
Rodovias têm queda em acidentes e mortes
MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

WANIELLY AMORIM – FIEC

O número de pessoas que morreram em acidentes nas rodovias estaduais de São Paulo em 2018 caiu na comparação com 2017, assim como o número de acidentes. 
O Mais Expressão conversou com o diretor-presidente do ONSV, José Aurelio Ramalho sobre assunto. 
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Na manhã da última 
terça-feira (08), homens 
da Guarda Civil de In-
daiatuba obtiveram êxito 
em prender Edvaldo da 
Silva, acusado de matar 
sua ex-mulher a facadas. 

De olho na prevenção 
da proliferação do Ae-
des Aegypti, o Programa 
de Controle da Dengue 
vinculado à Secretaria de 
Saúde, intensificou a fis-
calização em Indaiatuba. 
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Indivíduo é preso 
por tráfico no 
Morada do Sol

Moto Fest 
acontece no 
Pavihão da Viber

FLAGRANTEEXPOSIÇÃO

Na quinta-feira (03), a 
equipe da Romi  prendeu 
uma pessoa acusada de 
realizar tráfico de drogas. 
O início da ocorrência 
foi marcado pela atitude 
suspeita do indivíduo.

Com expectativa de re-
ceber oito mil pessoas de 
várias partes do Brasil e 
até mesmo do exterior, a 
segunda edição do Moto 
Fest acontece de 18 a 20 de 
janeiro no Pavilhão da Viber.
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A Secretaria da Fazenda irá manter o vencimento 
da cota única do IPTU 2019 (Imposto Predial e Terri-
torial Urbano) para 15 de março com 5% de desconto.

A equipe do Primavera 
se classificou para próxima 
fase da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior. A equipe 
de Indaiatuba estava no 
grupo 19 com Fortaleza-
-CE, Sertãozinho-SP e 
Queimadense-PB.

O Procon Indaiatuba 
registrou 14.846 atendi-
mentos em 2018. A falha 
na prestação dos serviços 
contratados é o principal 
motivo das reclamações. 

O prefeito Nilson Gaspar (MDB) anunciou no último dia 9, o novo superinten-
dente da Fiec, o professor Mário Cesar Cobianchi. João Neto pediu o desligamento 
para cuidar de assuntos pessoais.

A edição 2019 da Festa da Padroeira Nossa Se-
nhora da Candelária começa hoje (11), com a Missa 
de Abertura, com início às 19h30, na Igreja Matriz. 

Cidade arrecadou mais de R$ 300 milhões em 
impostos que correspondem o total de taxas e contri-
buições pagos de 1º de janeiro a 31 dezembro de 2018. 

SUPLETIVO

Educação abre mais uma sala 
no Espaço Bem Viver
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A Secretaria de Educação oferece mais uma oportu-
nidade para pessoas que ainda não foram alfabetizadas 
e que tenham mais de quinze anos. 

IPVA 2019

Imposto pode 
ser parcelado 
no cartão de 
crédito

P. A3



Editorial
Sempre atentos!

Artigo

O período de maior incidência aos casos de dengue 
ainda está em vigor, e por isso é importante que os 
moradores tenham consciência quanto aos cuidados 
para a prevenção do Aedes Aegypti.

E como o verão deste ano está forte, muitas estão 
com suas piscinas cheias para se refrescar, mas é 
importante os moradores estarem atento a esta água 
para que não se torne um possível criadouro do Aedes 
Aegypt que podem transmitir doenças como Dengue, 
Zica e Chikungunya, que podem levar à morte ou 
trazer graves consequências.

Lembrando que o ciclo do mosquito ocorre em sete 
dias em condições favoráveis de temperatura e alimen-
to, e se reproduzem muito rapidamente considerando 
que ainda estamos no início do período de verão. 

Portanto, vale a atenção redobrada de toda a po-
pulação em vistoriar seu imóvel para que este ano a 
dengue fique longe de nossa cidade.

Campinas é destaque no jornal The 
New York Times

Saúde de Americana investirá R$ 500 
mil em cirurgias

Campinas  fo i  des t aque  no  jo rna l 
norte-americano The New York Times 
em reportagem sobre o crescimento 
do mercado de veículos elétricos 
na América Latina. A cidade sedia, 
desde 2015, a unidade brasileira 
da BYD (Build Your Dreams), 
empresa chinesa especializada em 
energia limpa, produtora de veículos 
elétricos e painéis solares.

A Prefeitura de Americana rece-
beu nesta  semana R$ 500 mil  do 

Ministério da Saúde. Os recursos 
são provenientes de uma emenda 
de relatoria de 2017, referente aos 
investimentos do MAC (Média e 
Alta Complexidade. A verba será 
utilizada diretamente no Hospital 

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

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
12 SAB 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
12 SAB 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
13 DOM.   NÃO OPERA
14 SEG. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
14 SEG. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
14 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
14 SEG. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
14 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
14 SEG. 203 B/C Av. Conceição PROX a Rua Equador
15 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
15 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
15 TER. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
15 TER. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
15 TER. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
15 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
16 QUAR. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
16 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
16 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
16 QUAR. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
16 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
16 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
17 QUIN. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
17 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
17 QUIN. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
17 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
17 QUIN. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
17 QUIN. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
18 SEX. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925
18 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
18 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
18 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
18 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
18 SEX. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
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Qual seu propósito de vida?

 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Começou um novo ano,  chegou 2019, talvez você já fez um novo projeto de vida, para fazer coisas diferentes ou talvez 
criou uma lista de desejos esperando cair do céu sem nenhum plano de ação, fazendo a mesma coisa que sempre fez. Tenha 
certeza que irá conseguir menos do que em 2018 se continuar nesta mesma trilha. Certo dia, um bezerro precisou atravessar 
uma floresta virgem para voltar a seu pasto, abriu uma trilha tortuosa, cheia de curvas, subindo e descendo colinas. No dia 
seguinte, um cão usou essa mesma trilha torta para atravessar a floresta. Depois foi a vez de um carneiro, que fez seus compa-
nheiros seguirem pela trilha torta. Mais tarde, os homens começaram a usar esse caminho: entravam e saíam, viravam a direita, 
à esquerda, abaixando-se, desviando-se de obstáculos, reclamando e praguejando quem criou o caminho, mas não faziam nada 
para mudar a trilha. Logo virou avenida transformou-se no centro de uma grande metrópole, e por ela passaram a transitar 
diariamente milhares de pessoas. Os homens têm a tendência de seguir como cegos pelas trilhas de bezerros de suas mentes, e 
se esforçam de sol a sol a repetir o que os outros já fizeram. Contudo na vida, a maioria das pessoas percorre a mesma trilha, 
como sendo um caminho único, sem se atrever a mudá-lo. Dias 25.26 e 27-01-2019 você poderá criar uma nova trilha na vida, 
ligue 019-3875.7898/ 99773-5776 Fale com Bruno, Paula ou Sara.  www.signatreinamentos.com.br – Trevisan José.

As empresas que investem em Planejamento Estratégico, são empresas que estão empenhadas em alavancar através 
de estratégias pré-definidas suas vendas, seus resultados, a performance da sua equipe, de sua liderança, de seus gestores.

O planejamento estratégico deve ser feito nas principais áreas das empresas Financeiro, Compras, Comercial, 
Contábil e sem esquecer do Recursos Humanos (RH). Muitas empresas ainda deixam o RH fora do planejamento estra-
tégico, o que é um erro pois esse setor é fundamental para que a máquina humana da empresa funcione perfeitamente.

Mas em contra partida outras muitas empresas já enxergam o RH como aliado fundamental para que seu plane-
jamento seja um sucesso. Mais que planejar custo, gastos e receitas é importantíssimo planejar a qualidade de vida 
de seus colaboradores, os benefícios, os treinamentos que serão realizados ao longo do ano. Sem esse envolvimento 
humano das empresas seus resultados na maioria das vezes ficam aquém do esperado.

Quando investimos no capital humano o retorno é garantido, colaboradores satisfeitos e felizes, são mais saudá-
veis e rentáveis para uma empresa. Agora é a hora de investir um tempo, para se dedicar cuidadosamente no setor de 
Recursos Humanos. Se sua empresa ainda não tem um setor de RH estruturado agora é a hora. Busque profissionais 
qualificados para ajudar sua empresa a sair na frente 
desse momento de crise , o ano novo já começou e quem 
estiver preparado terá mais chances de obter sucesso.

A Factor Humano pode te ajudar no preparo do seu 
RH fale conosco e saiba como.

Quem planeja chega mais longe!
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Acidentes e mortes caem em rodovias
Presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária comenta dados da Polícia Militar 

Imposto pode ser parcelado no cartão de crédito
IPVA 2019

Ramalho critica medidas empregadas e defende redução de velocidade no perímetro urbano

DIVULGAÇÃO

O número de pesso-
as que morreram 
em acidentes nas 

rodovias estaduais de 
São Paulo em 2018 caiu 
5,86% na comparação 
com 2017, assim como o 
número de acidentes, que 
recuou 13,25%. O Mais 
Expressão conversou 
com o diretor-presidente 
do Observatório Nacio-
nal de Segurança Viária 
(ONSV), José Aurelio 
Ramalho, que criticou 
as atuais medidas em-
pregadas para evitar 
acidentes e mortes nas 
rodovias de todo país. 

Segundo a Polícia 
Mi l i ta r  Rodoviár ia , 
1.655 pessoas morreram 
nas rodovias paulistas 
em 2018, 103 casos a 
menos que no ano ante-
rior. O total de acidentes 
também diminuiu, pas-
sando de 64.972 casos 
em 2017 para 56.364 
ocorrências no ano se-
guinte, o que represen-
tou queda de 13,25%.

 A Polícia Militar 
Rodoviária destaca que 
a fiscalização foi in-
tensificada em 2018, 
observando principal-
mente o uso obrigatório 
do cinto de segurança e 
controlando o excesso 
de velocidade, além de 
autuar motoristas que 
dirigem embriagados. 
Informou ainda que 
mais de 1,8 milhão de 
veículos foram fisca-
lizados, mais de 1,7 
milhão de autos de in-
fração foram lavrados 
e 24.405 motoristas fo-

ram autuados dirigindo 
sob efeito de álcool ou 
substâncias análogas.

Comportamento
Questionado sobre os nú-
meros divulgados, Rama-
lho é enfático. “Pergunte 
para qualquer cidadão 
qual seria um número 
aceitável. A resposta tem 
que ser zero. Trata-se de 
uma questão de cons-
cientização e educação 
no trânsito”, aponta. “O 
mesmo sujeito que não 
usa mais canudinho, por-
que está preocupado com 
o meio ambiente, não 
respeita os limites de ve-
locidade ou não para na 
faixa de pedestre”.

O número de acidentes 
tem um alto custo para os 
cofres públicos. “O cida-
dão é quem paga a conta, 
pois existe um custo so-
cial estimado em R$ 250 
por cidadão, ao ano, para 
bancar tantos acidentes 
de trânsito em todo o 
Brasil”, revela Ramalho. 
“Hoje, um acidente entra 
em nossa vida como algo 
corriqueiro, uma fatalida-
de. Mas quando se comete 
uma imperícia ou negli-
gência no trânsito, você 
coloca todos em risco”.

Para Ramalho, é pre-
ciso mudar a mentalidade 
dos motoristas. “O que 
falta é a percepção de 
risco. Se não percebo 
que cinco quilômetros 
por hora a mais que o 
permitido é extremamente 
perigoso, não tiro o pé 
do acelerador”, analisa. 
“Essa conscientização co-
meça no município e ins-
tintivamente, é levada pelo 
motorista para a rodovia”. 

Em 2018, o Observa-
tório acionou o Ministério 
Público (MP) pedindo a 
diminuição da velocidade 
no perímetro urbano da 
Rodovia SP-075. “O MP 
já acionou a concessioná-
ria, que destaca a impru-
dência e negligência dos 
motoristas. Mas essa não 
é a discussão”, enfatiza. 
“Em Campinas, a veloci-
dade é de 80 quilômetros 
por hora. Porque em In-
daiatuba é diferente?”. 

Além do Maio Ama-
relo, campanha criada 
pelo Observatório que 
cresce todo ano, o foco em 
2019 será na educação de 
trânsito. “Queremos im-
plantar em todo o país o 
projeto Educa (Educação 
para o Trânsito em Sala 
de Aula), que já funciona 
em Indaiatuba”, desta-
ca Ramalho. Para saber 
mais sobre o Observa-
tório, acesse www.onsv.
org.br. (com informações 
da Agência Brasil)

O Governo de São 
Paulo permite que o pa-
gamento do Imposto Sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) 2019 
seja parcelado por meio do 
cartão de crédito. A medi-
da contempla também o 
pagamento do Seguro de 
Danos Pessoais Causados 
por Veículos Automotores 
de Via Terrestre (DPVAT) 
e o Licenciamento.

De acordo com a Se-
cretaria da Fazenda e Pla-
nejamento que assinou na 
última quarta-feira, dia 9, o 
convênio com duas opera-

doras financeiras que per-
mitirá o parcelamento, a 
medida visa aliviar o peso 
das contas de início de ano 
do bolso do contribuinte.

A nova modalidade 
já está em vigor desde de 
ontem, dia 10, e é válida 
apenas para débitos não 
inscritos na dívida ativa, 
ou seja, para o calendário 
deste ano. A medida foi 
possível por causa da reso-
lução SF130/18, publicada 
na edição do dia 17 de de-
zembro de 2018 do Diário 
Oficial do Estado. 

A frota total de veículos 

em Indaiatuba, até o mês de 
outubro de 2018, é de apro-
ximadamente 188.093 mil, 
segundo o Departamento 
Estadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran-SP). Destes 
8.186 são Ciclomotor, 
motoneta, motociclo, trici-
clo e quadriciclo; 22.376, 
Micro-ônibus, camioneta, 
caminhonete, utilitário; 
110.883 carros; 474 ôni-
bus; 4.202 caminhões; e 
72 entre caminhão-tra-
tor, trator de rodas, trator 
de esteiras, trator misto, 
chassi/plataforma, sidecar, 
motor-casa

Como parcelar
Segundo secretário 

Henrique Meirelles, o pro-
prietário que tiver interes-
se em parcelar o IPVA 
2019 deve entrar no site 
da Secretaria da Fazenda e 
Planejamento para consul-
tar o ponto de atendimento 
mais próximo. "Os valores 
pagos ao correspondente 
bancário são repassados ao 
cofre do governo de forma 
imediata. Isso representa 
segurança para o cida-
dão, que tem seu débito 
quitado, e para o Estado, 
que tem a garantia do 
recebimento do recurso", 
explica. 

Ao pagar o imposto 
presencialmente, recebe-
rá dois comprovantes: o 
da transação do crédito 
e da quitação do débito 
de IPVA. Além disso, as 
empresas terão autono-
mia para definir o número 
de parcelas e adequar a 
melhor negociação com o 
contribuinte. Para consul-
tar os endereços das cre-
denciadas, acesse http://
portal.fazenda.sp.gov.br.

AB COLINAS

A medida já está em vigor desde de ontem e é válida apenas para débitos não inscritos na dívida ativa
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Mário César Cobianchi assume a Fiec
João Martini Neto pede exoneração do cargo após 14 anos para cuidar de assuntos pessoais 

Associação Comercial realiza último 
sorteio do Show de Prêmios 2018

PROMOÇÃO

DIVULGAÇÃO

Sorteio foi realizado na manhã de ontem e seis pessoas foram contempladas com prêmios

cidadeA4|

A Associação Comercial (ACIAI), junto com os comerciantes de nossa 
cidade realizou na manhã de ontem, dia 10, o último sorteio da Promoção 
Show de Prêmios ACIAI 2018, em comemoração ao Natal.

Foram sorteadas 2 vales-compras no valor de R$ 250, 1 vale-compra 
no valor de R$ 500, 1 vale-compra no valor de R$ 1 mil, 1 Moto 0Km e 1 
Carro 0Km. 

Agradecemos a todos e fiquem ligados, que neste ano tem muito mais!

Lista dos ganhadores do sorteio do dia das crianças: 
1º Ganhador – 1 Vale-compra de $250: Vanderleia Aparecida de Oliveira 
Silva - Maggiore Colchoes
2º Ganhador - 1 Vale-compra de $250: Waleria Perini Checchia Zicardi - 
Seller Magazine
3º Ganhador - 1 Vale-compra de $500: Amanda Thaise Cavalini Munhoz 
- Brinquedolandia
4º Ganhador - 1 Vale-compra de $1 mil: Elisa Aparecida Ferreira da Cruz 
Silva - Bandeira Filhos
5º Ganhador – 1 Moto 0Km: Renato Argenton - Gran Tropical Center
6º Ganhador - 1 Carro 0Km: Herminia de Jesus Almeida dos Santos - Op-
tica Carvalho (E o colaborador da Optica Carvalho que fez a venda para 
a cliente, também foi premiado com 1 vale-compra no valor de R$ 1 mil)

Ap ó s  1 4  a n o s 
na superinten-
dência da Fiec 

(Fundação Indaiatu-
bana de Educação e 
Cultura), João Martini 
Neto deixa o cargo para, 
segundo informações da 
Secretaria de Relações 
Institucionais e Comu-
nicação da Prefeitura 
de Indaiatuba, cuidar de 
assuntos pessoais. Para 
o seu lugar, o prefeito 
Nilson Gaspar (MDB) 
anunciou na última quar-
ta-feira (9) o professor 
Mário Cesar Cobianchi.

Na justificativa de 
seu pedido de exonera-
ção, João Neto ressalta 
que já completou 40 
anos de vida pública e 
que vem planejando seu 
afastamento há algum 
tempo. “Desde 2008 
venho planejando isso, 
quando então decidi 
não ser mais candidato 
de cargo eletivo. Quem 

trabalhou comigo sabe 
que me dedico ao máxi-
mo em tudo o que faço 
e muitas vezes deixei 
a  minha famíl ia  em 
segundo plano. Agora 
chegou o momento de 
cuidar dos meus negó-
cios particulares e de 
estar ao lado da minha 
família”, explicou.

João Neto ressaltou 
que encerra esse ciclo 
profissional com a sen-
sação de dever cumprido. 
“Agradeço aos ex-prefei-
tos José Onério e Reinal-
do Nogueira, e em espe-
cial a Nilson Gaspar, pela 
confiança em mim depo-
sitada todos esses anos à 
frente da Fundação. Foi 
um privilégio ter feito 
parte da administração e 
da história de Indaiatuba. 
Saio da vida pública, mas 
continuarei trabalhando 
pela cidade onde nasci, 
construí minha família 
e história”, acrescentou.

Currículo
O novo superintendente 

da Fiec, Mário Cesar 
Cobianchi, tem 52 anos 
e é bacharel em Ciências 
Contábeis pela Funda-
ção Faculdade Estadual 
de Filosofia, Ciências e 
Letras de Cornélio Pro-
cópio, onde também fez 
pós-graduação em De-
senvolvimento Geren-
cial. Também tem MBA 
em Gestão de Organiza-
ções do Terceiro Setor 
pelo Instituto de Ensino 
Superior de Londrina, 
entre outras capacitações.

Cobianchi também 
é professor da Uniesp 
(União das Instituições 
Educacionais de São 
Paulo) desde 2011, onde 
coordenou Banca Exami-
nadora, tendo orientado 
mais de 50 trabalhos nos 
últimos anos. Entre outras 
funções, foi facilitador de 
Planejamento Estratégico 
de médio e longo prazos, 
com constante monitora-
mento para redução de 
custos e otimização das 
rotinas de trabalho e im-
plementação de progra-

mas, projetos e captação 
de recursos nas áreas pú-
blica e do Terceiro Setor, 
tendo presidido a Feai 

(Federação das Entidades 
Assistenciais de Indaia-
tuba) de 2014 a 2018, e 
a Comunidade Farol, de 

2012 a 2014. Foi gerente 
regional de Processamen-
to e Serviços de Agência 
do Banestado.

Como encara o desafio de assumir a superintendência da Fundação?
A Fiec tem se destacado no Brasil e até mesmo no exterior, por sua excelência 

na formação cidadã e de mão-de-obra qualificada. É uma referência, tanto que 80% 
dos nossos alunos já saem empregados e atualmente já temos polos em outros dois 
municípios. O meu compromisso é prosseguir com esse modelo de gestão e contribuir 
com novas propostas. A Fiec vai continuar com foco na formação e qualificação de 
mão-de-obra, principalmente para atender as necessidades das empresas do município.

Tem algum projeto que gostaria de implantar nos próximos anos?
Apesar de conhecer o trabalho realizado pela fundação, a partir de agora vamos 

passar a um momento de análise mais pragmática dos projetos já desenvolvidos. A 
partir daí, podemos traçar novas metas e definir iniciativas, pois acredito que pode-
mos sempre melhorar o que já é bom. Antecipadamente posso destacar que vamos 
trabalhar para intensificar o relacionamento da instituição com a comunidade e já 
estamos estudando a ampliação do projeto de inclusão digital, que hoje oferece cursos 
de informática básica, intermediária e avançada. São 19 polos espalhados pela cidade 
e desde 2005 já formamos mais de 12.000 pessoas. Além disso, é importante destacar 
que vários projetos estão em execução, com resultados positivos.

Como o ensino técnico e a formação de novos profissionais para a 
indústria podem auxiliar em uma esperada retomada da economia?

Cada vez mais, os empresários buscam por profissionais qualificados e procuram 
qualificar os seus funcionários. Interessante destacar que o mercado de trabalho é dinâ-
mico e as atualizações e mudanças são constantes. Diante de um cenário de recuperação 
da economia, a importância da fundação só aumenta e pode acreditar que estamos 
preparados para contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade, estado e país.

Novos projetos estão em estudo



FÁBIO ALEXANDRE
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Missa abre edição da Festa da Padroeira
Quermesse terá início amanhã (12), com a tradicional praça de alimentação e área infantil 
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Padre Marcelo Previatelli: “buscamos um evento popular, nos moldes da tradição da Igreja”

A edição 2019 da 
Festa da Padroei-
ra Nossa Senhora 

da Candelária começa 
hoje (11), com a Missa 
de Abertura, com iní-
cio às 19h30, na Igreja 
Matriz. Na sequência, a 
programação do evento se 
divide em partes festiva e 
religiosa, que se estendem 
até 17 de fevereiro, além 
de um almoço beneficente 
marcado para 28 e abril.  

“A Festa da Padroeira 
Nossa Senhora da Cande-
lária existe desde sempre, 
em diferentes formatos, 
então paramos de contar 
as edições”, revela o padre 
Marcelo Previatelli, pároco 
da Igreja Nossa Senhora 
Candelária. A estrutura do 
evento trará poucas altera-
ções. “Chegamos em um 
ponto que entendemos que 
é o ideal, com um evento 
voltado à família. Assim, 
estamos manteremos a es-

trutura, com algumas mu-
danças pontuais. Teremos 
novamente a área para as 
crianças, que ressalta esta 
característica da Festa da 
Padroeira, com diversos 
brinquedos”.

A praça de alimentação 
contará com barracas de 
pastel, espetinhos (carne, 
linguiça e frango), frango 
assado e a passarinho, 
pizza, doces, milho verde, 
pamonha, macarronada, 
lanche de linguiça, bebidas 
(cerveja e refrigerante), 
chope, sorvetes, além de 
pesca e argola, pula-pu-
la, escorregador e touro 
mecânico para a família. 
Todas as noites, acontece 
ainda o tradicional Bingo 
da Praça, com diversas 
prendas e prêmios. 

Auto 
“O Auto de Nossa Senho-
ra da Candelária acontece 
nos dias 17 e 18 deste 
mês, com algumas mu-
danças no elenco e tam-
bém na direção”, revela 

padre Marcelo. “Nosso 
objetivo é apresentar bons 
momentos ao público e 
trazer uma reflexão teo-
lógica e cultural”.

O pároco destaca que 
a preparação do evento 
começa em agosto e as 
discussões aliam as de-
mandas da estrutura do 
evento e toda a liturgia de 
sua programação religio-
sa. “Trabalhamos desde o 
mês de agosto para prepa-
rar a festa e toda liturgia 
que a envolve. Buscamos 
um evento popular, nos 
moldes da tradição da 
Igreja, para que as pessoas 
possam se divertir, encon-
trar os amigos e familiares 
e colocar a conversa em 
dia. Acreditamos que as 
experiências sociais e re-
ligiosas devem ser um re-
flexo da família”, ressalta. 

No dia 2 de feverei-
ro, Dia da Padroeira, a 
programação começa às 
5h, com a Procissão das 
Luzes, seguida pela Missa 
Solene de Apresentação ao 

Senhor, às 10h. A Missa e 
Procissão de Nossa Senho-
ra da Candelária acontece 
às 17h. Na parte festiva, 
além da quermesse, que 
acontece nos dias 12, 13, 
19, 20, 26 e 27 de janeiro 
e 2, 3, 9 e 10 de fevereiro, 
destaque ainda para a Tar-
de de Prêmios, também dia 
10 de fevereiro, às 13h30, 
na Praça da Matriz, e o 

Leilão de Gado, dia 17 de 
fevereiro, às 9h30, após a 
celebração da Missa Ser-
taneja com participação 
da Orquestra de Viola 
de Pedreira. Este evento 
acontece na Fazenda Es-
pírito Santo, em Cardeal. 

“Esperamos casa cheia, 
com pessoas imbuídas do 
espírito de celebrar. Sin-
tam-se todos convidados”, 

afirma o padre Marcelo. 
A Igreja Nossa Senho-
ra da Candelária fica na 
Rua Padre Vicente Rizzo, 
694, no Centro. Mais in-
formações pelo telefone 
(19) 3875-2108 ou www.
nscandelaria.com.br.

Confira a programa-
ção completa da Festa da 
Padroeira no site www.
maisexpressao.com.br.



Cota única do IPTU vence em março
Os carnês serão entregues pelos Correios até o dia 28 de fevereiro
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Foram lançados este ano 119.636 carnês o que corresponde aproximadamente R$ 147.5 milhões

A Secretaria da Fa-
zenda irá manter 
o vencimento da 

cota única do IPTU 2019 
(Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano) para 15 
de março com 5% de 
desconto. A ação visa 
facilitar o pagamento 
visto que nos primeiros 
meses do ano há diversos 
impostos para quitação. 

Quem não quiser pagar 
IPTU em cota única, será 
parcelado em 10 vezes 
com vencimento entre 
15 e 23 de cada mês. Os 
carnês serão entregues 
pelos Correios até o dia 
28 de fevereiro. 

As parcelas até o 
vencimento poderão ser 
pagas nas agências da 
CAIXA, Casas Lotéri-
cas e Banco Postal ou 
nos meios eletrônicos, 
como caixa eletrônico 

e internet banking dos 
Bancos: Bradesco, Ban-
co do Brasil, CAIXA, 
Itaú e Santander. Uma 
novidade para este ano 
é que as parcelas do 
IPTU já podem ser emi-
tidas no site da Prefeitura 
pelo link https://www.
indaiatuba.sp.gov.br/
tributos/ e assim quem 
tiver interesse já pode 
antecipar o pagamento. 
Depois do vencimen-
to o contribuinte pode 

atualizar o mesmo link 
para atualizar a data de 
pagamento com os acrés-
cimos legais, evitando 
o deslocamento até a 
Prefeitura. 

A Secretaria da Fa-
zenda através do Derim 

(Departamento de Ren-
das Imobiliárias), lançou 
este ano 119.636 carnês 
de IPTU o que corres-
ponde aproximadamente 
R$ 147.5 milhões. Em 
2018 foram lançados 
R$139.5 milhões e arre-

cadado R$119 milhões, 
foram enviados para 
dívida ativa R$18.700 
milhões o que equivale 
a uma inadimplência de 
13,85% que foram ins-
critos em Dívida Ativa. 

O valor do IPTU não 
terá aumento, apenas 
passou pela correção da 
Ufesp (Unidade Fiscal do 
Estado de São Paulo) que 
teve variação de 3,23%. 
A Ufesp de 2019 foi es-
tabelecida pelo Governo 
do Estado em R$ 26,53. 
Em 2018 a unidade valia 
R$ 25,70. 

Os aposentados e 
pensionistas que tive-
ram desconto de 20 ou 
50% no exercício ante-
rior continuam com o 
desconto, após análise 
técnica da Secretaria da 
Fazenda, para os novos 
aposentados e pensio-
nistas. A solicitação 
para o desconto poderá 
ser feita até o dia 30 de 
abril no atendimento da 
Secretaria da Fazenda, 
no Paço Municipal. 



Combate a dengue é intensificado na cidade
Período entre os meses de janeiro a maio é registrado o maior número da doença
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De olho na pre-
venção da proli-
feração do Aedes 

Aegypti, o Programa de 
Controle da Dengue vin-
culado à Secretaria de 
Saúde, intensificou a fis-
calização em Indaiatuba. 

De acordo com a pasta 
no período que compreen-
de os meses de janeiro a 
maio é registrado o maior 
número de casos de Den-
gue, devido a dois fatores. 
Primeiro devido as férias, 
pois as famílias deixam 
a residência para viajar 
e segundo por causa das 
condições climáticas do 
verão, com chuvas e altas 
temperaturas. “A orienta-
ção é não deixar objetos 
que acumulem água na 
casa fechada, nem expos-
tos à chuva”, comenta o 
coordenador do Programa 
de Controle da Dengue, 
Ulisses Bernardinetti.

Ainda segundo o co-
ordenador, os proprietá-
rios de residência com 
piscina devem ter aten-
ção redobrada tratando 

a água com cloro sema-
nalmente, e quem possui 
animais de estimação a 
orientação é que ocorra 
a higienização dos reci-
pientes de água e comida 
em dois períodos diários.

“É importante reforçar 
as orientações de verificar 
o imóvel 10 minutos por 
semana e fazer a elimina-
ção dos criadouros, manter 
as calhas limpas, manter 
ralos limpos e/ou fecha-
dos, tampar tonéis, caixas 
d’água, não descartar ma-
teriais em terrenos baldios 
e não manter pratos embai-
xo de vasos de plantas”, 
reforça Bernardinetti.

De acordo com a Se-
cretaria de Saúde neste 
ano não há novas notifi-
cações para dengue. Em 
2018 foram registradas 68 
notificações, sendo que, 13 
foram positivos autóctones 
(quando a doença é adqui-
rida dentro do município), 
33 descartados e 22 aguar-
dando resultado.

Sintomas
Em caso de sintomas das 
arboviroses Dengue, Chi-
kungunya e Zika durante 
a viagem ou no retorno, é 
necessário procurar uma 
Unidade de Saúde para 
atendimento, não tomar 

Como combater
•Não deixe água parada;
•Deixe sempre bem tampados as caixas d’água, 
poços, cacimbas, tambores;
•Não deixe acumular água em pratos de vasos de 
plantas e xaxins;
•Não junte vasilhas e utensílios que possam acu-
mular água;
•Entregue pneus velhos ao serviço de limpeza 
urbana;
•Deixe a tampa do vaso sanitário sempre fechado;
•Retire sempre a água acumulada da bandeja externa 
da geladeira;
•Limpe frequentemente as calhas e a laje das casas;
•Mantenha o quintal limpo, recolhendo o lixo e 
detritos em volta das casas;
•Permita sempre o acesso do agente de controle 
de zoonoses em sua residência ou estabelecimento 
comercial.

Durante o verão e 
férias os cuidados 
com possíveis 
focos devem ser 
redobrados

FOTO: ARQUIVO- ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

medicamentos sem orien-
tação médica e informar 
ao profissional de saúde a 
localidade onde esteve nos 
últimos 14 dias.

As pessoas que têm 
viagem planejada devem 
ficar atentas para locais 
onde há concentração de 
número de casos de Den-
gue, Zika Vírus e Febre 
Chikungunya. A reco-

mendação é que busquem 
informações com a Vigi-
lância em Saúde do muni-
cípio de destino e adotem 
métodos de prevenção 
destas doenças. Entre eles, 
o uso de repelentes apro-

vados pela Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária), manter portas 
e janelas fechadas, usar 
calça e camisa de manga 
comprida de preferência 
cores claras.
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O curso está entre os 14 melhores em mais de 300 instituições de ensino 

Vestibular de Medicina da Unimax 
de Indaiatuba acontece em fevereiro
Prova ocorre no dia 3, no campus I do Centro Universitário Max Planck
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Acontece no dia 
03 de feverei-
ro (domingo), 

às 9h30, o Vestibular 
de Medicina 2019 da 
UniMAX – Centro Uni-
versitário Max Planck 
de Indaiatuba. A prova, 
com 40 questões e uma 
redação, será realizada 
às 9h30, no campus I, 
que fica na Avenida 9 de 
dezembro, 460 – Jardim 
Pedroso. O edital e as 
inscrições estão dispo-
níveis pelo link https://
vestibularmedicina.po-
liseducacional.com.br/
Inscricao.aspx?etp=1

O curso de Medicina 
de Indaiatuba está entre os 
14 melhores em mais de 
300 instituições de ensino 
avaliadas em todo o país. 
Do MEC (Ministério da 
Educação), a graduação 
recebeu nota máxima (5) 
em todas as dimensões 
analisadas: projeto pe-
dagógico, coordenação, 
corpo docente e infraestru-
tura. Ao todo foram mais 
de 70 itens avaliados. O 
curso conta, ainda, com 
parcerias com o HAOC 
(Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo), o Hos-
pital Sírio-Libânes e a 
Prefeitura de Indaiatuba. 

A professora Dra. Va-
léria Vernaschi Lima é 
quem coordena o curso 
que oferece uma formação 
profissional diferenciada 
aliando ciência, tecnologia 
e humanização. O currícu-
lo do curso de Medicina de 

A Secretaria de Edu-
cação oferece mais uma 
oportunidade para pes-
soas que ainda não fo-
ram alfabetizadas e que 
tenham mais de quinze 
anos. A partir de feve-
reiro haverá uma sala do 
EJA (Educação de Jovens 
Adultos) no Espaço Bem 
Viver. A novidade é que 
as aulas acontecerão no 
período da tarde, das 13h 
às 17h. Os alunos rece-
bem auxílio transporte 
para quem mora longe e 
alimentação. 

Para fazer inscrição 
basta comparecer na 
Emeb Áurea Moreira da 
Costa, na rua 5 de Julho, 
número 220, das 8h30 às 
16h, de segunda a sex-
ta-feira. Os documentos 

necessários são certidão 
de nascimento ou R.G. 
e comprovante de ende-
reço. Para mais informa-
ções ligue no 3875 3691. 

Educação de Jovens e 
Adultos 

A Educação de Jovens e 
Adultos é um curso para 
todos os cidadãos com 
15 anos ou mais que visa 
a alfabetização ou dar 
prosseguimento aos estu-
dos. Trata-se de um curso 
supletivo voltado para as 
pessoas dessa faixa etária 
que sonham ou necessitam 
compreender o mundo 
letrado. Ler, escrever, es-
tudar ampliam o exercício 
da cidadania, a compreen-
são dos direitos, a partici-
pação na sociedade. 

Indaiatuba é orientado por 
competência (Diretrizes 
Curriculares Nacionais de 
2014); baseado em meto-
dologias ativas de ensino-
-aprendizagem; integrado 
(básico-clínico; teoria-prá-
tica; simulação-realidade; 
ciência-arte); articulado 
(atividades curriculares 
obrigatórias, complemen-
tares, optativas e eletivas); 
desenvolvido em cenários 
reais do Sistema de Saúde 
e; avaliado continuamente 
com foco no desenvolvi-
mento de competência.

Para isso, os recursos 
educacionais da UniMAX 
oferecem biblioteca, espa-
ços de autoaprendizagem, 
laboratórios básicos, de 
habilidades clínicas e de 
gestão da clínica equipa-
dos com tecnologia de 
ponta que dão suporte à 
construção dos conheci-
mentos. 

Desde o primeiro ano 
do curso, os estudantes já 
são inseridos em equipes 
de saúde da família e ini-
ciam suas práticas no SUS 
(Sistema Único de Saúde), 
acompanhando as famílias 
ao longo da formação, tra-
balhando com promoção e 
prevenção. Já as atividades 
hospitalares começam no 
quarto ano do curso e as 
práticas serão supervisio-
nadas por preceptores dos 
serviços de saúde e docen-
tes da UniMAX. 

Os convênios do Cen-
tro Universitário Max 
Planck com a Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Indaiatuba e o Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-

margo garantem o desen-
volvimento das práticas 
no Sistema de Saúde de 
Indaiatuba. A cooperação 
com o Hospital Sírio-Li-
banês responde pela qua-
lificação do corpo docen-
te e dos preceptores em 
metodologias ativas e em 

tecnologias inovadoras 
na assistência, gestão e 
educação na saúde. Já 
os núcleos de apoio aos 
docentes, estudantes e de 
gestão e avaliação curricu-
lares garantem a qualidade 
e a atualização permanen-
tes da formação. 

Diferenciais do curso de medicina
Formação ética, crítica e reflexiva; 
Articulação entre ciência e humanização;
Currículo orientado por competência profissional;
Metodologias ativas em pequenos grupos; 
Acompanhamento das trajetórias singulares de 
formação dos estudantes; 
Laboratórios básicos e clínicos equipados com 
tecnologia de ponta;
Biblioteca com acervo atualizado e disponível para 
acesso remoto;
Carga horária protegida para estudos autodirigidos; 
Práticas simuladas e no Sistema de Saúde desde o 
primeiro ano;
Preceptores e docentes acompanham as atividades 
no Sistema de Saúde;
Acompanhamento psicopedagógico do estudante;
Programas acadêmicos de extensão e pesquisa;
Docentes capacitados e;
Compromisso social com a qualidade da saúde em 
Indaiatuba e região. 

Educação abre mais uma 
sala no Espaço Bem Viver

SUPLETIVO
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Indaiatubanos pagaram mais de 
R$ 300 milhões de impostos em 2018
Valor supera o total de impostos, taxas e contribuições pagos em 2017
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Anatel iniciou processo de bloqueio de celulares irregulares 

IRREGULAR

Indaiatuba arrecadou 
R$ 308.086.452,40 
em impostos no ano 

passado. A informação 
é do Impostômetro da 
Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP), 
que contabiliza os va-
lores arrecadados pelos 
estados e municípios.

Os valores corres-
pondem o total de im-
postos,  taxas e con-
t r ibuições  pagos  na 
cidade de 1º de janeiro 
a 31 dezembro de 2018. 

Em 2017 os indaia-
tubanos pagaram R$ 
277.095.689,36 de im-
postos, o que corres-
ponde a um aumento 
de R$ 30.990.763,04 
q u a n d o  c o m p a r a d o 
com o valor  do ano 

passado. Neste ano de 
2019, a arrecadação da 
cidade já soma R$ 9 
milhões.

Levando em conta 
todo o país, foram arre-

cadados, em 2018, R$ 
2,38 trilhões em impos-
tos, taxas e contribui-
ções. Em 2017 havia 
sido R$ 2,17 trilhões. 

A inda  de  aco rdo 

com o impostômetro, 
o brasileiro trabalhou, 
exatamente, 153 dias (5 
meses) para arcar com 
a tributação. 

Neste ano de 2019, a 

arrecadação do país já 
soma R$ 39,4 bilhões. 
Com esse dinheiro, se-
gundo a estimativa do 
site, daria para comprar 
mais de 90 milhões de 
cestas básicas. 

O total de impostos 
pagos pelos brasilei-
ros também pode ser 
acompanhado pela in-
ternet,  na página do 
Impostômetro (www.
impostometro.com.br). 
Na ferramenta, cria-
da em parceria com o 
Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributá-
rio (IBPT), é possível 
acompanhar quanto o 
país, os estados e os 
municípios estão arre-
cadando com tributos 
e também saber o que 
dá para os governos 
fazerem com todo o 
dinheiro arrecadado.

Ranking
No Ranking do Índice de 
Retorno de Bem-Estar 
à sociedade, realizado 
pelo Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tri-
butação (IBPT), o Brasil 
continua sendo o que pro-
porciona o pior retorno 
dos valores arrecadados 
em prol do bem-estar da 
sociedade. O Brasil, com 
arrecadação altíssima e 
péssimo retorno desses 
valores, fica atrás, inclu-
sive, de países da Améri-
ca do Sul, como Uruguai 
e Argentina.

A Austrália, seguida 
pela Coreia do Sul, Es-
tados Unidos, Suíça e 
Irlanda, são os países que 
melhor fazem aplicação 
dos tributos arrecadados, 
em termos de melhoria 
da qualidade de vida de 
seus cidadãos.

Neste ano de 2019, a arrecadação da cidade já soma R$ 9 milhões

Celulares irregula-
res nos estados de São 
Paulo, Minas Gerais, 
do Amapá, Amazonas, 
Pará e de Roraima co-
meçaram a receber no 
último dia 7, mensagens 
de alerta de que serão 
bloqueados a partir de 
março.

De acordo com a 
Agência Nacional de 
T e l e c o m u n i c a ç õ e s 
(Anatel),  o bloqueio 
começa a partir de 24 

de março, 75 dias após o 
início do envio das men-
sagens. Nesses estados, 
os usuários de aparelhos 
irregulares começarão a 
receber mensagens de 
SMS, informando que 
o aparelho é irregular 
e que será bloqueado. 
“Operadora avisa: Pela 
Lei 9.472 este celular 
está irregular e não fun-
cionará nas redes celu-
lares em 75 dias”.

Segundo a agência 

reguladora, a medida vale 
apenas para celulares 
irregulares habilitados 
nas redes das prestado-
ras a partir da próxima 
segunda-feira, não inci-
dindo sobre os aparelhos 
adquiridos antes.

De acordo com a 
Anatel, a medida visa 
combater o uso de celu-
lares falsificados, sem 
cert if icação ou com 
IMEI (do inglês Inter-
national Mobile Equi-

pment Identity) adulte-
rado, clonado ou outras 
formas de fraude. A 
medida também busca 
inibir a comercialização 
de aparelhos não homo-
logados no país.

“Um celular sem cer-
tificação pode aquecer, 
dar choques elétricos, 
emitir radiação, explo-
dir e causar incêndio, 
pois não passou pelos 
testes necessários”, in-
formou a agência.

IMEI
O IMEI  é o número de 
identificação do celu-
lar. É composto por um 
código composto por 15 
números utilizado inter-
nacionalmente que per-
mite identificar a marca 
e modelo do aparelho. 
Todas as mensagens são 
enviadas pelo número 
2828.

Para saber se o nú-
mero de IMEI é legal, 
basta discar *#06#. Se a 

numeração coincidir com 
o que aparece na caixa, o 
aparelho é regular. Caso 
contrário, há uma grande 
chance de o aparelho ser 
irregular.

A Anatel informou 
ainda que o usuário de 
serviço móvel que estiver 
com sua situação irregular 
deve procurar a empresa 
ou pessoa que vendeu o 
aparelho e buscar seus di-
reitos como consumidor. 
(Agência Brasil)



estão acessas, em vez dos 
antigos três traços, o feixe 
luminoso tem forma de 
“C”. As rodas também 
têm novo design. Por den-
tro, mudaram materiais 
de acabamento, o volante 
agora tem comandos sen-
síveis ao toque e a central 
multimídia permite a inte-
gração com o navegador 
Waze. O painel digital 
configurável de 12,3 pole-
gadas também é novo. O 
cockpit inclui um conjun-
to de instrumentos total-
mente digital, que permite 
a opção entre três estilos 
visualmente distintos: 
“Clássico”, “Esportivo” 
e “Progressivo”. A função 
de partida Keyless-Go 
(sem chave) é standard 
para todos os modelos 
e o botão para acionar o 
motor foi reestilizado.

Mas é o lançamento da 
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Aditivo energético
Novos equipamentos, retoques no visual e configuração C 200 EQ Boost são os destaques da linha 2019 do Mercedes-Benz Classe C

LUIZ H. M. PEREIRA
Agência AutoMotrix 

DIVULGAÇÃO 

O atual Classe C 
está no meio do 
seu ciclo de pro-

duto. Lançada em 2014, 
a quarta geração do sedã 
da Mercedes-Benz acaba 
de ganhar, em sua linha 
2019, ligeiros retoques vi-
suais e alguns novos equi-
pamentos para manter-se 
atualizada até a chegada 
da quinta geração, que 
deve vir em 2021. Mas 
a principal novidade da 
linha 2019 vai além das 
aparências: é a versão C 
200 EQ Boost. Essa ver-
são usa um motor elétrico 
para suplementar a potên-
cia do motor a combustão 
nas arrancadas e acelera-
ções. Além da versão C 
200 EQ Boost, o modelo 
terá as já conhecidas con-
figurações C180 Exclusi-
ve e Avantgarde e a C300 
Sport – essa última teve a 

sua potência aumentada 
de 245 para 258 cavalos. 
A linha 2019 do Classe 
C será um dos destaques 
no estande da Mercedes-
-Benz no próximo Salão 
Internacional do Automó-
vel de São Paulo, de 8 a 
18 de novembro. Depois 
disso, o modelo começa a 

chegar às concessionárias 
nacionais.

A reestilização do mo-
delo 2019 do Classe C 
inclui a adoção de novo 
para-choque frontal, fa-
róis full-led com luzes de 
neblina integradas e lan-
ternas com novo arranjo 
de luzes – agora, quando 

versão C 200 EQ Boost 
que mais anima os fãs 
do Classe C. O motor 
a gasolina 1.5 com tur-
bocompressor acionado 
pelos gases do escapa-
mento gera 183 cavalos 
a 5.800 rpm e 28,5 kgfm 
a 3.000 rpm. Quando há 
demanda, pode receber 
mais 14 cavalos e 16,3 
kgfm vindos de uma rede 
elétrica adicional de 48 
volts, com um motor 
de arranque/alternador 
unificado acionado por 
correia (BSG – Belt-dri-
ven Starter-generator). 
O motor elétrico usa a 
energia da desaceleração 
para carregar a bateria e 
viabiliza ainda a adoção 
do modo de deslizamento 
(roda livre), que deixa o 
propulsor a combustão 
desligado em velocidade 
de cruzeiro e passa a usar 
apenas a energia elétrica 
para manter o movimento 
por algum tempo, para 
ajudar na economia de 
combustível. Nas redu-
ções de velocidade, o 
motor elétrico funciona 
como um alternador, re-
cuperando energia cinéti-
ca e carregando a bateria. 
O câmbio automático 
GTronic de 9 velocidades 
é o mesmo utilizado em 
todas as versões do Classe 
C. Os componentes elétri-
cos tradicionais, como as 
luzes, são alimentados por 
uma rede com 12 volts.

Pela legislação brasi-
leira, quando pelo menos 

2% da força de um veí-
culo é derivada de um re-
curso elétrico, o modelo é 
classificado como híbrido, 
e está liberado do rodízio 
nos municípios em que 
os híbridos podem rodar 
sem restrições. Já a Mer-
cedes-Benz só considera 
híbrido um veículo que 
é capaz de rodar apenas 
com energia elétrica, mes-
mo que seja por alguns 
momentos. Como no 200 
EQ Boost a propulsão 
elétrica funciona como 
um reforço de potência, a 
marca alemã não enqua-
dra o EQ Boost como hí-
brido. De qualquer forma, 
as tecnologias renderam 
à versão a classificação 
“A” em emissões e “C” 
no geral nos testes do 
Inmetro, com consumo de 
10,2 km/l na cidade e 13,6 
km/l na estrada e emissão 
de 117 g/km de dióxido de 
carbono fóssil.

Na linha 2019, as ver-
sões do Classe C que já 
existiam anteriormente 
tiveram seus preços au-
mentados em cerca de 
5%. A C180 Avantgarde 
agora custa R$ 187.900, a 
C180 Exclusive sai por R$ 
188.900 e a C300 Sport, 
que é importada da Alema-
nha, sai por R$ 259.900. Já 
a novata C200 EQ Boost, 
montada na fábrica paulis-
ta de Iracemápolis, custa 
R$ 228.900. A Mercedes 
aposta que essa nova ver-
são representará 25% do 
mix de vendas da linha.

Padrão elegante
EXPERIÊNCIA A BORDO

Por dentro da linha 2019 do Classe C, 
há novas opções de cores de revestimento, 
dependendo da versão, bem como de mate-
riais de acabamento do console. O painel de 
instrumentos digital e configurável de 12,3 
polegadas reúne as principais informações 
do carro e a central multimídia conta com 
sistema de navegação GPS em conexão 
com os aplicativos de smartphones com 
sistemas Apple ou Android. O volante 
multifuncional também mudou, e agora 
conta com partes sensíveis ao toque para 
acessar o sistema multimídia. Lembra 
bastante o do Classe E.

A central multimídia conta com uma 
tela de 10,3 polegadas com ótima resolu-
ção, mas que não é “touchscreen”. Os con-
troles do sistema continuam sendo feitos 
por meio de um botão giratório no console 

central, de manejo pouco intuitivo. Os co-
mandos sensíveis ao toque no volante do 
novo Classe C melhoraram a usabilidade. 
O moderníssimo sistema de infoentreteni-
mento MBUX (Mercedes-Benz User Ex-
perience) apresentado no início do ano no 
novo Classe A – com tela sensível ao toque, 
touchpad, comandos vocais, capacidade de 
auto-aprendizagem e navegação com reali-
dade aumentada (quando imagens reais são 
integradas aos gráficos) – provavelmente só 
chegará ao Classe C com a nova geração do 
modelo, prevista para 2021. No multimídia 
disponível atualmente, a conectividade foi 
aprimorada e agora é possível replicar as 
funções do smartphone por meio do An-
droid Auto ou do Apple CarPlay, o que 
coloca aplicativos como Waze, Google 
Maps e Spotify à disposição do motorista.



A 120 km/h e com o motor desligado Mercedes-Benz Classe C 200 EQ Boost

PRIMEIRAS IMPRESSÕES FICHA TÉCNICA
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Mairiporã/SP - O 
C200 EQ Boost marca 
a estreia da Mercedes-
-Benz do Brasil rumo à 
eletrificação, uma das 
tendências hegemônicas 
da indústria automotiva 
global. O novo 1.5 turbo 
a gasolina de 183 cavalos 
de potência e 28,6 mkgf 
de torque funciona em 
parceria com um motor de 
arranque/alternador unifi-
cado acionado por correia 
que atua em demandas 
específicas. Ele pode con-
tribuir com 14 cavalos e 
16,3 kgfm em acelerações 
mais vigorosas. O sistema 
é conhecido como “hí-
brido leve” ou “híbrido 
parcial”, já que o motor 
elétrico não substitui o 
propulsor a combustão – 
apenas adiciona potência 
e torque ao conjunto.

Uma das constata-
ções mais impressionan-
tes para quem dirige o 
C200 EQ Boost é como 
o suporte do motor elé-
trico permite rodar no 
modo de deslizamento 
(roda-livre) para eco-
nomizar combustível. 
Essa função atua com 
princípios semelhantes 
ao Start/Stop, só que em 
movimento. Em veloci-
dades de cruzeiro, em 
torno de 120 km/h, com 

o carro no modo Eco, nos 
momentos em que o mo-
torista libera o pedal do 
acelerador, o EQ Boost 
pode desligar o motor 
a combustão. O sistema 
de 48V mantém os dife-
rentes sistemas do carro 
em funcionamento por 
algum tempo, para eco-
nomizar combustível. 
A visão do conta-giros 
zerado ao lado do velo-
címetro apontando 120 
km/h não deixa de ser 
um tanto atemorizante. 
Mas, assim que o moto-
rista pisa no acelerador 
ou no freio, ou quando a 
carga da bateria do EQ 
Boost começa a cair, o 
motor é reativado au-
tomaticamente, já na 
marcha correta para a 
velocidade. Tudo sem 
trancos e de forma ele-
gante e quase impercep-
tível. Além de reforçar as 
acelerações, o EQ Boost 
ajuda na economia de 
combustível porque a 
energia acumulada pelo 
sistema pode ser usada 
pelo sistema Start/Stop, 
para dar a partida no 
motor, e também para 
viabilizar o uso da fun-
ção roda-livre.

Tirando a curiosa no-
vidade tecnológica, o 
Classe C modelo 2019 

preserva o elevado pa-
drão que já caracterizava 
o anterior, com muito 
equilíbrio dinâmico em 
retas e em curvas e per-
formances consistentes. 
Trata-se de um sedã de 
respeito, com bastan-
te tecnologia embar-
cada – e a nova versão 
apenas aprofundou essa 
característica. O seletor 
de modos de condução 
continua a contar com 
as opções Eco, Comfort, 
Sport, Sport Plus e Indi-
vidual, que ajustam as 
respostas do motor/câm-
bio, direção/suspensão e 
ESP. O câmbio é sempre 
o GTronic de 9 veloci-
dades, que tem trocas de 
marchas precisas e dis-
cretas e possibilita que 
o torque esteja sempre 
disponível, assegurando 
força para acelerar sem-
pre que o motorista pres-
siona o pedal da direita. 
A percepção de confia-
bilidade transmitida pelo 
conjunto é reconfortante. 
Uma característica dina-
micamente interessante 
do C200 EQ Boost é que 
o sistema gerador elétri-
co é acionado antes mes-
mo do turbocompressor, 
fazendo com que o motor 
atinja altas rotações mais 
rapidamente. O recar-
regamento do sistema 
elétrico ocorre quando o 
motorista não está ace-
lerando, e pode ser mo-
nitorado pelo mostrador 
digital. 

Motor: 1.5 litro, 1.497 cm3, turbo, 4 cilindros em linha, gasolina. Sistema de recu-
peração de energia nas frenagens / desaceleração e função coasting (roda-livre) com 
motor totalmente desligado. Motor elétrico de arranque/alternador unificado acionado 
por correia BSG (Belt-driven Starter-generator)

Potência: 183 cavalos de 5.800 a 6.100 giros (+ 14 cavalos com motor elétrico) 
Torque: 28,5 kgfm, entre 3 mil e 4 mil giros (+ 16,3 kgfm com motor elétrico) 
Transmissão: automática 9GTronic com 9 velocidades 
Comprimento:  4,86 metros
Largura: 2.02 metros
Altura: 1,44 metro
Peso: 1.505 quilos
Suspensão: multibraços (dianteira e traseira) 
Peneus: 225/50 R 17
Porta-malas: 435 litros 
Tanque: 66 litros 
Zero a 100 km/h: 7,7 segundos 
Velocidade máxima: 239 km/h (limitada eletronicamente)
Itens de série: Attention Assist; airbags dianteiros e laterais para condutor e passageiro
dianteiro e windowbags para condutor, passageiro dianteiro e passageiros do banco 

traseiro; conectividade via Bluetooth para celular e players de mídia; controle de tem-
peratura automático independente para motorista e passageiro dianteiro, freios adaptive 
brake (ABR); controle eletrônico de estabilidade (ESP); distribuição eletrônica de força 
de frenagem (EBD); sistema anti-bloqueio dos freios (ABS); controle de tração na acele-
ração (ASR); tração eletrônica em cada roda (ETS); assistente de freio (BAS); assistente 
de partida na subida (HSA); pré-carregamento de freios, Brake

drying e função Hold; Isofix.
Preço: R$ 228.900 



Indivíduos são presos pelo 
crime de furto qualificado
Prisão ocorreu devido ao trabalho da Divisão de Inteligência
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Indivíduo é preso por tráfico de drogas no Morada do Sol

Na última sexta-
-feira (04), um 
veículo ocupado 

por dois homens, que es-
tava sendo monitorado 
pela DIN, a Divisão de 
Inteligência da Guarda 
Civil, entrou na cidade 
de Indaiatuba. O veículo 
Corsa era suspeito por 
envolvimento com um 
furto ocorrido na cidade 
em fevereiro de 2018.

Ele entrou em Indaia-
tuba na última sexta-feira 
e em uma rápida ação os 
indivíduos acessaram um 
shopping da cidade e fur-
taram um “hoverboard” de 
uma das lojas do local.

O veículo foi visto sain-
do do shopping pelos inte-
grantes da viatura 089, que 
imediatamente informaram 

O veículo monitorado estava envolvimento em um furto ocorrido na cidade em fevereiro de 2018

o COADE, o Centro de 
Operações, Atendimento e 
Despacho da Guarda Civil.

O veículo foi aborda-
do e com os ocupantes 
os Guardas localizaram 
2 porções de maconha e 
4 chaves micha.

Dentro do carro os 
Guardas localizaram uma 

caixa de som, um “ho-
verboard”, 2 garrafas de 
whisky, 3 aparelhos celu-
lares, dois óculos de sol e 
acessórios para celular.

Questionados, os in-
divíduos confessarem ter 
acabado de furtar o “ho-
verboard” de uma loja do 
shopping e informaram 

que os demais produtos 
eram furtados de outras 
lojas em outras cidades.

Diante dos fatos, to-
dos foram conduzidos 
até a delegacia de polícia, 
onde o delegado determi-
nou a prisão em flagrante 
da dupla pelo crime de 
furto qualificado.

Na quinta-feira (03), 
a equipe da Romi (Ronda 
Ostensiva com Moto-
cicletas de Indaiatuba) 
prendeu uma pessoa acu-
sada de realizar tráfico 

de drogas. O início da 
ocorrência foi marcado 
pela atitude suspeita do 
indivíduo, que estava 
próximo a uma escola 
municipal, na Rua José 

Estanislau Ambiel, no 
Jardim Morada do Sol.

Assim que recebeu 
a ordem de parada dos 
agentes, o homem fi-
cou extremante nervoso. 
Questionado sobre o que 
estava fazendo no local, 
acabou confessando es-
tar realizando o tráfico 
de drogas. Após admitir 
a atividade ilícita, o 
indivíduo mostrou aos 
guardas onde a droga 
estava escondida nas 
proximidades e infor-
mou aos agentes existir 
mais entorpecentes em 

Na residência do indivíduo foram localizados maconha e cocaína

No primeiro dia do 
ano uma farmácia foi 
assaltada na Rua dos 
Indaiás, no bairro San-
to Cruz.

Segundo depoimen-
to do funcionário dois 
indivíduos entraram 
com o rosto coberto e 
anunciaram o roubo. 
A dubla roubou o di-

nheiro do caixa e uma 
quantia no cofre, e um 
deles estava de cami-
seta azul, calça jeans, 
sapato branco,  boné 
branco.

Em seguida fugiram 
sentido a Rua Cristina 
Von Zuben. Ninguém 
foi  preso até  o  mo-
mento.

Duran te  o  pa t ru-
lhamento pelo Jardim 
Primavera, a equipe da 
viatura 112 conduziu 
à delegacia de polícia 
um indivíduo flagrado 
com 7 porções de ma-
conha.

Por volta das 13h, a 
equipe realizava o pa-
trulhamento do bairro, 
quando na Rua Walter 

Ambiel, desconfiaram 
de um indivíduo.

A equipe realizou a 
abordagem do homem e 
durante a revista pesso-
al localizou R$88,10 e 
7 porções de maconha.

Ele foi conduzido 
até a delegacia de po-
lícia, onde ele foi ou-
vido e o entorpecente 
apreendido.

Mulher é investigada 
suspeita de estelionato

Na quinta-feira, dia 
03, uma empresa re-
gistrou um boletim de 
ocorrência após o valor 
de R$ 2.500 ter sido 
transferido, sem auto-
rização do titular da 
conta. De acordo com 
a vítima, a movimen-
tação não foi realizada 
pelos administradores 
da  conta  e  nem au-

tor izada .  A ação só 
foi percebida, após a 
empresa consultar  o 
extrato bancário.

A inda  de  aco rdo 
com a invest igação, 
uma mulher chamada 
Lilia Mara Cruz é sus-
peita por ter transferido 
o valor para uma conta 
localizada na cidade de 
Santos. Até o momento 
a acusada não foi en-
contrada pela polícia.

ROUBO

FLAGRANTE
ROUBO

APREENSÃO

Farmácia é alvo de assalto 
no bairro Santa Cruz

Homem é flagrado com 
drogas no Jardim Primavera

Mulher é investigada 
suspeita de estelionato

sua residência.
No local indicado, os 

guardas localizaram um 
maço de cigarros, com 11 
tubetes de cocaína no in-
terior. Na casa de V.A.C. 
os agentes encontraram 
dentro de um saco plástico 
no tanque de lavar roupas, 
8.3 gramas de maconha e 
28 tubetes de cocaína.

Diante  dos  fa tos 
V.A.C. foi conduzido até 
a delegacia de polícia, 
onde o delegado deter-
minou a sua prisão em 
flagrante delito pelo crime 
de tráfico de drogas.

A12



especial |A13

Na manhã des-
ta terça-feira 
(8), homens da 

Guarda Civil de Indaia-
tuba obtiveram êxito em 
prender Edvaldo da Sil-
va, acusado de matar sua 
ex-mulher a facadas. O 
crime oi registrado na 
cidade de Itupeva, no 
último sábado (5).

De acordo com infor-
mações, o crime ocorreu 
na casa do acusado, após 
a ex-mulher ir até o local 
para saber dos filhos. A 
irmã do suspeito contou 
que ouviu um barulho e 
acionou a polícia. 

Policiais foram até a 
residência e precisaram 
arrombar a porta. Assim 
que entraram, encontra-
ram Elizangela esfaque-
ada. Ela foi socorrida 
e levada ao hospital 
municipal de Itupeva, 

Guarda prende acusado de 
matar ex-mulher em Itupeva 
Prisão foi possível após denúncia anônima recebida no 153
DA REDAÇÃO
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mas chegou sem vida. A 
equipe médica relatou 
à polícia que a mulher 
levou, pelo menos, 23 

Edvaldo da Silva matou sua ex-esposa com pelo menos 23 facadas no sábado
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facadas. Depois do cri-
me, Edvaldo apagou 
todas as fotos dele das 
redes sociais.

Ele foi conduzido até 
à delegacia da cidade de 
Itupeva, onde o caso está 
sendo investigado.

Canil apreende drogas 
no Carlos Aldrovandi

FLAGRANTE

Na última sexta-feira 
(04), a equipe da viatura 
105 do Canil da Guarda 
Civil apreendeu várias 
porções de entorpecen-
tes no Núcleo Residen-
cial Professor Carlos 
Aldrovandi.

A equipe realizava o 
patrulhamento pelo bairro 
quando ao acessar a Rua 
Álfio Mazzoni visualiza-
ram 2 homens na rua, que 
ao avistarem a viatura saí-
ram correndo pelas vielas 
do bairro.

Imediatamente os 
guardas saíram corren-
do atrás dos indivíduos, 
devido a atitude suspeita 
dos homens. Em deter-

minado ponto, um dos 
homens dispensou uma 
pochete e junto com o 
outro indivíduo pulou o 
muro de uma residência, 
desvencilhando-se dos 
guardas.

Com o cão Max, os 
Guardas realizaram uma 
busca no local onde o 
homem dispensou o item, 
e localizaram a pochete, 
que continha em seu in-
terior R$166, 34 porções 
de maconha, 85 tubetes 
de cocaína e 33 porções 
de crack.

Diante dos fatos, tudo 
foi conduzido até a dele-
gacia de polícia, onde a 
droga foi apreendida.

Cão Max localizou uma pochete com dinheiro e porções de drogas



RAVELI SPORTS

3ª Corrida Rústica acontece domingo
Realizada pela Raveli Sports, percursos de 5,5 e 12 quilômetros terão caminhada e corrida
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Largada ocorre às 8 horas no portal da Rota dos Cavaleiros, no Jardim Europa; kits podem ser retirados amanhã

ADI realiza peneira para 
suas categorias de base 

Alunos inscritos no Esporte Cidadão retornam às 
aulas no dia 15 e rematrícula segue até o dia 18

FUTSAL PROJETO

A terceira edição 
da Corrida Rús-
tica de Indaia-

tuba acontece neste do-
mingo, dia 13, e a largada 
será às 8 horas no portal 
da Rota dos Cavaleiros, 
localizada na Rua Roma, 
no Jardim Europa.

A prova que vem 
conquistando os aman-
tes de corrida ao ar 
livre de Indaiatuba e 
região é realizada pela 
Raveli Sports que es-
pera cerca de 800 par-
ticipantes. “O nosso 
objetivo é levar lazer 
para os corredores. Já 
é o terceiro ano, é a 
modalidade que mais 
cresce no país e correr 
na natureza é o diferen-

cial”, afirma.
Os percursos serão 

de 5,5 km e 12 km com 
caminhada e corrida, Ao 
final, serão entregues 
troféu e medalha aos 

participantes da prova.
Os kits serão entre-

gues no dia do evento, 
das 6h ás 7h30, para 
atletas de outras ci-
dades. Para atletas de 

Indaiatuba e região já 
podem retirar amanhã, 
dia 12, das 10h ás 15h, 
no Alji Hotel, que fica 
na Avenida Visconde 
de Indaiatuba, 1.510, no 

Jardim Sevilha.  
No ato da retirada 

do kit, o participante 
deverá apresentar o do-
cumento de identidade, 
e para terceiros, a cópia 

da inscrição tanto no 
papel quanto no celular. 
A organização também 
pede, caso possível, a 
doação de um quilo de 
alimento, que será desti-
nado ao Fundo Social de 
Solidariedade (Funssol).

Outras edições
Nos anos anteriores, o 
público pode conferir 
as paisagens naturais da 
cidade durante o percur-
so da prova, que contou 
com a participação da 
tricampeã da Maratona 
Disney, Giovanna Mar-
tins, que ainda bateu 
seu record com o tempo 
de 2h47min22s.

Na meia-maratona, 
o também brasileiro 
Marcelo Avelar foi o 
vencedor com o tempo 
de 1h08min28s.

A Associação Des-
portiva Indaiatubana re-
aliza no próximo dia 19, 
no Ginásio Municipal de 
Esportes, uma peneira 
para selecionar garotos 
para integrar a equipe de 
categoria de base.

A seleção começa às 
9h para garotos nasci-
dos em 2001; às 10h30 
para jovens nascidos em 
2003; às 14h para atletas 
nascidos em 2005\2006; 
e às 15h30 para jogadores 
nascidos em 2007\2008.

A peneira tem como 
objetivo realizar um trei-
namento para avaliação 
da qualidade técnica dos 
garotos com trabalhos 

com bola, posiciona-
mento e habilidades.

Na sequência, aqueles 
que forem previamente 
selecionados seguem 
para uma segunda etapa, 
junto com jogadores que 
já integram o elenco da 
ADI. A dispensa ocor-
rerá em duas semanas. 
Os atletas aprovados se 
juntam ao elenco para 
disputa do Campeonato 
Paulista da categoria e o 
Metropolitano.

No dia da peneira, é 
obrigatória a apresenta-
ção de documento ofi-
cial, Além disso, o atleta 
deve estar de meião, ca-
neleira e tênis de futsal.

Os alunos já inscri-
tos no projeto Esporte 
Cidadão, retornam as 
atividades a partir do dia 
15 de janeiro. Os pais 
ou responsáveis devem 
efetivar a rematrícula 
no polo esportivo onde a 
criança realiza a ativida-
de até o dia 18 e para os 
novos alunos a matrícula 
será dia 12 de fevereiro 
pelo site da Prefeitura. 

Com a finalidade de 
estimular e democratizar 
a atividade esportiva e 
a convivência entre a 
comunidade, ressaltando 
a qualidade de vida, o 
bem-estar físico e social, 
a ONED (Organização 

Nacional das Entidades 
do Desporto) e a Secreta-
ria Municipal de Espor-
tes oferecem o programa 
Esporte Cidadão.

Inserido na Lei de 
Incentivo ao Esporte, 
como manifestação Edu-
cacional, este projeto 
abrange todo o municí-
pio com acessibilidade 
em 18 núcleos esporti-
vos, 9 mil vagas em 20 
modalidades esportivas 
e uma equipe de profes-
sores e coordenadores 
empenhados em desen-
volver e organizar ativi-
dades para atender cada 
vez mais e melhor.  Para 
mais informações ligue 

(19) 3825-6270 e nos 
telefones dos núcleos 
esportivos, disponibi-
lizados no link https://

www.indaiatuba.sp.gov.
br/esportes/projeto-es-
porte-cidadao/nucleos-
-esportivos/.
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Primavera se classifica para próxima fase
Fantasma empatou com Fortaleza e terminou em primeiro lugar do grupo pela Copinha
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A equipe do Pri-
mavera se clas-
sificou para a 

próxima fase da Copa 
São Paulo de Futebol 
Júnior.  A equipe de 
Indaiatuba estava no 
grupo 19 com Fortale-
za-CE, Sertãozinho-SP 
e Queimadense-PB.

A estreia foi con-
tra o Sertãozinho na 
terça-feira, dia 3, em 
jogo praticamente im-
pecável, vencido pelo 
Fantasma pelo placar 
de 3 a 0 com gols de 
Cleisson, aos 13 minu-
tos do primeiro tempo, 
Gabriel Vanâncio aos 
21 e Igor Landelino aos 
35 da etapa final.

O  s e g u n d o  j o g o 
foi contra a equipe do 
Quimadense, no últi-
mo domingo, dia 6, e 
novamente a equipe fez 
um jogo consistente e 

seguro na parte defen-
siva, golendo por 4 a 1, 
com gols de Maxuel aos 
4 minutos do primeiro 
tempo, e aos 19, João 
Vitor empatou a partida.

Aos 41 e 47 minutos, 
Ramon e Roney deixa-
ram o Fantasma na fren-
te no final do primeiro 
tempo. Na etapa final, 

aos 20 minutos Gabriel 
Venâncio decretou a go-
leada e mais três pontos.

Já classificado, o 
Primavera entrou em 
campo na última quar-
ta-feira,  dia 9,  para 
decidir o primeiro lu-
gar do grupo contra o 
Fortaleza. O jogo co-
meçou bem disputado 

com posse de bola para 
duas equipes, mas sem 
chances de gol.

O Primavera aposta-
va no contra-ataque, já 
a equipe do Fortaleza 
criavas suas oportuni-
dades pelos lados do 
campo. Até que aos 
34 minutos da etapa 
inicial, em um lindo de 

passe de Roney, Igor 
Pilissão saiu na cara do 
gol e abriu o placar para 
a equipe de Indaiatuba. 
Após o gol sofrido, o 
Fortaleza partiu para 
cima do Primavera, que 
se segurava na defesa, 
terminando o primeiro 
tempo em 1 a 0.

A etapa final começou 
com o Fortaleza indo 
para o ataque e o Prima-
vera recuado na defesa, 
esperando para sair no 
contra-ataque. De tanto 
que o Fortaleza insistiu, 
o empate veio aos 19 
minutos com João Vitor. 
A equipe do Ceara conti-
nuou em cima dos donos 
da casa e a virada quase 
saiu. A primeira chance 
do Primavera foi na me-
tade do segundo tempo. 

Em um rápido con-
tra-ataque, a bola caiu 
nos pés de Maxuel que 
chutou fraco, para a 
fácil defesa do goleiro 
do Fortaleza.

No último lance da 
partida, o Primavera 
teve a chance de fazer 
2 a 1, mas o zagueiro 
Habraão estava em po-
sição de impedimento 
anotado pelo bandeira, 
terminando o jogo em-
patado em 1 a 1. 

Com o empate, a equi-
pe do Primavera terminou 
na primeira posição do 
grupo com sete pontos 
ganhos e com saldo de gols 
melhor que do Fortaleza. 
O Sertãozinho goleou o 
Queimadense por 7 a 1, 
terminando essa fase com 
três pontos. O Queimaden-
se terminou na lanterna, 
sem nenhum ponto ganho. 

A próxima fase é eli-
minatória e o Fantasma 
pega o Desportivo Brasil-
-SP, segundo colocado no 
Grupo 20. A partida está 
marcada para amanhã 
(12), em Indaiatuba, mas 
até o fechamento desta 
edição, o horário não ha-
via sido confirmado. 

Equipe enfrenta o Desportivo Brasil-SP em partida confirmada para amanhã, em Indaiatuba

JME

DIVULGAÇÃO

Equipes de Indaiatuba participam do 
Campeonato Regional de Elias B

FUTSAL

Na última segunda-
-feira, dia 07, o Cam-
peonato Regional de 
Elias Fausto abriu a 
temporada do futsal 
amador da região. 

As equipes do ML 
Futsal e Sem Chance\
Borussia irão represen-
ta Indaiatuba no campe-
onato, que ainda conta 
com equipes da região.

A tradicional com-
petição de início de 
ano, chama a atenção 

por poder contar com 
atletas federados, estes 
ainda de férias, já parti-
ciparam estrelas do fut-
sal de Indaiatuba como 
o campeão pela seleção 
italiana Nando Grana, 
Mazinho, o pivô Jhow 
entre outros campeões.

Na  e s t r e i a  o  ML 
F u t s a l  e n f r e n t o u  a 
equipe do Xv@ e ven-
ceu pelo placar de 7x4. 
Já o Sem Chance não 
teve o mesmo êxito e 

perdeu para equipe do 
Serra Velha por 5x2, 
a rodada ainda contou 
com a vitória do Napo-
li\Kautela por 3x1 em 
cima do Triunfo.

A rodada continua 
hoje, às 21 horas jogam 
Orós contra o Panorama 
e amanhã no mesmo ho-
rário se enfrentam Na-
poli/Kautela e Tênis de 
Ouro, as partidas ambas 
no Ginásio Municipal 
de Elias Fausto.



Horóscopo de 11 a 17/12 
Por Alex Costa Guimarães

Semana muito agitada para o ariano, pode se ver 
envolvido em situações qu o deixarão muito afetado 
pelas emoções, podendo reagir com certa agilidade, 
foco de decisão ou simplesmente explodir e se perder 
em irritação. O momento pede que tome as rédeas de 

sua vida e aja. Evite brigas.

O taurino está passando por momentos de transfor-
mações, muito provavelmente terá sua aparêcia ren-
ovada, mudança de casa, término de relacionamentos, 
mudanças em seus sonhos, agora surgem as possib-
ilidades de ir atrás, mas para isso pode enfrentar o 
rompimento de algumas situações que achava que não mexeria nelas.

O geminiano tem um trabalho a fazer com seus famil-
iares, é importante: saber lidar com as diferenças de 
opiniões, cuidar de sua saúde, sabendo que parte dos 
problemas é devido a não aceitação de algo importante 
dentro de si. Momento para reovar sua mente e seu 

modo de pensar, crescimento pode ocorrer a força.

O canceriano pode enfrentar dificuldades imensas com 
assuntos domésticos e familiares (filhos e pais), além 
disso, seu relacionamento pode entrar em uma fase de 
término, mudança de casa pode ser previsto também 
para essa época. Procure ver as coisas de forma mais 
racional e menos emotiva.

O leonino precisa urgente procurr entendero que ele 
é, quem ele é, evitar seguir seu rumo sem ao menos 
perceber o que está criando a medida que caminha. 
Momoetno bom para o trabalho. È importante perder 
o medo de se relaionar, de emitir opiniões.

O virginiano estará mais sismado em si mesmo embora 
não esteja isolado, estará processando mais as coisas 
que o fazem perceber como realmente é. Isso pode 
deixa-lo mais consciente de sua maneira de ser, gostos e 
formas de pensar. Apesar de muito intenso, o momento 
não muito favorável a encontros.

A mente do libriano está em expansão e isso quer 
dizer: novos contatos, novas ideias, novas formas 
de entender as coisas, por outro lado, detro de casa 
existe muita tensão a ser harmonizada. É importante 
saber lildar com as situações aparentemente opostas.

Problemas financeiros pode estar afetando fortemente 
alguns escorpianos, mas o que importa nesse momen-
to é se libertar de sentimentos nocivos a vida, como: 
falta de perdão, cobiça e preguiça de reformar o que 
precisa ser modificado. Amantes trazem prazeres nesse 
momento, mas não conseguem resolver seus problemas, não misture 
essas emoções.

O sagitariano está na busca de apresentar uma melhor 
imagem de si mesmo, de ampliar seus conhecimentos 
e melhorar suas ferramentas de busca de progresso. 
Dentro de casa, em familia, pode haver alguma dificul-
dade de entendimento. O progresso está liberado para 

os sagitariano que aprenderam a perdoar.

Semanas tensas para o capricorniano. Intuitivamente 
sente que está pra cair uma forte tempestade em sua 
vida e por causa disso, está querendo controlar tudo e 
de forma intensa. Entenda que não adianta querer que 
o outro seja algo que idealizamos, isso não vai ocorrer.

Em pleno inferno astral, o aquariano tem que ter paciencia 
com a tensão interna que está solicitando alguma atitude. 
O momento é bom para avaliar o que está por detras dessa 
tensão e como isso pode refletir em suas atitudes. Planeje 
cuidados com sua saúde, você tem se descuidado, no geral.

Financeiramento o nativo está conseguindo aprender 
a lidar com o dinheiro, mas haverá possibilidade de 
gastos e isso precisa ser pensado como fazer, gaste com 
juízo. O momento possui indicações de que seu bem-es-
tar pode estar precisando de apoio de algum profission-
al da saúde. Mente focada na vida profissional.

DIVULGAÇÃO

Em 2017, o encontro ganhou sua primeira edição oficial, arrecadando mais de uma tonelada de alimentos, doados para o Funssol

FÁBIO ALEXANDRE
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Evento acontece de 18 a 20 de janeiro e conta com vários shows

2º Moto Fest deve reunir 
oito mil pessoas na Viber 

Com expectativa 
de receber oito 
mil pessoas de 

várias partes do Brasil e 
até mesmo do exterior, a 
segunda edição do Moto 
Fest acontece de 18 a 20 
de janeiro no Pavilhão da 
Viber. Com organização 
do Moto Clubes Federa-
dos, Nazestradas e Até o 
Osso, a entrada deve ser 
trocada por um pacote de 
fralda geriátrica ou dois 
quilos de alimentos, que 
serão doados ao Fundo 
Social de Solidariedade. 
O apoio é da Prefeitura 
e Câmara de Indaiatuba. 

O encontro promete 
toda infraestrutura para 
receber motociclistas 
do Brasil e exterior, e 
vai abrigar área para 
expositores, camping e 
praça de alimentação, 
além de fornecer café da 
manhã e banheiro com 
chuveiro e água quente 

aos participantes. 
O 2º Moto Fest deve 

reunir cerca de oito mil 
pessoas, segundo Jean 
Lucas Baldini, diretor 
do Federados Moto Clu-
be. “Vem gente de todo 
o Brasil, e não só moto-
ciclistas, mas integran-
tes do Clube do Fusca 
e até pessoas de outros 
países, como Argentina. 
Uma festa para toda a 
família”, garante.

O rock é a vocação 
musical do evento. Esse 
ano, em três dias de fes-
ta, o público vai conferir 
shows das bandas Iron 
Maiden Cover, U2 Co-
ver, Roça’n’Roll, The 
Brothers, Prima Véia, 
Radivs, GTC, Overloud, 
Yang, Class Rock, Raul-
zinho, Rock Station, 
Moonshot Project, Line 
Out e um dos melhores 
covers de Raul Seixas, 
Roberto Seixas,  que 
confirmou presença no 
pavilhão Viber no do-
mingo, dia 20, às 20h30.

Além dos shows, 
praça de alimentação, 
área de camping e de-
mais atrações, a festa 
tem outro apelo: a troca 
de experiências. “Tra-
ta-se de uma confrater-
nização, uma oportuni-
dade de trocarmos ex-
periências sobre nossas 
motocicletas, viagens e 
outras festas que aconte-
cerão ao longo de 2019. 
Quem gosta de moto, 
rock’n’roll ou de ajudar 
ao próximo, não pode 
faltar”, destaca Jean.

Origem
A Moto Fest nasceu de 
uma ação social realizada 
há 18 anos pelo Fede-
rados Moto Clube. Na 
época, um ex-integrante 
passava por dificuldades 
e o grupo resolveu se 
reunir com o propósito 
de arrecadar alimentos. 
“O evento fez tanto su-
cesso e arrecadou tanto 
alimento que doamos o 
excedente ao Funssol”, 

recorda Jean. 
Informalmente, a fes-

ta foi realizada durante 
os 18 anos de existência 
do Moto Clube, que atu-
almente é formado por 
32 membros. Em 2017, 
o encontro ganhou sua 
primeira edição oficial, 
arrecadando 1,5 tone-
lada de alimentos para 
o Funssol. “Queremos 
agradecer a todos que es-
tão conosco nesse evento, 
marcado também pelo 
aniversário de 18 anos do 
Federados”, finaliza Jean. 

No dia 18, o evento 
começa às 18h e conta 
com shows de Moonshot 
e Raulzinho. No dia 19, 
a partir do meio-dia, as 
atrações serão Radivs, 
Line Out, U2 Cover, 
Rock Station, Yang, GTC 
e Iron Maiden Cover, No 
dia 20, também a partir 
do meio-dia, os shows 
serão com Overloud, 
Class Rock, Roça’n Roll, 
Prima Veia, The Bro-
thers e Roberto Seixas.



Oficinas terão inscrições 
abertas no próximo dia 26
Interessados devem comparecer ao Centro de Convenções

FÁBIO ALEXANDRE
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Modalidades são divididas em três polos diferentes: Centro Cultural Wanderley Peres, Morada do Sol e Jardim São Conrado
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Polo Shopping recebe a 
Vila da Mônica nas férias

RECREAÇÃO

CRÉDITO

Com vagas limita-
das, as inscrições 
para as Oficinas 

Culturais promovidas 
pela Secretaria Municipal 
de Cultura acontecem 
no próximo dia 26, das 
8h às 11h, no Centro 
de Convenções “Aydil 
Pinesi Bonachella”. É 
preciso comparecer pes-
soalmente e o atendi-
mento é realizado por 
ordem de chegada. Os 
interessados devem fazer 
a doação de uma lata ou 

saquinho de leite em pó 
de 400 gramas, que será 
encaminhada ao Funssol 
(Fundo Social de Solida-
riedade) de Indaiatuba.

Para a matrícula, é 
necessário apresentar para 
cada oficina pretendida 
uma cópia do RG ou Cer-
tidão de Nascimento; uma 
cópia do CPF; uma cópia 
do comprovante de resi-
dência e efetuar a doação 
do leite em pó. Também é 
exigido que o aluno tenha 
a idade mínima completa 
no ato da inscrição.

As modalidades são 
divididas em três polos 

diferentes: Centro Cultural 
Wanderley Peres, na Praça 
D. Pedro II; no Centro 
Cultural Morada do Sol 
(Piano), no Jardim Morada 
do Sol, e no CEU (Centro 
de Artes e Esportes Uni-
ficado), no Jardim São 
Conrado. Para mais infor-
mações sobre as oficinas, 
além dos dias e horários 
das aulas, confira www.
maisexpressao.com.br.

As Oficinas Culturais 
têm como objetivo a sen-
sibilização artística, além 
de promover a sociabi-
lidade por meio da arte, 
assim como o respeito às 

diferenças e práticas de 
ética e cidadania. Além de 
estimular as propriedades 
cognitivas e sensoriais, 
ainda tem o intuito de 
apresentar e aproximar a 
comunidade às diversas 
formas de expressão artís-
tico-culturais, visando um 
primeiro contato com as 
mesmas, e também é um 
fomento artístico-cultural.

O Centro de Con-
venções “Aydil Pinesi 
Bonachella” fica na Rua 
das Primaveras, 210, 
Jardim Pompeia. Mais 
informações pelo telefo-
ne (19) 3894-1867.

A Vi la  da  Môni -
ca é personagem mar-
cante nas aventuras da 
turminha cr iada por 
Maurício de Sousa, e 
nestas férias será pos-
sível visitá-la e brincar 
com todos os seus per-
sonagens preferidos. O 
Polo Shopping traz, até 
o dia 28 de fevereiro, 
um espaço de recreação 
infantil tematizado com 
áreas reservadas para 
Mônica ,  Cebol inha , 
Cascão e Magali. 

Em formato inédito 
e totalmente interativo, 
a atração foi desenvol-
vida pela Mauricio de 
Sousa Ao Vivo, que 
reproduziu, numa área 
de 130 metros quadra-
dos a Vila da Mônica e 
toda aquela vizinhança 
simples e muito anima-
da, um lugar onde os 
vizinhos são amigos há 
muitos anos e se preo-
cupam de verdade uns 
com os outros.

Segundo a gerente 
de marketing do Polo 
Shopping Indaiatuba, 
Andréa Fernandes, o 
diferencial é ser uma 
opção  de  en t re ten i -
mento pensada para as 
crianças, mas que tam-
bém gera identificação 
junto aos pais. “Os per-
sonagens da Turma da 
Mônica são atemporais. 
Mauricio de Sousa é 
uma das maiores refe-
rências em literatura 
infantil no Brasil. Seus 
personagens marcaram 
a infância dos adultos 
de hoje e continuam 
superatuais  junto às 
crianças”, conta.

Atrações
A Casa da Mônica é a 
casa da dona da rua e 
está sempre pronta para 
receber os convidados, 
com seu sofazão pula-

-pula. Planos infalíveis 
por todos os lados é o 
que vemos na Casa do 
Cebol inha ,  dono  da 
cabecinha mais repleta 
de ideias mirabolantes. 
Como ele não é bobo, 
sua casinha conta com 
um túnel secreto pre-
parado para fugir de 
coelhadas da Mônica.

Na Casa da Maga-
li, a nossa amiguinha 
comilona guarda com 
cuidado seus lanches, 
quitutes,  docinhos e 
receitas. Aliás, as re-
ceitas mais saborosas 
do bairro estão por lá. 
Com cadeiras e mesi-
nha infláveis, tentar se 
equilibrar garante uma 
brincadeira animada.

Por fim, a Casa do 
Cascão parece um pou-
quinho bagunçada, mas 
apesar de todos os es-
forços da mãe, dona 
Lourdes, para manter 
as coisas em ordem, 
a vontade de criar do 
Cascão fala mais alto. 
Ele junta tudo que con-
sidera importante para 
transformar materiais 
sem uso em novos brin-
quedos.  Com vár ios 
pneus saltitantes e o 
grande escorregador 
que sai direto da janela, 
a diversão é garantida.

A Vila da Mônica 
Inflável está montada 
na Praça Central do em-
preendimento comercial 
e o valor do ingresso 
por pessoa é de R$ 20 
por 15 minutos (tempo 
estimado da atração). 
Após esse período, será 
cobrado R$ 1 a cada mi-
nuto adicional. Crian-
ças menores de 4 anos 
também podem brincar 
acompanhadas dos res-
ponsáveis. O Polo Sho-
pping fica na Alameda 
Filtros Mann, 670, no 
Jardim Tropical. 
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Ovos Kato sinônimo de qualidade e tradição
Empresa foi fundada em 1962 pelo imigrante japonês, Fumio Kato, e consolidou sua marca em Indaiatuba 
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RANKING
Procon Indaiatuba divulga empresas que mais receberam reclamações 

De s d e  1 9 6 2  a 
Ovos Kato está 
presente na mesa 

de muitos Indaiatubanos. 
Fundada pelo imigrante 
japonês, Fumio Kato, a 
empresa se tornou uma 
marca consolidada e re-
conhecida por Indaiatuba 
e região devido a sua 
qualidade e primor pelos 
produtos. 

Atualmente, a Ovos 
Kato produz e comercia-
liza ovos para diversos 
setores da cidade como 
padarias, restaurantes, 
supermercados, confei-
tarias, varejões, entre 
outros, além da venda 
ao varejo. “Trabalha-
mos com ovos brancos e 
vermelhos e a produção 
segue a orientação e re-
visão das normas elabo-
radas pela Secretaria de 
Agricultura e Abasteci-
mento”, conta Augusto 
Kato, atual gestor da 
empresa.

Outro grande diferen-
cial da empresa é que 
são comercializados ovos 

frescos todos os dias. 
“Isso gera qualidade em 
nossos ovos, pois não são 
produtos que ficaram ho-
ras ou dias dentro de um 
caminhão”, enfatiza Kato.

Composta por  15 
galpões com aproxima-
damente 30 mil aves, a 
empresa segue todas as 
normas de segurança e 
higiene exigidas. “So-
mos inspecionados pelo 
Secretaria da Agricultura 
do Estado de São Paulo e 
monitorados para que os 
ovos possam ser consu-
midos com segurança”, 
explica Kato.

Além disso todos os 
galpões são protegidos 
por telas para evitar con-
tato com outras aves e 
animais. “Desta forma 
conseguimos manter 
as galinhas saudáveis 
e consequentemente a 
qualidade dos ovos”, 
afirma o gestor.

A Ovos Kato está lo-
calizada na Rodovia En-
genheiro Ermênio de Oli-
veira Penteado (SP-75), 
Km 53. Para mais infor-
mações (19) 3875.2793 
ou (19) 99778.7246.

Benefícios do ovo
O ovo é extremamente 
nutritivo e tem o seu lu-
gar garantido numa dieta 
equilibrada por possuir 
baixo valor calórico, ex-
celentes fontes de prote-
ínas, vitaminas e cereais. 

A gema do ovo con-
tém ômega 3, colina, 
ácido fólico, minerais, 
além de ser uma exce-
lente fonte de vitaminas 
lipossolúveis. Uma gema 
fornece entre 10 a 20% da 
dose diária recomendada 
de vitaminas A, D, E e 
K. Seu elevado teor de 
vitamina D atua no de-
senvolvimento de ossos 
e dentes, e nos sistemas 
imunológico, cardiovas-
cular e cerebral. Na gema 
estão 40% de proteínas, 
antioxidantes e a maioria 
de vitaminais e minerais. 

Já a clara do ovo é 
fonte de proteína pura e 
não apresenta nenhuma 
quantidade de gordura. 
Tem poucas calorias e é 
muito rica em vitaminas 
do complexo B, funda-
mentais para evitar e 
tratar casos de depressão 
e ansiedade. Ovos Kato possui selo de higiene e segurança do Ministério da Agricultura

O Procon Indaiatuba, vinculado à Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, registrou 
14.846 atendimentos em 2018. A falha na prestação dos serviços contratados é o principal 
motivo das reclamações. No balanço de serviços do ano passado, o Procon local realizou 
736 audiências, sendo 460 delas com acordo e 276 sem acordo. Entre os atendimentos estão 
2.296 referente a Nota Fiscal Paulista; 2.584 atendimentos trabalhistas; 2.348 registros de 
atendimentos telefônicos; 4.391atendimentos de consultas; emissão de 1.263 CIPs (Cartas 
de Informações Preliminares) e outras 1.205 Cartas Preliminares sem emissão de CIP. No 
ano passado o órgão também realizou 18 atos fiscalizatórios com seis autuações, e também 
foram ministradas cinco palestras referentes a Direito do Consumidor. 

O atendimento do Procon é realizado de segunda a sexta-feira das 08h às 17h, pes-
soalmente na avenida Francisco de Paula Leite, 2.263, no Jardim Kyoto, ou por telefone 
no (19) 3834-7601. 

Ranking das empresas:
1º lugar – Telefônica Brasil – 242 reclamações 
2º lugar – NET Serviços de Telecomunicações – 139 reclamações 
3º lugar – Claro S/A – 131 reclamações 
4º lugar – SKY S/A – 102 reclamações 
5º lugar – TIM Celular – 99 reclamações 
6º lugar – Banco Bradesco – 48 reclamações 
7º lugar – Via Varejo S/A – 46 reclamações 
8º lugar – Bradescard - 30 reclamações 
9º lugar – Banco Itau – 41 reclamações 
10º lugar –– Banco Santander – 40 reclamações 
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Flávia Aldrighi: arquitetura e interiores
Profissional possui experiência em grandes escritórios conceituados de São Paulo
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Formada há mais 
de 21 anos, Flávia 
Aldrighi adquiriu 

experiência em grandes 
escritórios conceituados 
de São Paulo e atual-
mente segue carreira 
solo com seu próprio 
escritório, onde assina 

vários projetos re-
sidenciais, comer-
ciais, corporativos, 
realizando todo o 
gerenciamento de 
obra e alguns re-
trofits.

“ H o j e  o 
meu foco são 

projetos re-
sidenciais, 
comerciais 
e  c o r p o -
r a t i v o s 

iniciando o 
projeto civil 

até objetos decora-
tivos”, afirma Fla-
via. A arquiteta se 
inspira em revis-
tas nacionais e 

importadas, livros e re-
ferências, viagens, nove-
las, filmes entre outras.

Flavia explica sobre 
sua paixão por design de 
interiores. “Inicialmente 
eu fazia arquitetura e in-
teriores, mas gostei tanto 
da parte de interiores 
que acabei fazendo uma 
especialização onde atuo 
há 12 anos”.

A arquiteta busca 
sempre o contato direto 
com cliente para sanar 
todas as dúvidas que 
possa ter e elabora o 
melhor projeto. “Pro-
curo atender os clientes 
individualmente para 
que o projeto saia com 
as caracterís-
ticas de cada 
u m .  F a ç o 
u m  p r o j e t o 
bem comple-
to pensando 
em todos os 
detalhes que 
é o que faz 
toda a dife-
rença”, expli-
ca. “Sempre 

que vou conhecer o meu 
novo cliente, quero saber 
ao máximo da sua roti-
na, modo de vida, jeito 
de convívio, afinal te-
mos que fazer uma casa, 
apartamento, dentro da 
realidade do cliente”, 
enfatiza.

Outro ponto impor-
tante segundo Flávia é 
o budget que o cliente 
tem disponível para a 
obra. “Isso é um ponto 
muito importante que 
acaba direcionando o 
projeto, e colocando 
em prática alguns itens 
alternativos que dê o 
mesmo efeito visual 
com um custo menor”, 

conta. “Tenho muitos 
projetos em São Pau-
lo e os clientes fazem 
questão que eu acom-
panhe todas as etapas 
da obra, com isso estou 
alguns dias no escritório 
em São Paulo e outros 
aqui em Indaiatuba. Aos 
poucos as pessoas de 
Indaiatuba vão conhe-
cendo meu trabalho e 
vendo que trabalho com 
muita seriedade, respei-
to, comprometimento e 
principalmente muito 
amor em tudo que proje-
to e faço”, finaliza.

Consulte-a pelo tele-
fone (11) 99404-1819 ou 
(19) 98184-4021.

Arquiteta assina 
vários projetos 
residenciais, 
comerciais e 
corporativos
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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

Para a primeira semana do ano, que tal aprender um 
clássico italiano que não sai de moda? Com poucos 
ingredientes a muitas variações, o molho carbonara 
clássico faz muito sucesso quando posto à mesa. 
Confira a receita de espaguete ao molho carbonara:
 
Ingredientes:
4 gemas
100g de queijo Pecorino ou Parmesão ralado
150g de bacon ou pancetta ou bochecha de porco
350g de espaguete

Modo de preparo:
Em uma tigela, bata as gemas com uma pitada de 
sal e pimenta do reino e 20g de queijo Pecorino ou 
Parmesão. Corte a Pancetta (ou bochechas ou bacon) 
em fatias de aproximadamente 2mm de espessura e 
depois em tirinhas ou picadinhas, de modo que duran-
te o cozimento a gordura derreta. Frite rapidamente.
Coloque o espaguete para cozinhar em água salga-
da e fervendo. Quando estiver al dente escorra-o. 
Depois disso leve a massa à frigideira onde está a 
bochecha ou bacon e frite-os mexendo bem por uns 
20 segundos. 
Retire do fogo e misture as gemas batidas e um 
pouco de água usada no cozimento do espaguete 
(cerca de 3 colheres de (sopa)) mexendo por 30 se-
gundos. Adicione o restante do queijo ralado, mexa 
novamente e sirva.

Buon Apetitto !!         

Guilherme e Suzane  no Grenelle Gastro Pub. Denis, Eder e Raul no Cintra Restaurante.

Roberto e Renata Geist recebendo o Bolo da Madre

Renata, Daniela, Cíntia, Bruno equipe Dani Estética Animal sempre cuidando com amor e carinho do seu pet

Rosana proprietária da Empório Mimos Pet tem muitas novidades 
este ano! Iniciando com o consultório veterinário do Dr. João Miguel 
Ferandes, que atenderá o seu pet com maior carinho no consultório 
ou na sua residência. Vá conhecer a loja e veja a variedades de 
produtos! Rua: Pedro Gonçalves, 1159 - F.: (19) 98884-6329.
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De 17 a 19 de janeiro o Parque Mall recebe pela primeira 
vez a Feira de Variedades - Edição de Férias e Queima de 
Estoque. O evento ocorre no piso térreo, sempre das 9h às 21h.
Os visitantes terão a oportunidade de encontrar 
produtos com valores promocionais, que podem 
chegar até 50% de desconto. São diversas opções 
em artigos artesanais, bordados, para casa e 
decorativos. Tem ainda produtos patchwork, MDF, 
sabonetes, além de moda feminina e infantil, calçados 
e semijoias, além de temperos, pimentas, cachaças, 
geléias, queijos, biscoitos, doces e outros produtos. 

Com uma decoração minimalista e linda, feite por 
Vladimir Seneme, o Indaiatuba Clube, recebeu mais 
de 700 pessoas, entre associados e convidados, 
para comemorar seu Reveillon, como sempre em 
alto estilo, muitos amigos, muita gente bonita e uma 
ceia impecável, feita pelo Buffet Verona, do querido 
Marcos. e a Banda Opera Soul alegrou a moçada. 
Parabéns Indaiá por mais esta noite deliciosa!

No dia 29/12/2018, os noivos Maressa e Renan 
celebraram suas bodas, em um dia l indo e 
ensolarado, no espaço “Estação Casa Velha”, a 
celebração foi em meio a natureza exuberante do 
local, com os familiares e os amigos do coração, 
o evento foi seguido de uma deliciosa recepção! 
Parabéns aos nubentes e que sejam muito felizes!

Comemorando 
a noite de 
Natal com meu 
Irmão na casa 
dos Marino, 
Família Feliz, 
muito gostoso 
e divertido! E 
o Almoço do 
dia 25 também 
nos Marino

Indaiatuba acaba de ganhar mais um espaço gourmet 
de primeira qualidade, agora o tradicionalíssimo “Bar 
do Alemão” de Itu,  tem uma unidade filial dele, em 
terras de Indaiá, mais precisamente em um espaço 
delicioso, que está localizado no Distrito de Itaici, 
onde era o antigo Bar da Gula. Pelas mãos dos 
sócios: Odivaldo Boff, Fabio Fonseca Filho e Erika 
Steiner, e conforme Fábio, que é o Chef da casa, 
deverá servir as delicias do Bar de Itu, como a 
tradicional Parmigiana, nos foi servida no jantar de 
abertura da casa. Todo o evento aconteceu pelas 
mãos de Cecília Myagawa.

HOMEM-ARANHA NO ARANHAVERSO - Lançamento  -  Ani-
mação / Aventura  -  Classificação 10 anos  -  116 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (10) a Quarta (16):   21h10 [TC]
DUBLADO: Shopping Jaraguá - Quinta (10) a Quarta (16): 15h10 [TC]
Polo Shopping - Quinta (10)  a  Quarta (16):   13h45 /18h45
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (10)  a  Quarta (16):   18h25 [TC]
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Quarta (16):   16h00 /21h30
.....................................................................................................................
MÁQUINAS MORTAIS
Lançamento  -  Ação/Aventura/Ficção  -  Classificação 14 anos  -  128 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá:Quinta (10)  a Quarta (16): 19h05
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (10)  a Quarta (16): 15h50 /21h55
.....................................................................................................................
O BEIJO NO ASFALTO
Sessão do “Cineclube Indaiatuba”  -  Drama  -  Classificação 12 anos  
-  101 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Somente Sábado (12): 13h20 [TC]
*Para a sessão do Cineclube Indaiatuba ingresso único R$ 10,00
.....................................................................................................................
COLETTE
Sessão do projeto “Assista Mulheres”, com roda de conversa após a 
exibição* - Drama - Classificação 14 anos - 112 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (15):   19h35
*Para a sessão do projeto “Assista Mulheres” ingresso único R$ 10,00
.....................................................................................................................
WIFI RALPH
2ª semana  -  Animação/Aventura/Comédia  -  Classificação livre  
-  113 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Somente na Segunda (14):   21h05
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (10)  a  Segunda (14)   e  na  Quarta (16):   
14h30/17h00/19h30
Terça (15):   14h30/17h00
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Domingo (13),  Terça (15)  e  Quarta 
(16):   13h25/15h30/21h05
Segunda (14):  13h25/15h30
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Quarta (16):   18h20
.....................................................................................................................
DRAGON BALL SUPER: BROLY
2ª semana  -  Animação/Aventura  -  Classificação 10 anos -  99 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (10)  a  Quarta (16): 13h45/16h15/  18h45
.....................................................................................................................
O MANICÔMIO
2ª semana -  Terror/Suspense  -  Classificação 14 anos  -  90 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Quarta (16):   21h50
.....................................................................................................................
MINHA VIDA EM MARTE
3ª semana -  Comédia  -  Classificação 12 anos  -  102 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (10)  a  Segunda (14)   e  na   Quarta (16):   
22h00
*excepcionalmente no terça, dia 15, não haverá exibição deste filme 
no Jaraguá
Polo Shopping
Quinta (10)  a  Terça (15): 17h00/19h35/22h10
Quarta (16):   14h00 (Cinematerna)  /17h00/19h35/22h10
.......................................................................................................................
BUMBLEBEE
3ª semana  -  Aventura/Ação/Ficção  -  Classificação 10 anos -  114 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Quarta (16):   16h30/19h10
....................................................................................................................
AQUAMAN
5ª semana  -  Aventura  -  Classificação 12 anos  -  143 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (10)  a  Quarta (16):   21h30
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Quarta (16):   14h25  /  17h30
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Quarta (16):   20h35
....................................................................................................................
DETETIVES DO PRÉDIO AZUL 2 - O MISTÉRIO ITALIANO
5ª semana  -  Aventura Infanto-Juvenil  -  Classificação livre  -  93 
minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá*: Quinta (10),  Sexta (11)   e   de  Domingo (13)  a  
Quarta (16):   13h35
*excepcionalmente no sábado, dia 12, não haverá exibição deste filme 
no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (10)  a  Terça (15):   14h45. Quarta (16):   13h15



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.
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Adelaide Decorações

Vanessa Siqueira

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

Já provou o Medalhão ao Molho de Vinho com Risoto à Milanês 
do Grenelle Gastro Pub? Pegue sua Família, chame os amigos e 
vá provar essa delícia. Av. Conceição, 250 – Fone: (19) 3834-4802

Bar do alemão já está fazendo sucesso. Aberto desde 
o último dia 22, o Bar do Alemão Indaiatuba que veio 
diretamente de Itu, está sendo prestigiado e elogiado 
pelos moradores da nossa cidade! Iniciaram com um 
cardápio soft e mais reduzido, porém esta semana, o 
cardápio já está completo com as delícias da gastronomia 
alemã, Atendimento, qualidade e profissionalismo! Vá 
desfrutar dessas delicias em Itaicí (antigo San Benedito). 
Parabéns aos proprietários e sucesso!

O Livro 
CONTAMINAÇÃO 

ALIMENTAR do 
autor Rubens 

Rugeri, proprietário 
da D.D. Max, já 

está disponível na 
livraria The Good’s 

na Rua 13 de maio, 
829, Centro. Vá 

buscar o seu! 

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 faz 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!

Na Mr. Roof você encontra as melhores opções para a 
sua obra, as melhores estruturas em aço galvanizado, 
telhas galvanizadas e telhas ecológicas buscando 
sempre a evolução. Solici te um orçamento sem 
compromisso! Telefone: (19) 3801-1094. Endereço: 
Estrada Municipal do Sapezal, 1038 – Indaiatuba-SP

A dermopigmentadora Vanessa Siqueira, antes de seguir 
para Goiania/GO, onde ministrou o curso Dermocapillus, de 
micropigmentação capilar, deu uma passada na fábrica da 
Electrick Ink, em Uberaba/MG. Vanessa é patrocinada da 
marca, que lançou recentemente a linha Nuance. Vanessa 
aguarda todos os clientes em sua clínica, em frente ao 
Museu Casarão Pau Preto - Rua: Pedro Gonçalves, 520 – 
Agende pelo WhatsApp (19) 97112-8505.

Lauro também esteve na Kostela do Japonês 
degustando uma das melhores comidas de Indaiatuba

Isabela, Helena, Vanessa e Cecília saboreando as delícias 
da Kostela do Japonês

Casamento 
de Larissa 
de Oliveira 
Ferreira. É a 
A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente.

O lindo 
Muffin com 
Letícia e o 
marido, em 
consulta 
na Clínica 
Bicho 
Amigo.
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Suellen, conhecida no mercado imobiliário do litoral como 
Amidálah, Sócia Proprietária da Lopes Jesuíno de Campinas, 
com Alvim e Cavalli Diretores executivos desta e de outras 
franquias do litoral, na festa de confraternização de fim de ano.

Cerimonialista e blogueira Ivanilde Reis ao lado de 
Marcos Roger proprietário da Ótica Diniz Indaiatuba

Clientes da Pizzaria Torrelaguna que fica em ITAICI , curtindo a noite e saboreando uma deliciosa pizza, vale 
muito a pena conhecer, com pizzas variadas e um ambiente aconchegante.

Inaugurou no dia 22/12 o famoso  Bar do Alemão de Itu  que agora abre as portas aqui em Indaiatuba no bairro 
de Itaici, Fábio Fonseca Érika stainer e Odivaldo Boff, sócios proprietários receberam amigos e clientes com um 
Cardápio especial.  O Mais Expressão deseja Muito SucessoUm novo ano se inicia e Tiago Costa e sua equipe 

desejam a todas clientes e amigas um Feliz Ano Novo. 
E aproveitamos para informar que eles já estão prontos 
para receber vocês, aproveitem e agendem seu 
horário, afinal após as férias todas precisamos de um 
carinho especial com os cabelos e unhas

Rogério Proprietário do Restaurante Dona Olga com 
Juarez Dr. em História um amigo pessoal

Andréa e Júlia Pinink da Indalux Iluminação em Led, 
curtindo as férias em Refúgio das 7 cachoeiras - São Luiz 
do Paraitinga. Deseja a Todos clientes um feliz Ano Novo



cidadeA24|



CA07259 - JARDIM MARINGÁ - AT 300m², AC 
170m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte máster 
com armários, WC social, sala ampla dois am-
bientes com ar condicionado, lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia, área gourmet, WC exter-
no, garagem para 04 autos sendo 02 cobertas. 
R$ 3.200,00 + COND. + IPTU.
CA08041 - PARQUE BOA ESPERANÇA - AT 
264,06 m², AC 159 m², 03 Dormitórios (Sendo 01 
Suíte), Sala de Estar, Sala de Jantar, WC Social, 
Cozinha com Armários, Área de Serviço, Edícula 
com 01 Dormitório e 01 Banheiro, Quintal e Ga-
ragem P/ 02 Autos Coberto. R$ 2.000,00 + IPTU
CA08020 - RESIDENCIAL MONTE VERDE - 
AT.125m² AC.90m² 02 dormitórios, WC social, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem para 02 autos, a pou-
cos metros do parque temático. R$ 1.100,00 + IPTU

VENDA:

TE05672 - ESPLANADA - AT. 300 m² - terreno 
em excelente bairro residencial. R$ 220.000,00
AP04383 - SOLAR DOS GIRASSÓIS - AU. 62 
m² - 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, WC 
social e garagem para 1 auto. R$ 170.000,00
AP04402 - AU 80 m² Cidade Nova - 03 dormitó-
rios sendo 01 suíte planejado, 1 sala, cozinha, 
área de serviço, 02 vagas cobertas, condomínio 
com área de lazer completa, portaria 24 horas, 
excelente localização, fácil acesso, próximo a 
faculdade, supermercados, farmácias, ótimo 
para moradia ou investimento. R$ 460.000,00
CA08042 – BRÉSCIA - AT. 200 m² AC. 128,64 
m² - 3 dormitórios sendo 1 suíte c/ closet, sala 
ampla integrada a sala de jantar, cozinha ame-
ricana, espaço gourmet com quintal, WC social, 

negócios & classificados
Nº 829

AP04399 - DUE - AU. 129 m² - 4 dormitórios (2 suítes sendo 
1 com closet), lavabo, sala para 2 ambientes, cozinha plane-
jada, varanda fechada com vidros e pia, banheiro de serviço, 
WC social, lavanderia planejada e garagem para 3 autos 
coberta. Apartamento com aparelhos de ar condicionado da 
marca Fujitsu. Condomínio com área de lazer completa e 
portaria 24 horas. R$ 1090.000,00.

lavanderia e garagem para 2 autos sendo 1 
coberta. Aquecedor solar nos banheiros e co-
zinha e preparação para ar condicionado. R$ 
540.000,00.
CA08056 - JARDIM EUROPA - AT.250 m² 
AC.137 m²  3 dormitórios, sendo 1 suíte, co-
zinha americana, sala 02 ambientes pé direito 
alto, área gourmet com churrasqueira, esqua-
drias em alumínio preto, portão eletrônico dois 
acessos por ser de esquina, interfone, área de 
serviço, amplo quintal, preparação para aqueci-
mento solar com aquatherm e ar condicionado 
em todos ambientes, porcelanato em todos 
ambientes,  R$ 545.000,00
CA08019 - JARDIM VISTA VERDE - EXCELEN-
TE IMOVEL COM LOCALIZAÇÃO EXCELENTE 
- AT 175m², AC 110m² - 03 dormitórios sendo 
01 suíte com armário, WC social, sala 02 am-
bientes c/ armários, lavabo, cozinha planejada, 
lavanderia, jardim de inverno, churrasqueira 
acoplada a sala, garagem para 03 autos. R$ 
445.000,00.
CA08041 - PARQUE BOA ESPERANÇA - AT 
264,06 m², AC 159,49 m², 03 Dormitórios (Sen-
do 01 Suíte), Sala de Estar, Sala de Jantar, WC 
Social, Cozinha com Armários, Área de Servi-
ço, Edícula com 01 Dormitório e 01 Banheiro, 
Quintal e Garagem P/ 02 Autos Coberta. R$ 
400.000,00.
CA08071 - RESIDENCIAL BELLE VILLE ITAY-
CY - AT 122m², AC 106m², 03 Dormitórios 
(Sendo 1 Suíte), Lavabo, WC Social, Sala de 
Estar, Sala de Jantar, Cozinha Americana, 
Lavanderia, Espaço Gourmet e Garagem P/01 
Auto. (Toda Com Armários Planejados). R$ 
480.000,00

LOCAÇÃO:

AP04344 - JARDIM PARAISO - AU. 50 m² 
- 02 dormitórios, WC social, sala, cozinha, 
lavanderia, 01 vaga. R$ 850,00 + COND + 
IPTU.
AP01864 - VILLAGGIO AZALÉIA - AU64M² 
- 03 dormitórios, WC social, sala 02 ambien-
tes, cozinha, área de serviço, vaga p/ 01 
auto. R$ 900,00 + IPTU + COND.
AP02906 - VILA ALMEIDA - AU. 70 m² - 3 
dormitórios (sendo 01 suíte), wc social, sala, 
cozinha, lavanderia, 01 vaga. R$ 1.100,00 + 
cond. +IPTU. Condomínio inclui água e gás.
AP04247 - COLINAS II - AU. 95 m² - 3 dor-
mitórios (1 suíte), sala, cozinha, lavanderia, 
wc social e garagem para 2 carros desco-
berta. Condomínio famil iar, apartamento 
com metragem grande, água, luz e internet 
instalados (NET). R$ 1.250,00 + IPTU
CA08073 - CIDADE NOVA - AT 175m² - AC 
105m² - EXCELENTE IMÓVEL COM LOCA-
LIZAÇÃO PRIVILEGIADA - CIDADE NOVA 
- INDAIATUBA / SP - 02 dormitórios com 
armários sendo 01 suítes, WC social, sala 
02 ambientes, cozinha planejada, lavan-
deria, quintal, garagem para 02 autos - R$ 
1.800,00 + IPTU.
CA08026 - CENTRO - AT.125 m² AC.122m² 
- 03 Dormitórios, sendo 01 suíte, sala, Wc 
social, cozinha planejada, garagem para 02 
autos. Locação 2.300,00 + IPTU.
CA03058 - MORADAS DE ITAICI - AT. 70 m² 
- 02 dormitórios., WC social, sala, cozinha c/ 
armários, lavanderia, quintal, garagem p/ 02 
autos. R$ 1.200,00 + IPTU + COND.

CA03558 - JARDIM ESPLANADA II - AT 300m², AC 200m² - 03 
suítes (1 com ar condicionado), WC social, hall de entrada, lavabo, 
sala de estar e TV, jardim de inverno, cozinha, lavanderia, despensa, 
churrasqueira, balcão com pia, WC externo, garagem para 04 autos, 
sendo 02 cobertas. R$ 2.750,00 + IPTU.

CA08051 - PAR-
QUE DOS GUA-
RANTÃS - AT. 120 
m² AC. 100 m² - 3 
dormitórios (1 suí-
te) todos planeja-
dos, sala de estar 
com home, sala de 
jantar, WC social, 
lavabo, lavande-
ria planejada, co-
zinha planejada 
com cooktop, for-
no e coifa, área 
gourmet com chur-
rasqueira e pia e 
garagem para 2 
autos sendo 1 co-
berta. Condomínio 
com portaria 24 
horas, playground, 
quadra, piscina e 
chur rasque i ra . 
Imóvel com aque-
cimento solar e 
ar condicionado 
na suíte e sala. 
Imóvel totalmen-
te planejado! R$ 
490.000,00.

CA08069 - RESIDENCIAL DONA LUCILLA - AT 300m², AC 
190m², 03 Suítes (01 C/Closet), Escritório, Lavabo, Sala 
de Estar e Sala de Jantar C/ 4m de Pé Direito, Cozinha 
Planejada, Despensa, Lavanderia, Área Gourmet C/Chur-
rasqueira, Piscina Com Hidromassagem e Iluminação LED, 
Banheiro Suporte P/o Espaço Gourmet e Piscina, 04 Vagas 
de Garagem (02 Coberta e 02 Descoberta). R$ 880.000,00.

CA05476 - 
PARQUE DOS 
GUARANTÃS 

- AT.130m²-
-AC.95m² - 3 

dormitórios (1 
suíte com armário 

planejado), co-
zinha planejada, 
lavanderia, área 

gourmet, WC 
social, sala para 2 
ambientes, lavabo 
e garagem para 2 

autos. R$1.700,00 
+ COND+ IPTU.

CA07727 - BELÍSSIMA CASA PARA LOCAÇÃO CIDADE 
NOVA - AT.250M²  02 dormitórios ambos com armários 
sendo 1 suite, WC social, 2 sala, cozinha planejada, sala de 
almoço, churrasqueira coberta, lavanderia, garagem para 2 
autos, edícula com 2 quartos. LOCAÇÃO R$ 2.600,00 + IPTU.



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

COND. TERRAS DE ITAICI –
ITAICI – CH00330
3 SUÍTES, COZ. SALA, LA-
VANDERIA E WC. 06 VAGA, 
AREA GOURMET, PISCINA. 
POMAR, CASA FERRAMEN-
TAS. A.T: 1.350M² A.C: 250M². 
R$:1.400.000,00. (VALOR P/ 
VENDA) R$: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. FECHADO. 
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, RECEP-
ÇÃO E ESTAC. R$: 680.000,00. 

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

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

COND. VISTA VERDE (ITAICI) 
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/CLO-
SET, 3 SALA , COZ, LA-
VABO, ESCRITORIOS, AREA 
GOURMET E PISCINA,  04 
VAGA, A.T:300M² A.C:270M²
R$: 1.200.000,00

COND. AMSTALDEN –
CC00044
3 SUITES ,1 MASTER, 2 
SALA , LAVABO, ESCRITO-
RIO, 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.

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.

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, CHURRASQUEIRA, 
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 + COMERCIO 
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

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 TAPERÁS 
03 DORM,1 SUITE, SALA, COZ, 
WC, 1 VAGA. 
R$ 270.000,00 ACEITA PER-
MUTA.

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 AMBIEN-
TES , COZ, VARANDA GOUR-
MET, 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,DE-
PÓSITO 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

B2 Imóveis

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA. NÃO TRABALHAMOS COM 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
 
JD. AMERICA CA03090
01 DORM, BANHEIRO, CO-
ZINHA, 
A.S, E GARAGEM P/ MOTO
R$ 580,00

CECAP CA02920
01 DORM, COZINHA, BA-
NHEIRO, 
A.S E GARAGEM P/ MOTO
R$ 590,00 + IPTU
 
JD ALICE CA02273
CASA DE FRENTE.
DORMI,SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, 
A.S. E GARAGEM P/ 1 
CARRO
R$ 650,00 + IPTU

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 GARA-
GEM 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
02 DORM, SALA, COZ, A.S, 
1 VAGA
R$ 700,00 + 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 GARAGEM P/ 01 AUTO
R$1000,00 (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, 
COZINHA 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. VITO-
RIA 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 AM-
BIENTE, 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



B3Imóveis

VENDA CASA  - Ref.: CA00077 – Casa Jardim Veneza - Indaiatuba/SP 
–72m² util/  163,90m² total - Valor: R$ 295.000,00

VENDA APARTAMENTO - Ref.: AP00035 – Condomínio Edifício Maroc - 
Indaiatuba/SP - 84m² útil/ 84m² total - Valor: R$ 450.000,00

VENDA SOBRADO - Ref.: CA00087 – Jardim São Francisco – 
Indaiatuba/SP- 135m² util/ 125m² total - Valor: R$ 430.000,00

LOCAÇÃO CASA - Ref.: CA00073 – Cond Jardim Brescia - 110m² útil/ 
200m² total - Valor: R$ 2.600,00 + IPTU: R$ 70,00 + Condomínio: R$ 160,00.

LOCAÇÃO APTO - Ref.: AP00030 - Cond Edifício Raquel  -  132m² útil/ 
132m² total - Valor: R$ 2.500,00 + IPTU: R$ 197,00 + Condomínio: R$ 750,00

LOCAÇÃO APTO  Ref.: AP00026 – Condomínio Villagio d Amore - 54m² 
útil/ 54m² total -  Valor: R$ 1.000,00 + Cond: R$ 250,00 + IPTU: R$ 61,00.



JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm,sala,coz,wc,sem 
garagem.
PQ. RES. INDAIA – R$600,00 – 2dorms,sala,coz,wc,lavanderia,1 
vaga de garagem.
JD.PEDROSO – R$850,00 – 2dorms,sala,coz,wc
CIDADE NOVA – R$2.500,00 – 3 dorms,(1st),sala de estar e jantar,-
coz,wc,varanda gourmet,2 vagas de garagem coberta

SALÃO

CIDADE NOVA – R$750,00 – 50m²,wc
VL RUZ PERES – R$700,00 – 62m²,mezanino,wc
PAU – PRETO – R$900,00 – 87m²,wc
JD.FLORIDA – R$1200,00 – 115m²,2wc
JD.MORADA DO SOL – R$1600,00 – 100m²,3wc,estrutura para 
coz industrial
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 m²,wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m²,WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m²,WC + WC cadeirante
VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas 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 privativo,1 vaga de 
garagem,no edifico:elevador,escadas,serviço de limpeza,portaria 
virtual,monitoramento 24h,WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m²,2wc,coz
VL.CASTELO BRANCO–R$1200,00–38m²,2wc,1 vaga de garagem
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m²,2wc,1 vaga de garage,saca-
da,ar condicionado,montado para estética
JD.PAU-PRETO – R$1980,00 – clinica já funcionando. Para médicos 
: piso porcelanato,ar condicionado,pia,wc privativo. Para dentistas 
: piso porcelanato,ar condicionado,pia,espaço para esterilização,já 
esta pronta para receber o equipo. Com direito a secretaria,luz,a-
gua,iptu,limpeza e telefone

TERRENOS

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

GALPÃO

DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m²

B4 Imóveis

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

SL00343 – MORADA DO SOL - SALÃO - comercial com 190m² 
de construção com 02 WC, cozinha. Estacionamento frontal e 01 
vaga no subsolo. - R$6.000,00+IPTU

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

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

VENDA - OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO! LOCAÇÃO

TERRENO NO CONDOMÍNIO ESPLENDOR - TR01050 
Terreno plano com 294m² - R$420.000,00

Casa com 211m, 3 quartos, 2 banheiros, sala, copa, cozinha, área de serviço, garagem 
para 2 carros! Mais 1 casa de 30m no mesmo terreno nos fundos, 1 quarto, banheiro, 
sala, copa, cozinha, garagem pra 1 carro! Terreno de 250m. Valor R$380.000,00 aceita 
troca. Rua Antônio cantelli 276 jardim morada do sol - Antiga Rua 77 (perto do UPA)

Residencial Raquel - 234 
metros de área comum e 
134 de área útil, apto nº 
122 último andar, dois apar-
tamentos por andar. Com 
três quartos, sendo uma 
suíte master, um banheiro 
social e lavabo, área de 
serviço com dependência 
de empregada, sala de 
Tv e copa, sala de estar, 
varanda gourmet cozinha e 
quartos todos com armários 
planejados, duas vagas 
de garagem condomínio 
R$680,00 por mês. Valor. 
R$790 mil. Aceitamos troca 
com terreno ou casa até 
50% do valor.

VENDE-SE CASA VENDE-SE APARTAMENTO

ALUGA-SE SALA COMERCIAL - Sala comercial no Jardim Alice 1º e 2º andar - 90m Valor R$900,00 e 2º pavimento R$700,00 - Direito com proprietário. Rua Dr. Renato Rígio, 1697

FONE: 9.9796-5224 / 3894-7737

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA108 – JD.EUROPA – R$290 MIL – suíte,coz conjugada 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,la-
vanderia,quintal,garagem descoberta para 5 carros.
CA267 – JD.PANORAMA – R$360 MIL – 2dorms,sala,coz 
planejada,varanda,piscina,churrasqueira,garagem
CA426 – PQ.INDAIA – R$500 MIL – sobrado tríplex – piso 1 : 
sala 2 ambientes,sala de jantar,wc,cozinha planejada,copa,dis-
pensa. Piso 2: 3dorms (2st),wc,lavanderia,coz com armários. 
Piso 3: sacada,dorm,sala,wc. Garegem,área gourmet.

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$360 MIL – 3dorms(1st),sala,-
coz,wc,piscina,churrasqueira,garagem para 2 carros 
CA350 – JD.REGENTE – R$520 MIL – 3dorms (1st),sala 2 
ambientes,lavabo,coz planejada,dispensa,wc,churrasqueira,ar 
comdicionado em todos os cômodos,portão eletrônico,garagem 
para 3 carros.
CA.395 – MARIA HELENA – R$1.350.000,00 – 3dorms(1st com 
closet),sala de estar pé direito duplo,jantar e tv,lavabo,varanda,-
copa,coz,lavanderia,escritório,despensa,deposito,piscina,chur-
rasqueira,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, lavande-
ria, 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,lavan-
deria,dorm de empregada,dispensa,piscina,churrasqueira, 
gramado,quintal,pomar,garagem 

APARTAMENTOS

AP.515 – CIDADE NOVA - R$350 MIL – 3dorms,sala,coz,2 wc,la-
vanderia,garagem coberta para 2 carros.
AP.542 – CHACARA DO TREVO – R$370 MIL – 3dorms(1st)
sala de estar e jantar,varanda,coz,2 wc,ar condicionado,garagem 
coberta para 2 carros.
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms,sala,coz,wc,lavande-
ria,1 vaga de garagem,moveis planejados
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planejado),sala,coz 
planejada,wc,garagem

TERRENOS

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

 TE.24 – JD. DOS SABIAS – R$115 MIL – 150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.68 -  ALTO DE ITAICI – APARTIR DE R$179 MIL – apartir 
de 305m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 M²  R$250 MIL
CH703. – JD. PANORAMA – R$850 MIL – dorm,sala,coz,wc,campo 
de futebol,garagem
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$110 MIL – 930m²
SI.913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$2.500.000,00 -  40.023 m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 
5 comodos,2 casas de 4 comodos,galpão de 150m2,tanque de 
água,nascente com córrego,piscina 3x5m,plantação de uva. Ao lado 
estamos vendendo outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

 IC.12 – JD.MORADA DO SOL – R$380 MIL – SALÃO E CASA - 
2dorms,sala,coz,WC,garagem para 5 carros. 

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
PQ. DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm,coz,wc
JD. CARLOS ANDROVANDI–R$500,00–2dorms,sala,coz,wc,sem 
garagem
PQ. INDAIA – R$650,00 – dorm,coz,wc.
JD. CALIFORNIA – R$750,00 – dorm,sala,coz,wc
JD. CALIFORNIA – R$850,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
JD. MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms,sala,coz,wc,en-
trada de moto
VL. ALMEIDA – R$900,00 – dorm,sala,coz,wc,quintal,garagem.
JD. MORUMBI – R$900,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem.
PQ.INDAIA – R$950,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
JD.MORADA DO SOL – R$950,00 – 2dorms,sala,coz,wc,sem 
garagem
CIDADE NOVA – R$1100,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
CENTRO – R$1150,00 – 2dorms,sala,coz,wc,sem garagem.
JD.BELA VISTA – R$1200,00–2 dorms,sala,coz,wc,quintal,-
garagem
VILA ALMEIDA – R$1200,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem 
para 1 carro.
JD.REMULO ZOPPI – R$1300,00–2dorms,sala,coz,wc,garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms,sala,coz,3wc,as,-
quintal,garagem para 3 carros. (sobrado)
CIDADE NOVA – R$1600,00 – 3dorms (1st),sala,coz,wc,chur-
rasqueira,garagem
CENTRO – R$1600,00 – 2dorms (1st),sala,coz,wc,garagem 
para 2 carro
JD.VALENÇA – R$2 MIL – 3dorms (1st com closet),sala,copa,-
coz,wc,lavabo,churrasqueira,garagem coberta para 3 carros.
JD.VALENÇA- R$2500,00 – 3dorms(1stcom closet),sala de 
estar e jantar,coz planejada,lavabo,área para churrasco,todos os 
cômodos com armários,ar-condicionado,garagem para 3 carros 
cobertos,portão eletronico
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 planeja-
da,lavabo,lavanderia,dorm e WC de empregada,escrit.,disp.,pisci-
na,área gourmet completa,salão de festa,portão eletrôn.,gar. para 
2 carros coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$570,00 – dorm,sala,coz,wc



B5Imóveis

CASA VENDA NO JARDIM BRASIL - LOTE DE 250M2, 03 DORMITORIOS (01 SUITE), WC SOCIAL,SA-
LA,COZINHA AMERICANA, LAVANDERIA,VARANDA ENTRADA PRA VÁRIOS CARROS. R$250.000,00.

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03435 – VL. CANDELÁRIA – 3 cômodos s/ gar. R$600,00 
+ IPTU
CA03647 – JD. PAU PRETO – 3 cômodos s/ gar. R$600,00 
+ IPTU
CA03553 – CARLOS ALDROVANDI – 3 cômodos s/ gar. 
R$650,00 isento de IPTU
CA03447 – VL. VITÓRIA II – 3 cômodos c/ gar. R$750,00 
+ IPTU
CA03862 – CIDADE NOVA I – Kitnet mob. c/ 1 dorm, WC e 
coz. R$770,00 isento de IPTU

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA02732 – JD. CALIFÓRNIA – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$900,00 + IPTU
CA03855 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, sala e coz. 
R$900,00 isento de IPTU.
CA1755 – CECAP – 2 dorms, sala, coz e gar. R$1.100,00 
+ IPTU
CA03823 – CENTRO - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$1.100,00 isento de IPTU

VENDAS

LOCAÇÃO

SALAS COMERCIAIS

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

SALÕES COMERCIAIS

SL00288 – 40m² c/ WC. R$1.000,00 + IPTU
SL00343 – CENTRO – 84m² c/ WC, estac, ar cond e elevador. 
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

GL00173 – REC. CAMP. JOIA – Cob. 200m², coz e 2 escri-
tórios c/ WC. R$3.500,00 + IPTU
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

CA02985 – JD. POMPEIA – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.200,00 + IPTU
CA03863 – JD. FLÓRIDA – 2 dorms. (1 suíte), sala, coz, gar 
e 1 dorm. nos fundos. R$1.200,00 + IPTU
CA02599 – JD. MORADA DO SOL – 2 dorms (1 suíte), sala, 
coz e gar c/ 1 dorm e WC nos fundos. R$1.200,00 + IPTU
CA03853 – CIDADE NOVA II – 2 dorms, sala, coz, gar e edícula 
com 1 dorm. e coz. R$1.500,00 + IPTU

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

CA1483 – JD. MORADA DO SOL – 3 dorms (1 suíte), sala, 
coz e gar. R$1.000,00 + IPTU
CA02171 – CAMARGO ANDRADE - 3 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.000,00 + IPTU
CA0436 – JD. ITAMARACÁ – 3 dorms (1 suíte), sala, coz, 
copa, churrasq. e gar. R$1.600,00 + 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.
AP01301 – ED. COCAIS II - 2 dorms, sala, coz. e 1 vaga cob. 
R$1.000,00 + IPTU + Cond.
AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, coz. plan. 
e 1 vaga. R$1.500,00 + IPTU + Cond.

TERRENOS

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

CHÁCARA

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

CASA VENDA JD. MORADA DO SOL 02 DORMITÓRIOS, SENDO UM SUITE,WC SOCIAL,SALA, 
COZINHA, LAVANDERIA COBERTA, ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE MAIS 01 DORMITÓRIO,  

GARAGEM COM PORTÃO ELETRÔNICO PARA 02 AUTOS, EDICULA COM QUARTO DE DESPEJO, 
EDIFICADA EM LOTE DE 5 X 33=165M2. ÓTIMO ACABAMENTO E BOA LOCALIZAÇÃO, 

PRÓXIMO AO PQ. ECOLÓGICO. R$270.000,00 TEL=19-99762-7997/39353294

CASA A VENDA COND. PARK REAL - 03 DORM. (01 SUÍTE), SALA ,COZ, WC SOCIAL, LAVANDERIA, 
CHURRASQ., 02 VAGAS DE GARAGEM, CONDOMÍNIO POSSUI: QUADRA POLIESPORTIVA ,QUADRA DE 
TENIS, SALÃO DE FESTA COM CHURRASQUEIRA, PLAYGROUND, ÁREA VERDE, PORTARIA 24 HRS COM 
CONTROLE DE ACESSO. ÓTIMO ACABAMENTO! R$420.000,00. ACEITA FINANCIAMENTO. TERRENO E 

IMÓVEL DE MENOR VALOR COMO PARTE DE PAGAMENTO. AGENTE SUA VISITA!

ALUGA-SE APTO EDIFÍCIO NAÇÕES - (PQ DAS NAÇÕES - 1º ANDAR ), 2 DORMS, SALA, COZINHA, WC E 
LAVANDERIA, 01 VAGA DE GARAGEM COBERTA. R$ 1200,00 (JÁ INCLUSO CONDOMÍNIO)

CASAS

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

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03756 – MORADAS DE ITAICI – 2 dorms, sala 2 
amb, coz, lavand. estendida, área coberta no quintal e 
1 vaga. R$320.000,00
CA03835 – COND. BRÉSCIA - 3 dorms (1 suíte), sala, 
2 banheiros e 2 vagas. R$570.000,00
CA03846 – RES. VIENA - 3 dorms (1 suíte), 2 salas, 
3 banheiros e 2 vagas. R$820.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, 
escrit, lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo e jantar, 
coz, área gourmet, pisc, cascata em granito preparada 
p/ aquecedor solar, paisagismo e 4 vagas (2 cobertas). 
R$840.000,00
CA03834 – COND. DONA LUCILA - 3 dorms (1 suíte), 
sala, 2 banheiros e 2 vagas. R$890.000,00

APARTAMENTOS

OPORTUNIDADE – JARDIM TROPICAL - 
2 dormitórios sendo 1 suíte, sala 2 ambientes, cozinha, 
lavanderia, WC social, varanda gourmet e 1 vaga de 
garagem. R$240.000,00. Aceita proposta.

AP01315 – PORTAL DAS FLORES - 3 dorms c/ AE, sala, coz. 
planejada, lavand, WC e garagem. R$280.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / GUARUJÁ – 
SP - 1 dorm, sala, coz, lav, wc, sacada e 1 vaga. R$320.000,00
AP01342 – CENTRO - 2 dorms (1 suíte), 2 salas, 2 banheiros 
e 1 vaga. R$380.000,00
AP01344 – ED. GRAÚNA - 3Ds (1 suíte), sala, coz. planejada, 
lavand. e 2 vagas de garagem. Apto mobiliado. R$530.000,00
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classificados
ClassificadosB14

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 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 com 3 dorms no Jd. 
dos Imperios R$380 MIL  - 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Oferta Imperdível - 3 casas 
de 02 cômodos e wc em lote 
de 125m² na Morada DO Sol, 
ideal para locação, com ren-
da de R$1.600,00 por mês 
por apenas R$180.000,00. 
ou R$70.000,00 de entrada 
+ 73 X R$1.650,00
Oportunidade Única - Jar-
dim Morada do Sol – rua 77 
próximo ao Parque Ecoló-
gico de R$210.000,00 em 
oferta somente para o mês 
de Julho por R$195.000,00 
03 dormitórios, suite, gara-

gem, bom acabamento em 
lote de 125m2. F. 9.9762-
7997/3935-3294
Jd. Colibris - 2 dormitórios 
(1 Suíte) sala- cozinha –wc 
social- lavanderia, garagem 
p/02 autos. oportunidade 
única!! em oferta para o mês 
de julho de: R$300.000,00 
por apenas: R$245.000,00 
ac. financ, ou terreno no 
negócio. F. 9.9762-7997 / 
3935-3294
Jd. Colibris, 3 dormitórios 
(1 suíte) sala, cozinha, wc 
social, lavanderia, garagem 
p/ 2 autos. oportunidade 
única! em oferta para o mês 
de julho de: R$300.000,00 
por apenas: R$265.000,00 
ac. financ, ou terreno no 
negócio. F. 9.9762-7997 / 
3935-3294
Jardim Hubert: 3 dormitó-
rios (1 suite) cozinha ameri-
cana, mezanino nos fundos, 
garagem c/portão eletronico 
– lote de 130m2. oportunida-
de única!! de R$290.000,00. 
em oferta durante o mês 
de julho por R$270.000,00 
aceita lote/ financiameno. 
F. 9.9762-7997 / 3935-3294
Jardim Adriana - excelente 
casa em dois pavimentos, 
sendo no pav superior: 2 dor-
mitórios (1 suite) wc social, 
sacada com porta balcão 
com vista para o parque 
ecológico e no pav inferior: 
sala 2 ambientes, lavabo, 
wc social, lavanderia, edi-
cula  e grande espaço de 
terreno com piso ideal para 
piscina, garagem com portão 

granitos, tetos trabalhados, 
esquadrias em alumínio, 
muitas tomadas e muita ilu-
minação  ampla e bela esca-
da mais, garagem coberta e 
jardim. R$680.000,00 estuda 
financiamento. Localização 
especial 19-9.97519921. 
creci 65362.
VENDE-SE CASA - Ref.: 
CA00085 – Condomínio 
Jardim Brescia - Indaiatu-
ba/SP - 134m² útil/ 200m² 
total - Valor: R$ 530.000,00 
- Fone: (19) 99799-5771. 
VENDE-SE CASA - Ref.: 
CA00086 – Jardim Olinda 
– Indaiatuba/SP- 100m² 
util/ 125m² total - Valor: R$ 
320.000,00 - Fone: (19) 
99799-5771.
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. Valor 
R$400.000,00. Alugada 
com renda de R$1.5000,00 
mensaias. Contato F.:(19) 
98288-1728
 

Cond. Parque dos Guaran-
tãs - 3 dormitórios (1 suite c/ 
armários embutidos), sala, 
lavabo, cozinha, lavanderia, 
churr. e 2 vagas de garagem. 
R$1.900,00 + IPTU + Cond. 
F. (19) 99778-4336
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
Aluga-se casa no Jardim 
Tropical com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, lavanderia e 
garagem. Valor: R$1.000,00. 
Tratar F.: (19) 3875-4737
ALUGA-SE CASA - Ref.: 
CA00084 – Condomínio 
Montreal Residence - Indaia-
tuba/SP - 175m²  útil/ 181m² 
total - Valor: R$ 4.000,00 + 
IPTU: R$ 190,00 + Condomí-
nio: R$ 160,00 - Fone: (19) 
99799-5771.  

ALUGA-SE CASA - Ref.: 
CA00079 – Condomínio 
Residencial Maria Dulce  - 
Indaiatuba/SP – 220m² útil/ 
300m² total -  Valor: R$ 
5.400,00 + Condomínio: R$ 
270,00 - Fone: (19) 99799-
5771   
 

Vende-se apartamento Ed. 
Portal das Flores - 3 dor-
mitórios, sala, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia e 1 vaga. 
R$280.000,00. Fone: (19) 
99721-0395
Apartamento Pq.São Lou-
renço - 2 dormitórios, WC so-
cial, sala, cozinha americana 
integrada à lavanderia, 1vaga 
de garagem e área de lazer 
completa. R$194.900,00. 
Aceita  financiamento ban-
cário. Fone: (19) 99164-1734
Vende-se ou aluga-se apt 
no Centro Ed. La Spe-
zia– APTO. MOBILIADO 
com 2 dormitórios e 1 vaga. 
R$1.800,00 ou R$380.000,00. 
Fone: (19) 99721-0395
ALUGA – SE OU VENDE 
- SE APARTAMENTO CO-
CAIS II - 2 dormitórios, ba-
nheiro, sala, cozinha, lavan-
deria e 1 vaga de garagem 
coberta. R$1.000,00 + IPTU 
+ Cond. ou R$200.000,00. 
Fone: (19) 99168-6945
Apartamento com 3 dorms 
na Cidade Nova R$ 800 MIL 
- (19) 98254-7703 CRECI 
74.092
Apartamento com 3 dorms 
na Cidade Nova R$350 MIL 
- (19) 98254-7703 CRECI 
74.092
Apartamento com 3 dorms 
no bairro chácara do trevo 
R$370 mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Jd. Colibris- AP00862 - 02 
dorm, sala, cozinha(planeja-
da), banheiro, garagem p/01 
carro . cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.
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 Apartamento Resi-
dencial - Nações Unidas, 
Jd. Alice Indaiatuba/SP. 
02 dorm. (um com móveis 
planejados), sala de estar e 
jantar, cozinha planejada, la-
vanderia c/ armário, WC, ga-
ragem para 01 carro coberta, 
1º andar. Baixo condomínio 
e IPTU - Vendo mobiliado. 
F.: (19) 3394-2197 - cel: (11) 
98635-7556
Vendo Apartamento. Valor: 
R$155.000,00. Aceito 50% 
de entrada e financiamento 2 
dormitórios. Jardim Morum-
bi. Tratar com proprietário. 
F.: (19) 99482-6697 F.:(19) 
3875-3201
Vendo ou troco Aparta-
mento Villagio D’Amore. 
3 dormitórios sendo 1 suí-
te, salas de estar/jantar. 
Cozinha, área de serviço, 
banheiros com móveis pla-
nejados. Garagem para 1 
carro (80m²). Acabamento 
em porcelanato 3º andar 
TROCO por 2 terrenos, de-
pendendo do local pago a 
diferença. F.: (19) 99913-
9801 / (19) 3800-4078
Vendo apartamento novo 
Residencial Belvedere - 3 
dormitórios sendo 1 suíte 
com espaço gourmet, ar 
condicionado sala e quar-
tos, 9º andar sol da manhã. 
Aceito permuta de terreno 
no Bréscia ou Mantova como 
parte do pagamento. Valor: 
R$ 275.000,00. Tratar direto 
com proprietário F.: (19) 
99612-7897
Vende-se apto Cond. Por-
tal das Flores - 3 dorm; cozi-
nha planejada; 1 vaga; área 
de lazer completa. R$ 259 
000,00 - F.: (19) 992569976 
ou (19) 99368-2711
Vende-se apto Cond. Feli-
citá - 3 dorm (suíte); 2 vagas;  
cozinha e quarto planeja-
dos; varanda gourmet; área 
de lazer completa. R$ 350 
000,00. F.: (19)99928-8133 
ou (19) 99256-9976
VENDE-SE APARTAMEN-
TO: AP00037- Condomínio 
Edifício SOHO– Indaiatuba/
SP- 85m² total - Valor: R$ 
477.000,00 - Fone: (19) 
99799-5771
Vendo apartamento pronto 
para morar. Condomínio 
Village Azaléia. Com 3 
dorm., 1 vaga p/ carro e área 
de lazer. Tratar com proprie-
tário (19) 99127- 1799

 

Aluga-se ou Vende-se 
apartamento Cocais II - 2 
dormitórios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 1 
vaga de garagem coberta. 
R$1.000,00 + IPTU + Cond. 
ou R$200.000,00.Fone: (19) 
99168-6945
Aluga-se apartamento Ed. 
Royale - 3 dormitórios com 
armários (2 suítes), banhei-
ro, sala, cozinha planejada, 
lavanderia, varanda gourmet 
e 2 vagas de garagem no 
2º subsolo. R$2.000,00 + 
IPTU + Cond.Fone: (19) 
99168-6945
Alugo Apto no Centro de 
Indaiatuba- Edifício Ana 
Lúcia, na Rua Cinco de 
Julho, 3 dormitórios (1 suíte), 
sala ampla 2 ambientes com 
sacada, cozinha, área de 
serviço com WC empregada, 
WC social, área útil 120 m² , 
2 vagas cobertas, aquecedor 
à gás central, portaria 24 
horas com segurança. Não 
é permitido animais. R$ 
1.600,00 isento de condo-
mínio, água e IPTU. Fones: 
(19)3875-4297/ Whatsapp 
(19)997252157.
ALUGA-SE APARTAMEN-
TO: Ref.: AP00039 – Con-
domínio Edifício Kellen- In-
daiatuba/SP - 85m² total 
- Valor: R$ 1.400,00 + IPTU 
+ Condomínio: R$ 380,00- 
Fone: (19) 99799-5771
ALUGA-SE APARTAMEN-
TO: Ref.: AP00038 – Con-
domínio Edifício Di Napo-
li- Indaiatuba/SP –114m² 
total -  Valor: R$ 1.850,00 + 
Condomínio: + IPTU- Fone: 
(19) 99799-5771

 
Sítio 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 In-
daiatuba. Com 470.000m² 
equivalente a 20,00 alqueire, 
boa topografia, região sul da 
Bahia a 220km de Salvador 
pela BR 101. Situado na 
região do Vale do Jiquiriça, 
a 7km da cidade de Mutuipe. 
A propriedade fica a 4 km 
da BR 420 no municipio 
de Mutuipe, e a 70km da 
cidade de Valença região de 
belas praias do litoral baiano 
com aeroporto operando 
com voos da (Azul) aos 
sabados saindo de Viraco-
pos em Campinas-SP. A 
propriedade esta distribuída 
em pastagem, lavoura de 
cacau, outras e pequena 
mata. Energia passa dentro 
da propriedade. Casa sede 
nascente com água boa 
sendo preservada em três 
locais da propriedade. Do-
cumento ITR OK. Opções 
para plantação de feijão, 

eletronico. de R$350.000,00 
em oferta durante o mês de 
julho por R$290.000,00 F. 
9.9762-7997
Oferta Inacreditável - tro-
ca-se chácara de 1000m2 
(só o terreno) em Indaiatuba 
+ casa no Jardim Laguna 
em Salto, por casa em lote 
inteiro em Indaiatuba F. 
9.9762-7997 / 3935-3294.
Condomínio Vista Ver-
de CC00057 - 03 suites 
com closet, sala, lavabo, 
piscina, churrasqueira, co-
zinha, banheiro, garagem 
pra 02 carros. A.T108M². + 
COND.214,00 R$689.000,00 
F. 3875-2215
Cond. Vista Verde (ITAICI) 
CC00059 - 3 dorm.com 01 
suite ,sala , cozinha, a.s, wc, 
garagem p/ 02 autos. COND. 
214,00 + IPTU:90,00. A.T: 
175M²  R$ 520.000,00. F. 
3875-2215
Vila Brizola – CA02996 Casa 
frente – Sala, cozinha, 01 
dormitório, Wc. Casa fundos 
– 01 dormitório, cozinha, Wc. 
R$190.000 (19) 3875-2215
JD. COLIBRIS - AP00862 
02 DORM, SALA , COZI-
NHA(PLANEJADO), BA-
NHEIRO, GARAGEM P/01 
CARRO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA.  R$ : 
175.000,00. (19) 3875-2215
Vendo ou Alugo - Casa tér-
rea Portal dos Ipês. Com 3 
suítes, sem piscina, cozinha 
planejada e aquecedor solar. 
(19) 3800-4078 (19) 99913-
9801 Aceito 50% casa ou 
terreno. 

 Jd. Tropical – 2 dormitó-
rios sendo 1 suíte, sala 2 
ambientes, cozinha, lavan-
deria, WC social, varan-
da gourmet e 1 vaga de 
garagem. R$240.000,00 
Aceita proposta. Fone: (19) 
99194-0145
Casa térrea, 3 quartos sen-
do 1 suíte, wc social, sala 
e cozinha ampla, área de 
serviço fechada, garagem 
p/ 3 carros, portão eletrôni-
co e ampla área verde. AC 
145m2 e AT 387m2. Tratar 
direto com proprietário tel. 
19 9 7403-1950.
Vendo edícula toda florida 
e murada com planta 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 eletronico, 
cerca elétrica, aquecedor 
solar, área gourmet, piscina 
3x5, casa com 7 comodos 
sendo 2 banheiros e lavan-
deria. Tratar com proprietário 
F.: (19) 3816-2011- 99487-
5089
Vendo casa em Salto nova 
- Acabamento de primei-
ra. Recanto do Guaraú - 3 
dormitórios sendo 1 suíte, 
garagem para 2 carros . 
AT: 175m² AC: 92,5m². Va-
lor : R$250.000,00 F.: (19) 
99612-7897. Aceito permuta 
com terreno em Indaiatuba.
Jardim Montreal - Excelen-
te casa térrea com 106m2 
– AT150, 3 D (1 suíte), wc 
social cozinha c/ balcão 
e mesa de granito, sala 
de jantar e sala de visi-
ta, churrasqueira com wc, 
aquecimento solar, prepa-
rada p/ ar condicionado, 
porcelanato, esquadrias em 
alumínio e tudo mais, gara-
gem coberta. R$490.000,00. 
19-9.97519921 creci 65362.
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, 
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milho, mandioca, café e 
outros. Isso em virtude da 
boa media de chuvas/ano 
na região e as nascentes 
existentes na propriedade. 
Contato F.:(19) 98288-1728. 
WhatsApp.
 

Aluguel nunca mais!  Lo-
tes residenciais - 150m2,  
em bairro formado, com 
toda estrutura. Venda com 
financiamento bancário jun-
tamente com a construção! 
sua oportunidade de sair do 
aluguel! Valor do lote  ape-
nas R$ 110.000.00  F.(19)  
97412.0317  - creci 64690 
Oportunidade. Cond. Maria 
Dulce - Terreno de 300m². 
Ótima topografia. Fone: (19) 
99166-8272 – 98333-5694
Terreno Industrial - 1.000 
m² planos. Fone: (19) 99166-
8272
Terreno Cond. Terracota - 
1.000m². Ótima topografia. 
Fone: (19) 99166-8272 – 
(19) 98333-5694
Vendo terreno Jardim 
Regina. Ótima topografia 
250m². Valor R$195.000,00 
Tratar F.: (19) 99774-4452.
Terreno no Condominio  
Residencial Dona Lucilla. 
Condomínio de alto padrão,  
área de 379,20m2. Preço 
abaixo do mercado, R$275 
mil (R$725,00 o m2). Aceita 
permuta com apartamento 
de valor similar.  Direto com 
o proprietário. Imóvel quita-
do. F.:19-98128-7316.

Vende-se  ter reno no 
condomínio Vista Verde 
175m². Próximo a porta-
ria. Tratar com proprietário. 
F.: (19) 99792-1440 / (19) 
99774-3834
Jardim Bréscia - Oportuni-
dade única, TERRENO com 
200m2, plano, na quadra 
A, com escritura e registro, 
R$165.000,00. Discute-se 
proposta. 19-9.97519921. 
Vendo/ Troco : Terreno de 
300 m² plano, melhor local 
Jd. Esplanada I à 50 metros 
da Av. Parque Ecológico, 5 
minutos do centro, próximo 
ao colégio Objetivo e o novo 
Sumerbol, padaria Suiça 
e Gianinni. Fácil acesso à 
rodovia. Aceito terreno de 
menor valor em loteamento 
aberto. Doc. OK. F.: (19) 
98288-1728 (whatsapp) / 
(19) 3875-2860 - Valor R$ 
235.000,00 (tratar com pro-
prietário)
VENDE-SE TERRENO - 
Ref.: TE00024 – Condomí-
nio Quintas da Terracota 
- Indaiatuba/SP – 1.200m² 
total - Valor: R$ 265.000,00 
- Fone: (19) 99799-5771.  
Jardim Laguna - Terreno 
de 302m² planos. Aceito 
veiculo como pagamen-
to. R$190.000,00. F.: (19) 
98282-9020

 

Galpão Industrial Vitória 
Martini – 770 A/T e 375 
A/C. R$4.500,00 Fone: (19) 
98333-5694 – (19) 99166-
8272

Vendo sobrado comercial 
- Salão comercial e casa 
na parte superior – 360m² 
A/T e 300m² A/C. Fone: 
(19) 99166-8272 ou (19) 
98333-5694
Vende-se ponto – Jd.Re-
gina. Salão odontológico - 
40m² mobiliado, 2 banheiros 
e garagem para 2 carros. 
R$25.000,00. Fone: (19) 
99778-4336
Sala nova 39m2, 2WC, 1 
vaga na garagem, situado 
no torre medical. Direto com 
o proprietário. Tel. (19) 9 
8239-4260
ALUGA-SE SALA COMER-
CIAL - Ref.: SA00004 - Vila 
todos os Santos - Indaiatuba/
SP - 50m² útil/ 50m² total - 
Valor: R$ 800,00 - Fone: (19) 
99799-5771.   
 

Cursos de cabeleireiro, 
manicure, maquiagem, 
depilação e barbearia.
Informe a senha J46 para 
receber desconto especial! 
Ligue: (19) 3318-4441 /
Whats 98965-8498
Cursos de cuidador de 
idoso, atendente de far-
mácia, informática, ro-
tinas administrativas e 
logística. Informe a senha 
J46 para receber desconto 
especial! Ligue: (19) 3318-
4441 /Whats 98965-8498
Procuro máquina de cos-
tura caseira, usada P/ 
COMPRAR -Interessados 
ligar (19) 3935-1633
Vendo uma potência p/ 
carro STETSOM CL 950. 
Valor a negociar. (19) 3875-
7624
Vendo bebê conforto R$ 
100,00. F.: (19) 3875-7624
Vendo tapete de vários 
tamanhos semi-novos a 
partir de R$ 50,00. (19) F.: 
3834-1367 (19) 9648-9124 
Dona Jandira
Vendo TV SONY 36 pole-
gadas R$ 250,00 Entrar em 
contato (19) 98355-9959
Vendo ar condicionado, 
marca Consul  12.000 
ptu. Valor R$ 1.000,00 
Entrar em contato (19) 
98355-9959

Vendo 1 freezer vertical R$ 
300,00. PORTAO 1,80X3- 
$400,00. MÁQUINA DE RE-
CARREGAR CARTUCHO 
R$ 300,00 E JOGO DE COR-
REMAO 12M DE ALUMINIO 
SEMINOVO - (19) 3935-1633
Desejo comprar cristaleira 
antiga. Entrar em contato (19) 
3834-1367
Vendo cama de solteiro 
madeira maciça ótimo estado. 
R$ 350,00 F.: (19) 99259-1877 
/ 3017-5541
Vendo alto falante de carro. 
Valor a negociar. (19) 3875-
7624
Vendo 1 panela de arroz 
Japonesa grande Valor: 
R$150,00. F.: (19) 3834-1367 
- (19) 996489124
Vende-se título familiar 
do clube 9 de julho. Valor 
R$1.500,00. Sem pendências. 
F.:(19) 99681-2307
Vendo Bicicleta Scott Im-
portada de R$2000,00 por 
R$800,00. F.:(19) 3935-6985
Vendo Portão de 3m X 1,80. 
Valor: R$300,00 F.: (19) 3935-
1633
Vendo uma maquina de 
recarregar cartucho. Valor 
R$300,00 F.: (19) 3935-1633
Vendo uma porta de correr de 
vidro 1,60m. Valor: R$300,00 
F.: (19) 3935-1633
Vendo uma televisão de 14 
polegadas de tubo Valor: 
R$100,00 F.: (19) 3935-1633
Vendo um teclado Casio novo 
Valor: R$400,00 F.: (19) 3935-
1633
Vendo carrinho de churras-
queira INOX. Valor: R$ 550,00. 
F.: (19) 3875-7624
Vendo Vidros dianteira e tra-
seira para carro modelo: Cor-
cel. Valor: R$150,00 (cada) F.: 
(19) 3875-7624 
Vendo DVDs raros, dese-
nhos e seriados R$0,80 cada. 
F.:(19) 99193-2917 WhatsApp
Vendo Bacia branca de ba-
nheiro nova R$10,00. F.: (19) 
99193-2917 WhatsApp
Vendo uma camera Tek-Pick, 
grava vídeo, som, tira foto, web 
cam nova na caixa. R$200,00. 
F.: (19) 99193-2917 WhatsApp
Vendo ventilador de pedestal. 
Valor: R$100,00 F.: (19) 3834-
1367 - (19) 996489124
Vendo Tampo de Vidro 1,50m 
X 1,50m. Vidro temperado 
10mm. Valor: R$500,00 F.: 
(19) 3875-4485 Odete
Vendo Máquina de costura 
Brilhante. Valor: R$500,00 F.: 
(19) 3875-4485 Odete
Vendo Tablet DL novo, com 
garantia de 3 meses. Valor a 
negociar F.: (19) 3875-7624

 
Vendo Fiat Tempra SX 
modelo: 96/97 cor: Azul. 
Bom estado de conserva-
ção. Kilometragem original. 
Valor: R$6.500,00 F.: (19) 
3875-9524

empregos

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

CURRÍCULO PELO 
SELECAO@JOBLINERH.COM.BR

ACESSE NOSSO SITE: 
WWW.JOBLINERH.COM.BR

FONE: (19) 3834-8862 / 
3835-5215

AUXILIAR DE LIMPEZA  – 
Experiência na função. Ensi-
no fundamental. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos e aos 
finais de semana em limpeza 
de empresas e condomínios.
AUXILIAR DE PROCESSO - 
Experiência em programação 
de máquina CNC nos coman-
dos: Fanuc, Siemens,  Fagor 
e Msc. Conhecimento em 
programar máquina de medir 
coordenadas (tridimensional). 
Conhecimento em emissão de 
PPAP / FMEA. Conhecimento 
em Solid works / Autocad. 
Conhecimentos em Excel/
emissão indicadores. Residir 
em Indaiatuba ou região.
CALDEIREIRO – Ensino mé-
dio completo. Experiência 
na função comprovada em 
Carteira. Experiência em Sol-
da TIG e noções em Solda 
Inox. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Desejável possuir Curso 
na área de solda e montagem.
CONSULTOR (A) DE RE-
CURSOS HUMANOS – Ex-
periência em Recrutamento 
& Seleção. Desejável expe-
riência anterior em Agências 
de empregos ou empresas de 
Terceirização. Residir em In-
daiatuba, Salto ou Itu. CNH B. 
CONSULTOR (A) COMER-
CIAL – Experiência anterior 
em empresas do Ramo de 
Terceirização de Serviços de 
Limpeza e Portaria ou Agência 
de empregos. Experiência em 
vendas de Serviços de Recru-
tamento & Seleção, temporá-
rios e terceirização. Residir em 
Indaiatuba. CNH categoria B. 
Irá dirigir os carros da empresa 
em Indaiatuba e região.
MECÂNICO DE MANUTEN-
ÇÃO – Experiência em ma-
nutenção mecânica preventiva 
e corretiva de máquinas de 
usinagem. Curso técnico ou 
profissionalizante na área de 
mecânica industrial. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE TORNO 
CNC – Experiência na fun-
ção. Curso de Metrologia 
e Leitura e Interpretação 
de desenho. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. Dispo-
nibilidade de horário. 
SOLDADOR – Ensino médio 
completo. Experiência em 
Solda TIG e noções em Solda 
Inox. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Desejável possuir Curso 
na área de solda e montagem.
VENDEDOR (A) - Experiência 
na área de vendas no Ramo 
de material para construção. 
Ensino médio completo. Co-
nhecimentos com Informá-
tica. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

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

selecionar a vaga para se 
candidatar.

RUA 13 DE MAIO, 720 - CEN-
TRO - INDAIATUBA / SP - CEP 

13.330-000 
 FONE/FAX: (19) 3875-3759

AJUDANTE GERAL 
(8515): 
ANALISTA DE QUALIDA-
DE (8523): 
APLICADOR/ ORÇAMEN-
TISTA DE DEDETIZAÇÃO 
(8497): 
ASSISTENTE ADM/ FI-
NANCEIRO (8480): 
ASSISTENTE DE ALMO-
XARIFE (8527): 
ASSISTENTE DE DEPTO 
PESSOAL (8516): 
ASSISTENTE TÉCNICO 
DE MANUTENÇÃO (8484): 
ATENDENTE TECNICO 
SAC (8513): 
AUXILIAR ADMINISTRA-
TIVO (8531): 
AUXILIAR FISCAL (8514): 
AUX. PRODUÇÃO /CON-
TROLE DE QUALIDADE 
(8433): 
AUXILIAR DE PRODU-
ÇÃO (8528): 
AUXILIAR DE PRODU-
ÇÃO (8319): 
AUXILIAR DE PRODU-
ÇÃO 
AUX. DE VENDAS/ CO-
MÉRCIO EXTERIOR 
(8519): 
ENG. DE DESENVOLVI-
MENTO DE PRODUTO 
(8506): 
ESTÁGIO T. I. / REDES DE 
COMPUTADORES (8518): 
FERRAMENTEIRO CNC 
(8524): 
GERENTE INDUSTRIAL 
(8525): 
GERENTE DE LOJA 
(8453): 
MONTADOR ELÉTRICO 
(8501): 
MOTORISTA E (8530): 
OPERADOR DE MÁQUI-
NAS (8503: 
OP. MULTIFUNCIONAL/ 
OP. DE TORNO CNC 
(8476): 
OPERADOR DE TELE-
MARKETING (8494): 
PREPARADOR DE MÁ-
QUINAS (8457): 
TÉC. MECÂNICO DE INJE-
TORAS (8510): 
TÉCNICO EM SEGU-
RANÇA DO  TRABALHO 
(8529): 

Ajudante de eletricista 
Eletricista de manuten-
ção em geral
Empregada doméstica
Encanador industrial
Manobrista
Mecânico de auto em 
geral
Mecânico de manuten-
ção de ar condicionado
Mecânico de manu-
tenção de máquina in-
dustria
Monitor de transporte 
escolar
Oficial de serviços ge-
rais
Operador de máquina 
de dobrar chapas
Pintor de obras
Repositor de merca-
dorias
Soldador 
Supervisor de manu-
tenção industrial
Técnico de enferma-
gem
Técnico em segurança 
do trabalho
Tratorista agrícola
Vendedor

Rua Jacob Lyra, 344 - 
Fone: 38943369 

maisemprego.mte.gov.br
Horário de atendimentos de 

Segunda a Sexta-feira 
das 07h00 as 15h45. 

Documentos: RG, CPF, PIS e 
Carteira de trabalho original.

Vagas on-line, sujeitas 
a alterações a qualquer 
momento. Para saber a 

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

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

Ofereço-me como motoris-
ta de van para viagens com 
cursos de passageiros e es-
colares. Tratar com Rosane 
F.: (19) 99710-4661
Ofereço-me como pedrei-
ro, encanador, pequenos 
reparos na construção civil 
e pinturas. (19) 98329-
8580 (WHATS APP) Falar 
com João
Ofereço-me como insta-
lador de antenas digitais. 
Valor R$50,00 contato F.: 
(19) 98970-1976
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos crianças 
pessoas com necessidades 
especiais pré-operatório e 
etc atendimento hospitalar 
possui experiência e refe-
rência horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como passa-
deira e lavadeira de roupas 
e como cuidadora de de 
crianças. Atendo à domicí-
lio ou em minha residência. 
Entrar em contato com Val 
(19) 99448-0082 - whats 
app
Ofereço-me como cabe-
leireira e manicure  - cor-
te+hidratação+escova R$ 
50,00 (usamos produtos 
sem formol) - (pé e mão) 
R$ 25,00 *grátis um brinde 
(19) 99369-5615
Ofereço-me como limpeza 
e manutenção de piscinas e 
geral. F.: (19) 98332-1025
Ofereço-me como faxineira 
e passadora de roupas. En-
trar em contato no telefone 
(19) 99595- 9448
Ofereço-me como jardi-
neiro roçada de chácaras 
e limpezas. (19) 3875-7624
Ofereço-me como jardi-
neiro, pedreiro, encanador 
e eletricista . Tratar com 
Odair F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me como empre-
gada doméstica. Tratar com 
Sonia F.: (19) 98265-1498 
ou (19) 98239-0199
Ofereço-me  como ven-
dedor externo 10 anos 
de experiência F.: (19) 
98229-8807
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