0145
Casa térrea, 3 quartos sendo 1 
suíte, wc social, sala e cozinha 
ampla, área de serviço fechada, 
garagem p/ 3 carros, portão 
eletrônico e ampla área verde. 
AC 145m2 e AT 387m2. Tratar 
direto com proprietário tel. 19 9 
7403-1950.
Vendo edícula toda florida e 
murada com planta aprovada 
para um casa no Jd. Europa 
II em terreno de 250 m². Local 
excelente. (19) 99697- 6698. 
Vende-se ou troca-se casa Jd. 
Monte verde por chácara. Casa 
A.T. 250 m², A.C. 179 m², portão 
eletronico, cerca elétrica, aque-
cedor solar, área gourmet, pis-
cina 3x5, casa com 7 comodos 
sendo 2 banheiros e lavanderia. 
Tratar com proprietário F.: (19) 
3816-2011- 99487-5089
Vendo casa em Salto nova 
- Acabamento de primeira. Re-
canto do Guaraú - 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, garagem para 2 
carros . AT: 175m² AC: 92,5m². 
Valor : R$250.000,00 F.: (19) 
99612-7897. Aceito permuta 
com terreno em Indaiatuba.
Jardim Montreal - Excelente 
casa térrea com 106m2 – AT150, 
3 D (1 suíte), wc social cozinha 
c/ balcão e mesa de granito, sala 
de jantar e sala de visita, chur-
rasqueira com wc, aquecimento 
solar, preparada p/ ar condicio-
nado, porcelanato, esquadrias 
em alumínio e tudo mais, ga-
ragem coberta. R$490.000,00. 
19-9.97519921 creci 65362.
Jardim Montreal - Excelente 
sobrado com 168m2 – AT150, 
3 D (2 suítes c/ armários, 1 suíte 
c/ close), sala cozinha projetada 

Jardim Itamaracá Vendo/
Troco - Casa com 123metros 
de área contruída, em terreno 
de 400 metros, com 2 dormitó-
rios, sendo uma suíte e um WC 
social, sala, cozinha, área de 
serviço, garagem p/ 3 carros, 
todos com acabamento em piso 
frio, corredor lateral com 1,5 
metros de largura, no fundo uma 
área do terreno com 123m², com 
opção para outra construção, 
como casa terrea e/ou sobrado. 
Aceito permuta por casa de 
menor valor, nos bairros: Maria 
Helena, Jardim Aquario, Cidade 
Nova I e II. O imóvel encontra-se 
em perfeito estado de conserva-
ção, não necessitando de gasto 
com pinturas e outros serviços. 
Valor: R$750.000,00. Contato 
direto c/ proprietário F.: (19) 
3875-0667. Doc: OK

 
Cond. Parque dos Guarantãs 
- 3 dormitórios (1 suite c/ armá-
rios embutidos), sala, lavabo, 
cozinha, lavanderia, churras-
queira e 2 vagas de garagem. 
R$1.900,00 + IPTU + Cond.
Fone: (19) 99778-4336
Procuro casa para alugar 3 ou 
2 dormitórios com garagem. Va-
lor de R$1.000,00 à R$1.200,00. 
Tenho fiador. F.:(19) 98240-8439
Aluga-se casa no Jardim Tro-
pical com 2 dormitórios, sala, 
cozinha, lavanderia e garagem. 
Valor: R$1.000,00. Tratar F.: (19) 
3875-4737
ALUGA-SE CASA TÉRREA - 
Ref.: CA00073 – Condomínio 
Jardim Brescia - Indaiatuba/SP 
- 110m² útil/ 200m² total – Valor 
R$ 2.600,00 + IPTU R$ 70,00 + 
Condomínio R$ 160,00- Fone: 
(19) 99799-5771.
ALUGA-SE CASA - Ref.: 
CA00097 – Parque Residencial 
Indaiá  - Indaiatuba/SP - 40m² 
útil/ 100m² total – Valor R$ 
850,00 + IPTU R$ 50,00- Fone: 
(19) 99799-5771.
ALUGA-SE CASA SOBRADO 
Ref.: CA00031 – Condomínio 
Park Avenida - Indaiatuba/SP – 
440m² útil/ 360m² total -  Valor 
R$ 7.500,00 + Condomínio R$ 
598,00 + IPTU R$ 312,00 - Fone: 
(19) 99799-5771. 

 
Vendo apartamento novo Re-
sidencial Belvedere - 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte com espaço 
gourmet, ar condicionado sala 
e quartos, 9º andar sol da ma-
nhã. Aceito permuta de terreno 
no Bréscia ou Mantova como 
parte do pagamento. Valor: R$ 
290.000,00. Tratar direto com 
proprietário F.: (19) 99612-7897
RESIDENCIAL VICTÓRIA, 
apartamento 3 dormitórios, 1 
suite, sala, cozinha,  wc social, 
garagem coberta prédio com 
toda estrutura de lazer,  piscina, 
churrasqueiras. r$ 275.700,00 
à vista. Fone 19 9.7412.0317 
Vende-se ou aluga-se apt 
no Centro Ed. La Spezia– 
APTO. MOBILIADO com 2 dor-
mitórios e 1 vaga. R$1.800,00 
ou R$380.000,00. Fone: (19) 
99721-0395
ALUGA – SE OU VENDE - SE 
APARTAMENTO COCAIS II - 
2 dormitórios, 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. SOHO- 2 dormitórios com 
suíte, 2 vagas, varanda gour-
met e área de lazer comple-
ta. R$450.000,00. Fone: (19) 
99721-0395
Apartamento com 3 dorms na 
Cidade Nova R$ 800 MIL - (19) 
98254-7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 dorms na 
Cidade Nova R$350 MIL - (19) 
98254-7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 dorms no 
bairro chácara do trevo R$370 
mil - (19) 98254-7703 CRECI 
74.092
Jd. Colibris- AP00862 - 02 
dorm, sala, cozinha(planejada), 
banheiro, garagem p/01 carro . 
cond:200,00 incluso água R$: 
175.000,00.
Vendo Apartamento Residen-
cial - Nações Unidas, Jd. Alice 
Indaiatuba/SP. 02 dorm. (um 
com móveis planejados), sala 
de estar e jantar, cozinha plane-
jada, lavanderia c/ armário, WC, 
garagem para 01 carro coberta, 
1º andar. Baixo condomínio e 
IPTU - Vendo mobiliado. F.: (19) 
3394-2197 - cel: (11) 98635-7556

Vendo apt no Centro com 2 
dorm. + 1 suíte, todos os cômo-
dos com armário, garagem p/ 2 
carros e cozinha planejada. (19) 
99697- 6698
Vendo Apartamento. Valor: 
R$155.000,00. Aceito 50% de 
entrada e financiamento 2 dor-
mitórios. Jardim Morumbi. Tratar 
com proprietário. F.: (19) 99482-
6697 F.:(19) 3875-3201
Vendo ou troco Apartamento 
Villagio D’Amore. 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, salas de estar/jan-
tar. Cozinha, área de serviço, ba-
nheiros com móveis planejados. 
Garagem para 1 carro (80m²). 
Acabamento em porcelanato 3º 
andar TROCO por 2 terrenos, 
dependendo do local pago a 
diferença. F.: (19) 99913-9801 / 
(19) 3800-4078
Vendo apartamento novo Re-
sidencial Belvedere - 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte com espaço 
gourmet, ar condicionado sala 
e quartos, 9º andar sol da ma-
nhã. Aceito permuta de terreno 
no Bréscia ou Mantova como 
parte do pagamento. Valor: R$ 
275.000,00. Tratar direto com 
proprietário F.: (19) 99612-7897
Vende-se apto Cond. Portal 
das Flores - 3 dorm; cozinha 
planejada; 1 vaga; área de lazer 
completa. R$ 259 000,00 - F.: (19) 
992569976 ou (19) 99368-2711
Vende-se apto Cond. Felicitá - 3 
dorm (suíte); 2 vagas;  cozinha e 
quarto planejados; varanda gour-
met; área de lazer completa. R$ 
350 000,00. F.: (19)99928-8133 
ou (19) 99256-9976
VENDE-SE APARTAMENTO: 
AP00037- Condomínio Edifício 
SOHO– Indaiatuba/SP- 85m² to-
tal - Valor: R$ 477.000,00 - Fone: 
(19) 99799-5771
Vendo apartamento pronto 
para morar. Condomínio Village 
Azaléia. Com 3 dorm., 1 vaga p/ 
carro e área de lazer. Tratar com 
proprietário (19) 99127- 1799
Vende-se ou Troca-se apar-
tamento Villa Felicità. Frente 
ao Parque Ecológico - com mó-
veis planejados, ar condicio-
nado, 2 vagas na garagem . 
Lazer completo . 84m². Valor: 
R$490.000,00. F.: (19) 99622-
7901. Direto c/ proprietário
VENDE-SE APARTAMENTO- 
Ref.: AP00041 – Condomínio 
Benevento Residenza- Indaia-
tuba/SP – 95,39m² útil/ 95,39m² 
total - Valor R$ 650.000,00 Fone: 
(19) 99799-5771.

 

Aluga-se ou Vende-se apar-
tamento Cocais II - 2 dormi-
tórios, 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
Aluga-se apartamento Ed. 
Royale - 3 dormitórios com 
armários (2 suítes), banheiro, 
sala, cozinha planejada, lavan-
deria, varanda gourmet e 2 va-
gas de garagem no 2º subsolo. 
R$2.000,00 + IPTU + Cond.Fone: 
(19) 99168-6945
Alugo Apto no Centro de In-
daiatuba- Edifício Ana Lúcia, na 
Rua Cinco de Julho, 3 dormitórios 
(1 suíte), sala ampla 2 ambientes 
com sacada, cozinha, área de 
serviço com WC empregada, 
WC social, área útil 120 m² , 2 
vagas cobertas, aquecedor à 
gás central, portaria 24 horas 
com segurança. Não é permitido 
animais. R$ 1.600,00 isento de 
condomínio, água e IPTU. Fo-
nes: (19)3875-4297/ Whatsapp 
(19)997252157.

 
Chácara Vale do Sol - Casa 
Avarandada – 2 dormitórios, sala, 
cozinha americana, WC fem e 
mas, piscina, churrasqueira, mu-
rado e gramado R$510.000,00. 
Fone: (19) 99721-0395
Sítio Em Piedade Sp, 26.000M², 
casa c/ 3 dormitórios, 2 wcs 
, toda avarandada, gramada, 
pomar, área de cultura, bosque, 
água de mina, 1 tanques com 
peixes abastecido com água 
por gravidade, diversas árvores 
frutíferas, playground , 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
Sitio Estrada Mato Dentro  
2.500. 000,00. F.: (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Sítio na Bahia Vendo/Troco 
por imóvel em Indaiatuba. 

com cook top, churrasqueira, 
aquecimento solar, ar condicio-
nado, porcelanatos especiais, 
granitos, tetos trabalhados, es-
quadrias em alumínio, muitas 
tomadas e muita iluminação  am-
pla e bela escada mais, garagem 
coberta e jardim. R$680.000,00 
estuda financiamento. Locali-
zação especial 19-9.97519921. 
creci 65362.
VENDE-SE CASA SOBRA-
DO - Ref.: CA00096 – Condo-
mínio Residencial Belle Ville 
Itaycy - Indaiatuba/SP –106m² 
util/  130,00m² total - Valor R$ 
335.000,00 – OPORTUNIDADE 
- Fone: (19) 99799-5771.
VENDE-SE CASA TÉRREA 
- Ref.: CA00063 – Condomí-
nio Jardim Residencial Viena – 
Indaiatuba/SP- 152,80m² util/ 
250m² total - Valor R$ 650.000,00 
-Fone: (19) 99799-5771.  
Vendo casa e salão bairro 
Costa e Silva, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, quintal e gara-
gem p/ 01 carro com salão co-
mercial, em cima edícula com 
terraço, churrasqueira e dois 
cômodos. Terreno 180m². Valor 
R$400.000,00. Alugada com 
renda de R$1.500,00 mensaias. 
Contato F.:(19) 98288-1728
Vende-se sobrado no Jardim 
São Francisco - com 2 dorm. 
Sendo 1 suíte com varanda, wc 
social em cima. Sala c/ 2 ambien-
tes, lavabo, cozinha, quintal gran-
de c/ lavanderia no fundo coberta. 
Garagem p/ 2 carros com portão 
eletrônico. Valor R$300.000,00 
Troco por apto. de menor valor. 
Próximo ao Parque Ecológico 
F.:(19) 99762-7708
 OPORTUNIDADE! JD.LAGU-
NA EM SALTO-SP. Casa de 02 
dormitórios, sendo um suíte, sala/
cozinha americana, wc, garagem 
p/02 autos quintal nos fundos em 
lote de180m2 + uma chácara de 
100m2 (SÓ TERRENO) no bairro 
pedregulho em Indaiatuba-SP. 
troca-se por casa em Indaiatuba 
de menor ou igual valor. Base: 
R$310.000, 00. Tel.:(19) 99762-
7997. Corra!

OPORTUNIDADE ÚNICA!! 
JARDIM MORADA DO SOL. 
Rua:77, próximo ao Parque 
Ecológico de R$210.000,00 em 
oferta somente para o mês de 
janeiro por R$195.000,00 03 
dormitórios, suíte, garagem, bom 
acabamento em lote de 125m2. 
Aceita:  R$110.000,00 de entra-
da + 90 x R$1.650,00 F.:99762-
7997 / (19) 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$265.000,00, ou terreno no 
negócio. F.:(19) 99762-7997 / 
(19) 3935-3294. Corra!
JARDIM ALICE: OPORTUNI-
DADE ÚNICA! - Apartamento 
de 02 dormitórios em condo-
mínio com toda infraestrutura. 
Tel: elevador, portaria 24 horas, 
piscina, área de lazer e salão de 
festas. Para vender ainda em 
janeiro! Apenas: R$175.000,00 
(19)99762-7997 / (19) 3935-
3294. Corra! Vá zunindo! (Preço 
normal acima de R$200mil)
JARDIM ADRIANA - Excelente 
casa em dois pavimentos, sen-
do no pav superior: 02 dormitó-
rios (01 suíte) wc social, sacada 
com porta balcão com vista 
para o Parque Ecológico e no 
pav inferior: sala 02 ambientes 
–lavabo, wc social, lavanderia, 
edícula   e grande espaço de 
terreno com piso ideal para 
piscina, garagem com portão 
eletrônico. De R$350.000,00 em 
oferta durante o mês de janeiro 
por R$290.000,00. Corra! Tel: 
(19) 99762-7997. Aceita apar-
tamento no negócio.
OPRTUNIDADE! JARDIM ITA-
MARACÁ - 02 dormitórios (01 
suíte) wc social, sala, cozinha, 
garagem com portão eletroni-
co,110m² de área construída, 
em lote de 133m² documentos 
em ordem para financiamento. 
Apenas R$255.000,00 aceita 
terreno e carro. F.:(19) 99762-
7997 / (19) 3935-3294. Corra!



classificados
B15Classificados

Com 470.000m² equivalente a 
20,00 alqueire, boa topografia, 
região sul da Bahia a 220km de 
Salvador pela BR 101. Situado na 
região do Vale do Jiquiriça, a 7km 
da cidade de Mutuipe. A proprie-
dade fica a 4 km da BR 420 no 
municipio de Mutuipe, e a 70km 
da cidade de Valença região de 
belas praias do litoral baiano com 
aeroporto operando com voos 
da (Azul) aos sabados saindo de 
Viracopos em Campinas-SP. A 
propriedade esta distribuída em 
pastagem, lavoura de cacau, 
outras e pequena mata. Energia 
passa dentro da propriedade. 
Casa sede nascente com água 
boa sendo preservada em três lo-
cais da propriedade. Documento 
ITR OK. Opções para plantação 
de feijão, milho, mandioca, café 
e outros. Isso em virtude da boa 
media de chuvas/ano na região 
e as nascentes existentes na 
propriedade. Contato F.:(19) 
98288-1728. WhatsApp.
 

VENDO JARDIM LAGUNA - 
Terreno de 302m² planos. Acei-
to veiculo c/ parte pagamento. 
R$190.000,00. Direto com pro-
prietário F.: (19) 98282-9020. 
OPORTUNIDADE IMPERDÍVEL! 
Lote 250m² em condomínio fe-
chado, Jardim. Viena, apenas R$ 
160.000.00. F.: (19) 97412-0317
Oportunidade. Cond. Maria 
Dulce - Terreno de 300m². Ótima 
topografia. Fone: (19) 99166-8272 
– (19) 98333-5694
Vendo terreno Jardim Regina. 
Ótima topografia 250m². Valor 
R$195.000,00 F.: 99774-4452.
Terreno no Condominio  Re-
sidencial Dona Lucilla. Con-
domínio de alto padrão,  área 
de 379,20m2. Preço abaixo do 
mercado, R$275 mil (R$725,00 
o m2). Aceita permuta com apar-
tamento de valor similar.  Direto 
com o proprietário. Imóvel quitado. 
F.:19-98128-7316.
Vende-se terreno no condomí-
nio Vista Verde 175m². Próximo 
a portaria. Tratar com proprie-
tário. F.: (19) 99792-1440 / (19) 
99774-3834

Jardim Bréscia - Oportunidade 
única, TERRENO com 200m2, 
plano, na quadra A, com escritura 
e registro, R$165.000,00. Discu-
te-se proposta. 19-9.97519921. 
Vendo/ Troco : Terreno de 
300 m² plano, melhor local Jd. 
Esplanada I à 50 metros da Av. 
Parque Ecológico, 5 minutos do 
centro, próximo ao colégio Obje-
tivo e o novo Sumerbol, padaria 
Suiça e Gianinni. Fácil acesso à 
rodovia. Aceito terreno de menor 
valor em loteamento aberto. 
Doc. OK. F.: (19) 98288-1728 
(whatsapp) / (19) 3875-2860 - 
Valor R$ 235.000,00 (tratar com 
proprietário)
PARQUE SÃO LOURENÇO 
(ÚNICO LOTE NA RUA) 150M2 
– R$1060,00P/ M2 - ESCRITU-
RADO. F.: (19)99762-7997 / (19) 
3935-3294. 
JARDIM ALICE (ÚNICO LOTE 
NA RUA) 125M2 – PLANÍSSI-
MO – R$1.100,00 P/ M2 - F.:(19) 
99762-7997 /  (19) 3935-3294
 
Galpão Industrial Vitória 

Martini – 770 A/T e 375 A/C. 
R$4.500,00 Fone: (19) 98333-
5694 – (19) 99166-8272
Vendo sobrado comercial - Sa-
lão comercial e casa na parte 
superior – 360m² A/T e 300m² 
A/C. R$950.000,00.  Fone: (19) 
99166-8272 ou (19) 98333-5694
Vende-se ponto – Jd.Regina. 
Salão odontológico - 40m² 
mobiliado, 2 banheiros e garagem 
para 2 carros. R$25.000,00. 
Fone: (19) 99778-4336
Sala nova 39m2, 2WC, 1 vaga 
na garagem, situado no torre me-
dical. Direto com o proprietário. 
Tel. (19) 9 8239-4260
 

Vendo TV PHILCO 32” Led 
Slim. Valor R$800,00 á vis-
ta. Tratar c/ Plínio. F.: (19) 
99358-4500

Cursos de cabeleireiro, mani-
cure, maquiagem, depilação 
e barbearia.Informe a senha 
J46 para receber desconto 
especial! Ligue: (19) 3318-
4441 /Whats 98965-8498
Cursos de cuidador de ido-
so, atendente de farmácia, 
informática, rotinas adminis-
trativas e logística. Informe a 
senha J46 para receber des-
conto especial! Ligue: (19) 
3318-4441 /Whats 98965-
8498
Procuro máquina de costura 
caseira, usada P/ COMPRAR 
-Interessados ligar (19) 3935-
1633
Vendo uma potência p/ carro 
STETSOM CL 950. Valor a 
negociar. (19) 3875-7624
Vendo bebê confor to  R$ 
100,00. F.: (19) 3875-7624
Vendo tapete de vários tama-
nhos semi-novos a partir de 
R$ 50,00. (19) F.: 3834-1367 
(19) 9648-9124 Dona Jandira
Vendo TV SONY 36 pole-
gadas R$ 250,00 Entrar em 
contato (19) 98355-9959
Vendo ar condicionado, mar-
ca Consul 12.000 ptu. Valor 
R$ 1.000,00 Entrar em con-
tato (19) 98355-9959
Vendo 1 freezer vertical R$ 
300,00. PORTAO 1,80X3- 
$400,00. MÁQUINA DE RE-
CARREGAR CARTUCHO 
R$ 300,00 E JOGO DE COR-
REMAO 12M DE ALUMINIO 
SEMINOVO - (19) 3935-1633
Desejo comprar cristaleira 
antiga. Entrar em contato (19) 
3834-1367
Vendo cama de solteiro ma-
deira maciça ótimo estado. 
R$ 350,00 F.: (19) 99259-
1877 / 3017-5541
Vendo alto falante de carro. 
Valor a negocE97
Vendo Bicicleta Scott Im-
portada de R$2000,00 por 
R$800,00. F.:(19) 3935-6985
Vendo Portão de 3m X 1,80. 
Valor: R$400,00. Tratar com 
Sonia. F.: (19) 3935-1633
Vendo uma maqu ina  de 
recarregar cartucho. Valor 
R$400,00. Tratar com Sonia. 
F.: (19) 3935-1633
Vendo uma porta de correr de 
vidro 1,60m. Valor: R$400,00. 
Tratar com Sonia. F.: (19) 
3935-1633

Vendo uma televisão de 14 pole-
gadas de tubo Valor: R$150,00. 
Tratar com Sonia. F.: (19) 3935-
1633
Vendo um teclado Casio novo 
Valor: R$400,00. Tratar com 
Sonia. F.: (19) 3935-1633
Vendo 12 metros de corrimão 
em aluminio para escada. Valor 
R$300,00. Tratar com Sonia. F.: 
(19) 3935-1633
Vendo 3 portas de banheiro sem 
batente. Valor R$70,00 (cada). 
Tratar com Sonia F.:(19) 3935-
1633
Vendo carrinho de churrasqueira 
INOX. Valor: R$ 550,00. F.: (19) 
3875-7624
Vendo Vidros dianteira e trasei-
ra para carro modelo: Corcel. 
Valor: R$150,00 (cada) F.: (19) 
3875-7624 
Vendo DVDs raros, desenhos 
e seriados R$0,80 cada. F.:(19) 
99193-2917 WhatsApp
Vendo Bacia branca de banheiro 
nova R$10,00. F.: (19) 99193-
2917 WhatsApp
Vendo uma camera Tek-Pick, 
grava vídeo, som, tira foto, web 
cam nova na caixa. R$200,00. 
F.: (19) 99193-2917 WhatsApp
Vendo ventilador de pedestal. 
Valor: R$100,00 F.: (19) 3834-
1367 - (19) 996489124
Vendo Tampo de Vidro 1,50m X 
1,50m. Vidro temperado 10mm. 
Valor: R$500,00 F.: (19) 3875-
4485 Odete
Vendo Máquina de costura Bri-
lhante. Valor: R$500,00 F.: (19) 
3875-4485 Odete
Vendo Tablet DL novo, com 
garantia de 3 meses. Valor a 
negociar F.: (19) 3875-7624
Vendo Estante. Valor R$150,00. 
F.: (19) 3017-4925 / (19) 99140-
9237
Vendo comoda de MDF para 
bebe. Brilhante branco. 1,62 de 
comprimento. Valor R$450,00 F.: 
(19) 3834-6769 / (19) 99182-6051

 
Fiat Tempra SX modelo: 96/97 
cor: Azul. Bom estado de conser-
vação. Kilometragem original. Va-
lor: R$6.500,00 F.: (19) 3875-9524

empregos

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 – Ex-
periência na função. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos e aos finais de 
semana em limpeza de empresas 
e condomínios.
ANALISTA DE PROCESSO 
DE USINAGEM - Superior em 
Engenharia Mecânica / Produção 
/ Tecnólogo em Processos ou Téc-
nico. Experiência em programação 
/ preparação torno CNC e Centro 
de Usinagem. Conhecimento em 
desenho mecânico e metrologia, 
conhecer software Solid Edge ou 
similares. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
CONSULTOR (A) COMERCIAL 
DE RECURSOS HUMANOS – 
Experiência na área de vendas no 
Ramo de Agência de empregos ou 
Terceirização. Residir em Indaiatu-
ba ou Salto. CNH B. Irá dirigir os 
carros da empresa.
ESTOQUISTA – Ensino médio 
completo. Bons conhecimentos 
em Informática. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
FERRAMENTEIRO – Experiên-
cia em ferramentaria de moldes 
plásticos. Para trabalhar em em-
presa Multinacional na cidade de 
Monte Mor.
LIDER DE LIMPEZA – Experiên-
cia na função. Ensino médio com-
pleto. Conhecimentos em escalas 
de trabalho. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
MANDRILHADOR – Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE TORNO CNC 
– Experiência na função. Curso 
de Metrologia e Leitura e Inter-
pretação de desenho. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. Disponibilida-
de de horário. 
RETIFICADOR – Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
SOLDADOR – Ensino médio 
completo. Experiência em Solda 
TIG e noções em Solda Inox. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
Desejável possuir Curso na área 
de solda e montagem.
VENDEDOR (A) - Experiência 
na área de vendas no Ramo de 
material para construção. Ensino 
médio completo. Conhecimentos 
com Informática. Residir em In-
daiatuba ou Salto.

Rua Hercules Mazzoni, 900 - 
Jd. Pau Preto - Indaiatuba/SP 

Contatos: (19) 3875-3759  
Acesse nosso site: 

www.skalaempregos.com.br  
skala@skalaempregos.com.br
atendimentoska@gmail.com

ANALISTA DE QUALIDADE 
(8523): 
APLICADOR/ ORÇAMENTISTA 
DE DEDETIZAÇÃO (8497): 
ASSISTENTE DE DEPTO PES-
SOAL (8516): 
ASSISTENTE DE DEPTO PES-
SOAL JR. (8546): 
ASSISTENTE COMERCIAL 
INTERNO (8550):  
ASSISTENTE LOGÍSTICO 
(8549): 
ASSISTENTE TÉCNICO DE 
MANUTENÇÃO (8484): 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(8531): 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(8554): 
AUXILIAR DE LIMPEZA (8555): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8528): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8319): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8539): 
AUXILIAR DE VENDAS INDUS-
TRIAIS (8552): 
AUXILIAR DE VENDAS (8544): 
ENG. DE DESENVOLVIMENTO 
DE PRODUTO (8506): 
ESTÁGIO T.I. (8518): 
GERENTE INDUSTRIAL (8525): 
GERENTE DE LOJA (8453): 
INSPETOR DE QUAL. /CON-
TROLE DE QUAL CABOS ÓP-
TICO (8433): 
MONTADOR ELÉTRICO (8501): 
MOTORISTA (8545): 
MOTORISTA “E” (8530): 
OPERADOR DE MÁQUINA 
SERRA (8543):  
OPERADOR MULTIFUNCIO-
NAL (8541): 
OPERADOR DE TELEMARKE-
TING (8494): 
OPERADOR DE TELEMARKE-
TING (8548): 
OPERADOR DE TORNO MECÂ-
NICO (8536): 
PREPARADOR DE MÁQUINAS 
(8457): 
TÉCNICO ELETROMECÂNICO 
(8542): 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO  
TRABALHO (8529): 
VENDEDOR INDUSTRIAL EX-
TERNO (8551): 

Açougueiro
Assistente de vendas
Auxiliar de manutenção 
predial
Balconista de açougue
Chefe de cozinha
Chefe de limpeza 
Cortador a mão
Empacotador a mão
PCD
Empregada doméstica
Farmacêutico
Fiscal de \loja 
Gerente de Farmácia 
Instalador hidráulico 
Mecânico de auto em 
geral
Mecânico de caminhão 
a diesel
Mecânico de refrige-
ração
Mecânico eletricista de 
automóveis
Motorista de caminhão
Operador de máquinas 
de construção civil e 
mineração
Porteiro
Serrador de mármore
Técnico de manutenção 
elétrica

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 

empresa e dados da vaga 
comparecer ao Pat com 
todos os documentos.

Vendo Carro Etios HBXLS 
1.5 Completo Modelo 2018 
Cor: Branca Kilometragem: 
17.659. Valor da tabela F.: (19) 
38757738
 

Ofereço-me como motorista de 
van para viagens com cursos 
de passageiros e escolares. 
Tratar com Rosane F.: (19) 
99710-4661
Ofereço-me como pedreiro, 
encanador, pequenos reparos 
na construção civil e pinturas. 
(19) 98329-8580 (WHATS APP) 
Falar com João
Ofereço-me como instalador de 
antenas digitais. Valor R$50,00 
contato F.: (19) 98970-1976
Ofereço-me como cuidadora de 
idosos crianças pessoas com 
necessidades especiais pré-
-operatório e etc atendimento 
hospitalar possui experiência 
e referência horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como passadeira e 
lavadeira de roupas e como cui-
dadora de de crianças. Atendo à 
domicílio ou em minha residên-
cia. Entrar em contato com Val 
(19) 99448-0082 - whats app
Ofereço-me como limpeza e 
manutenção de piscinas e geral. 
F.: (19) 98332-1025
Ofereço-me como faxineira e 
passadora de roupas. Entrar 
em contato no telefone (19) 
99595- 9448
Ofereço-me como jardineiro 
roçada de chácaras e limpezas. 
(19) 3875-7624
Ofereço-me como jardineiro, 
pedreiro, encanador e eletricis-
ta . Tratar com Odair F.: (19) 
99776-6841
Ofereço-me como empregada 
doméstica. Tratar com Sonia 
F.: (19) 98265-1498 ou (19) 
98239-0199
Ofereço-me como vendedor 
externo 10 anos de experiência 
F.: (19) 98229-8807
Ofereço-me como Cabeleirei-
ra. Faço Escova Progressiva 
e Selamento sem formol. A 
partir de R$50,00. Atendo na 
Morada do Sol e também a 
domicílio. F.: (19) 99369-5615 
/ (19) 3935-0499
Ofereço-me como cuidadora 
de idosos pessoas com neces-
sidades especiais enfermos e 
etc atendimento Residencial e 
hospitalar possuo experiência e 
referência tratar com Talita (19) 
98869 -4313
Ofereço-me como motorista 
particular, passageiros particu-
lar. Tratar com Rosane. F.: (19) 
99710-4661
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