
O Fantasma da Ituana luta até o fim e 
se despede da Copinha com garra

MÚSICA

Prêmio Nabor recebe inscrições até março

Conscientização 
da Água ocorre 
dia 27

Indivíduo é detido 
realizando tráfico 
de drogas 

Mulher mata 
marido no Jardim 
Pau Preto

Inscrições para 
Medicina seguem 
até dia 31

Protótipo 
autônomo da 
bigtrail R 1200 GS 

Acampamento 
mundial ocorre 
em Sumaré

Supermercearia 
Lopes comemora 
30 anos 

Future FC 
acontece em 
Indaiatuba

CORRIDA

PRISÃO

POLÍCIA UNIMAXAUTO IYFESPECIAL LUTA

No dia 27 de janei-
ro ocorre a Corrida Con-
scientização da Água. A 
largada e chegada acontece 
dentro do novo Parque do 
Mirim, e terá início às 8 horas.

Na ação de patrulha-
mento realizada no Mo-
rada do Sol, um indivíduo 
confessou estar realizando 
o tráfico de drogas. 

Uma atendente de 35 
anos matou o seu próprio 
marido. O homem chegou 
a ser socorrido, mas faleceu 
no hospital.

A prova, com 40 
questões e uma redação, 
será realizada no dia 03 
de fevereiro (domingo), às 
9h30, no campus I.

Um dos temas mais 
debatidos no meio auto-
motivo é o futuro da mo-
bilidade com os veículos 
autônomos. 

O evento promete re-
unir jovens de diversos 
países, promovendo o in-
tercâmbio cultural e a união 
entre universitários.

A Supermercearia 
Lopes completa amanhã, 
dia 19, 30 anos de fun-
cionamento e prepara uma 
grande comemoração. 

No próximo dia 25, 
às 19 horas,  Indaiatuba 
recebe o “Future FC” que 
promete combates com 
grandes lutadores. 
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Check-up é no 
Laboratório Dra. 
Edna Jaguaribe

GC e PM detém 
indivíduos em 
ação conjunta

SAÚDE

DENÚNCIA

Sempre em busca na 
prevenção da saúde do 
indivíduo e sua família, o 
laboratório criou um novo 
serviço: os check-ups, que 
incluem exames laborato-
riais e de imagem.

Na manhã do último 
sábado (12), duas pes-
soas envolvidas com o 
tráfico de drogas foram 
detidas. 
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Cidade passa ter 
oito escolas de 
período integral

EDUCAÇÃO

A Emeb Dom Ildefon-
so Stehle passará a ser de 
período integral neste ano. O 
atendimento será exclusivo 
para crianças do Ensino Fun-
damental, de 1º ao 5º ano. 

P. A7

Sétimo lote 
começa a ser 
pago

PIS/PASEP

O sétimo lote do PIS/
Pasep 2018-2019 começou 
a ser pago ontem. Podem 
receber o benefício os 
trabalhadores da iniciativa 
privada nascidos em janei-
ro e fevereiro.

P. A8

A Fundação Pró-Memória recebe, até 30 de março, as inscrições para o 18º Prêmio Nabor Pires Camargo – Instrumentista. A ficha de 
inscrição e o regulamento completo do concurso estão disponíveis no site oficial da fundação. 

HEMOCENTRO CAMPINAS

A Fiec realiza no próximo dia 26 (sábado), a primeira Campanha de Doação de Sangue de 2019. A ação 
acontece em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia da Unicamp. 

FIEC

Doação de Sangue acontece no dia 26 
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P. A13



Editorial
Doe Vida!

Artigo

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

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

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

Ônibus não aceitarão 
pagamento em dinheiro 

Limeira recebe seis cadeiras 
ginecológicas adaptadas

Com o objetivo garantir viagens mais 
seguras e agilizar o embarque dos usuári-
os do transporte público coletivo de 
Campinas, o pagamento em dinheiro 
da tarifa de ônibus será extinto, a 
partir de amanhã. A medida é válida 
para todos os pontos e terminais de 
embarque. O pagamento poderá ser 
feito com os cartões da família Bilhete 
Único ou com o sistema de QR Code. 

O Centro de Atenção à Saúde da Mu 
lher e outras cinco UBSs de Limeira 

receberam novas cadeiras ginecológi-
cas elétricas que irá possibilitar que 
pessoas com deficiências ou outras 
necessidades especiais possam ser 
atendidos de maneira adaptada. As 
seis cadeiras foram adquiridas com 

verba de emendas parlamentares, no 
valor de R$ 53,1 mil. 

18/01 - Sexta-feira 20/01 - Domingo19/01 - Sábado 21/01 - Segunda

Máxima 33º 
Mínima 22º

Máxima 31º 
Mínima 23º

Máxima 30º 
Mínima 23º

Máxima 30º 
Mínima 22º
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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.
19 SAB 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
19 SAB 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
20 DOM.   NÃO OPERA
21 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
21 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
21 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
21 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
21 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
21 SEG. 203 B/C Av. Conceição PROX a Rua Equador
22 TER. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
22 TER. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
22 TER. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
22 TER. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
22 TER. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
22 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
23 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
23 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
23 QUAR. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
23 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
23 QUAR. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
23 QUAR. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
24 QUIN. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
24 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
24 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
24 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
24 QUIN. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
24 QUIN. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
25 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
25 SEX. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
25 SEX. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925
25 SEX. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
25 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
25 SEX. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia

RADARES DIAS - 19 A 25/01

Admilson Redecopa / Alan de Santi

15.000 exemplares

Flávia Thais de Genaro, advogada inscrita na OAB/SP de n.º204.044, graduação em direito pela PUC, pós graduando Direito 
do Consumidor – Faculdade Damásio Educacional especialista em direito tributário pela Fundação Getulio Vargas e Recursos 
Humanos pela UNIOPEC com escritório profissional na Rua das Orquídeas 777-sala 707- Office Premiun- Indaiatuba-SP – 
Telefone de contato (19)3115-3260 e-mail flaviaadv@terra.com.br

WhatsApp
Instagram

Facebook/ E-Mail

REDES SOCIAIS

(19) 9.8133-0840 @grupomaisexpressao

jornalmaisexpressao

maisexpressao.com.br

maisexpressao@maisexpressao.com.br

Cuidado com o Superendividamento e relação creditícia
A fim de prestar uma opinião pessoal sobre um fenômeno do SUPERENDIVIDAMENTO; fato este que vem transformando a vida dos 

brasileiros numa tragédia: acabando com a saúde e as vezes que própria estrutura familiar.
 Para iniciar a discussão que seria a causa do SUPERENDIVIDAMENTO a multiplicação do crédito, o desejo pelo consumo, a massi-

ficação do mercado foram e são os fatores essenciais do referido superendividamento.
Como é cediço, crédito é a troca de uma prestação presente por um pagamento futuro. Trata-se da possibilidade de satisfazer algo no 

presente por uma promessa de sua quitação posterior. É elemento essencial na economia capitalista atual (2013). No Brasil, surgiu em 1950, 
dinamizou-se em 1966 e universalizou-se em 1994 (Martinez, 2010) e vem se expandido no último decênio.

O consumismo refere-se à busca insessante pelo prazer obtido em adquirir e ter. É fomentadas pelo marketing empresarial ou mesmo 
verdadeiras políticas públicas de promoção do consumo.

A expansão das classes D, C, B permitiu ampliar a quantidade de pessoas que acessam os créditos e desejam os bens da vida para sa-
tisfação das suas necessidades, ou mera obtenção da satisfação pelo gozo da coisa. O consumo foi associado à ascensão social e inclusão 
(Martinez, 2010; Silva, 2010).

Considerando estas três premissas, os autores estudados apontam algumas definições: Assim surge o superendividamento, fenômeno eco-
nômico-social indissociável da economia de mercado, da cultura do consumo e do endividamento, decorrente da indução psicológica realizada 
por via de uma publicidade que propaga a aquisição de produtos e serviços sem qualquer utilidade, incutindo uma “falsa urgência”, a “solução 
de problemas” e a “oportunidade única” que levam, por muita das vezes, os indivíduos a dilapidarem seu patrimônio (Silva, 2010, p. 45).

“[...] a situação em que a pessoa física tem o seu ativo circulante (rendas) inferior aos valores devidos aos seus credores (a curto e a longo 
prazo), deixando um passivo a descoberto” (Santos apud Vasconcelos, 2007, p. 17)

“superendividamento é identificado no Estado em que o consumidor: Se vê impossibilitado, de uma forma durável ou estrutural, de pagar 
o conjunto de suas dívidas, ou mesmo quando existe uma ameaça séria de que não possa fazer no momento em que elas tornarem exigíveis” 
(Martinez, 2010, on line).

 Segundo Silva (2010), o superendividado é fenômeno que, para fins jurídicos: “se configura com a impossibilidade global do devedor 
pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas de consumo (atuais, exigíveis, e as futuras) não decorrentes do 
exercício de atividade profissional” (Silva, 2010, p. 51).

A doutrina também indica uma classificação:
• Endividamento ativo: deriva da volição, do abuso do crédito de forma deliberada. Alguns subdividem esta classificação em: 1) 

consciente – quando há deliberação de se endividar; 2) inconsciente – deriva da imprevidência do consumidor de boa-fé.
• Endividamento passivo: deriva de fatos externos, como doenças, desemprego, etc. sendo os mais prevalentes.
O que o Estado tem feito para proteger o cidadão vulnerável a este situação? O que seria um cidadão vulnerável: uma pessoa doente, 

analfabeta, idosa que não capaz de perceber que se trata de um VENDA DESEFREADA DE CRÉDITO – UM NEGÓCIO ONDE INSTI-
TUIÇÕES FINANCEIRAS ALMEJAM O LUCRO DESFREADO.

Existe o PL 3515/15 define como superendividamento o “comprometimento de mais de 30% da renda líquida mensal do consumidor 
com o pagamento do conjunto das dívidas pessoais - excluído o financiamento para a aquisição de casa para a moradia”. 

O texto retoma a proteção a grupos mais vulneráveis ao endividamento. A redação aprovada proíbe o fornecedor de assediar ou pressionar 
o consumidor a contratar determinado produto, serviço ou crédito, principalmente em caso de cliente idoso, analfabeto, doente ou em estado 
de vulnerabilidade agravada. 

 No primeiro semestre de 2018, a FEBRABAN e os bancos participaram de mais de 30 mutirões de renegociação de dívidas re-
alizados em parceria com Procons de diversos municípios do País. Até o final do ano, outras iniciativas estão previstas, como a do Procon 
Paulistano, na qual participam a Defensoria Pública do Estado de SP, o IDEC, a FEBRABAN e os bancos, com o objetivo de reduzir o 
superendividamento.  

Assim sendo é importante, que o consumidor fique atendo, e não se deixe lubridiar pelas propostas de crédito fácil, e sempre pedir orien-
tação financeira a respeito dos juros a um profissional de confiança.
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Campanha de Doação de 
Sangue ocorre no dia 26
Candidatos devem comparecer na Fiec, das 9 horas às 12h

MANUTENÇÃO

JULIANA WOLF MARCO MATOS – DCS/SAAE

A Fiec (Fundação 
Indaiatubana de 
Educação e Cul-

tura) realiza no próximo 
dia 26 (sábado), a primei-
ra Campanha de Doação 
de Sangue de 2019. A 
ação acontece em parceria 
com o Centro de Hema-
tologia e Hemoterapia da 
Unicamp. Os candidatos 
devem comparecer a Fiec, 
das 9h às 12h, localizada 
na avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 
3405, Jardim Regina.

Para ser um doador é 
obrigatória a apresenta-
ção de documento oficial 
com foto, ter entre 16 e 
67 anos, não estar em 
jejum e evitar apenas ali-
mentos gordurosos nas 
quatro horas que antece-
dem a doação. Menores 
de 18 anos devem apre-
sentar consentimento 

formal do responsável.
Não poderá ser doa-

dor a pessoa que estiver 
fazendo algum tipo de 
tratamento, usando me-
dicamento, estiver com 
gripe, ter tomado a vacina 
contra a febre amarela ou 
contra a gripe comum há 
menos de 30 dias, não 
tiver parceiro (a) fixo (a), 
pesar menos de 50 quilos, 
tiver feito endoscopia há 
menos de um ano, tiver 
piercing ou tatuagem há 
menos de um ano, for dia-
bético, se tiver ingerido 
bebida alcoólica na noite 
anterior e fumar horas 
antes.

As campanhas de Do-
ação de Sangue realizadas 
na Fiec tem o apoio da 
Secretaria de Saúde, que 
disponibiliza uma ambu-
lância durante todo o pe-
ríodo de doação, seguindo 
normas da Unicamp (Uni-
versidade de Campinas). 
Segundo a Fundação, em 

Para ser um doador é necessário que o candidato tenha entre 16 e 67 anos, e não estar fazendo nenhum tratamento de saúde

Lago do Parque 
Ecológico é 
desassoreado

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos (SAAE) 
deu início ao desassorea-
mento do primeiro lago do 
Parque Ecológico, formado 
pelo Córrego do Barnabé. 
Por estar em perímetro ur-
bano e cortar boa parte do 
município, o córrego pre-
cisa frequentemente ser de-
sassoreado, principalmente 
por receber grande parte 
das águas pluviais trazendo 
resíduos das ruas e galerias.

As máquinas já estão 
no local fazendo o trabalho 
de desviar o fluxo da água 

para que a lagoa fique seca, 
possibilitando a retirada 
de até 1,5 mil caminhões 
de lama e o aumento da 
profundidade para dois 
metros, atualmente a lagoa 
se encontra com 20 centí-
metros de profundidade.

O conjunto total de la-
goas do parque integra o 
sistema do Córrego Bar-
nabé, responsável por 7,5 
da captação da cidade. A 
secagem será feita de forma 
natural, abrindo caminho 
para a água escorrer para 
outras lagoas.

2018, foram coletadas 
1.370 bolsas de sangue.

Hemocentro
O Hemocentro da Uni-

camp atende integralmen-
te o banco de sangue dos 
serviços públicos de saú-
de de Campinas, Indaiatu-
ba, Paulínia, Cosmópolis 
e suplementa outros 56 
municípios da região que 
vai até o Vale do Paraíba. 
Quando há disponibilida-
de, são atendidos todos 
os hemocentros do estado 
de São Paulo e, também, 

hospitais particulares, 
conforme a necessidade. 
Em média, são coletadas 
cerca de 6.000 bolsas de 
sangue/mês.

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

Manutenção dos mananciais é uma das prioridades do Saae
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ONG traz acampamento mundial
para universitários em Sumaré
International Youth Fellowship (IYF) chegou ao Brasil em 2005

PASSE ESCOLAR

DIVULGAÇÃO

O evento promete reunir jovens de diversos países, principalmente da América Latina, promovendo o intercâmbio cultural 

cidadeA4|

Atuante no Brasil 
desde 2005, a In-
ternational Youth 

Fellowship (IYF) é uma 
organização não governa-
mental global, com base 
cristã, fundada em 2001, na 
Coreia do Sul, com o obje-
tivo de auxiliar a juventude 
perante os problemas da 
sociedade moderna. Pen-
sando nisso, pelo terceiro 
ano consecutivo, a entidade 
promove seu Acampamen-
to Cultural Mundial, o IYF 
World Culture Camp, que 
acontece em fevereiro, na 
cidade de Sumaré. 

O evento promete 
reunir jovens de diver-
sos países, principalmente 
da América Latina, pro-
movendo o intercâmbio 
cultural e a união entre 
universitários do mundo 
todo. Cerca de quatro mil 
pessoas são aguardadas 
para acompanhar a progra-
mação, que conta com pa-
lestras de Educação Emo-
cional e atrações culturais.  

Destaque na programa-
ção, o 2º Fórum de Líderes 
Educacional é um encontro 
de líderes da educação 
das instituições de ensino 
superior do Brasil, com o 
objetivo de compartilhar 
projetos e informações. 
Diretor da IYF, Ock Soo 

Park lançará no Brasil os 
três primeiros livros de 
Educação Emocional da 
série ‘Navegando pelo 
Coração’, que já foram tra-
duzidos para nove idiomas. 

Na programação cul-
tural, a atração é o Coral 
Gracias, fundado em 2000. 

Em 2018, se apresentou 
em 25 cidades norte-ame-
ricanas e outras 20 ao redor 
do mundo, incluindo São 

IYF World - 
Culture Camp 2019

Data: 5 a 8 de fevereiro
Estância da Vida - Sumaré
Site: www.iyf.org.br
Info: (11) 2256-0914

Estudantes já podem fazer cadastramento
O cadastramento e re-

cadastramento obrigató-
rio dos alunos de escolas 
estaduais que utilizarão o 
Passe Escolar gratuito em 
2019 já iniciou. A inscrição 
deve ser feita nas salas 03 
e 04 do prédio da antiga 
Rodoviária, localizado na 
avenida Presidente Vargas, 
125, na Vila Vitória II. O 
atendimento é de segunda a 
sexta-feira, das 08 às 17h, e 
aos sábados, das 08 às 12h.

Para os estudantes que 
farão o cadastramento pela 
primeira vez é necessário 
apresentar a Declaração de 
Matrícula atualizada, com 
data de 2019, que deve ser 
retirada pelo próprio alu-
no na unidade escolar em 
que está matriculado. Na 
Declaração deverá constar 
“Passe Gratuito” ou “100% 
da gratuidade”. Também 
é necessário apresentar 
comprovante de endereço, 

também de 2019; e CPF 
original do aluno. Não 
serão aceitos CPFs do pai 
ou mãe.

Os estudantes que já 
utilizavam o Passe Es-
colar no ano passado, 
também precisam fazer 
o recadastramento. Mais 
informações WhatsApp 
(19) 97420-6444, ou pelo 
telefone (19) 3801-9191 
(ramal 9166) da Secretaria 
Municipal de Educação.

Petersburgo, na Rússia, 
Kiev, na Ucrânia, e La Pla-
ta, na Argentina. Durante 
o acampamento, o coral 

apresenta uma Cantata de 
Natal no dia 7 de fevereiro 
e um concerto especial no 
dia 8, ambos abertos ao pú-
blico e com entrada franca. 

Agenda
A Comunhão Internacio-
nal de Jovens (IYF) reali-
za anualmente o Acampa-
mento Mundial em cerca 
de 30 países, com o objeti-
vo de oferecer aos jovens 
treinamento de liderança. 
Esta será a terceira edição 
do IYF World Culture 
Camp no Brasil e promete 
reunir cerca de quatro mil 
participantes de diversas 
nacionalidades. As inscri-
ções para o evento devem 
ser efetuadas no www.iyf.
org.br/wcc.
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Anhanguera oferece graduação em Direito
Vestibular da instituição acontece neste sábado (19), a partir das 14h

DIVULGAÇÃO

cidade |A5

No dia da prova, é necessário comparecer na unidade com um documento pessoal com foto e caneta esferográfica preta ou azul

A F a c u l d a d e 
Anhanguera de 
Indaiatuba anun-

cia a oferta da graduação 
em Direito a partir de 
2019. O vestibular da 
instituição será realizado 
neste sábado (19), às 
14h, para todos os cur-
sos, tanto na modalidade 
EAD (ensino a distân-
cia), como presencial. 
Interessados em cursar 
graduações nas áreas de 
Exatas, Humanas e Saúde 
podem se inscrever pelo 
portal www.vestibulares.
com.br ou diretamente na 
unidade. 

No site, o vestibulando 
encontra ainda o guia com-
pleto do processo seletivo, 
que inclui a relação dos 
cursos oferecidos, edital 
do vestibular e informações 
sobre bolsas de estudo e 
financiamentos públicos 
e privados. Na ocasião, a 
Anhanguera também rea-

lizará um concurso com a 
oferta de bolsas de estudos 
de até 100% para os melho-
res colocados no vestibular. 
O critério de seleção será 
a pontuação no processo 
seletivo. No dia da prova, 
é necessário comparecer 
na unidade com um docu-
mento pessoal com foto e 
caneta esferográfica preta 

ou azul.
A Anhanguera conta 

com laboratórios com-
pletos para que os alunos 
coloquem em prática os 
conhecimentos adquiri-
dos, biblioteca com vasto 
acervo e corpo docente 
qualificado. No ambiente 
acadêmico, os estudan-
tes são estimulados a 

se tornarem profissio-
nais polivalentes para 
o mercado de trabalho, 
onde convivem em uma 
atmosfera que favorece 
o desenvolvimento da 
empregabilidade.

Os aprovados no Ves-
tibular da Anhanguera 
que efetivarem a ma-
trícula passam a contar 

com o Canal Conecta, 
uma plataforma gratuita 
que tem como objetivo 
promover o diálogo entre 
a comunidade acadêmica 
e o mundo corporativo. 
Por meio da plataforma, 
as empresas postam suas 
vagas e os alunos com-
pletam seus currículos. 

Segundo Camilla Vei-

ga, diretora de Emprega-
bilidade e Responsabili-
dade Social da Kroton, o 
aumento salarial médio 
para os alunos contra-
tados pelo Conecta é 
de 69%, um percentual 
extremamente relevante, 
ainda mais considerando 
o atual cenário macroe-
conômico. “Atualmente, 
temos mais de 20 mil 
empresas cadastradas e 
212 mil vagas anuncia-
das. Além da versão para 
desktop, o Conecta está 
disponível em aplicativo 
para smartphones, aten-
dendo às necessidades 
digitais dos alunos, que 
podem acessar a ferra-
menta a qualquer hora e 
em qualquer lugar. Eles 
também podem fazer 
uso da geolocalização 
que a plataforma dispõe 
para procurar vagas nos 
locais desejados”, afirma. 
A Faculdade Anhanguera 
de Indaiatuba fica na Rua 
Cláudio Dal Canton, 89, 
no Cidade Nova II.



Equipamentos modernos e interligados oferecem segurança e rapidez nos exames

Check-up é novidade entre serviços
do Laboratório Dra. Edna Jaguaribe
Exame de sexagem fetal é outro serviço que cresce nas 12 unidades da empresa
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Referência entre 
clientes e a classe 
médica de Indaia-

tuba e região, o Labora-
tório Dra. Edna Jaguaribe 
oferece o que há de mais 
moderno em análises clí-
nicas. Sempre em busca 
de novidades e pensando 
na prevenção da saúde do 
indivíduo e sua família, 
criou um novo serviço: os 
check-ups, que incluem 
exames laboratoriais e de 
imagem que auxiliam na 
prevenção de doenças e 
possibilitam ao médico 
um diagnóstico preciso e 
completo. 

“Nossos laboratórios 
estão prontos para realiza-
rem check-ups completos 
para homens, mulheres, 
crianças e namorados”, 
conta o bioquímico Dr. 
Fernando Jaguaribe. “O 
procedimento é simples. 
A pessoa faz uma série de 
exames (confira a relação 

abaixo). Para aqueles que 
não estiverem em confor-
midade com o valor de 
referência, se houver algu-
ma alteração, indicamos 
a procura de especialista. 
Trata-se de uma pré-tria-
gem”. 

Os resultados saem no 
mesmo dia, com exceção 
da mamografia, que de-
mora de dois a três dias. 
“Depois que passaram as 
festas, é interessante fazer 
o check-up para se cuidar 
no restante do ano. Pro-
gramar uma dieta ou um 
tratamento específico para 
não ser pego de surpresa. 
Hoje, o preventivo é a 
melhor resposta”, afirma 
Fernando.

Este serviço foi lançado 
em 2018 e já é um sucesso. 
“Logo de início, tivemos 
muita adesão. Atualmente, 
contamos com 12 unidades 
em Indaiatuba e em todas 
é possível realizar os exa-
mes, com a mesma quali-
dade e valores acessíveis”, 
revela o bioquímico. 

Check-up para homens
Exames laboratoriais
Ácido úrico
Colesterol – HDL, LDL 
e VLDL
Colesterol Total
Creatinofosfoquinase 
(CPK)
Creatinina
Gama GT
Glicemia em jejum
Hemograma
Potássio
PSA
T4 Livre
Testosterona
TGO/TGP
Triglicérides
TSH (tireoide)
Ureia
Urina
Check-up para mulheres
Exames de Imagem
Mamografia
Ultrassom transvaginal
Exames Laboratoriais
Colesterol – HDL, LDL 
e VLDL 
Colesterol Total
Creatinina
Hemograma

Glicemia em jejum
Papanicolau
Sangue oculto nas fezes
T4 Livre
Triglicérides
TSH
Ureia
Urina 1
Check-up para namo-
rados
Exames Laboratoriais
Colesterol – HDL, LDL 
e VLDL
Colesterol Total
Glicemia em jejum
Hemograma
Hepatite B e C
HIV
Sífilis
Tipagem sanguínea
Triglicérides
Check-up para crianças
Exames Laboratoriais
Colesterol – HDL, LDL 
e VLDL
Colesterol Total
Glicemia em jejum
Hemograma
Parasitológico de fezes
Tipagem sanguínea
Triglicérides
TSH (tireoide)
Urina 1

Outro exame que vem conquistando os clientes 
é o de sexagem fetal. Por meio de uma simples 
amostra de sangue é possível detectar, em aná-
lise laboratorial, a presença do cromossomo Y, 
que determina o sexo masculino. Se ele estiver 
ausente, o bebê é uma menina. “O exame custa 
em torno de R$ 180 e o resultado sai em quatro 
dias. Com oito semanas de gravidez, a mãe já 
consegue saber o sexo do bebê”, enfatiza Fer-
nando. 

A precisão e a rapidez do exame fizeram com 
que a procura aumentasse substancialmente. 
“Fazíamos em torno de cinco exames por mês. 
Depois que lançamos e divulgamos, estamos 
fazendo cerca de 50 por mês. Como o ultrassom 
demora e muitas vezes com oito semanas não dá 
para ver o sexo do bebê, o exame de sangue é 
mais assertivo”, revela o bioquímico. O exame 
de sexagem fetal é realizado em todas as uni-
dades do Laboratório Dra. Edna Jaguaribe em 
Indaiatuba. 

Sexagem fetal
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Inscrições para o vestibular de Medicina 
da Unimax seguem até dia 31 de janeiro
Prova será no dia 03 de fevereiro, no campus I do Centro Universitário Max Planck
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Seguem até  d ia 
31 de janeiro, as 
inscrições para 

o Vestibular de Medi-
cina 2019 da UniMAX 
– Centro Universitário 
Max Planck de Indaia-
tuba. A prova, com 40 
questões e uma redação, 
será realizada no dia 03 
de fevereiro (domingo), 
às 9h30, no campus I, 
que fica na Avenida 9 
de dezembro, 460 – Jar-
dim Pedroso. O edital 
e as inscrições estão 
disponíveis pelo link 
https://vestibularmedi-
cina.poliseducacional.
com.br/Inscricao.as-
px?etp=1

O curso de Medici-
na de Indaiatuba está 
entre os 14 melhores 
em mais de 300 insti-
tuições de ensino ava-
liadas em todo o país. 
Do MEC (Ministério 
da Educação), a gra-
duação recebeu nota 
máxima (5) em todas as 
dimensões analisadas: 
projeto  pedagógico, 
coordenação, corpo do-
cente e infraestrutura. 
Ao todo foram mais de 
70 itens avaliados. O 
curso conta, ainda, com 
parcerias com o HAOC 
(Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo), o 
Hospital  Sírio-Libâ-
nes e a Prefeitura de 
Indaiatuba. 

A professora Dra. 
Valéria Vernaschi Lima 
é quem coordena o cur-

so que oferece uma 
formação profissional 
diferenciada aliando ci-
ência, tecnologia e hu-
manização. O currículo 
do curso de Medicina 
de Indaiatuba é orien-
tado por competência 
(Diretrizes Curriculares 
Nacionais de 2014); ba-
seado em metodologias 
ativas de ensino-apren-
d izagem;  in t eg rado 
(básico-clínico; teoria-
-prática; simulação-re-
alidade; ciência-arte); 
articulado (atividades 
curriculares obrigató-
rias, complementares, 
optativas e eletivas); 
desenvolvido em cená-
rios reais do Sistema de 
Saúde e; avaliado con-
tinuamente com foco 
no desenvolvimento de 
competência.

Para isso, os recur-
sos educacionais  da 

UniMAX oferecem bi-
blioteca, espaços de 
autoaprendizagem, la-
boratórios básicos, de 
habilidades clínicas e 
de gestão da clínica 
equipados com tecno-
logia de ponta que dão 
suporte à construção 
dos conhecimentos. 

Desde o primeiro 
ano do curso, os estu-
dantes já são inseridos 
em equipes de saúde 
da família e iniciam 
suas práticas no SUS 
(Sistema Único de Saú-
de), acompanhando as 
famílias ao longo da 
formação, trabalhando 
com promoção e pre-
venção. Já as atividades 
hospitalares começam 
no quarto ano do curso 
e as práticas serão su-
pervisionadas por pre-
ceptores dos serviços 
de saúde e docentes da 

UniMAX. 
Os  convênios  do 

Centro Universitário 
Max Planck com a Se-
cretaria Municipal de 
Saúde de Indaiatuba 
e o Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo 
garantem o desenvol-
vimento das práticas 
no Sistema de Saúde 
de Indaiatuba. A coo-
peração com o Hospital 
Sírio-Libanês responde 
pela qualificação do 
corpo docente e dos 
preceptores em meto-
dologias 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 
curriculares garantem 
a qualidade e a atuali-
zação permanentes da 
formação. 

A Dra. Valéria Vernaschi Lima possui gradua-
ção em Medicina pela Faculdade de Medicina de 
Marília (1984), mestrado em Saúde Pública pela 
Universidade de São Paulo (1994) e em Educação 
para Profissionais de Saúde pela Universty of 
Illinois at Chicago (2001), doutorado em Saúde 
Pública pela Universidade de São Paulo (2000) 
e pós-doutorado na Escola Nacional de Saúde 
Pública – Fiocruz (2005). Atualmente é professo-
ra associada do Departamento de Medicina e do 
Mestrado em Gestão da Clínica da Universidade 
Federal de São Carlos – UFSCar. Tem experiência 
na área de Medicina, com ênfase em Educação 
de Profissionais de Saúde Médica, atuando prin-
cipalmente nos seguintes temas: metodologias 
ativas de ensino-aprendizagem, aprendizagem 
baseada em problemas, organização curricular, 
currículo orientado por competência, avaliação de 
estudantes, avaliação de programas de saúde e de 
educação, gestão da clínica e educação permanente 
de profissionais de saúde.

Conheça a coordenadora 
do curso de Medicina

CLAUDIA SHIRANO E MARIA CAROLINE CABRAL

Desde o primeiro ano do curso, os estudantes já iniciam suas práticas no SUS

Dra. Valéria Vernaschi Lima possui graduação em 
Medicina pela Faculdade de Medicina de Marília

CLAUDIA SHIRANO E MARIA CAROLINE CABRAL
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Sétimo lote do PIS/Pasep começa a ser pago 
Pagamento do benefício será feito com base no novo valor do salário mínimo
DENISE KATAHIRA
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O sétimo lote do 
Abono Salarial 
PIS (Programa de 

Integração Social) e Pasep 
(Programa de Formação 
do Patrimônio do Servi-
dor Público) 2018-2019, 
ano base 2017, começou 
a ser pago ontem, dia 17. 
Podem receber o bene-
fício os trabalhadores da 
iniciativa privada nascidos 
em janeiro e fevereiro e os 
servidores públicos com 
final de inscrição 5.

A estimativa da Se-
cretaria do Trabalho, do 
Ministério da Economia, 
é que mais de R$ 2,8 
bilhões sejam pagos a 
aproximadamente 3,4 
milhões de trabalhadores. 

Tem direito ao abono 
salarial, ano-base 2017,  
quem estava inscrito no 

PIS/Pasep há pelo menos 
cinco anos, trabalhou 
formalmente por pelo 
menos 30 dias em 2017, 
teve remuneração mensal 
média de até dois salários 
mínimos e seus dados 
foram informados corre-
tamente pelo empregador 
na Relação Anual de In-
formações Sociais (Rais).

O valor do benefício 
é proporcional ao tempo 
trabalhado formalmente 
em 2017. Assim, quem 
esteve empregado o ano 
todo recebe o valor cheio, 
equivalente a um salário 
mínimo (R$ 998). Quem 
trabalhou por apenas 30 
dias recebe o valor míni-
mo, que é de R$ 84 – ou 
1/12 do salário mínimo –, 
e assim sucessivamente.

Para os trabalhadores 
nascidos entre julho e de-
zembro, o Abono Salarial 
ano-base 2017 começou 

a ser pago em 2018. Os 
nascidos de janeiro a 
junho realizam o saque 
em 2019. O prazo final de 
recebimento para todos 
os trabalhadores favore-
cidos pelo programa é 28 
de junho de 2019.

Como sacar
Trabalhadores da inicia-
tiva privada devem pro-
curar a Caixa Econômica 
Federal. A consulta pode 
ser feita pessoalmente, 
pela internet ou pelo te-
lefone 0800-726 02 07. 
Para servidores públicos, 
a referência é o Banco 
do Brasil, que também 
fornece informações pes-
soalmente, pela internet 
ou pelo telefone 0800-729 
00 01.

Para sacar o abono do 
PIS, o trabalhador que 
possuir Cartão do Cida-
dão e senha cadastrada 

pode se dirigir aos termi-
nais de autoatendimento 
da Caixa ou a uma casa 
lotérica. Se não tiver o 
Cartão do Cidadão, pode 
receber o valor em qual-

quer agência da Caixa, 
mediante apresentação 
de documento de identi-
ficação.

Os correntistas da Cai-
xa Econômica Federal, 

instituição bancária res-
ponsável pelo pagamento 
do PIS (iniciativa priva-
da), tiveram os valores 
depositados, no último dia 
15, em suas contas.

O valor do benefício 
é proporcional ao 
tempo trabalhado 
formalmente em 2017



Guarda Civil e Polícia Militar detém 
dois indivíduos em ação conjunta
Mais de 70 porções de maconha e R$1.406,00 foram localizados
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Duas pessoas foram detidas por envolvimento com o tráfico de drogas

Foram apreendidos vários carretéis de linhas com cerol 
e linhas chilena
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DENÚNCIA

ROUBO

DETIDO
Guardas Civis apreendem linhas com cerol

Homem tem dinheiro furtado dentro do Haoc

Equipe do GAP detém 
autor de furto de celulares

Na manhã do últi-
mo sábado (12), 
a equipe da via-

tura 090, Bernardo e 
Thiago Winícius, em 
conjunto com uma equi-
pe da Polícia Militar, 
obtiveram êxito na lo-
calização e detenção de 
duas pessoas envolvidas 
com o tráfico de drogas. 
Uma denúncia realizada 
a equipe deu início a 
ocorrência. Segundo o 
denunciante, em uma 
casa na rua Coronel 
Júlio Pereira de Brum, 
no Jardim Morada do 
Sol, indivíduos estariam 
guardando drogas para 

posterior comerciali-
zação.

No deslocamento 
para a averiguação da 
denúncia, a equipe 090 
da Guarda Civil encon-

trou a viatura I-47430, 
que deslocava para ave-
riguar a mesma denún-
cia. As equipes reuni-
ram-se e deslocaram 
até a residência, onde 

realizaram contato com 
F.N.S. dona da casa, que 
informou aos agentes 
desconhecer qualquer 
tipo de entorpecente 
dentro da residência, 

franqueado a entrada 
para que os agentes ave-
riguassem.

Assim que os guar-
das civis e policiais mi-
litares entraram, encon-
traram R.J.O. descendo 
a escada que dá acesso 
ao segundo andar da 
casa. No momento em 
que R.J.O. visualizou os 
agentes, saiu correndo, 
mas foi alcançado.

Em averiguação na 
residência, os agentes 
localizaram escondi-
das em um carrinho de 
lanche, 50 porções de 
maconha e R$356,00. 
No instante da localiza-
ção do material ilícito, 
R.J.O. tentou fugir do 
local, sendo necessário 

o uso de força moderada 
para deter o indivíduo.

No quarto de R.J.S. 
os agentes localizaram 
mais  26 porções de 
maconha e R$1050,00. 
Questionado R.J.S. dis-
se ser viciado e que 
paga suas dívidas com 
o tráfico guardando en-
torpecente em sua casa, 
a pedido de R.J.O.

Diante dos fatos todos 
foram conduzidos até a 
delegacia de polícia, onde 
após tomar ciência dos 
fatos, o delegado determi-
nou a apreensão das dro-
gas e dinheiro localizado 
e a prisão em flagrante 
de R.J.O. e R.J.S. em fla-
grante delito pelo crime 
de tráfico de drogas.

Na noite da última 
quarta-feira (09), a equi-
pe da viatura 089, Ál-
varo e Biega, realizou 
a apreensão de vários 
carretéis de linhas com 
cerol e linhas chilena. 
Uma denúncia levou os 
guardas até uma casa na 
Rua Musico Luiz Lau-
renciano, no Bairro Lau-
ro Bueno de Camargo.

Segundo o denuncian-
te, em uma casa nessa rua 
uma pessoa que realizava 
a comercialização de pi-
pas e linhas com material 
cortante. A equipe foi até 
o endereço indicado e 
lá localizou 13 carretéis 
de linhas com material 
cortante. Tudo foi apre-
endido e encaminhado ao 
órgão responsável.

Na madrugada do último sábado, dia 12, um homem identificado como André Luis Gennari, de 44, 
teve R$170 furtado dentro do Hospital Augusto de Oliveira Camargo (Haoc).

Ele foi internado para fazer uma cirurgia e entregou seus pertences, quando recebeu alta, verificou em 
sua carteira a falta do dinheiro. Ninguém foi preso até o momento.

Na noite do último sábado (12), a equipe do GAP 
foi acionada até o Morada do Sol, onde localizou e 
deteve um indivíduo acusado de furtar um aparelho 
celular. Uma solicitação chegou ao 153, informando 
que um indivíduo usando calça bege e camisa verme-
lha havia acabado de realizar o furto de um aparelho 
celular em um estabelecimento comercial na Avenida 
Ario Barnabé.

Rapidamente a equipe deslocou até as proximida-
des do estabelecimento, onde localizou o indivíduo 
suspeito. Ele foi abordado e após uma breve conversa 
confessou a pratica do crime, relatando que realizou 
o furto no intuito de trocar o aparelho por droga.  O 
aparelho furtado foi localizado escondido em uma 
moita no Parque Ecológico.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido até a 
delegacia de polícia, onde foi autuado em flagrante 
pelo crime de furto. As duas vítimas foram localizadas 
pela Guarda Civil e tiveram seus aparelhos devolvidos.
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Mulher mata marido no 
Jardim Pau Preto
O homem chegou a ser socorrido, mas faleceu no hospital 
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

REPRODUÇÃO

EDUARDO TURATTI/ SCOMSOC – GCI

EDUARDO TURATTI/ SCOMSOC – GCI

Material furtado é localizado durante atendimento 
de acidente de trânsito

Indivíduo é detido 
realizando tráfico de 
drogas no Morada do Sol

RECUPERADO

FLAGRANTE

Uma atendente de 
35 anos matou o 
marido na noite 

do último domingo, dia 
13, no Jardim Pau Preto. 
O homem identificado 
como Marco Aurelio 
Vilar (mais conhecido 
como Mijoleta) chegou 
a ser socorrido, mas fa-
leceu no hospital.

De acordo com o 
depoimento da autora, 
ambos iniciaram uma 
discussão e Marco teria 
partindo para cima dela 
com a intenção de agre-
di-lá. No momento ela 

estava comendo uma 
fruta e usou uma faca 
com meio de defesa 
e acabou acertando o 
coração da vítima. 

Ainda segundo o de-
legado que investiga o 
caso, na noite anterior 
ao crime os dois t i-
veram uma discussão 
no qual ambos foram 
encaminhados para de-
legacia e instaurado um 
boletim de ocorrência.

A autora chegou a 
ser presa em flagrante 
pelo crime de homicí-
dio, mas foi solta por 
se tratar de legítima 
defesa e irá responder 
em liberdade.

Marco Aurelio 
Vilar morreu após 
ser esfaqueado

No final da tarde da 
última sexta-feira (11), 
a equipe da viatura 089, 
Álvaro e Biega, foram 
acionados via Coade 
(Centro de Operações, 
Atendimento e Despa-
cho) para atender uma 
ocorrência de acidente 

de trânsito na Rua Mar-
tinho Lutero, no Jardim 
Morada do Sol.

Ao chegarem no lo-
cal dos fatos, os guar-
das foram informados 
que duas vítimas já ha-
viam sido socorridas, 
uma ao Haoc e a outra 

ao UPA e que outras 
pessoas que estavam 
no veículo evadiram-se 
do local.

Ao averiguar o carro 
os guardas localizaram 
uma bateria e várias fer-
ramentas, que os guar-
das contaram serem 

produto de furto, após 
uma denúncia chegar 
a equipe.  Durante o 
andamento da ocorrên-
cia uma nova denúncia 
informava que um dos 
indivíduos que se eva-
diu do local, estava nas 
proximidades. Loca-
lizado e questionado, 
o indivíduo informou 
que o furto foi realizado 
pelos outros envolvidos 
no acidente.

Diante dos fatos , 
todo  o  mater ia l  fo i 
apresentado na dele-
gacia de polícia, onde 
o delegado determinou 
a elaboração de um bo-
letim de ocorrência e a 
devolução do material 
a vítima. Os envolvidos 
serão ouvidos após saí-
rem do hospital.

Dentro do carro 
foi localizado uma 
bateria e várias 
ferramentas 

Guardas localizaram tubetes de cocaína dentro de um saco de pão

Na ação de patru-
lhamento realizada na 
noite da última sexta-
-feira (11), no Jardim 
Morada do Sol, a equipe 
da viatura 106 prendeu 
um indivíduo que con-
fessou estar realizando 
o tráfico de drogas. Ao 
deslocar pela Rua Doutor 
Renato Riggio, os guarda 
notaram que D.F.G.S. ao 
avistar a viatura jogou 
algo no chão e saiu an-
dando dando a impressão 
de estar tentando evadir-
-se da viatura.

Devido a atitude suspei-
ta, o indivíduo foi abordado 
e com ele localizado 19 
tubetes de cocaína. Ime-
diatamente a equipe voltou 
até o local onde o indivíduo 
estava e localizou mais 38 
tubetes de cocaína dentro 
de um saco de pão. Questio-
nado, D.F.G.S. confessou 
estar realizando o tráfico de 
drogas naquele local.

Diante dos fatos tudo foi 
encaminhado até a delega-
cia de polícia onde o dele-
gado determinou a prisão 
em flagrante do indivíduo.

Autor de roubo à comércio 
no centro da cidade é preso

PRISÃO

Na noite da última 
quin ta- fe i ra  (10) ,  a 
equipe da viatura 111 
localizou e prendeu um 
indivíduo que realizou 
um roubo a um comér-
cio no centro da cida-
de. A funcionária do 
estabelecimento relata 
que B.C.H.A. entrou na 
loja e perguntou o pre-
ço de alguns produtos. 
Enquanto ela verificava 
os preços, percebeu que 
o indivíduo escondeu 
algo dentro da calça. A 
jovem contou que soli-
citou que o indivíduo 
devolve-se o produto, 

mas ele disse que se ela 
não saísse da frente ele 
a mataria, a empurrou e 
saiu correndo.

Neste momento a 
vítima fez contato com 
a Guarda Civil, con-
tanto o ocorrido. Ime-
diatamente as viaturas 
iniciaram um patrulha-
mento focado na área 
central e localizaram o 
suspeito. Ele foi con-
duzido até a delegacia 
de polícia, onde foi re-
conhecido pela vítima, 
e preso em flagrante 
delito pelo crime de 
roubo.
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Primavera perde e se despede da Copinha
O foco do time, a partir de agora, é o Campeonato Paulista da série A3 
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A equipe do Prima-
vera se despediu 
da Copa São Pau-

lo de Futebol Junior na 
última segunda-feira, dia 
14, diante do Visão Celes-
te-RN, em Indaiatuba.

Na segunda fase, o fan-
tasma enfrentou a equipe 
do Desportivo Brasil. No 
começo da primeira etapa 
os visitantes pressiona-
ram a equipe da casa com 
chutes de longa distância e 
ataques pelo lado do cam-
po com Daniel Henrique, 
Yago Costa e Fang Hao.

O Primavera só foi 
assustar o adversário no 
final do primeiro tempo 
com chute de fora da 
área de Roney, termi-
nando assim em 0x0.

Na etapa final o Prima-
vera voltou mais ligado e 
começou a tomar conta do 
meio de campo e criando 
oportunidades, mas longe 
de assustar o goleiro Leo-
nardo do Desportivo Brasil. 
Aos 17 minutos, em uma 
jogada, a bola sobrou para 
Igor Pilissão que mandou 
e bateu com estilo abrindo 

o placar para o Primavera.
Após o gol o fantasma 

recuo chamando o Despor-
tivo Brasil para campo de 
ataque e novamente voltou 
a assustar o goleiro Cris-
thian. Aos 25 minutos em 
um bate e rebate dentro da 
área do Primavera, a bola 
sobrou para Renan Chaves 
que chutou no cantinho, 
empatando a partida.

Com o jogo empa-
tado, as duas equipes 
foram para o ataque e o 
jogo ficou aberto, mas 
ninguém conseguiu fazer 
o segundo gol, terminan-
do em 1x1, e a vaga foi 
decidida nos pênaltis.

Nas penalidades o des-
taque ficou com o goleiro 
do Primavera, Cristhian, 
que defendeu três co-
branças, enquanto os za-
gueiros Habraão, Ramon 
e o atacante Luiz Felipe 
fizeram para o Primavera, 
garantindo a vaga.

Derrota
Já a partida contra o 

Visão Celeste a equipe do 
Primavera pecou muito nos 
passes e foi penalizado com 
isso, e logo no começo do 
jogo, aos nove minutos, 
Roney errou no passe da 
defesa do Primavera, e a 
bola sobrou para o atacante 

Zé Eduardo que abriu o 
placar para os visitantes. 

Depois do gol, o Prima-
vera começou a se soltar e 
criar oportunidades pelos 
lados do campo com Ro-
ney, Igor Pilissão e o ata-
cante Maxuel. De tanto que 
insistiu, o empate veio aos 
38 minutos depois de uma 
linda jogada de Igor Pilis-
são, que cruzou a bola para 
Vitor e empatou a partida. 

A virada quase veio 
em uma cobrança de fal-
ta. A bola sobrou para 
Habraão que finalizou 
para fora. Em um chute 
despretensioso Sidclei as-
sustou o goleiro Cristhian 

no final da primeira etapa.
No segundo tempo o 

Primavera pressionou a 
equipe do Visão Celeste 
com jogadas ensaiadas e 
cruzamentos na área, mas 
pecou no último passe e 
nas finalizações.

Já a equipe adversa-
ria se fechou, levando a 
decisão para as penali-
dades máximas.

Na primeira cobrança 
Habraão abriu o marcador, 
e o goleiro Cristhian defen-
deu a primeira cobrança do 
Visão Celeste. Na segunda 
cobrança de pênalti Roney 
acabou acertando o traves-
são e o Visão empatou a 

disputa. Já o Primavera com 
Ramon fez o segundo gol.

Denilson empatou em 
sua jogada. Gabriel Ve-
nâncio e Lucas da Costa 
erraram para o Primavera 
enquanto o Visão fez as 
duas cobranças e garantiu 
a classificação para as oi-
tavas da Copinha.

Reconhecimento
A torcida do Primavera que 
lotou o Gigante da Vila em 
todos os jogos aplaudiu a 
equipe e gritou o nome de 
cada jogador que muitos 
saíram de campo chorando. 
Muitos jogadores retribu-
íram o apoio da torcida 
agradecendo, batendo no 
escudo do Primavera.

O foco da equipe 
agora é o Campeonato 
Paulista da série A3. A 
equipe estreia amanhã, 
às 16 horas, diante do São 
Carlos, em Indaiatuba. 

O profissional conta 
com metade do elenco 
que foi campeão paulista 
e conta com mais alguns 
reforços. A expectativa 
que a equipe possa repetir 
a mesma campanha do ano 
passado e conquistar mais 
um acesso.

Mesmo com boa atuação o Primavera acabou sendo eliminado da competição

LUTA
1ª edição do Future FC acontece em Indaiatuba

No próximo dia 25, 
Indaiatuba recebe a pri-
meira edição do “Future 
FC” e promete combates 
com grandes lutadores. O 
evento será realizado no 
Clube 9 de Julho, a partir 
das 19 horas. 

Para adquirir os in-
gressos acesse o site 
www.futurefcmma.com.

A nova liga e MMA 

inovou na forma de mon-
tar os Cards, isso porque 
agora os fãs terão parti-
cipação na escolha. Os 
torcedores poderão esco-
lher quem querem ver nas 
principais lutas através de 
votação.

Para essa primeira 
edição, os torcedores es-
colheram para as lutas 
principais Augusto “Scar-

pa” e Carlos “Mistoca”, 
porém Augusto sofreu 
uma lesão no joelho no 
período de treinamento 
deixando o card. No lu-
gar dele entrou o lutador 
Rafael “Coxinha”.

A votação para a pri-
meira edição já foi encer-
rada, mas a segunda edi-
ção já tem data marcada 
e será realizada no dia 22 

fevereiro, ainda sem local 
definido. 

Já a terceira edição 
está marcada para acon-
tecer no dia 8 de março, 
também no Clube 9 de 
Julho.

Para os fãs que que-
rem participar da votação 
basta baixar o aplicativo 
da liga ou acessar o site 
da organização.



Horóscopo de 18 a 24/01 
Por Alex Costa Guimarães
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Atividades são preparadas para potencializar a criatividade, concentração e foco das crianças
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Evento gratuito começa segunda (21) e inscrições estão abertas

Parque Mall realiza nova 
edição da Oficina de Férias 

Aproveitando o 
período de re-
cesso, o Parque 

Mall anuncia mais uma 
edição da Oficina de 
Férias, que acontece 
de 21 a 26 de janeiro, 
em parceria com CNA 
Inglês Definitivo e Su-
pera Ginástica para o 
Cérebro. As inscrições 
devem ser realizada 
pelo site do empreen-
dimento comercial e a 
participação, além de 
ser gratuita, inclui ain-
da o material utilizado 
nas atividades. 

Durante as ativida-
des do CNA, na Praça 
de Eventos, as crianças 
terão a oportunidade 
de conhecer, de forma 
divertida e interativa, 
a língua inglesa. No 
primeiro dia, a ativi-
dade desenvolvida será 
Gardening Class, das 
14h às 15h30. No mes-
mo horário, no dia 22, 
acontece o  Cooking 
Class (s’mores). Tam-
bém das 14h às 15h30, 
no dia 23, ocorre o Han-
dicraft (key holder). 

No dia 24, a progra-
mação é toda voltada 
para games, também das 
14h às 15h30. No dia 25, 
no mesmo horário, é a 
vez do Summer Punch. 
Para fechar a progra-
mação junto ao CNA, 
no último dia de evento 
ocorre a Oficina de Sli-
me. Excepcionalmente, 
essa atividade ocorre 
entre 10h e 11h30. 

Exercícios
Crianças com mais de 5 
anos podem se divertir 
e aprender mais com as 
atividades da Supera, 
que ocorrem no piso 
térreo do shopping. Na 
programação, exercí-
cios para potencializar 
a capacidade cognitiva, 
aumentando a criati-
vidade, concentração, 
foco, raciocínio lógico, 
segurança, autoestima, 
perseverança, disciplina 
e coordenação motora.   

As atividades ocor-
rem diariamente e estão 
divididas por faixa etá-
ria. No primeiro dia, a 
programação é destinada 
às crianças de 5 a 7 anos, 
das 14h30 às 16h. No 
mesmo dia, as crianças 
de 8 a 12 anos se diver-
tem das 16h às 17h30. 
No dia 22, participantes 
de 5 a 7 anos realizam 
atividades das 10h às 
11h30, enquanto os ins-

critos de 8 a 12 anos 
participam noperíodo 
das 14h30 às 16h. 

Nos dias 23 e 24, 
acontecem atividades 
para crianças de 8 a 12 
anos, das 10h às 11h30, 
e das 14h30 às 16h para 
que tem entre 5 e 7 anos. 
Ainda no quarto dia de 
evento, tem nova ativi-
dade para crianças de 
8 a 12 anos, das 16h às 
17h30. E para encerrar 
as atividades junto a Su-
pera, no dia 25, das 10h 
às 11h, a programação 
é destinada a quem tem 
entre 5 a 7 anos. Logo 
em seguida, das 14h30 às 
16h, é a vez das crianças 
de 8 a 12 anos de idade.  

Para Antônio Gra-
ziano, administrador do 
Parque Mall, a Oficina 
de Férias é o momento 
ideal para aprender de 
forma divertida. “São 
atividades gratuitas para 
as crianças e enquanto 

os filhos se divertem, 
os pais também podem 
aproveitar para conhe-
cer os serviços e opções 
que o shopping oferece 
aos clientes”, ressalta. 
Inscrições e mais infor-
mações no site www.
parquemall.com.br.

O empreendimento 
conta com 330 vagas de 
estacionamento e reúne 
um mix de lazer, gastro-
nomia e serviços como 
Poupatempo, Detran e 
os cartórios de Registro 
de Imóveis e Notas, Pro-
testos de Letras e Títulos 
Tabelionato Mesquita. O 
espaço possui ainda uma 
unidade da academia 
Smart Fit, uma agência 
especial do banco Itaú, 
além dos espaços da 
Onodera, Espaçolaser, 
Boliche Dreams Games, 
Explosé Cosméticos, 
entre outros. O Parque 
Mall fica na Rua das 
Primaveras, 1.050.

A semana continua com a agitação da semana anterior. O 
que mudou é que o nativo tem a oportunidade de por em 
equilíbrio suas coisas pessoais. É possível que comece a 
pensar em viajar para um lugar longe que traga oportuni-
dades. Vida profissional passando por grandes reformas.

O taurino está passando por momentos de reformas. Sua 
família sofre alguns transtornos que podem impactar na 
sua maneira de atuar no dia a dia. É um bom momento 
para reformar sua aparência (faça um regime, renove 
sua aparêcia, pode haver mudança de amizades nessa 
fase, término de relacionamentos, mudanças em seus 
sonhos). 

O geminiano tem um trabalho a fazer com sua espiritua-
lidade. Momento para renovar sua mente e seu modo de 
pensar. Sua filosofia de vida estará em destaque, portanto 
se for resistente e mudar a maneira de ver os fatos, pode 
ser um período ruim. Aproveite para obter novos valores 
que trarão mais liberdade em sua vida.

O canceriano passa por uma fase onde precisará rever 
seus valores de sobrevivência, questões materiais, fi-
nanceiras, gastos e ganhos, bens e imóveis, tudo isso 
estará sendo afetado levando o nativo a modificar a 
forma como batalha por estes assuntos. Procure ver as 
coisas de forma mais racional e menos emotiva.

É possível que o leonino encontre ganhos através de 
seus relacionamentos. Se estiver solteiro, pode encontrar 
alguém importante. Se estiver casado o momento é de 
doação de si para seu conjuge. Momento bom para o tra-
balho, há expansão dentro de suas tarefas. É importante 
perder o medo de se relacionar, de emitir opiniões.

O virginiano estará tendo uma semana onde seu foco 
será seu trabalho. Pode se relacionar com pessoas im-
portantes ou que tenham importância na sociedade. Uma 
grande mudança está ocorrendo na consciência do virgi-
niano. Sua estratégia ou suas ações estão sob reformas. 

Essas semanas podem ser um pouco apertadas para o 
libriano que tende a enfrentar dificuldades nos relacio-
namentos ou com familiares. Sua maneira de pensar 
estará em expansão, podendo ampliar modos de ver e 
sentir as pessoas. De longe vem pessoas ou fatos que 
ajudam o nativo.

O escorpiano pode estar com a cabeça pesada ou cheia 
de assuntos cobrando uma nova forma de agir e de tomar 
decisões. É importante não confundir pessoas carinhosas 
com pessoas otárias. Há um desejo de receber dinheiro 
de forma gratuita sem esforço nenhum, nesse momento. 
Precisa estar ciente que gastos devem ser disciplinados.

O sagitariano está na busca de apresentar uma melhor 
imagem de si mesmo, de ampliar seus conhecimentos e 
melhorar suas ferramentas que venha a promover seu pro-
gresso. Pessoas do seu passado desta ou de outras vidas 
tendem a aparecer durante um período de tempo. Ques-
tões de saúde podem ser resolvidas, pois suas emoções e 

suas ideias estarão em renovação.

Estas semanas continuam tensas para o capricorniano. 
Infelizmente as coisas continuam meio tensas, até que 
o nativo consiga se libertar de algum padrão que esteja 
prendendo. Pode ocorrer discussões em família ou sua 
casa ser um ponto difícil, que exija atitude.

Alguns ainda estão vivendo seu inferno astral. Ou seja, é 
um momento de reavaliar suas posturas. A principal pos-
tura que o aquariano tem que avaliar nessa fase é sobre 
sua maneira de desenvolver seu lado profissional, como 
está fazendo isso? Está se matando pra conseguir dinhei-
ro? Não se estruturou para isso? Agora é o momento para 

planejar novos rumos profissionais e modificar como vem atuando 
nessa área.

Muitos piscianos estão em profundas mudanças de seus 
projetos pessoais, existem perdas de amizades por causa 
de egoísmo forte, novas amizades surgem e sua visão do 
futuro pode ficar meio conturbada nesse momento. Ten-
de a gastar mais do que deve nessa fase, cuidado. Tra-
balho, relacionamento e lar estão sofrendo limitações.



Cineclube traz novo filme
do diretor Gus Van Sant
‘A Pé Ele Não Vai Longe’ é protagonizado por Joaquin Phoenix
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Prêmio Nabor recebe
inscrições até março

CONCURSO

A segunda edição 
do Cineclube 
Indaiatuba em 

2019 traz o mais novo 
trabalho do diretor Gus 
Van Sant, conhecido 
por clássicos como Gê-
nio Indomável, Elefan-
te e Milk - A Voz da 
Igualdade. Na próxima 
terça (22), às 19h30, o 
Topázio Cinemas exibe 
A Pé Ele Não Vai Lon-

ge, com Joaquin Phoe-
nix, Jonah Hill, Rooney 
Mara e Jack Black. 

O drama conta a his-
tória de John Callahan 
(Phoenix),  cartunis-
ta, artista e músico em 
Portland, conhecido por 
lidar com assuntos maca-
bros e deficiências físicas. 
Mesmo desconhecido da 
maior parte do público 
brasileiro, a trama sur-
preende desde o início 
com eventos que se mis-
turavam em idas e vindas.

O esti lo que Gus 
Van Sant utiliza em sua 
narrativa é irreverente e 
desafiador, sem confun-
dir o espectador. Somos 
obrigados a ir encaixando 
as peças sem nos ape-
garmos ao efeito comum 
de outras cinebiografias: 
“fulano é assim por tal 
motivo” ou “tal motivo 
levou fulano a ser assim”.

O diretor se apega 
a este enredo não-line-
ar para fugir do clichê 
das cinebiografias, que 
desenvolvem os perso-
nagens por meio de acon-
tecimentos pontuais com 
começo, meio e fim, e 
também para dar força a 
estes personagens, sem 
amarrá-los a tais eventos. 
Se por um lado se desfaz 
dessa facilidade para de-
senvolve-los, por outro 
se apega fortemente aos 
discursos motivacionais 
que fazem parte de ou-
tros protagonistas de sua 
exímia filmografia.

O elenco está ótimo 
e em sintonia, embora 
alguns deles não sejam 
tão explorados quanto 
mereciam. Jack Black, 
mesmo com pouco tem-
po de tela, consegue nos 
tirar bons risos; Jonah 
Hill surpreende como 

um líder espiritual sério, 
sempre com boas pala-
vras; já Rooney Mara 
tem a personagem menos 
desenvolvida e acaba de-
vendo, embora sua pre-
sença seja reconfortante, 
tanto para o espectador 
quanto para Callahan.

Ao final, A Pé Ele 
Não Vai Longe passa 
uma mensagem positiva 
de que é preciso se ape-
gar àquilo que te mantém 
vivo e em paz, mesmo 
que você esteja na pior 
das situações. A maneira 
que Callahan encontrou 
para superar um grave 
acidente e perdoar a to-
dos ao seu redor foi com 
seus desenhos polêmicos 
que continuaram fazen-
do dele um idiota aos 
olhos de alguns. Mas o 
importante era sentir-se 
bem consigo mesmo. 
(Angelo Cordeiro)

A Fundação Pró-Me-
mória e a Secretaria de 
Cultura recebem, até 30 
de março, as inscrições 
para o 18º Prêmio Nabor 
Pires Camargo – Ins-
trumentista. A ficha de 
inscrição e o regulamento 
completo do concurso 
estão disponíveis no site 
oficial da fundação. 

O candidato poderá 
participar individualmen-
te, com uma inscrição, 
com duas músicas, sen-
do uma de Nabor Pi-
res Camargo e outra de 
livre escolha, podendo 
ser autoral, e que tenha 
duração máxima de cin-
co minutos. As canções 
deverão ser gravadas em 
áudio, preferencialmen-
te em CD, e enviadas 
juntamente com duas 
cópias das partituras de 
cada música e a ficha de 
inscrição devidamente 
preenchida para a Fun-
dação Pró-Memória de 
Indaiatuba, nomeada ao 
18º Prêmio Nabor Pires 

Camargo – Instrumentis-
ta, na Rua Pedro Gonçal-
ves, número 477, Jardim 
Pau Preto, Indaiatuba/SP 
e CEP 13.330-210.

Após triagem, serão 
selecionados dez finalis-
tas que concorrerão em 
audição pública no dia 3 
de maio, às 19h, na Sala 
Acrísio de Camargo. A 
Fundação Pró-Memória 
oferece aos participantes e 
seus acompanhantes no dia 
da audição: almoço, ajuda 
de custo e hospedagem.

Os prêmios serão de 
R$ 8 mil para o vencedor, 
R$ 6 mil para o segundo 
colocado, R$ 5 mil para 
o terceiro, R$ 4 mil para 
o quarto lugar e R$ 2 mil 
para o quinto. Os candi-
datos que terminarem do 
sexto ao décimo lugar, 
levam R$ 500 cada. As 
inscrições devem ser re-
alizadas em www.prome-
moria.indaiatuba.sp.gov.
br. Mais informações 
pelos telefones (19) 3835-
3588 ou 3875-8383.
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O protótipo autônomo continua passando por desenvolvimentos e foi um dos destaques do estande da BMW na Consumer Electronics Show

SIDNEY LEVY
do Motonline especial para 
Agência AutoMotrix 
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Nos últimos anos, 
um dos temas 
mais debatidos 

no meio automotivo foi 
como será o futuro da 
mobilidade com os ve-
ículos autônomos. Até 
uma moto autônoma foi 
apresentada pela BMW 
Motorrad, em setembro 
do ano passado, durante 
o BMW Motorrad Te-
chday 2018, no campo 
de testes da marca em 
Miramas, Sul da Fran-
ça. Desenvolvido pela 
equipe do engenheiro 
Stefan Hans, em Muni-
que, o protótipo autôno-
mo continua passando 
por desenvolvimentos 
e foi um dos destaques 
do estande da BMW 
na Consumer Electro-
nics Show (CES), que 
aconteceu de 8 a 11 de 
janeiro em Las Vegas, 
nos Estados Unidos. 

O desenvolvimento 
de  uma motocic le ta 
autônoma envolve um 
inevitável paradoxo. 
Um dos maiores pra-
zeres que uma motoci-
cleta proporciona é jus-
tamente permitir que o 
piloto faça manobras, 
percorra caminhos e 
visite lugares que por 
outro meio não seria 
possível. Então, falar 

de uma moto autônoma 
– ou seja, que se movi-
menta sozinha – parece 
um contra-senso e que 
não faz nenhum senti-
do para quem gosta de 
pilotar.

Mas a própria BMW 
se apressa em esclare-
cer que não é seu ob-
jetivo fazer uma moto 
completamente autôno-
ma. A empresa utilizou 
toda  sua  tecnologia 
para desenvolver uma 
moto – nesse caso, uma 
R 1200 GS, a bigtrail 
mais vendida do mun-

do – que é capaz de 
ligar, acelerar, fazer 
curvas, frear e parar 
soz inha .  Segundo a 
BMW Motorrad, o de-
senvolvimento da mo-
to-conceito tem como 
objetivo trazer novas 
soluções em termos de 
pilotagem e que envol-
vam situações de peri-

go e manobras de alta 
complexidade. Afinal, 
a moto autônoma pode 
ajudar o piloto a apri-
morar permanentemen-
te as suas habilidades, 
pois o veículo “sabe” 
fazer curvas perfeitas 
e encontrar sempre os 
momentos ideais  de 
frenagem e aceleração.

Conforme a BMW 
Motorrad, a tecnolo-
gia criada a partir des-
se projeto deve servir 
como uma plataforma 
para o desenvolvimen-
to de futuros sistemas 
para tornar a condução 
de  uma motocic le ta 
ainda mais segura e 
confortável. Como por 

exemplo: a moto ser 
capaz de detectar pre-
ventivamente situações 
perigosas e apoiar o 
piloto com sistemas 
auxiliares para evitar 
acidentes. Ou seja, o 
objetivo é desenvolver 
sistemas que possam 
assumir o comando da 
moto em situações ex-
tremas de perigo.

Algumas das tecno-
logias que compõem 
a moto autônoma da 
BMW já existem em 
vários modelos, como 
o controle de tração, 
o  acelerador eletrô-
nico e  o ABS. Esse 
componentes, quando 
comandados pelo com-
putador, auxiliam o pi-
loto em determinadas 
situações. O protótipo 
da motocicleta autô-
noma da BMW pode 
acelerar, fazer curvas 
e frear sozinha, mas 
a ideia é aprofundar 
essas capacidades da 
moto de agir sozinha 
em casos bem espe-
cíficos, sem tirar do 
piloto a sua própria 
autonomia de conduzir 
o veículo como e por 
onde desejar.

Exibido em Las Vegas protótipo autônomo 
da bigtrail R 1200 GS reacende debate 



|A11|A9

A8

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Supermercearia Lopes comemora 30 anos 
A loja preparou uma superfesta que acontece amanhã para os amigos e clientes 
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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A Supermercearia 
Lopes completa 
amanhã, dia 19, 

30 anos de funciona-
mento em Indaiatuba 
e prepara uma grande 
comemoração para os 
clientes e amigos.

O evento acontece a 
partir das 12h30, na rua ao 
lado da loja, e terá várias 

atrações como show da du-
pla Rosani e Allisson, que 
promete animar o público 
com os maiores sucessos 
da música sertaneja, além 
da participação especial 
da jovem dupla Bruno e 
Thiago. 

Para a criançada have-
rá um show com o mági-
co Fernando Souza, além 
de cama elástica e touro 
mecânico. Ainda haverá 
a distribuição gratuita de 

pipoca, algodão doce e 
cachorro quente.

Como forma de agra-
decer a preferência e 

amizade durante esses 
30 anos, a Supermecearia 
Lopes preparou uma su-
perpromoção que aconte-
ceu nos meses novembro 
e dezembro de 2018, e 
o sorteio dos clientes 
cadastrados ocorrerão 
amanhã durante a festa 
de aniversário. 

No total serão sorte-
ados 20 prêmios como 
dois notebooks, cinco 
smartphone, cinco tablet, 
três vales compras de um 
ano, duas televisões, um 
home theater e o princi-
pal prêmio, um Fiat Mobi 
zero quilômetros.

A Supermercearia 
Lopes está localizada na 
Rua Cristina Von Zuben 
Amstaden, 272 – Vila 
Brizzola – Indaiatuba/SP 
Tel. 19 3894-6512

Confira a programação:
12:30 - Início da Festa
13:00 - Sorteio Primeiro Grupo de Prêmios
13:30 - Show de Mágica - Fernando Souza
14:00 - Sorteio Segundo Grupo Prêmios
14:30 - 1ª Parte Show Rosani e Alisson
15:30 - Participação Bruno e Thiago
16:00 - 2ª Parte Show Rosani e Alisson
16:30 - Sorteio do Carro e Encerramento

A Supermercearia Lopes está localizada na Rua Cristina Von Zuben Amstaden, 272 – Vila Brizzola

O Fiat Mobi 
zero quilômetro 
será sorteado 
entre os clientes 
cadastrados

DEFESA CIVIL
Saiba quais são os cuidados no período de chuvas 

A Secretaria de Segu-
rança Pública, orienta que o 
período de janeiro até 31 de 
março é marcado por fortes 
chuvas que podem provo-
car enchentes, enxurradas, 
alagamentos, inundação, 
raios e deslizamentos. 
Qualquer problema que o 
munícipe tenha, o telefone 
153 é disponibilizado para 
acionar a Defesa Civil do 

município, que é o órgão 
responsável para ajudar 
nos possíveis danos decor-
rentes de eventos climáti-
cos extremos.

A Defesa Civil adverte 
que, telhas, calhas, entre 
outras partes do imóvel 
sejam vistoriadas. Eles 
devem estar limpos e não 
podem ficar soltos. É tam-
bém preciso checar se está 

adequado o escoamento 
das águas das chuvas e 
prevenir o entupimento de 
bocas-de-lobo, principal-
mente não jogando lixo e 
entulho nas vias públicas.

O coordenador da De-
fesa Civil, Paulo Cesar 
Feijão, reforça que está à 
disposição da população 
para ajudar em qualquer si-
tuação de perigo. “Se você 

está na rua, o recomenda-
do é que procure um local 
seguro. Para os motoristas 
que estão na rua, o melhor 
é procurar um local mais 
alto, esperar que a água 
baixe e não tentar passar 
por ruas inundadas. Outro 
cuidado é nunca caminhar 
por locais alagados ou 
com enxurrada”, orienta 
Feijão.
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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

A minha dica de hoje é uma sobremesa versátil 
e saborosa para os dias mais quentes. Com sabor 
intenso e fresco, a Granita al Café é perfeita para 
um dia de calor, sendo adequada para fechar 
um almoço ou jantar com um toque de doçura. 
Confira a receita:

Ingredientes:
100g de açúcar
150ml de café expresso ou de bule forte
255ml de água

Modo de preparo:
Dissolva o açúcar no café fervente, adicione 
a água e deixe o líquido esfriar. Coloque em 
uma tigela e leve ao freezer. Mexa a granita 
de vez em quando quebrando as partes que 
começarem a congelar. Continue fazendo este 
mesmo procedimento até obter uma granita 
homogênea. Retire do freezer e sirva em taças 
individuais.

Buon Appetito!

Raquel, Lucas e Vinícius no Grenelle Gastro Pub

O casal Vilma e Daniel no Cintra Restaurante

Carlinhos com sua esposa recebem Sergio e Márcia Borsari na inauguraçao do seu Quiosque

Uilza Amaral apresenta O Di Trani Açaí e Massas

O grupo Mais 
Expressão parabeniza 
Amanda, da Influx, 
que comemorou 
mais um ano de vida. 
Muitas felicidades!
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ANIVERSARIANTES DO 
MÊS DE JANEIRO - ATENTO

ELITON, dia 12/01EMERSON, dia 11/01

LEOMAR, dia 10/01LEONARDO, dia 05/01

UMBERTO, dia 03/01RENATA, dia 02/01

CINEMANo domingo dia 13/01/2019, o Indaiatuba Clube 
realizou a 17ª edição do Feijão com Samba, 
evento tradicional do Indaiá, considerado o grito 
de carnaval do clube, com muita gente bonita 
e apaixonada por samba. Neste ano a Escola 
de Samba escolhida foi a G.R.E.S. Paraíso do 
Tuiuti, oriunda do Rio de Janeiro. Uma bela 
apresentação da Bateria, e do incrível casal 
de Mestre Sala e Porta Bandeira, além das 
Baianas e das lindas Passistas que agradaram 
e muito os presentes! O evento também contou 
com a animação do Grupo Primaz, Moacyr 
Luz e Samba do Trabalhador,  da cantora Leci 
Brandão. Parabéns a diretoria do Indaiatuba 
Clube, por este excelente evento e pelo clima 
delicioso do clube!

O Parque Mall traz diversão e 
brincadeiras às crianças neste 

período de férias. De 21 a 26 de 
janeiro, o shopping realiza mais 

uma edição da Oficina de Férias. O 
evento, promovido em parceria com 

o CNA Inglês Definitivo e Supera 
Ginástica para o Cérebro, é totalmente 

gratuito, inclusive o material a 
ser utilizado nas atividades. Para 

participar das oficinas é necessário 
fazer a inscrição antecipada no site 

www.parquemall.com.br. 

A vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Campinas (ACIC), Adriana Flosi, assume interinamente a 
presidência da Jucesp durante este mês. A partir de fevereiro, 
nomeada pelo governador João Doria, Adriana passa a ocupar 
o cargo de vice-presidente da autarquia, que será presidida pelo 
deputado federal Walter Ihoshi (PSD). Esta é a primeira vez que 
uma mulher exerce os dois mais altos cargos da Jucesp, desde 
a sua fundação, em julho de 1890.

COMO TREINAR O SEU DRAGÃO 3
Lançamento  -  Animação / Aventura  -  Classificação livre  -  104 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá:Quinta (17)  a  Quarta (23):   14h05 [TC]  /  16h30 [TC]
Polo Shopping:Quinta (17)  a  Quarta (23):   17h40  /  20h10
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (17)  a  Quarta (23):   15h00
....................................................................................................................................
VIDRO
Lançamento  -  Ficção / Suspense  -  Classificação 14 anos  -  129 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (17)  a  Quarta (23):   17h35  /  18h50 [TC]  /  21h40 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (17)  a  Quarta (23):   20h30
....................................................................................................................................
TEMPORADA
Sessão “Vitrine Petrobras”* - Drama - Classificação 14 anos - 113 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (17):   18h30 / Sábado (19):   13h45
*Para a sessão “Vitrine Petrobras” ingresso único R$ 10,00
....................................................................................................................................
COLETTE
Reprise do projeto “Assista Mulheres”*  -  Drama -  Classificação 14 anos  -  112 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (19):   16h00
*Para a sessão do projeto “Assista Mulheres” ingresso único R$ 10,00
....................................................................................................................................
A PÉ ELE NÃO VAI LONGE
Sessão do “Cineclube Indaiatuba”, com debate após a exibição* - Drama - Classi-
ficação 14 anos - 114 minutos  
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (22):   19h30
*Para a sessão do Cineclube Indaiatuba ingresso único R$ 10,00
....................................................................................................................................
HOMEM-ARANHA NO ARANHAVERSO
2ª semana  -  Animação / Aventura  -  Classificação 10 anos  -  116 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (17)  a  Quarta (23):   21h00
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (17)  a  Quarta (23):   15h00
Polo Shopping: Quinta (17)  a  Quarta (23):   16h00  /  18h45  /  21h30
....................................................................................................................................
MÁQUINAS MORTAIS
2ª semana  -  Ação / Aventura / Ficção  -  Classificação 14 anos  -  128 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá*: Quinta (17)  a  Segunda (21)  e  na  Quarta (23):   21h55
* Excepcionalmente na terça, dia 22, não haverá sessão deste filme
....................................................................................................................................
WIFI RALPH
3ª semana  -  Animação / Aventura / Comédia  -  Classificação livre  -  113 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (17)  a  Segunda (21)   e  na  Quarta (23):   14h30  /  
17h00  /  19h30
Terça (22):   14h30  /  17h00
Polo Shopping: Quinta (17)  a  Quarta (23):   15h30  /  18h20  /  21h05
....................................................................................................................................
DRAGON BALL SUPER: BROLY
3ª semana  -  Animação / Aventura  -  Classificação 10 anos -  99 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sexta (18)  a  Quarta (23):   18h30
*Excepcionalmente na quinta, dia 17, não haverá sessão deste filme
....................................................................................................................................
MINHA VIDA EM MARTE
4ª semana -  Comédia  -  Classificação 12 anos  -  102 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (17),  Sexta (18)   e   de  Domingo (20)  a  Quarta (23):   
16h00
*Excepcionalmente no sábado,  dia 19, não haverá sessão deste filme no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (17)  a  Quarta (23):   16h45  /  19h20  /  21h50
....................................................................................................................................
BUMBLEBEE
4ª semana  -  Aventura / Ação / Ficção  -  Classificação 10 anos -  114 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (17)  a  Quarta (23):   14h35
....................................................................................................................................
AQUAMAN
6ª semana  -  Aventura  -  Classificação 12 anos  -  143 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (17)  a  Quarta (23):   17h15
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (17)  a  Quarta (23):   20h40
....................................................................................................................................
DETETIVES DO PRÉDIO AZUL 2 - O MISTÉRIO ITALIANO
6ª semana  -  Aventura Infanto-Juvenil  -  Classificação livre  -  93 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (17)  a  Quarta (23):   14h25



A Nova Loja está fazendo o maior sucesso com a Coleção 
Center Noivas/Magnólia. Tecidos nobres com incríveis 
detalhes em renda, pedrarias e transparência. Caimento 
impecável e com uma beleza deslumbrante. Para quem vai  
se casar, precisa conferir esta coleção que está um arraso. 
E para as madrinhas, uma nova coleção Moda Festa com as 
últimas tendências em cores e modelos diferenciados (venda 
e aluguel). Demais. WhattsApp 9.9540-8836 e 3875-1760.

Seus cabelos estão caindo, te deixando cada vez mais 
calvo e você já tentou de tudo e não sabe mais o que fazer? 
Não gosta nem de se olhar no espelho e não consegue 
tirar o boné? Agende uma avaliação na Clínica Vanessa 
Siqueira Micropigmentação Avançada e Estética pelo  
contato (19) 97112-8505. A clínica fica em frente ao Museu 
Casarão Pau Preto - Centro Indaiatuba/SP.
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Adelaide Decorações

Vanessa Siqueira

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

Que tal saborear a Picanha do Chef do Grenelle Gatro Pub? 
Picanha super macia e suculenta, acompanhada por aspargos 
grelhados, mussarela de búfala, tomatinho cereja e manjericão. 
Divina! Av. Conceição, 250 – Fone:(19) 3834-4802.

Juan Carlos com Amora e Belinha, na Clínica Bicho 
Amigo em consulta.

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

A linda família Rafael, a pequena Giovanna e Cristina, 
saboreando a maravilhosa costela do Restaurante 
Kostela do Japonês.

Leandro, Rita e a linda Letícia esta semana na Kostela 
do Japonês.

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

Wellington Canesin, proprietário da Indafire, foi eleito e 
receberá este ano, mais um Troféu Frutos dos Indaiá. A 
Indafire oferece com qualidade e excelência, as melhores 
soluções de segurança contra incêndios em lojas em geral 
e empresas, sempre com os melhores preços. Se informe 
Fone: 3834-1741

Alunos do Colégio Alves de Oliveira, se divertindo e se 
desenvolvento no Curso de Férias.

Casamento de 
Priscila Taveira. 
É a A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente. 
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Problemas com audição, venha para a  Audiocamp. As 
fonoaudiólogas, Vanessa Mayumi Motizuki e Laís Helena dos 
anjos, resolvem seu problema com aparelhos auditivos de ótima 
qualidade e excelentes preços e parcelamentos. A Audicamp fica 
na Rua Siqueira Campos, 323, Vila Sfeir, fone: 19 3835-1388 ou 
19 99436-3945.

Luciane e Marcos da RBC fizeram sua confraternização com 
amigos e funcionários, fechando o ano de 2018 e já começando 
2019 com muita Fé que tudo vai ser muito melhor.

Tatiane da Hidracom Manutenção Hidráulica recebendo um Bolo 
da Madre 

Michele Simone, proprietária da rede Autocheck Vistoria 
Veicular com a Diretora Presidente Luciana Cândida Déda 
Chagas do Detran/SE, em visita ao Departamento Estadual 
de Transito

Nosso querido profissional Tiago Costa , Técnico da Mermaid Hair 
Brasil, em mais um dia de curso de extensões que aconteceu no 
Edificio Diplomat.

Nós do Restaurante Dona Olga agradecemos a Renato Stochi 
(Da Secretaria de Governo de Indaiatuba) e a todos os servidores 
pela parceria obrigado.

Gustavo da Asserti ao lado do campeão paralímpico de natação 
Daniel Dias em treinamento de marketing em São Paulo

A King Stop está de volta ao Mais Expressão, e agora com 
novidades. A king Stop agora é conveniada com a ASPMI, 
os servidores que fizerem o serviço com eles terão des-
conto de 5% na mão de obra sobre os serviços realizados. 
Acompanhe as publicações no nosso Caderno de Negó-
cios e não perca as promoções.

Josiane, Nancy, Sergio e Carlos, na Pizzaria Torrelaguna, 
saboreando umas das deliciosas pizzas do cardápio, co-
nheça a Torrelaguna fica em Itaici.

Cerimonialista e 
blogueira Ivanilde 
Reis visitando o 
Ateliê de Priscila 
Borsari Makes.
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LENTE IMOVEL PRÓXIMO A RODOVIA COM 
AMPLO QUINTAL - 1 dormitório, WC social, 
sala, cozinha, lavanderia, garagem para 03 
autos. R$ 1.100,00 + IPTU.
CA08073 - AT 175m² - AC 105m² - EXCE-
LENTE IMÓVEL COM LOCALIZAÇÃO PRI-
VILEGIADA - CIDADE NOVA - INDAIATUBA 
/ SP - 02 dormitórios com armários sendo 01 
suítes, WC social, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, lavanderia, quintal, garagem para 
02 autos - R$ 1.800,00 + IPTU.

VENDA:

AP04383 - SOLAR DOS GIRASSÓIS - AU. 62 
m² - 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, WC 
social e garagem para 1 auto. R$ 170.000,00
CA08087 - JARDIM VENEZA - AT.100m² AC 
60m² 02 dormitórios, 01 sala, 01 banheiro, co-
zinha, lavanderia, garagem para 02 autos, exce-
lente localização, a poucos minutos do centro, 
R$ 225.000,00.
CA08072 - JARDIM SÃO CONRADO - AT. 125 
m² AC. 65 m² - 2 dormitórios (1 suíte), sala, co-
zinha, WC social, lavanderia e garagem coberta. 
Aceita permuta por veículo. R$ 280.000,00.
CH01726 - HORIZONTE AZUL II - AT 1000m², 
AC 400m², CASA PRINCIPAL: Sobrado: Piso 
superior: 01 Suíte, Mezanino Como Sala de TV 
e Varanda Com Espetacular Vista P/ a Mata e 
Indaiatuba. Piso Inferior: 02 Suítes, Cozinha 
Planejada, Sala de Estar, Sala de Jantar, La-
vanderia, Área Gourmet e 01 Banheiro .Casa 
para Hóspedes - Sobrado: 02 Suítes e na parte 
Inferior outra Área Gourmet com 02 Banheiros 

negócios & classificados
Nº 830

CA08076 - VILA VERDE - AT.150m² - AC.135,46m² - 
EXCELENTE IMOVEL COM 3 dormitórios sendo 2 suítes 
(sendo a suíte máster em andar independente com closet 
e escritório), móveis planejados, 2 ar-condicionado (sala 
e suíte máster), WC social, cozinha planejada, sala 02 
ambientes, lavanderia, churrasqueira, garagem para 02 
autos. R$ 580.000,00.

(masculino e feminino); Área Externa: Piscina 
C/Borda Infinita, Campinho de Futebol, Pomar, 
Jardim e Garagem p/ 04 Autos. FORA OS 
1.000m² do terreno, tem mais 750m² de mata 
nos fundos.  R$ 1.100.000,00.
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.
CA08081 - JARDIM ESPLANADA - AT. 360 
m² AC.285 m²- 04 Dormitórios, sendo 02 suítes 
com armários, Wc social, sala 03 ambientes, 
cozinha planejada, quarto para empregada com 
banheiro, área de serviço, piscina, churrasquei-
ra, garagem para 04 autos, aquecimento solar, 
portão eletrônico, mini pomar. R$ 900.000,00.
CA08083 - MONTREAL RESIDENCE - AT. 150 
m² AC. 105 m² - Excelente construção nova com 
3 dormitórios (1 suíte), wc social, sala com pé 
direito alto, cozinha com armários planejados 
e cooktop, área gourmet com armários, lavan-
deria e garagem para 2 autos sendo 1 coberta. 
R$ 499.000,00
CA08089 - VILA SUÍÇA - AT. 300 m² AC. 
302,09 m² - 3 suítes planejadas (sendo 1 com 
closet e banheira), sala de jantar, sala de estar 
ampla, cozinha planejada, lavabo, lavanderia, 
dispensa e área de churrasqueira com banhei-
ro e piscina e garagem para 4 autos sendo 2 
cobertos. R$ 850.000,00.

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.
AP04399 - DUE - AU. 129 m² - 4 dormitórios 
(2 suítes sendo 1 com closet), lavabo, sala 
para 2 ambientes, cozinha planejada, varan-
da 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 com-
pleta e portaria 24 horas. R$ 1090.000,00 e 
Locação: R$ 4.000,00 + COND + IPTU.
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
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.
CA08020 - RESIDENCIAL MONTE VERDE 
- AT.125m² AC.90m² 02 dormitórios, WC 
social, sala, cozinha, lavanderia, garagem 
para 02 autos, a poucos metros do parque 
temático. R$ 1.100,00 + IPTU.
CA08075 - AT. 100m² - AC. 60m² - EXCE-

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, despen-
sa, churrasqueira, balcão com pia, WC externo, garagem para 04 
autos, sendo 02 cobertas. R$ 2750,00 + IPTU.

AP04409 - VILLA-
GIO D’AMORE - 
AU. 62 m² - 2 dor-
mitórios (1 suíte), 
cozinha planejada, 
lavanderia, sala 
para 2 ambientes 
e garagem para 1 
auto coberta. 
R$ 295.000,00.

CA08085 - JARDINS DO IMPÉRIO - CASA TÉRREA - AT 150 
m² - AC 100 m², 03 Dormitórios (Sendo 01 Suíte), Cozinha, Sala 
de Estar e Espaço Gourmet Integrados e Garagem P/ 2 Autos.

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.

AP04342 - PLAZA BELLA VISTA - AU. 66 m² - 3D (1 suíte), sala, 
coz. (vai ser instalado armários), lav., WC social e garagem para 2 
autos descoberta. Cond. com piscina, quadra poliesportiva, salão 
de festas, brinquedoteca,  bicicletas elétricas para uso dos con-
dôminos., spa, sauna e academia. R$ 1400,00 + COND + 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.: CA00088 – Condomínio Duas Marias- Indaiatuba/
SP –230m² util/  360,00m² total - Valor R$ 1.250.000,00.

VENDA TERRENO - Ref.: TE00025 – Condomínio Residencial Santa Clara - Indaia-
tuba/SP - 450m² útil/ 450m² total - Valor R$ 420.000,00.

VENDA CASA - Ref.: CA00091 – Condomínio Green View Village – Indaiatu-
ba/SP- 212m² util/ 328,65m² total - Valor R$ 890.000,00.

LOCAÇÃO CASA - 
Ref.: CA00084 – 

Condomínio Montreal 
Residence  

Indaiatuba/SP - 175m² 
útil/ 181m² total – 

Valor R$ 4.000,00 + 
IPTU R$ 190,00 + 

Condomínio R$ 160,00.

LOCAÇÃO SALÃO COMERCIAL  - Ref.: SL00001 – Vila Georgina - Indaia-
tuba/SP - 240m² útil/ 536,70m² total – Valor R$ 3.700,00 + IPTU R$ 168,87.

LOCAÇÃO 
APARTAMENTO  
Ref.: AP00039 – 

Condomínio Edifício 
Kellen - Indaiatuba/SP 
– 85m² útil/ 85m² total 
-  Valor R$ 1.400,00 + 

Condomínio 
R$ 380,00 + 

IPTU R$ 120,00.



APARTAMENTOS

AP.515 – CIDADE NOVA - R$350 MIL – 3dorms,sala,coz,2 
wc,lavanderia,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,lavan-
deria,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
  

Laçamento 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 com.,2 casas de 4 com.,galpão de 150m2,tanque de 
água,nascente c/ 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. 

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

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
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

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.

AP01348 – JD. BELO HORIZONTE - 2 dorms (1 suíte), 2 
salas, 2 banheiros e garagem. R$ 245.000,00
AP01315 – PORTAL DAS FLORES - 3 dorms c/ AE, sala, 
coz. planejada, lavand, WC e garagem. R$280.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / GUARUJÁ – SP - 1 
dorm, sala, coz, lavand, banheiro, sacada e 1 vaga. R$ 320.000,00
AP01344 – ED. GRAÚNA - 3 dorms (1 suíte), sala, coz. 
planejada, lavand. e 2 vagas de garagem. Apartamento 
mobiliado. R$ 530.000,00

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA108 – JD.EUROPA – R$290 MIL – suíte,coz conjugada com 
área gourmet,lavanderia,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,dispensa. 
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, lavanderia, 
garagem . (se for pagamento em dinheiro, aceita proposta).
CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 – 4dorms (2st),-
sala 3 ambientes,coz planejada,lavabo,varanda,lavanderia,dorm 
de empregada,dispensa,piscina,churrasqueira, gramado,quin-
tal,pomar,garagem 

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,w-
c,sem garagem
PQ.INDAIA – R$650,00 – dorm,coz,wc.
PQ. INDAIA – R$670,00 – dorm,sala,coz,wc,sem garagem
JD.CALIFORNIA – R$750,00 – dorm,sala,coz,wc
PORTAL DO SOL – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,wc,entrda 
de carro
JD.CALIFORNIA – R$850,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms,sala,coz,wc,entrada 
de moto
VL. ALMEIDA – R$900,00 – dorm,sala,coz,wc,quintal,garagem.
JD,MORUMBI – R$900,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$950,00 – 2dorms,sala,coz,wc,sem 
garagem
JD. SÃO FRANCISCO – R$1100,00 – 2dorms,sala,coz,wc,nos 
fundos dorm e lavanderia,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)
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.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/sacada e armários (1st 
c/hidro),sala de estar c/ lareira,sala de jantar e TV,copa,coz 
planejada,lavabo,lavanderia,dorm e WC de empregada,escritó-
rio,dispensa,piscina,área gourmet completa,salão de festa,portão 
eletrônico,garagem para 2 carros coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$570,00 – dorm,sala,coz,wc
JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm,sala,coz,wc,sem garagem.

PQ. RES. INDAIA – R$600,00 – 2dorms,sala,coz,wc,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 gar.,no edifico:elevador,escadas,serv. de limpeza,porta-
ria virtual,monitoramento 24h,WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m²,2wc,coz
VL.CASTELO BRANCO – R$1200,00 – 38m²,2wc,1 vaga de garagem
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m²,2wc,1 vaga de garage,sa-
cada,ar condicionado,montado para estética
JD.PAU-PRETO – R$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,agua,iptu,limpeza e telefone

TERRENOS

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

GALPÃO

DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m²

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



B5Imóveis

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

 ref. site 609302 – Jd. Morada do Sol - 1 dormt/ sala/ 
coz / wc / lavand/ 1 gar – R$750,00 isento IPTU

ref. site 525302 - Grand Ville - 3D/ 1 suíte / sala / coz c/ arm 
/ wc social / lav. / sacada /1 gar R$1.200 + COND + IPTU

 ref. site 468302 - Jardim Toscana - Lote com 199 m², 
plano R$120.000,00

ref. site 879302 - Res. Sabiás - 3D/ 1 suite / sala / coz 
/ wc / churr/ lav/ 2 garagem R$1.250,00 / R$320.000,00

 ref. site 707531 – Jd. Morumbi - 2 dormt/ 1 suite/ sala/ 
coz/ wc / lavand / lavand / 2 gar R$1.100,00 + IPTU

ref. site 249341  - Jd adriana - 3 dorm 1 suite / sala / coz. 
planej. / wc / as / gar 2 vagas. R$1.500,00 + IPTU

 ref. site 729302 - Parque das Nações - 3 dormit/ 1 suite/ 
sala /coz planejada /wc / lavand/ 2 gar R$295.000,00

 ref. site 318302 - Edifício Rubi - 2 dormt/ 1 suíte planej/ 
wc / sala 2 amb/ lavand / 2 gar R$230.000,00

ref. site 645302 - João Pioli - 2 dormt/ sala / coz / wc / 
lavand / quintal / 2 garagens R$1.150,00 

ref. site 418202 - JD União - 3 dorm/ 1 suite / sala / coz / wc / 
lavand / 2 gar e portão eletrônico R$1.700,00 / R$330.000,00.

 ref. site 576302 - Loft Ekko Houses - Duplex – 2 suites / 
sala 2 ambt / coz / wx / varanda / lav. / 2 gar R$550.000,00

ref. site 258302 - Montreal Residence - 3 dormt/ 1 suíte/ 
sala 2 amb / cozinha/wc / varanda gourm/ lavand / 2 

gar e lindo jardim R$420.000,00.



B6 Serviços / Utilidades

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.

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)



B7Serviços / Utilidades
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13BServiços / Utilidades



classificados
ClassificadosB14

Casa 2 dorms – Financia-
mento pela caixa econômi-
ca do terreno e da constru-
ção – 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
Condomínio Vista Ver-
de CC00057 - 03 suites 
com closet, sala, lavabo, 
piscina, churrasqueira, 
cozinha, banheiro, ga-
ragem pra 02 carros. 
A.T108M². + COND.214,00 
R$689.000,00 F. 3875-2215
Cond. Vista Verde (ITAI-
CI) CC00059 - 3 dorm.com 
01 suite ,sala , cozinha, 
a.s, wc, garagem p/ 02 
autos. COND. 214,00 + 
IPTU:90,00. A.T: 175M²  
R$ 520.000,00. F. 3875-
2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, co-
z inha,  01 dormi tór io , 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, Wc. 
R$190.000,00 (19) 3875-
2215
Jd. Colibris - Ap00862 
02 Dorm, Sala , Cozi-
nha(Planejado), Banheiro, 
Garagem P/01 Carro . 
Cond:200,00 Incluso Agua. 
R$: 175.000,00. (19) 3875-
2215

Vendo ou Alugo - Casa 
térrea Portal dos Ipês. 
Com 3 suítes, sem piscina, 
cozinha planejada e aque-
cedor solar. (19) 3800-4078 
(19) 99913-9801 Aceito 
50% casa ou terreno. 
 Jd. Tropical – 2 dormi-
tórios sendo 1 suíte, sala 
2 ambientes, cozinha, la-
vanderia, WC social, va-
randa 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 
chácara. Casa A.T. 250 
m², A.C. 179 m², portão 
eletronico, cerca elétrica, 
aquecedor solar, área gour-
met, piscina 3x5, casa com 
7 comodos sendo 2 banhei-
ros e lavanderia. Tratar 
com proprietário F.: (19) 
3816-2011- 99487-5089
Vendo casa em Salto 
nova - Acabamento de 
primeira. Recanto do Gua-
raú - 3 dormitórios sendo 1 
suíte, garagem para 2 car-
ros . AT: 175m² AC: 92,5m². 
Valor : R$250.000,00 F.: 
(19) 99612-7897. Aceito 
permuta com terreno em 
Indaiatuba.
Jardim Montreal - Ex-
celente casa térrea com 
106m2 – AT150, 3 D (1 
suíte), wc social cozinha 
c/ balcão e mesa de gra-
nito, sala de jantar e sala 
de visita, churrasqueira 
com wc, aquecimento so-
lar, preparada p/ ar con-
dicionado, porcelanato, 

Jardim Adriana- Excelente 
Casa Em Dois Pavimentos, 
Sendo No Pav Superior:02 
Dormitórios (01 Suite) Wc 
Social, Sacada Com Porta 
Balcão Com Vista Para 
O Parque Ecológico-E 
No Pav Inferior: Sala 02 
Ambientes –Lavabo, Wc 
Social, Lavanderia, Edicu-
la   E Grande Espaço De 
Terreno Com Piso Ideal 
Para Piscina, Garagem 
Com Portão Eletronico. De 
R$350.000,00 Em Oferta 
Durante O Mês De Janeiro 
Por R$290.000,00 Corra!! 
Tel: 19-/997627997.Aceita 
Apartamento Nonegócio
Jardim Itamaracá 02 
Dormitórios (01 Suite) Wc 
Social, Sala, Cozinha, Ga-
ragem Comportão Ele-
tronico,110M² De Área 
Construida, Em Lote De 
133M² Documentos Em 
Ordem Para Financiamen-
to.apenas R$260.000,00 
Aceita Terreno E Carro. 
F=19/99762-7997/3935-
3294

 
Cond. Parque dos Gua-
rantãs - 3 dormitórios (1 
suite c/ armários embuti-
dos), sala, lavabo, cozinha, 
lavanderia, churrasqueira 
e 2 vagas de garagem. 
R$1.900,00 + IPTU + Cond.
Fone: (19) 99778-4336
Procuro casa para alu-
gar 3 ou 2 dormitórios 
com garagem. 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 dormitó-
rios, sala, cozinha, lavan-
deria e garagem. Valor: 
R$1.000,00. Tratar F.: (19) 
3875-4737
ALUGA-SE CASA - Ref.: 
CA00073 – Cond. Jardim 
Brescia- Indaiatuba/SP - 

110m² útil/ 200m² total - Va-
lor: R$ 2.600,00 + IPTU: R$ 
70,00 + Cond.: R$ 160,00 
-Fone: (19) 99799-5771
 

Residencial Victória , 
Apartamento 3 Dormitó-
rios, 1 Suite, Sala, Cozi-
nha,  Wc Social, Garagem 
Coberta Prédio Com Toda 
Estrutura De Lazer,  Pis-
cina, Churrasqueiras. R$ 
275.700,00 À Vista. Fone 
19 9.7412.0317 
Vende-se ou aluga-se 
apt no Centro Ed. La 
Spezia– APTO. MOBI-
LIADO com 2 dormitórios 
e 1 vaga. R$1.800,00 ou 
R$380.000,00. Fone: (19) 
99721-0395
ALUGA – SE OU VEN-
DE - SE APARTAMEN-
TO COCAIS II - 2 dor-
mitórios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 1 
vaga de garagem coberta. 
R$1.000,00 + IPTU + Cond. 
ou R$200.000,00. Fone: 
(19) 99168-6945
ED. SOHO- 2 dormitórios 
com suíte, 2 vagas, varan-
da gourmet e área de lazer 
completa. R$450.000,00. 
Fone: (19) 99721-0395
Apar tamento  com 3 
dorms na Cidade Nova 
R$ 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$370 mil - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Jd. Colibris- AP00862 - 02 
dorm, sala, cozinha(plane-
jada), banheiro, garagem 
p/01 carro . cond:200,00 in-
cluso água R$: 175.000,00.
Vendo apt no Centro com 
2 dorm. + 1 suíte, todos 
os cômodos com armá-

rio, garagem 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, 
lavanderia c/ armário, WC, 
garagem para 01 carro 
coberta, 1º andar. Baixo 
condomínio e IPTU - Vendo 
mobiliado. F.: (19) 3394-
2197 - cel: (11) 98635-7556
Vendo Apartamento. Va-
lor: R$155.000,00. Aceito 
50% de entrada e finan-
ciamento 2 dormitórios. 
Jardim Morumbi. Tratar 
com proprietário. F.: (19) 
99482-6697 F.:(19) 3875-
3201
Vendo ou troco Aparta-
mento Villagio D’Amore. 
3 dormitórios sendo 1 suí-
te, salas de estar/jantar. 
Cozinha, área de serviço, 
banheiros com móveis pla-
nejados. Garagem para 1 
carro (80m²). Acabamento 
em porcelanato 3º andar 
TROCO por 2 terrenos, 
dependendo do local pago 
a diferença. F.: (19) 99913-
9801 / (19) 3800-4078
Vendo apartamento novo 
Residencial Belvedere - 3 
dormitórios sendo 1 suíte 
com espaço gourmet, ar 
condicionado sala e quar-
tos, 9º andar sol da manhã. 
Aceito permuta de terreno 
no Bréscia ou Mantova 
como parte do pagamento. 
Valor: R$ 275.000,00. Tra-
tar direto com proprietário 
F.: (19) 99612-7897
Vende-se apto Cond. Portal 
das Flores - 3 dorm; cozinha 
planejada; 1 vaga; área de la-
zer completa. R$ 259 000,00 
- F.: (19) 992569976 ou (19) 
99368-2711
Vende-se apto Cond. Fe-
licitá - 3 dorm (suíte); 2 va-
gas;  cozinha e quarto pla-
nejados; 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 pron-
to para morar. Condomí-
nio Village Azaléia. Com 
3 dorm., 1 vaga p/ carro e 
área de lazer. Tratar com 
proprietário (19) 99127- 
1799
Vende-se ou Troca-se 
apartamento Villa Fe-
licità. Frente ao Parque 
Ecológico - com móveis 
planejados, ar condiciona-
do, 2 vagas na garagem 
. Lazer completo . 84m². 
Valor: R$490.000,00. F.: 
(19) 99622-7901. Direto c/ 
proprietário
VENDE-SE APARTAMEN-
TO - Ref.: AP00035 – Con-
domínio Edifício Maroc 
- Indaiatuba/SP - 84m² 
útil/ 84m² total - Valor: R$ 
450.000,00 - Fone: (19) 
99799-5771
 

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 gour-
met 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 

esquadrias em alumínio 
e tudo mais, garagem co-
berta. R$490.000,00. 19-
9.97519921 creci 65362.
Jardim Montreal - Exce-
lente sobrado com 168m2 
– AT150, 3 D (2 suítes c/ 
armários, 1 suíte c/ close), 
sala cozinha projetada com 
cook top, churrasqueira, 
aquecimento solar, ar con-
dicionado, porcelanatos 
especiais, granitos, tetos 
trabalhados, esquadrias 
em alumínio, muitas to-
madas e muita iluminação  
ampla e bela escada mais, 
garagem coberta e jardim. 
R$680.000,00 estuda fi-
nanciamento. Localização 
especial 19-9.97519921. 
creci 65362.
VENDE-SE CASA  - Ref.: 
CA00077 – Casa Jardim 
Veneza - Indaiatuba/SP 
–72m² util/  163,90m² total 
- Valor: R$ 295.000,00 - 
Fone: (19) 99799-5771
VENDE-SE SOBRADO 
- Ref.: CA00087 – Jar-
dim São Francisco – In-
daiatuba/SP- 135m² util/ 
125m² total - Valor: R$ 
430.000,00 -Fone: (19) 
99799-5771.
Vendo casa e salão bairro 
Costa e Silva, 02 dormitó-
rios, 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
Vende-se sobrado no 
Jardim São Francisco - 
com 2 dorm. Sendo 1 suíte 
com varanda, wc social em 
cima. Sala c/ 2 ambientes, 
lavabo, cozinha, quintal 
grande c/ lavanderia no 
fundo coberta. Garagem p/ 
2 carros com portão eletrô-
nico. Valor R$300.000,00 
Troco por apto. de menor 
valor. Próximo ao Parque 
Ecológico F.:(19) 99762-
7708

Oportunidade!! Jd.la-
guna Em Salto-Sp.casa 
De 02 Dormitórios, Sendo 
Um Suite, Sala/Cozinha 
Americana, Wc, Garagem 
P/02 Autos Quintal Nos 
Fundos Em Lote De180m2 
+ Uma Chácara De 100M2 
(So Terreno) No Pairro 
Pedregulho Em Indaia-
tubas Sp. Troca-Se Por 
Casa Em Indaiatuba De 
Menor Ou Igual Valor. Ba-
se=R$310.000, 00.Tel=19-
99762-7997
 M.sol Rua-53 Edifica-
da Em Loe De 5M X 
33M(165M2) 02Duas Sui-
tes Edicula E Garagem 
Com Portão Eletronico= 
Apenas: R$265.000,00 
Acei ta Financiamento 
Ou Terreno No Negócio. 
Tel=19-99762-7997
Oportunidade Única!! 
Jardim Morada Do Sol. 
R u a - 7 7  P r ó x i m o  A o 
Parque Eco lóg ico  De 
R$210.000,00 Em Oferta 
Somente Para O Mes De 
Janeiro Por R$195.000,00 
03 Dormitórios, Suite, Ga-
ragem, Bom Acabamento 
Em Lote De 125M2. Acei-
ta:  R$80.000,00 De En-
trada + 90 X R$1.650,00 
F = 9 9 7 6 2 - 7 9 9 7 / 3 9 3 5 -
3294 
Jd.colibris, 02 Dormitórios 
(01 Suíte) Sala- Cozinha 
–Wc Social- Lavanderia, 
Garagem P/02 Autos. 
Oportunidade Única!! Em 
Oferta Para O Mês De 
Janeiro De: R$300.000,00 
Por Apenas: R$265.000,00 
Ac. Financ, Ou Terreno No 
Negócio. Estuda Ainda Pro-
posta A Vista F=19/99762-
7997/3935-3294
Jardim Alice: 02 Dormi-
tórios (01 Suite) Cozinha 
Americana- Garagem C/
Portão Eletronico – Lote De 
125M2. Oportunidade Úni-
ca!! De R$290.000,00. Em 
Oferta Durante O Mês De 
Janeiro Por R$260.000,00 
Aceita Lote/ Financiameno. 
Tel: 19-99762-7997/3935-
3294



classificados
B15Classificados

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.: AP00030 - Con-
domínio Edifício Raquel  
- Indaiatuba/SP - 132m² 
útil/ 132m² total - Valor: R$ 
2.500,00 + IPTU: R$ 197,00 
+ Condomínio: R$ 750,00 
-Fone: (19) 99799-5771
ALUGA-SE  APARTA-
MENTO  Ref.: AP00026 
– Condomínio Villagio 
d Amore - Indaiatuba/
SP – 54m² útil/ 54m² total 
-  Valor: R$ 1.000,00 + 
Condomínio: R$ 250,00 + 
IPTU: R$ 61,00 -Fone: (19) 
99799-5771
 

CASA AVARANDADA 
– 2 dormitórios, sala, co-
zinha americana, WC fem 
e mas, piscina, churras-
queira, murado e gramado 
R$510.000,00. Fone: (19) 
99721-0395
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda ava-
randada, 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 acei-
ta 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 alquei-
re, boa topografia, região 
sul da Bahia a 220km de 
Salvador pela BR 101. Si-
tuado 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 saba-
dos saindo de Viracopos 
em Campinas-SP. A pro-
priedade 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, 
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.
 

Oportunidade. Cond. Ma-
ria Dulce - Terreno de 
300m². Ótima topografia. 
Fone: (19) 99166-8272 – 
(19) 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 
quitado. F.:19-98128-7316.
Vende-se terreno no 
condomínio Vista Verde 
175m². Próximo a portaria. 
Tratar com proprietário. 
F.: (19) 99792-1440 / (19) 
99774-3834
Jardim Bréscia - Opor-
tunidade única, TERRE-
NO com 200m2, plano, na 
quadra A, com escritura 
e registro, R$165.000,00. 
Discute-se proposta. 19-
9.97519921. 
Vendo/ Troco : Terreno 
de 300 m² plano, melhor 
local Jd. Esplanada I à 50 
metros da Av. Parque Eco-
lógico, 5 minutos do centro, 
próximo ao colégio Objetivo 
e o novo Sumerbol, pada-
ria Suiça e Gianinni. Fácil 
acesso à rodovia. Aceito 
terreno de menor valor em 
loteamento aberto. Doc. 
OK. F.: (19) 98288-1728 
(whatsapp) / (19) 3875-
2860 - Valor R$ 235.000,00 
(tratar com proprietário)
VENDE-SE TERRENO - 
Ref.: TE00024 – Condomí-
nio Quintas da Terracota 
- Indaiatuba/SP – 1.200m² 
total - Valor: R$ 265.000,00 
- Fone: (19) 99799-5771.  
Vendo Jardim Laguna - 
Terreno de 302m² planos. 
Aceito veiculo c/ parte pa-
gamento. R$190.000,00. 
Direto com proprietário F.: 
(19) 98282-9020. 
PARQUE SÃO LOU-
RENÇO (ÚNICO LOTE 
N A  R U A )  1 5 0 M 2  – 
R$1060,00P/ M2 -ESCRI-
TURADO. F=19-99762-
7997/3935-3294. 

JARDIM ALICE (ÚNI-
C O  L O T E  N A  R U A ) 
125M2 – PLANÍSSIMO 
– R$1.100,00 P/ M2 - F=19-
99762-7997/3935-3294
 

Galpão Industrial Vitória 
Martini – 770 A/T e 375 
A/C. R$4.500,00 Fone: 
(19) 98333-5694 – (19) 
99166-8272
Vendo sobrado comercial 
- 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 ba-
nheiros e garagem para 2 
carros. R$25.000,00. Fone: 
(19) 99778-4336
Sala nova 39m2, 2WC, 1 
vaga na garagem, situado 
no torre medical. Direto 
com o proprietário. Tel. (19) 
9 8239-4260
ALUGA-SE SALA CO-
MERCIAL - Ref.: SA00004 
- Vila todos os Santos - 
Indaiatuba/SP - 50m² útil/ 
50m² total - Valor: R$ 
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/ car-
ro 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 
RECARREGAR CARTU-

CHO R$ 300,00 E JOGO 
DE CORREMAO 12M DE 
ALUMINIO SEMINOVO - 
(19) 3935-1633
Desejo comprar crista-
leira antiga. Entrar em 
contato (19) 3834-1367
Vendo cama de solteiro 
madeira maciça ótimo es-
tado. 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 pendên-
cias. F.:(19) 99681-2307
Vendo Bicicleta Scott 
Importada de R$2000,00 
por R$800,00. F.:(19) 3935-
6985
Vendo Portão de 3m X 
1,80. Valor: R$400,00. 
Tratar com Sonia. F.: (19) 
3935-1633
Vendo uma maquina de 
recarregar cartucho. Valor 
R$400,00. Tratar com So-
nia. F.: (19) 3935-1633
Vendo uma porta de cor-
rer de vidro 1,60m. Valor: 
R$400,00. Tratar com So-
nia. F.: (19) 3935-1633
Vendo uma televisão de 
14 polegadas de tubo Va-
lor: R$150,00. Tratar com 
Sonia. F.: (19) 3935-1633
Vendo um teclado Ca-
sio novo Valor: R$400,00. 
Tratar com Sonia. F.: (19) 
3935-1633
Vendo 12 metros de cor-
rimão em aluminio para 
escada. Valor R$300,00. 
Tratar com Sonia. F.: (19) 
3935-1633
Vendo 3 portas de ba-
nheiro sem batente. Valor 
R$70,00 (cada). Tratar com 
Sonia F.:(19) 3935-1633
Vendo carrinho de chur-
rasqueira INOX. Valor: R$ 
550,00. F.: (19) 3875-7624
Vendo Vidros dianteira e 
traseira para carro modelo: 
Corcel. 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 
banheiro nova R$10,00. F.: 
(19) 99193-2917 WhatsApp
Vendo uma camera Tek-
-Pick, grava vídeo, som, 
tira foto, web cam nova na 
caixa. R$200,00. F.: (19) 
99193-2917 WhatsApp
Vendo ventilador de pe-
destal. 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, 

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): 

Açougueiro
Assistente de vendas
Auxiliar de limpeza( PCD)
Auxiliar de manutenção 
predial
Balconista de açougue
Caminhoneiro carreteiro
Chefe de cozinha
Chefe de serviço de lim-
peza( PCD)
Cortador a mão
Costureira
Empregada doméstica
Farmacêutico
Ferramenteiro
Garçon
Gerente de farmácia 
Manobrista
Mecânico de auto em 
geral
Mecânico de manuten-
ção de máquina industria
Mecânico de refrigeração
Mecânico eletricista de 
automóveis
Motorista de caminhão
Operador de centro de 
usinagem com comando 
numérico
Operador de instalação 
de ar
Operador de máquina de 
dobrar chapas
Operador de máquinas 
de construção civil e 
mineração
Passador de roupas
Pedreiro
Pintor de obras
Pintor industrial
Recepcionista de hotel
Recepcionista de hotel
Serrador de mármore
Soldador 
Supervisor de manuten-
ção industrial
Técnico em farmácia

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.

com garantia de 3 meses. 
Valor a negociar F.: (19) 
3875-7624
Vendo Estante .  Valor 
R$150,00. F.: (19) 3017-
4925 / (19) 99140-9237

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

 

Ofereço-me como moto-
rista de van para viagens 
com cursos de passageiros 
e escolares. 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 necessi-
dades espec ia is  pré-
-operatório e etc atendi-
mento hospitalar possui 
experiência e referên-
cia horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como pas-
sadeira e lavadeira de 
roupas e como cuidadora 
de de crianças. Atendo à 
domicílio ou em minha resi-
dência. Entrar em contato 
com Val (19) 99448-0082 
- whats app
Ofereço-me como limpeza 
e manutenção de piscinas 
e geral. F.: (19) 98332-
1025
Ofereço-me como faxinei-
ra e passadora de roupas. 
Entrar em contato no tele-
fone (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
Ofereço-me como Ca-
beleireira. Faço Escova 
Progressiva e Selamento 
sem formol. A partir de 
R$50,00. Atendo na Mo-
rada do Sol e também a 
domicílio. F.: (19) 99369-
5615 / (19) 3935-0499
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos pessoas 
com necessidades espe-
ciais enfermos e etc atendi-
mento Residencial e hospi-
talar possuo experiência e 
referência tratar com Talita 
(19) 98869 -4313
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