
FEBRE AMARELA

Imunização continua nas UBSs Cidade registra 
aumento de 
furtos 

Rainha Faici 
abre inscrições 
no dia 4

Casarão realiza 
Curso Básico 
de Fotografia 

ENERGIA CONCURSO AULA

Indaiatuba registrou 
em 2018 aumento no 
número de fraudes e furtos 
na rede elétrica. De acordo 
com a CPFL, no ano pas-
sado foram encontradas 
536 irregularidades.

Divulgar e repre-
sentar o evento. Estas 
são as principais missões 
da Rainha, Madrinha e 
Princesa da Faici, que em 
sua edição 2019 acontece 
de 2 a 10 de agosto.

A Fundação Pró-
Memória promove em 
março, o Curso Básico 
de Fotografia. As aulas, 
que são gratuitas, acon-
tecerão entre os dias 10 
e 24 de março.

A vacinação contra a febre amarela continua nas Unidades de Saúde de Indaiatuba 
para as pessoas que não possuem nenhuma dose comprovada em carteirinha.
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Doação de 
sangue ocorre 
amanhã na Fiec

Ciaei recebe 
mais uma edição 
do Ação Mulher

CAMPANHA

COMEMORAÇÃO

Será promovido aman-
hã, dia 23, pela Fiec mais 
uma campanha mensal 
de doação de sangue em 
parceria com o Centro de 
Hematologia e Hemoter-
apia da Unicamp. 

O público feminino de 
Indaiatuba poderá partic-
ipar de mais uma edição 
da Ação Mulher que ac-
ontece no dia 9 de março.
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Polícia Federal cumpre mandado de 
busca e apreensão em Indaiatuba

A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem (21/02) a Operação Flak, para desarticular financeiramente organização criminosa especializada 
no transporte aéreo de grandes quantidades de drogas, trazidas da Venezuela, Colômbia e Bolívia, para o Brasil, Estados Unidos e Europa.

POLÍCIA FEDERAL/DIVULGAÇÃO
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Saúde na Escola 
amplia ações nas 
unidades escolares

Fantasma se 
classifica para 
próxima fase

Declaração 
tem início em 
março

PROJETO PAULISTA IR

O programa Saúde na 
Escola tem como objetivo 
levar às unidades esco-
lares públicas ações de 
promoção, prevenção e 
atenção à saúde.  

Na noite da última 
quarta-feira, dia 13, o 
Primavera foi até Batatais 
para enfrentar os donos da 
casa pela sétima rodada 
no Campeonato Paulista.

A  t e m p o r a d a  d e 
acerto de contas com 
o Leão terá início em 
março e é importante já 
ir separando os docu-
mentos necessários. 
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Editorial
Doe Vida!

Artigo

Todos os dias, em todo o mundo, acontecem 
cirurgias, acidentes e queimaduras graves que 
tornam a transfusão de sangue necessária. Para 
atender essas demandas e ainda possibilitar 
tratamento a portadores de hemofilia, leucemia 
e anemias, a doação espontânea e periódica é 
fundamental.

No Brasil, há uma grande carência de san-
gue nos hemocentros devido à falta de doação.  
Atualmente, o percentual anual de doadores, no 
país, varia de 1,76% a 1,78 da população, quando 
o necessário seria de 3% a 5%. Se cada pessoa 
saudável doasse sangue espontaneamente, pelo 
menos duas vezes ao ano, haveria sangue sufi-
ciente para atender toda a população.

Além de uma atitude de solidariedade e cida-
dania, doar sangue é um ato simples e seguro que 
não provoca nenhum prejuízo à saúde do doador, 
além de ser um ato de amor!

Erradicação do analfabetismo é 
tema de audiência em Campinas

Prefeito participa de reunião por 
barragem em Americana

O prefeito Jonas Donizette decretou, 
durante todo o mês, a campanha de 
conscientização sobre a importância 
de retomar os estudos. Sendo assim, 
estão sendo realizada uma busca ati-
va por pessoas não alfabetizadas ou 
com baixa escolaridade. Profissionais 
ligados à Fumec estão em contato com 
estas pessoas em regiões apontadas, pelo 
IBGE como as que têm o maior número 
de analfabetos. 

O prefeito de Americana, Omar Najar, 
participou de reunião entre representantes 
de Americana, Piracicaba e Limeira com 

profissionais da CPFL Renováveis. O 
encontro serviu para que as autoridades 
tomassem conhecimento sobre as 
condições de segurança da barragem. 

Atualmente classificada como Risco A 
(alto) pela Aneel, a CPFL fez a solicitação 

de reclassificação para nível médio, uma vez 
que executou melhorias apontadas pelo órgão. 
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FATORES DA INTELIGÊNCIA
Nós desenvolvemos a inteligência cognitiva em todas as fases da vida, na infância estamos descobrindo e enten-

dendo todas as situações e as assimilando na nossa mente. A inteligência cognitiva também pode ser chamada de 
inteligência intelectual e em resumo, pode ser caracterizada na capacidade de cada um de manipular informações e 
responder a elas. Essas informações são os dados de conteúdo cognitivo e podem ser as ideias que consistem o pens-
amento ou os valores, que são o conteúdo do juízo. Através da nossa inteligência cognitiva conseguimos discernir 
as relações entre dados concretos e abstratos da nossa mente. Durante a vida há várias dessas relações sejam elas de 
identidade, semelhança, diferença, exclusão e muitas outras situações que passamos dia após dia. Podemos dizer que 
somos seres em constante transformação, não é mesmo?  O que caracteriza a inteligência cognitiva? Pode-se dizer que 
a inteligência cognitiva é a capacidade de permitir que novos conteúdos se criem a partir da sua atividade. Ela traz o 
novo e pode transformar as situações em novas perspectivas diferentes das experiências anteriores. Por esta razão é 
muito importante sair da zona de conforto, fazer treinamentos, participar em palestras, seminários, ler, conhecer o sig-
nificado das palavras e aprender novas coisas, estudar, aprender uma nova língua, enfim buscar conhecimento e trazer 
novas habilidades pessoais. Trevisan José www.signatreinamentos.com.br - 3875.7898.

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

23 SAB 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
23 SAB 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
24 DOM.   NÃO OPERA
25 SEG. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
25 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
25 SEG. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
25 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
25 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
25 SEG. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
26 TER. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
26 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
26 TER. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
26 TER. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
26 TER. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
26 TER. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
27 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
27 QUAR. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
27 QUAR. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
27 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
27 QUAR. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
27 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
28 QUIN. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
28 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
28 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
28 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
28 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
28 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
1 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
1 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
1 SEX. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925
1 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
1 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
1 SEX. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

 Dra. Tânia Higaki - Belle Santé – Instituto de Inovação em Odontologia 
dra.tania@bellesante.com.br / www.bellesante.com.br (19) 38348797

Implante dentário é Caro ou Barato?
Todos os dias recebo em meu consultório pacientes que desejam instalar implantes. Alguns deles estão determi-

nados a realizar o procedimento, não importa o quanto isso irá lhe custar financeiramente. Outros chegam dizendo: 
“Doutora, eu queria colocar implantes, mas é caro”.

Antes que eu possa fazer qualquer orçamento ou falar sobre qualquer valor, o paciente já afirmou: É caro. Ele 
já chegou com essa objeção na cabeça.

Vamos pensar. Se algo é caro, então precisamos de comparação do que seja barato. Afinal, o implante é caro 
quando comparado a quê? 

Será que é barato sorrir faltando dentes?
E ter dificuldades para mastigar? Será que isso é barato? 
Insegurança para falar, conversar, namorar usando uma prótese removível. Será que isso custa pouco?
Pergunte a quem não tem dentes, qual é o preço de não ter dentes.
Sim, quem não tem dentes paga um preço alto por isso: insegurança, constrangimento, falha na auto-estima.
Os implantes dentários estão cada vez mais acessíveis a todos. O preço caiu muito nas duas últimas décadas e 

a valorização do procedimento passou a ser mais percebida pela população. 
Pessoas desejam  voltar a ter dentes mais do que desejam trocar o carro. Pessoas desejam voltar a ter dentes 

mais do que desejam comprar roupas, calçados e acessórios caros.
Hoje, pessoas valorizam o sorriso. Pessoas fazem questão de dentes brancos, lindos e saudáveis. E isso é fantástico!
Fazer implantes dentários pode ter um custo sim. Mas a auto-confiança de sorrir sem medo. Isso não tem preço!
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Proposta de Ricardo França melhora acesso à relação de remédios no site da Prefeitura
DIVULGAÇÃO

Projeto amplia divulgação de medicamentos

Proposta foi apresentada na primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal em 2019 e agora segue para as comissões

Apresentado na 
primeira Ses-
são Ordinária 

da Câmara Municipal 
do ano, realizada na 
última segunda-feira 
(18), o projeto de lei 
12/2019,  de autor ia 
do vereador Ricardo 
Longatti França (PRP), 
dá nova redação à lei 
aprovada em 2017 que 
dispõe sobre a obrigato-
riedade de divulgação, 
na página oficial da 
Prefeitura de Indaia-
tuba na internet ,  da 
relação de medicamen-
tos que compõem os 
estoques da Secretaria 
Municipal de Saúde. A 
proposta foi enviada às 
comissões da Casa.

“O texto que apresen-
tei altera alguns detalhes 
da Lei 6.729, de 19 de 
junho de 2017, de auto-
ria do Cebolinha (Luiz 
Alberto Pereira - MDB), 
garantindo dispositivos 
para dar mais transpa-
rência a esta divulgação 
da relação de medica-
mentos disponíveis para 
a população”, explica Ri-
cardo. “Particularmente, 
espero que aceitem esse 

FÁBIO ALEXANDRE
maisexpressao@maisexpressao.com.br

projeto, pois ele melhora 
esta ferramenta que é de 
extrema importância para 
quem preciso do auxílio 
da Secretaria Municipal 
de Saúde”. 

Pelo novo projeto, o 
artigo 1º da Lei 6.729, 
de 19 de junho de 2017, 
passa a vigorar com a 
seguinte redação: “fica 
a Prefeitura de Indaia-
tuba obrigada a divulgar 
em sua página oficial na 
internet, a relação dos 
medicamentos padroni-
zados e medicamentos de 
alto custo que compõem 

os estoques da Secreta-
ria Municipal de Saúde, 
incluindo os hospitais, 
prontos-socorros, pron-
tos-atendimentos, Uni-
dades Básicas de Saúde 
e Unidade de Saúde da 
Família”. 

Acresce ainda dois 
parágrafos ao artigo ci-
tado. Em seu parágra-
fo primeiro, especifica 
que “na divulgação das 
informações referidas, 
deverão conter, no míni-
mo: relação dos medica-
mentos que compõem os 
estoques das Unidades 

Municipais de Saúde, 
contendo, em ordem al-
fabética, o nome do me-
dicamento, a forma far-
macêutica e a dosagem; e 
o registro dos endereços 
e telefones das Unidades 
de Saúde que disponibi-
lizam os medicamentos, 
bem como os horários de 
atendimento ao público”.

O parágrafo primeiro 
solicita ainda a divulga-
ção de “dados gerais para 
o acompanhamento dos 
medicamentos oferecidos 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde, incluindo a 

data da compra, a ra-
zão social e o respectivo 
CNPJ (Cadastro Nacio-
nal da Pessoa Jurídica) 
dos fornecedores, a quan-
tidade de cada item em 
estoque nas Unidades 
de Saúde, o registro de 
saída dos medicamentos 
com o número do Cartão 
SUS (Sistema Único de 
Saúde) do requisitante, 
e a data da última atuali-
zação da página oficial”. 

Por fim, pede por “in-
formações referentes aos 
processos de compra dos 
medicamentos faltantes, 
inclusive os editais dos 
procedimentos licitató-
rios, na aquisição de me-
dicamentos essenciais, e 
os registros de dispensa 
de licitação, em casos de 
contratação emergencial 
por decisão judicial, bem 
como a previsão de com-
pra dos medicamentos”.

Segundo
Já o parágrafo segundo 
reitera que, para cum-
primento dos novos re-
quisitos, a página oficial 
deverá conter ferramenta 
de pesquisa de conteúdo 
que permita o acesso à in-
formação de maneira ob-
jetiva e em linguagem de 
fácil entendimento, além 
de possibilitar a gravação 
de relatórios em diversos 
formatos eletrônicos, in-
clusive abertos e não 
proprietários, de modo a 
facilitar a compreensão 
das informações. 

A página deve ainda 

permitir o acesso auto-
matizado por sistemas 
externos em formatos 
abertos, estruturados e 
legíveis por máquina, 
além de ser atualizada 
semanalmente. “O pro-
jeto se encontra dentro 
das disposições cons-
tantes do Regimento In-
terno e da Lei Orgânica 
deste Município, não 
havendo que se falar em 
qualquer vício formal 
ou material”, afirma o 
vereador em sua justifi-
cativa. “Se faz necessá-
rio que a Administração 
Pública aja com o má-
ximo de transparência 
e zelo quando se trata 
do uso de recursos pú-
blicos. Nesse sentido, 
nada mais transparente 
do que permitir à toda 
população, de forma 
fácil e eficaz, a pos-
sibilidade de exercer 
controle social sobre os 
atos da Administração 
Pública”.

Assim, garante Ricar-
do França, “a propositura 
não tem outro objetivo 
senão permitir que haja 
efetiva transparência na 
utilização dos recursos 
públicos, bem como faci-
litar o acesso à informa-
ção dos medicamentos 
em estoques nas Unidades 
Municipais de Saúde”, 
lembrando que sua exe-
cução “poderá inclusive 
ser benéfica para melhor 
qualificação de nosso mu-
nicípio perante os índices 
de transparência pública”.



DENISE KATAHIRA
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Campanha de doação de sangue é amanhã
Candidatos devem comparecer à Fiec das 8h às 11h e apresentar documento oficial com foto 

JULIANA WOLF

cidadeA4|

Vai doar pela primeira 
vez? Entenda as 
etapas da doação:

Indaiatuba é considerada uma das cidades mais importantes 
no que se refere à coleta de sangue, segundo Hemocentro

Será promovido 
amanhã, dia 23, 
pela Fiec mais 

uma campanha mensal 
de doação de sangue em 
parceria com o Centro de 
Hematologia e Hemote-
rapia da Unicamp. Os 
candidatos devem com-
parecer das 8h às 11h, na 
Fiec que está localizada 
na avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 
3405, Jardim Regina.

Os interessados de-
vem ter entre 16 (dos 16 
até 18 anos incompletos, 
apenas com consenti-
mento formal dos res-
ponsáveis) e 67 anos, 
não estar em jejum; evitar 
apenas alimentos gordu-
rosos nas quatro horas 
que antecedem a doação, 
além de apresentar o do-
cumento oficial com foto. 

O hemocentro ainda 
orienta que não poderá 

ser doador o candidato 
que estiver fazendo algum 
tipo de tratamento, usando 
medicamento, estiver com 
gripe, ter tomado a vacina 
contra a febre amarela ou 
contra a gripe comum há 
menos de 30 dias, não 
tiver parceiro (a) fixo (a), 

pesar menos de 50 quilos, 
tiver feito endoscopia há 
menos de um ano, tiver 
piercing ou tatuagem 
também há menos de 
um ano, for diabético, se 
tiver ingerido bebida al-
coólica na noite anterior 
e fumar horas antes.

Hemocentro
O Hemocentro da Uni-
camp atende integralmen-
te o banco de sangue dos 
serviços públicos de saú-
de de Campinas, Indaiatu-
ba, Paulínia, Cosmópolis 
e suplementa outros 56 
municípios da região que 
vai até o Vale do Paraíba. 
Quando há disponibilida-
de, são atendidos todos 
os hemocentros do estado 
de São Paulo e, também, 
hospitais particulares, 
conforme a necessidade. 
Em média, são coletadas 
cerca de seis mil bolsas 
de sangue/mês.

Segundo o Hemocen-
tro, Indaiatuba é conside-
rada uma das cidades mais 
importantes no que se 
refere à coleta de sangue, 
já que tem 80% de doado-
res assíduos e conta com 
uma divulgação contínua 
de incentivo, despertando 
o interesse da população 
em participar ativamente 
deste ato solidário.

1-    Retirada da senha
O candidato é recebido 
por um representante da 
FIEC, antes de retirar a 
senha, é importante que 
avise sobre a participa-
ção pela primeira vez 
como doador, para que 
seja explicado como 
acontece a campanha e 
informado os principais 
motivos que possam im-
pedir a sua doação.

2-    Cadastro
Obrigatório a apresen-
tação de um documento 
oficial com Foto para 
cadastro.  Nessa etapa 
informe se tem interesse 
em se cadastar para ser 
doador de Medula Óssea.

4-    Exame físico
São realizados testes 

para: anemia, verifica-
ção de pressão arterial, 
pu l so ,  t empera tu ra , 
peso e altura.

5-    Entrevista
A entrevista é indivi-
dual,  são feitas per-
guntas específicas, e 
a s s i n a d o  u m  t e r m o 
de responsabi l idade 
quanto a veracidade 
das respostas.

6-    Coleta
Será coletado uma bol-
sa de sangue e amos-
tras para os exames 
laboratoriais.   

7-    Lanche
Após a doação o can-
didato é encaminhado 
para um local onde é 
oferecido um lanche.
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Ciaei recebe edição do Ação Mulher
Evento acontece em março e contará com diversas palestras direcionado ao público feminino

GIULIANO MIRANDA PMI

cidade |A5

2ª edição do Ação Mulher contará com palestras abordando temas variados

As mulheres de 
Indaiatuba po-
derão partici-

par no dia 9 de março 
(sábado) de uma edição 
do Ação Mulher. Evento 
organizado pela Secre-
taria de Cultura será di-
recionado especialmen-
te ao público feminino 
e ocorrerá, também, em 
comemoração ao Dia In-
ternacional da Mulher, 
celebrado dia 8 de mar-
ço. O evento é gratuito. 

A Ação Mulher será 
realizado no Centro In-
tegrado de Educação e 

Cultura de Indaiatuba 
(Ciaei), das 8h às 12 
horas, e contará com pa-
lestras abordando temas 
variados (confira temas 
abaixo), apresentação 
sobre o “Programa Ca-
minho das Rosas”, que 
consiste na prevenção à 
violência contra a mu-
lher, e ainda um stand 
up comedy com Gusta-
vo Mendes, conhecido 
por suas interpretações 
da presidente Dilma 
Roussef. Haverá ainda 
uma apresentação do 
quarteto de cordas da 
Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba.

Para participar é ne-

Palestras:
• Alimentação vegetariana – Dr. Lincoln Mota 
Hashimoto;
• Menopausa: o que fazer para atravessá-la – 
Dra. Ana Paula Spadella;
• Florais – Márcio Augusto Mazzi, farmacêu-
tico;
• Orientação nutricional – Edilaine Candiani 
Luna, nutricionista;
• Guarda-roupa inteligente. É possível? – Carol 
Duarte, consultora de estilo e imagem pessoal;
• Obesidade começa na alimentação infantil. 
Será que meu filho está acima do peso? – Va-
léria Cinquarolli, nutricionista;
• Chocolate. Como comer sem culpa – Jessica 
Campian Silva, nutricionista;
• Autoconhecimento – Eliana Bertoni, psicó-
loga e coach;
• Sono é fundamental. Como dormir melhor – 
Kátia Precoma, psicóloga;
• Prazer em conhecer: plantas medicinais, para 
que servem – Osneri Jacobsen, farmacêutica;
• Relacionamento: conflitos e negócios, como 
enfrentá-los – Maurício Carvalho, especialista 
em inteligência emocional;
• Depressão, a doença do século – Dr. Luiz 
Finatti, psiquiatra;
• Ansiedade, como dominá-la – Mariana Vian-
na, enfermeira;
• Agressão doméstica, o silêncio que mata – 
Alexsandra Manoel Garcia, advogada;
• Família conectada. Como viver em harmonia, 
sem estresse tecnológico – Bárbara Cristiane 
Corá, terapeuta ocupacional.

SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO

O chamado “gato” é considerado crime previsto no Código Penal

ENERGIA
Indaiatuba registra aumento de furtos na rede elétrica

Indaiatuba registrou 
em 2018 aumento no nú-
mero de fraudes e furtos 
na rede elétrica. De acor-
do com a CPFL Piratinin-
ga, no ano passado foram 
encontradas 536 irregu-
laridades na rede elétrica 
da cidade. Em 2017 foram 
registrados 314 casos.  

Da energia furtada em 
2018, a CPFL recuperou 
1.286 MWh o que é sufi-

ciente para abastecer 715 
famílias por um ano. Para 
o Diretor Comercial da 
CPFL Energia, Roberto 
Sartori, o investimento 
feito pela concessioná-
ria tem sido um grande 
aliado na identificação 
das fraudes e furtos de 
energias nas redes da dis-
tribuidora.  “O trabalho 
realizado em conjunto 
com os órgãos públicos 

cessário realizar inscri-
ção no site da Prefeitura 
https://www.indaiatuba.
sp.gov.br/acao-mulher/ 
até o dia 8 de março de 
2019. Para se inscrever 
é necessário ter no mí-
nimo 18 anos e ser do 
sexo feminino. Cada 
inscrito poderá parti-
cipar exclusivamente 
de uma única palestra. 
Mais informações pelo 
telefone 3875-6144.

 “Queremos propor-
cionar para as mulheres 
de Indaiatuba um mo-
mento de reflexão sobre 
temas importantes e de 
interesse do público 
feminino, mas também 

oferecer um momento 
de descontração, com 
um pouco de comédia 
e ainda sorteio de brin-
des”, comentou a se-
cretária da pasta, Tânia 
Castanho.

1ª edição
Mais de mil mulheres lota-
ram o Ciaei durante a reali-
zação do 1º Ação Mulher, 
evento promovido pela 
Prefeitura de Indaiatuba 
em homenagem ao pú-
blico feminino. O evento 
contou com 18 oficinas e 
diversas outras atividades 
e serviços oferecidos es-
pecialmente para elas, e o 
encerramento foi marcado 

e autoridades policiais 
também tem se mostrado 
fundamental nas opera-
ções que visam o comba-
te às fraudes e ligações 
clandestinas. Todas essas 
ações possibilitaram que 
a distribuidora passasse 
a identificar um número 
maior de irregularidades 
em 2018”, afirma.

Sartori ainda enfati-
za que os consumidores 

podem contribuir para o 
combate às fraudes e fur-
tos por meio dos canais de 
denúncia disponibiliza-
dos pela concessionária. 
Denúncias podem ser 
realizadas pelo aplicativo 
CPFL Energia, pelo site 
www.cpfl.com.br, pelo 
e-mail denunciafraude@
cpfl.com.br ou pelo te-
lefone 0800 774 4286. 
(DK)

pelo show surpresa do co-
mediante Matheus Ceará, 
principal atração do pro-
grama A Praça é Nossa, 

do SBT, e a participação, 
do também comediante e 
apresentador, Carlos Al-
berto de Nóbrega.



Ao longo do último ano, foram atendidas 15.461 pessoas em cada ação realizada pelo munícipio

Saúde na Escola amplia suas 
ações nas unidades escolares
Programa do Ministério da Saúde está presente em 30 unidades da cidade

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

GIULIANO MIRANDA/RIC-PMI

Ciaei recebe mais uma 
edição do Ação Mulher

COMEMORAÇÃO
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O programa Saú-
de na Escola é 
um projeto do 

Ministério da Saúde 
em parceria com a Se-
cretaria Municipal de 
Saúde e Educação de 
Indaiatuba, e tem como 
objetivo de levar às es-
colas públicas ações de 
promoção, prevenção e 
atenção à saúde, para 
enfrentar vulnerabilida-
des que comprometem 
o pleno desenvolvimen-
to de crianças e jovens. 

Segundo a facilita-
dora da Atenção Básica 
de Indaiatuba e enfer-
meira da família, Adria-
na Salmen, neste ano 30 
unidades escolares do 
município estão sendo 
beneficiadas pelo pro-
grama. “A cidade ade-
riu ao projeto em 2013. 
E desde então obtive-
mos retorno positivo e a 
cada ano aumenta mais 
o número de pessoas 
que se interessam em 
participar das ações que 
são realizadas dentro da 
escola”, comenta.

D e  a c o r d o  c o m 
Amanda, tanto os alu-
nos quanto os familia-
res podem participar 
das doze ações que en-
volvem o programa. 
“Os pais podem partici-
par através das reuniões 
de pais e mestres, onde 
se oportuno, determi-
nado assunto poderá 
ser abordado para que 
os pais também entrem 
em sintonia  com os 
filhos em determinado 

assunto”, explica. “É 
importante a partici-
pação da família, pois 
nos ajuda na hora de 
orientar as crianças e 
adolescentes”, enfatiza.

E m  2 0 1 8 ,  f o r a m 
atendidas 15.461 pesso-
as em cada ação realiza-
da. “Sempre orientamos 
aos diretores e coorde-
nadores das unidades 
escolares participantes 
para que orientem os 
alunos e pais quanto 
a importância em par-
t icipar dessas ações 
que visa o bem-estar e 
saúde do aluno”, fala. 
“Em todas as ações, os 
pais são comunicados 
com antecedência sobre 
qual assunto será abor-
dado em sala de aula”, 
explica.

Neste  ano o Pro-
grama Saúde na Es-
cola está abordando 
12 ações :  Ações  de 
combate ao mosquito 
Aedes aegypti; promo-
ção das práticas cor-
porais ,  da at ividade 

física e do lazer nas 
escolas; prevenção ao 
uso de álcool, tabaco, 
crack e outras drogas; 
promoção da cultura 
de paz ,  c idadania  e 
direitos humanos; pre-
venção das violências 
e dos acidentes; iden-
tificação de educandos 
com possíveis sinais 
de agravos de doenças 
em eliminação; pro-
moção e avaliação de 
saúde bucal e aplicação 
tópica de flúor; veri-
ficação e atualização 
da si tuação vacinal; 
promoção da alimen-
tação saudável e pre-
venção da obesidade 
infantil; promoção da 
saúde auditiva e iden-
tificação de educandos 
com possíveis sinais 
de alteração; direito 
sexual e reprodutivo 
e prevenção de DST/
AIDS; e promoção da 
saúde ocular e identi-
ficação de educandos 
com possíveis sinais de 
alteração.

Será realizado no dia 
09 de março (sábado) 
mais uma edição do Ação 
Mulher. Organizado pela 
Secretaria de Cultura, o 
evento será direcionado 
especialmente para o pú-
blico feminino e ocorrerá 
também em comemora-
ção ao Dia Internacional 
da Mulher, celebrado 
dia 08 de março. O Ação 
Mulher será realizado no 
Ciaei (Centro Integrado 
de Educação e Cultura 
de Indaiatuba) das 8h 
às 12h.

“Queremos propor-
cionar para as mulheres 
de Indaiatuba um mo-
mento de reflexão sobre 
temas importantes e de 
interesse do público fe-
minino, mas também 
oferecer um momento 
de descontração, com 
um pouco de comédia e 
ainda sorteio de brindes”, 
comentou a secretária da 
pasta, Tânia Castanho.

O evento é gratuito 
e contará com palestras 

Resultado
Segundo a última Pes-
quisa Nacional do Es-
colar (PENSE) a pre-
valência do consumo 
de bebida alcoólica e 
uso de cigarro e drogas 
ilícitas foi menor entre 
os estudantes que fa-
ziam parte de unidades 
participantes do PSE.

Outro indicador que 
demonstra resultado do 
trabalho das equipes de 
saúde e educação foi a 
menor prevalência do 
consumo de refrige-
rantes e guloseimas. 
Além disso, a maio-
ria dos estudantes de 
unidades que aderiram 
ao programa estudam 
em ambientes livres de 
bullying.

No País, atualmen-
te, o programa atende 
90% dos municípios 
brasileiros, envolvendo 
mais de 20 milhões de 
estudantes de 85.706 
escolas e mais de 36 
mil equipes da atenção 
básica do SUS.

abordando temas varia-
dos (confira temas abai-
xo), apresentação sobre 
o “Programa Caminho 
das Rosas”, que consiste 
na prevenção à violência 
contra a mulher, e ainda 
um stand up comedy 
com Gustavo Mendes, 
conhecido por suas inter-
pretações da presidente 
Dilma Roussef. Haverá 
ainda uma apresentação 
do quarteto de cordas da 
Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba.

Para participar das 
palestras é necessário re-
alizar inscrição no site da 
Prefeitura https://www.
indaiatuba.sp.gov.br/
acao-mulher/ no período 
de 21 de fevereiro a 8 de 
março de 2019. Para se 
inscrever é necessário ter 
no mínimo 18 anos e ser 
do sexo feminino. Cada 
inscrito poderá participar 
exclusivamente de uma 
única palestra. Mais in-
formações pelo telefone 
(19) 3875-6144.

Palestras:
• Alimentação Vegetariana – Dr. Lincoln Mota Hashimoto;
• Menopausa: o que Fazer para Atravessá-la – Dra. Ana Paula 
Spadella;
• Florais – Márcio Augusto Mazzi, farmacêutico;
• Orientação Nutricional – Edilaine Candiani Luna, nutricio-
nista;
• Guarda-roupa Inteligente. É Possível? – Carol Duarte, con-
sultora de estilo e imagem pessoal;
• Obesidade começa na Alimentação Infantil. Será que meu 
Filho está Acima do Peso? – Valéria Cinquarolli, nutricionista;
• Chocolate. Como Comer Sem Culpa – Jessica Campian Silva, 
nutricionista;
• Autoconhecimento – Eliana Bertoni, psicóloga e coach;
• Sono é Fundamental. Como Dormir Melhor – Kátia Precoma, 
psicóloga;
• Prazer em Conhecer: Plantas Medicinais, para que Servem – 
Osneri Jacobsen, farmacêutica;
• Relacionamento: Conflitos e Negócios, como Enfrentá-los 
– Maurício Carvalho, especialista em inteligência emocional;
• Depressão, a Doença do Século – Dr. Luiz Finatti, psiquiatra;
• Ansiedade, como Dominá-la – Mariana Vianna, enfermeira;
• Agressão Doméstica, o Silêncio que Mata – Alexsandra 
Manoel Garcia, advogada;
• Família Conectada. Como Viver em Harmonia, sem Estresse 
Tecnológico – Bárbara Cristiane Corá, terapeuta ocupacional.



Vacinação contra febre 
amarela continua nas UBSs
Pessoas que não tomaram nenhuma dose devem se vacinar
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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A7

FAKE NEWS 
Notícias falsas diminuem 
a procura pela vacina HPV

Para tomar a vacina basta comparecer na sala de vacinação de qualquer Unidade de Saúde

A Secretar ia  de 
Saúde informa 
que a vacinação 

contra a febre amarela 
continua nas Unidades 
de Saúde de Indaiatuba 
para as pessoas que não 
possuem nenhuma dose 
comprovada em carteiri-
nha. O público-alvo para 
a vacina são pessoas de 
nove meses a 59 anos de 
idade. 

Segundo a diretora 
da Vigilância Epidemio-
lógica, Rita Vaz, a dose 
não é recomendada para 
pessoas com doenças que 
afetam o sistema imuno-
lógico ou que fazem tra-
tamentos, como a quimio-
terapia. Quem se vacinou 
não precisa repetir a dose. 
“A imunização é a prin-
cipal forma de proteger a 
população contra a febre 
amarela. Todo o Estado 
de SP já tem a recomen-
dação da vacina, devido 
a circulação do vírus. A 
vacina de febre amarela é 
segura e eficaz, com raros 
eventos adversos, apenas 
5% dos vacinados apre-
sentam alguma reação 
como: dor local, febre e 
mal estar”, explica. “Em 
Indaiatuba até o momento 
não tivemos nenhuma 
reação vacinal”, enfatiza.

Para pessoas que via-
jam pretendem viajar no 
Carnaval, Rita recomenda 
que a imunização seja 
feita quanto antes. “ A va-
cina deve ser tomada com 
dez dias de antecedência 
para garantir a proteção 

efetiva”, enfatiza. “Atu-
almente, fazem parte da 
área de recomendação 
todos os estados do Su-
deste, Sul, Centro-Oeste 
e Norte, além do Mara-
nhão, alguns municípios 
da Bahia, Piauí e Alago-
as”, completa.

c de acordo com o 
horário de atendimento 
de cada local. A vacina 
contra a febre amarela é 
ofertada no Calendário 
Nacional de Vacinação e 
distribuída mensalmente 
a todos os estados. Desde 
abril de 2017, o Brasil 
adota o esquema de dose 
única da vacina, conforme 
recomendação da Organi-
zação Mundial de Saúde, 
respaldada por estudos 
que asseguram que uma 
dose é suficiente para a 
proteção por toda a vida.

O Ministério da Saúde 
reforça a recomendação, 

pois atualmente, há regis-
tro de circulação do vírus 
no Sudeste e a vacinação 
está abaixo dos 95% que 
é a meta estipulada. Em 
Indaiatuba a cobertura 
está em torno de 80%.

 
Números
Dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
apontam que, na primeira 
onda de febre amarela, 
entre 2016 e 2017, foram 
confirmados 778 casos em 
humanos e 262 mortes. 
Já na segunda onda, entre 
2017 e 2018, foram conta-
bilizados 1.376 casos em 
humanos e 483 mortes. 
O período classificado 
como sazonal para o apa-
recimento ou aumento de 
casos da doença no Brasil 
geralmente ocorre entre 
dezembro e maio.

Dados do Ministé-
rio da Saúde mostram 

As notícias falsas, 
chamadas fake news, 
são empecilho para o 
aumento da cobertura 
vacinal do HPV, de acor-
do com o Ministério da 
Saúde. Para ampliar o 
número de adolescentes 
vacinados e esclarecer a 
importância da vacina, a 
pasta quer aproveitar o 
início das aulas nas es-
colas para conscientizar 
jovens e responsáveis. 
A recomendação é que 
eles estejam atentos à 
atualização da caderneta 
de vacinação.

O problema das fake 
news não é apenas do 
Brasil. No início do mês, 
o Centro Internacional de 
Pesquisas sobre o Cân-
cer (CIIC) vinculado à 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), divulgou 
um comunicado aler-
tando para o problema e 
afirmando que a vacina 
é segura e indispensável 
para eliminar o câncer de 
colo do útero.

O HPV é uma doença 
transmitida pelo papilo-
ma, vírus humano que 
causa cânceres e verrugas 
genitais, atingindo meni-
nos e meninas. A vacina 
só é administrada na ado-
lescência, daí a importân-
cia da conscientização. 
“O reinício do período 
escolar é um momento 
importante para que pais 
e filhos fiquem atentos à 
atualização da caderneta 
de vacinação. A medida 
evita a ocorrência de 
doenças entre os adoles-
centes”, diz o ministério. 
A pasta esclarece que os 
falsos rumores são um 
dos fatores que impedem 

que, de julho de 2018 a 
7 de fevereiro deste ano, 
foram notificados 834 
casos suspeitos de febre 
amarela, sendo que 679 
foram descartados, 118 
permanecem em inves-
tigação e 37 foram con-
firmados. Destes, nove 
foram óbitos.

Apresentaram casos 
confirmados os estados 
de São Paulo (35) e do 
Paraná (2). A maior parte 
dos casos ocorreu na re-
gião do Vale do Ribeira 
(litoral sul de São Paulo, 
perto da divisa com o 
Paraná). Todos os óbitos 
ocorreram no estado de 
São Paulo, nos municí-
pios de Caraguatatuba (1), 
Iporanga (2), Eldorado 
(3), Jacupiranga (1) e 
Sete Barras (1). O local 
provável de infecção de 
um dos óbitos permanece 
em investigação.

uma maior cobertura va-
cinal. Outro fator é que 
muitos acreditam que não 
precisam da vacina. 

Cobertura
As doses da vacina são 
ofertadas pelo Ministério 
da Saúde, durante todo o 
ano, nas Unidades Básicas 
de Saúde do Sistema Único 
de Saúde (SUS). A vacina é 
voltada para meninas com 
idade entre 9 e 14 anos e 
meninos de 11 a 14 anos. 
Eles devem tomar duas 
doses, com intervalo de seis 
meses entre elas. A meta 
do ministério é vacinar, 
com as duas doses, 80% 
dos adolescentes, tanto 
meninas quanto meninos.

De acordo com a pasta, 
entre 2014 e 2018, foram 
vacinadas na faixa etária 
de 9 a 14 anos, 5,9 mi-
lhões de meninas com a 
segunda dose da vacina, o 
que representa 49,9% do 
público-alvo. Em relação à 
primeira dose, a cobertura 
vacinal nas meninas é de 
70,3%. Já entre os meni-
nos, a cobertura é de 20,1% 
do público-alvo.

O levantamento Saúde 
Brasil 2018, do Ministério 
da Saúde, mostra que a 
infecção por HPV acomete 
pessoas de todas as condi-
ções sociais, sem distinção. 
A infecção é transmitida 
sexualmente ou por contato 
pele a pele.

O levantamento aponta 
que a prevalência do HPV 
no Brasil foi de 53,6%, 
sendo o HPV de alto risco 
para o desenvolvimento de 
câncer presente em 35,2%. 
O estudo avaliou 7.693 
pessoas sexualmente ati-
vas entre 16 e 25 anos.



As aulas, que são gratuitas, acontecerão no Museu Municipal Casarão Pau Preto

PROUNI
Estudantes pré-selecionados devem comparecer à instituição de ensino

Casarão realiza Curso Básico de Fotografia 
Inscrições devem ser realizadas pelo site da Fundação até o dia 6 de março

DA REDAÇÃO
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LAÍS FERNANDES

A F u n d a ç ã o 
P r ó - M e m ó -
r i a  p r o m o v e 

em março ,  o  Curso 
Bás i co  de  Fo togra -
fia que será realizado 
no Museu Municipal 
Casa rão  Pau  P re to . 
As aulas, que são gra-
t u i t a s ,  a c o n t e c e r ã o 
entre os dias 10 e 24 
de março, das 19h às 
21 horas ,  as  segun-
das e quartas-feiras, 
e aos domingos, das 
9h às 11h. O módulo 
será ministrado pelo 
fotógrafo e professor 
Vagner Luiz Fracchia.

Os interessados de-
vem fazer a inscrição 
através do site www.
promemoria.indaiatu-
ba.sp.gov.br, até o dia 

O Programa Universi-
dade para Todos (ProUni) 
divulgou o resultado da 
segunda chamada referente 
ao primeiro semestre de 
2019. Os nomes podem ser 
consultados na página do 
programa na internet.

Agora, para garantir a 
bolsa, os estudantes devem 
comparecer à instituição 
para a qual foram pré-se-
lecionados e apresentar os 
documentos que compro-
vem as informações presta-
das na ficha de inscrição. A 
entrega da documentação 
deve ser realizada até o 27 
de fevereiro.

Serviço
Local: Museu Municipal Casarão Pau Preto
Endereço: Rua Pedro Gonçalves, 477 - Centro
Data/Hora: 
10/03 (domingo): 09h às 11h
11/03 (segunda-feira): 19h às 21h
13/03 (quarta-feira): 19h às 21h
18/03 (segunda-feira): 19h às 21h
20/03 (quarta-feira): 19h às 21h
24/03 (domingo): 09h às 11h

6 de março.  Segun-
do a Fundação, estão 
disponíveis 30 vagas. 
Para confirmação da 
matrícula é necessário 
comparece r  no  p r i -
meiro dia do curso. O 
não comparecimento 
ocasionará a perda da 
vaga, que será preen-
chida automaticamen-
te pelo candidato da 
l is ta  de espera con-
forme número de ins-
crição.  Para a obter o 
certificado é necessá-
rio ter no mínimo 75% 
de presença.

No curso serão en-
s inadas  técn icas  de 
enquadramento, com-
posição e linguagem, 
dicas de manuseio das 
câmeras ,  bem como 
um b reve  h i s t ó r i co 
da  fo togra f i a  como 
conhecemos.

Os candidatos que não 
tiverem sido pré-selecio-
nados na primeira e nem 
na segunda chamada po-
derão manifestar interesse 
em participar da lista de 
espera entre os dias 7 e 
8 de março, na página do 
ProUni. Todos os can-

didatos participantes da 
lista de espera terão que 
comparecer, entre os dias 
12 e 13 de março, às res-
pectivas instituições para 
apresentar a documenta-
ção para comprovação das 
informações fornecidas na 
ficha de inscrição.

DIVULGAÇÃO

A entrega da documentação deve ser realizada até o 27 de fevereiro
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Declaração do IR tem início em março
Professor de Ciências Contábeis da Unimax explica quais são os cuidados na hora de declarar
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JME

Receita Federal anunciou que se torna obrigatório informar o CPF de todos os dependentes

A temporada de 
acerto de contas 
com o Leão terá 

início em março e para 
quem precisa entregar a 
declaração do Imposto 
de Renda (IR) Pessoa 
Física 2019 – ano base 
2018 – é importante já ir 
separando os documen-
tos necessários. 

De acordo com o pro-
fessor de Ciência Con-
tábeis da Unimax, João 
Barduchi, quem enviar 
a declaração no início 
do prazo também recebe 
mais cedo a restituição, 
caso tenha direito a ela. 
“Os valores começam a 
ser pagos em junho de 
cada ano e seguem até 
dezembro. Se o contri-
buinte não apresentar 
todas as informações, 
pode cair na malha fis-
cal”, explica. 

O prazo de entrega 
da declaração do IRPF 
termina em abril e até lá 
os contribuintes devem 
estar atento as documen-
tações que devem cons-
tar no preenchimento do 
documento. 

Segundo o profes-
sor devem declarar os 
contribuintes que teve 
rendimentos acima de 
R$ 28.559,70 em 2018; 
rendimentos não tribu-
táveis acima de R$ 40 
mil; realizou operações 
em bolsa de valores; 
teve ganho de capital na 

venda de bens; teve ren-
da anual rural acima de 
R$ 142.798,50; tem bens 
cujo valor ultrapasse R$ 
300 mil; passou a condi-
ção de residente no Bra-
sil. “Para declarar tenha 
em mãos o informe de 
Rendimento da empresa 
a qual você trabalha e 
do banco que você tem 
conta. Os bens também 
precisam ser declarados 
como carros, casa, etc”, 
explica.

Além disso, Badurchi 
também alerta que neste 
ano a Receita Federal 
anunciou que se torna 
obrigatório informar o 
CPF (Cadastro de Pessoa 
Física) de todos os de-
pendentes, independen-
te da idade. “Também 

devem ser declarados 
os recibos e notas fis-
cais de médicos, dentis-
tas, ou quaisquer outros 
profissionais da saúde, 
inclusive convênio mé-
dico, quando não é pago 
pela empresa”, orienta. 
“Recibos e notas fiscais 
de escolas do fundamen-
tal à faculdade também 
devem ser declarados”, 
completa.

O professor alerta que 
mesmo os contribuintes 
desempregados devem 
declarar o IR, caso esteja 

enquadrado. E caso te-
nha trabalhado somente 
alguns meses em 2018, 
tenha em mãos o Informe 
de Rendimentos. 

Malha Fina
Segundo o professor 
de Ciências Contábeis, 
o contribuinte deve ser 
extremamente cuidado-
so no preenchimento da 
declaração. “A Receita 
Federal possui muitas 
informações sobre você 
e qualquer discrepância, 
cai na Malha Fina. O 

que mais acontece é a 
informação incorreta de 
rendimentos ou abati-
mentos”, enfatiza. 

Caso a pessoa caia na 
malha fina, Badurchi ex-
plica que o contribuinte 
receberá uma notificação 
e deverá comparecer 
a Delegacia da Recei-
ta Federal para prestar 
esclarecimentos ou, se 
identificar o erro a Re-
ceita permite, em alguns 
casos, a retificação.  “Se 
você perceber que não 
recebeu sua restituição, 
então provavelmente 
você está na malha fina. 
Vá até a Receita Federal 
e solicite informações”.

Caso contribuinte 
perca o prazo, o mes-
mo deverá apresentar 
declaração a qualquer 
momento, porém pagará 
multa de 1% ao mês 
sobre o total do imposto 
devido, limitado a 20%.  
Quem não entregar a 
declaração está sujeito 
a ter seu CPF suspenso.

Imposto Solidário
Todos os anos a Unimax 
Indaiatuba realiza o pro-
jeto social Imposto So-
lidário, onde alunos do 
curso de Ciências Contá-
beis se dispõe a orientar 
e ajudar a população 

da cidade a realizar de 
forma segura, tranquila 
e consciente o preenchi-
mento da declaração do 
Imposto de Renda (IR) 
Pessoa Física. 

Nos últimos anos de 
realização, o projeto so-
cial tem contribuído de 
forma bastante significa-
tiva para as instituições 
sociais de Indaiatuba por 
orientar ao contribuinte 
a possibilidade de des-
tinar 3% do Imposto de 
Renda devido ao Fundo 
Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adoles-
cente. “O IR Solidário 
é um projeto com inú-
meros benefícios. Além 
de o aluno de Ciências 
Contábeis colocar em 
prática os ensinamentos 
aprendidos no curso, ele 
participa de uma iniciati-
va social de extrema im-
portância para a popula-
ção, especialmente para 
quem não tem acesso a 
informações detalhadas 
sobre a declaração do 
Imposto de Renda. E isso 
enriquece a formação do 
profissional, que sai com 
um olhar apurado sobre 
seu papel na sociedade”, 
comenta o coordenador 
do curso de Ciências 
Contábeis, professor 
João Barduchi. 



Luta principal será entre Joanderson Tubarão e Estabili Amato; três lutadores deixaram o card após sofrerem lesões

2ª E 3ª DIVISÃO
DIVULGAÇÃO

Nova edição do Future FC acontece hoje

Futsal 2019 da Aifa 
terá início amanhã

Evento acontece no Clube 9 de Julho e a luta principal da noite será na categoria peso pena
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21º CAMPEONATO LIGA REGIONAL AIFA DRB A. MECÂNICA
Rodada amanhã, dia 23, no Ginásio da Sol-Sol
Horário Times      Divisão 
12h50  D.R.B Auto Mecânica x S. Maldade Inova 3º
13h50  Avante F.C x Clube 9 de Julho  3º
14h40  Schalke Gril/Futshow x Parque Indaia B  3º
15h30  Cidade Nova x Zenit Futsal   3º
16h20  Parque Indaia x R5 Colégio Meta  2º
17h10  Barcenlona Futsal x U. Tribuna/Sol Sol  2º

Rodada amanhã, dia 23 no Ginásio do Carlos Aldrovandi 
Horário Times      Divisão
13h50  Indaia City Futsal x Galaticos Futsal  3º
14h40  Flamengo x Invictus Futsal   3º
15h30  Nacional Futsal x Celtic/Otica Diniz  3º
16h20  Belle Bras/Optica Sol x  Palone Tintas  3º
17h10  Projeto Restitui x União Z. Leste  3º

Hoje, às 19 horas, 
no Clube 9 de 
Julho acontece 

a 2ª edição do Future 
FC. Na primeira, ocorri-
da no dia 25 de janeiro, 
o público pode conferir 
grandes combates.

Para esta edição a 

Amanhã, dia 23, será 
dado o pontapé inicial 
para 21º Campeonato 
Liga Regional Aifa de 
Futsal DRB Auto Me-
cânica, da Segunda Di-
visão. Serão dez equipes 
lutando pelo caneco.

As partidas estão 
marcadas para acontecer 
no Ginásio da Sol-Sol 
e no Ginásio do Carlos 
Aldrovandi e Ginásio 
Municipal de Esportes. 
Entre os destaques da 
21º edição estão a equi-
pe do Borussia que ano 
passado acabou sendo 
eliminado nas semifinais, 
União Tribuna\Sol-Sol 
que vem com um novo 
projeto para esta tempo-
rada. Também estão entre 
os destaques as equipes 
que vieram da primeira 
divisão, o Barcenlona 
Futsal e Projeto Restitui.

Na primeira fase to-
dos os times se enfren-
tam, classificando-se as 
oito melhores equipes 
para a fase de quartas 
de final. A partir disso, 
os jogos serão únicos e 
eliminatórios.

Já na Terceira Divi-
são, 27 equipes divididas 
em três grupos brigam 
pelo troféu. Classificam-
-se os cinco melhores 
times e o sexto melhor 
colocado para a fase de 
oitavas de final. 

O equilíbrio tem se 
mostrado constante nas 
últimas edições, sendo 
que diversas equipes 
consideras favoritas 
foram eliminadas, e o 
amante do futsal pode 
acompanhar grandes jo-
gos com muitos gols. 
Confira a rodada com-
pleta no nosso Tabelão.

Confira as lutas da 2º Edição do Future FC

Card preliminar
Peso casado* (58,9kg): Nilde Trindade x Vanessa Melo
Peso meio-médio (77,1kg): Wesley Constantino x Paulo Cesar PC
Peso leve (70,3kg): Pedro Henrique Psicopata x Johnny Kabeça
Peso meio-pesado (93kg): Carlos Eduardo Bebezinho x Antônio César

Card principal
Peso-pena (65,8kg): Joanderson Tubarão x Estabili Amato
Peso leve (70,3kg): Anderson Buzika x Isamel Marreta
Peso-mosca (56,7kg) Elton Alves x Alan Gabriel Tilico
Peso meio-médio (77,1kg): Gabriel Marretinha x Moacir Cordeiro
Peso leve (70,3kg): Luys Lima x Evandro Barbosa
Peso leve (70,3kg): Alex Sandro Canguru x Joelson Demente

luta principal será na ca-
tegoria peso pena entre 
Joanderson Tubarão, 23 
anos, e Estabili Ama-
to, 19 anos. O grande 
destaque da categoria 
é Rafael Coxinha, con-
tratado pelo evento nor-
te-americano Legacy 
Fighting Alliance após 
se destacar na edição 
passada.

O evento tinha lutas 

já programadas, porém 
quatro lutadores anun-
ciados no lançamento 
desta edição tiveram 
que sair do card, três 
deles por lesão: Allan 
Puro Osso deu lugar 
a Alan Gabriel Tili-
co, na luta contra Elton 
Alves; Irwing Viking 
Kong saiu para a entra-
da de Moacir Cordeiro 
no duelo com Gabriel 

Marretinha; e Thiago 
Lima foi substituído 
por Paulo Cesar PC no 
combate contra Wesley 
Constantino. Alegan-
do problemas pessoais, 
Dioginis Overeem tam-
bém saiu, abrindo vaga 
para Joelson Demente 
na luta contra Alex Can-
guru.



DIVULGAÇÃO

IMPRENSA IC

CIDA SANTOS

Primavera empata com 
Monte Azul em casa
Equipe acumula terceiro empate consecutivo na competição
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CAMPEONATO IC

CAMPO

Torneio de Início marca 
abertura do ano esportivo 

Lidi define os grupos do Campeonato da categoria Sub 20

O fantasma entra em campo hoje, às 20 horas, para enfrentar a equipe do Barretos 

Ao todo foram disputados seis jogos, sendo três por 
cada modalidade

Na tarde do último 
sábado, dia 16, o 
Primavera entrou 

em campo pela oitava 
rodada do Campeonato 
Paulista contra o Monte 
Azul em Indaiatuba. O 
fantasma vinha de dois 
empates fora de casa.

O jogo começou com 
o Primavera buscando o 
jogo e criando as melhores 
oportunidades, enquanto o 
Monte Azul se defendia e 
esperava um bom contra-
-ataque. A primeira chance 

real foi dos visitantes, com 
finalização de Gabriel Ca-
ran para excelente defesa 
do goleiro Filipe. 

Lucas Douglas foi um 
dos principais jogadores 
do Primavera na tentativa 
de responder ao avanço do 
Monte Azul, mas o Prima-
vera não conseguiu levar 
tanto perigo antes do fim 
do primeiro tempo.

Logo no início do se-
gundo tempo, o Prima-
vera teve grande chance 
para marcar. Após rebote, 
Jhonatan ficou livre para 
finalizar, mas foi travado 
no momento certo pelo 

zagueiro Cezane, que se 
jogou na frente da bola.

No decorrer do jogo, 
a chuva ficou cada vez 
mais forte, o que atra-
palhou a qualidade téc-
nica, especialmente o 
Primavera que é uma 
equipe muito rápida e o 
jogo acabou truncado. As 
equipes jogaram na raça e 
com marcação mais forte, 
buscando abrir espaços 
ou chutar de fora da área. 

Em lance inusitado, o 
gol do Primavera não saiu 
por causa da chuva. Após 
finalização, a bola passou 
pelo goleiro e ia a caminho 

No último dia 14, teve 
a abertura do ano espor-
tivo dos Campeonatos 
das categorias veterano 
e adultos do Indaiatuba 
Clube. O primeiro cam-
peonato foi o Torneio de 
Início.

Com jogos elimina-
tórios das duas catego-
rias as semifinais foram 
disputadas no domingo. 
Os jogos empatados no 
tempo normal foram de-

do gol, mas parou em uma 
poça. O goleiro, então, 
se recuperou e defendeu. 
Apesar de certa pressão do 
Primavera no fim, o jogo 
acabou mesmo sem gols.

Com o  empate  o 
Primavera acumulou o 
terceiro empate conse-
cutivo na competição e 
estacionou na sexta co-
locação com 13 pontos, 
ainda dentro da zona de 
classificação para próxi-
ma fase. O fantasma en-
tra em campo hoje, às 20 
horas, quando enfrenta a 
equipe do Barretos fora 
de casa. 

cididos nas penalidades 
máximas. 

Ao todo foram dispu-
tados seis jogos, três por 
cada modalidade, que 
definiram os times do 
Vizzent Calçados (Vete-
ranos) e do Priority Solu-
tions (Adultos) como os 
campeões.

Os campeonatos das 
duas categorias estão 
marcados para acontecer 
no dia 10 de março.

Na última semana a 
Lidi (Liga Desportiva 
Indaiatubana) realizou 
os sorteios dos grupos da 
edição 2019 do Campe-
onato categoria sub-20.

Serão 15 equipes dis-
tribuídas em três grupos 
de cinco equipes cada. O 
início da competição está 
marcado para acontecer 
no dia 10 de março.

Na temporada passada 
a equipe do Atlético Oli-
veira foi a grande campeã 
e neste ano vai defender 
seu caneco. Outra equipe 
que vai em busca do título 
é a Ponte Preta que realiza 
um grande trabalho de 
base, Mastiga Samba, 
LBC e Santa Cruz tam-
bém entram na corrida 
para conquista o caneco.

Grupo A
Atlético Oliveira
Manchester
União Agrícola Cardeal 
Elias Fausto 
Independente 

Grupo B
Santa Cruz 
Benfica\Sport

Operário 
SE Audax
Desportivo\Camisa

Grupo C
LBC
Mastiga Samba
Ponte Preta
Xv de Novembro
Jardim Brasil

Confira os grupos:

Atlético Oliveira foi campeão do Campeonato Sub-20 2018



Horóscopo de 22 a 28/02 
Por Alex Costa Guimarães

DIVULGAÇÃO

Aline Takenaka, a Miss Indaiatuba 2019, prepara entrega da faixa
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Novidade é a realização do concurso Miss Simpatia 2019

Miss Indaiatuba abre inscrições 
para candidatas de 18 a 27 anos

O ariano está lidando com sua força de sobrevivência, 
poderá ter que fazer estratégias para resolver situações 
ligadas a parte financeira. Pode ganhar muito dinheiro 
nesse momento, como também pode perder bastate se 
não souber fazer seus projetos de ação. Desde a semana 
passada, a saúde tem uma fraqueza de energia, esta é a 

última semana desta indução. 

Essa é uma fase onde o taurino foca muito mais nos pro-
jetos, sonhos e os planos para o futuro. Pode estar dando 
sequencia a situações que concretizem seus projetos, sob 
este aspecto é um momento agradável. Pode mudar de 
casa, ou decora-la, ou planejar como fará isso. 

A família e tudo relacionado com isso pode gerar co-
branças ou preocupações nessa fase. O geminiano sen-
tirá que seu lar será o foco de sua atenção. Sua vida 
profissional também estará sendo outro ponto forte de 
ação. Evitar gastar sem necessidade nesta fase. Risco de 
cobranças financeiras.

A vida financeira do canceriano estará na dependencia 
do quanto sua filosofia de vida foi transformada. É im-
portante lidar com as diferenças de gostos e opiniões 
nos relacionamentos, entender os limites dos outros é 
entender os teus. Riscos de rompimentos (seja conjugal 
ou sociedade comercial).

O leonino ainda está sob ação de uma força que o obriga 
a ver as coisas sob outra ótica. Sua consciencia ainda 
será muito trabalhada nesse momento, para que consi-
ga trazer a coragem para dentro de sua vida e os rumos 
tomem novas direções. Coragem.

Esta é a ultima semana em que o nativo estará sob o con-
trole alheio. Sua tendência será se libertar de opiniões 
e pressões diversas. Para relacionamentos, o momen-
to não é muito agradável, nem mesmo para romances 
passageiros. O momento pede que o nativo busque um 
autoconhecimento maior sobre si.

O libriano está vivendo uma fase muito boa no tra-
balho, se estiver desempregado, agora é um momento 
que o nativo tem mais chances de conseguir um em-
prego. Precisa ter calma com os relacionamentos, pois 
a uma tendência a não ter paciência no trato com os 
outros ou com seu conjuge.

O escorpião pode enfrentar algumas dificuldades nos 
relacionamentos, como brigas, discussões ou sentir-se 
agredido ou agredir o outro. Tenha calma e paciência 
pois o momento pede que você deixe a sua rigidez de 
lado e aprenda algo com as atitudes dos outros, nem que 
seja o desapego.

Fase de grande aprendizado para o sagitariano, que 
poderá perder algumas oportunidades simplesmente 
por não saber descer no ponto certo, e ao invés disso 
continua correndo sem parar. É um momento de grande 
conhecimento os outros podem promover isso em sua 
vida, apenas se permita.

Aguenta firme caro capricorniano, essa fase pesada vai 
passar, aprenda que tudo é uma questão de tempo. Con-
hecer sobre você mesmo será muito importante para 
passar por essa etapa. Aproveite todas as oportunidades 
para crescer. Sua mente pode ficar um pouco confusa , 
mas logo passará essa indução.

O nativo pode estar mais caseiro por estas semanas, mas 
sua mente estará pronta para aprender muitas coisas. En-
tenda que é importante partir para cima do que foi plane-
jado, fazendo acontecer. Evite ficar sonhando sem execu-
tar. Semana de saúde fragil, tenha cuidado com exageros. 

Momento que as induções astrais apontam para certa 
confusão mental e uma agitação interna muito grande. 
Sendo assim, o nativo pode passar por uma cirurgia, uma 
grande irritação ou até mesmo correr risco de acidente. 
Procure ter cuidado com pessoas que fazem fofocas, 
você tende a se cercar um pouco delas nesse momento.

As  i n s c r i ç õ e s 
para o Miss In-
daiatuba 2019 

estão abertas até 15 de 
março. Para confirmar a 
participação no evento 
promovido pela Loggar 
Entretenimento, as can-
didatas devem acessar 
o site oficial do evento, 
atender aos requisitos 
internacionais estéticos 
e comportamentais, e 
preencher o cadastro 
com suas informações. 
Neste ano, as inscrições 
para o concurso são gra-
tuitas e darão direito a 
participação nas etapas 
classificatórias, além de 
benefícios e brindes de 
patrocinadores.

“O concurso Miss 
Indaiatuba iniciou suas 
inscrições para a eleição 
da nova representante 
da beleza da cidade em 
2019, através de etapas 
eliminatórias e novas for-
mas de avaliação”, des-
taca Fernando Loggar, 
organizador do concurso 
desde novembro de 2014. 
“O evento traz uma série 
de novidades para se tor-
nar mais presente na vida 
cotidiana da sociedade”.

“Considerado um dos 
maiores eventos de miss 
do interior paulista, In-
daiatuba já conquistou 
grandes títulos estaduais 
e nacionais, além de di-
versas misses da cidade 
terem se destacado ao 
longo dos anos em vá-
rias atividades locais” 
destaca Loggar. “Além 
disso, muito mais que 

apenas um concurso, o 
Miss Indaiatuba é uma 
ferramenta eficaz para 
apoiadores que buscam 
visibilidade e status para 
suas marcas, obtendo di-
ferenciais únicos perante 
seus concorrentes”.

O concurso será re-
alizado em quatro eta-
pas: seletiva, semifinal, 
confinamento e final. Na 
seletiva, uma comissão 
de jurados irá decidir 
quais candidatas darão 
sequência nas próxi-
mas etapas. A semifi-

nal acontecerá no Polo 
Shopping Indaiatuba, 
no mês de abril, para a 
seleção das 22 finalistas.

“Uma novidade neste 
ano será a inclusão de 
três etapas classifica-
tórias durante o confi-
namento das finalistas, 
passando por prova de 
elegância, entrevista e 
corpo, durante o final 
de semana em que ficam 
em um hotel ensaiando 
para a final”, revela Lo-
ggar. “Já a grande final 
foi antecipada para o 

mês de junho, devido 
ao novo calendário dos 
concursos estaduais”.

Além do site www.
missindaiatuba.com.br, 
as inscrições podem ser 
realizadas na Loggar 
Entretenimento, locali-
zada no Polo Shopping 
Indaiatuba, de segunda 
a sexta-feira, das 13h às 
18h, e aos sábados, das 
12h às 17h. O endereço 
é Avenida Filtros Mann, 
670, Jardim Tropical.

Miss Simpatia
“Em 2019, mulheres que 
possuem o desejo de se 
tornarem Miss e estive-
rem fora da faixa etária 
do Miss Brasil, poderão 
se inscrever para concor-
rer ao título de Miss Sim-
patia Indaiatuba”, anun-
cia Fernando Loggar. 
Abrangendo um público 
de 28 a 38 anos, o con-
curso visa homenagear 
as mulheres de uma for-
ma mais ampla. “Podem 
se candidatar casadas e 
mães, sem necessidade 
de possuírem medidas 
padrões”, revela. 

O concurso Miss 
Simpatia ocorrerá em 
conjunto com o Miss In-
daiatuba e as candidatas 
participarão da semifinal 
e também da grande final 
em junho, em trajes de 
roupas casuais e gala, 
sem necessidade de des-
file em traje de banho. 

As interessadas tam-
bém podem fazer sua 
inscrição na Loggar 
Entretenimento do Polo 
Shopping Indaiatuba ou 
através do WhatsApp 
(19) 98243-7431. 



Rainha Faici abre inscrições no dia 4
Candidatas passarão por seletivas e a final será no dia 2 de agosto, primeiro dia de festa
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Daniele Carla de Mello, Tatiane Caroline de Almeida e Sandra Teixeira Costa na Faici 2018
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DIVULGAÇÃO

Divulgar e repre-
sentar o even-
to.  Estas  são 

as principais missões 
da Rainha, Madrinha e 
Princesa da Faici (Feira 
Agropecuária, Industrial 
e Comercial de Indaia-
tuba), que em sua edição 
2019 acontece de 2 a 10 
de agosto. As inscrições 
para o Concurso Rainha 
Faici começam no dia 
4 de março, exclusiva-
mente pelo site oficial 
do evento, e a taxa para 
participação é de R$ 50. 

Para participar da se-
leção, a candidata deve 
ter entre 18 e 35 anos de 
idade, residir em Indaia-
tuba, ter disponibilidade 
para promover a Faici 
2019 em toda região, 
não ter recebido qual-
quer título em edições 
passadas do concurso, 
não ter parentesco com 
qualquer membro do 

corpo de jurados ou da 
Comissão Organiza-
dora do evento e, por 
último, não ter vínculo 
ou compromisso com 
agências ou empresas 
que, de alguma forma, 
venham a prejudicar ou 
impedir o cumprimento 
do regulamento.

A dinâmica do con-
curso será composta por 
seletivas classificatórias, 
uma delas aberta ao pú-
blico que ocorrerá em 
maio, no Polo Shopping 
Indaiatuba. Com a reper-
cussão positiva do ano 
passado, a grande final 
será novamente no pal-

co da Faici. “Em 2018, 
nossas finalistas estavam 
bastante ansiosas antes de 
desfilarem, mas ao subi-
rem no palco a animação 
do público e a adrenali-
na de estar em frente à 
arena contribuíram para 
que elas se sentissem 
empoderadas e curtissem 

a experiência. Foi mui-
to positivo para todas e 
queremos repetir isso, 
para que esse ano nos-
sas participantes tenham 
essa mesma sensação”, 
explica Éder Farias, or-
ganizador do Concurso 
Rainha Faici, ao lado de 
Junior Grotto.

Em 2018, Tatiane Ca-
roline de Almeida foi 
eleita Rainha Faici, já a 
escolhida como Prince-
sa foi Daniele Carla de 
Mello e Sandra Teixeira 
Costa como Madrinha. O 
mandato das eleitas, que 
devem participar de todos 
os dias da festa, se esten-
derá até a próxima edição 
do evento, em 2020. O 
regulamento completo do 
concurso e o formulário 
de inscrição estarão dis-

poníveis no site da Faici 
de 2 a 29 de março. Basta 
acessar www.faici.com.

A Faici 2019 aconte-
ce de 2 a 10 de agosto e 
os ingressos para Pista, 
Passaporte e camarotes 
Super Premium e In-
finity Prime já estão à 
venda, tanto pelo site Alô 
Ingressos (www.aloin-
gressos.com.br), como 
em pontos de venda em 
Indaiatuba e região. Mais 
informações pelo telefo-
ne (19) 3264- 0936, de 
segunda a sexta-feira, 
das 9h às 18h, ou no site 
www.faici.com.

Concurso Rainha 
FAICI 2019 – Inscrições
Data: 4 a 29 de março
Taxa: R$ 50
Site: www.faici.com

PROGRAMAÇÃO
2 de agosto – Zé Neto & Cristiano 
3 de agosto – Roby & Thiago e Marília Mendonça
8 de agosto – a definir
9 de agosto – Jill Reis e Gusttavo Lima
10 de agosto – Fernando & Sorocaba e Dennis DJ



Polícia Federal realiza operação contra o tráfico internacional de drogas 

PRISÃO
Homem é assassinado 
no Portal do Sol

Piloto de Indaiatuba tem prisão decretada 
em operação da Polícia Federal 
Segundo investigações suspeito teria participação com o tráfico internacional de drogas
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DIVULGAÇÃO/POLÍCIA FEDERAL

A Polícia Fede-
ral deflagrou na 
manhã de ontem 

(21/02) a Operação Flak, 
para desarticular finan-
ceiramente organização 
criminosa especializa-
da no transporte aéreo 
de grandes quantidades 
de drogas, trazidas da 
Venezuela, Colômbia e 
Bolívia, para o Brasil, 
Estados Unidos e Europa.

Segundo as investi-
gações, um piloto de In-
daiatuba faz parte de uma 
quadrilha especializada 
em transportar drogas.  
O investigado, segundo a 
PF, era contratado pelos 
líderes da organização 
criminosa para pilotar os 
aviões modificados para 
levar mais entorpecentes 
e ter mais autonomia de 
voo. O piloto teve sua 
prisão decretada pela 
Justiça de Tocantins. 

A Polícia Federal em 
cumprimento do man-

dado não encontrou o 
suspeito em sua residên-
cia, porém foi cumprido 
o mandado de busca e 
apreensão.

No total foram cum-
pridos 54 mandados de 

prisão e 81 mandados de 
busca e apreensão, nos 
estados de Tocantins, 
Goiás, Paraná, Pará, Ro-
raima, São Paulo, Ceará 
e no Distrito Federal. 
Todos expedidos pela 4ª 

Vara Federal de Palmas. 
Mais de 400 policiais fe-
derais dão cumprimento 
aos mandados. A ação 
de ontem contou com 
o apoio da Força Aérea 
Brasileira (FAB) e do 

Grupamento de Rádio 
Patrulha Aérea da Polícia 
Militar de Goiás (GRA-
ER/PMGO).

Foram pedidos ainda 
pela PF e deferidos pela 
Justiça Federal o bloqueio 

de contas bancárias de apro-
ximadamente 100 pessoas 
e empresas envolvidas, a 
apreensão de 47 aeronaves, 
o sequestro de 13 fazendas 
com mais de 10 mil cabeças 
de gado bovino e a inclusão 
de seis pessoas no Sistema 
de Difusão Vermelha da 
Interpol.

Investigação
Segundo a investigação, 
que teve início há dois 
anos, no período compre-
endido entre meados de 
2017 e 2018, foram reali-
zados no mínimo 23 voos 
transportando em média 
400 quilos de cocaína 
cada, totalizando mais de 
nove toneladas.

Os investigados de-
vem responder, na medi-
da de suas participações, 
por tráfico transnacional 
de drogas, associação 
para o tráfico, financia-
mento ao tráfico, orga-
nização criminosa, lava-
gem de dinheiro e aten-
tado contra a segurança 
do transporte aéreo.

Na noite de domingo, 
dia 17, um homem iden-
tificado como Fabiano 
Porfirio dos Santos, de 
32 anos, foi assassinado 
no bairro Portal do Sol.

A vítima foi baleada 
no braço, porém a bala 
acabou indo para o pul-
mão. A vítima parou em 
frente a uma lanchonete 
para pedir socorro. Uma 
ambulância municipal 
prestou atendimento e 
conduziu para Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA), mas ele já chegou 
sem vida.

O Polícia Civil apon-
tou que a motivação teria 
sido por um caso de abuso 
sexual cometido pela víti-
ma contra uma criança de 
quatro anos.

Silvania avó da crian-
ça contou em depoimento 
que estava em uma união 

estável com Fabiano e por 
conta desses fatos havia 
expulsado ele de sua casa.

Ambos fizeram uma 
tentativa de reconcilia-
ção e na data do ocorrido 
houve um churrasco na 
residência da irmã da 
Silvana e algum tempo 
depois Fabiano chegou 
nesse churrasco e mais 
tarde compareceu o filho 
de Silvana identificado 
como Leonardo Adriano 
de Sousa e começaram 
uma discussão.

Por volta das 20 horas 
já em sua casa Silvana e 
seu filho começaram ou-
tra discussão, foi quando 
Leonardo saiu da casa e 
cometeu o crime contra 
Fabiano.

Ele foi apresentado na 
delegacia na última quar-
ta-feira, dia 20 e indiciado 
pelo crime de homicídio.
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Apollo Solutions realizando a festa do sonho
Empresa é referência em realização de eventos sociais e corporativos em toda região

A15

DIVULGAÇÃO

A Apollo Solu-
t i ons  nasceu 
há 25 anos na 

cidade de Laranjal Pau-
lista, onde Attilio Zalla 
nasceu e cresceu.  Há 
mais de 10 anos em In-
daiatuba, a empresa atua 
tanto em eventos sociais, 
como corporativos. 

No âmbito de even-
tos sociais, a Apollo 
rea l iza  casamentos , 
aniversários e festas 
de debutante oferecen-
do os mais modernos 
equipamentos de som, 
iluminação e garantin-
do animação na festa, 
com sua equipe de DJs. 
Além disso, também 
dispõe de diversos tipos 
de iluminação cênica e 
decorativa para que os 
ambientes tenham ainda 
mais beleza e elegância 
nos eventos.

Attilio Zalla, pro-
prietário da empresa, 
conta que a Apollo So-
lution tem um alto pa-
drão de exigência em 

seus serviços. Segundo 
ele, os equipamentos 
passam por manutenção 
constante e são corre-
tamente armazenados 
e transportados. Além 
disso, Atti l io é uma 
pessoa antenada nas 
tendências musicais, 

bem como na evolução 
tecnológica, colocando 
as mais modernas tec-
nologias a serviço de 
seus clientes. Isso per-
mite dizer que a Apollo 
é a empresa mais bem 
equipada da cidade para 
qualquer porte de eventos.

Attilio Zalla, proprietário da empresa, que oferece estruturas completas de sonorização e audiovisual para eventos

Para ter ideia do po-
tencial da empresa, nos 
jogos da Copa do Mundo 

foram montadas estrutu-
ras em 95 diferentes 
locais para que pessoas 

pudessem assistir aos 
jogos em empresas e 
condomínios.

A Apollo Solutions 
também tem atuação 
corporativa, oferecendo 
estruturas completas 
de sonorização e au-
diovisual para grandes 
eventos em diversas 
cidades de São Paulo. 
Nesses eventos, além 
de projeção e sonoriza-
ção, a empresa também 
oferece transmissões ao 
vivo, tradução simultâ-
nea, videoconferências 
internacionais, sempre 
com equipamentos de 
alta tecnologia e pesso-
al qualificado.

Para deixar seu even-
to muito mais completo, 
consulte-os e reserve 
sua data. A Apollo So-
lutions está localizada 
Rua Uruguai, 119, Vila 
Castelo Branco. O tele-
fone é (19) 3016-1111. 
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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

Hoje vou falar um pouco sobre a Feijoada. Essa tradicional receita ganhou novas 
versões, como a de frutos do mar, de frango e até a vegetariana. Mas, a favorita 
pelo Brasil afora continua sendo a que leva carnes suínas e embutidos. No Simetria 
Restaurante não poderia ser diferente, todos os sábados servimos a mais saborosa e 
completa feijoada da cidade! Para que sua feijoada fique tão leve e deliciosa como 
a do Simetria, vou lhe dar algumas dicas, confira: 
1- Deixe o feijão de molho por ao menos 12 horas na geladeira. Assim, o feijão 
cozinha mais rapidamente e também faz com que elimine algumas substancias 
que causam gases ou má digestão. Deixe de molho e troque a agua para cozinhar 
e nunca cozinhe na agua que o feijão ficou de molho;
2- Carnes e embutidos devem ser dessalgados na véspera. A água deve ficar dentro 
da geladeira, sendo trocada a cada 3 horas;
3- Faça um saché de ervas com tomilho, alecrim, louro e envolva em um pano 
Perfex limpo, amarre com um barbante e coloque na feijoada na última hora do 
cozimento. Fazemos esse saché para que facilite a retirada das ervas antes de servir, 
deixando apenas o sabor;
4- Caso fique muito salgada, adicione 3 batatas cruas sem casca para cozinhar 
junto, pois elas irão absorver boa parte do sal;
5- Para os que nunca sabem as quantidades corretas: para cada quilo de feijão use 2 
litros de agua. Para comprar, use como referencia a quantidade de 250 gramas por 
peso de carne. E outras 200 gramas divididas entre e os outros itens, como feijão, 
arroz, farofa, couve, mandioca e etc. 
6- Utilize pé, rabo, e a orelha : embora muita gente não ache legal essas partes, elas 
dão um sabor especial ao prato;
7- Utilize metade das carnes defumadas, o sabor fica bem equilibrado;
8- Mais sabor? Faça um molho apimentado. Retire um pouco do feijão já cozido 
e bata no liquidificador com azeite e pimenta dedo de moça, com um pouco de 
vinagre e um pouco do caldo do cozimento.  Finalize com cheiro verde picado;
9-  As carnes mais duras, como a carne seca, orelha e rabo devem entrar na panela 
de início, junto com o feijão, depois de uns 40 minutos coloque as carnes restantes;
10- Para absorver a gordura da feijoada e deixá-la mais leve coloque uma ou duas 
laranjas inteiras, lavadas e com casca para cozinhar junto da feijoada;
A última dica é para deixar sua feijoada cremosa:  retire 1/3 do feijão quando ele 
estiver cozido e bata com a água do cozimento no liquidificador. Volte esse creme 
para a panela para cozinhar por alguns minutos e finalize a feijoada.

Buon Appetito!

A competente equipe Luciano, Carlos, Camila, Welington e Ricardo que fazem o sucesso do Gás Conceição. Aproveitam o ensejo 
agradecendo a todos os clientes pela preferência!

Chayene e Julia no Grenelle Gastro Pub

O Supermercearia Lopes recebeu 2 moções na Câmara Municipal, 
pelos 30 anos trabalho na cidade. Na foto: Lidiane, Wendy, 
vereador João de Souza Neto (Januba), vereador Hélio Alves 
Ribeiro, André Lopes e vereador Arthur Machado Spíndola 

Rodolpho no Cintra RestaurnateLuiz Gustavo no Cintra Restaurante
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ANIVERSARIANTES 

DO MÊS DE FEVEREIRO - ATENTO

Carolina, dia 17Andrelino Jr., dia 15

Tiago, dia 01 Vivian, dia 21

Simone, dia 15Renato Ramos, dia 13

Jean Carlo, dia 11 Lucio Rocca, dia 17

Ismael, dia 24 Janete Bezerra, dia 10

Enaldo, dia 9Cleide, dia 22

William, Tina Martins, Emerson e Cris Dani 
Yamamoto (Colégio Rodin)

Alunos do Colégio Rodin e Rodin Vestibulares na 
festa dos aprovados

A alegria do pré-carnaval está garantida para crianças 
no Parque Mall, amanhã, dia 23, com a primeira edição 
da Matinê Kids. Brincadeiras, músicas e concurso de 
fantasias com premiação especial agitam o piso térreo 
do shopping a partir das 17h. O evento é totalmente 
gratuito ao público infantil. Para garantir a animação 
dos pequenos, a Matinê Kids no Parque Mall oferecerá 
inúmeras brincadeiras recreativas. 

No final da tarde do dia 19/02/2019, o Rotary Club de 
Indaiatuba Cocaes, inaugurou seu “Marco Rotário”, que 
está localizado logo após a entrada do Distrito Industrial 
de Indaiatuba. O evento contou com a presença de 
autoridades e Rotarianos de diversos clubes, também 
com a arquiteta Barbara Fantelli, e suas assistentes 
responsáveis pelo design do marco e com o Engenheiro 
Athos Mazzoni proprietário da CONGESA, responsável 
pela obra de construção, além da presença do Prefeito 
Nilson Gaspar, do vereador Cebolinha, do Governador 
2018/2019 do Distrito 4310 Laerte Tadeu Zucolo e sua 
coordenadora  Cristina.  Se fizeram presente também 
os governadores: Pedro Albertini ano 2007/2008,  José 
Henrique Furlan ano 2015/2016, e convidados. Os 
rotarianos do Cocaes confraternizaram após o evento 
na Casa Maloca Pastelaria.

Vera Cleto, proprietária da Experimento em Sousas, 
convidou a imprensa local para um chá da tarde no Cor 
de Café, onde juntamente com  a representante da EC,  
English Language Center, Viviane Nunes, e a querida 
Cármen Lúcia de Domênico, apresentaram a todos os 
presentes, o programa Clube 50+ Malta. O programa 
oferece um pacote de intercâmbio completo com aulas de 
inglês, acomodação e atividades, exclusivas para pessoas 
com 50 anos ou mais que querem viajar, conhecer  
pessoas com os mesmos interesses e aprimorar o inglês
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Não deixe de conferir na A Nova Loja a coleção Center Noivas 
“Magnólia”. Inspirada na flor magnólia utilizada a perfumaria 
requintada pela sua fragrância doce. O significado dessa 
flor remete à nobreza, perseverança, dignidade e à beleza 
esplêndida. E é isso que as noivas buscam encontrar em 
seu vestido de noiva. Vestidos com cortes e modelagens 
perfeitos e preocupação com os tecidos e suas texturas, 
pedrarias, bordados e transparências. Quando a noiva 
passa deixa um rastro desta flor tão cheirosa. Coleção 
maravilhosa. Dê uma espiada também na coleção moda 
festa longos e curtos, da nova coleção verão que está 
deslumbrante (venda e aluguel). Rua: Ademar de Barros nº 
1011 - WhatsApp (19) 99540-8836 / Fone: (19) 3875-1760.

Adelaide DecoraçõesMr Roof

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

Toda quinta-feira no Grenelle não deixe de experimentar 
o Smash Burguer com fritas e maionese por apenas R$17 
a partir das 18:00 horas. É simplesmente maravilhoso! Av. 
Conceição, 250 – Fone: (19) 3834-4802.

Lindas Hana e Belinha,da proprietária Raíssa,com Darik 
no banho e tosa na Clínica Bicho Amigo

Atenta ao mercado a Mr. Roof - Estruturas e Telhas em 
Aço Galvanizado, presta toda a assistência no projeto 
e oferece orientação técnica de montagem na obra. 
Solicite um orçamento sem compromisso! - Telefone: (19) 
3801- 1094. Endereço: Estrada Municipal do Sapezal, 
1038 - Indaiatuba/SP

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 
Maria Eduarda 

de Campinas. É 
a A Nova Loja 

homenageando 
sua cliente.  

Colegas Lucio e Veiga saboreando a maravilhosa costela 
do Restaurante Kostela do Japonês.

O casal Pedro e Natalia almoçando esta semana no 
Restaurante Kostela do Japonês.

Célia e Vitoria da Criativa Móveis Artesanais inaugurada 
em dezembro, a loja traz sofisticação e requinte para 
sua casa. Faça já seu orçamento! Endereço: Siqueira 
Campos, 518 - Centro - Indaiatuba/SP F.: (19) 3894-4547 
/ (11) 9 9795-7568 WhatsApp

A Indaiá Pescados agradece todos os participantes do 
sorteio do bacalhacau e parabeniza a ganhadora Cláudia

Rose, da Casa das Antenas comemorou esse mês 2 
anos de sucesso. Parabéns!
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Vanessa e Gilson equipe da Clean Pet, são nossos mais 
novos parceiros. A Clean Pet oferece uma estrutura voltada 
para o bem-estar canino durante sua higiene e estética 
periódica. A Clean Pet trata seu bichinho com amor! Tel. 
3834-8692. Sejam muito bem vindos.

A Equipe Torrelaguna sempre muito atenciosos e simpáticos 
, aguardam vocês no fim de semana para saborear uma 
deliciosa pizza. A Torrelaguna fica na Avenida Cel. Antonio 
Estanislau do Amaral,587, em ITAICI.

O programa Expressão no Ar trouxe nessa semana,  o 
Orientador Educacional do Ensino Médio do Colégio Rodin, 
Emerson Bastos e o vestibulando que passou em direito pela 
UFRJ, William Bunduki, em um bate papo eles falaram sobre 
provas e deram dicas para se preparar para os vestibulares, se 
você perdeu corre lá no nosso canal ou em nossas redes sociais.

Essa semana o programa EXPRESSÃO NO AR, entrevistou 
os Irmãos Piologo, de Indaiatuba. Ricardo e Rodrigo que 
falaram sobre o projeto com uma grande rede de restaurantes 
e deram algumas dicas das novidades que estão preparando 
para a temporada 2019, você perdeu a entrevista acesse 
nosso canal no youtube ou em nossas redes sociais.

No dia 20/02  Fil Schetti , Fernando Soster,  Fábio Ottoni e 
Felipe Roma, receberam a imprensa no Quintal da Vó  para 
apresentar o novo conceito de Boteco, o de resgatar a comida 
de boteco do tempo de nossos avós, com pratos que dão 
água na boca estava tudo uma delícia, obrigada pelo convite. 
O Mais Expressão deseja muito Sucesso.

Juliana e Bruno se casaram no dia 09/02/2019.  E como 
não poderia ser diferente, nas mãos do nosso Mago das 
Noivas Tiago Costa ela ficou Maravilhosa. Parabéns aos 
noivos, o Mais Expressão deseja muitas felicidades e 
muitas bençãos para essa linda união.

O CarPop inaugurou no último dia 19/02 em Indaiatuba, o 
CarPop é o APP  ideal para motoristas e passageiros, feito 
em Indaiatuba para todo o Brasil, com muitas vantagens 
para o motorista: seguro para passageiros, central de apoio 
na região, treinamento e apoio técnico, maiores receitas 
comparado com outros APPs e muito mais. E com um 
diferencial para os passageiros onde ele será premiado a 
cada corrida.  O Augusto, Cassio, Fabiano e toda sua equipe 
agradecem a presença de todos. E você quer começar a 
usar o CarPop ele já está disponível para Android e IOS. 
O MAIS EXPRESSÃO deseja muito sucesso.
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CA08145 - JARDIM SOLAR DOS ITAMARACÁS 
/ VILA Suíça - At. 502 m2 - AC = 250,00 m2 - 4 
Dormitórios, Sendo 01 Suíte Master com Closet e 
Banheira e Outra Suíte . Armários Embutidos em 
03 dormitórios. Garagem para 4 carros, Sala de 
Estar e Jantar com ampla varanda. Home Office 
e Home theater. R$ 2.800,00 + IPTU.
CA06223 - VISTA VERDE - AT.175 m² AC. 135,49 
m² - 3 dormitórios (1 suíte) todos planejados, es-
critório, sala de estar e jantar integrada, lavabo, 
cozinha planejada, WC Social, lavanderia, quintal 
com churrasqueira, garagem para 3 autos 1 co-
berta. R$ 2.500,00 + COND + IPTU.

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 la-
reira, sala de tv, lavabo, lavanderia, quarto de 
empregada com banheiro. Casa com uma parte 
toda avarandada, pomar, área gourmet com chur-
rasqueira, forno de pizza e forno à lenha mais uma 
cozinha, piscina e garagem para 4 autos coberta. 
Imóvel com paisagismo e construção impecável. 
R$ 1.900.000,00
AP04427 - SPAZZIO ILUMINARE - AU. 110 m² 
com 2 dormitórios (sendo 1 suíte), sala para 2 
ambientes, cozinha planejada com cooktop, coi-
fa e forno elétrico, WC social, lavanderia e área 
de churrasqueira com armários planejados, pia 
e ilha, cooktop e ventilador de teto. Imóvel com 
móveis planejados de alta qualidade e ar con-
dicionado de 24.000 btus. R$ 300.000,00 valor 
abaixo do mercado!!!
AP04370 - RESIDENCIAL JATOBÁ - AU. 120 
m² - 3 Dormitórios (01 Suíte), WC Social, Sala 

negócios & classificados
Nº 835

02 Ambientes, Cozinha, Lavanderia, Banheiro 
de Empregada, Varanda Gourmet e Vaga para 
02 Autos. R$ 800.000,00
CA08171 - JARDIM MONTREAL RESIDEN-
CE - AT.150 m² AC.170 m² - Sobrado com 03 
suítes sendo uma master, WC social, sala 02 
ambientes, cozinha, área gourmet, lavanderia, 
garagem para 03 autos, portaria 24 horas, pis-
cina, academia, salão de festas, Playground. 
R$ 646.000,00
CA08057 - AT.150 m² AC.110 m² - 3 dormi-
tórios, sendo 1 suíte,  sala ampla e pé direito 
com 3.4 metros, cozinha americana, WC social, 
garagem com pergolados, área gourmet ampla 
com churrasqueira esquadrias em alumínio 
preto, área de serviço, aquecimento solar, pre-
parado para instalar ar condicionado em todos 
ambientes, porcelanato em todos ambientes. 
R$ 485.000,00.
CA07515 - JARDIM BRÉSCIA - AT 200m², AC 
120m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC 
social, sala ampla dois ambientes, cozinha 
planejada, lavanderia fechada com armários, 
espaço gourmet com churrasqueira, pia com 
armários, WC externo, garagem para 02 autos 
sendo 01 coberta. **Condomínio novo com pis-
cina adulto/infantil, salão de festas, quiosque de 
churrasqueiras, quadra poliesportiva, portaria 
24hs.* R$ 570.000,00.
CA08010 - PARK REAL - AT. 150 m² AC. 102,65 
- 3 dormitórios (1 suíte), sala com pé direito alto, 
WC social, cozinha, lavanderia, churrasqueira e 
garagem para 2 autos. R$ 435.000,00
CA06873 - VILA CASTELO BRANCO - AT.125 
m² AC.110 m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC 
social, sala, cozinha, churrasqueira, banheiros 
com box,  portão eletrônico, garagem coberta 
para 02 autos R$.390.000,00.

LOCAÇÃO:

CA08169 - SOBRADO PARA LOCAÇÃO , 
em excelente condomínio, próximo ao centro, 
fácil acesso, portaria 24 horas, área de lazer 
- AT. 300m² AC. 280m² PISO SUPERIOR, 03 
dormitórios sendo 01 suíte máster hidro, sala 
02 ambientes, mezanino, PISO INFERIOR, 
02 salas, escritório, lavabo, área de luz, jar-
dim aberto, cozinha, lavanderia, edícula com 
dormitório e banheiro, 6 vagas. R$ 3.000,00 + 
COND + IPTU
CA08166 - CENTRO - AT. 250 m² AC 120 m²- 
03 Dormitórios, sendo 01 suíte com sacada, Wc 
social, sala, cozinha, lavanderia, 02 vagas de 
garagem. R$ 1.700,00 + IPTU.
CA08151 - JARDIM DOS AROMAS - AT 150 m² 
AC. 105 m² - 3 dormitórios (1 suíte), sala para 
2 ambientes, cozinha com armários planejados, 
wc social, quintal com churrasqueira e garagem 
para 2 autos. Condomínio com área de lazer 
completa e portaria 24 horas. R$ 2.750,00 + 
COND +IPTU.
SL00895 - AU.250 m² - EXCELENTE SALÃO 
COMERCIAL COM MEZANINO E AMPLAS SA-
LAS - JD. MORADA DO SOL - 2 salas amplas, 
2 banheiros, 4 vagas, recepção, salão amplo. 
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.
AP04428 - TORRES DA LIBERDADE - AU 
90m², 03 dormitórios sendo 01suíte, WC social, 
sala, varanda, cozinha, lavanderia, garagem 
para 02 autos. Condomínio com infra-estrutura 
clube*R$ 1.800,00 + COND. + IPTU.

AP03311 - WINDS - AU 103,47 m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte 
com armários, WC social, sala ampla 02 ambientes, varanda gourmet, 
lavabo, cozinha planejada, lavanderia com armários, garagem para 
02 autos. Apartamento novo, condomínio com lazer completo, em 
localização privilegiada. R$ 840.000,00

CA08165 - RESIDENCIAL DUAS MARIAS - AT 360m², AC 280m², 
Pavimento Térreo: Sala Estar e TV com Pé Direito Duplo, Sala Jantar, 
Cozinha Americana Integrada Toda Planejada, Lavabo, Despensa, 
Escritório ou Suíte, Espaço Gourmet, Lavanderia, Depósito, Garagem 
Coberta para Dois Carros. Piscina com Prainha e Espaço para Om-
brelone e Espreguiçadeiras. Pavimento Superior: Suíte máster (com 
closet duplo e Banheiro com Pia Dupla) com grande sacada, Suíte 2 
com closet, suíte 3 com sacada, espaço no hall superior para Roupeiro. 
Linda de Viver. ACEITA COMO PARTE DE PAGAMENTO PERMUTA 
POR TERRENO EM CONDOMÍNIO FECHADO. R$ 1.700.000,00.

AP04443- JARDIM PAU PRETO - AU.130 m²- 03 Suítes, wc social, 
sala estendida, cozinha americana planejada, lavanderia, varanda 
gourmet com churrasqueira, hobby box fechado planejado com 
prateleiras,03 vagas de garagem cobertas, vista para piscina. R$ 
3.500,00 + COND.+IPTU.

CH01686 - TERRAS DE ITAICI - AT. 1000 m² - 3 dormitórios (1 suíte 
com closet), sala para 2 ambientes, quarto da sogra, cozinha planejada, 
lavanderia, área de lazer com piscina, churrasqueira e salão coberto e 
garagem para 2 autos cobertos. R$ 3.800,00 (incluso 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

CA08120 - JARDIM DOS LAGOS - AT. 625,45 m² AC.251,18 m² - 03 
Suítes, sendo 01 máster 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

CASA VENDA NO JD. BRASIL - LOTE DE 250M2 - 3 dormitorios (1 suite)wc social, 
sala, cozinha americana, lav., varanda entrada pra vários carros R$250.000,00

CASA A VENDA NO JARDIM ITAMARACÁ:  02 dormitórios sendo um suíte, 
garagem com portão eletrônico o/02 autos . Apenas: R$255.000,00

CASA A VENDA NO RES. MONTE VERDE - 3 dormitórios sendo um suíte, toda decorada, churr, 
coz. c/ ilha e cook top gar com portão eletrônico p/ 2 autos. De R$420.000 por apenas R$390.000,00

CASA A VENDA NO JARDIM MORADA DO SOL - 02 dormitórios sendo 01 
suíte garagem p/ 02 autos com portão eletrônico. Apenas :R$235.000

OPORTUNIDADE
MOSTEIRO DE ITAICI 

Excelente Rua, sem movimento com uma Praça na fren-
te, 6 suites, Lavabo, 4 salas, Aquecimento Solar, Poço 
Caixa d’agua, Casa de Caseiro - Grande, Capela, Pisci-
na, Sauna, Vestiario + 2 quartos para Empregados, Poço 
Tem duas salas e dois quartos que Nunca entrou ninguém 
(novos). Acabamos de Pintar toda casa.

Terreno ::: 5.080 mts² 
Casa ::: + de 1.000 mts² 

Valor de Venda R$ 2.000.000,00 
 

ACEITA PERMUTA E PARCELAMENTO



B4 Imóveis

VENDAS

LOCAÇÃO

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA108 – JD.EUROPA – R$290 MIL – suíte,coz conju-
gada com área gourmet,lavanderia,garage, 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 – 3dor-
ms(1st),sala,coz,wc,piscina,churrasqueira,garagem 
para 2 carros 
CA.395 – MARIA HELENA – R$1.350.000,00 – 3dor-
ms(1st com closet),sala de estar pé direito duplo,jantar e 
tv,lavabo,varanda,copa,coz,lavanderia,escritório,despen-
sa,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, lavanderia, garagem . (se for pagamento em 
dinheiro, aceita proposta).
CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 – 4dorms 
(2st),sala 3 ambientes,coz planejada,lavabo,varanda,la-
vanderia,dorm de empregada,dispensa,piscina,churras-
queira, gramado,quintal,pomar,garagem 

APARTAMENTOS

AP.515 – CIDADE NOVA - R$350 MIL – 3dorms,sa-
la,coz,2 wc,lavanderia,garagem coberta para 2 carros.
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms,sala,co-
z,wc,lavanderia,1 vaga de garagem,moveis planejados

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,co-
z,wc,sem garagem
PQ. INDAIA – R$670,00 – dorm,sala,coz,wc,sem garagem
JD.MORUMBI – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms,sala,coz,w-
c,entrada de moto
JD.MORADA DO SOL – R$950,00 – 2dorms,sala,coz,wc,-
sem garagem
JD. SÃO FRANCISCO – R$1100,00 – 2dorms,sala,coz,w-
c,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,quin-
tal,garagem
VILA ALMEIDA – R$1200,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem 
para 1 carro.
JD.PAULISTA – R$1200,00 – frente:dorm,sala,coz planeja-
da,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.PRIMAVERA – R$1500,00 – 3dorms (1st),sala,coz,wc,la-
vanderia fechada,garagem para 1 carro.
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,es-
critório,dispensa,piscina,área gourmet completa,salão de 
festa,portão eletrônico,garagem 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$1100,00 – 2dorms,sala,coz,wc,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. M. SOL – R$1600,00 – 100m², 3 wc, estrutura p/ 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 interligadas,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 CORDOBA
CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – R$900,00 á 
R$1.000,00 – salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC privati-
vo,1 vaga de garagem,no edifico : elevador,escadas,serviço de 
limpeza,portaria virtual,monitoramento 24h,WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m²,2wc,coz
VL.CASTELO BRANCO – R$1200,00 – 38m²,2wc,1 vaga de 
garagem
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m²,2wc,1 vaga de garage,sa-
cada,ar condicionado,montado para estética
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, DEPOIS 
R$1980,00 – clinica já funcionando. Para médicos : piso por-
celanato,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,ip-
tu,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$5.000,00+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$3.500,00+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

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.

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 
APARTIR 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,w-
c,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. 

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
CA03869 – COND. VILA ITU - 3 dorms (1 suíte), sala, 
2 banheiros e 2 vagas. R$380.000,00
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
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
CA03868 – COND. PANORAMA - 4 dorms (1 suíte), 3 
salas, 5 banheiros e 4 vagas. R$1.250.000,00

APARTAMENTOS

AP01348 – JD. BELO HORIZONTE - 2 dorms (1 suíte), 
2 salas, 2 banheiros e garagem. R$245.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / GUARU-
JÁ – 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

TERRENOS

OPORTUNIDADE

CONDOMÍNIO 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

CH00551 – VALE DO SOL - Chácara avarandada c/ 1 sala ampla, 
coz. americana c/ balcões, 1 dorm. + WC ao lado e 1 dorm. c/ 2 
WC’s masc. e fem., piscina grande em alvenaria, quartinho de 
máquinas, churrasq, murado, cercado e gramado. R$510.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA0720 – JD. MORADA DO SOL – 3 cômodos s/ gar. R$600,00 
+ IPTU
CA03435 – VL. CANDELÁRIA – 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
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. pla-
nejada 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
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.
AP0389 – ED. SOLAR DOS GIRASSOIS - 2 dorms, sala, 
coz e 1 vaga. R$850,00 + IPTU + Cond.
AP01350 – RES. RES. VISTA VERDE - 3 dorms (1 suí-
te), sala 2 amb, coz. Planejada e 2 vagas de garagem. 
R$1.350,00 + IPTU + Cond.
AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, coz. plan. 
e 1 vaga. R$1.500,00 + IPTU + Cond.
AP01349 – RES. LE CHATEAU FRONTENAC - 3 dorms 
(3 suítes), 2 salas, 3 banheiros e 2 vagas. R$3.400,00 + 
IPTU + Cond.

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 ele-
vador. 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, 
lavand. e 2 dorms. (1 suíte c/ hidro e 1 suíte c/ sala de 
estar), churrasq, 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
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classificados
ClassificadosB14

Oportunidade - Vende-se 
casa Jardim Primavera. 
Sendo 2 dormitórios um 
suíte, garagem p/02 carros 
e mais dependências. F.: 
(19) 99375-2113. WhatsApp.
Casa 2 dorms – Financia-
mento 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 com 3 dorms no Jd. dos 
Impérios R$380 MIL  - (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl Maria 
Helena com  at : 2700m², 
para construtores é possível 
desmembrar os 2700m² em 
4 lotes, sendo 3 de 380m² e 
1 de 950m² - F. 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa térrea, 3 quartos sen-
do 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.
Condomínio Vista Ver-
de CC00057 - 03 suítes 
com closet, sala, lavabo, 
piscina, churrasqueira, co-
zinha, banheiro, garagem 
pra 02 carros. A.T108M². + 
COND.214,00 R$689.000,00 
F. 3875-2215
Jardim Adriana - Excelente 
casa em dois pavimentos, 
sendo no pav superior: 02 
dormitórios (01 suíte) wc 
social, sacada com porta bal-
cão 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 eletrôni-
co. De R$350.000,00 em ofer-
ta durante o mês de fevereiro 
por R$290.000,00. Corra! 
Tel: (19) 99762-7997. Aceita 
apartamento no negócio.

Oportunidade! Jd. Laguna 
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$310.000, 00. 
Tel.:(19) 99762-7997. Corra!
Cond. Vista Verde (ITAICI) 
CC00059 - 3 dorm.com 01 suíte 
,sala , cozinha, a.s, wc, gara-
gem p/ 02 autos. COND. 214,00 
+ IPTU:90,00. A.T: 175M²  R$ 
520.000,00. F. 3875-2215
Jardim Itamaracá Vendo/
Troco - Casa com 123me-
tros de área construída, em 
terreno de 400 metros, com 
2 dormitórios, 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 
térrea e/ou sobrado. Aceito 
permuta por casa de menor 
valor, nos bairros: Maria 
Helena, Jardim Aquário, 
Cidade Nova I e II. O imó-
vel encontra-se em perfeito 
estado de conservação, não 
necessitando de gasto com 
pinturas e outros serviços. 
Valor: R$750.000,00. Con-
tato direto c/ proprietário F.: 
(19) 3875-0667. Doc: OK
Jardim Montreal -  Ex-
celente 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, churrasqueira com 
wc, aquecimento solar, pre-
parada p/ ar condicionado, 
porcelanato, esquadrias em 
alumínio e tudo mais, gara-
gem coberta. R$490.000,00. 
19-9.97519921 creci 65362.
Jd. Colibris - 02 dormitó-
rios (01 suíte) sala- cozi-
nha –wc social- lavanderia, 
garagem p/02 autos. Opor-
tunidade única! Em oferta 
para o mês de fevereiro de: 
R$300.000,00 por apenas: 
R$265.000,00, ou terreno no 
negócio. F.:(19) 99762-7997 
/ (19) 3935-3294. Corra!

Procuro casa para alugar 
3 ou 2 dormitórios com ga-
ragem. Valor de R$1.000,00 
à R$1.200,00. Tenho fiador. 
Tratar F.:(19) 98240-8439
Vendo ou Alugo aparta-
mento no condomínio Bos-
que dos Indaiás - com 2 dor-
mitórios, sala em L, garagem 
coberta. Valor R$190.000,00. 
F.: 99416-9250
 

Vendo apartamento novo 
Residencial Belvedere - 3 
dormitórios sendo 1 suíte 
com espaço gourmet, ar 
condicionado sala e quar-
tos, 9º andar sol da manhã. 
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
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
Apartamento Jd. Tropical – 
2 dormitórios sendo 1 suíte, 
sala 2 ambientes, cozinha, 
lavanderia, WC social, va-
randa gourmet e 1 vaga de 
garagem. R$240.000,00. 
Aceita proposta. Fone: (19) 
99194-0145
ED. SOHO- 2 dormitórios 
com suíte, 2 vagas, varanda 
gourmet e área de lazer com-
pleta. R$450.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Jd. Colibris- AP00862 - 02 
dorm, sala, cozinha (planeja-
da), banheiro, garagem p/01 
carro. Cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.
Vende-Se Apartamento 
Cocais II - 2 dormitórios, 
banheiro, sala, cozinha, la-
vanderia e 1 vaga de gara-
gem coberta. R$200.000,00. 
Fone: (19) 99168-6945
Vende-Se Apartamento: 
AP00037- Condomínio Edi-
fício SOHO– Indaiatuba/
SP- 85m² total - Valor: R$ 
477.000,00 - Fone: (19) 
99799-5771
Vende-se apto Cond. Felici-
tá - 3 dorm (suíte); 2 vagas;  
cozinha e quarto planejados; 
varanda gourmet; área de la-
zer completa. R$ 350 000,00. 
F.: (19)99928-8133 ou (19) 
99256-9976
Vende-se apto Cond. Portal 
das Flores - 3 dorm; cozinha 
planejada; 1 vaga; área de la-
zer completa. R$ 259 000,00 
- F.: (19) 992569976 ou (19) 
99368-2711
Vendo apartamento pronto 
para morar. Condomínio 
Village Azaléia. Com 3 
dorm., 1 vaga p/ carro e área 
de lazer. Tratar com proprie-
tário (19) 99127- 1799

Vende-se ou Troca-se 
apartamento Villa Felicità. 
Frente ao Parque Ecológico 
- com móveis planejados, ar 
condicionado, 2 vagas na 
garagem. Lazer completo. 
84m². Valor: R$490.000,00. 
F.: (19) 99622-7901. Direto 
c/ proprietário
Vendo apartamento novo 
Residencial Belvedere - 3 
dormitórios sendo 1 suíte 
com espaço gourmet, ar 
condicionado sala e quar-
tos, 9º andar sol da manhã. 
Aceito permuta de terreno 
no Bréscia ou Mantova como 
parte do pagamento. Valor: 
R$ 275.000,00. Tratar direto 
com proprietário F.: (19) 
99612-7897
Vendo Apartamento Resi-
dencial - Nações Unidas, Jd. 
Alice Indaiatuba/SP. 02 dorm. 
(um com móveis planejados), 
sala de estar e jantar, cozinha 
planejada, lavanderia c/ ar-
mário, WC, garagem para 01 
carro coberta, 1º andar. Baixo 
condomínio e IPTU - Vendo 
mobiliado. F.: (19) 3394-2197 
- cel: (11) 98635-7556
Vendo Apartamento. Valor: 
R$155.000,00. Aceito 50% 
de entrada e financiamento 
2 dormitórios. Jardim Morum-
bi. Tratar com proprietário. 
F.: (19) 99482-6697 F.:(19) 
3875-3201
Vendo apt no Centro com 
2 dorm. + 1 suíte, todos os 
cômodos com armário, ga-
ragem p/ 2 carros e cozinha 
planejada. (19) 99697- 6698
Vendo ou Alugo aparta-
mento no condomínio Bos-
que dos Indaiás - com 2 dor-
mitórios, sala em L, garagem 
coberta. Valor R$190.000,00. 
F.: 99416-9250
 

Alugo Apto no Centro de 
Indaiatuba- Edifício Ana 
Lúcia, na Rua Cinco de Ju-
lho, 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 per-
mitido animais. R$ 1.600,00 
isento de condomínio, água e 
IPTU. Fones: (19)3875-4297/ 
Whatsapp (19)997252157.
Alugo apto na Praia Gran-
de na Vila Guilhermina à 
50m da praia, para finais 
de semana e temporada. F. 
99564-4054 / (19) 3328-4766

 
Chácara Vale do Sol - Casa 
Avarandada – 2 dormitórios, 
sala, cozinha americana, WC 
fem e mas, piscina, churras-
queira, murado e gramado 
R$510.000,00. Fone: (19) 
99721-0395

Sít io Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 dormi-
tórios, 2 wcs , toda avaran-
dada, 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 + parcela-
mento. F. (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sitio Estrada Mato Den-
tro 2.500. 000,00. F.: (19) 
98254-7703 CRECI 74.092
Sítio na Bahia Vendo/Troco 
por imóvel em Indaiatuba. 
Com 470.000m² equivalente 
a 20,00 alqueire, boa topo-
grafia, 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 município de Mutuipe, e a 
70km da cidade de Valença 
região de belas praias do 
litoral baiano com aeroporto 
operando com voos da (Azul) 
aos sábados saindo de Vira-
copos em Campinas-SP. A 
propriedade esta distribuída 
em pastagem, lavoura de ca-
cau, outras e pequena mata. 
Energia passa dentro da 
propriedade. Casa sede nas-
cente com água boa sendo 
preservada em três locais da 
propriedade. Documento ITR 
OK. Opções para plantação 
de feijão, milho, mandioca, 
café e outros. Isso em virtude 
da boa média de chuvas/ano 
na região e as nascentes 
existentes na propriedade. 
Contato F.:(19) 98288-1728. 
WhatsApp.
 

Vendo Jardim Laguna - Ter-
reno de 302m² planos. Aceito 
veículo c/ parte pagamento. 
R$190.000,00. Direto com 
proprietário F.: (19) 98282-
9020. 
JARDIM ALICE (ÚNICO 
LOTE NA RUA) 125M2 – 
PLANÍSSIMO – R$1.100,00 
P/ M2 - F.:(19) 99762-7997 /  
(19) 3935-3294
Jardim Bréscia - Oportuni-
dade única, TERRENO com 
200m2, plano, na quadra 
A, com escritura e registro, 
R$165.000,00. Discute-se 
proposta. 19-9.97519921. 
Oportunidade. Cond. Maria 
Dulce - Terreno de 300m². 
Ótima topografia. Fone: (19) 
99166-8272 – (19) 98333-
5694
Parque São Lourenço (Úni-
co Lote Na Rua) 150M2 – 
R$1060,00P/ M2 - ESCRITU-
RADO. F.: (19)99762-7997 / 
(19) 3935-3294. 
Vende-se terreno no con-
domínio Vista Verde 175m². 
Próximo a portaria. Tratar 
com proprietário. F.: (19) 
99792-1440 / (19) 99774-
3834

Terreno no Condomí-
nio Residencial Dona Lu-
cilla. Condomínio de alto 
padrão, área de 379,20m2. 
Preço abaixo do mercado, 
R$275 mil (R$725,00 o m2). 
Aceita permuta com aparta-
mento de valor similar.  Direto 
com o proprietário. Imóvel 
quitado. F.:19-98128-7316.
Vende-se terreno na Vila 
Suiça todo mundo 12 X 25 
metros. Valor R$235.000,00. 
Tratar com proprietário F.: 
(19) 98324-3243
Vendo terreno Jardim Regi-
na. Ótima topografia 250m². 
Valor R$195.000,00 Tratar 
F.: (19) 99774-4452.
Vendo/ Troco : Terreno de 
300 m² plano, melhor local 
Jd. Esplanada I à 50 metros 
da Av. Parque Ecológico, 5 
minutos do centro, próximo 
ao colégio Objetivo e o novo 
Sumerbol, padaria Suiça 
e Gianinni. Fácil acesso à 
rodovia. Aceito terreno de 
menor valor em loteamento 
aberto. Doc. OK. F.: (19) 
98288-1728 (whatsapp) / 
(19) 3875-2860 - Valor R$ 
235.000,00 (tratar com pro-
prietário)
 

Galpão Industrial Vitória 
Martini – 770 A/T e 375 
A/C. R$4.500,00 Fone: (19) 
98333-5694 – (19) 99166-
8272
Sala nova 39m2, 2WC, 1 
vaga na garagem, situado 
na torre medical. Direto com 
o proprietário. Tel. (19) 9 
8239-4260
Vende-se ponto – Jd. Re-
gina. Salão odontológico 
- 40m² mobiliado, 2 banheiros 
e garagem para 2 carros. 
R$25.000,00. Fone: (19) 
99778-4336
Vendo sobrado comercial - 
Salão 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 filhote de Maltes 
- Fêmeas e Macho micro, 
vacinado. F.:(19) 99716-
4485 WhatsApp
CPU AMD Athlon II X4 
620, 4GB RAM, HD 80GB, 
Win7, usado, revisado ok, 
R$250,00.  F.: (19) 99617-
4522
C P U  A M D  S e m p r o n 
2,2GHz, 2GB RAM, HD 
40GB, Linux, usado, revi-
sado ok, R$100,00.  F.: (19) 
99617-4522
Cursos de cabeleireiro, ma-
nicure, maquiagem, depi-
lação e barbearia. Informe 
a senha J46 para receber 
desconto especial! Ligue: 
(19) 3318-4441 /Whats 
98965-8498

Jardim Montreal - Exce-
lente sobrado com 168m2 
– AT150, 3 D (2 suítes c/ ar-
mários, 1 suíte c/ close), sala 
cozinha projetada com cook 
top, churrasqueira, aqueci-
mento solar, ar condiciona-
do, porcelanatos especiais, 
granitos, tetos trabalhados, 
esquadrias em alumínio, 
muitas tomadas e muita ilu-
minação ampla e bela esca-
da mais, garagem coberta e 
jardim. R$680.000,00 estuda 
financiamento. Localização 
especial 19-9.97519921. 
creci 65362.
Jd. Colibris - Ap00862 02 
Dorm, Sala , Cozinha(Pla-
nejado), Banheiro, Garagem 
P/01 Carro . Cond:200,00 In-
cluso Agua. R$: 175.000,00. 
(19) 3875-2215
Oportunidade casa em 
condomínio Bréscia - casa 
terrea 3 dormitórios sendo 
1 suíte, banheiro social, la-
vabo, garagem, área gour-
met. Valor: R$450.000,00. 
F.: (19) 98373-1718. Direto 
com proprietário
Oportunidade casa em con-
domínio Vista Verde - casa 
terrea 3 dormitórios sendo 
1 suíte, banheiro social, la-
vabo, garagem, área gour-
met. Valor: R$420.000,00. 
F.: (19) 98373-1718. Direto 
com proprietário
Oportunidade Única!! Jar-
dim Morada Do Sol. Rua:77, 
próximo ao Parque Ecológico 
de R$210.000,00 em oferta 
somente para o mês de 
fevereiro por R$195.000,00 
03 dormitórios, suíte, ga-
ragem, bom acabamento 
em lote de 125m2. Aceita:  
R$110.000,00 de entrada + 
90 x R$1.650,00 F.:99762-
7997 / (19) 3935-3294. Corra!
Oportunidade! Jardim Ita-
maracá - 02 dormitórios 
(01 suíte) wc social, sala, 
cozinha, garagem com por-
tão eletronico,110m² de 
área construída, em lote 
de 133m² documentos em 
ordem para financiamento. 
Apenas R$255.000,00 acei-
ta terreno e carro. F.:(19) 
99762-7997 / (19) 3935-
3294. Corra!
Vendo edícula toda florida 
e murada com planta apro-
vada 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 cháca-
ra. Casa A.T. 250 m², A.C. 
179 m², portão eletrônico, 
cerca elétrica, aquecedor 
solar, área gourmet, piscina 
3x5, casa com 7 cômodos 
sendo 2 banheiros e lavan-
deria. Tratar com proprietário 
F.: (19) 3816-2011- 99487-
5089
Vendo casa e salão bairro 
Costa e Silva, 02 dormi-
tórios, sala, cozinha, quin-
tal e garagem p/ 01 carro 
com salão comercial, em 
cima edícula com terraço, 
churrasqueira e dois cômo-
dos. Terreno 180m². Va-
lor R$400.000,00. Alugada 
com renda de R$1.500,00 
mensais. Contato F.:(19) 
98288-1728
Vendo casa em Salto nova 
- Acabamento de primeira. 
Recanto 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.
Vendo casa no Jardim 
Oliveira Camargo - sala, 
cozinha, 2 quartos, lavan-
deria separada nos fundos 
e garagem. Aceito finan-
ciamento pela caixa . Va-
lor R$195.000,00. F.:(19) 
3835-1210 / (19) 3834-
8020 / (19) 98316-2829 
WhatsApp
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, cozinha, 
01 dormitório, Wc. Casa 
fundos – 01 dormitório, cozi-
nha, Wc. R$190.000,00 (19) 
3875-2215
 

Aluga-se casa no Jardim 
Tropical com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, lavanderia e 
garagem. Valor: R$1.000,00. 
Tratar F.: (19) 3875-4737
Cond. Parque dos Guaran-
tãs - 3 dormitórios (1 suíte c/ 
armários embutidos), sala, 
lavabo, cozinha, lavanderia, 
churrasqueira e 2 vagas 
de garagem. R$1.900,00 
+ IPTU + Cond.Fone: (19) 
99778-4336



classificados
B15Classificados

Cursos de cuidador de ido-
so, atendente de farmácia, 
informática, rotinas adminis-
trativas e logística. Informe 
a senha J46 para receber 
desconto especial! Ligue: 
(19) 3318-4441 /Whats 
98965-8498
Desejo comprar cristaleira 
antiga. Entrar em contato 
(19) 3834-1367
Impressora HP Deskjet 
3940, usada, tinta no fim, 
em bom estado, jato de tinta, 
colorida, USB, R$70,00.  F.: 
(19) 99617-4522
Impressora Hp OfficeJet 
J4660 Multifuncional, colo-
rida, usada, revisada, sem 
tinta, USB, R$200,00. F.: (19) 
99617-4522
Impressora HP Officejet 
Pro 8600 Multifuncional jato 
de tinta, usada, revisada, 
sem tinta, colorida, USB, 
com Wifi, com ethernet RJ45, 
R$350,00.  F.: (19) 99617-
4522
Impressora HP Photosmart 
C4480 Multifuncional jato 
de tinta, usada, revisada, 
sem tinta, colorida, USB, 
R$180,00.  F.: (19) 99617-
4522
Impressora matricial Ep-
son LX-300 com cabo para-
lelo, usada, funciona ok com 
form. cont., com fita nova e 
mais duas fitas na caixa, usa-
da e revisada ok, R$500,00.  
F.: (19) 99617-4522
Impressora MG3210 Pixma 
jato de tinta, usada, revi-
sada, sem tinta, com USB, 
com Wifi, R$150,00. F.: (19) 
99617-4522
Impressora multifuncional 
jato de tinta HP Photosmart 
C4280 sem tinta, colorida, 
usada e revisada, USB, 
R$150,00.  F.: (19) 99617-
4522

Monitor LG Flatron L1742S, 
17 pol, usado, ok, teclado e 
mouse PS2, R$250,00.  F.: 
(19) 99617-4522
Vendo 1 freezer vertical R$ 
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
Vendo 12 metros de cor-
rimão em alumínio para 
escada. Valor R$300,00. 
Tratar com Sonia. F.: (19) 
3935-1633
Vendo 3 portas de banheiro 
sem batente. Valor R$70,00 
(cada). Tratar com Sonia 
F.:(19) 3935-1633
Vendo alto falante de carro. 
Valor a negocE97
Vendo ar condicionado, mar-
ca Consul 12.000 ptu. Valor 
R$ 1.000,00 Entrar em con-
tato (19) 98355-9959
Vendo Bacia branca de ba-
nheiro nova R$10,00. F.: (19) 
99193-2917 WhatsApp
Vendo bebê conforto R$ 
100,00. F.: (19) 3875-7624
Vendo Bicicleta Scott Im-
portada de R$2000,00 por 
R$800,00. F.:(19) 3935-6985
Vendo cama de solteiro ma-
deira maciça ótimo estado. 
R$ 350,00 F.: (19) 99259-
1877 / 3017-5541
Vendo carrinho de chur-
rasqueira INOX. Valor: R$ 
550,00. F.: (19) 3875-7624
Vendo centrifuga cadence  
110. F.: (19) 3875-4575
Vendo cômoda de MDF 
para bebe. Brilhante branco. 
1,62 de comprimento. Valor 
R$450,00 F.: (19) 3834-6769 
/ (19) 99182-6051
Vendo DVDs raros, dese-
nhos e seriados R$0,80 
cada. F.:(19) 99193-2917 
WhatsApp

V e n d o  E s t a n t e .  V a l o r 
R$150,00. F.: (19) 3017-4925 
/ (19) 99140-9237
Vendo Máquina de costura 
Brilhante. Valor: R$500,00 F.: 
(19) 3875-4485 Odete
Vendo Mega Drive modelo: 
sega F.: (19) 3875-4575
Vendo Portão de 3m X 1,80. 
Valor: R$400,00. Tratar com 
Sonia. F.: (19) 3935-1633
Vendo som Sharp 3 em 1. F.: 
(19) 3875-4575
Vendo Tablet DL novo, com 
garantia de 3 meses. Valor a 
negociar F.: (19) 3875-7624
Vendo Tampo de Vidro 1,50m 
X 1,50m. Vidro temperado 
10mm. Valor: R$500,00 F.: 
(19) 3875-4485 Odete
Vendo tapete de vários tama-
nhos semi-novos a partir de 
R$ 50,00. (19) F.: 3834-1367 
(19) 9648-9124 Dona Jandira
Vendo TV PHILCO 32” Led 
Slim. Valor R$800,00 á vis-
ta. Tratar c/ Plínio. F.: (19) 
99358-4500
Vendo TV SONY 36 pole-
gadas R$ 250,00 Entrar em 
contato (19) 98355-9959
Vendo um teclado Casio novo 
Valor: R$400,00. Tratar com 
Sonia. F.: (19) 3935-1633
Vendo uma câmera Tek-Pick, 
grava vídeo, som, tira foto, web 
cam nova na caixa. R$200,00. 
F.: (19) 99193-2917 WhatsApp
Vendo uma máquina 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 potência p/ carro 
STETSOM CL 950. Valor a 
negociar. (19) 3875-7624
Vendo ventilador de pedestal. 
Valor: R$100,00 F.: (19) 3834-
1367 - (19) 996489124

Vendo uma televisão de 14 
polegadas de tubo Valor: 
R$150,00. Tratar com Sonia. 
F.: (19) 3935-1633
Vendo Vidros dianteira e tra-
seira para carro modelo: Cor-
cel. Valor: R$150,00 (cada) F.: 
(19) 3875-7624 

 
Vendo Carro Etios HBXLS 
1.5 Completo Modelo 2018 
Cor: Branca Kilometragem: 
17.659. Valor da tabela F.: (19) 
38757738
Vendo Fiat Tempra SX mo-
delo: 96/97 cor: Azul. Bom 
estado de conservação. Ki-
lometragem original. Valor: 
R$6.500,00 F.: (19) 3875-9524
 

Ofereço-me como motorista 
de van para viagens com 
cursos de passageiros e es-
colares. Tratar com Rosane 
F.: (19) 99710-4661
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 idosas pessoas com neces-
sidades especiais enfermos e 
etc atendimento Residencial e 
hospitalar possuo experiência 
e referência tratar com Talita 
(19) 98869 -4313

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.
AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS – Experiência em corte 
de grama, limpeza de piscinas 
e pequenos reparos (elétricos, 
hidráulicos e pintura). Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade 
para trabalhar em escala.
ANALISTA DE PROCESSO DE 
USINAGEM - Superior em En-
genharia Mecânica / Produção 
/ Tecnólogo em Processos ou 
Técnico. Experiência em progra-
mação / preparação torno CNC 
e Centro de Usinagem. Conhe-
cimento 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 empre-
gos ou Terceirização. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. CNH B. 
Irá dirigir os carros da empresa.
ESTAGIÁRIO (A) RECURSOS 
HUMANOS – Cursando supe-
rior. Residir em Indaiatuba.
FERRAMENTEIRO – Expe-
riência em ferramentaria de 
moldes plásticos. Para trabalhar 
em empresa Multinacional na 
cidade de Monte Mor.
LIDER DE LIMPEZA – Experi-
ência na função. Ensino médio 
completo. Conhecimentos em 
escalas de trabalho. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
MANDRILHADOR – Experi-
ência 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. Dispo-
nibilidade de horário. 
OPERADOR DE MÁQUINA 
– Ensino médio completo. Co-
nhecimentos em metrologia 
e Leitura e Interpretação de 
desenho. Experiência em operar 
fresa, furadeira e torno CNC. 
Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO – Experiência na 
função. Ensino médio. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
RETIFICADOR – Experiência 
na função. Residir em Indaia-
tuba.
SOLDADOR – Ensino médio 
completo. Experiência em Solda 
TIG, MIG, eletrodo 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. Co-
nhecimentos com Informática. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ZELADOR – Ensino funda-
mental. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.

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 TREINAMEN-
TO SR. (8581): 
ASSISTENTE DE ALMOXARI-
FE (8565): 
ASSISTENTE DE DEPTO PES-
SOAL (8516): 
ASSISTENTE FISCAL CON-
TÁBIL (8575): 
ASSISTENTE TÉCNICO DE 
MANUTENÇÃO (8484): 
ASSISTENTE DE VENDAS 
(8556): 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(8578): 
AUXILIAR FISCAL (8505): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8528):
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8568): 
AUXILIAR DE VENDAS IN-
DUSTRIAIS (8552): 
COMPRADOR JUNIOR (8576): 
ELETROMECÂNICO DE MA-
NUTENÇÃO (8580): 
ESTAGIÁRIO ADMINISTRATI-
VO (8570): 
ESTAGIÁRIO ADMINISTRATI-
VO (8572): 
ESTÁGIO EM MECATRÔNICA 
(8567): 
ESTÁGIO T.I. (8518): 
GERENTE DE LOJA (8453): 
LÍDER DE PRODUÇÃO JÚ-
NIOR (8579): 
MONTADOR DE MÁQUINAS 
(8561): 
MOTORISTA “E” (8530): 
O P E R A D O R  L O G Í S T I C O 
(8562): 
OPERADOR DE MÁQUINA 
SERRA (8543): 
OPERADOR DE TORNO CNC 
(8571): 
PORTEIRO/ AGENTE DE SE-
GURANÇA (8560): 
TECNICO EM PLASTICO 
(8564):

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.

Ofereço-me  como  cu i -
dadora de idosas crianças 
pessoas com necessidades 
especiais pré-operatório e 
etc atendimento hospitalar 
possui experiência e refe-
rência horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como consertos 
de máquina de costura in-
dustrial (Máquina reta duas 
agulhas, travete, galoneira 
e interlock) F.: (19) 99212-
1731 
Ofereço-me como empregada 
doméstica. Tratar com Sonia 
F.: (19) 98265-1498 ou (19) 
98239-0199
Ofereço-me como faxineira e 
passadora de roupas. Entrar 
em contato no telefone (19) 
99595- 9448
Ofereço-me como instala-
dor de antenas digitais. Va-
lor R$50,00 contato F.: (19) 
98970-1976
Ofereço-me como jardineiro 
roçada de chácaras e limpe-
zas. (19) 3875-7624
Ofereço-me como jardineiro, 
pedreiro, encanador e eletri-
cista. Tratar com Odair F.: (19) 
99776-6841
Ofereço-me como limpeza 
e manutenção de piscinas e 
geral. F.: (19) 98332-1025
Ofereço-me como motorista 
particular, passageiro parti-
cular. Tratar com Rosane. F.: 
(19) 99710-4661
Ofereço-me como passadeira 
e lavadeira de roupas e como 
cuidadora de de crianças. 
Atendo à domicílio ou em 
minha residência. Entrar em 
contato com Val (19) 99448-
0082 - whats app
Ofereço-me como pedreiro, 
encanador, pequenos reparos 
na construção civil e pinturas. 
(19) 98329-8580 (WHATS 
APP) Falar com João

Auxiliar de cozinha 
Auxiliar de jardinagem 
na conservação de vias 
permanentes
Auxiliar de serviços ju-
rídicos
Auxiliar técnico eletrônico
Caldeireiro montador
Camareira de hotel
Corretor de imóveis 
Cortador, a mão
Cozinheiro geral
Eletricista
Eletricista auxiliar
Faxineiro
Ferramenteiro
Fresador CNC
Garçom
Instalador hidráulico
Limpador de vidros
Mecânico de auto em geral
Mecânico de manutenção
Mecânico eletricista de 
automóveis
Motorista de caminhão 
(CNH – D e E )
Operador de centro de 
usinagem com comando 
numérico
Operador de máquinas 
de construção civil e mi-
neração
Operador de torno coman-
do numérico
Pizzaiolo
Técnico eletrônico
Técnico mecânico
Vendedor 
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