
O TRE-SP abriu na última segunda-feira (4), o ciclo 2019/2020 para cadastramento biométrico obrigatório. 
No total, eleitores de 478 municípios devem realizar o procedimento, sendo 26 cidades da região de Campinas, 
incluindo Indaiatuba. 
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Foi iniciada a obra 
de pavimentação nas 
ruas do Dimpe II. Duas 
equipes da Secretaria de 
Obras e Vias Públicas 
trabalham no local nos 
serviços de tratamento 
de subleito e pavimen-
tação. 

A Secretaria de Esportes 
apresenta novidades para 
o Juventude Esportiva em 
2019. Os jovens entre 15 e 
21 anos poderão efetuar a in-
scrição pelo site da Prefeitura. 

Durante o patrulha-
mento pelo Bairro Jar-
dim Morada do Sol na 
tarde da última segunda 
(04), um casal foi detido 
por estar envolvido com 
o tráfico de drogas.

Indaiatuba já está se 
preparando para o Car-
naval 2019. Neste ano a 
folia contará com uma 
programação especial 
para todas as idades, e 
a maioria ocorrerá no 
estacionamento do Par-
que da Criança.

O Primavera entrou 
em campo no último 
sábado, dia 02, em In-
daiatuba contra Olímpia 
pela quinta rodada do 
Campeonato Paulista.

Nos primeiros minutos do 
domingo (03), uma ligação 
ao Centro de Operações da 
Guarda Civil, denunciava 
uma briga de casal ocorren-
do no condomínio Teka, no 
Bairro Campo Bonito.

O botijão de 13 qui-
los de Gás Liquefeito 
de Petróleo (GLP) resi-
dencial ficou mais caro. 
O novo preço médio 
do produto, anunciado 
pela Petrobras, é de R$ 
25,33.

O Impostômetro da 
Associação Comercial 
de São Paulo registrou 
na última quarta-feira, 
dia 7, às 8 horas, a mar-
ca de R$ 300 bilhões 
arrecadados na forma 
de impostos.

HUGO CASERTA

ELZA FIUZA/ELZA FIUZA/AGÊNCIA BRASIL  

Em tempos de intensa judicialização e embates entre os poderes, o documentário longa-metragem 
Justiça! Uma História, produzido e dirigido por Vicentini Gomez, promete um olhar inovador sobre a 
rica e complexa trajetória do Poder Judiciário no Brasil.
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biometria obrigatória



Editorial
Impostos e mais impostos....

Artigo

Não é a toa que os brasileiros reclamam da quantidade de 
impostos pagos mensalmente. Somente nos primeiros 38 dias 
de 2019, o governo já arrecadou mais de R$ 300 milhões em 
tributos como impostos, taxas, contribuições, multas, juros e 
correções monetárias. Esse valor foi atingido três dias antes que 
2018.  E se todo esse dinheiro fosse aplicado da forma que de-
veria? Certamente reclamaríamos menos dos serviços públicos 
tais como saúde, educação, segurança entre outros.

De acordo com o Impostômetro, entre os 30 países com a 
maior carga tributária, o Brasil continua sendo o que proporciona 
o pior retorno dos valores arrecadados em prol do bem-estar da 
sociedade.  A Austrália, seguida pela Coreia do Sul, Estados Uni-
dos, Suíça e Irlanda, são os países que melhor fazem aplicação 
dos tributos arrecadados, em termos de melhoria da qualidade 
de vida de seus cidadãos. O Brasil, com arrecadação altíssima 
e péssimo retorno desses valores, fica atrás, inclusive, de países 
da América do Sul, como Uruguai e Argentina.

E a cada mês aparece um aumento diferente, é o gás, o 
combustível, agora início de ano é IPVA, IPTU... são tantas 
taxas e impostos que vivemos para dar dinheiro aos governos.

Guarda Municipal de Campinas 
recebe novas viaturas

Sumaré receberá projeto piloto 
do Governo Federal 

A Guarda Municipal de Campinas recebeu 70 
novas viaturas na manhã do dia 6 de fevereiro. 
A apresentação dos veículos foi feita pelo 
prefeito Jonas Donizette, no arruamento 
do Paço Municipal. São 62 carros e oito 
motos, que oferecerão mais qualidade ao 
patrulhamento.  “A segurança é um dos 
assuntos que mais preocupam as pessoas. 
Mas o trabalho da Guarda Municipal de 
Campinas é muito bem avaliado pela popu-
lação”, disse o prefeito. 

Sumaré recebeu no dia 5, representantes 
do Ministério da Educação (MEC), para 
o lançamento do “Libras na Cidade”, um 

projeto piloto do Governo Federal que 
será implantado na cidade. O objetivo 
é ampliar a formação dos tradutores 
de libras e qualificação dos servidores 

públicos municipais para que possam 
atender à população de deficientes au-

ditivos com excelência, transformando 
Sumaré em um polo de inclusão. 
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D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
9 SAB 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
9 SAB 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
10 DOM.   NÃO OPERA
11 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
11 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
11 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
11 SEG. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
11 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
11 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
12 TER. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
12 TER. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
12 TER. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
12 TER. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
12 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
12 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
13 QUAR. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
13 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
13 QUAR. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925
13 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
13 QUAR. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
13 QUAR. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
14 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
14 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
14 QUIN. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
14 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
14 QUIN. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
14 QUIN. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
15 SEX. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
15 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
15 SEX. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
15 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
15 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
15 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

Danilo Parisotto – 19-3312-2067 - Amira Web Systems

VIVEMOS NO DIA DE HOJE SEM SE PREOCUPAR COM NOSSOS ARQUIVOS  ?
Uma pesquisa recente revela que temos hoje uma certa dificuldade em gerenciar tudo aquilo que temos 

de informação em nossos computadores , celulares, tablets entre outros dispositivos eletrônicos. Ficou tão 
facil no mundo de hoje tirar aquela foto , gravar aquele arquivo e com isso acabamos gravando muitas infor-
mações e não conseguindo gerenciá-las.

Mas quando vamos procurar aquelas fotos que gravamos para mostrar para família e não encontramos. 
Aquele arquivo importante de TCC da faculdade que trabalhamos horas nele e o mesmo se perde dentro de 
nosso computador. O que fazer nessa hora ?

Existem hoje empresas que trabalham para recuperar dados perdidos por empresas e usuários.  
A recuperação de dados é uma ciência que procura reconstruir o sistema de ficheiros ( pastas ) para que 

possa ser recuperada, via programas ou equipamentos específicos, qualquer informação perdida, seja em um 
computador, tablet, notebook ou servidor de rede de uma empresa. 

Não existe um botão mágico que recupere os dados. É necessário muita pesquisa e investimento, pois 
cada modelo de disco rígidos (“HD“) necessitam de uma ferramenta específica”. O processo exige especial-
istas altamente treinados e um laboratório bem equipado.

Uma dica é que se caso acontecer isso com você , procure uma empresa especializada para lhe ajudar a 
recuperar o bem mais precioso que são seus arquivos.  Uma outra dica , procure sempre guardar seus arqui-
vos em mais de um local . Hoje existem serviços de armazenamento em nuvem que ajudam muito nessas 
horas em que você precisa de uma cópia de arquivo tão valioso.

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

SOMENTE ME OUÇA
Quando peço para você me ouvir e você começa a me dar conselhos, não está fazendo o que eu pedi. Quando 

peço para você me ouvir e você começa a me dizer por que eu não deveria me sentir assim, está ferindo meus 
sentimentos. Quando peço para você me ouvir e você acha que precisa fazer alguma coisa para resolver o meu 
problema, você não me ajudou, por mais estranho que pareça. Não fale nem faça - apenas ouça. Conselhos são 
baratos. Com pouco dinheiro, você compra uma revista, um jornal ou um livro cheios de conselhos. E isso eu 
posso fazer por conta própria. Não sou incapaz. Talvez me desanime e hesite com frequência, mas não sou inca-
paz. Quando você faz por mim alguma coisa que eu posso e preciso fazer por conta própria, você contribui para 
o meu medo e a minha insegurança. Mas, quando você aceita como um fato natural que eu sinta o que sinto, por 
mais irracional que seja, aí eu não preciso me preocupar em convencer você e posso entender o que está por trás 
desse sentimento irracional. E, quando isso estiver claro, as respostas serão óbvias e não precisarei de conselhos. 
Sentimentos irracionais fazem sentido quando entendemos o que está por trás deles. Talvez seja por isso que 
rezar funciona às vezes para algumas pessoas - porque Deus é mudo e não dá conselhos, nem tenta consertar 
as coisas. Deus apenas ouve e deixa você descobrir as coisas por conta própria. Então, por favor, apenas ouça, 
apenas ouça. E se quiser falar, espere um pouco a sua vez - e eu ouvirei você. Aprenda a ouvir nos treinamentos 
da Signa. Inscreva-se pelo telefone 3875.7898 ou pelo site www.signatreinamentos.com.br - Trevisan José
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Prazo do Tribunal Regional termina em dezembro; 12% dos eleitores já fizeram cadastramento
WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

Coleta biométrica torna-se obrigatória

FÁBIO ALEXANDRE
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O Tribunal  Re-
gional Eleitoral 
de São Paulo 

(TRE-SP) abriu na úl-
tima segunda-feira (4), 
o ciclo 2019/2020 para 
cadastramento biomé-
trico obrigatório. No 
total, eleitores de 478 
municípios devem re-
alizar o procedimento, 
sendo 26 cidades da 
região de Campinas, 
incluindo Indaiatuba. 
Segundo Lilian Dalva 
Silva de Lima, chefe 
do Cartório Eleitoral 
da 211ª Zona Eleitoral, 
cerca de 12% dos mais 
de 160 mil eleitores da 
cidade já fizeram o ca-
dastramento biométrico. 

O atendimento nos 
cartórios eleitorais deve 
ser agendado previa-
mente, por meio do site 
do TRE-SP, em www.
tre-sp.jus.br. Para fazer 
o cadastramento bio-
métrico, o eleitor deve 
apresentar documento 

oficial de identificação, 
comprovante de resi-
dência recente e título 
eleitoral, se tiver. O 
prazo termina em 19 de 
dezembro e é obrigató-
rio para eleitores inscri-
tos no município até 31 
de agosto de 2015. 

“A procura está bas-
tante grande, mas mesmo 
antes da obrigatoriedade, 
já tínhamos uma grande 
procura”, afirma Lilian. 
“Reabrimos o Cartório 
Eleitoral na quarta (6), 
pois fizemos algumas 
reformas para atender 
melhor o público”. A 
chefe do Cartório esti-
ma quantos eleitores já 
fizeram o cadastramento 
biométrico. “Antes das 
eleições, nossas estimati-
vas eram de que cerca de 
12% dos mais de 161.500 
eleitores de Indaiatuba 
já haviam realizado o 
procedimento”, analisa.

Lilian afirma que 
o atendimento, geral-
mente, é feito de forma 
rápida. “Com o agen-
damento feito, pedimos 

ao eleitor que chegue 
um pouco antes da hora 
marcada, para que pos-
samos fazer uma rápida 
pesquisa e saber se ele 
está em dia com suas 
obrigações eleitorais”, 
explica. “Depois disso, 
se a digital for ótima, 
o atendimento leva, no 
máximo, dez minutos”. 

Restrições
Os eleitores que não 
comparecerem ao Car-
tório Eleitoral até o 
prazo final terão seus tí-

tulos cancelados, o que 
impede a participação 
nas eleições, a obtenção 
de empréstimos em ban-
cos oficiais, a inscrição 
em concursos públicos, 
a emissão de passaporte 
e a de CPF (Cadastro 
de Pessoa Física), entre 
outras restrições.

No ciclo da biometria 
obrigatória 2017/2018, 
92 municípios conclu-
íram o procedimento 
de coleta biométrica, 
totalizando 107 cidades 
que completaram o ca-

dastramento obrigatório 
no Estado de São Paulo. 
A meta do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) é 
concluir a operação em 
todo o país até 2022. 

Além de Indaiatuba, 
o cadastramento na re-
gião de Campinas será 
obrigatório em Águas 
de Lindoia, Amparo, 
Artur Nogueira, Espí-
rito Santo do Pinhal, 
Estiva Gerbi, Holambra, 
Hortolândia, Itapira, Ja-
guariúna, Lindoia, Mogi 
Guaçu, Mogi Mirim, 

Monte Alegre do Sul, 
Monte Mor, Morunga-
ba, Paulínia, Pedra Bela, 
Pedreira, Pinhalzinho, 
Santo Antônio de Pos-
se, Santo Antônio do 
Jardim, Serra Negra, So-
corro, Tuiuti e Valinhos.

O Cartório Eleitoral 
da 211ª Zona Eleitoral, 
em Indaiatuba, aten-
de das 12h às 18h, e 
está localizado na Rua 
Treze de Maio,  834 
(Centro). Mais infor-
mações pelo telefone 
(19) 3834-6378.
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Carnaval 2019 contará com 
atrações para todas as idades
Opções incluem samba, axé e marchinhas em três dias de folia

OBRAS

GIULIANO MIRANDA – ARQUIVO RIC/PMI

cidadeA4|

Iniciada a pavimentação 
das ruas do Dimpe II 

Escolas de Samba se apresentarão no dia 4 de março no estacionamento do Parque da Criança

Indaiatuba já está 
se preparando para 
o Carnaval 2019. 

Neste ano a folia contará 
com uma programação 
especial para todas as 
idades, e a maioria ocor-
rerá no estacionamento 
do Parque da Criança.

O já tradicional Car-
naval das Marchinhas 
será realizado na Praça 
Prudente de Moraes, a 
partir das 16h, e acon-
tece na segunda-feira 
de folia com a matinê e 
atrações direcionais às 
crianças. A partir das 
20 horas terá início a 
programação voltada ao 
público adulto.

Para a secretária de 
Cultura, Tânia Casta-
nho, o carnaval de In-
daiatuba é programado 
para agradar todos os 
públicos. “Este ano am-
pliamos um pouco a pro-
gramação das marchi-
nhas, que agradou muito 
o público nas últimas 
edições, e vamos man-

ter o tradicional samba 
e o axé, que também 
têm seu público cativo 
no Carnaval. Nossa in-
tenção é proporcionar 
alegria e diversão para 
todos”, ressaltou.

Classe A
No sábado, dia 2 de 
março, a diversão terá 
início às 18 horas com 
a apresentação do Gru-
po Swingueira Negra 
e do Bloco da Pastoral 
da Juventude no Esta-

cionamento do Parque 
da Criança. No dia se-
guinte haverá Carnaval 
das Marchinhas com o 
grupo Classe A, tam-
bém a partir das 18h, 
no mesmo local. 

Já na segunda-feira, 
dia 4, a folia ocorrerá 
em dois lugares simul-
taneamente: o Carna-
val das Marchinhas, 
na Praça Prudente de 
Moraes, com o Grupo 
Folia, e apresentação 
das baterias das escolas 

de samba Classe A, Im-
perador de Santa Cruz e 
Acadêmicos do Grande 
Sul, no Estacionamento 
do Parque da Criança.

A programação do 
Carnaval 2019 contará 
ainda com barracas de 
alimentação que serão 
comandadas pelas prin-
cipais entidades assis-
tenciais do município. 

Confira a programa-
ção completa em nosso 
portal, acessando www.
maisexpressao.com.br.

ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI

Novo Distrito está localizado na Alameda Capovilla, no Bairro Pimenta

Foi iniciada a obra de 
pavimentação nas ruas do 
Dimpe II (Distrito Indus-
trial de Micro e Pequena 
Empresa). Duas equipes 
da Secretaria de Obras e 
Vias Públicas trabalham 
no local nos serviços de 
tratamento de subleito e 
pavimentação. Metade 
das ruas recebeu a primei-
ra camada de asfalto. O 
Saae (Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos) tam-
bém concluiu a instalação 
das redes internas de água 
e esgotos no local.

Conforme informações 
da Secretaria de Obras, os 
serviços de drenagem, das 
bocas de lobo e de guias 
estão 100% concluídos. 
O tratamento do subleito 

também já atendeu 50% 
das vias do Dimpe II. A 
etapa final dos trabalhos 
será a instalação dos pos-
tes para a iluminação das 
ruas, cuja obra está em 
processo final de licitação, 
e a implantação da aduto-
ra para interligar o lotea-
mento ao reservatório do 
Distrito Industrial Joia.

O novo Distrito está 
localizado na Alame-
da Capovilla, no Bairro 
Pimenta. São 123 lotes 
a partir de 300 metros 
quadrados cada, que 
juntos somam a área de 
42.251,95 metros quadra-
dos. O valor do metro qua-
drado do Dimpe II é 19,95 
Ufesp (Unidade Fiscal do 
Estado de São Paulo).



O Guia avalia a infraestrutura oferecida pela Instituição, a formação acadêmica e produção dos professores e os projetos realizados pelos alunos

UniMAX recebe selo de qualidade 
Cursos estrelados pela Universidade são destaques no Guia do Estudante  
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DIVULGAÇÃO

Ciências Contábeis, 
Direito, Educação 
Física (bachare-

lado e licenciatura), En-
genharia de Produção e 
Pedagogia foram os cur-
sos da UniMAX – Centro 
Universitário Max Planck 
de Indaiatuba estrelados 
em 2018 e lançado pelo 
Guia do Estudante Profis-
sões - Vestibular 2019 pela 
Editora Abril. A publicação 
é uma das principais fon-
tes de referência utilizada 
por futuros universitários 
para a busca de cursos de 
Ensino Superior no Brasil 
com qualidade atestada e 
reconhecida.

Para a concessão do 
selo, o Guia avalia a in-
fraestrutura oferecida pela 
Instituição de Ensino Supe-
rior, a formação acadêmica 
e produção dos professores 
e os projetos realizados pe-
los alunos. Além da versão 
impressa, o futuro estu-
dante pode utilizar o site 
https://guiadoestudante.
abril.com.br/profissoes/ e 
ter acesso às informações 
de cada curso da UniMAX 
estrelados e divulgados na 
edição.

“Na UniMAX busca-
mos diariamente levar aos 
nossos alunos o que o mer-
cado tem de mais avançado 
em tecnologia, educação e 
em metodologia de ensino, 
e esse reconhecimento, 
com repercussão nacional, 
é muito importante porque 
mostra aos futuros alunos 
que podem confiar na ins-
tituição e isso nos motiva”, 
afirmou o pró-reitor, pro-
fessor José Carlos Pacheco 

Coimbra.
No Centro Universitá-

rio Max Planck, as aulas 
práticas acontecem desde 
o 1º semestre, dando a 
oportunidade ao aluno de 
vivenciar as situações atu-
ais do mercado de trabalho 
e de se tornarem altamente 
capacitados para os desa-
fios da profissão. 

 
Sobre os cursos estrelados
Coordenado pelo professor 
João Barduchi, o curso de 
Ciências Contábeis tem 
duração de 8 semestres e 
está disponível no período 
noturno. A graduação tem 
por objetivo capacitar os 
alunos a exercer as mais 
diversas formas de gestão 
empresarial, envolvendo 
sistemas de informações, 
processos contábeis e ge-
renciais. A capacitação é 
focada em planejamento, 
coordenação, inventariação 
patrimonial e levantamento 
de relatórios financeiros. 
Dessa forma, os estudantes 
conhecem os métodos para 
compatibilizar programas 
de otimização de custos, 
produção e vendas, além 
de participar de estudos de 
viabilidade econômico-fi-
nanceira para melhoria dos 
resultados.

Já o curso de Direito 
tem duração de 10 semes-
tres; em 2019, está sendo 
ofertado nos períodos diur-
no e noturno e; coordenado 
pelo professor Alexandre 
Soares Ferreira. O objetivo 
é formar um profissional 
com princípios éticos e 
fundamentos de responsa-
bilidade social, com sólido 
e atual aprendizado das 
letras sociais e jurídicas. O 
estudante é preparado para 

o exercício profissional da 
advocacia, mediante às 
regras estabelecidas pela 
Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), para as 
carreiras jurídicas do Es-
tado, o exercício jurídico 
em áreas organizacionais 
e/ou empresariais e na re-
presentação comunitária no 
Estado democrático, apto à 
defesa de todas as formas 
de manifestação da vida.

Pedro Luiz Bulgarelli 
é o professor responsável 
pelo cursos de bacharelado 
(8 semestres) e licenciatura 
(6 semestres) de Educação 
Física, que, neste ano, tam-
bém é disponibilizado nos 
períodos diurno e noturno. 
O objetivo do bacharelado 
é preparar o aluno para atu-
ação profissional, por meio 
das diferentes manifesta-
ções e expressões culturais 
da área, nas perspectivas 
da saúde, do lazer, da edu-
cação, do treinamento, da 
promoção e gestão de pro-
gramas físico-esportivos. 

Por sua vez, a licenciatura  
forma o professor-reflexi-
vo-investigador, capaci-
tado a atuar na docência 
da educação infantil, do 
ensino fundamental e do 
ensino médio, bem como 
nos campos de pesquisa da 
área, em uma perspectiva 
humanista, com formação 
em educação. Seus funda-
mentos e concepções di-
dático-pedagógicas neces-
sárias ao exercício docente 
capacitam para o mercado 
de trabalho e à sociedade de 
forma crítica, ética, criativa 
e autônoma.

Na UniMAX, a Enge-
nharia de Produção é co-
ordenada pelo professor 
Rogério Augusto Gaspa-
retto Sé e tem duração de 
10 semestres com aulas 
no período noturno. A 
graduação prevê a utili-
zação de conhecimentos 
das ciências naturais e 
matemáticas para desen-
volver produtos, serviços 
e métodos de utilização 

de recursos materiais e 
encontrar soluções que 
visem o benefício dos 
seres humanos e da so-
ciedade.Para isso, a pes-
quisa, o desenvolvimento, 
o projeto e a produção 
são atividades inerentes 
à profissão, assim como 
a responsabilidade so-
bre as decisões tomadas, 
em relação à adequada 
utilização de recursos 
naturais. A consciência 
de que sua profissão vai 
além da mera aplicação 
apropriada de técnicas faz 
com que o futuro seja um 
profissional ético, conhe-
cedor de seu papel social e 
político para a sociedade.

Por fim, a professora 
Sheila Salles Mendes é co-
ordenadora de Pedagogia, 
curso que tem duração de 8 
semestres e aulas no perí-
odo da noite. A graduação 
torna alunos aptos a traba-
lharem com informações 
e habilidades por meio de 
conhecimentos teóricos e 

práticos e habilita para o 
magistério da Educação 
Infantil; dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, 
da Educação de Jovens 
e Adultos e em curso de 
Educação Profissional nas 
áreas de serviços e apoio 
escolar. No fim, estarão 
aptos a atuar como: profes-
sor de creche, pré-escola 
e ensino fundamental I; 
programação de atividades 
educacionais para biblio-
tecas, brinquedotecas e 
museus; elaboração de 
materiais pedagógicos, de-
senvolvimento de cursos, 
atividades educacionais e 
treinamentos em empre-
sas; projetos educacio-
nais, sociais e culturais em 
ONGs.

 
Vestibular 2019
Seguem abertas as ins-
crições para o Vestibular 
2019 UniMAX – Centro 
Universitário Max Planck.  
Mais informações:(19) 
3885-9900.
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Brasileiros já pagaram 
R$ 300 bilhões em impostos
Indaiatuba arrecadou mais de R$ 39,5 milhões, segundo ACSP
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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O Impostômetro 
da Associação 
Comercial de 

São Paulo (ACSP) re-
gistrou na última quar-
ta-feira, dia 7, às 8 ho-
ras, a marca de R$ 300 
bilhões arrecadados na 
forma de impostos, ta-
xas, multas e contribui-
ções, pagos pelos brasi-
leiros desde o primeiro 
dia do ano de 2019.

Com esse valor, de 
acordo com a ACSP, o 
brasileiro poderia receber 
50 salários mínimos du-
rante 529.882 anos, com-
prar 825.302 unidades de 
BMW M2 2.0 ou ainda, 
se aplicado na poupança 
esse valor renderia R$ 
40.058 por minuto.

Ainda segundo dados 
do Impostômetro, In-
daiatuba arrecadou entre 
o dia 1º de janeiro a 7 de 
fevereiro, mais de R$39,5 
milhões. Os números 

mostram um aumento de 
quase R$ 3 milhões quan-
do comparado ao mesmo 
período do ano passado. 
Durante o ano de 2018, 
arrecadou um total de R$ 
308.086.452,40.

De acordo com o 
presidente da ACSP e 
da Federação das As-
sociações Comerciais 
do Estado de São Paulo 
(Facesp), Alencar Burti, 
o valor nacional chega 
três dias antes do que em 
2018, quando foi regis-
trado em 10 de feverei-
ro.  “Isso significa que é 
sinal de que a economia 
brasileira começou um 

pouco mais aquecida em 
2019”, afirma. 

Para ele, o problema 
é quando o crescimento 
da arrecadação vem do 
aumento de alíquotas 
ou da criação de novos 
impostos. E a cifra de 
R$ 300 bilhões reforça 
que a razão do problema 
fiscal brasileiro está no 
lado dos gastos e não 
da receita. “Não adianta 
a arrecadação se recu-
perar”, diz Burti, “se os 
gastos continuam a subir 
descontroladamente; por 
isso a importância de se 
aprovar medidas no âm-
bito fiscal”, finaliza.

Impostrômetro
O Impostômetro foi im-
plantado em 2005 pela 
ACSP para conscientizar 
os brasileiros sobre a alta 
carga tributária e incenti-
vá-los a cobrar os governos 
por serviços públicos de 
mais qualidade. Está loca-
lizado na sede da ACSP, 
na Rua Boa Vista, centro 
da capital paulista. Outros 
municípios e capitais se 
espelharam na iniciativa e 
instalaram seus painéis. No 
portal www.impostometro.
com.br é possível visualizar 
valores arrecadados por 
período, estado, município 
e categoria.

O valor che-
ga três dias 
antes do que 
em 2018, 
quando foi 
registrado 
em 10 de 
fevereiro

REAJUSTE

CURSO

Gás de cozinha sofre novo aumento

Atento realiza curso de 
Portaria e Controle de Acesso

O botijão de 13 quilos de 
Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP) residencial ficou mais 
caro. O novo preço médio 
do produto, anunciado pela 
Petrobras, é de R$ 25,33. 
Em novembro do ano passa-
do, o produto havia sofrido 
um reajuste de R$ 25,07. 
De acordo com a Petrobras, 
o GLP residencial tem rea-
justes trimestrais.

O Sindicato Nacional 
das Empresas Distribui-
doras de Gás Liquefeito 
de Petróleo (Sindigás) 
informou que o reajuste 
varia entre 0,5% e 1,4%, 
de acordo com o polo de 
suprimento. O Sindigás 
calcula que o valor do 
GLP empresarial está 
13,4% acima do GLP para 
embalagens até 13 quilos. 

Petrobras
Em nota, a Petrobras in-
formou que a alta será de 
R$ 0,26, ou 1,0% em re-
lação aos preços vigentes 
desde o último reajuste, 
em novembro de 2018. 
A desvalorização do real 
frente ao dólar foi o prin-
cipal fator para a alta.

Segundo a empresa, 
os ajustes no preço do 

GLP-P13 são aplicados 
a cada três meses, obe-
decendo metodologia 
definida em 18 de ja-
neiro do ano passado, 
“que permite suavizar 
os impactos derivados 
da transferência da vola-
tilidade externa para os 
preços domésticos”.

A Petrobras esclare-
ceu que o mecanismo 

concilia a necessidade 
de praticar preços para 
o GLP referenciados no 
mercado internacional e 
a Resolução 4/2005 do 
Conselho Nacional de Po-
lítica Energética. A Reso-
lução 4/2005 “reconhece 
como de interesse para a 
política energética nacio-
nal a comercialização, por 
produtor ou importador, 

de gás liquefeito de pe-
tróleo (GLP), destinado 
exclusivamente a uso 
doméstico em recipientes 
transportáveis de capaci-
dade de até 13kg, a preços 
diferenciados e inferiores 
aos praticados para os 
demais usos ou acondi-
cionados em recipientes 
de outras capacidades”. 
(Agência Brasil)

A Atento Cursos ini-
cia no próximo dia 18, 
o curso de Portaria e 
Controle de Acesso que 
acontece de segunda a 
quinta-feira, das 18h30 
às 22h30, com carga 
horária de 16 horas. As 
vagas são limitadas.

O curso será minis-
trado por professores 
do  segmento  com o 

apoio de apostila di-
dática, provas e simu-
lados,  e  ao f inal  do 
curso os alunos estarão 
prontos para o mercado 
do trabalho.

A Atento está locali-
zada na Avenida Fábio 
Ferraz Bicudo,  411, 
Bairro Esplanada.

Para mais informa-
ções (19) 99744-6630.
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Primavera goleia Olímpia pela 
quinta rodada do Paulistão
Fantasma chega aos 10 pontos e entra na zona de classificação
DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br
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O Primavera entrou       
em campo no últi-
mo sábado (2), em 

Indaiatuba, contra o Olím-
pia, pela quinta rodada do 
Campeonato Paulista.

O Olímpia começou a 
partida com mais posse de 
bola que o Primavera, que 
era perigoso nos contra-a-
taques. Aos 16 minutos, 
Daniel arriscou de fora da 
área e Filipe fez grande 
defesa. Na sequência, Lu-
cas Pará finalizou e a bola 
passou raspando a trave do 
Fantasma da Ituana.

Depois dos sustos, o 
Primavera respondeu com 
duas chances seguidas. 
Russo cabeceou e Jeferson 
fez grande defesa. Após 

passe de Luquinhas, Diego 
Lomba chutou com muito 
perigo. Nos minutos finais, 
os donos da casa pressiona-
ram, mas não conseguiram 
ir para o intervalo na frente.

Logo aos sete minutos 
do segundo tempo, Lucas 
Douglas foi derrubado por 
Lucas Pará dentro da área. 
Diego Lomba cobrou bem 
e abriu o placar para o Pri-
mavera. O Olímpia sentiu 
o gol e os donos da casa 

ampliaram aos dez minu-
tos. Jonathan acertou um 
lindo chute de fora da área 
e Jeferson nada pôde fazer.

O Olímpia buscava di-
minuir o resultado, Daniel 
arriscou de fora da área 
para uma linda defesa do 
goleiro Felipe. No entanto, 
quem marcou de novo foi o 
Primavera, aos 39 minutos.

Romano recebeu belo 
passe de Geninho e fina-
lizou sem chances para 

o goleiro. Já nos acrés-
cimos, Lucas Douglas 
fechou o caixão do Galo 
Azul com um golaço.

Com a vitória, o Fan-
tasma chegou aos 10 
pontos ganhos e está na 
quinta colocação, dentro 
da zona de classificação 
para a próxima fase. A 
equipe volta a campo 
domingo, dia 10, às 10h, 
contra a equipe do São 
Bernardo, fora de casa.

Primavera volta a jogar neste domingo 
às 10 horas, em São Bernardo

A partida acabou empatada em 3 a 3 e na 
penalidade máxima o Democratas venceu

FINAL
Democratas é campeão do 
Regional de Elias Fausto

A final do Campeonato 
Regional de Elias Fausto 
2019 ocorreu na última 
sexta-feira (1º), no Gi-
násio Municipal de Elias 
Fausto, contra a equipe 
do Sem Chance. A partida 
acabou empatada em 3 a 3 
e na penalidade máxima, o 
Democratas venceu.

A equipe contou com 
um superelenco, com o 
goleiro Melão, fixo Klebi-
nho, pivô Robert, e os alas 
Flavinho e Kiko. O Sem 
Chance também contou 
com grandes jogadores, 
além de muitos jovens.

Na estreia, o Sem Chan-

ce perdeu para o Serra Velha 
por 5 a 2. Na segunda rodada, 
a equipe se reabilitou na 
competição e venceu o XV 
pelo placar de 7 a 3, e se 
classificou para semifinais.

Na semi, a equipe en-
frentou o Orós Múltipla e 
em jogo muito equilibrado, 
venceu pelo placar de 4 a 3. 

Já o Democratas es-
treou contra a equipe do 
ML Informática e venceu 
pelo placar de 5 a 3, se 
classificando para semifi-
nal, onde enfrentou a equi-
pe do Tênis de Ouro e em 
um jogo muito equilibrado, 
venceu pelo placar de 4 a 3. 
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Juventude Esportiva tem 
inscrições abertas dia 12
Jovens entre 15 e 21 anos podem optar por 17 modalidades
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AIFA
Terceira Divisão tem 
seus grupos definidos

A Secretaria de Es-
portes apresenta 
novidades para 

o Juventude Esportiva 
em 2019. Os jovens entre 
15 e 21 anos poderão efe-
tuar a inscrição pelo site 
da Prefeitura a partir das 
8h do dia 12 de fevereiro. 
Além da inscrição onli-
ne foram acrescentadas 
mais quatro modalida-
des: natação, ginástica 
artística, ginastica rít-
mica e peteca. Sendo 
assim, o projeto conta 
com 17 modalidades 
esportivas em 12 polos 
espalhados pela cidade.

A natação é a moda-
lidade mais procurada 
em todos os projetos da 
Secretaria de Esportes 
e para o Juventude Es-
portiva serão abertas três 
novas turmas: uma no 

Centro Esportivo do Tra-
balhador, uma no Centro 
Esportivo Corolla e ou-
tra no Centro Esportivo 
Jardim Califórnia com 
30 vagas em cada polo. 
Para a Ginástica Artís-
tica e Rítmica será uma 
turma por modalidade na 
Quadra 23 com 30 vagas 
em cada e a Peteca será 
no Educando para Vida, 
também com 30 vagas.

Os alunos que já per-
tencem ao Juventude Es-
portiva devem acessar o 
link https://www.indaia-
tuba.sp.gov.br/esportes/
juventude-esportiva/ca-
dastro-alunos/ para reali-
zar o cadastro e a definição 
de senha para entrar no 
sistema.  Os novos devem 
aguardar a abertura das 
inscrições online para in-
gressar no projeto.

Os professores já estão 
orientando os alunos que 
pertenciam ao Esporte 
Cidadão, e que agora não 
tem mais idade para per-
manecer no projeto para se 
inscreverem no Juventude 
Esportiva. Os alunos que 
já pertenciam ao Esporte 
Cidadão poderão utilizar 
o mesmo login e senha 
para o acesso a inscrição 
do Juventude Esportiva.

Na última terça-feira 
(5), na sede da Aifa, foi 
realizado o congresso 
técnico da Terceira Di-
visão do 21º Campeonato 
Liga Regional Aifa 2019.

Nesta edição, serão 
27 equipes divididas 
em três grupos de nove 
times cada. Classifi-
cam-se para as oitavas 
de finais as cinco me-
lhores equipes classi-

ficadas no grupo e o 
sexto melhor colocado 
no índice técnico. 

As  nov idades  da 
competição ficam por 
conta das equipes DRB, 
Os Brabos, Schalke-
Grillos, Nacional, UDI, 
Mazola’s, Orós e Atlé-
tico Clube. Além dos 
rebaixados da Segunda 
Divisão, que são o Clube 
9 de Julho e Flamengo.

Grupo A
DRB
Inova
Avante
Clube 9 de Julho
Dudaluna
Quality Vidros
Manchester
Red Bull
Os Brabos

Grupo B
Cidade Nova
Zenit
Schalkegrillos
Parque Indaiá B

Flamengo
Invictus
Nacional
Celtic
UDI

Grupo C
The Rockets
Dortmund
Real Magia
Otro Iskema
Indaiá City
Galáticos
Mazola’s
Orós
Atlético Clube

Confira os grupos:
A natação é a modalidade mais 
procurada em todos os projetos 
da Secretaria de Esportes



Homem é detido por 
agredir ex-companheira 
Mulher parou a viatura pedindo socorro no Jardim Pau Preto
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Homem foi conduzido até o Plantão, onde o delegado decretou sua prisão em flagrante

Romi localizou com o indivíduo o valor de R$ 250 mais 
microtubos de cocaína 

Com o homem foi localizado dinheiro e quatro pedras de crack

FLAGRANTE

DROGAS

Romi prende traficante 
no Jardim Lauro Bueno

Agente de Monitoramento 
flagra tráfico no Cecap

Na tarde de sex-
ta-feira (1º), a 
equipe da viatu-

ra 111 da Guarda Civil 
deteve um indivíduo de-
pois que sua ex-mulher 
o acusou de agressão. 

Durante patrulha-
mento realizado no Jar-
dim Pau Preto, ao deslo-
carem-se pela Rua José 
da Costa, os gardas civis 
foram abordados por 
uma mulher, que parou a 
viatura, pedindo socorro.

Segundo ela ,  seu 
ex-marido acabara de 
agredi-la fisicamente. 
Imediatamente, a equipe 
localizou o autor dos fa-
tos e conduziu todas as 
partes até a Delegacia de 
Defesa da Mulher.

No local, após tomar 
conhecimento dos fatos 
e ouvir todas as partes 
envolvidas, o delegado 
decretou a prisão em 
flagrante do agressor, 
que foi conduzido. 

Na tarde de sexta-
-feira (1º), durante o pa-
trulhamento pelo Jardim 
Doutor Lauro Bueno de 
Camargo, a equipe da 
ROMI deteve um indi-
víduo envolvido com o 
tráfico de drogas.

Tudo começou quan-
do a equipe passou pelo 
cruzamento das Ruas 
Nabor Pires de Camar-
go com Antônio Nenê 
Martins. O local é um co-
nhecido ponto de tráfico 
e P.G.V. estava parado 
a um bom tempo na es-
quina, o que levantou a 
suspeita dos guardas.

A equipe resolveu 
abordar o indivíduo e 
com ele localizou 28 
microtubos cheios de co-
caína. Ele confessou que 
havia acabado de com-

prar a droga, por R$ 250, 
de um indivíduo morador 
nas proximidades.

A equipe deslocou até 
a cara do suposto ven-
dedor, que quando viu a 
equipe saiu correndo para 
dentro da residência. Sua 
mãe foi chamada e após 
ser cientificada da situa-
ção, franqueou a entrada 
dos guardas na casa.

No quarto do indi-
víduo, no meio de uma 
Bíblia, os guardas lo-
calizaram os supostos 
R$ 250 que ele havia 
recebido pela droga.

Todos foram condu-
zidos até a Delegacia de 
Polícia, onde o delegado 
decretou a prisão em 
flagrante de P.G.V. e 
indiciou os demais en-
volvidos.

Na madrugada de 
sexta-feira (1º), um dos 
agentes do monitora-
mento urbano flagrou 
um indivíduo realizando 
o tráfico de drogas no 
boulevard da Cecap.

Por volta das 3h o agen-
te visualizou um indivíduo 
de muletas, em uma atitude 
clássica do tráfico de dro-
gas: pessoas vinham até ele 
e acontecia a troca de algo.

O COADE repassou 
as informações do moni-
toramento para as equipes 

do patrulhamento e a 
viatura 090 logrou êxito 
em localizar o suspeito.

Com ele, os guardas 
encontraram R$ 114 em 
dinheiro trocado, que o 
indivíduo não soube ex-
plicar a origem, e quatro 
pedras de crack.

Diante dos fatos, que 
configuravam o tráfico 
de drogas,  o indiví-
duo foi conduzido até 
a Delegacia de Polícia, 
onde foram tomadas as 
medidas cabíveis.



esportes |A11

Após denúncia, casal é preso por tráfico
Foram encontrados com a dupla 28 microtubos de cocaína, no Jardim Morada do Sol 
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Flagrante foi realizado pela viatura 089, de Álvaro e Cicleide, na tarde de segunda-feira

FLAGRANTE

AGRESSÃO 153

Três são presas furtando lojas no Centro

GAP prende homem no Campo Bonito Adolescente é detido após denúncia

Na última sexta-feira (1º), duas mulheres e uma menor de idade foram detidas 
pela Guarda Civil, após realizarem vários furtos em lojas no centro da cidade. Elas 
são da cidade de Itu e foram detidas no terminal rodoviário, com roupas e alimen-
tos. Questionadas, as três confessaram ter realizado os furtos na parte da manhã.

As autoras foram levadas à delegacia e a menor foi liberada após presença de 
um responsável legal. As demais foram presas em flagrante pelo crime de furto.

DA REDAÇÃO
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Durante o patru-
lhamento pelo 
Jardim Morada 

do Sol na tarde da últi-
ma segunda-feira (4), a 
equipe da viatura 089, 
Álvaro e Cicleide, deteve 
um casal envolvido com 
o tráfico de drogas.

Ao deslocarem-se 
pela Rua José Estanislau 
Ambiel, os guardas fo-
ram solicitados por uma 
pessoa que denunciou um 

casal realizando tráfico 
de drogas naquela rua, 
informando ainda que as 
drogas estavam guarda-
das com a mulher.

Com as característi-
cas do casal em mãos, 
a equipe se deslocou 
até o ponto informado 
e abordou os dois. Na 
revista pessoal, com o 
homem nada de ilíci-
to foi localizado. Já a 
mulher, depois de con-
versar com os guardas, 
entregou a eles dois 
microtubos de cocaína.

Desconf i ados  do 
conteúdo da bolsa da 
mulher, os guardas vol-
taram a questiona-lá so-
bre mais entorpecentes e 
ela acabou entregando 
28 micro tubos cheios 
de cocaína que estavam 
escondidos em sua bolsa 
e confessando que esta-
va realizando o tráfico 
de drogas no local.

Diante dos fatos, o 
casal foi conduzido até 
a Delegacia de Polícia, 
onde o delegado tomou 
as medidas de praxe.

Nos primeiros mi-
nutos do domingo (3), 
uma ligação ao Centro de 
Operações, Atendimento 
e Despacho da Guarda 
Civil, denunciava uma 

No domingo (3), os 
integrantes da viatura 106, 
Joana Darc e Lucas, con-
duziram um menor até a 
delegacia por envolvimento 
com o tráfico de drogas.

O 153 recebeu liga-
ções informando que um 

indivíduo de camiseta 
azul listrada e shorts 
jeans estava realizando 
o tráfico de drogas na 
Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé. 
A viatura se deslocou 
até o ponto e localizou 

o adolescente com dois 
microtubos de cocaína 
e a quantia de R$ 51. 
Outros oito microtubos 
foram encontrados. 

O menor foi condu-
zido e depois liberado 
à sua responsável legal.

briga de casal no condo-
mínio Teka, no Bairro 
Campo Bonito. A equipe 
do GAP 094 imediata-
mente foi até o local, 
encontrando a porta do 

apartamento destruída.
A mulher, muito ner-

vosa, informou que seu 
marido chegou em casa 
bêbado, a agrediu di-
versas vezes com socos 
no rosto e a ameaçou de 
morte com um cutelo. 

Os agentes realizaram 
a detenção do indivíduo e 
a apreensão do cutelo. A 
vítima foi conduzida até 
o hospital, onde passou 
por atendimento médico.

Após tomar conheci-
mento dos fatos, o dele-
gado determinou a apre-
ensão do cutelo e a prisão 
em flagrante do homem.



Horóscopo de 08 a 14/02 
Por Alex Costa Guimarães
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Suspense até tenta assustar espectador, mas não atinge objetivo

Enigmas definem vida ou 
morte em Escape Room Durante esta semana as energias estão direcionadas para diversos 

benefícios que estão ligados á sua vida financeira e material. Pode 
inclusive fechar uma parceria interessante, ou uma reformulação 
no contrato que venha desenvolvendo. Também pode conhecer 
uma pessoa que resultará em parceria comercial. Sua vida social 
e qualquer trabalho realizado em equipe ganham mais força.

O taurino tem oportunidade nestes momento para realizar seu 
crescimento e expansão em todos os setores de sua vida, especial-
mente no campo profissional e material. Novos projetos podem 
surgir e com elas a possibilidade de concretização. Grandes 
oportunidades começam a aparecer em sua vida profissional. 
O nativo começa a ser visto pelos outros e pode gerar sucesso e 
reconhecimento de seus esforços.

O geminiano pode se ver mais fechado, mais sismado e reflexivo 
com suas emoções, precisando de seus cuidados, pois corre o risco 
de se ver perdido em seu mundo emocional. O momento é muito 
bom para fazer planejamentos e não muito para concretizar, seja 
em sua vida profissional, seja em sua vida amorosa. Fase para 
renovar sua fé e seu otimismo.

O canceriano estará com maior facilidade de se envolver e gerar 
compromissos sociais. Essa fase envolve surgimento de novas 
amizades e reaproximação de algumas. Pode inclusive desper-
tar paixões neste período. Excelente momento para contatar 
empresas, instituições ou pessoas que tenham possibilidades de 
gerar seus sonhos. Um novo contrato pode ocorrer e o dinheiro pode vir daí, ou 
de situações como divórcio.

O leonino que estiver buscando deslanchar sua profissão terá agora 
oportunidades muito interessantes para sua carreira. Um plano 
de negócios antigo pode ser colocado em prática ou passa a ser 
visto e considerado. O nativo deve dar atenção a esse projeto. Os 
relacionamentos pessoais e profissionais estão ativados e isso pode 
aumentar seus compromissos sociais.

O virginiano estará desejoso de largar tudo e sair do país, mas ao 
mesmo tempo se sentirá muito envolvido em novos projetos de 
médio prazo e com pessoas que vêm de longe. Bom momento 
para fazer projetos de viagens, mudança de casa ou de cidade. 
Sua rotina de trabalho estará movimentada. Sua energia vital se 
encontra em uma fase de equilíbrio.

O libriano pode se sentir mais fechado ou mais introspectivo 
nessa semana, e o nativo entrará em contato mais fortemente 
com seu mundo emocional. É importante nesse momento, saber 
largar e não acumular sentimentos, pessoas ou objetos, que não 
fazem sentido em sua vida e devem ser afatados dela. Apesar 

dessa introspecção desejada, o nativo se verá envolvido nos contatos sociais e 
conhecerá muitas pessoas novas.

O escorpiano começa esta semana percebendo que os esforços 
feitos em sua vida profissional ou em seu trabaho rendem 
benefícios. Agora continuam os indícios desse movimento 
em seus relacionamentos pessoais e profissionais. Uma nova 
parceria ou sociedade, que começou a ser negociada há alguns 
dias, pode ser firmada, mas precisa ser avalilada para não ficar totalmente cego 
diante dos fatos.

O sagitariano pode sentir uma certa pressão para realizar seu tra-
balho, pois há indícios de que sua energia está focada no campo 
profissional. No entanto, precisa se aprofundar e conhecer melhor 
os detalhes daquilo em que está trabalhando. Apresente suas ideias, 
seus projetos, esse é o momento. Novos acordos e negociações 
podem gerar novos contratos, nessa fase.

Sua vida social e seus sentimentos estarão sendo um foco de 
atenção. Pessoas queridas podem ir embora de sua vida ou vir 
a falecer. Ao mesmo tempo o nativo poderá se sentir mais leve 
e com mis possibilidade de se soltar e relaxar (o que é dificil na 
maior parte das vezes). Um romance pode vir a ocorrer nessa 
fase, que também é muito boa para aquisição de bens e imóveis.

O aquariano sente dentro de si maior possibilidade de entrar em con-
tato consigo mesmo e equilibrar suas forças interiores. O resultado 
disso ocorrerá como ajustes em sua vida doméstica e nos relaciona-
mentos familiares. Aproveite para mexer e remodelar sua casa ou 
o lugar que você fica. Deixe-o com sua cara. Estará mais afetuoso 
e desejará conversar com todos. Essa força irá trazer benefícios. 

Apesar do inferno astral, o nativo sente que pode criar um 
bem-estar mental e dar prosseguimento a seus projetos pessoais 
ou profissionais. O momento é ótimo para a comunicação, o 
comércio, a moda e as vendas. Se você trabalha com isso terá 
muitas chances. Aproveite para planejar o que irá fazer em sua 
vida pessoal (principalmente amizades) ou profissional.

A premissa não é 
novidade, mas 
está sempre em 

alta: aprisionar um pe-
queno de grupos em uma 
sala com a obrigação de 
decifrar um enigma que 
pode custar sua vida. Foi 
assim na trilogia Cubo, 
nos anos 2000, e mais 
recentemente na franquia 
Jogos Mortais, inicia-
da por James Wan, de 
Aquaman. Agora, é a vez 
de Escape Room, em car-
taz no Topázio Cinemas, 
explorar esse nicho. 

Em Escape Room, 
seis estranhos com ca-
racterísticas distintas são 
convidados para um ex-
perimento misterioso que 
premiará o vencedor com 
um milhão de dólares. 
Mas quando eles perce-
bem que os perigos são 
mais letais do que ima-
ginavam, precisam agir 
rápido para desvendar as 
pistas que lhes são dadas.

A história caminha 
bem enquanto desenvol-
ve o conceito das escape 
rooms. O orçamento de 
nove milhões de dólares 
(quase oito vezes o do 
primeiro Jogos Mortais) 
ajuda para que as salas 
tenham bons efeitos e se-
jam imersivas não só para 
os personagens, mas tam-
bém para o espectador.

É divertido e angus-
tiante vê-los correndo 
contra o tempo para deci-
frar o enigma de uma sala 
com temperatura alta, 
assim como trabalhar em 
equipe para vencer uma 

sala com temperatura 
congelante, culminando 
na melhor escape room, 
onde tudo está invertido 
e o jogo de câmeras de 
Adam Robitel (Sobrena-
tural: A Última Chave) 
deixa a sequência ainda 
mais eletrizante.

Porém, o elenco não 
ajuda. Embora os perso-
nagens sejam apresenta-
dos como pessoas com 
traumas significativos 
no passado (o que ren-

de bons flashbacks), é 
irritante e desapontador 
torcer por pessoas de 
índole duvidosa e es-
tereotipadas. Para pio-
rar, a protagonista Zoey 
(Taylor Russell) não 
consegue carregar o fil-
me, enquanto a coadju-
vante Amanda (Deborah 
Ann Woll) empolga, mas 
não é bem utilizada. 

As esperanças termi-
nam com o terceiro ato, 
quando tudo o que havia 

sido construído parece 
ter sido deixado de lado 
pelos roteiristas, que 
emendam explicações 
desnecessárias e absur-
das, com uma constran-
gedora cena final. Enfim, 
por mais que a audiência 
tenha se acostumado a 
produções medianas, Es-
cape Room dificilmente 
deve ganhar uma sequên-
cia, afinal de contas, falta 
ousadia e muito sangue. 
(Angelo Cordeiro) 

Seis participantes precisam sobreviver a salas repletas de desafios e de armadilhas mortais



Filme conta história do Poder Judiciário 
Produção de Vicentini Gomez será lançado no Topázio Cinemas do Shopping Jaraguá
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Em tempos de inten-
sa judicialização e 
embates entre os 

poderes, o documentário 
longa-metragem Justiça! 
Uma História, produzido 
e dirigido por Vicentini 
Gomez, promete um olhar 
inovador sobre a rica e 
complexa trajetória do 
Poder Judiciário no Brasil. 
Exibido pela primeira vez 
em 8 de dezembro (Dia da 
Justiça) do ano passado, no 
Cine Olido, em São Paulo, 
o filme faz sua estreia hoje 
(8), no Topázio Cinemas 
do Shopping Jaraguá. 

Justiça! Uma Histó-
ria parte dos tempos do 
primeiro Ouvidor-Geral, 
passando pelo universo da 
vigência das Ordenações 
Filipinas, que regeram 
a maior parte da vida 
colonial e sobreviveram 
em parte no regime mo-
nárquico, revendo as 
conquistas e os revezes 

do período republicano, 
abordando a estrutura e o 
funcionamento do Poder 
Judiciário desde os pri-
mórdios até os dias atuais. 

Entre os especialistas 
que participam do filme 
estão Ives Gandra Martins, 
Flavia Piovezan, Mar-
co Antonio Villa, José 
Renato Nalini, José Ro-
berto Batochio, Manoel 
Pereira Calças, Roque 
Mesquita, Jayme Martins 
de Oliveira Neto, Bruno 
Feitler, Fernando Barto-

letti, Paulo Dimas Mas-
caretti, Leonardo Dantas 
Silva, Ana Luiza Martins, 
Alberto Vieira, Idibal Pi-
vetta, Jonas Soares de 
Souza, André Figueiredo, 
Oswaldo Mendes, Renata 
Pallottini, Zelia Maria An-
tunes Alvez, Adriana Zo-
rub, Carlos Parente Calé, 
Elaine Cavalcante, Jayme 
Walmer, Marcelo Salaroli, 
Sergio Jacomino, Ma-
ria Alice Milliet, Cristina 
Maia, Paulo Oliver, Roberto 
Taketomi, Romeu Estevão 

Ramos, Sansão Ferreira 
Barreto, Sebastião Amorim, 
Sergio Coelho, Zito Mendes 
e Silvério Braccio.

O documentário apre-
senta ainda a reconstitui-
ção de cenas da aplicação 
da justiça no período Co-
lonial e Imperial, com ato-
res como Murilo Meola, 
Maria Eduarda Machado, 
Pedro Paulo Vicentini, 
Roberto Ascar, Diaulas 
Ulysses, entre outros.

Pesquisa
“Foram cerca de dois anos 
de pesquisa para chegar-
mos ao roteiro”, conta 
Vicentini. “Nossa equipe 
conseguiu autorização e 
buscou imagens em 54 
arquivos públicos e par-
ticulares, museus, biblio-
tecas e instituições em 
diversos países, incluindo 
Portugal”. Através dessa 
pesquisa, foi possível ter 
acesso a plantas de prédios 
históricos já demolidos, 
que foram recriados em 3D 
para o filme, oferecendo 

uma ideia de onde e como 
funcionava a Justiça brasi-
leira em seus primórdios. 

“É claro que Justiça! 
Uma História é para todos 
que se interessam pelo as-
sunto, tenham estudado 
Direito ou não. Mas creio 
que o documentário tem 
uma importância especial 
para os estudantes uni-
versitários, para que eles 
conheçam os detalhes dos 
primórdios do Poder Judi-
ciário no Brasil. Por isso, 
todos estão convidados a 
conferir o documentário”, 
convida o diretor. 

Ao longo dos anos, 
Vicentini Gomez vem 
apostando em filmes de 
resgate histórico, cer-
cando-se de renomados 
pesquisadores, historia-
dores e memorialistas, 
tendo conquistado diver-
sos prêmios. Como ator, 
seus últimos trabalhos 
na televisão foram as 
novelas Joia Rara, onde 
representou o Delegado 
Cavalcante, e Avenida 

Brasil (ambas da Rede 
Globo) como Serjão, o 
sequestrador da perso-
nagem. Recentemente, 
viveu o italiano Giuseppe 
Cavichioli em Cúmplices 
de um Resgate, no SBT.

Justiça! Uma História 
tem 87 minutos de du-
ração e será exibido nos 
dias 8, 9, 10, 15, 16 e 17 
de fevereiro, no Topázio 
Cinemas do Shopping 
Jaraguá. Às sextas-fei-
ras, o filme terá sessões 
às 17h30 e 19h30, e aos 
sábados e domingos, às 
15h30 e 17h30. Os ingres-
sos custam R$ 40 (inteira) 
e R$ 20 (estudantes). 

O filme conta com 
produção, roteiro e dire-
ção de Vicentini Gomez, 
assessoria técnica em 
história de Jonas Soares 
de Souza, pós-produção e 
finalização de Hugo Ca-
serta e trilha sonora origi-
nal de Michel Vicentine. 
Para saber mais, acesse o 
blog justicaumahistoria.
wordpress.com.
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Nos Estados Unidos, as versões já fazem sucesso há alguns anos e se caracterizam pelas carrocerias pretas 

DANIEL DIAS
Agência AutoMotrix 
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Multimídia intuitiva MBUX é o destaque 
do novo Mercedes-Benz Classe A
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Depois de estrear 
no Brasil durante 
o Salão Interna-

cional do Automóvel de 
São Paulo no ano passado 
na configuração Laun-
ch Edition – limitada a 
apenas cem unidades –, 
o novo Mercedes-Benz 
Classe A desembarca de 
vez no país com a versão 
250 Vision, com preço 
de R$ 194.900. O carro 
produzido na Alemanha 
nada tem a ver com o 
monovolume Classe A 
fabricado em Juiz de Fora 
(MG) de 1999 a 2005. O 
novo Classe A é um hatch 
equipado com o motor 
2.0 turbo de quatro cilin-
dros com 224 cavalos de 
potência a 5.800 rotações 
por minuto e 35 kgfm de 
torque a 1.800 rpm, asso-
ciado à transmissão de du-
pla embreagem 7G-DCT 
de 7 velocidades. Con-
forme dados da marca 
alemã, o “powertrain” 
leva o carro a acelerar de 
zero a 100 km/h em 6,2 
segundos e à velocidade 
máxima de 250 km/h, 
limitada eletronicamente.

O novo Classe A 
marcou a estreia global 
do sistema multimídia 
MBUX (Mercedes-Benz 
User Experience), com 

um conjunto de telas di-
gitais no total de 20,5 
polegadas. Segundo a 
marca, o sistema inteli-
gente e intuitivo é uma 
revolução para a experi-
ência de uso do veículo. 
Itens com apelo emocio-
nal brilham por meio de 
gráficos de alta resolução, 
calculados e apresentados 
em tempo real. Um dos 
principais elementos é o 
cockpit Widescreen com 
várias possibilidades de 
operação: por meio do 
volante multifuncional, 
do “touchpad” no con-
sole central, via toque 
no próprio display de 
mídia e no controle vocal 
inteligente com reconhe-
cimento da voz, ativa-
do pelas palavras-chave 
“Olá”, “Oi” ou “E Aí” 

seguidas por “Mercedes”. 
Funções como ajuste do 
ar-condicionado, escolha 
de uma estação de rádio, 
forma como o motorista 
está dirigindo e abertura 
do teto-solar podem ser 
acessadas pelo MBUX. 

Para a Mercedes, o de-
sign do novo Classe A é o 
próximo passo na filosofia 
estética da marca da es-
trela de três pontas. Suas 
dimensões e proporções 
otimizadas levaram a uma 
nova linguagem de estilo 
do modelo compacto. Na 
frente, os faróis foram 
alongados e contam com 

elementos cromados, leds 
e luzes de circulação diur-
na. A grade com o logoti-
po da fabricante ao centro 
traz uma lâmina prateada 
no meio. Graças à nova 
plataforma, o Classe A 
cresceu visualmente e nos 
números, com um gene-
roso entre-eixos de 2,73 
metros e 4,41 metros de 
comprimento, 1,99 metro 
de largura e 1,44 metro de 
altura. O capô se inclina 
mais do que nas versões 
anteriores, tornando a 
dianteira mais agressiva e 
esportiva. Os largos arcos 
das rodas de 18 polegadas 

com cinco raios também 
conferem jovialidade e 
esportividade ao veículo. 

O interior do Classe 
A foi completamente re-
definido. A arquitetura 
da cabine foi modelada, 
eliminando a cobertura 
acima do cockpit. As-
sim, o corpo principal do 
painel em formato de asa 
se estende de uma porta 
dianteira à outra. As saí-
das de ar em estilo turbina 
são outro destaque. O 
painel principal é dividido 
em duas seções tridimen-
sionais horizontais. O 
display independente é 
oferecido com duas telas 
de 10,25 polegadas cada.

O novo Classe A conta 
com alguns dos mais re-
centes sistemas de ajuda 
à condução adotados pela 
Mercedes-Benz, como o 
Assistente de Frenagem 
Ativo. Dependendo da 
situação, o sistema pode 
reduzir as consequências 
de colisões traseiras. O 
modelo foi o primeiro 
automóvel da Mercedes 
projetado no Centro de 
Tecnologia para Segu-
rança Veicular (TFS). O 
projeto das estruturas do 

veículo foi desenvolvi-
do a partir de pesquisas 
feitas em acidentes re-
ais. Cada componente 
individual da carroceria 
foi elaborado de acordo 
com as cargas e tensões 
relacionadas à geometria 
e espessura do material. 
A célula de segurança 
dos passageiros, constru-
ída em aço de alta e ultra 
resistência e endurecida 
na estampagem, ajuda a 
preservar a integridade 
dos ocupantes do car-
ro em batidas frontais, 
laterais e traseiras e em 
capotagens.

O motorista e o pas-
sageiro da frente têm cin-
tos de segurança de três 
pontos com limitador de 
força e tensionador. Os 
dois bancos traseiros são 
equipados com cintos de 
segurança com carretel 
tensionador e limitador 
de força. O novo Classe 
A é equipado com air-
bags frontais, de joelho 
e laterais tipo cortina, 
que cobrem também as 
colunas A (as da frente do 
veículo). Bolsas laterais 
para o tórax são de série 
para a parte da frente. 
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Fênix Pensionato inaugura primeira unidade
Os familiares podem visitar os idosos a qualquer horário do dia
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Será inaugurado, 
ainda neste mês, a 
primeira unidade 

da Fênix Pensionato em 
Indaiatuba localizado em 
um excelente espaço em 
contato com a natureza.

Administrado pelas ir-
mãs Nilcilene Maria de 
Carvalho e Neide Maria 
de Carvalho, a casa de 
repouso será composta 
por uma equipe formada 
por médico, nutricionista, 
enfermeiro, acompanhante, 
fisioterapeuta e psicóloga 
com terapia ocupacional. 
Além disso, o pensionato 
está dentro das normas da 
Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). 
“A casa é considerada uma 
instituição de longa perma-
nência para idosos ‘mode-

lo’, pois fornece aos seus 
hóspedes ótima qualida-
de de vida, bem como 
possui ótimos índices de 
reabilitação, chegando 
a média de quase 100% 
do paciente reabilitado, 
mantendo a estabilidade 
das doenças progressi-
vas”, explicam as irmãs.

Presente nas cidades 

de Campinas e Jundiaí, a 
Fênix Pensionato ofere-
ce qualidade de vida aos 
idosos em um ambiente 
familiar. “A vida social do 
idoso na casa de repouso 
torna-se mais ativa, alegre 
e feliz melhorando seu qua-
dro de saúde, pois estará 
convivendo com pessoas 
da mesma situação”, conta 

Nilcilene. “Os idosos tam-
bém irão realizar passeios 
semanais em pontos turís-
ticos da cidade”, completa.

De acordo com as pro-
prietárias, a transferência 
do idoso de sua casa para 
um novo lar pode ser ne-
cessária, pois muitas vezes 
os familiares não estão 
preparados para lidar com 

as mudanças de saúde, 
comportamental e pessoal 
do idoso, e com isso todos 
sofrem e acabam ficando 
estressados e até mesmo 
doentes. “As casas as vezes 
não tem estrutura adequada 
para as necessidades do 
idoso e isso muitas vezes 
acarreta em acidentes do-
mésticos”, conta Neide. “A 
nossa casa de repouso está 
preparada para receber os 
idosos, sejam eles sadios 
ou com algum problema 
de saúde com pessoas qua-
lificadas e adequadas para 
a necessidade de cada hós-
pede”, enfatiza.

Diferencial
Desde sua inauguração, 
realizada em 2005, a 
Fênix Pensionato vem 
mudando o conceito 
em qualidade de vida 
dos que fazem parte da 

família Fênix, com um 
a equipe qualificada, 
especializada e princi-
palmente selecionada 
tornando a instituição 
referência no ramo.

Na Fênix os familia-
res podem visitar os ido-
sos em qualquer horário, 
sem a necessidade de 
agendamento, e podem 
ficar o tempo que quiser 
na clínica. Além disso, 
todos podem usufruir e 
aproveitar o espaço que a 
casa de repouso oferece.

Para saber mais so-
bre a Fênix Pensionato 
entre em contato através 
dos telefones (19) 3894-
5037\ 9 9257-7941, ou 
pessoalmente. A clíni-
ca está localizada na 
Rodovia Engenheiro 
Paulo de Tarso Martins, 
4081, bairro Helvetia de 
Indaiatuba.

A clínica está localizada na 
Rodovia Engenheiro Paulo de 

Tarso Martins, 4081, bairro 
Helvetia de Indaiatuba
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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
COLABORADORES EM DESTAQUE DO MÊS DE JANEIRO - ATENTO

A dica de hoje é a bebida Clericot, cuja origem do nome é francês e 
pronuncia-se ‘clericô’. Há quem diga que o drink surgiu na Índia, na 
época da colonização inglesa e era preparado para aplacar o calor.
Hoje o Clericot é famoso na Argentina e, especialmente, no Uru-
guai.  No entanto, já rompeu fronteiras e está presente em diversos 
lugares, inclusive em terras brasileiras, onde cada lugar possui 
uma receita diferente. A base comum, contudo, parece ser sempre 
algum vinho branco.
Acredita-se que a receita original levava Jerez, um tipo de destila-
do tipo brandy, soda e algum suco de fruta cítrica. Atualmente, o 
Clericot costuma ser feito com vinho branco seco ou espumante, 
agua com gás ou soda, licores cítricos ou Cognac e um suco de 
frutas, principalmente cítricas, além de açúcar e gelo a gosto. Com 
esses ingredientes as variações são infinitas.
Heresia para alguns misturar tantas coisas com vinho, o Clericot, 
assim como a sangria (cuja principal diferença é o fato de ser feito 
com vinho tinto), é uma das maneiras de tornar o vinho uma bebida 
mais refrescante em época de intenso calor. Não à toa que é um 
dos drinques mais servidos em praias e piscinas.
Quem quiser intervir menos no vinho pode optar por não acres-
centar açúcar ou gelo ao fazer seu Clericot, basta colocar frutas 
picadas em um vinho meio seco ou então espumante Demi-sec, 
por exemplo. 
Essa é uma das variações do drink que sugiro a vocês:
• Frutas picadas a gosto. Sugiro a vocês que utilizem as seguintes 
frutas: 1 laranja, 1 maçã, 1 pera, ½ abacaxi, 1 kiwi, 5 uvas, 5 
morangos.
• Gelo em cubos
• Açúcar a gosto, 4 colheres de sopa aproximadamente
• 1 garrafa a de 750mls de vinho branco ou espumante
• 1 dose de destilado ou licor. Sugiro que vocês deem preferência 
ao: Vermute, cognac, licor de laranja, licor de limão siciliano ou 
de cereja
• Água com gás ou soda limonada a gosto

Buon Appetito!

Denise e Fracis no Grenelle Gastro Pub

Ronaldo diretor financeiro do HAOC do Filho João e o Professor 
Ricardo Tannus

Proprietários da loja Orlando Proença, Miss São Paulo e sua 
esposa Sueli Proença

Nós do restaurante dona olga agradecemos a dois dos mais 
dedicados colaboradores a sócia Simone Freitas e ao nosso 
Gerente Bruno Oliveira Ambos fazendo Aniversário nesta Semana

Ana e Chido da 
Imobiiária Chido 
recebendo um 
Bolo da Madre

Thiago - RondaMarinete - SupervisoraMaria - Aux. LimpezaEduardo - SupervisorDaniel - Porteiro
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CINEMA

UMA AVENTURA LEGO 2 - Lançamento  -  Animação / Aventura  -  Clas-
sificação livre  -  107 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (7)  a  Quarta (13):   16h35  /  20h00
Polo Shopping: Quinta (7)  a  Quarta (13):   14h50  /  17h25
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (7)  a  Quarta (13):   19h50
........................................................................................................................
ESCAPE ROOM - Lançamento  -  Ação / Suspense  -  Classificação 14 
anos  -  100 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (7)  a  Quarta (13):   19h15
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (7)  a  Quarta (13):   15h50  /  21h45
........................................................................................................................
JUSTIÇA! - UMA HISTÓRIA - Sessões especiais  -  Documentário  -  Clas-
sificação 10 anos  -  87 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Sexta (8):   17h30  /  19h30. Sábado (9)  e  Domingo 
(10):   15h30  /  17h30. *Para o documentário “Justiça” –  ingressos R$ 40,00 
(inteira)  e  R$ 20,00 (meia)
........................................................................................................................
CINECLUBE - FILME A DEFINIR - Sessão Cineclube Indaiatuba, com 
debate após a exibição*-  Documentário  -  Classificação 14 anos  -  80 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Terça (12): 19h30. *Para a sessão “Cineclube Indaiatuba” 
-  ingresso único R$ 10,00
........................................................................................................................
O MENINO QUE QUERIA SER REI - 2ª semana  -  Aventura  -  Classifi-
cação livre  -  120 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (7),  Sexta (8),  Segunda (11),  Terça (12)  e  Quarta 
(13):   15h20 [TC]  /  18h10 [TC]. Sábado (9)  e  Domingo (10):   14h45  
[TC]  /  18h10 [TC]
........................................................................................................................
A SEREIA - LAGO DOS MORTOS - 2ª semana  -  Terror / Suspense  -  
Classificação 12 anos  -  88 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (7)  a  Quarta (13):   21h20
........................................................................................................................
A FAVORITA - 2ª semana  -  Drama  -  Classificação 14 anos  -  120 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (7)  a  Quarta (13):   18h50
........................................................................................................................
CREED II - 3ª semana  -  Ação  -  Classificação 12 anos  -  129 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (7)  a  Quarta (13):   20h50
........................................................................................................................
GREEN BOOK - O GUIA - 3ª semana  -  Drama  -  Classificação 12 anos  
-  130 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (7)  a  Quarta (13):   16h00  /  21h30
........................................................................................................................
COMO TREINAR O SEU DRAGÃO 3 - 4ª semana  -  Animação / Aventura  
-  Classificação livre  -  104 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá -  atenção especial aos horários deste filme no Jaraguá
Quinta (7),  Segunda (11)  e  Quarta (13):   15h00  /  19h10. Sexta (8)  e  
Terça (12):   somente  15h00. Sábado (9)  e  Domingo (10):   14h10  /  19h10
Polo Shopping: Quinta (7),  Sexta (8),  Segunda (11),  Terça (12)  e  Quarta 
(13):   16h20  /  18h45. Sábado (9)  e  Domingo (10):   14h00  /  16h20  /  18h45
........................................................................................................................
VIDRO - 4ª semana  -  Ficção / Suspense  -  Classificação 14 anos  -  129 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá*: Quinta (7)  a  Segunda (11)  e  na  Quarta (13):   21h35
*Excepcionalmente na terça, dia 12, não haverá sessão deste filme
........................................................................................................................
HOMEM-ARANHA NO ARANHAVERSO - 5ª semana  -  Animação / 
Aventura  -  Classificação 10 anos  -  116 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (7)  a  Quarta (13):   18h05
........................................................................................................................
WIFI RALPH - 6ª semana  -  Animação / Aventura / Comédia  -  Classificação 
livre  -  113 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (7)  a  Quarta (13):  15h20
........................................................................................................................
MINHA VIDA EM MARTE - 7ª semana -  Comédia  -  Classificação 12 
anos  -  102 minutos
NACIONAL
Polo Shopping  -  atenção especial aos horários deste filme nesta semana
Quinta (7),  Segunda (11),  Terça (12)  e  Quarta (13):   17h00  /  20h20
Sexta (8):   17h00  /  20h20  /  22h15. Sábado (9):   14h30  /  17h00  /  20h20  
/  22h15. Domingo (10):   14h30  /  17h00  /  20h20
........................................................................................................................
BOHEMIAN RHAPSODY - 15ª semana  -  Drama  -  Classificação 14 anos  
-  136 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (7)  a  Quarta (13):   20h50 [TC]
........................................................................................................................

O Parque Mall traz mais uma opção em seu mix de 
serviços aos clientes, a partir de 4 de fevereiro. Dando 
sequência ao plano de expansão em 2019, o shopping 
agora contará com os serviços da Zaptur Viagens, 
agência de turismo que está há seis anos no mercado em 
Indaiatuba. Localizada no piso térreo do shopping, próxima 
ao guichê de estacionamento, a agência terá atendimento 
ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. 
Ainda durante a semana, no horário das 18h às 22h, o 
atendimento aos clientes será personalizado, mediante 
agendamento prévio. A unidade também funcionará aos 
sábados, sempre das 9h às 13h. Os clientes da Zaptur 
terão estacionamento gratuito, conforme regras que 
devem ser checadas junto à unidade.

E começou a terceira edição da COPA RMC Asa Alumínio 
e o primeiro desafio do Tornados foi o clássico regional 
contra o Piratas Rugby de Americana. com um score de 
105 X 00 para os Tornados! O jogo foi sábado dia 02/02, 
as 15:55hs em Jaguariúna, logo após ao clássico dos 
Felinos entre Jaguars Rugby - “Projeto Jaguariúna Rugby 
do Futuro” e Cougars Rugby Clube, às 15h30

Tênis Clube em Indaiatuba sediará em fevereiro o 
Taurus – 1º. Festival de Assadores e Churrasqueiros 
BBQ e o 1º Festival do Churros e Brigadeiro. Eventos 
prometem agitar a cena gastronômica da região que já 
é conhecida pela boa comida. Serão 12 estações de 
assadores com cortes especiais e técnicas variadas e 
diversas operações de churros e brigadeiro.

No dia 16 de fevereiro, o Royal Palm Tower Indaiatuba 
recebe o Bazar de Verão realizado pela influencer digital 
Raquel Baracat. O evento acontece no salão de eventos 
Santos Dumont, das 11h às 16h, e reúne 15 expositores 
de várias marcas de produtos de Campinas e região. 
O Simetria Restaurante, que é apoiador do evento, 
vai oferecer valores promocionais para os visitantes e 
expositores do Bazar de Verão. A Tradicional Feijoada, 
que é servida aos sábados, poderá ser saboreada por 
apenas R$49,00, com direito a uma bebida não alcoólica.

Cinco bandas de Indaiatuba (SP) se reúnem, em 
iniciativa independente, para lançar a 1ª edição do 
Invasão na Paulista, evento que acontecerá no dia 10 
de fevereiro, a partir das 12h, na avenida Paulista, em 
São Paulo, com repertório que mescla ritmos como 
reggae e rock progressivo. A entrada é gratuita. 

Na Let’s Eat Indaiatuba, no sábado 02/02, Grande 
comemoração do aniversário de 18 anos de João 
Victor Causs Pilon, com os amigos, também presente 
na Let’s: Marinho La Selva e a esposa Sabrina, eu 
jantando um delicioso hambúrguer duplo, e muita 
gente bonita! Como sempre A Let’s bombando!

Não se trata de um evento social. Mas sim de uma 
experiência gastronômica que Eliege Signorelli estava 
propondo, uma técnica individual, pela escolha no 
cardápio, da Hamburgueria “ADD Burguer”. A ADD 
Burguer traz o conceito de autoatendimento das grandes 
redes com refil de refrigerantes e a opção de cervejas.  
Falando da ADD Burguer; em um ambiente cheio de 
referências modernas e descoladas, André Meneguini 
e Ricardo Domingues, trouxeram para Indaiatuba uma 
hamburgueria com uma proposta diferenciada e cheia 
de sabores, que vale a pena conhecer e experimentar!
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Não deixe de conferir na A Nova Loja a coleção Center Noivas 
“Magnólia”. Inspirada na flor magnólia utilizada a perfumaria 
requintada pela sua fragrância doce. O significado dessa 
flor remete à nobreza, perseverança, dignidade e à beleza 
esplêndida. E é isso que as noivas buscam encontrar em 
seu vestido de noiva. Vestidos com cortes e modelagens 
perfeitos e preocupação com os tecidos e suas texturas, 
pedrarias, bordados e transparências. Quando a noiva 
passa deixa um rastro desta flor tão cheirosa. Coleção 
maravilhosa. Dê uma espiada também na coleção moda 
festa longos e curtos, da nova coleção verão que está 
deslumbrante (venda e aluguel). Rua: Ademar de Barros nº 
1011 - WhatsApp (19) 99540-8836 / Fone: (19) 3875-1760.

Adelaide Decorações

Mr Roof

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

Sugestão para o Almoço de sábado: Costelinha de Porco ao Molho 
Barbecue. O molho é feito no restaurante e chega a dar água na 
boca! O prato acompanha arroz, batata ou polenta frita e salada de 
entrada. Venha provar no Grenelle, serve duas pessoas. Magnifico! 

Gatinho Sushi dos proprietários João Pedro e Guilherme 
Oshiro, em consulta na Clínica Bicho Amigo 

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

Murilo, Marcio, Luiz Fernando e Gustavo saboreando a 
maravilhosa costela do Restaurante Kostela do Japonês

O casal Magnivaldo e Ana Marcia esta semana no 
Restaurante Kostela do Japonês.

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

Casamento de 
Marie Louise. É 
a A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente.  

O Jornal Mais Expressão parabeniza a A Nova Loja pelos 47 
anos de existência. Vania proprietária da loja recebendo o 
maravilhoso Bolo da Madre. Parabéns Vania e Jeane. Beijos!

Turma da Hot Flowers no Cintra Restaurante

Carla proprietária da Cor de Caramelo, alimentação natural 
para cães, em visita no Empório Mimos Pets com seus 
filhotes Lisa e Meguie

A sócia proprietária Priscila de Maria, informa aos amigos e 
clientes que inaugurou ontem, dia 7, sua Bona marmita - Comida 
Caseita, onde vocês poderão se deliciar com as refeições caseiras 
variadas, fresquinhas e deliciosas, de segunda a sexta-feira, das 
11h às 14h. Oferece também marmitas fit, vegana e vegetariana 
totalmente personalizadas sob encomenda. Ligue ou chame no 
WhatsApp para encomendar sua marmita: 9.9610-1421
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Cerimonialista Ivanilde Reis com arquiteta Mariana Simões 
e seu esposo João Anerão, sua filha Maria Beatriz e o 
professor e coach Álvaro Rezende na Margot Casa de 
Chá e Arte.

Dia 30/01 foi dia de Inauguração da Linda loja de Jóias a Belle 
Vinea, Sueli e Orlando Proença proprietários da Loja receberam, 
amigos e clientes com um coquetel e apresentaram a loja e 
suas lindas peças. O Mais Expressão deseja Muito SucessoNo próximo domingo, dia 10, o querido Tiago Costa vai 

participar do Helvetia Wedding Day, um evento destinado as 
noivas e noivos, será um dia para realizar sonhos! Não deixe 
de participar, será das 15h às 20h no Buffet Helvetia.

Nicole, Juscelino e Silvana , sócios proprietários da NTOUR 
Viagens, que inaugurou  dia 01 de fevereiro no Polo 
Shopping em Indaiatuba, receberam com muito carinho 
clientes e amigos . O Mais Expressão deseja muito sucesso

A Travel Mate Intercâmbio e Turismo, completou 01 ano e 
reinaugurou em novo endereço no dia 31/01, os proprietários 
Fernando e Murilo receberam com um coquetel clientes e 
amigos, e falaram um pouquinho sobre os novos projetos da 
empresa para 2019. O Mais Expressão deseja muito sucesso

Joice, Maria e Bruno, vieram de São Paulo e aproveitaram 
para conhecer a Pizzaria Torrelaguna

Prefeito Nilson Gaspar esteve no Jornal Mais Expressão, na 
ultima terça feira,  falando um pouco sobre os dois anos de 
governo e os projetos futuros, o Mais Expressão agradece 
a presença do Prefeito em nossa redação

Rafael Martineli e Benicio Martineli, estiveram na Torrelaguna 
para levar uma deliciosa pizza pra casa, a pizzaria fica na 
Avenida Cel. Antonio Estanislau do Amaral,587, Itaici, o Delivery 
da Pizzaria Torrelaguna é (19) 3801-0051 e 3816-0104

O Jornal Mais Expressão recebeu na ultima terça feira , o 
Diretor e Roteirista Vicentini Gomez, que falou um pouco 
sobre seu filme “Justiça! Uma História”,  um filme que 
conta com depoimentos contundentes de notáveis juristas, 
historiadores e especialista. O Mais Expressão deseja muito 
Sucesso e agradece a presença do Diretor em nossa redação
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CA08095 - AT 130m² AC 80m² - MORADAS DE 
ITAICI - casa Térrea Com 02 Dormitórios sendo 
01 suíte com hidro e Ar Condicionado, sala 02 
ambientes, cozinha planejada, área de Servi-
ço, WC, garagem para 02 autos, CONDOMÍNIO 
FECHADO COM PORTARIA E SEGURANÇA 24 
HORAS, PISCINAS, SALÃO DE FESTAS, PLAY-
GROUND, QUIOSQUE E CHURRASQUEIRA. R$ 
1.600,00 + condomínio + IPTU.
CA08098 – JARDIM DOS AROMAS - AT 350m² - 
AC 165m² -   4 dormitórios sendo 02 suítes (uma 
térrea), sala 03 ambientes, cozinha planejada, 
escritório, lavanderia, churrasqueira com área 
gourmet, quintal gramado, 5 vagas de garagem. 
R$ 3.800,00 + IPTU + COND.
CA08130 - CASA - CENTRO - AT 125 m², AC 80 
m², 02 dormitórios, WC Social, Sala, Cozinha, 
Área de Serviço e Garagem p/ 02 Autos. R$ 
1250,00 + IPTU.

VENDA:

AP04419 - EDIFÍCIO RAQUEL - 04 Dormitórios 
Planejados Com Ar Condicionado (Sendo 01 
Master), Sala de Estar, Sala de Jantar e Sala de 
TV, Cozinha Planejada, Lavanderia Planejada, 
Lavabo, Quarto de Empregada, Banheiro de 
Empregada e 02 Vagas de Garagem Coberta. 
R$ 880.000,00.
AP04427 - SPAZZIO ILUMINARE - AU. 110 m² 
com 2 dormitórios (sendo 1 suíte), sala para 
2 ambientes, cozinha planejada com cooktop, 
coifa e forno elétrico, WC social, lavanderia e 
área de churrasqueira com armários planeja-
dos, pia e ilha, cooktop e ventilador de teto. 
Imóvel com móveis planejados de alta qua-
lidade e ar condicionado de 24.000 btus. R$ 
300.000,00 valor abaixo do mercado!!!

negócios & classificados
Nº 833

AP04423 - Chácaras do Trevo - AU. 85 m²- 03 
Dormitórios, sendo 01 suite, wc social, sala 
02 ambientes, cozinha planejada, lavande-
ria, ar condicionada, tele de proteção, 02 
vagas de garagem. R$ 370.000,00
CA08118 - VILA SORIANO - AT 250 m², AC 
206 m², Casa Térrea C/ 03 Dormitórios (Sen-
do 01 Suíte), WC Social, Sala de TV, Sala 
de Jantar, Cozinha Planejada, Jardim de 
Inverno, Área de Serviço, Varanda Gourmet, 
Quintal e Garagem P/02 Autos, Salão ao 
lado de 45 m² c/1 Banheiro (alugado). R$ 
530.000,00.
CA08138 - Residencial Bréscia - AT. 200,00 
m², AC: 131,00 m², 03 dormitórios, sendo 1 
suíte, Sala, WC social, Cozinha, área de ser-
viço, churrasqueira, preparação para aque-
cimento solar e ar condicionado, 2 vagas 
de garagem sendo 1 coberta. R$ 480.000,00.
CA08135 - Jardim Nova Veneza - AT. 150 
m² AC. 60 m² 02 dormitórios, WC social, 
sala e cozinha com pé direito alto 3,80 m² 
, garagem para 02 autos, porcelanato, box 
no banheiro, portão eletrônico, ótima loca-
lização, fácil acesso a poucos minutos do 
parque ecológico. R$ 275.000,00
CA08108 - JARDIM ESPLANADA I - AT. 300 
m² AC. 180 m² - 3 suítes, sala ampla, cozi-
nha planejada, lavabo, lavanderia, jardim de 
inverno, quintal com edícula (1 dormitório e 
banheiro), churrasqueira e garagem para 4 
autos sendo 2 cobertas. R$ 630.000,00
CA08121 - Jardim Dom Bosco - AT. 125 m² 
AC.105 m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, 01 
sala, cozinha, lavanderia, garagem para 02 
autos, ótima localização a poucos metros 
do parque ecológico, próximo a supermer-
cados, centro esportivo, R$ 360.000,00

LOCAÇÃO:

AP04428 - TORRES DA LIBERDADE - AU 90m², 
03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala, varanda, cozinha, lavanderia, garagem 
para 02 autos.**Condomínio com infra-estru-
tura clube*R$ 1.800,00 + COND. + IPTU.
CH01728 - AT.1000m² - AC.230m² - EXCE-
LENTE CHÁCARA COM INFRAESTRUTURA 
DE LAZER - VALE DO SOL / INDAIATUBA 
- 04 dormitórios sendo 02 suítes (01 fora da 
casa), WC social, cozinha americana com 
armários, 02 salas, área gourmet, piscina, 
pomar, garagem para 06 autos sendo 02 co-
bertas. Chácara conta com poço artesiano 
com 6 metro d’água e ampla área verde. R$ 
3.000,00 + IPTU.
AP04426 - AU 103m² - EXCELENTE APARTA-
MENTO COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA 
- CIDADE NOVA / INDAIATUBA - SP - 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte uma com armário e 
ar condicionado, 02 WC social, sala ampla 
dois ambientes, varanda, cozinha planejada, 
lavanderia com armários, garagem para 02 
autos. ALUGUEL R$ 1.500,00 + COND. + IPTU.
CA08119 -JARDIM PARK REAL - AT.150m² 
AC.131m²- 03 Dormitórios, sendo 01 suíte, Wc 
social, sala 02 ambientes, cozinha, lavanderia, 
espaço gourmet com churrasqueira, 02 vagas 
de garagem, sendo 01 coberta. Preparado pra 
ar condicionado. R$ 2.600,00 + COND.+ IPTU
CA08097 - CASA COMERCIAL - AT. 320 m², 
AC. 240 m², 06 Salas (Todas C/Ar Condicio-
nado), Recepção C/ Balcão, 05 Banheiros (02 
Adaptados), Copa, Cozinha P/Funcionários, 
Banheiro C/ Armários P/Funcionários, 04 
Vagas de Garagem, Toda Monitorada Por 
Câmeras de Segurança. R$ 10.000,00 + IPTU

CH01729 - COLINAS DO MOSTEIRO DE ITAICI - AT. 2.500 m² AC. 
601 m² - 4 suítes (sendo 1 máster com closet e hidromassagem), 
cozinha planejada, sala de jantar, sala de estar com lareira, sala 
de tv, lavabo, lavanderia, quarto de empregada com banheiro. 
Casa com uma parte toda avarandada, pomar, área gourmet com 
churrasqueira, forno de pizza e forno à lenha mais uma cozinha, 
piscina e garagem para 4 autos coberta. Imóvel com paisagismo 
e construção impecável. R$ 1.900.000,00

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 plane-
jados e cooktop, área gourmet com armários, lavanderia e 
garagem para 2 autos sendo 1 coberta. R$ 499.000,00.

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

CA08129 - VILA GEORGINA - AT. 450 m² AC. 350 m² - 3 suítes 
planejadas (1 com closet), WC social, escritório, sala de lareira, 
sala de estar ampla, coz. planejada, dispensa, lav. planejada, área 
gourmet com churr. e pia, quarto de empregada c/ wc e quarto de 
despejo. Gar. para 4 autos sendo 2 cobertas. R$ 3.500,00 + IPTU.

CA08133 - Vila Suíça - 3 dormitórios (1 suíte com closet), 
sala de estar, sala de jantar, wc social, lavanderia, cozinha 
planejada, quintal amplo com churrasqueira e garagem para 
4 autos sendo 2 cobertas. R$ 3500,00 + IPTU.

CA08121 - Jardim Dom Bosco - AT. 125 m² AC.105 m² 03 
dormitórios sendo 01 suíte, 01 sala, cozinha, lavanderia, 
garagem para 02 autos, ótima localização a poucos metros 
do parque ecológico, próximo a supermercados, centro 
esportivo, R$ 360.000,00



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

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

VENDA -TERRENOS 

JD PORTAL DO SOL 
150M² R$148.000,00 

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

JD. ALICE – TR00795
TERRENO DE 125 M² - R$ 
165.000,00

JD. HELVÉTIA – TR00796
TERRENO DE 255 M² - LOTE 
12 R$ 170.000,00

TERRENO DE 265 M² - LOTE 
13 R$ 170.000,00

TERRENO DE 295 M² - LOTE 
14 R$ 180.000,00

TERRENO DE 335 M² -LOTE 
15
R$ 180.000,00

COND. MONTREAL – 
TR00791
TERRENO 167,21M²- R$ 
177.000,00

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

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

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

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

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

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

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

JD. RESIDENCIAL VILLA 
SUÍÇA– TR00754 
TERRENO DE 400 M². - R$ 
339.000,00

MOSTEIRO DE ITAICI– 
TR00794 - TERRENO DE 
2.500 M². - R$ 370.000,00

JD.VILA PARAISO– TR00797
TERRENO DE 492,54 M²- R$ 
450.000,00

VENDA SALÃO/ COMERCIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA - CHÁCARAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASAS EM CONDOMÍNIO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDA - CASAS

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

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

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

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

B2 Imóveis

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

LOCAÇÃO – 
SALÕES E SALAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAÇÃO 
APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

VENDA- APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



B3Imóveis

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

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

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

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



B4 Imóveis

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

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

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

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

VENDAS

LOCAÇÃO

SALAS COMERCIAIS

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

SALÕES COMERCIAIS

SL00248 – JD. REC. DO VALLE – 34m² c/ 3 WCs. R$900,00 
+ IPTU
SL00288 – 40m² c/ WC. R$1.000,00 + IPTU
SL00343 – CENTRO – 84m² c/ WC, estac, ar cond e 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

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
CA02472 – JD. MORA DO SOL – 2 dorms, sala, coz. planejada 
e gar. R$1.250,00 + IPTU

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

CA1483 – JD. MORADA DO SOL – 3 dorms (1 suíte), sala, coz e 
gar. R$1.000,00 + IPTU
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. pla-
nejada e 1 vaga. R$800,00 + IPTU + Cond.
AP0389 – ED. SOLAR DOS GIRASSOIS - 2 dorms, sala, coz e 1 
vaga. R$850,00 + IPTU + Cond.
AP01350 – RES. RES. VISTA VERDE - 3 dorms (1 suíte), sala 
2 amb, coz. Planejada e 2 vagas de garagem. R$1.350,00 + 
IPTU + Cond.
AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, coz. plan. e 1 
vaga. R$1.500,00 + IPTU + Cond.
AP01349 – RES. LE CHATEAU FRONTENAC - 3 dorms (3 suí-
tes), 2 salas, 3 banheiros e 2 vagas. R$3.400,00 + IPTU + Cond.

AP01344 – ED. GRAÚNA - 3 dorms (1 suíte), sala, coz. plane-
jada, lavand. e 2 vagas de garagem. Apartamento mobiliado. 
R$530.000,00

TERRENOS

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

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

CHÁCARA

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

CASAS

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

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03756 – MORADAS DE ITAICI – 2 dorms, sala 2 
amb, coz, lavand. estendida, área coberta no quintal e 
1 vaga. R$320.000,00
CA03869 – COND. VILA ITU - 3 dorms (1 suíte), sala, 
2 banheiros e 2 vagas. R$380.000,00
CA03835 – COND. BRÉSCIA - 3 dorms (1 suíte), sala, 
2 banheiros e 2 vagas. R$570.000,00
CA03846 – RES. VIENA - 3 dorms (1 suíte), 2 salas, 
3 banheiros e 2 vagas. R$820.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, 
escrit, lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo e jantar, 
coz, área gourmet, pisc, cascata em granito preparada 
p/ aquecedor solar, paisagismo e 4 vagas (2 cobertas). 
R$840.000,00
CA03871 – VILLAGIO SAN MARINO - Casa Térrea: 
3 dorms c/ AE, coz. planejada, desp, lavand. c/ AE, 
churrasq, WC, sala ampla de estar e jantar, aq. solar, 
2 vagas de garagem cobertas, pisos em porcelanato e 
laminado. R$900.000,00
CA03868 – COND. PANORAMA - 4 dorms (1 suíte), 3 
salas, 5 banheiros e 4 vagas. R$1.250.000,00

APARTAMENTOS

AP01348 – JD. BELO HORIZONTE - 2 dorms (1 suíte), 2 salas, 
2 banheiros e garagem. R$245.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / GUARUJÁ 
– SP - 1 dorm, sala, coz, lavand, banheiro, sacada e 1 vaga. 
R$320.000,00

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

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

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

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

APARTAMENTOS

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm,coz,wc
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms,sala,co-
z,wc,sem garagem
PQ.INDAIA – R$650,00 – dorm,coz,wc.
PQ. INDAIA – R$670,00 – dorm,sala,coz,wc,sem garagem
JD.CALIFORNIA – R$750,00 – dorm,sala,coz,wc
JD.MORUMBI – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms,sala,coz,wc,en-
trada de moto
JD.MORADA DO SOL – R$950,00 – 2dorms,sala,coz,wc,sem 
garagem
JD. SÃO FRANCISCO – R$1100,00 – 2dorms,sala,coz,wc,la-
vanderia,quartinho nos fundos,garagem
CENTRO – R$1150,00 – 2dorms,sala,coz,wc,sem garagem.
JD.BELA VISTA – R$1100,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,quin-
tal,garagem
VILA ALMEIDA – R$1200,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem 
para 1 carro.
JD.PAULISTA – R$1200,00 – frente:dorm,sala,coz planeja-
da,wc. Fundos :dorm,coz planejada. Área com churrasqueira 
e pia,garagem para 2 carros.
JD.REMULO ZOPPI – R$1300,00 – 2dorms,sala,coz,wc,-
garagem
CENTRO – R$1600,00 – 2dorms (1st),sala,coz,wc,garagem 
para 2 carro
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/sacada e armários (1st 
c/hidro),sala de estar c/ lareira,sala de jantar e TV,copa,coz 
planejada,lavabo,lavanderia,dorm e WC de empregada,escritó-
rio,dispensa,piscina,área gourmet completa,salão de festa,por-
tão 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 – 1D,sala,coz,wc,sem gar.
PQ. RES. INDAIA – R$600,00 – 2dorms,sala,coz,wc,lavande-
ria,1 vaga de garagem.
CIDADE NOVA – R$2.500,00 – 3 dorms,(1st),sala de estar e 
jantar,coz,wc,varanda gourmet,2 vagas de garagem coberta

SALÃO

PAU – PRETO – R$900,00 – 87m²,wc
JD.MORADA DO SOL – R$1600,00 – 100m²,3wc,es-
trutura para coz industrial
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 m²,wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m²,WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m²,WC + WC cadeirante
VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas 
interligadas,cada uma com wc,sala dos fundos com 
azulejo,gabinete e pia
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

CENTRO -  R$1000,00 - 32,47,wc – EDIFICIO CORDOBA
CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – R$900,00 á 
R$1.000,00 – salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC 
privativo,1 vaga de garagem,no edifico : elevador,esca-
das,serviço de limpeza,portaria virtual,monitoramento 
24h,WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m²,2wc,coz
VL.CASTELO BRANCO – R$1200,00 – 38m²,2wc,1 
vaga de garagem
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m²,2wc,1 vaga de 
garage,sacada,ar condicionado,montado para estética
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, 
DEPOIS R$1980,00 – clinica já funcionando. Para 
médicos : piso porcelanato,ar condicionado,pia,wc 
privativo. Para dentistas : piso porcelanato,ar condicio-
nado,pia,espaço para esterilização,já esta pronta para 
receber o equipo. Com direito a secretaria,luz,agua,ip-
tu,limpeza e telefone

TERRENOS

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

GALPÃO

DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 

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

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

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

VENDA - OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO! LOCAÇÃO

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

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

AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planejado),sa-
la,coz planejada,wc,garagem
AP.566 – PRAIA GRANDE – GUILHERMINA – R$150 MIL – 
dorm,sala,coz,wc,1 vaga de garagem comunitária.

TERRENOS

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

TE.02 – JD.PIEMONTE – R$215 MIL – 302m²
TE.24 – JD. DOS SABIAS – R$115 MIL – 150m²
TE.31 – JD.IMPERIO – R$125 MIL – 150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.68 -  ALTO DE ITAICI – APARTIR DE R$179 MIL – apartir 
de 305m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 M²  R$250 MIL

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

IMÓVEL COMERCIAL

 IC.12 – JD.MORADA DO SOL – R$380 MIL – SALÃO E 
CASA - 2dorms,sala,coz,WC,garagem para 5 carros. 
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classificados
ClassificadosB14

Oportunidade - Vende-se 
casa Jardim Primavera. 
Sendo 2 dormitórios um suí-
te, garagem p/02 carros e 
mais dependências. F.: (19) 
99375-2113. WhatsApp.
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 Ma-
ria 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, 
p iscina,  churrasquei-
ra, cozinha, banheiro, 
garagem pra 02 carros. 
A.T108M². + COND.214,00 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde (ITAICI) 
CC00059 - 3 dorm.com 
01 suite ,sala , cozinha, 
a.s, wc, garagem p/ 02 
autos. COND. 214,00 + 
IPTU:90,00. A.T: 175M²  R$ 
520.000,00. F. 3875-2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, cozinha, 
01 dormitório, Wc. Casa 
fundos – 01 dormitório, 
cozinha, Wc. R$190.000,00 
(19) 3875-2215
JD. COLIBRIS - AP00862 
02 DORM, SALA , COZI-
NHA(PLANEJADO), BA-
NHEIRO, GARAGEM P/01 

CARRO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA. R$: 
175.000,00. (19) 3875-2215
Vendo ou Alugo - Casa 
térrea Portal dos Ipês. 
Com 3 suítes, sem pis-
cina, cozinha planejada 
e aquecedor solar. (19) 
3800-4078 (19) 99913-
9801 Aceito 50% casa ou 
terreno. 
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 elétri-
ca, aquecedor solar, área 
gourmet, piscina 3x5, casa 
com 7 comodos sendo 2 
banheiros e lavanderia. 
Tratar com proprietário F.: 
(19) 3816-2011- 99487-
5089
Vendo casa em Salto 
nova - Acabamento de pri-
meira. Recanto do Guaraú 
- 3 dormitórios sendo 1 suí-
te, garagem para 2 carros 
. AT: 175m² AC: 92,5m². 
Valor : R$250.000,00 F.: 
(19) 99612-7897. Aceito 
permuta com terreno em 
Indaiatuba.
Jardim Montreal - 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, 
esquadrias em alumínio 
e tudo mais, garagem co-
berta. R$490.000,00. 19-
9.97519921 creci 65362.

(19) 3875-0667. Doc: OK
Vendo casa no Jardim 
Oliveira Camargo - sala, 
cozinha, 2 quartos, lavan-
deria separada nos fundos 
e garagem. Aceito finan-
ciamento pela caixa . Va-
lor R$195.000,00. F.:(19) 
3835-1210 / (19) 3834-
8020 / (19) 98316-2829 
WhatsApp
 

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
 

Vendo apartamento novo 
Residencial Belvedere - 3 
dormitórios sendo 1 suíte 
com espaço gourmet, ar 
condicionado sala e quar-
tos, 9º andar sol da manhã. 
Aceito permuta de terreno 
no Bréscia ou Mantova 
como parte do pagamento. 
Valor: R$ 290.000,00. Tra-
tar direto com proprietário 
F.: (19) 99612-7897
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
VENDE-SE APTO CO-
CAIS II - 2 dorms, banheiro, 
sala, cozinha, lavanderia e 
1 vaga de garagem cober-
ta. 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
APARTAMENTO JD. 
TROPICAL – 2 dormitó-
rios sendo 1 suíte, sala 2 
ambientes, cozinha, la-
vanderia, WC social, va-
randa gourmet e 1 vaga 
de garagem. R$240.000,00 
Aceita proposta. Fone: (19) 
99194-0145
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
R$ 800 MIL - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 dor-
ms 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 armário, 
garagem p/ 2 carros e 
cozinha planejada. (19) 
99697- 6698
Vendo Apartamento Re-
sidencial - Nações Uni-
das, 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. Por-
tal das Flores - 3 dorm; 
cozinha planejada; 1 vaga; 
área de lazer completa. 
R$ 259 000,00 - F.: (19) 
992569976 ou (19) 99368-
2711
Vende-se apto Cond. 
Felicitá - 3 dorm (suíte); 
2 vagas;  cozinha e quar-
to planejados; 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– Indaiatu-
ba/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
 

Alugo Apto no Centro 
de Indaiatuba- Edifício 
Ana Lúcia, na Rua Cinco 
de Julho, 3 dormitórios 
(1 suíte), sala ampla 2 
ambientes com sacada, 
cozinha, área de serviço 
com WC empregada, WC 
social, área útil 120 m² , 2 
vagas cobertas, aquecedor 
à gás central, portaria 24 
horas com segurança. Não 
é permitido animais. R$ 
1.600,00 isento de condo-
mínio, água e IPTU. Fones: 
(19)3875-4297/ Whatsapp 
(19)997252157.
 

Chácara Vale do Sol - 
Casa Avarandada – 2 
dormitórios, sala, cozinha 
americana, WC fem e mas, 
piscina, churr., 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 frutífe-
ras, playground , a 12 km 
do centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaiatu-
ba 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.
 

VENDO JARDIM LAGU-
NA - Terreno de 302m² pla-
nos. Aceito veiculo c/ parte 
pagamento. R$190.000,00. 
Direto com proprietário F.: 
(19) 98282-9020. 
Oportunidade. Cond. Ma-
ria Dulce - Terreno de 
300m². Ótima topografia. 
Fone: (19) 99166-8272 – 
(19) 98333-5694
Vendo terreno Jardim 
Regina. Ótima topografia 
250m². Valor R$195.000,00 
Tratar F.: (19) 99774-4452.
Terreno no Condominio  
Residencial Dona Lucilla. 
Condomínio de alto pa-
drão,  área de 379,20m2. 
Preço abaixo do mercado, 
R$275 mil (R$725,00 o 
m2). Aceita permuta com 
apartamento de valor si-
milar.  Direto com o pro-
prietário. Imóvel quitado. 
F.:19-98128-7316.

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.
Vendo casa e salão bairro 
Costa e Silva, 02 dormitó-
rios, sala, cozinha, quintal 
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$1.500,00 
mensaias. Contato F.:(19) 
98288-1728
 O P O R T U N I D A D E ! 
JD.LAGUNA EM SAL-
TO-SP. Casa de 02 dor-
mitórios, sendo um suíte, 
sala/cozinha americana, 
wc, garagem p/02 autos 
quintal nos fundos em lote 
de180m2 + uma chácara 
de 100m2 (SÓ TERRENO) 
no bairro pedregulho em 
Indaiatuba-SP. troca-se 
por casa em Indaiatuba de 
menor ou igual valor. Base: 
R$310.000, 00. Tel.:(19) 
99762-7997. Corra!
OPORTUNIDADE ÚNI-
CA!! JARDIM MORADA 
DO SOL. Rua:77, próximo 
ao Parque Ecológico de 
R$210.000,00 em oferta 
somente para o mês de 
janeiro por R$195.000,00 
03 dormitórios, suíte, ga-
ragem, bom acabamento 
em lote de 125m2. Aceita:  
R$110.000,00 de entrada + 
90 x R$1.650,00 F.:99762-
7997 / (19) 3935-3294. 
Corra!
JD.COLIBRIS - 02 dormitó-
rios (01 suíte) sala- cozinha 
–wc social- lavanderia, 

garagem p/02 autos. Opor-
tunidade única! Em oferta 
para o mês de janeiro de: 
R$300.000,00 por apenas: 
R$265.000,00, ou terreno 
no negócio. F.:(19) 99762-
7997 / (19) 3935-3294. 
Corra!
JARDIM ALICE: OPOR-
TUNIDADE ÚNICA! - Apar-
tamento de 02 dormitórios 
em condomínio com toda 
infraestrutura. Tel: eleva-
dor, portaria 24 horas, pis-
cina, área de lazer e salão 
de festas. Para vender 
ainda em janeiro! Apenas: 
R$175.000,00 (19)99762-
7997 / (19) 3935-3294. 
Corra! Vá zunindo! (Preço 
normal acima de R$200mil)
JARDIM ADRIANA - Ex-
celente casa em dois pa-
vimentos, sendo no pav 
superior: 02 dormitórios 
(01 suíte) wc social, sacada 
com porta balcão com vista 
para o Parque Ecológico 
e no pav inferior: sala 02 
ambientes –lavabo, wc 
social, lavanderia, edícula   
e grande espaço de terreno 
com piso ideal para piscina, 
garagem com portão ele-
trônico. De R$350.000,00 
em oferta durante o mês de 
janeiro por R$290.000,00. 
Corra! Tel: (19) 99762-
7997. Aceita apartamento 
no negócio.
OPRTUNIDADE! JAR-
DIM ITAMARACÁ - 02 
dormitórios (01 suíte) wc 
social, sala, cozinha, ga-
ragem com portão eletro-
nico,110m² de área cons-
truída, em lote de 133m² 
documentos em ordem 
para financiamento. Ape-
nas R$255.000,00 aceita 
terreno e carro. F.:(19) 
99762-7997 / (19) 3935-
3294. Corra!
Jardim Itamaracá Vendo/
Troco - Casa com 123me-
tros de área contruída, em 
terreno de 400 metros, com 
2 dormitórios, sendo uma 
suíte e um WC social, sala, 
cozinha, área de serviço, 
garagem p/ 3 carros, todos 
com acabamento em piso 
frio, corredor lateral com 
1,5 metros de largura, no 
fundo uma área do terreno 
com 123m², com opção 
para outra construção, 
como casa terrea e/ou 
sobrado. Aceito permuta 
por casa de menor valor, 
nos bairros: Maria Helena, 
Jardim Aquario, Cidade 
Nova I e II. O imóvel en-
contra-se em perfeito es-
tado de conservação, não 
necessitando de gasto com 
pinturas e outros serviços. 
Valor: R$750.000,00. Con-
tato direto c/ proprietário F.: 
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Vende-se terreno no 
condomínio Vista Verde 
175m². Próximo a portaria. 
Tratar com proprietário. 
F.: (19) 99792-1440 / (19) 
99774-3834
Jardim Bréscia - Oportu-
nidade única, TERRENO 
com 200m2, plano, na 
quadra A, com escritura 
e registro, R$165.000,00. 
Discute-se proposta. 19-
9.97519921. 
Vendo/ Troco : Terreno de 
300 m² plano, melhor local 
Jd. Esplanada I à 50 metros 
da Av. Parque Ecológico, 5 
minutos do centro, próximo 
ao colégio Objetivo e o 
novo Sumerbol, padaria 
Suiça e Gianinni. Fácil 
acesso à rodovia. Aceito 
terreno de menor valor em 
loteamento aberto. Doc. 
OK. F.: (19) 98288-1728 
(whatsapp) / (19) 3875-
2860 - Valor R$ 235.000,00 
(tratar com proprietário)
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 / (19) 3935-3294. 
JARDIM ALICE (ÚNI-
CO LOTE NA RUA) 
125M2 – PLANÍSSIMO – 
R$1.100,00 P/ M2 - F.:(19) 
99762-7997 /  (19) 3935-
3294
Vende-se terreno no con-
domínio Vila Suiça todo 
mundo 12 X 25 metros. 
Valor R$240.000,00. Tratar 
com proprietário F.: (19) 
98324-3243

 
Galpão Industrial Vitória 
Martini – 770 A/T e 375 
A/C. R$4.500,00 Fone: 
(19) 98333-5694 – (19) 
99166-8272
Vendo sobrado comer-
cial - Salão comercial e 
casa na parte superior 
– 360m² A/T e 300m² A/C. 
R$950.000,00.  Fone: (19) 
99166-8272 ou (19) 98333-
5694

Vende-se 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
 

Vende-se filhote de Mal-
tes - Femias e Macho 
micro, vacinado. F.:(19) 
99716-4485 WhatsApp
Vendo TV PHILCO 32” 
Led Slim. Valor R$800,00 
á vista. Tratar c/ Plínio. F.: 
(19) 99358-4500
Cursos de cabeleireiro, 
manicure, maquiagem, 
depilação e barbearia.
Informe a senha J46 para 
receber desconto espe-
cial! Ligue: (19) 3318-
4441 /Whats 98965-8498
Cursos de cuidador de 
idoso, atendente de far-
mácia, informática, rotinas 
administrativas e logística. 
Informe a senha J46 para 
receber desconto espe-
cial! Ligue: (19) 3318-
4441 /Whats 98965-8498
Procuro máquina de cos-
tura caseira, usada P/ 
COMPRAR -Interessados 
ligar (19) 3935-1633
Vendo uma potência p/ 
carro STETSOM CL 950. 
Valor a negociar. (19) 
3875-7624
Vendo bebê conforto R$ 
100,00. F.: 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 po-
legadas 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 cristaleira 
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 negocE97
Vendo Bicicleta Scott Im-
portada de R$2000,00 por 
R$800,00. F.:(19) 3935-
6985
Vendo Portão de 3m X 
1,80. Valor: R$400,00. 
Tratar com Sonia. F.: (19) 
3935-1633
Vendo uma maquina de 
recarregar cartucho. Va-
lor R$400,00. Tratar com 
Sonia. 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 What-
sApp

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, 
com garantia de 3 meses. 
Valor a negociar F.: (19) 
3875-7624
Vendo Estante. Valor 
R$150,00. F.: (19) 3017-
4925 / (19) 99140-9237
Vendo comoda de MDF 
para bebe. Brilhante bran-
co. 1,62 de comprimento. 
Valor R$450,00 F.: (19) 
3834-6769 / (19) 99182-
6051

 
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 Ro-
sane F.: (19) 99710-4661
Ofereço-me como pedrei-
ro, encanador, pequenos 
reparos na construção civil 
e pinturas. F. 98329-8580 
(WHATSAPP) Falar c/ João

empregos

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

CURRÍCULO PELO 
SELECAO@JOBLINERH.COM.BR

ACESSE NOSSO SITE: 
WWW.JOBLINERH.COM.BR

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

AUXILIAR DE LIMPEZA – Ex-
periência na função. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos e aos 
finais de semana em limpeza de 
empresas e condomínios.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-
RAIS – Experiência em corte de 
grama, limpeza de piscinas e 
pequenos reparos (elétricos e 
pintura). Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para trabalhar 
em escala.
ANALISTA DE PROCESSO DE 
USINAGEM - Superior em En-
genharia Mecânica / Produção 
/ Tecnólogo em Processos ou 
Técnico. Experiência em progra-
mação / preparação torno CNC 
e Centro de Usinagem. Conhe-
cimento em desenho mecânico 
e metrologia, conhecer software 
Solid Edge ou similares. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
CONSULTOR (A) COMERCIAL 
DE RECURSOS HUMANOS – 
Experiência na área de vendas 
no Ramo de Agência de empre-
gos ou Terceirização. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. CNH B. 
Irá dirigir os carros da empresa.
ESTOQUISTA – Ensino médio 
completo. Bons conhecimentos 
em Informática. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
FERRAMENTEIRO – Experiên-
cia em ferramentaria de moldes 
plásticos. Para trabalhar em em-
presa Multinacional na cidade 
de Monte Mor.
LIDER DE LIMPEZA – Experi-
ência na função. Ensino médio 
completo. Conhecimentos em 
escalas de trabalho. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
MANDRILHADOR – Experi-
ência na função. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE TORNO CNC 
– Experiência na função. Curso 
de Metrologia e Leitura e Inter-
pretação de desenho. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. Dispo-
nibilidade de horário. 
PORTEIRO – Experiência na 
função. Ensino médio. Residir 
em Indaiatuba.
RETIFICADOR – Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
SOLDADOR – Ensino médio 
completo. Experiência em Solda 
TIG e noções em Solda Inox. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
Desejável possuir Curso na área 
de solda e montagem.
VENDEDOR (A) - Experiência 
na área de vendas no Ramo 
de material para construção. 
Ensino médio completo. Co-
nhecimentos com Informática. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.

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

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

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

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

Açougueiro
Assistente de vendas
Auxiliar técnico eletrônico
Caldeireiro montador
Chefe de serviços de lim-
peza 
Empregada doméstica
Farmacêutico
Ferramenteiro
Fiscal de loja
Gerente de Farmácia 
Instalador hidráulico
Limpador de vidros
Mecânico de auto em geral
Mecânico de manutenção
Mecânico de refrigeração
Mecânico eletricista de 
automóveis
Motorista de caminhão
Operador de centro de 
usinagem com comando 
numérico
Operador de máquinas 
de construção civil e mi-
neração
Pedreiro
Pizzaiolo
Serralheiro
Serviços gerais 
Soldador
Vendedor 

Rua Jacob Lyra, 344 - 
Fone: 38943369 

maisemprego.mte.gov.br
Horário de atendimentos de 

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

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

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

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

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 especiais 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 
residência. Entrar em con-
tato com Val (19) 99448-
0082 - whats app
Ofereço-me como lim-
peza 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 es-
peciais enfermos e etc 
atendimento Residencial 
e hospitalar possuo expe-
riência e referência tratar 
com Talita (19) 98869 
-4313
Ofereço-me como moto-
rista particular, passagei-
ros particular. Tratar com 
Rosane. F.: 99710-4661
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