
Zona rural deve ser primeira a 
receber vacina contra a febre amarela 

2ª edição do Helvetia  
Fest ocorre no 
próximo dia 22
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Paixão de Cristo ocorre amanhã 

Praça da Liberdade é isolada por suspeita de bomba 

ANIVESÁRIO 

Velódromo completa um ano sem competições

Mais de 20 mil 
contribuintes já 
declararam o IRPF 

Estreia do filme Velozes 
e Furioso traz exposição 
de carros de corrida

Primavera cumpre 
punição e vai jogar 
em Rio Claro

Cota única do 
Alvará vence na 
próxima segunda

Pascoa deste ano deve 
levar 10 mil carros a 
mais na SP-75

EM INDAIATUBA

VELOCIDADE PAULISTÃO PRAZO 

MOVIMENTO  

TRADIÇÃO

SUSTO 

Há 16 dias do prazo final para 
o envio da declaração de Imposto 
de Renda Pessoa Física, ano base 
2016, 20.253 contribuintes de 
Indaiatuba já enviaram os dados 
para a Receita Federal. O Fisco 
espera receber 53.425 declarações 
de contribuintes no munícipio até 
às 23h59 do dia 28 de abril. 

O Shopping Jaraguá In-
daiatuba realiza uma expo-
sição de carros de corrida 
para celebrar a estreia do 
filme Velozes e Furiosos. A 
ação acontece em parceria 
com Cine Topázio e apoio do 
Over Machines. A exposição 
que teve início ontem, dia 12, 
segue até domingo, dia 16.

O Esporte Clube Primavera 
mandará seu segundo jogo do 
Campeonato Paulista da Se-
gunda Divisão em Rio Claro. 
Depois de vencer na estreia do 
certame o Osasco por 2 x 0, os 
comandados de Luis dos Reis 
voltam a campo neste sábado, 
dia 15, quando às 15 horas 
enfrentam o Guarulhos.

O Departamento de Ren-
das Mobiliárias), vinculado à 
Secretaria da Fazenda informa 
que a Taxa de Licença e Fun-
cionamento do exercício de 
2017, terá vencimento em cota 
única no dia 17 de abril com 
5% de desconto, já as parcelas 
podem ser pagas entre os dias 
24 e 27 de cada mês.

Uma bolsa vazia, deixada no banco da Praça da Liberdade, causou um alvoroço e isolamento da Avenida Visconde de Indaiatuba na noite de ter-
ça-feira, dia 11. A suspeita era de que dentro dela havia algum material explosivo, por isso o Gate da Polícia Militar precisou ser chamado. Pág. 08A

O feriado prolongado de 
Páscoa deve movimentar as 
rodovias entre hoje, dia 13, e o 
próximo domingo, dia 16. Na 
Rodovia Santos Dumont (SP-
75), que liga Itu a Campinas 
e passa por Indaiatuba, são 
aguardados 171 mil veículos. 
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Foco da Semana

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

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.) 

Dr. Tiago Pereira - OAB/SP: 333.562 - E-mail: tpadvogado@gmail.com

*Lino Rampazzo é Doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Lateranense (Roma). Coordenador do Curso de Filosofia da Faculdade Canção Nova.

DEVEMOS FICAR EM ALERTA

O SENTIDO DA PÁSCOA PARA OS CRISTÃOS 

CHEGANDO NO MAR

APOSENTADORIA POR IDADE DOS TRABALHADORES URBANOS E RURAIS

Uma notícia da semana passada, do pai que 
abusava sexualmente a própria filha em Indaia-
tuba, além de trágico e inexplicável é uma alerta 
para todos, principalmente as mães do Brasil que 
devem ficar em alerta quanto a rotina de seus 
filhos pequenos. 
É claro que na teoria seria inimaginável pensar 
que um pai aproveitaria da inocência de uma 
criança e pior, sendo esta mesma sua própria 
filha. Mas tudo isso pode acontecer. 
Essa não foi a primeira vez que este tipo de 
abuso acontece, tampouco infelizmente será a 
última. 
O mundo evoluiu, as pessoas desenvolvem, mas 
outras regrediram e vivem mostrando seu lado 
obscuro e maldoso do ser humano. 
Por isso nunca é demais estar cada vez mais 
próximos dos filhos, acompanhado no dia a dia, 
atentos a possíveis marcas pelo corpo ou qual-
quer comportamento suspeito. 
Não se quer aqui culpar as mães por tais acon-
tecimentos, longe disso, mas é dessa forma que 
uma sociedade descente, de caráter, conseguirá 
eliminar este tipo de cidadão da sociedade.  
À Justiça, espera-se que se possa agir com o mí-
nimo de bom senso e que leve em consideração, 
no mínimo, o trauma que esta criança vai levar 
pelo resto da vida.  

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.

15 SAB   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO

15 SAB   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO

16 DOM.   NÃO OPERA

17 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

17 SEG. 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi

17 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

17 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

17 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

17 SEG. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

18 TER. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860

18 TER. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158

18 TER. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

18 TER. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

18 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

18 TER. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

19 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

19 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

19 QUAR. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke

19 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

19 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

19 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

20 QUIN. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363

20 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

20 QUIN. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

20 QUIN. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

20 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

20 QUIN. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

21 SEX.   FERIADO

21 SEX.   FERIADO

21 SEX.   FERIADO

21 SEX.   FERIADO

21 SEX.   FERIADO

21 SEX.   FERIADO

RADARES DIAS - 15 A 21/04

Jean Martins

Os termos alfabetização e  analfabetismo emocional foram usados na década de 70. Embora se trate de uma metáfora,  pouco importa, pois 
não existem analfabetos emocionais absolutos. O termos somente serve para acentuar a diferença,  contrastando fortemente com a relativa 
incapacitação emocional. É claro que quem tem maior controle emocional, tem boa lógica e  raciocina melhor, tem melhores pensamentos, 
age com foco e  faz melhores escolhas. Nunca desiste de seus objetivos e suas metas, tem persistência e tenacidade, isto é, chegam ao que 
planejaram. Havia uma gota em uma nascente de rio.Era uma simples gota, nada mais que isso.Mas em sua insignificância tinha uma utopia, 
um sonho.Sonhava em um dia, após vencer a correnteza e chegar ao encontro das águas, virar mar. Ora, quanta pretensão! Uma gota, uma 
simples gota, querendo virar mar...Era difícil, sabia ela, porém não impossível. E agarrando-se nesse fio de esperança seguiu o seu curso 
natural de rio, sempre pensando no dia em que certamente encontraria o oceano. Desafios foram surgindo: pedras, evaporação, galhos, entre 
outros obstáculos, mas ela nunca desistia. Outras gotas que partiram com ela não chegaram ao fim, ficaram pelo caminho. Esta porém, talvez 
pela sua persistência, pela fé que tinha, de uma forma ou de outra sabia que um dia chegaria lá; e de fato, chegou. Venceu todos os obstáculos, 
chegou ao encontro das águas e finalmente realizou seu grande sonho. Hoje aquela gota, aquela ínfima gota, é mar. Graças à sua persistência 
conseguiu o que era considerado uma utopia, uma pretensão incomensurável. Não importa, hoje aquela gota é mar. Você também pode ser 
mar, só depende de si próprio. Você pode ser como aquelas gotas que ficaram pelo caminho, ou como a gota que protagonizou esta estória. 
Só depende de você. Você pode aprender esse controle emocional no treinamento Signa1 e também proporcionar treinamento do “Aprenden-
do a aprender” para seus filhos de 7 a 11 anos, pelo Signa Kids. Visite o site da Signa www.signatreinamentos - solicite informações pelos 
telefones 019-3875-7898  ou whatsaap com o Paulo 019-98400.4443 ou Paula 019-99214.2100

A aposentadoria por idade é concedida para os trabalhadores urbanos que completado 180 contribuições (15 anos completos de contri-
buição ao INSS), completar 65 anos homem e 60 anos mulher.

Quanto aos trabalhadores rurais, aqueles que exercem sua atividade em regime de economia familiar, incluídos os produtores rurais, ga-
rimpeiros e pescadores artesanais, poderão aposentar por idade com 60 anos homem e 55 anos mulher, independentemente de ter contribuído, 
mas desde que provado o período de trabalho como rural por 180 meses.

Se o trabalhador rural contar com tempo de serviço urbano, pode-se somar com o tempo de trabalho rural para requerer aposentadoria 
por idade, porém somente quando completar 65 anos homem e 60 anos mulher.

Vale ressaltar que tanto para o trabalhador urbano como para o rural, mesmo perdendo a qualidade de segurado (ter deixado de contribuir 
ou trabalhar na lide rural por mais de 12 meses), se completado o período de contribuição ou de trabalho rural e a idade, pode fazer o pedido 
de aposentadoria por idade junto ao INSS.

Essas regras, valem para quem se filiou ao Regime Geral de Previdência Social após 1991. Para os empregados que se filiaram antes de 
1991, existe uma regra de transição com relação a carência, ou seja, tempo de contribuição ou de efetivo labor rural.

Esta regra de transição, considera possível a aposentadoria por idade do urbano se 65 anos homem e 60 anos mulher, ter contribuído ao 
INSS na proporção do ano em que completou todos os requisitos, por exemplo, se em 2001 completou 65 anos homem ou 60 anos mulher, deve 
ter como contribuição 120 meses. Já para quem completou 65 anos homem e 60 anos mulher em 2009, deve ter como contribuição 168 meses.

“Deus disse: Haja luzes no firmamento do céu, para distinguir o dia da noite; sirvam de sinais para as festas, para os dias e para os anos.” Esse texto do 
livro do Gênesis (1,14) pode ser aplicado também para as festas cristãs, inclusive a Páscoa.

Para os judeus, a data da Páscoa correspondia à primeira Lua cheia da primavera. Para nós que moramos no hemisfério Sul, corresponde à primeira 
Lua cheia de outono.

O termo Páscoa, em hebraico Peshah, significa “passagem”. Tratava-se de uma antiga festa primaveril de pastores nômades, que se transferiam das 
passagens invernais às da primavera. Celebrava-se uma festa, na qual se ofereciam à Divindade as primícias da cevada e os primogênitos do rebanho.

Sucessivamente a Páscoa recebe um novo significado: trata-se da passagem da escravidão do Egito à liberdade, no tempo de Moisés. Continua o sacrifício 
do primogênito do rebanho: o do “cordeiro, sem defeito, macho, nascido naquele ano” (Ex 12,5).

Nos dias da Páscoa hebraica, Jesus morre e ressuscita. E a Páscoa assume, assim, um novo significado: trata-se da “passagem” da morte para a ressurreição.
Interessante é o título de “Cordeiro de Deus” (Jo 1,36), dado a Jesus. Na mesma hora em que Jesus morre, os sacerdotes do Templo sacrificavam o 

cordeiro da Páscoa hebraica. A este cordeiro não podia ser quebrado nenhum osso (Ex 12,46). Depois da morte de Jesus, os soldados quebraram as pernas 
dos dois ladrões. “Chegando porém, a Ele, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o peito com uma lança, 
e, imediatamente, saiu sangue e água” (Jo 19,34). Sim, porque Ele é o Novo Cordeiro da Nova Páscoa,  de quem “não foi quebrado nenhum osso” (Jo 
19,36). O sangue e a água apontam para a Igreja que nasce da Cruz de Cristo, cuja força salvífica é transmitida, particularmente, na água do Batismo e no 
sangue da Eucaristia.

E, para nós cristãos, o que significa a Páscoa? Podemos encontrar a resposta na carta de Paulo, que é proclamada durante a Vigília Pascal: “Irmãos, não 
sabeis que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Pois pelo batismo nós fomos sepultados com ele na morte para 
que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova” (Rm 6, 3-4). Essa referência a uma leitura 
proclamada na celebração da Noite Pascal aponta para a experiência da Liturgia.

Há um “princípio” muito importante a ser seguido no caminho da nossa fé, expresso pelo axioma latino Lex orandi, lex credendi, a saber, “A lei da 
oração é a  lei da fé”. Isso significa que a oração expressa a nossa fé.

Tal princípio se aplica, particularmente, na oração pública da Igreja: a Liturgia. A palavra “Liturgia” vem do grego  leiton ergon e significa, ao pé da 
letra, “obra pública”. Para nós, refere-se à oração pública e oficial da Igreja. E a Liturgia da Igreja, especialmente no tempo da quaresma e no tempo pascal 
mostra como entender e viver a Páscoa cristã.

Vamos “entrar” de cabeça e coração, nessa escola da Liturgia. As leituras e as orações da Quaresma e do Tempo Pascal nos ajudam a viver a Páscoa 
como verdadeiros cristãos. E os que não frequentam a Igreja vão perceber a novidade da Páscoa através do nosso testemunho no mundo, a favor da justiça, 
da paz e da solidariedade: rumo à Páscoa definitiva, quando ressuscitaremos no “novo Céu e na nova Terra” (Ap 21,1).

Por conta da falta de conscientização do cidadão, sacola plástica acaba poluindo e danificando a rede elétrica
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Moradores da zona rural vão receber 
vacina contra a febre amarela

ARQUIVO - RIC/PMI

DIVULGAÇÃO

Em sua primeira fase, cerca de 2 mil pessoas devem receber a imunização contra a doença

Brinquedos foram doados para creches mantidas pela Igreja Batista 

Durante coletiva de imprensa, foi informado que Indaiatuba é considerada uma zona ampliada e não afetada

Alunos do Colégio Objetivo doam mais de 500 
brinquedos para creches durante a Páscoa Solidária

INFORME PUBLICITÁRIO

O Ministério da Saúde 
incluiu na última se-
gunda-feira, dia 10, 

Indaiatuba na lista de muni-
cípios com recomendação da 
vacina contra a febre amarela. 
A ação que funcionará em es-
quema de prioridade, atenderá 
em sua primeira fase apenas a 
zona rural da cidade, por ser 
região de mata. 

A imunização acontece 
neste sábado, dia 15, das 8h 
às 17 horas e devem ser vaci-
nadas cerca de 2 mil pessoas, 
moradores da região do Re-
creio Campestre Internacional 
de Viracopos e Parque das 
Bandeiras. 

Para a ação que aconte-
ce sábado foram solicitadas 
cinco mil doses e a vacinação 
será realizada por cinco equi-
pes da Secretaria Municipal 
de Saúde que são formadas 
por um médico infectologista, 
um enfermeiro, um técnico 
em enfermagem, dois agentes 
comunitários, dando um total 
de 30 pessoas. 

“A vacinação têm início no 
sábado, porém ela se estende 
durante toda a semana”, res-
salta a secretária-adjunta da 
Secretaria Municipal da Saú-

de, Graziela Drigo Bossolan 
Garcia. “Iremos imunizar toda 
a população de Indaiatuba. 
Porém, num primeiro mo-
mento, a zona rural é a nossa 
prioridade por estar situada na 
zona de mata.”

A medida veio após a 
confirmação da morte de três 
pessoas pela doença nos mu-
nícipios de Amparo, Monte 
Alegre do Sul e Paulínia, 
além da morte de 17 macacos 
em Amparo, Monte Alegre 

do Sul, Campinas, Socorro 
e Tuiuti. 

De acordo com a secre-
tária-adjunta, atualmente In-
daiatuba é considerada uma 
zona ampliada e não afetada. 
“No munícipio não foi regis-
trado nenhum caso de febre 
amarela, por isso a população 
pode ficar tranquila. A inclu-
são da cidade se deve ao fato 
de Indaiatuba fazer divisa com 
cidades que tiveram confirma-
ção de caso em pessoas ou em 

primatas”, esclarece.
Graziela informa ainda 

que no dia 30 de março, dois 
primatas da espécie mico 
sagui de tufo preto, foram 
encontrados mortos na região 
do bairro Helvetia e foram re-
alizados autopsia para saber o 
motivo da morte. O exame foi 
encaminhado para o Instituto 
Adolfo Lutz onde apresentou 
resultado negativo para a 
doença. “Os macacos tinham 
sinais de atropelamento, po-

rém seguimos recomendação 
do Ministério onde a ordem é 
realizar autopsia nos primatas 
encontrados mortos”, revela.

Graziela alerta ainda para 

Após toda a região rural 
estar imunizada, a ação de 
vacinação preventiva se esten-
derá para a zona urbana dando 
prioridade para os bairros mais 
populosos. “Iremos trabalhar 
conforme planejamento. Se as 
prioridades forem respeitadas 
não faltará vacina na cidade”, 
afirma Graziela. 

As pessoas que precisam se 
imunizar para viajar nas áreas 
confirmadas com casos da do-
ença devem procurar o Hospi-
tal Dia ou a Unidade de Saúde 
Básica (UBS 7), localizado 
no Jardim Kioto I, e realizar 
pessoalmente o agendamento. 
No dia, a pessoa deve estar 
munida com um documento 
oficial com foto, carteira de 
vacinação, comprovante de 
que irá viajar e preencher um 
questionário.

Segundo Graziela, o Mi-
nistério da Saúde recomendou 
dose única para imunização 
contra a febre amarela. “Uma 
única dose protege para a vida 
toda”, garante. 

Podem e devem ser vacina-
dos as pessoas que vivem ou 
pretendem viajar para regiões 
com risco da doença, quem 
nunca recebeu nenhuma dose 

da vacina e bebês acima de 9 
meses. Idosos também podem 
ser vacinados desde que não 
tenham nenhuma contra indi-
cação. A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
não recomenda a vacina para 
pessoas com doenças que 
baixam a imunidade – como 
lúpus, câncer e HIV –, nem 
para grávidas e alérgicos a 
gelatina e ovo.

Este ano já foram imuni-
zadas 2.532 pessoas contra a 
febre amarela no município. 

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, a doença é 
transmitida por mosquitos 
transmissores e não há trans-
missão direta de uma pessoa 
infectada para outra pessoa. 
Também é comum em ma-
cacos, que são os principais 
hospedeiros do vírus. 

Os sintomas mais comuns 
são: febre alta, calafrios, can-
saço, dor de cabeça, dor mus-
cular, náuseas e vômitos que 
duram, em média, três dias. 
Nas forma mais graves da do-
ença, podem ocorrer icterícia 
(olhos e pele amarelados), 
insuficiência hepática e renal, 
manifestações hemorrágicas e 
cansaço intenso. 

Pessoas que irão viajar para áreas 
de risco devem fazer agendamento

a população não temer os pri-
matas. “Os animais são sen-
tinelas e são extremamente 
importantes para a detecção 
da doença. É importante 
ressaltar que os macacos 
não transmitem a doença”, 
esclarece.

A ação realizada no muní-
cipio segue a recomendação 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) de realizar a 
vacinação preventiva. Além 
de Indaiatuba outras 19 ci-
dades da região fazem parte 
da lista. São elas: Águas de 
Lindoia, Amparo, Campinas, 
Espírito Santo do Pinhal, 
Estiva Gerbi, Hortolândia, 
Itapira, Jaguariúna, Lindóia, 
Mogi Guaçu, Mogi Mirim, 
Monte Alegre do Sul, Monte 
Mor, Morungaba, Paulínia, 
Pedra Bela, Pedreira, Pi-
nhalzinho, Santo Antônio 
do Jardim, Santo Antônio de 
Posse, Serra Negra, Socorro, 
Sumaré, Tuiuti, Valinhos e 
Vinhedo. 

A campanha Páscoa Soli-
dária promovida pelo Colégio 
Objetivo Indaiatuba este ano 
beneficiou mais de 500 crianças 
de três creches mantidas pela 
Igreja Batista Morada do Sol. 

Ao todo foram arrecada-
dos 520 brinquedos e 400 

caixinhas do chocolate Bis, 
que foram entregues aos re-
presentantes das creches no 
dia 11 de abril. “Eu fico feliz e 
muito grato por essa iniciativa 
de vocês. O amor se demons-
tra com pequenos gestos. E 
esses brinquedos vão trazer 

muita alegria a nossas crian-
ças!”, agradece o representan-
te da Creche, Pastor Reinaldo 
Tramai.

Todos os anos, o Colégio 
Objetivo Indaiatuba promove 
a Páscoa Solidária que envol-
ve os alunos do Berçário, da 
Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental I e que auxilia 
instituições da cidade.

Desta vez, a ação solidária 
foi dividida em três partes. A 
primeira aconteceu nas salas 
de aula. Durante as semanas 
que antecederam a Páscoa, fo-
ram realizadas atividades que 
abordaram a solidariedade, a 
diversidade, a afetividade e a 
importância da leitura. 

A segunda parte consistiu 
na doação de um brinquedo, 
à escolha da criança, dentre 

os que elas já possuia, que 
foi embalado cuidadosa-
mente para presente, num 
saquinho transparente, jun-
tamente com uma caixinha 
de chocolate Bis. 

A terceira parte da ação so-
lidária foi a apresentação dos 
alunos das turmas de teatro do 
período integral da manhã do 
Ensino Fundamental 1. “As 
atividades que conscientizam 
sobre a importância de ajudar 
o próximo, são estratégias de 
aprendizado que vão além da 
sala de aula, envolvendo a 
família e a comunidade. São 
gestos simples que resgatam e 
valorizam a solidariedade e o 
respeito ao ser humano”, enfa-
tiza Maria Angélica Peratello, 
coordenadora pedagógica do 
Ensino Fundamental 1. 
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Mais de 20 mil indaiatubanos já
enviaram a declaração de IRPF
Segundo a Receita Federal, 53.425 contribuintes locais devem prestar contas ao Leão este ano 

Receita Federal já recebeu 20.253 declarações do IRPF 2017 em Indaiatuba

DENISE KATAHIRA
Especial para o Mais Expressão
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Há 16 dias do prazo 
final para o envio da 
declaração de Imposto 

de Renda Pessoa Física, ano 
base 2016, 20.253 contribuintes 
de Indaiatuba já enviaram os 
dados para a Receita Federal. 
O Fisco espera receber 53.425 
declarações de contribuintes no 
munícipio até às 23h59 do dia 
28 de abril. 

A multa para quem não fizer 
a declaração ou passar do prazo 
será de, no mínimo, R$ 165,74. 
O valor máximo correspondente 
a 20% do imposto devido. O 
prazo teve início no dia 2 de 
março.

De acordo com a Receita 
Federal, em 2016, 52.591 con-
tribuintes de Indaiatuba decla-
raram Imposto de Renda até a 
data limite, e 3.170 declarações 
foram enviadas após o prazo, 
entre maio de 2016 a fevereiro 
de 2017. 

Os números incluem docu-
mentos originais e retificadores.

Ainda segundo a Receita 
Federal, não é possível passar 
dados de malha fina por cidade, 
mas o órgão informa que Indaia-
tuba faz parte da jurisdição de 
Campinas e que ainda estavam 
retidas em malha, até 19 de 
fevereiro, 15.589 declarações. 

A entrega da declaração 

do IR pode ser feita pela in-
ternet, através do programa de 
transmissão da Receita Federal 
(Receitanet), online (com certi-
ficado digital), no site do Fisco 
ou por meio do serviço “Fazer 
Declaração”, disponível para 
tablets e smartphones.

Devem declarar os contri-
buintes que receberam rendi-
mentos isentos, não tributáveis 
ou tributados exclusivamente 
na fonte, cuja soma tenha sido 

superior a R$ 40 mil no ano pas-
sado. Também devem prestar 
contas quem obteve, em qual-
quer mês de 2016, ganho capital 
na alienação de bens ou direitos, 
sujeito a incidência do imposto, 
ou realizou operações em bolsa 
de valores, de mercadorias, de 
futuros e assemelhadas. 

A declaração deve ser envia-
da ainda por quem teve receita 
bruta em valor superior a R$ 
142.798,50 em atividade rural; 

e pessoas que teve, até 31 de 
dezembro, a posse ou proprieda-
de de bens ou direitos, inclusive 
terra nua, de valor total superior 
a R$ 300 mil.

Deve ainda prestar contas ao 
Leão quem passou à condição de 
residente no Brasil em qualquer 
mês e nessa condição encontra-
-se em 31 de dezembro de 2016. 

A mudança desse ano está 
por conta que os contribuintes 
devem informar o CPF das pes-

Para ajudar os contribuin-
tes que têm dúvidas referentes 
ao procedimento na declara-
ção do Imposto de Renda, os 
alunos do curso de Ciências 
Contábeis e Administração 
da Anhanguera de Indaia-
tuba realizarão amanhã, dia 
13,  plantões de auxílio para 
o preenchimento do IRPF. 
O atendimento gratuito será 
realizado das 20h às 22 horas.

Para contar com o apoio 
dos alunos da Anhanguera 
de Indaiatuba na declaração 
do IRPF, o contribuinte deve 
comparecer nas datas indi-
cadas, com a seguinte docu-
mentação: RG e CPF e título 
de eleitor; última declaração 
do Imposto de Renda (caso 
tenha declarado); Informe de 

Rendimentos fornecido pela 
empresa; extratos bancários 
e rendimento de poupança; 
comprovantes de pagamentos 
e doações realizados em 2016 
(convênio médico, gastos com 
educação), todos com CNPJ 
da empresa que prestou o ser-
viço; bens e direitos adquiri-
dos, vendidos e ou atuais com 
data base até 31 de dezembro 
do ano passado.

No caso de venda e/ou 
compra de bens, é necessário 
apresentar dados do compra-
dor/vendedor (CPF) e valor da 
operação realizada; RG e CPF 
de cônjuge e dependentes; um 
pendrive para gravação da de-
claração; um quilo de alimento 
não perecível para doação (se 
possível).

soas listadas como dependentes 
e que tenha 12 anos ou mais. Até 
o ano passado, a exigência era 
para dependentes acima de 14 
anos. Bens e direitos no Brasil 
ou no exterior, assim como 
dívidas, também devem constar 
na declaração.

Restituição
As restituições começarão 

a ser pagas em 16 de junho e 
seguem até 15 de dezembro, 
para os contribuintes cujas 

declarações não caíram em 
malha fina. Segundo a Receita 
Federal, terão prioridade no 
recebimento contribuintes com 
idade igual ou superior a 60 
anos, portadores de deficiência 
física e mental, e portadores de 
doença grave.

A restituição deverá ser paga 
em sete lotes com início no dia 
16 de junho, 17 de julho, 15 de 
agosto, 15 de setembro, 16 de 
outubro, 16 de novembro e 15 
de dezembro. 

Faculdade Anhanguera auxilia 
contribuintes na declaração 
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Cota única do Alvará 
vence na próxima 
segunda-feira 

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO

Quem não recebeu o carnê pode retirar a 2ª via no site da Prefeitura

Projeto estimula gosto 
pela leitura com alunos 
do Colégio Montreal 

inFlux English School  recebe prêmio 
máximo do franchising brasileiro 

Projeto propõe diversas atividades, como dramatizações, jograis e desenhos

INFORME PUBLICITÁRIO

INFORME PUBLICITÁRIO

O Departamento de 
Rendas Mobiliárias), 
vinculado à Secreta-

ria da Fazenda informa que a 
Taxa de Licença e Funciona-
mento do exercício de 2017, 
terá vencimento em cota 
única no dia 17 de abril com 
5% de desconto, já as par-
celas podem ser pagas entre 
os dias 24 e 27 de cada mês. 
Os carnês já foram entregues 
pelo Correio e quem optou 
pelo Alvará Digital também 
já recebeu as vias. Quem não 
recebeu pelo Correio pode 
retirar a segunda via no site 
da Prefeitura, pelo link http://
www.indaiatuba.sp.gov.br/
fazenda/rendas-mobiliarias/
2-via-tributos-mobiliarios/.

As parcelas até o venci-
mento poderão ser pagas nas 
agências da Caixa, Casas 
Lotéricas e Banco Postal 
ou nos meios eletrônicos, 
como caixa eletrônico e in-
ternet banking dos Bancos: 
Bradesco, Banco do Brasil, 
Caixa, Itaú e Santander. Após 
o vencimento somente na 
Caixa ou Casas Lotéricas. 
Uma novidade é que as par-
celas vencidas poderão ser 

atualizadas diretamente no 
site da Prefeitura, emitindo 
um novo boleto com a data 
atualizada e o novo cálculo 
com os acréscimos.

A Taxa de Licença para 
Abertura, Localização e 

Funcionamento é cobrada 
dos proprietários de esta-
belecimentos comerciais, 
indústrias, prestadores de 
serviços e profissionais li-
berais. Já o ISSQN Fixo é o 
imposto devido por profis-

sionais liberais e autônomos, 
e a Taxa de Licença para 
Publicidade, pelos estabe-
lecimentos que se utilizam 
de publicidade interna e, em 
alguns casos, externa. Este 
ano foram lançadas 10.814 
unidades de Carnês Impres-
sos e 3.021 digitais com o 
valor de aproximadamente 
R$ 10 milhões.

Um dos desafios da escola 
é despertar nos alunos o gosto 
pela leitura, principalmente 
nos dias atuais em que as mí-
dias digitais estão presentes 
na vida dos jovens e, muitas 
vezes, são mais atrativas do 
que ler.

Visando promover e esti-
mular a leitura de bons livros, 
o Colégio Montreal oferece o 
Projeto Prazer em Ler, desde 
a Educação Infantil até o En-
sino Médio. O projeto propõe 
diversas atividades, como dra-
matizações, jograis, discus-
sões sobre o tema abordado 
no livro, desenhos, pesquisas, 
comentários e redação de vá-
rios gêneros textuais.

Este ano, as turmas do 6º 
ao 9º anos estão participando 
de uma nova atividade do 
Projeto Prazer em Ler, que 
é realizada na Biblioteca do 
Colégio. De acordo com a 
professora de Literatura, Vir-
gínia de Oliveira, os alunos 
fazem leituras curtas, como, 
por exemplo, contos, crônicas 
ou periódicos. “Nessa ativi-
dade eles lêem, interpretam 

o texto e fazem um registro 
na própria Biblioteca. Além 
do contato com o ambiente 
cheio de livros, o objetivo é 
desenvolver a leitura rápida, 
a capacidade de síntese e 
também a escrita”, explica a 
professora.

Virgínia afirma que as fa-
mílias podem contribuir com 
esse processo de desenvolvi-
mento do gosto pela leitura. 
“Aqui na escola trabalhamos 
com os alunos a leitura de 
livros paradidáticos clássi-
cos da literatura brasileira e 
universal. Em casa, os pais 
podem oferecer leituras apro-
priadas a cada faixa etária e 
que sejam do interesse dos 
filhos, como tecnologia, su-
per-heróis e mangá, para citar 
alguns exemplos”, ressalta.

“Estimular a leitura desde 
cedo se torna fundamental 
para a formação de novos 
leitores e é por isso que o 
Colégio Montreal investe na 
formação de um leitor com 
o discernimento para fazer 
boas escolhas na hora de ler”, 
conclui a professora Virgínia.

Este ano foram lançados 10.814 unidades impressas e outras 3.021 digitais, com  o valor de aproximadamente R$ 10 milhões 

A rede de escolas de idio-
mas inFlux English School, 
reconhecida nacionalmente 
por oferecer o Compromisso 
de Aprendizado aos seus alu-
nos, recebeu no último dia 7 
o prêmio mais importante do 
franchising brasileiro, o Prêmio 
Franqueador do Ano, promovi-
do pela Associação Brasileira 
de Franchising (ABF). 

Além da maior honraria, 
também recebeu o Selo de Ex-
celência em Franchising pela 
9º vez e o Prêmio Destaque 
do Selo de Excelência pela 
7º vez, em reconhecimento 
as franquias que possuem os 
franqueados mais satisfeitos 
do mercado.  A cerimônia 
aconteceu no World Trade 

Center, em São Paulo, e reuniu 
os representantes das maiores 
e melhores marcas do mercado 
de franquias brasileiro.

Em sua 23ª edição, o Prê-
mio ABF intitula como Fran-
queador do Ano a empresa que 
melhor atendeu as expectativas 
do mercado no período, tanto 
na excelência da entrega do 
produto ou serviço ao consu-
midor final, quanto no suporte 
ao franqueado e expansão con-
sistente da marca ao visar um 
crescimento sustentável.

“Estamos orgulhosos do 
trabalho realizado e só temos a 
agradecer a todos que fizeram 
parte da história da inFlux. 
Hoje estamos presentes em 16 
estados brasileiros mais o Dis-

trito Federal. São mais de 45 
mil alunos obtendo resultados 
garantidos e comprovados”, 
declara o sócio-diretor da in-
Flux, Leonardo Paixão.

Impulsionado pelo atual 
momento econômico, a inFlux 
registrou aumento tanto da 
procura pelos cursos, por quem 
busca aprimorar seu currículo, 
quanto pelos empreendedores 
que aproveitaram o período 
para começar o próprio ne-
gócio ao liderar uma franquia 
da marca. Entre dezembro do 
ano passado e fevereiro deste 
ano a rede inaugurou 17 novas 
unidades, registrando cresci-
mento de 70% neste índice em 
comparação ao mesmo período 
de 2015 e 2016. 
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Turazza móveis e decoração 
traz inovação para Indaiatuba 
Empresa atua há 13 no mercado, sempre com produtos e serviços de qualidade para seus clientes

DENISE KATAHIRA
Especial para o Mais Expressão
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DENISE KATAHIRA

A Turazza está no mer-
cado há 13 anos e 
traz para Indaiatuba 

o que há de mais inovador 
quando se fala em móveis e 
decoração. Inaugurada em 
2004, em São Paulo, a empre-
sa tem como propósito trazer 
novos conceitos e novas ten-
dências de mercado à cidade. 

“Após uma pesquisa rea-
lizada em 2015, foi revelado 
que uma das cidades mais 
prósperas da região seria 
Indaiatuba, que possui índice 
de clientes com alto potencial 
para compra de nossos pro-
dutos”, revela a proprietária 
da Turazza, a empresária 
Rosângela Turazza.

A Turazza em principio 
foi um projeto familiar que 
iniciou as atividades em 
São Paulo e, após dois anos, 
expandiram o negócio para 
Sorocaba, local onde pos-
sui duas unidades. “Nesse 
período fizemos grandes 
parcerias com os melhores 
arquitetos e decoradores da 
região e, agregamos assim, 
outros fornecedores e uma 
maior variedade de produtos 
para atender novos clientes”, 
conta Rosângela.

Em Indaiatuba, a loja foi 
inaugurada em Janeiro deste 
ano e está situada em uma 
das principais vias do Cen-
tro de Indaiatuba, na Rua 15 
de Novembro, 915, e conta 
com produtos exclusivos das 
maiores marcas do País como 
Bell Arte, Sier, Pollus, Jowa-
nel, Gold Line e Estofados 
Jardim. 

Na Turazza encontra-se 
móveis para salas de jantar, 
estofados de living, estofados 
para home, poltronas, home 
theater, espelhos persona-
lizados, quadros, papéis de 
parede e decorações em geral. 
“Trouxemos sofisticação, 
luxo e design para o ramo, 
com exclusividade e confor-
to”, conta Rosângela.

De acordo com a pro-
prietária, grande parte da 
mercadoria possui um ano de 
garantia, não incluso mau uso, 
e a Turazza possui canais de 
relacionamento de pós-vendas 
como site, contato telefônico 
e equipe especializada com 
atendimento à domicilio. 
“Em caso de algum problema 
com a mercadoria, deixamos 

consignada outra peça para 
que o cliente possa utilizar até 
o reparo”, revela Rosângela.

Crescimento
Para o futuro, a Turazza 

tem o propósito de expandir 
sua marca pelo interior de São 
Paulo, com a abertura de novas 
filiais. “Queremos crescer nos 
próximos 10 anos levando o 

mesmo conceito aplicado nas 
lojas atuais”, revela a proprie-
tária. “Para isso, vem sendo 
trabalhado o lançamento de 
peças exclusivas com marca 
própria”, completa. 

A Turazza Móveis e De-
coração está localiza na Rua 
15 de Novembro, 915, no 
Centro. Mais informações no 
(19) 3394-0785.

Turazza traz produtos exclusivos para Indaiatuba Turazza está localizada na Rua 15 de novembro, 915, no Centro de Indaiatuba 
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Páscoa deste ano deve levar 10 mil 
carros a mais na Santos Dumont

IMPRENSA – AB COLINAS 

Movimento deve ser maior a partir hoje, dia 13, segundo orientação da AB Colinas 

Páscoa deste ano deve levar dez mil veículos a mais que no ano passado na SP-75 , de acordo com dados divulgados pela AB Colinas 

DENISE KATAHIRA
Especial para o Mais Expressão
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O f e r i a d o  p r o l o n -
g a d o  d e  P á s c o a 
deve movimentar 

as rodovias entre hoje, dia 
13, e o próximo domingo, 
dia 16. Na Rodovia Santos 
Dumont (SP-75), que liga 
Itu a Campinas e passa por 
Indaiatuba, são aguarda-
dos 171 mil veículos. 

Para quem deseja evitar 
o tráfego intenso nas rodo-
vias, a AB Colinas orienta 
evitar a estrada entre às 
18h e 23h59 de hoje e das 
6h às 12 horas de amanhã, 
dia 14, feriado de Sexta-
-Feira da Paixão. Na volta 
o maior movimento deve 
ser entre às 10h e 22 horas 
do domingo, dia 16.

No ano passado o feria-
do prolongado de Páscoa 
levou para a SP-75 161 mil 
veículos. Foram registra-
dos 10 acidentes com seis 
pessoas feridas.

Em todas as rodovias 
admin i s t radas  pe la  AB 
Colinas, também no ano 
passado, foram 501 mil 
veículos, durante os dias 
24 e 27 de março, período 
em que foram registrados 
29 acidentes com 15 pes-
soas feridas, sem vítima 

fatal. Este ano a expecta-
tiva é de 513 mil. 

Para o feriado de Pás-
coa, o usuário terá a dispo-
sição uma frota composta 
por unidades de resgate, 
ve ícu los  de  inspeção  e 
supe rv i s ão  de  t r á f ego , 
guinchos leves e pesados, 
c a m i n h ã o  B o i a d e i r o  e 
outros. 

A concessionária tam-
bém tem à disposição do 
usuário a Central de Aten-
dimento no telefone 0800-
7035080. O serviço é gra-
tuito e funciona 24 horas 
por dia, tanto por telefone 
fixo quanto por celular. 
Por meio dele, o usuário 
obtém informações sobre 
localizações de municí-
pios, condições do tráfego 
e climáticas nos trechos 
da concessionária, obras 
em andamento, localização 
das bases operacionais e da 
Polícia Militar Rodoviária 
e informações sobre ser-
viços de utilidade pública. 

Plantão 
T a m b é m  n o  f e r i a d o 

prolongado, a Prefeitura, 
fundações  e  au ta rquias 
municipais não terão ex-
pediente a partir de ama-
nhã. Serviços essenciais e 
parte dos serviços públi-
cos de lazer funcionarão 
em sistema de plantão.

P a r a  o  a t e n d i m e n -
to de saúde o município 
d i s p o n i b i l i z a  o  p r o n t o 
atendimento do Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-
margo (Haoc) e plantão 
n a  U n i d a d e  d e  P r o n t o 
Atendimento (UPA-24h) 
do Jardim Morada do Sol, 
l o c a l i z a d a  n a  A v e n i d a 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé.

Também na UPA-24h a 
equipe do Departamento 
Odontológico es tará  de 
plantão no feriado, sendo 

amanhã e domingo, das 8h 
às 12 horas; e no sábado, 
dia 15, das 8h às 15 horas. 
A Farmácia Popular fun-
cionará no sábado, das 8h 
às 12 horas.

As estações do Projeto 
Ecobike não funcionarão 
amanhã e no domingo de 
Páscoa .  No  sábado ,  a s 
estações local izadas no 
Parque Ecológico estarão 
abertas das 8h às 12 horas 
e das 14h às 18 horas.

O Bosque do Casarão 
Pau Preto funcionará sexta 
e domingo, das 8h às 12 
horas, o Museu das 13h às 
17 horas. No sábado fun-
ciona normalmente, das 9h 
às 17 horas.

Já no Bosque do Saber 
o atendimento será normal 
amanhã, sábado e domin-
go, das 8h às 17 horas.

As equipes de plantão 
do Serviço Autônomo de 
Á g u a  e  E s g o t o  ( S a a e ) 
continuam o atendimento 
emergencial  da popula-
ção pelo telefone 0800-
7 7 2 2 1 9 5 .  O  M u s e u  d a 
Água abrirá normalmente 
no fim de semana, inclu-
sive amanhã e no domingo 
de Páscoa, das 9h às 16 
horas.

Não haverá mudanças 
no plantão dos serviços 
operacionais  da Guarda 
Civil, ligada à Secretaria 
de Segurança Pública. O 
telefone da Guarda para 
emergência é 153, da Po-
l í c ia  Mi l i t a r  é  190 ,  do 
Corpo de Bombeiros 193 
e da Central de Ambulân-
cias 192.

Comércio local não funciona amanhã

Páscoa Encantada continua com 
atrações neste final de semana

De acordo com a Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola 
de Indaiatuba (Aciai) o comércio 
local estará fechado amanhã, 14. 
No sábado, dia 15, as lojas abrem 
normalmente, das 9h às 13 horas, 
salvo alguns estabelecimentos 
que funcionam em horário dife-
renciado. 

Os shoppings da cidade tam-
bém devem atuar em horário 
diferenciado. O Parque Mall In-
daiatuba não funcionará amanhã 
e domingo, dia 16, mas estará 
aberto ao público no sábado, das 
9h às 16 horas.

Ainda no Parque Mall, a 
agência do banco Itaú estará 
fechada nesta sexta-feira assim 
como os cartórios de Registro de 
Imóveis e o de Notas, protestos 
de Letras e Títulos – Tabelionato 
Mesquita que também suspen-
deram o atendimento. Como 
de costume, ambos fecham no 
sábado e domingo. 

O Poupatempo, que também 

conta com unidade do Detran, 
estará fechado nos três dias do 
feriado prolongado, porém os 
agendamentos podem ser feitos 
no www.poupatempo.sp.gov.br 
ou pelo aplicativo SP Serviços 
(para celulares e tablets). 

O Shopping Jaraguá funcio-
nará em horário diferenciado 
amanhã. As lojas abrem das 
12h às 18 horas e a praça de ali-
mentação das 11 às 22 horas. A 
Drogasil mantém funcionamento 
das 8h às 22 horas.

Já no sábado e domingo, o 
horário retornará ao normal sendo 
que no sábado as lojas funcionam 
das 10h às 22 horas e a praça de 
alimentação das 11h às 22 horas. 
No domingo as lojas estarão 
abertas das 12h às 18 horas e 
alimentação das 11h às 22 horas.

A reportagem do Mais Ex-
pressão questionou sobre o ho-
rário de funcionamento do Polo 
Shopping, mas até o fechamento 
da matéria não obteve retorno. 

A primeira edição da Páscoa 
Encantada continua nesse final 
de semana com apresentações 
musicais e a presença de entida-
des locais.

No sábado, dia 15, na praça 
Prudente de Moraes, as apresen-
tações musicais ficam por conta 
das Bandas Brexó e Trinnis. O 
Funssol e entidades como a Casa 
da Providência, Criva, Ciaspe, 
Casa da Fraternidade, Bolha 
de Sabão, Nosso Lar, Ceca, 

Educandário e Sisni estarão res-
ponsáveis pela Feira Gourmet, 
que atenderá das 10h às 22 horas.

Já a Praça Dom Pedro I con-
tinua com a decoração temática 
e exposição de ovos pintados por 
artistas da cidade e utilizaram 
diferentes técnicas para pintar 
os ovos de páscoa. 

No último final de semana, 
a Páscoa Encantada recebeu o 
prestigio de aproximadamente 
45 mil pessoas. 
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Homem é detido por roubo a celular De origem israelense, Sistema Inteligente 
auxilia no combate à criminalidade

Frentista é preso por abusar a própria filha 

CAPTURADO INVESTIMENTO 

VIOLÊNCIA 

polícia Acesse nossa Fanpage: www.facebook.com/jornalmaisexpressao(19) 9.8133-0849

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Ameaça de bomba interdita praça 
e Avenida Visconde de Indaiatuba 

EDUARDO TURATI – RIC/PMI 

DIVULGAÇÃO

GIULIANO MIRANDA - RIC/PMI

Bolsa foi deixada num banco por um motorista, porém a mesma estava vazia

Uma bolsa vazia, dei-
xada no banco da 
Praça da Liberdade, 

causou um alvoroço e isola-
mento da Avenida Visconde 
de Indaiatuba na noite de ter-
ça-feira, dia 11. A suspeita 
era de que dentro dela havia 
algum material explosivo, 
por isso o Grupo de Ações 
Táticas Especiais (Gate) da 
Polícia Militar precisou ser 
chamado. 

A denúncia sobre a bolsa 

suspeita no banco da praça, 
localizada no Bairro Boa Es-
perança, chegou a princípio 
pelo 153 da Guarda Civil 
que compareceu o local e 
confirmou a ocorrência. 

Como a bolsa estava fe-
chada, sem nenhuma iden-
tificação, a Visconde de 
Indaiatuba foi interditada, 
no sentido Centro-bairro, 
por aproximadamente uma 
hora. Homens do Gate foram 
acionados, pois havia a sus-
peita de explosivos dentro 
da bolsa.

Após realização de todos 
os procedimentos de segu-

rança, a bolsa foi aberta por 
homens do Gate e constatou-
-se que a mesma estava vazia. 

Os policias decidiram 
então verificar as imagens do 
sistema de monitoramento 
de um edifício próximo ao 
local, quando confirmou-se 
que a bolsa foi deixada no 
local por um motorista de 
caminhão. 

O homem acabou sendo 
localizado e informou que 
encontrou a bolsa em uma 
lixeira e, como estava em 
bom estado de conservação, 
deixou na praça para alguém 
que estivesse precisando.

Com suspeita de explosivos, avenida 
ficou interditada por cerca de uma hora    

Silva foi detido por roubo, mas acabou sendo liberado  

Programa completa um ano com registro de 138 ocorrências

Alex Aparecido Silva, de 22 anos, foi 
detido por homens da Ronda Ostensiva 
com Apoio de Motocicletas (Rocam) da 
Polícia Militar, acusado de ter roubado 
um celular. A ocorrência foi registrada na 
última segunda-feira, dia 10. 

Segundo informações da Polícia Militar, 
durante patrulhamento na Praça Boulevard, 
um indivíduo em atitudes suspeitas come-
çou a correr quando notou a presença das 
viaturas. 

Ao ser abordado e revistado, os PMs 
localizam com o indivíduo um aparelho 
celular. Após pesquisa junto ao Centro 
de Operações da Polícia Militar (Copom), 
constou-se que o mesmo era “produto de 
roubo” no dia 20 de outubro do ano pas-
sado. 

A vítima do crime foi contatada e com-
pareceu à delegacia, onde reconheceu o 
autor do roubo. Após lavrado o BOPC por 
averiguação de receptação, o indivíduo 
acabou liberado. 

Indaiatuba tem utilizado 
a tecnologia para auxiliar o 
combate à criminalidade. O 
Sistema Inteligente, chamado 
Briefcan, de origem israelense, 
tem contribuído no trabalho da 
Guarda Civil Municipal e das 
polícias Civil e Militar. Para 
implantar o sistema na cidade 
foi necessário um investimento 
de R$ 76,7 mil.

Após um ano, a Secreta-
ria de Segurança Pública de 
Indaiatuba já “colhe” bons 
resultados com a utilização 
do software. No período, 138 
ocorrências foram realizadas 
com sucesso.

O programa, que foi utili-
zado pelas forças de segurança 
nas Olímpiadas do Rio de 
Janeiro, no ano passado, visa in-
tegrar os vídeos do programa de 
videomonitoramento urbano, 
reduzindo o tempo de visuali-
zação de um determinado vídeo 
para fins de análise forense. “O 
programa tem auxiliado muito 
na medida em que o sistema 
diminuiu o tempo que conse-
guimos identificar o veículo 

Um frentista de 29 anos foi 
preso na noite de sexta-feira, 
dia 7, suspeito de abusar sexual-
mente a própria filha, de apenas 
nove anos de idade. A prisão 
foi realizada pela Polícia Civil, 
com apoio da Ronda Ostensiva 
em Motocicletas de Indaiatuba 

(Romi) da Guarda Civil. 
Ele acabou detido após pri-

são preventiva ter sido decretada, 
com base na denúncia da própria 
mãe da menina, que havia sido 
agredida pelo companheiro. 

Segundo a investigação, 
o homem cometia os abusos 

contra a filha há pelo menos 3 
anos. Ele confessou, durante 
depoimento, que após a vio-
lência sexual até se arrependia, 
chorava, mas voltava a praticar 
os atos contra a menina. Ele 
permanece preso e aguarda o 
julgamento.  

ou pessoas suspeitas. O que 
levaria horas de trabalho, hoje, 
pode ser feito em minutos. Para 
o trabalho de inteligência isso é 
extremamente importante”, en-
fatiza o secretário municipal de 
Segurança Pública, Alexandre 
Guedes. 

Atualmente, Indaiatuba 
possui 126 câmeras com o 
programa Briefcan e estão 
espalhadas, estrategicamente, 
pela cidade. 

O programa usado pelo 
Setor de Inteligência reduz o 
tempo de gravação criando um 

resumo do vídeo, que permite a 
visualização, pelo operador, de 
várias imagens em movimento 
sendo executadas simultane-
amente, para que então possa 
o mesmo, de forma objetiva, 
escolher as que lhe interessam 
para análise. 

O software tem alguns fil-
tros de busca permitindo pes-
quisar de acordo parâmetros 
como tamanho, cor, direção, 
velocidade, localização den-
tro do quadro, rota, tempo de 
contato, entre outros. (Denise 
Katahira)
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Velódromo completa 
um ano de atividades, 
mas sem competições
Com investimento de R$ 5.952.654,18 , espaço é utilizado apenas para treinamentos

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ELIANDRO FIGUEIRA – RIC/PMI 

DIVULGAÇÃO 

Dinho Água é bicampeã da Copa Cidade de Indaiatuba
FEMININO 

Segundo a Prefeitura, velódromo é utilizado diariamente por atletas de alta performance 

Assim como no ano passado, Dinho Água novamente mostrou sua força no futsal feminino 

O Velódromo Munici-
pal “Juraci Mariano 
de Barros” completa 

na próxima terça-feira, dia 
18, um ano de fundação. 
Neste período, o espaço con-
siderado como “legado das 
Olímpiadas Rio 2017” e que 
custou aos cofres públicos 
R$ 5.952.654,18, ainda não 
sediou nenhuma competição 
oficial e atualmente tem sua 
pista utilizada para treinos da 
equipe local de ciclismo. 

A disputa para valer na 
pista, considerada uma das 
melhores do País, deve acon-
tecer em breve. O evento 
Powerman deixou a cidade de 
Florianópolis e este ano será 
realizado em Indaiatuba. 

O campeonato deve acon-
tecer no velódromo municipal 
nos dias 18, 19 e 20 de agosto. 

Via Secretaria de Relações 
Institucionais e Comunica-
ção, a Prefeitura confirmou 
a realização do evento, mas 
salientou que se trata de uma 
prova de rua, onde a estrutura 
do velódromo será utilizada 
como ponto de largada e che-
gada, além de staff dos atletas. 

No local, a Prefeitura tam-
bém estuda e chegou a divulgar 
a assinatura de um convênio 
para a implantação de um Cen-
tro de Iniciação e Treinamento 
ao Ciclismo de Pista. Mas 
diferente do que foi publicado, 
a Secretaria de Esporte, Lazer 
Juventude desconhece qual-
quer parceria com o Município 
para este fim.

Na ocasião, a Prefeitura 

informou que no último dia 5, 
sua equipe técnica participou 
de uma reunião na Secretaria 
de Estadual, quando foi in-
formada de que a proposta de 
Indaiatuba, prevendo a aqui-
sição de bens, é incompatível 
com os recursos disponibiliza-
dos pelo convênio, destinados 
a custeio. Desta forma, a 
Secretaria de Estado orientou 
o município a alterar o projeto 
de aquisição para locação dos 
materiais necessários, o que já 
está em andamento e a uma 
nova redação será entregue na 
próxima semana.

Desde que o velódromo 
foi inaugurado, a ideia do 
antigo secretário municipal de 
Esportes, Humberto Panzetti, 
era que a primeira competição 
oficial da praça de esportes 
fosse de nível nacional. 

A primeira tentativa foi a 
Prova Interestadual de Pista, 
que ocorreria nos dias 23 e 24 
de abril do ano passado. Mas a 
pedido da Federação Paulista 
de Ciclismo, por conta do 
falecimento do diretor técnico 
da entidade e coordenador 

da competição, Gilson Alva-
risto, a prova acabou sendo 
cancelada. 

Outra tentativa de enfim 
promover uma competição 
oficial no velódromo foi em 
junho do ano passado. Estava 
tudo programado para Indaia-
tuba receber o Campeonato 
Paulista de Pista, mas o mesmo 
acabou sendo cancelado pela 
Federação Paulista devido as 
fortes chuvas que caíram sobre 
a cidade naquela semana. 

Também no ano passado 
houve interesse, das equipes 
de ciclismo de China e Por-
tugal, para realizarem seus 
treinos preparatórios para as 
Olimpíadas no velódromo 
local. Apesar da sondagem, 
nenhuma seleção fez sua 
preparação em Indaiatuba e 
coube ao espaço receber a Se-
leção Paralímpica do Brasil, 
que ficou no Município entre 
agosto e setembro. 

Atraso 
O Velódromo foi inau-

gurado no dia 18 de abril de 
2016, com quatro anos de 

atraso, na maioria das vezes 
devido ao repasse de verbas. 
Na primeira etapa foram in-
vestidos R$ 1.322.992,26, 
sendo R$ 975 mil referentes 
ao convênio com o Ministé-
rio dos Esportes. A segunda 
fase recebeu investimento de 
R$ 4.629.571,92, sendo R$ 
4.259.206,17 de convênio 
com o Governo Federal.

Segundo a Prefeitura, o 
velódromo é um legado olím-
pico e visa atender atletas de 
alta performance. Atualmente 
quatro atletas da equipe de 
elite de Indaiatuba treinam no 
espaço de segunda a sexta-fei-
ra, das 6h30 às 7h30 e das 17h 
às 18 horas. Outros 73 atletas, 
cadastrados no Termo de Uti-
lização e Controle, utilizam o 
espaço com frequência. 

Outro setor do velódro-
mo, o administrativo, é ocu-
pado por parte dos funcioná-
rios da Secretaria Municipal 
de Esportes. Questionado 
pelo Mais Expressão ,  a 
Prefeitura não informou qual 
é custo mensal com serviços 
como água e luz. 

Pela segunda vez na histó-
ria, a equipe do Dinho Água/
Supermercado Cisol/Andrax 
Ferramentaria levantou o “ca-
neco” da Copa de Futsal Femi-
nino Cidade de Indaiatuba. Na 
final da 16ª edição do certame, 
realizada domingo, dia 9, o time 
garantiu o título após vitória de 
6 x 2 sobre o Atlético Oliveira. 

Na partida decisiva realiza-

da quadra 1 do Centro Espor-
tivo do Trabalhador (CET), os 
gols do Dinho foram marcados 
por Bruna e Thaiane, em duas 
oportunidades cada. O placar 
foi completado com gols de 
Cristiane e Thais Alves. Regia-
ne e Michele descontaram para 
o Atlético Oliveira.  

Na disputa pela terceira colo-
cação, o Social Gálatas de Soro-

caba venceu o Resgate por 3 x 0. 
Thais Alves, da equipe do 

Dinho, balançou as redes em 21 
oportunidades e assim como no 
ano passado ficou com o troféu 
de artilheira. Ela também foi 
premiada com um par de tênis. 

O Dinho também garantiu o 
troféu de defesa menos vazada, 
com apenas 11 gols sofridos 
em nove jogos disputados. A 

goleira com melhor desem-
penho também recebeu como 
premiação um par de luvas. 

O troféu de equipe mais 
disciplinada ficou com a Comu-
nidade Cristã, com apenas um 
cartão amarelo tomado. 

Além de troféus e medalhas, 
a equipe campeã levou para 
casa um fardamento completo 
e R$ 300. A segunda colocada 
garantiu ainda R$ 200.  A equipe 
do Dinho fechou o campeonato 
com seis vitórias, um empate, 
uma derrota e 53 gols marcados. 
“Nossa equipe foi muito determi-
nada, apesar de alguns desfalques 
por lesão durante o campeonato. 
Todas as jogadoras procuraram 
fazer o melhor de si, sempre 
respeitando nossos adversários, 
procurando impor o nosso ritmo 
de jogo que é bastante ofensivo”, 
analisa o técnico da equipe, Mar-
celo Ricardo Fregnani. 



esportes Acesse nossa Fanpage: www.facebook.com/jornalmaisexpressao(19) 9.8133-0849

10A Mais Expressão

Primavera cumpre 
punição com jogo em 
Rio Claro no sábado
Fora de casa, time estreou na “Segundona” com vitória por 2 x 0 sobre o Osasco 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

TABELA
17º Campeonato Liga Regional Aifa Nishi Eletrônica

* Não haverá rodada neste final de semana  

Resultados da última rodada  

Primeira Divisão  
Sol-Sol/Grupo Marquinhos 5 x 4 Flamengo/Grupo Marquinhos 
União Tribuna A 3 x 0 ML Informática/Unifarma 
Meninos do G5 2 x 6 Schalke Grillos/Tamandaré Tintas 
União Tribuna B 8 x 9 Nova Aliança/XII de Junho

Segunda Divisão 
Atlético Oliveira 5 x 0 União Audax/Esc. Atenas 
Projeto Restitui 0 x 3 Bayern 07 
Kautela/Elias Fausto 5 x 2 Juventus Real Mala 
Parque Indaiá 5 x 2 Cebi/VM 
The Rocket 4 x 1 R5/Colégio Meta

Terceira Divisão  
Tênis de Ouro 8 x 1 Klorofila 
União Zona Leste 3 x 6 Otro Iskema 
Elite Tigres Azuis 4 x 4 Schalke Grillos/Paulistinha 
Tapiratiba 3 x 2 Barcemlona 
BVB Despachante Pacheli 2 x 1 Colégio Conquista 
Ajax Futsal 2 x 4 Futshow/Colégio Meta 
Carvalhada 3 x 2 Real Futsal & Lazer 
Academia Focus 1 x 4 Clube 9 de Julho

 
Campeonato de Futebol de Minicampo Maior Seguros - Clube 9

Rodada sábado, dia 15
 
Campo 3 
Horário Partida     Categoria
16h  Ford Tempo X Corbella Tintas   Adulto  
17h  Restaurante Caipirão X PCB Informática  Adulto  
 
Rodada domingo, dia 16
 
Campo 1 
Horário Partida     Categoria
8h  Colégio Meta X Balilla    Máster 
9h  JR Celulares/Pinguim X Vizzent Calçados  Veterano  
10h  GPS Imóveis X Smart Ar Condicionado  Veterano 
11h  Luxafit Transportes X Centermaq   Veterano 

Campo 2 
Horário Partida     Categoria 
8h  Tremendão/Kapalú x Cartão de Todos  Super Máster 
9h  Grupo GTA x Pais & Filhos    Super Máster
10h  Hot Flowers x LG Vacker   Super Máster
11h  Karcher Center Altex x Visual Formaturas  Veterano

Campo 3 
Horário Partida     Categoria 
9h  Jacitara x Madeireira Madelasca   Máster 
10h  Hot Dog Tio Lau x Big Strong/Freegelo  Máster 
 
Rodada quarta-feira, dia 19
 
Campo 3 
Horário Partida     Categoria 
19h15  Tecnosemillas x Casa das Embalagens  Máster 
20h15  A. E. Dirce/Race x Vidraçaria Kyoto  Máster 
 
Resultados da última rodada  

Adulto 
Sanare Serviços de Saúde 3 x 4 Limpa Mais 
Sorvetes Saint Luiger 2 x 3 Faculdade Max Planck

Veterano 
Atento Segurança e Serviços 2 x 4 Karcher Center Altex 
JR Celulares/Pinguim 6 x 2 DD Max 
GPS Imóveis 2 x 8 Visual Formaturas 
SS Silveira 4 x 2 Smart Ar Condicionado 
Embalimp 4 x 4 Centermaq 
 
Máster 
Juninhos Camisetas 3 x 6 Madeireira Madelasca 
Colégio Meta 1 x 4 Big Strong/Freegelo 
Tecnosemillas 2 x 0 Alves Hair/RZ Com Comunicação Visual 
Casa das Embalagens 2 x 0 Balilla 
Auto Escola Dirce/Race Pneus 0 x 3 Lanchonete Chega Mais 
Grupo Marquinhos 4 x 1 Vidraçaria Kyoto 

Campeonato Juniores Mário Araldo Candelo Sub-20

Rodada domingo, dia 16 
 
Horário  Partida    Campo 
9h  Operário x Seme Itu   Osan  
11h  Manchester x Ponte Preta  São Conrado 
11h  Benfica x Mastiga Samba  Osan  
11h  Independente x Atlético Oliveira  Belo Horizonte 
13h30  Elias Fausto x Cruzeiro/Florence   São Conrado  
13h30  Paulistinha x Desportivo Oliveira  Belo Horizonte 
  
Resultados da última rodada  
Cruzeiro/Florence 1 x 0 Operário 
Ponte Preta 2 x 0 Vale Verde 
Mastiga Samba 1 x 3 Santa Cruz 
Seme Itu 1 x 4 Elias Fausto 
Atlético Oliveira 3 x 0 Paulistinha 
Oliveira 2 x 1 Independente

Copa Lojas Matheus de Futebol Society do Indaiatuba Clube – Veterano
* Não haverá rodada neste final de semana  
 
Resultados da última rodada 
Imuno Vacin 1 x 0 Flexchange

Copa Colégio Polo de Futebol Society do Indaiatuba Clube – Adultos
* Não haverá rodada neste final de semana  

Resultado da última rodada  
DF Engenharia 1 x 2 Limpa Mais
Colégio Pólo 5 x 2 Marquinhos Despachante

RODRIGO ALVES/OSASCO AUDAX

XV DE NOVEMBRO 

XV bate o Ferroviário por 2 x 0 e garante título do ‘Cinquentão’
AIFA 

Ainda “pagando” pelos 
erros do passado, o 
Esporte Clube Prima-

vera mandará seu segundo jogo 
do Campeonato Paulista da 
Segunda Divisão em Rio Claro. 
Depois de vencer na estreia do 
certame o Osasco por 2 x 0, os 
comandados de Luis dos Reis 
voltam a campo neste sábado, 
dia 15, quando às 15 horas en-
frentam o Guarulhos no estádio 
Dr. Augusto Schimidt Filho. 

A partida estava marcada 
anteriormente para o Gigante 
da Vila, mas antes mesmo de 
iniciar a competição a Federa-
ção Paulista de Futebol (FPF) 
divulgou a punição por conta 
de um ocorrido no ano passado, 
quando o Primavera ainda dis-
putava a Série A3 do Paulista. 

O imbróglio teria ocorrido 
na partida contra a Matonen-
se, realizada em Indaiatuba 
no dia 26 de março de 2016. 
O Fantasma vencia o duelo 
por 1 a 0, mas sofreu o em-
pate no finalzinho. Segundo 
relatos do árbitro na súmula, 
após apito final, o massagista 
do Primavera foi ao encontro 
do quarteto de arbitragem, 
ainda em campo, e desferiu 
as seguintes palavras: “seus 
bandos de filhos da puta, 
podem ir embora agora seus 
ladrões, vocês precisam mes-
mo de escolta, vão ficar nesta 

merda de Série A3 o resto de 
suas vidas”. 

O árbitro relatou ainda que 
torcedores do Fantasma teriam 
chutado a porta e quebrado os 
vidros do vestiário. Após julga-
mento, o Primavera perdeu um 
mando de jogo e ainda recebeu 
multa no valor de R$ 3,5 mil. 

Com a punição, o Tricolor 
só jogará diante de seu torce-
dor na quarta rodada, dia 29 
de abril, às 15 horas, quando 
terá pela frente a equipe do 
Elosport.

Na rodada anterior, o Pri-
mavera fará seu terceiro jogo 
seguido longe do gigante. O 
duelo será diante do Diadema, 
dia 22, a partir das 15, no está-
dio Distrital do Inamar.    

Estreia 
A equipe do Tricolor de 

Indaiatuba vai para o con-
fronto deste final de semana 
motivada pela estreia na “Se-
gundona”. Jogando em Osas-
co no último sábado, dia 8, o 
Fantasma venceu os donos da 
casa pelo placar de 2 x 0. 

O primeiro gol do Prima-
vera saiu aos 34 minutos da 
etapa inicial, com o atacante 
Wilton. No segundo tempo, o 
Fantasma da Ituana marcou o 
segundo, com 18 minutos de 
bola rolando, com Marcolino. 

A vitória deu ao Fantas-
ma a segunda colocação do 
Grupo 3, com os mesmos três 
pontos do líder São Bernardo. 

Clássico entre tricolores 
marcará a segunda rodada do 
Campeonato Paulista, catego-
rias Sub-15 e Sub-17. Ambos 
os confrontos acontecem neste 
sábado, dia 15, no Laudo Na-
tel em Cotia. 

Depois de bater o São 
Bento de Sorocaba por 4 x 1, 

o Primavera Sub-15 pega o 
são Paulo. 

O Sub-17 do Fantasma 
também iniciou a competição 
com o “pé-direito” e venceu 
o São Bento por 4 x 0. Agora, 
às 11 horas, busca a segunda 
vitória diante do Tricolor do 
Morumbi. 

Primavera 
mostrou-se 
superior ao 
Osasco e 
trouxe três 
pontos para 
Indaiatuba 

Vitória por 2 x 0 no domingo deu o título de campeão do Máster 50 ao XV 

Sub-15 e 17 pegam o São Paulo 
fora de casa também no sábado 

Um clássico local marcou 
a final da 9ª edição do Campe-
onato Máster 50, organizado 
pela Associação Indaiatubana 
de Futebol Amador (Aifa). E 
na disputa pelo “caneco” do 
certame, o XV de Novembro 
mostrou superioridade ao bater 

o Ferroviário pelo placar de 2 
x 0. A decisão do certame foi 
no domingo, dia 9, no campo 
do XV.

Os gols da grande final fo-
ram anotados por Marcão em 
duas oportunidades. Além do 
título de campeão, o XV de No-

vembro “papou” outros troféus. 
Melhor ataque do certame 

com 25 gols, a equipe Quinzista 
teve como artilheiro Marcos 
Ribeiro Santos (Marcão), que 
durante o certame balançou 13 
vezes as redes adversárias. 

O Alvinegro também teve a 
defesa mais regular do certame, 
quando sofreu apenas sete gols. 

A equipe mais disciplinada 
foi o Moscou, que tomou apenas 
seis cartões amarelos. Toda a 
premiação foi ofertada pela Se-
cretaria Municipal de Esportes. 

Satisfação
Para o presidente da Aifa, 

Jonas Anhaia, a edição deste ano 
manteve o bom nível dentro e 
fora de campo. “Foi muito boa, 

dentro do que foi aprovado no 
congresso técnico. Boas equipes 
e excelentes jogos, com muito 
equilíbrio”, diz. “Ainda teve a 
limitação de idade de atletas, até 
57 anos, que também contribuiu 
para a melhora do nível técnico. 
A arbitragem esteve bem duran-
te o campeonato.”

Segundo Jonas, o ponto 
“negativo” da competição foi a 
desistência de algumas equipes 
dias antes do início do campe-
onato. 

Em 10 dias, de acordo com 
Jonas, a entidade divulgará os 
atletas destaques do campeona-
to. A entidade promoverá ainda, 
no final de maio, o 4º Campeo-
nato Máster 60 e, em setembro, 
a Copa Itaici Máster 50. 
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Helvetia Fest acontece 
no próximo dia 22 
Festa marca os 40 anos do Grupo de Danças Folclóricas da Colônia 

Segunda edição do Helvetia Fest é aberto ao público e contará com diversas atividades culturais e gastronômicas 

COLÔNIA HELVETIA

VELOZES E FURIOSOS 8 - Lançamento  -  Ação / Aventura  -  
Classificação 14 anos  -  136 minutos
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (13)  a  Quarta (19):   18h30
Polo Shopping: Quinta (13),  Sexta (14 - feriado)  e  Sábado (15):   
14h50  /  19h15  /  22h15. Domingo (16)  a  Quarta (19):   14h50  /  
19h15
3D - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (13)  a  Quarta (19):   20h40
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (13)  a  Quarta (19):   15h15  /  20h30
Polo Shopping: Quinta (13)  a  Quarta (19):   17h45  /  21h35
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (13)  a  Quarta (19):   17h25  /  21h30
Polo Shopping: Quinta (13)  a  Quarta (19):   16h20
............................................................................................................
OS SMURFS E A VILA PERDIDA - 2ª semana  -  Animação  -  
Classificação livre  -  90 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (13)  a  Quarta (19):   16h45
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (13)  a  Quarta (19):   14h40
Polo Shopping: Quinta (13)  a  Domingo (16):   14h25  /  18h50; 
Segunda (17),  Terça (18)  e  Quarta (19):   15h15  /  18h50
............................................................................................................
A CABANA - 2ª semana  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  132 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá (atenção especial aos horários desta versão no 
Jaraguá): Sexta (14 - feriado)   e   Domingo (16): 14h20. Segunda 
(17):  16h15  /  18h55
Polo Shopping: Quinta (13)  a  Quarta (19):   15h35  /  21h10
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (13)  a  Domingo (16),  Terça (18)  e  Quar-
ta (19):   16h15  /  18h55  /  21h50. Segunda (17):  somente  21h50
............................................................................................................
DESPEDIDA EM GRANDE ESTILO - 2ª semana  -  Comédia  
-  Classificação 14 anos  -  96 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (13)  a  Quarta (19):   18h30
............................................................................................................
T2 TRAINSPOTTING - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Drama 
/ Comédia  -  Classificação 16 anos  -  117 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (15):   14h20. *Atenção: para o Cineclube 
os ingressos tem preço único de R$ 12,00 para o público em geral. 
Maiores de 60 anos pagam ingresso promocional R$ 6,00
............................................................................................................
O PODEROSO CHEFINHO - 3ª semana  -  Animação -  Classifi-
cação livre  -  98 minutos
CONVENCIONAL  -  DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (13),  Segunda (17),  Terça (18)  e  Quarta 
(19):   16h40  /  19h10. Sexta (14 - feriado),  Sábado (15)  e  Domingo 
(16):   14h00  /  16h40  /  19h10
............................................................................................................
A VIGILANTE DO AMANHÃ - GHOST IN THE SHELL - 3ª 
semana  -  Ação / Ficção  -  Classificação 14 anos  -  106 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Sexta (14 - feriado),  Sábado (15)  e  Domingo (16):   
13h45
............................................................................................................
FRAGMENTADO - 4ª semana  -  Suspense / Drama -  Classificação 
14 anos  -  117 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (13)  a  Quarta (19):   21h15
............................................................................................................
A BELA E A FERA - 5ª semana  -  Romance  -  Classificação 10 
anos  -  129 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (13),  Segunda (17),  Terça (18)  e  Quarta 
(19):   17h20  /  20h05. Sexta (14 - feriado),  Sábado (15)  e  Domingo 
(16):   14h00  /  17h20  /  20h05

No próximo dia 22 
(sábado) acontece a 
2ª edição do Helve-

tia Fest que será realizado na 
Colônia Helvetia, das 11h30 a 
meia-noite, com entrada gra-
tuita. No local ainda haverá 
estacionamento oficial com 
seguro, no valor de R$ 20 por 
veículo.

O evento acontece em 
comemoração à fundação 
da colônia e será voltada 
ao resgate dos costumes e 
tradições dos antepassados. 
Ainda nessa edição serão 
comemorados os 40 anos de 
história do Grupo de Danças 
Folclóricas de Helvetia. “Es-
tamos preparando uma festa 
com muito entusiasmo para 
comemorar os 40 anos do 
grupo de dança, que é motivo 
de grande representatividade 
da nossa cultura”, revela a ge-
rente de eventos da Colônia, 
Ana Carolina Bannwart.

Segundo ainda a gerente, 
a principal característica da 
festa é manter a comunidade 
ativa e para isso conta com a 
união e o trabalho voluntário 
de seus membros. A renda 
arrecadada será destinada a 
manutenção e preservação 
patrimonial e cultural da Co-
lônia Helvetia; e também para 
a Paróquia Nossa Senhora de 
Lourdes. 

Para esse ano, a organi-
zação espera receber 4 mil 
visitantes. “No ano passado 
tivemos milhares de visitantes 
e esperamos que nessa 2ª edi-

ção o público seja o mesmo ou 
maior”, revela Ana Carolina.

A gerente de eventos 
adianta que no dia haverá duas 
grandes tendas, sendo que em 
uma delas acontecerão as atra-
ções culturais e na outra uma 
praça de alimentação, além de 
dois salões com varanda. 

Na gastronomia, os visi-
tantes poderão experimentar 
os mais diversos pratos típi-
cos, que serão preparados pela 
equipe de voluntários, como 
o Schüblig mit Manioka (sal-
sichão vermelho com man-
dioca), Cervela e Bratwurst 
(salsichões), Bauerbratwurst 
ou Kalbsbratwurst mit Rösti 
(salsichões camponês e vitela 
com batata grelhada), Käseku-
chen (torta de queijo),  Spätzli 
(Goulash e repolho roxo e 
purê de maçã), Maniokasuppe 
mit Bacon (Sopa de mandioca 
com bacon, Kartoffelpuffer 
(com recheio de requeijão), 
Croquetes Berna (Gorgonzo-
la, e carne seca com mandio-
ca), Cafézinho, Bananenstru-

del (massa folhada recheada 
com doce de banana), sucos, 
refrigerantes, cerveja e os 
doces Stalden. 

Nas atrações culturais ha-
verá a apresentações folclóri-
cas de danças típicas suíça de 
Helvetia e grupos convidados 
de etnias-irmãs alemã de Fri-
burgo Campinas/SP, alemã 
Grupo Germânico Bohme-
rwald de São Bento do Sul e 
Grupo Jäger Volkstanzgruppe 
também de São Bento do Sul. 
Ainda haverá um desfile que 
contará a história dos 40 anos 
do grupo de dança. 

No musical, a Banda Sch-
napsmuisig de Helvetia e o 
coral de Jodler irão cantar 
a missa e após terá início o 
baile, com a Banda “Die Lus-
tigen Musikanten” com Ro-
drigo Kienen de Blumenau/
SC, e a competição de Chopp 
de Metro, com prêmios para 
os campeões. 

A festa também conta com 
atrações para as crianças com 
área kids, souvernirs típicos 

com bolachinhas caseiras, 
bolos típicos suíços e muito 
mais.

Tanzgruppe
O Tanzgruppe Helvetia 

foi fundado em 1977, por 
11 meninas descendentes da 
colônia. As primeiras coreo-
grafias foram feitas em cima 
de passos de balé e a primeira 
apresentação ocorreu na 1ª 
Festa da Tradição. 

Atualmente, o Tanzgruppe 
Helvetia conta com mais 80 
integrantes com idade entre 4 
e 82 anos, onde já se apresen-
taram em Arequipa, no Perú 
em 1997 e na Suíça em 2010. 
O grupo também se apresenta 
nos mais tradicionais eventos 
folclóricos que acontecem 
em Indaiatuba, Campinas, 
São Paulo e em São Bento do 
Sul/SC.

A Colônia Helvetia está 
localizado na Rodovia Santos 
Dumont (SP-75), saída Km 
62. Para maiores informações 
(19) 3885-0219.

Programação
11h30 – Ato Cívico e Sangria do Barril de Chopp
12h – Almoço com pratos típicos especiais e música ambiente
13h15 – Apresentação da Banda Schnapsmuisig
14 h – História dos 40 anos do Tunzgruppe Helvetia
14h45 – Apresentação dos Grupos Folclóricos da Colônia Helvetia: Rosatiti, Heideblumen, 
Enzian, Edelweiss e ex integrantes
15h50 – Apresentação do Grupo Folclórico Germânico Böhmerwald de São Bento do Sul (SC)
16h25 – Apresentação do Grupo Folclórico Jäger Volkstanzgruppe de São Bento do Sul (SC)
17h – Apresentação do Grupo Folclórico Tanzgruppe Friedburg de Campinas (SP)
18h – Missa Solene: Jodiermesse cantada pelo Jodlerklub Helvetia
19h30 – Integração com os grupos de dança e abertura do Baile
19h45 – Início do Baile com a Banda “Die Lustigen Musikanten” com Rodrigo Kienen de 
Blumenau (SC), além de comidas típicas e bebidas
22h – Competição de Chopp de metro
00h – Encerramento da Helvetia Fest

Fonte: organização do 2ª edição do Helvetia Fest
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Encenação da Paixão de 
Cristo acontece amanhã

ELIANDRO FIGUEIRA - RIC/PMI

DIVULGAÇÃO

Apresentação gratuita será no Ginásio de Esportes, a partir das 20 horas

Estreia do filme Velozes e Furioso traz exposição de 
carros de corrida no Shopping Jaraguá Indaiatuba 

ATRAÇÃO 

Acesse nossa Fanpage: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Horóscopo de 13 a 20/04 Por Alex Costa Guimarães

O ariano começa agora a focar mais em seus relacio-
namentos, e a traçar melhor suas metas educacionais, 
é possível que venha gastar com algum curso ou com 
atitudes que envolvam sua nutrição. Como estará mais 
independente que nunca pode acabar falando de forma 
intempestiva e gerando discussões com parentes.  

Ainda bem que o inferno astral do taurino está 
acabando, mas aquela vontade de se isolar e ficar 
fechado dentro de si pode continuar, embora sua 
energia vital esteja voltando ao normal. O nativo 
tem agora a oportunidade de refletir sobre seus 
valores pessoais, e sobre como sua inteligência 
emocional pode ser melhorada.

O geminiano estará mais agitado que antes e tenderá 
a se envolver com assuntos familiares, podendo 
participar de reuniões em família. Por estar entrando 
em seu inferno astral, o nativo tende a ficar mais so-
litário, e nesse momento em particular, pode romper 
as relações com diversas pessoas a sua volta, por não 
entender ou por se expressar inadequadamente.

O momento pede tranqüilidade e melhor atenção á 
sua saúde. O canceriano pode querer levar as coisas 
a ferro e a fogo e isso não será bom para ele, pelo 
menos por esse período. Pode ter gastos imprevistos, 
e será importante saber que os amigos podem ajudar 
nesse momento.

Muitas mudanças a nível profissional, o nativo tem 
facilidade para criar possibilidades de ganhos de 
diversas origens e o momento pode pedir uma ex-
pressão melhor do que quer fazer ou do que pretende 
para sua vida. A sorte sorri para o nativo nessa fase.

Ainda sofrendo o forte agito em sua alma e corpo, o na-
tivo de virgem pode começar a sentir que suas energias 
começam a melhorar, mas ainda sente um pouco de 
cansaço. Recordar e viajar por estas semanas pode ser 
um problema para sua mente, mas realizar pesquisas 
metafísicas e mudar sua filosofia de vida seria ótimas 
atitudes a serem tomadas.

Está terminando um período que o libriano repensa 
sua maneira de ser em seu meio ambiente e logo estará 
começando um período em que ele se sentirá preso na 
mão do sócio ou conjugue. E nessa fase, dependendo 
de como o cônjuge ou sócio o controle, poderá se sentir 
tentado a explorar novidades.

O nativo poderá romper com cônjuge, sócios, ou ter con-
tratos rompidos, ou iniciar um novo contrato. Momento 
de muita iniciativa e muita força em sua vida. Uma nova 
percepção de vida, de pessoas e de aprofundamento em 
sua maneira de ver a si mesmo, estará ocorrendo.

O sagitariano poderá não ter muita paciência com as 
pessoas que entrar em contato, muitos podem estar tendo 
término de relacionamentos, de contrato, sofrendo altera-
ções em seus empregos de forma imprevisível, e isso vai 
trazer um repensar e uma maior maturidade para renovar 
seus conceitos pessoais das pessoas e da vida.

Momentos ainda um pouco pesado para o capricorniano 
que enfrenta questões familiares, embora em poucos dias 
essa tensão termine e será provável que haja gastos com 
bens que serão prazerosos. A Mente do capricorniano 
pode não estar muito clara, nesse período. Evite ambientes 
enfumaçados. Se tiver estudando, respire bem, pois pode 
diminuir muito a taxa de oxigênio em seu corpo.

Semana onde o aquariano pode perder ou ganhar 
dinheiro devido suas escolhas. Uma ruptura em suas 
bases em sua maneira de ver o seu passado estará 
ocorrendo. Poderá estar muito irritado o que trará mais 
fraqueza ao seu corpo. O momento pede revisão de sua 
filosofia de vida e se realmente aplica o que aprendeu.

O pisciano estará enfrentando nesse momento, os 
frutos que plantou e se não soube lidar com os ou-
tros, talvez até colha os frutos dos outros também. Se 
estiver passando uma fase muito pesada, reveja o que 
andou plantando e tente renovar a raiz disso tudo. O 
momento pede humildade e compaixão pois é impor-
tante aprender essas virtudes.

Será realizada ama-
nhã, dia 14, a tra-
dicional encenação 

da Paixão de Cristo com 
o tema “Jesus O Filho de 
Deus” .  A apresen tação 
ocorre no Ginásio Muni-
cipal de Esportes, a partir 
das 20 horas, com entrada 
gratuita. A classificação 
etária é livre e não é ne-
cessário retirar convites 
antecipados, a entrada será 
por ordem de chegada. A 

Serviço:
Realização: Prefeitura Municipal de Indaiatuba
Produção: Secretaria Municipal de Cultura
Direção artística: Gerê Canova
Direção de gravação: Márcio Araújo
Edição de trilha: Gerson Lima - Pal G Studio
Figurinos: Hugo Marinelli e Zenaide Baroni
Sonorização: Caracol’s som e luz
Iluminação: Caracol’s som e luz
Desenho de luz: Miguel Abílio de Pádua
Coreografia: Daniele Ianes Gomes
Maquiagem: Beth Forini
Desenho de imagens: Asa 100

capacidade do Ginásio Mu-
nicipal é de 2,2 mil lugares

O espetáculo conta com 
a participação de mais de 
100 pessoas na produção, 
entre alunos das oficinas 
de teatro da Cultura, atores, 
voluntários e técnicos. As-
sim como acontece desde 
2013, Cristo será interpre-
tado novamente pelo ator 
Dartagnan Bertelli, que é 
proveniente de Indaiatuba 
e também integrou as ofi-
cinas da Cultura.

O Ginásio Municipal de 
Esportes está localizado 

na Avenida Visconde de 
Indaiatuba, 1.250 - Jardim 

Santiago
Mais informações pelo 

telefone (19) 3894-1867.

Edição deste ano da Encenação da Paixão de Cristo terá como tema “Jesus O Filho de Deus”

Atração está exposta nos corredores do centro de compras e vai até domingo

O Shopping Jaraguá In-
daiatuba realiza uma expo-
sição de carros de corrida 
para celebrar a estreia do 
filme Velozes e Furiosos. A 
ação acontece em parceria 
com Cine Topázio e apoio 
do Over Machines.

A exposição que teve 
início ontem, dia 12, se-
gue até domingo, dia 16, e 
os amantes das máquinas 
automobilísticas poderão 
apreciar de perto os deta-
lhes e beleza dos carros de 
corrida similares aos do tão 
esperado filme Velozes e 

Furiosos 8.
A atração está exposta 

pelos corredores do centro 
de compras e conta com a 
presença de belíssimos car-
ros de corrida semelhantes 
aos da telonas, como os 
customizados e preparados 
Dodge/SS10, Maverick GT 
e os Civics EJ1 e EG.

Além disso, os interes-
sados poderão conferir a 
programação e garantir os 
ingressos da estreia nos ci-
nemas na bilheteria ou pelo 
site https://shoppingjaragua.
com.br/indaiatuba/index.asp
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Almoço mais que especial no Tukkanu’s Tarde de Rugby com nosso Tornados

Rock in Rotary 2017

Rotary Cocaes faz doação

Clube 9 de Julho promove jantar 
para comemorar o Dia das Mães

35ª Reunião Ordinária do Rotary 
Clube de Indaiatuba Cocaes

Palestra ‘O Despertando para o TDAH’
Reunião de 

secretários de 13 
cidades em visi-
ta à Indaiatuba, 
com o delegado 
Gladiston dos 
Anjos Almeida 
e sua equipe da 
23ª Delegacia 
Militar de Itu. 
O pessoal de In-
daiatuba faz um 
agradecimento 
especial a equi-
pe do Tukkanu’s 
Restaurante, que 
presenteou a to-
dos com delicio-
so almoço.

Começou o Campeonato Paulista B. Dia de Rúgbi! No 
sábado, dia 8, o Tornados de Indaiatuba “lutou” muito 
em campo. Os jogos ocorreram no campo do Sesi, com 
o Juvenil masculino duelando contra Sesi Indaiatuba; e 
o feminino contra o Lenks e ABC Rugby. Na categoria 
Adulto, jogaram Tornados Rugby Indaiatuba contra 
ABC Rugby. No Terceiro Tempo foi realizada uma ho-
menagem a querida Evelise, que está partindo para uma 
vida nova no Uruguai.

O Rotary Club de Indaiatuba Cocaes realizou na noite de 
terça-feira, dia 11, sua 35ª Reunião Ordinária, quando foram 
entregues os equipamentos de jardinagem para a CEV, represen-
tada pela querida Jô, também os gibis arrecadados na palestra 
“Porque Sua Empresa Perde Vendas para seu Concorrente”, 
para o Projeto Leitura da Escola Carlos Tancler, representada 
pela querida Vera Darwiche.

O Rotary E-Club 4310 promoveu na noite de sábado, dia 
8, no Estação Vargas em Indaiatuba, o segundo “Rock in 
Rotary”, com o resultado da venda de ingressos revertida para 
o projeto principal do Rotary, o “End Polio Now”, que visa 
exterminar a poliomielite do mundo. Casa cheia, com muitos 
rotarianos de vários clubes do distrito, o que podemos garan-
tir que foi um sucesso. No palco se apresentaram as bandas 
Barril Véio e Skive Rock. Parabéns, Rotary E-Club-4310!

O Clube 9 de Julho promove no dia 13 de maio, a partir das 
21 horas, no salão social, um jantar dançante em comemoração 
ao Dia das Mães, celebrado no dia 14. O evento terá animação 
musical da banda Vado Negri e a gastronomia ficará a cargo 
do Buffet Rezende. Convites estarão à venda a partir de segun-
da-feira, dia 17. Os ingressos e reservas de mesa são limitados 
e só podem ser adquiridos antecipadamente na secretaria do 
Clube 9, ao valor de R$ 35 para associados e R$ 45 para con-
vidados. O estacionamento da Avenida Presidente Vargas será 
liberado para os associados, enquanto que os demais convidados 
poderão utilizar o da Avenida Conceição por um valor de R$ 
10. Mais informações na secretaria do Clube ou pelo telefone 
(19) 3875 9833.

Grande sucesso a palestra “O Despertar para o TDAH”, 
realizada pelas cônjuges do Rotary Club de Indaiatuba, Rotary 
Club de Indaiatuba Votura e do Rotary Club de Indaiatuba 
Cocaes, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. 
A palestra, ministrada pelo Dr. Clay Brittes, teve casa cheia e 
contou ainda com auxilio inestimável da Dra. Selma Domin-
gues El Hage.

Na tarde do último dia 6, o Rotary Club de Indaiatuba Co-
caes realizou a doação de vários aparelhos para fisioterapia, 
para serem usados pelos idosos atendidos pelo Lar de Velhos 
Emmanuel. Os aparelhos consistem em uma Esteira Ergo-
métrica Kikos E 1000 - 220 v, um Neurodyn  portátil - Tens 
Burst 2 Canais - Ibramed, Sonopulse 3 Ultrassom de 1 e 3 
mHz - Ibramed, Infra Vermelho de mesa portátil, lâmpada de 
infravermelho 150 watts - Osram 220v, doação feita graças ao 
subsidio distrital, em que o Rotary Cocaes foi contemplado 
pelo seu projeto.

Janderson e Joana, proprietários da Império Tour, marcaram 
presença na WTM Latin America. Evento que apresenta todas as 
novidades do turismo mundial para 2017

A família Pedra, clientes da Império Tour, aproveitando as férias 
em Porto Seguro

Noivas produzidas pela equipe Villa Lorenz desfilaram os 
vestidos da Styllu’s, no evento que agitou o final de semana 
no Clube 9 de Julho
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Kostela do Japonês, costela ímpar6ª Expo Noivas Indaiatuba no 
Clube 9 de Julho

Promoção

Cortinas

Foi no último sábado e domingo, dias 8 e 9, o maravilhoso evento a 6ª 
Expo Noivas Indaiatuba no Clube 9 de Julho. Como sempre “A Nova 
Loja” arrasou com seu desfile, mostrando a beleza dos vestidos de 
noiva e moda festa com muito brilho, transparência, pedraria, cetim 
e tecidos nobres. Vale a pena dar uma passadinha na loja e conferir 
esta nova coleção que está fazendo o maior sucesso (na opção venda 
ou aluguel). Parabéns Vania e Jeane, sucesso!

A Vitorello está com uma excelente 
promoção: vestidos de festa várias 
peças com 20% de desconto, 
casacos de frio com preços 
imperdíveis, fitness com bermudas 
e calças estampadas com 20% na 
primeira peça e a partir da segunda 
peça ganhe mais 10% off. Vale 
a pena dar uma espiada na nova 
coleção Outono/Inverno e novidades 
em blusa de frio fitness. Demais!

A Adelaide Decorações você encontra o que há de melhor e mais 
moderno em persianas, cortinas, papel de parede, colcha sob 
medida, almofadas, pisos laminados/vinílico e tapetes. Atendimento 
diariamente no horário comercial e aos sábados com hora marcada. 
Pagamento com cartão e dividido em 5 vezes com cheque ou 
boleto. Faça um orçamento sem compromisso. Informe-se no 3894-
4638/9.9763-2829. Você vai se encantar!

Quem resiste à deliciosa porção de filé mignon 
da Casa da Esfiha? Regada ao molho madeira 
e com aquele toque especial dos temperos 
tradicionais. Ótima opção para o seu almoço!

Só na Kostela do Japonês você saboreia uma costela ímpar, feita no capricho, 
macia, grelhada no ponto e super saborosa, acompanhada do melhor 
arroz e feijão, farofa, fritas e variedade incrível de salada, não há quem 
não goste. É famosa em Indaiatuba e região. Vá conhecer na Rua Antônia 
Martins Luiz, 180 - Distrito Industrial João Narezzi - Fone: (19) 3894-6646

No Grenelle GastroPub diariamente você saboreia 
lanches incríveis como Cheese Burger, Americano, 
Chicken Chic, pratos executivos e a sugestão do 
dia. Aos sábados sempre com uma novidade, pratos 
executivos e cardápio do chef. Happy Hour de quarta 
a sábado, das 18h as 20h, com 50% off no chopp, 15% 
off nas cervejas artesanais, 25% off nos drinks e vários 
combos de porções. Sexta e sábado com música ao 
vivo, com pop e rock clássico. Vale a pena conhecer 
na Avenida Conceição, 250 - Fone: 2516-1289

As mulheres 
possuem 
algumas técnicas 
para deixar o 
olhar fatal ainda 
mais atraente, 
entre elas é a 
utilização de 
rímel e até cílios 
postiços. Mas 
se você tem 
pouco volume 
ou cílios ralinho, 
a dica é recorrer 

ao alangamento de cílios fio a fio. Na Flor de Lis Cabelo, 
Depilação & Esmalteria você encontra essa técnica que 
está fazendo a cabeça da mulherada. Agende um horário 
através dos telefones (19) 9.9921-7576 WhatsApp  ou 
3825-0623. Rua Alberto Santos Dumont, 1.209 - Cidade 
Nova 1 - entre as ruas Ademar de Barros e Tuiuti.

Quinzena do Sutiã Hope

Sapatilha Mountain Bike SHIMANO

Quinzena do sutiã Hope: você não pode perder! 
Até 23 de abril. Na compra de 1 sutiã, você ganha 
10% de desconto, 2 sutiãs, 15% e 3 ou mais, 20% 
de desconto! Visite a Hope Indaiatuba. Avenida 
Presidente Kennedy, 1.417. Telefone: (19) 3825-
8963/(19) 9.7133-1417. Facebook: Hope Store 
Indaiatuba. Instagram: hope.storeindaiatuba

Continua a promoção MMartanPorção de Filé Mignon

O melhor no Grenelle 
Gastro Pub

A MMartan continua com a promoção em colchas e 
lençóis. Estilo, conforto e elegância com 30% off e em até 
6x sem juros. Dê um pulinho na loja aproveite a promoção 
e confira as últimas novidades em cama, mesa, banho e 
decoração. Avenida Presidente Kennedy, 1.142 - Fone: 
3816-5431 ou 9.9817-4349 (whatsApp). Demais!

SapatilhaSH-XC50 
com clip,(02) 

velcros, 
catraca, 
vendemos 

pedais para o 
uso com a sapatilha, 

temos 
também as 
seguintes 
marcas em 

sapatilhas: 
TSW, Absolute, Venzo 

e Le Tour. Qualidade e marca excelentes. Dê um pulo na Duas Rodas e 
confira de perto. Avenida Presidente Kennedy, 624 - F: 3875-0269.

Darik e o lindo Biscoito após 
banho e tosa na Clínica 
Veterinária Bicho Amigo

Foi no último sábado, dia 8, o 
casamento de Francine Moura. 
“A Nova Loja” agradece a 
preferência e deseja felicidades

Ivone e José Roberto

Luiz Henrique e Marcos Mota

Nickolas, Denise e Eliane - da recepção do restaurante

Sandra, Alessandra, Juliana e Katia

Filé à Parmegiana



social & gastronomia

atendimento@maisexpressao.com.br

Visite nosso site: http://maisexpressao.com.br/social/social-gastronomia
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João Moreno e José Piccolotto no Cintra Restaurante
Edvaldo e José Ademilson almoçando no Restaurante 
Açafrão durante a semana

Carlos, proprietário do Cintra Restaurante, e Emilio, da Brilho 
Embalagens, saboreando as delícias do restaurante

Marcelo, Alexandre e Cristiane no Restaurante Caipirão Veronice, Sabrina, Erly e Denise no Grenelle Gastro Pub

Equipe da Chocolates Preto Gi sempre muito atenciosa, com Gisela, Erica, Preto, Cida 
Moreira, Larisssa, Neila, Lene, Fernanda (aniversariante da semana) e Danilo

Erica, Cida Moreira, Leni, Fernanda (aniversariante da semana), Larissa, Gisela, Neila, Preto, 
Danilo, da equipe da Chocolates Preto Gi, prontos para atender aos clientes

Bruno, do Açougue Filé na Brasa, com clientes e amigos Thyago Styfler e Antonio Dias, equipe da Casa da Moqueca

Lorenzo, Enrico e Giovanni na Pizzaria Babbo Indaiatuba

Juliana, da Casa Grande Turismo, no Restaurante Açafrão

Felipe, Poy, Cristiano, Thiago e Welber no Grenelle Gastro Pub



gente de expressão
atendimento@maisexpressao.com.br

Visite nosso site: maisexpressao.com.br/social/admilson-redecopa/
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Escola de Futebol 
Cruzeiro Indaiatuba

Onde nascem os campeões: treinos de manhã, tarde e noite, com 
professores capacitados para atender diversas idades entre 3 a 17 
anos. Dê “bola” ao talento de seu filho!

Luciana, da Summer Piscinas, prestigiando com o seu namorado 
Vinícius o evento beneficente da Volacc no Indaiatuba Clube

Equipe Sub-11, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, 
na disputa do Campeonato Conquista

Sub-15 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente Campeonato Conquista

Equipe Sub-17, da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro, 
durante treinamento

Goleiros 
da Escola 
de Futebol 
Oficial do 
Cruzeiro

Camila Sato comemorando o aniversário de 1 aninho no Objetivo

Suzi, da Lis Rose, visitando Janaina Ruman da 
Hope Indaiatuba

A professora Juciane e os alunos do 2º ano, do Colégio Meta, 
realizam atividade baseada no livro Menina Bonita de Laço de Fita

Silvana e Michel do Yázigi Indaiatuba 

Rosana e Tamara na 2ª edição do Tudo Para Mulheres, evento 
dedicado às mulheres, associadas da ASPMI e convidadas

Renato Leite, Darci Vanucci, da Vanucci Arquitetura, e 
Margareth Leite reinaugurado a Super Jardim Decor

Professora Érika e os alunos do Maternal 2, do Colégio Meta, 
comemoraram o Dia do Circo

Os alunos de Little Kids junto com a teacher 
Carolina ajudaram na confecção na fábrica 
de chocolate do Yázigi Indaiatuba

Nicole Kemper comemorou seu 
aniversário de 10 anos com suas 
melhores amigas com uma animada 
festa do pijama

Darcy Carlos, colaborador 
da Atento, comemorou seu 
aniversário no último dia 11

Cainã, Pedro Henrique, Renan, Marcos Henrique e Diogo no 
intervalo do Colégio Objetivo

L’amour Colchões chegou em Indaiatuba na Rua 24 de 
Maio, 1.410. Faça uma visita e conheça várias opções em 
colchões, 100% italiano, com preços imperdíveis

A noiva Silmara com toda a equipe do Espaço Camila Medina

Sueli e Gisela na 2ª edição do Tudo Para Mulheres (TPM), evento 
dedicado às mulheres, associadas da ASPMI e convidadas



        caderno de negócios

OPORTUNIDADE 
DA SEMANA

No sábado, dia 15, 
estaremos atendendo 

normalmente

VENDA

LOCAÇÃO

AP02722- AU 64m² - Azaléia - 2 dormitórios, 2 salas, cozinha planejada, lavanderia, 
WC social, 1 vaga garagem coberta. Todo Reformado. R$ 270.000,00

CA06986 - JARDIM MORUMBI - AT. 150 m² 
AC. 105 m² - 3 dormitórios (1 Suíte), cozinha 
planejada com ilha para cooktop, sala, wc 
social, lavabo, área de serviço, área gourmet 
com churrasqueira e pia e garagem para 2 
autos. R$ 495.000,00

CA06990 - JD. RES. MARIA DULCE - AT 300m², 
AC 180m² - 3 suítes todas elas c/ closet e armá-
rios, sala ampla 2 ambientes, lavabo, jd. de inver-
no, coz. planejada, despensa, lavanderia, área 
gourmet com churrasqueira, piscina, garagem 
para 04 autos sendo 02 cobertas. R$ 850.000,00

CASAS 

CA06998 - PARQUE BOA ESPERANÇA - AT 130m², AC 100m² - 
Excelente casa com 02 dormitórios, WC social, sala ampla, cozinha, 
despensa, lavanderia, garagem para 01 auto coberta. R$ 1.200,00 
+ IPTU. 
CA05731 - MORADAS DE ITAICI - AT. 130m², AC. 70m² - 02 dormi-
tórios, WC social, Sala, cozinha, Lavanderia, 02 vagas de garagem. 
R$1.350,00 + COND + IPTU.
CA06052-CASA TÉRREA NOVA PARA LOCAÇÃO- AT125m², 
AC85m²- 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha 
com gabinete, lavanderia, Wc social, box blindex e fino acabamento, 
garagem para 02 autos, portão eletrônico. R$1.600,00 + IPTU.
CA04327 - RESIDENCIAL SANTA CLARA - AT 450m², AC 272,04m² 
- 03 suítes com closet (01 máster), sala 02 ambientes com painel 
para TV, lavabo, cozinha americana com armários e cooktop, des-
pensa, lavanderia com armários, churrasqueira e forno de pizza, WC 
externo, garagem para 04 autos, sendo 02 cobertas. R$ 4.000,00 + 
COND. + IPTU
CA06974 - VILA TODOS OS SANTOS – AT. 362,82 AC 286,07 03 
dormitórios sendo 01 suíte máster. com hydro, armários planejados, 
Wc social, Sala de visita, sala de jantar com área de luz, sala de TV, 
Cozinha planejada, copa com armários, lavanderia ampla com wc e 
rouparia, suíte superior com lavandeira, jardim, churrasqueira, portão 
eletrônico, cerca elétrica, garagem para 02 autos. R$ 3.000,00 + IPTU
CA05071 AT:150m² AC:130m² - VILA DE TODOS OS SANTOS 
com 03 dormitórios, sendo uma suíte, banheiro social, sal de estar, 
cozinha com gabinete, lavanderia, garagem coberta para 02 carros. 
R$ 1.600,00 + IPTU

CA06989 - JARDIM PRIMAVERA - AT.125m² 
AC.110m²  03 dormitórios, sala de TV, sala de jantar, 
cozinha toda planejada, lavanderia, 2 vagas de gara-
gem coberta  R$ 290.000,00.

AP03454 - CIDADE NOVA - 2 dormitórios sendo 
1 suíte,  sala dois ambientes, ampla cozinha, ba-
nheiro social,  duas vagas cobertas. Prédio com 
elevador e excelente localização!  R$ 320.441,00.

APARTAMENTOS

AP03312 - PREMIUM RESIDENCE – AU. 91m² - 03 dormitórios sendo 
02 suítes com armários, WC social, sala 02 ambientes, varanda gourmet, 
cozinha planejada, lavanderia, garagem para 02 autos. R$ 2.200,00 + 
COND. + IPTU. (Imóvel diferenciado cm porcelanato e planejados de 
ótima qualidade).
AP03318 - VERTENTES DE ITAICI – AU. 85m² - 03 dormitórios sendo 
1 suíte com armários e ar condicionado, WC social, sala ampla dois am-
bientes com ar condicionado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 
garagem para 02 autos. R$ 1.600,00 + COND. + IPTU.
AP02584 - AU 84m² - Condomínio Pátio Andaluz- LINDO APAR-
TAMENTO PLANEJADO E SEMI- MOBILIADO- Com 03 dormitórios., 
sendo 01 suíte, WC social, lavanderia, sala para 02 ambientes com 
sacada, todo planejado, possui sofá, geladeira, fogão, máquina de lavar, 
e um cama de casal na suíte. Duas vagas cobertas e independentes 
.Segurança 24H , área de lazer com piscinas, churrasqueiras, cinema, 
salão de festas, brinquedoteca, academia, playground. R$ 2100,00 + 
COND+IPTU
AP02531 - JARDIM JEQUITIBÁ - AU 60m² - 02 dormitórios, WC social, 
sala, cozinha, lavanderia, garagem para 01 auto coberta. R$ 850,00 + 
condomínio + IPTU.
AP01175 - JARDIM JULIANA - AU 67m² - 03 dormitórios, sendo 01 
com armários, WC social, sala, cozinha planejada, lavanderia, garagem 
01 auto. R$ 900,00 + IPTU + COND.
AP02343 - EDIFÍCIO BARCELONA - AU 70m² - 03 dormitórios sendo 
1 suíte com armários, WC social, sala 02 ambientes, sacada, cozinha 
planejada, lavanderia com armários, garagem para 01 auto. R$ 1.300,00 
+ condomínio + IPTU.

AP02951-SOHO - AU 85,91m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte com 
armários, roupeiro, WC social, sala ampla, varanda, cozinha planeja-
da, lavanderia, garagem para 02 autos cobertas. Apartamento novo. 
R$ 1.700,00 + condomínio + IPTU.

CHÁCARAS

CH01267 - MOSTEIRO DE ITAICI - AT 2.500m², AC 800m² - 03 
dormitórios (01 suíte), WC social, 03 sala sendo TV, jantar e estar, 
copa, cozinha, lavanderia com WC, área de lazer com piscina, 
churrasqueira, fogão e forno à lenha,  sala de jogos com 06 mesas 
sendo 02 de bilhar, 01 de pembolim, 01 de ping-pong e 01 mesa com 
17 cadeiras, edícula com 01 dormitórios, WC social, 01 sala, (toda a 
casa com varanda) e garagem. R$ 3.500,00.
CH01534 AT: 1000m AC: 300m Chácara no Terras de Itaici com 
3 suítes, sendo uma com armários planejados, sala dois ambientes, 
lavabo, cozinha planejada, lavanderia coberta, área gourmet com 
churrasqueira e piscina, garagem para vários carros, árvores frutíferas 
e aquecedor. R$ 850.000,00. R$ 4.250,00 + IPTU + COND. 
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AP00254 – Cond. Azaleia 3 dor-
m,cozinha com armários, 1 vaga 
portaria 24 horas, área de lazer 
R$ 900,00 + cond. 250,00 + Iptu
AP00462 – Solar do Itamaraca 
– Apto no Cond. Rachid Sfeir, 
3 dorm. Sendo 1 suite com ar-
mários planejado , sala com 2 
ambientes, varanda, WC social, 
cozinha planejada, lavanderia 
com armários, R$ 1.300,00 + 
Cond 550,00 + 74,00 IPTU, com 
elevador e janelas anti ruído.
AP00570 – Edificio San Marino 
– 3 dorm. sendo 1 suite , . e com 
armários e garagem R$ 2.000,00 
( incluso cond. e IPTU)
AP00576 – Bosque do Indaias 
– 2 dorm. sendo um com moveis  
Sala 2 amb 1 wc, cozinha com 
armários  planejados, 1  vaga  de 
garagem  aluguel R$ 1.000,00  + 
cond. 200,00 +  IPTU
AP00481 – Edif, Place View 
– 3 dorm. Sendo 1 suite , 2 
dorm. com arm., Sala 2 amb., 
Cozinha americana, 2 vagas de 
garagem, piscina, churrasquei-
ra. R$ 2.500,00 incluso Iptu e 
condomínio

AP00489 – Spazio Illuminari – 3 
dorm. Sendo 1  suite, coz. ameri-
cana, sala 2 ambientes. Com área 
de lazer total. R$ 1.000,00 + cond 
+ Iptu.
AP00498 – São Conrado –  2 
dorm. grande Sendo 1 suite  gran-
de, sala cozinha grande, sem con-
domínio R$ 750,00
AP00542 – Edifício  Pictor – Cen-
tro ,com 2 dorm sendo 1 suite com 
armários planejados nos 2 dorm. 
cozinha com planejados, WC, sala 
com planej. 1 vaga coberta, com 
piscina e salão de festa R$1.200,00 
+ cond. 500,00 + Iptu .
AP00570 – Cidade Nova – Edificio   
San Marino 11 andar com 3 dorm. 
sendo 1 suite com armários, sala 
2 ambientes , 1 vaga de garagem 
R$ 2.000,00 ( incluso condomínio 
e Iptu)
AP00578 – Spazio Iluminare – Pq 
São Lourenço – 2 dorm. sala 2 
ambientes cozinha 1 vaga coberta – 
R$ 950,00 ( incluso IPTU e COND)
AP00582- Cond Ype - Centro – 
com 1 dorm. sala, cozinha e WC, 1 
vaga coberto, aluguel R$ 700,00 + 
cond 400,00 + IPTU 53,10 

CC.00351 – Cond. Santa Clara – 4 
suites, todas com planejados com 
sacada, 1 suíte  máster, sala 3 
ambientes com lavabo, coz, planj. 
Lavanderia com armários, varanda 
gourmet com churrasqueira, piscina 
jardim, quarto de empregada com 
WC., 4 vagas sendo 2 cobertas.  R$ 
5.000,00 com cond. e IPTU. 
CC00463 – Cond. Vista Verde – 3 
dorm. 1 suite, todos com armários 
planejados , sala, WC, 3 vagas 
sendo 2 descoberta e 1 coberta, co-
zinha com planejado . R$ 2.500,00 
+ cond. 205,00
CA01021- Jardim Androvandi – 2 
dorm. Coz. WC, lav. Coberta e 1 
vaga R$ 900,00
CA01093 – Cidade Nova – So-
brado parte inferior, sala com la-
vabo,copa, cozinha com armários, 
lavanderia- piso superior 3 dorm. 
sendo suíte com banheira, 1 wc 
social no fundo edícula com 1 dorm. 
1 wc pequeno, portão eletrônico, R$ 
2.400,00 + IPTU 130,00
CA01140 – Jardim America – 
Casa comercial, 2 dorm. com suíte 
, sala e cozinha , no fundo 2 salas , 
WC e cozinha. R$ 2.400,00

CA01123 –Esplanada 1 – Sobrado 
parte superior 4 dorm. todos com 
armários,ar condicionado e ventilador 
de teto, WC social, 2 com sacada e 1 
suite máster, parte inferior sala 2 amb. 
Com lavabo, jd. De inverno, cozinha 
plan., lavanderia com armários, área 
gourmet, com churr., pia e WC. Cerca 
elétrica, aquecedor solar, vaga pra 4 
carro sendo 2 coberta R$ 4.500,00
CA01135 – Jd. Morada do Sol – So-
brado piso superior 2 dorm. 1wc, sala 
com sacada, cozinha com um lindo 
gabinete, lavanderia  com sacada no 
fundo, piso inferior  garagem, um WC 
e um quartinho. Próximo ao mercado 
dia R$ 1300,00 + IPTU
CA01141 – Jd. M. do Sol- casa sim-
ples de fundo sobrado, 2 dorm. sala. 
Coz. 1 wc, lavanderia coberta com 
garagem  – R$900,00
CA01161 – Jardim Adriana – 2 dorm. 
cozinha , WC, sala  garagem para 2 
carros coberta R$ 1.200,00
CA01169 – Cidade Nova I – casa 
com 2 dorm.  sendo 1 suíte  com  2 
salas de Jantar e Estar, cozinha ame-
ricana, no fundo um quintal coberto 
com churrasqueira e lavanderia. R$ 
1350,00 + IPTU 95,00

GL000 15 – Distrito  Indus-
trial – 2000 m2 AC em terreno 
de 3000 m2, PE direito 12m 15 
vagas garagem, com instalação 
ADM, recepção, escritório e 
laboratório, almox. Refeitório  
e vestiário R$ 34.000,00 Cond 
2.000,00
CH00106 – Colinas de Indaia-
tuba  4 suites máster com sa-
cadas-closet- hidro- escritório, 
2 salas ambiente, com jardim 
e lavabo, cozinha planejada, 
salão de festa com cozinha , 
varanda e churrasqueira R$ 
6.000,00
SA00010 – Office Premium – 
Torre Bunises – Locação sala 
de 44m2 com 1wc- sexto andar 
– aluguel R$1.000,00 + cond. 
+ IPTU
SL00018 -3 salas  na av. Con-
ceição, todas interligadas, 3 
lavabos e 3 wc em cada sala, 
com 2 recepção. R$ 3.200,00  
SA00024 – Sala – centro  44m2 
com 1wc, cozinha , e área de 
luz e duas salas  sendo uma 
tipo recepção, R$ 1.100,00 _ 
IPTU 70,00
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ref. site 677591-  Villaggio Di Itaici – 3 dor-
mt / 1 suíte / sala 2 amb / coz / wc / lavande-
ria /3 gar R$ 450.000,00

ref. site 617591 – Jd. Pedroso - 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, área de serviço. 1 vaga 
de garagem R$750.00 + Cond. + IPTU

ref. site 69728 - Jardim Morada do Sol 
– 1 dorm / sala / cozinha/ wc / área de 
serviço R$550.00

ref. site 126671 Jd valença - 4 dorm. / 
sala / coz. / 2 wc / as / chur / 3 gar. portão 
eletrônico. R$ 1.600,00 + IPTU

ref. site 752081 - Jd. dos colibris - 
at.150m² ac.77m² -2 dormt / 1 sala/ wc / 2 
garagem - R$310.000,00

ref. site 047591- Jd. M. do Sol  - 2 dorms, 
sala, cozinha, WC, área de serviço. 1 vaga 
de garagem coberta. R$1.020,00 + IPTU

ref. site 850541 - Terras de Itaici -3D.(ste) 
/ sala 2 amb. + lareira / lavabo / coz. planej. 
/ copa / wc / as / chur e pia / piscina / 4 gar. 
R$ 3.800,00 + Cond + IPTU

ref. site 934781 - Jardim Regina - 4 
dormt / 1 suite / 3 wc / coz planej / 3 salas 
/ as / gar 2 carros R$ 600.000,00

ref. site 931691 - Altos da Bela Vista – 3 
dormt / 1 suite / closet/ sala jantar- de TV /
wc / coz / lavand/ churrasq/ fogão a lenha / 
Piscina / pomar / poço / R$ 700.000,00

ref. site 213971 Vila Suiça – 5 dormt / 4 
suite / coz / sala 2 amb / 2 wc social / lavand 
/ churrasq / 6 gar / portão eletr R$3.000,00

ref. site 970691 – Jd. Residencial Ve-
neza - Plano com 170 metros quadrados 
R$110.000,00

ref. site 427091 - Parque São Louren-
ço - 2 dormt / 1 wc / coz / sala / 1 gar 
R$240.000,00
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VISITE NOSSO SITE E CONFIRA OS IMÓVEIS PARA VENDA COM FOTOS: www.localizaimoveis.net 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD. 210 – JD. SÃO FRANCISCO – R$240 MIL – 2dorms, sala, 
coz, WC, 
COD. 232 – JD. BRASIL – R$170 MIL – 2dorms, sala, coz, wc. 

CASAS DE 2 DORMS - FINANCIAMENTO 
PELA CAIXA ECÔNOMICA DO TERRENO E 

DA CONSTRUÇÃO.  CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA. 301 – JD. MONTE VERDE – R$328 MIL – 3dorms (1st)sala, coz, 
WC, garagem para 2 carros. 
CA. 351 – PQ. INDAIA – R$320 MIL – 3dorms (1st), sala, coz, lavabo, 
lavanderia, garagem.  
               

CONDOMÍNIOS FECHADOS – CASAS 
 
CS. 310 – PQ. REAL  – R$420 MIL – 3dorms (1st), sala de estar e 
jantar, coz americana, lavanderia, churrasqueira, garagem para 2 carros. 

APARTAMENTOS

AP. 542 – CHACARA DO TREVO – R$370 MIL – 3dorms (1st), sala 
de estar e jantar, coz, varanda, 2 WC, garagem coberta para 2 carros. 
AP. 546 – CENTRO – R$390 MIL – 3dorms (1st), todos os dorms 
com armários, sala de estar e jantar com sacada, coz planejada, WC, 
lavanderia com WC, garagem coberta  

TERRENOS

TE. 24 – JDS DI ROMA – R$150 MIL – 300m²  
TE. 17 – PQ. LAGUNA – R$50 MIL mais parcelas – 170m²
TE. 30 – CARDEAL – R$143 MIL – 250m² 
TE. 42 – ESTRADA DO MIRIM – R$3. 905. 000,00 – 71. 000m²

CHÁCARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21. 000 M²  R$250 MIL

CH. 717 – PQ. DA GRAMA – R$200 MIL – AT: 5. 130m² - somente 
em dinheiro

CH. 718 – FOGUETEIRO – R$190 MIL – 1000m²
CH. 752  - JD. LARANJAIS – R$850 MIL – 4dorms (1st), sala de estar, 
jantar e TV, lavabo, hall de entrada, varanda, copa, coz, lavanderia, 
escritório, dispensa, edícula, churrasqueira, portão eletrônico, garagem 
para 4 carros, pomar, poço artesiano
CH. 716 – TERRAS DE ITAICI – R$900 MIL – 3dorms  (1st), sala 2 
ambientes, copa, coz, WC, escritório,  dispensa, edícula, piscina, chur-
rasqueira, garagem coberta para 2 carros. 
SI. 914 – SITIO NO MIRIM – R$55,00/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 71. 000m². 

IMÓVEL COMERCIAL

IC. 11 – CIDADE NOVA – R$680 MIL – escritório, garagem para 10 
carros, WC, galpão nos fundos           

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS
  
JD. CARLOS ANDROVANDI –  R$500,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
sem garagem
JD. CALIFORNIA – R$530,00 – dorm, coz, WC, sem garagem
JD. MORADA DO SOL – R$580,00 – dorm, coz, WC
JD. MARINA – R$650,00 – dorm, sala, coz, WC, sem garagem
VL.  BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
JD. ALICE – R$660,00 – dorm, coz, WC  (kitnet)
JD. RENATA – R$690,00 – dorm, sala, coz, wc
CECAP III – R$800,00 – 2dorms, sala, coz, WC. garagem
VL. MERCEDES – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, wc, entrada de carro. 
PQ. INDAIA – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, WC, sem garagem
VL. FURLAN – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, lav., sem garagem
JD. MORADA DO SOL – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem
VL. MERCEDES – R$940,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem
JD. MORADA DO SOL – R$1000,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem
VL. SUIÇA - R$1. 100,00 – edícula – dorm, sala, coz, WC, entrada 
para carro
JD. COLONIAL – R$1150,00 por 6meses e depois R$1350,00 –  (SO-
BRADO) – em cima:3 dorms, 2wc .  em baixo:sala, coz, WC, as, garagem 
p/2 carros, portão eletrônico. 
JD. DO VALE – R$1. 200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, sem garagem
JD. HUBERT – R$1. 200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD. MORADA DO SOL – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD. MORADA DO SOL – R$1200,00 – 3dorms, sala, coz, copa, 3wc, 
as, quintal, garagem.   (SOBRADO)

VL. RUZ PERES – R$1. 400,00 – 2dorms, sala, copa, coz, , wc, quartinho 
nos fundos, garagem
JD. ITAMARACÁ – R$1480,00 – 2dorms (1st), sala, coz americana, as, 
WC, garagem para 2 carros. 
JD. PAU-PRETO – R$1500,00 – 3dorms (1st), sala, coz, WC, quartinho 
nos fundos, garagem
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem
PQ. DAS NAÇÕES – R$1500,00 – 3dorms, sala, coz, WC, entrada de 
carro, quintal, quartinho nos fundos
JD. AMERICA – R$2. 300,00 – 3dorms (1st), sala de estar  jantar, coz pla-
nejada, WC, nos fundos dorm e WC, are acoberta, garagem para 2 carros. 
JD. MONTE VERDE – R$2. 500,00 – COMERCIAL – 3dorms (1st), sala, 
coz americana, WC, as, entrada de carro

CASAS EM CONDOMINIO

PORTAL DAS ACACIAS – R$ 3 MIL – SOBRADO PISO SUPERIOR 
: 3dorms c/ ar condicionado (2st), wc social,  PISO INFERIOR: sala 2 
ambientes, coz c/a/e, lavanderia, churrasqueira, garagem
ALTOS DE ITAICI – R$4 MIL – sobrado – 3sts, dorm reversível, sala 2 
ambientes, coz planejada, piscina, churrasqueira, WC externo, garagem 
coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros. 

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL – R$530,00 – 1dorm, sala, coz, wc, sem garagem. 
JD. MORADA DO SOL – R$650,00 – dorm, sala, coz, WC, as
PQ. SÃO LOURENÇO – R$700,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 1vaga 
de garagem. 
PQ. INDAIA  R$730,00  2dorms, sala, coz, WC, sacada, 1 vaga de 
garagem
VL. FURLAN – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, ec, garagem  (SEM 
COND. )
JD. JEQUITIBA – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de garagem  
(SEM COND. )
ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, coz, WC, garagem. 
JD. MORUMBI – R$1. 000,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de garagem
ITAICI – R$1000,00 – 3dorms, sala, coz, WC, 1 vaga de garagem  
(INCLUSO COND.  E IPTU)
ITAICI – R$1100,00 – 3dorms, sala, coz, WC c/Box, 1 vaga de garagem  
(INCLUSO COND.  E IPTU)
JD. SANTA CRUZ – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, garagem  
(INCLUSO COND.  E IPTU)
JD. PAU-PRETO – R$1300,00 – 3dorms, sala, coz, WC, 1vaga de 
garagem  (incluso condomínio)

JD. NELLY – R$1320,00 – 3dorms (1st), sala, coz, WC, 1 
vaga de garagem
VILA BRIZOLA – R$1. 500,00 – 3 dormitórios (1 suíte), sala 
de estar e jantar, cozinha, banheiro, as, garagem coberta 
para 2 carros 

SALÃO

JD. MORADA DO SOL – R$590,00 – 45m², wc
VL. ALMEIDA – R$750,00 – 60m², WC, mesanino
JD. DO VALE – R$1. 100,00 – 90m², wc
JD. FLORIDA – R$1. 200,00 – 115 m², 2wc
JD. DOS COLIBRIS – R$1. 500,00 –   80m², com 2wc e duas 
portas de entrada. . 
JD. MORADA DO SOL – R$2. 000,00 – 130 m², wc. 
JD. DO VALE – R$2. 200,00 – 150m², wc
JD. MORADA DO SOL – R$2. 300,00 - 150m², WC
CENTRO – R$2. 700,00 – 200m², WC + WC cadeirante
CENTRO – R$4. 500,00 – 250m², coz, WC para cadeirante, 
WC social, mesanino, garagem para 4 carros
CIDADE NOVA – R$5. 500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – R$900,00 á R$1. 
000,00 – salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC privativo, 
1 vaga de garagem, no edifico : elevador, escadas, serviço 
de limpeza, portaria virtual, monitoramento 24h, WC para 
cadeirantes. 
CENTRO – R$1000,00+COND.  – 46m², recepção externa, 
ampla sala de espera, ar-condicionado, WC privativo
JD. PAU-PRETO – R$1100,00+COND.  – sala para área de 
saúde c/wc privativo, incluso água, luz, IPTU, ar condicio-
nado, lixo branco. 
VL. CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 46m², 2wc, 1 vaga 
de garagem

TERRENOS

VILA HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra

GALPÃO

JD. SANTA RITA – R$4. 400,00 –  219m², escritório, 4wc. 
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 

IMPERDÍVEL!! MORADA DO SOL casa de 04 cômodos 
em lote inteiro + uma casa simples nos fundos por 
apenas:  R$240.000,00
M. SOL  -  RUA - 57, 01 dormitórios, sala, cozinha 
–wc social -  lavanderia, garagem. Toda em  estru-
tura para sobrado. Oportunidade única!! Valor:  
apenas:  R$215.000,00 ac. financ, ou terreno no 
negócio. ou ainda, entrada + parcelamento direto 
com proprietário  
APTO NO EDIFICIL BEGONIAS - no M.do Sol com 62m2 
de área, 02 dormitórios – sala - cozinha - wc - lavanderia 
e 01 vaga de garagem coberta - totalmente reformado 
- lindo!! R$220.000,00 ac. financiamento. estuda entra-
da e parcelamento direto com o proprietário
APNTO NO CONDOMINIO VILLA DAS PRAÇAS - 
com 02 dormitórios –sala - cozinha - wc - lavanderia 
e 01 vaga de garagem coberta -  com armários pla-
nejados - lindo!! R$235.000,00 ac.financiamento ou 
troca com casa.  

SÍTIOS -  VENDE - SE 
SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000m², casa c/ 03 dormitó-
rios, 02 wcs , toda avarandada, gramada,  pomar, área 
de cultura, bosque, água de mina, 01 tanques com 
peixes abastecido com água por gravidade,  diversas 
árvores frutíferas, playground, a 12 km do cen-
tro,  R$390.000,00 aceita imóvel em Indaiatuba de 
igual ou menor valor, estuda entrada + parcelamento. 
ÁREA RURAL – Vende-se 20.000m²/40.000m² próxi-
mo a Monte Mor:  boa topografia; R$25,00 p/m².ac. 
veículo, ou imóveis. 
 

ALUGA - SE  CASAS   
JD. MORADA DO SOL (ANT - 10) (PAV.INF.):  01 - 
dorm, sala.coz –wc –garagem R$750,00 garantia:  
fiador 
jd. morada do sol (ant - 10) (PAV.SUP.):  01 - dorm, 
sala.coz –wc – sem garagem R$700,00 garantia:  
fiador 

JD. MORADA DO SOL (ANT - 27) (FUNDOS): 01 
- dorm, sala.coz –wc – sem garagem R$500,00 ga-
rantia: fiador 
JD. MORADA DO SOL (ANT - 34):  01 - dorm, sala.
coz –wc – R$500,00 garantia: fiador 
JD. MORADA DO SOL (ANT - 56). (FUNDOS):  01 dorm.
coz. –wc – lav  - R$ 600,00  garantia: fiador 
JD. MORADA DO SOL (ANT - 58). (FUNDOS):  01 dorm.
coz.  - sala–wc – lav – entrada para carro R$ 750,00 ga-
rantia: fiador 
JD. MORADA DO SOL (ANT - 58). (PAV. SUP): 03 
dorm.  - coz.  - sala–wc – lav – (sem garagem) R$ 900,00 
+ IPTU  garantia: fiador 
JD. MORADA DO SOL (ANT - 64): (PAV.SUP.) 01 
dorm.coz.  - sala–wc – lav – (sem garagem) R$ 700,00 
+ IPTU garantia: fiador 
JD. MORADA DO SOL (ANT - 82) (PAV. INF.):  02 
- dorm - sala - coz –wc – lav -  garagem R$ 900,00 
+IPTU  garantia: fiador 
JD. MORADA DO SOL (ANT - 87) (FRENTE): 01 - dorm 
- sala - coz –wc – lav -  garagem R$ 650,00  garantia: 
fiador 
 VILA BRIZOLLA:  (FRENTE) 01 - dorm -  sala - coz 
–wc – lav -  R$ 650,00 entrada para carro garantia: 
fiador 
JD. COLIBRIS:  02 dorm. (01 suite) - sala - coz - wc 
- lav - sacada 01 vaga de garagem R$1.100,00 + 
IPTU  garantia:  fiador 
 

ALUGA - SE  APARTAMENTO 
EDIFICIO NAÇOES:  02 dom -  sala -  coz - wc - lav -  01 
vaga de garagem coberta R$ 1.200,00 (já incluso 
condomínio e IPTU) garantia:  fiador 
  

SALAO COMERCIAL 
JARDIM MORADA DO SOL (RUA 70): (proximo a loja 
sonho meu) R$600,00 garantia:  fiador 
JARDIM MORADA DO SOL RUA 70:  (proximo a loja 
sonho meu) R$600,00 garantia: fiador
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classificados

Casa  com do rm e 
WC at:250 AC:50 no 
Jd .  Europa  R$290 
mil - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092 - (19) 
98136-7331.
Casa térrea - Cond. 
Vista Verde preço de 
ocasião - com 3 dor-
ms. (1 suíte), sala 2 
ambientes, cozinha 
americana (cooktop, 
forno a gás e coifa) la-
vanderia, churrasquei-
ra, quintal, TODA PLA-
NEJADA. Garagem 
p/ 3 carros (sendo 1 
coberta) F.: (19) 3394-
2197 /  (11) 98635-
7556. c/ Sr. JOÃO.
C a s a  t é r r e a  e m 
Cond. Terra Magna 
-  3  dorm.  Sendo 1 
suíte com closet com 
arm., lavabo, sala 2 
ambientes, pé direito 
alto, WC social, me-
zan ino ,  esc r i t ó r i o , 
coz. com planejados, 
4 vagas R$ 650.000 
aceito terreno em con-
domínio como parte 
de pagamento. Luiz 
creci 166776 F. (19) 
9.9177-7051 
C a s a  t é r r e a  e m 
Cond. Terra Magna, 
3 dorm. Sendo 1 su-
íte com closet com 
arm., lavabo, sala 2 
ambientes, PE direi-
to a l to,  WC socia l , 
mezanino, escritório, 
coz. Com planejados, 
4 vagas R$ 650.000 
aceito terreno em con-
domínio como parte 
de pagamento. Luiz 
creci 166776 F. (19) 
9.9147-5047.
Cond. Montreal Re-
sidece - Casa térrea 
nova 3 Dorm c/ste, sala, 
cozinha, pé direito alto, 
com armários embuti-
dos, churrasqueira, R$ 
475.000,00 Aceita Fin. 
Tr Edison (11) 98457-
7872 CRECI+ .

Casa Vende – Carlos 
Aldrovandi  – Casa 
térrea c/ habite-se 80m² 
Terreno 324m² AT co-
berta 210m² , 2 dorm 
grandes sendo 1c/ 
20m² e outro c/ 16m², 2 
WC, sala 25m², cozinha 
americana, varanda c/ 
ampla lavanderia, edí-
cula p/ churrasqueira 
40m², garagem para 4 
carros pequenos, espa-
ço de 65m² p/ piscina. 
R$410.000,00 - F.: (19) 
99913-9754 / 99167-
9278, e-mail: clayton.
framello@gmail.com
Casa Vende – Jd. Bela 
Vista – casa em Aveni-
da. Aceito financiamen-
to e estuda permuta. 
F: (19) 9.9117-5233 c/ 
Anderson
Casas - 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
econômica do terreno e 
da construção – consul-
te-nos F. (19) 98136-
7331 ou (19)3885-4500 
- CRECI 74.092.
Excelente casa térrea 
no Pq. São Lourenço 
a 50m do Pq. das Fru-
tas, 3 Dorms. (1 suíte), 
1 WC social, coz. c/ ar-
mários, lavanderia co-
berta e fechada, quin-
tal com churrasqueira, 
2 garagens cobertas, 
portão eletrônico. Bair-
ro diferenciado, bem ar-
borizado e fácil acesso 
ao Centro e a Rod. SP 
75. Documentação ok. 
Tratar (19) 3875- 0423 
ou 99346-7999 com 
proprietário. 
Imperdível!! permuta-
-se uma ótima casa em 
½ lote, no Jd.do Val-
le, por uma na cecap. 
base:R$320.000,00 
se for de maior valor, 
posso voltar até 30mil 
reais. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-
3294.
Jardim Montreal Re-
sidence casa 3 dorm. 
suíte, WC, sala, coz. 
Planej. ,lav. 2 vagas R$ 
495 mil creci 90879 F. 
(19) 9.8406- 6590

JARDIM REGINA  - 
Vendo casa c/ 3 dorm 
(1 suíte), coz, sala 2 
amb., área de serviço, 
WC Social, garagem 
p/ 2 carros, excelente 
localização. AT. 250m² 
AC. 160m² - Tratar (19) 
99444-9415 c/proprie-
tário.
Jd. Do Vale -  Casa 
c/ 3 dorm. (1 suíte) c/ 
móveis planejados, ar 
condicionado, garagem 
para 2 carros. Dire-
to com o proprietário. 
Aceito propostas. F.: 
99284-2674.
Jd. Europa com dorm 
e WC AT: 250 AC: 
50 R$290 mil F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092 Mor. Sol - rua-
57, 1 dormitórios sala, 
cozinha – WC social- 
lavanderia, garagem. 
toda em estrutura para 
sobrado.
Jd. Hubert - Vendo 
casa 2 dorm., sala, 
coz, WC, lavanderia 
coberta, churrasqueira, 
garagem coberta para 
2 carros, portão eletrô-
nico, próximo ao Par-
que Ecológico e Good 
Bom. R$280 Mil aceito 
permuta. Tratar: 3885-
0160/99106-1258.
Linda casa Jd. Park 
Real – Cond. fechado 
com portaria 24 horas, 
quadras poliesportivas, 
salão de festas e chur-
rasqueira, próx. Prefei-
tura/Parque Ecológico. 
Casa 3 dorm. (1 suíte), 
sala 2 ambientes com 
pé direito alto, cozinha 
americana com mó-
veis planejados, área 
gourmet, bom quintal, 
garagem 2 carros, aca-
bamento de primeira. 
R$420 MIL, aceito fi-
nanciamento. F: (19) 
98102-7090
oportunidade úni-
ca!!  valor: Apenas: 
R$215.000,00 Ac. fi-
nanc, ou terreno no 
negócio. F. 3017- 2608 
/ 99762-7997 3935-
3294.

Vendo Casa Cond. 
Santa Clara – AT 502 
M² / AC 340 M² C/ 
piscina, 04 Suítes/ 1 
Master R$1.900.000,00 
F. (19)97404-0445 c/ 
Márcia 
Vendo Casa Jd. Re-
gina R$ 490 mil - AT 
250M² AC 136M² 3 
dorms/ 1 suíte F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia 
Vendo ou troco casa 
no Bairro Maria Hele-
na por casa menor (2 
dormitórios). Terreno 
370m² com duas ca-
sas (186m² e 43m²) 
individuais com quintal. 
R$450.000,00 Tratar 
com proprietário F.: 
99237-6716 
Vila Areal - Casa com 
2 dorm. (1 suíte), WC, 
Coz, lavanderia, 1 vaga 
de garagem. Aceito ter-
reno como parte de pag-
to. Ou financiamento. 
R$250 Mil F.: 3329-
7003
Vila Maria Helena - com 
2 dorms. (1 suíte), sala, 
cozinha, WC Social e 
área de serviço. Gara-
gem p/ 2 carros com 
portão eletrônico. Casa 
nova, ótimo investimen-
to!! R$325.000,00 Mo-
biliada R$360.000,00 
F.: (19) 3894-6182 / 
9.9450-2461. 
 

Alugo 2 casas no bair-
ro Tombadouro com 2 
dorm, sala, cozinha e 
WC , com quintal grande 
R$ 1.000,00 cada uma  
Regina creci 167606 
– F. 9.9177-7051 what-
sapp 
Alugo apto Umuarama 
- 2 dorm. Sendo 1 com 
armário , sala, cozinha, 
e 1 vaga de garagem 
coberta R$ 950,00 (In-
cluso condomínio e 
IPTU) – Regina creci 
167606 F. 9.9177.7051 
whatsapp

Classificados20B

Apto Residencial Jato-
ba – 3D. sendo 1 suite c/ 
closet, WC social, sala 
2 amb., coz. planej., 2 
vagas cobertas, 120m2 
R$790.000 (aceita apto 
em SP pelo mesmo va-
lor. F. 9.9147-5947 c/ 
Luiz - Creci 166776
Edifício Belvedere - 
Apto. 3 dorm (1 suíte) 
c/ móveis planejados 
e cozinha gourmet. 
R$330.000,00. Direto 
com o proprietário. F.: 
99284-2674
Oportunidade - Con-
domínio Reserva Vista 
Verde, compro apto de 
particular, favor ligar 
para 19 991342579 falar 
com Rita 
Oportunidade! Apar-
tamento de 2 dormitó-
rios 1 vaga de garagem 
60m² de construção. 
R$35.000,00 de entrada 
+ R$2.000,00 por mês 
direto com o proprietário. 
F. 3017- 2608 / 99762-
7997 / 3935-3294. 
Vendo Apto Imagine - 3 
Dorms./ 1 Suíte- 2Vagas. 
De R$ 713.169,00 Por 
R$ 570.000,00. Aceita 
veículo como parte e 
pagamento e financia-
mento. (19) 97404-0445 
c/ Márcia
Vendo Apto. em Sal-
to Cond. Fechado c/ 
2D, unidade térrea c/ 
2 áreas privativas e 1 
vaga de gar.R$175.000 
F. (19) 99444-9415 c/
proprietário. Aceita fi-
nanciamento
Vendo apto. R$215mil 
– SPAZIO ILLUMINA-
RI, condomínio com 
infraestrutura de lazer 
completa, portaria 24 
horas, ótima localização, 
apto. 2 quartos, sala 
2 ambientes, cozinha 
planejada, 2º andar, 
Condomínio R$187,00 
- IPTU R$57,00. F: (19) 
98102-7090
Vendo/alugo Office 
Premium – Sala Com. 
40 m² 280 mi l /  R$ 
1.300,00 F. (19)97404-
0445 c/ Márcia

 
Aluga-se apto Condo-
mínio Village Azaleia 
- 3 quartos, sala, coz, 
wc, salão de festas, 
playground, quadra, 
quiosque no direto com 
proprietário. R$ 950,00 
mais IPTU e condomí-
nio F. 9.9885-0454 com 
Juliana ou 9.9315-5273 
com Rafael.
Alugo apto Bosque 
dos Indaias   -  2 dorm. 
, sala 2 ambientes, co-
zinha, e 1 vaga de gara-
gem, no primeiro andar 
R$ 1.000,00 ( +  cond.  
200,00 e  56,00  IPTU) 
F. 9.9177-7051 what-
sapp c/ Regina creci 
167606                                                                                                                                          
Alugo Apto. no Cen-
tro, Edifício Ana Lúcia, 
5ºandar, 3 dormitórios 
(1 suíte), sala ampla 2 
ambientes com sacada, 
cozinha, área de serviço 
com WC empregada, WC 
social, 120m² área útil, 
aquecedor central à gás, 
2 vagas cobertas, portaria 
24 horas com segurança. 
R$ 800,00 + condomínio 
+ IPTU Fones: 3875-
4297 / (19)99725-2157 
whatsapp

Apto Alugo – Edif. Paul 
Harris, (2 quartos 1 suíte), 
sala 2 ambientes, sacada, 
garagem coberta. Ótima 
localização, próximo ao 
Paulistão, Av. Presiden-
te Kennedy. R$1400,00 
(Condom+IPTU Incluso). 
F: (19) 98102-7090.
Apto no Cond. Spazio 
Iluminari - sendo 2 dorm,  
coz. americana, sala 2 
ambientes R$ 950,00 
(incluso Cond. + Iptu) F. 
9.9177-7051 c/  Regina 
Kuga creci 167606
C o n d .  G r a n  V i l -
le – apto 3 dorm. com 
suíte,1vaga cond. com 
área de lazer completa 
– R$ 1.200,00 + Cond. e 
IPTU creci 167606 F. 19 
99177.7051.
Vendo/alugo Office Pre-
mium - Sala Com. 40 
m² 280 mil/ R$ 1.300,00 
F. (19) 97404-0445 c/ 
Márcia 
 

Chácara  no Olho 
D’água - 1000m², terre-
no plano, cercado, água 
encanada, esgoto, pés 
de fruta - R$120 MIL (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092

Alugo um quarto com 
banheiro no centro da 
cidade, ir ver no local 
na parte da manhã, Rua 
Pedro Gonçalves, 1249 
fundos
Casa alugo – Vila Cas-
telo Branco – casa c\ 
3 dor, sala, wc, coz. 
Americana, vagas p/ 3 
carros. Excelente loca-
lização. R$1.400,00. F 
(19)3894-7078 Imob. 
Z10/ 3935-7666 Imob. 
GPS
Cidade Nova I - Casa  
com 2 dorm. 2 salas, 
cozinha americana, 
próximo ao shopping 
Pólo, pq. Ecológico R$ 
1.350,00 + Iptu 95,00 
F. 9.9177-7051 - creci 
167606
Cond. Vista Verde – 3 
dorm. sendo 1 suite, 
com armários planeja-
dos, cozinha ampla e la-
vanderia com armários 
planejados, sala ampla, 
garagem para 2 carros. 
Quintal com churras-
queira R$2.500,00 + 
Iptu. 205,00 F. 9.9177-
7051 c/ Regina Kuga 
creci 167606
Sobrado na Cidade 
Nova, piso superior com 3 
dorm, 1 suíte com banhei-
ra , WC, piso inferior sala, 
cozinha com armários, la-
vanderia área goumet no 
fundo, com 1 dormitório e 
1 WC Com 2 vagas portão 
eletrônico . R$2.400,00 + 
IPTU. Tr. Regina Kuga 
creci 167606 –F. (19) 
9.177.7051

 
Apto Edificio Rachid 
- com 3 dorm. sendo 1 
suite, sala com sacada 
cozinha com armários, 1 
vaga de garagem 84m2 
F. 9.9147-5947 c/ Luiz 
creci 166776  
Vendo Apto. Due - 03 
dorm./1 suíte 96 m² R$ 
630 mil F.(19) 97404-
0445 C/Márcia



classificados
Sítio em Piedade SP, 
26.000m², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada, 
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade, diversas 
árvores frutíferas, play 
ground ,a 12 km do cen-
tro, R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F. 3017-2608 
/99762- 997 / 3935-3294.
Sítio em Toledo, pró-
x i m o  a  B r a g a n ç a 
Paulista.13.000m², casa 
semi-acabada c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs – toda 
avarandada, gramada, 
pasto, pomar, boa to-
pografia, água de mina, 
2 tanques com peixes 
sendo um compartilhado 
e outro exclusivo, diver-
sas aves, e árvores fru-
tíferas, a 8 km do centro, 
de frente para o asfalto, 
R$270.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamento. 
F. 3017-2608 / 99762-
7997 / 3935- 3294. 
Vendo ou troco chácara 
de 1100m², AC 120m², 
com 3 quartos (2 suítes), 
área gourmet, piscina, 
churrasqueira e área 
frutífera por casa nas 
imediações da cidade. 
R$520 mil F.: (19) 3816-
2011 / 99722-0972

 
Cond. Magna – Vendo 
terreno de 420m². Aceito 
troca por terreno de me-
nor valor e carro. R$420 
MIL. Tratar c\ Natal no 
tel: (19) 99415-1695 \ 
98862-3226

C o n d o m í n i o  T e r -
ra  agna  -  t e r reno 
de 360m quadrados 
com boa topografia 
R$225.000 F. 9.9177-
7051.
Jardim Bela Vista 
com 300m² R$155 mil 
F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092.
O p o r t u n i d a d e  – 
T e r r e n o   1 5 0 m ² . 
R$90.000,00 à vista 
ou R$ 30 mil de en-
trada + parcelas. F. 
(19) 97404-0445 com 
Márcia.
Vendo Terreno Co-
mercial – Jardim Es-
p lanada,  472m² ao 
lado  da  Pre fe i tu ra 
R$520 Mil, aceito pro-
posta. F: (19) 98102-
7090. 
Vendo / alugo Ter-
reno Jardim Regi-
na - 615 m² R$ 925 
mil / R$ 2.000,00 F. 
(19) 97404-0445 c/ 
Márcia

V e n d e - s e  l o j a  d e 
produtos e serviços 
de informática e ce-
lu la r  no  cen t ro  de 
Salto. Fabiano (19) 
9 .9976-6822 /  (11) 
9.9590-5529.

 
Bicicletas novas e bi-
cicletas duplas. Rua Al-
berto Santos Dumont, 73 
(próximo ao cemitério). 
F: (19) 2516-5110 c/ Fer-
nando 
Cabeçote com válvulas 
Iveco 3510 ano 1997. 
R$3000,00.
Colchão de Casal, exce-
lente estado “Novíssimo” 
D45. F: (19)9 83787713 
ou 19 991329090 - AN-
TONIO
Diversos - Tapete para 
sala, quadro de flores 
para sala, TV 14” precisa 
de conserto, mesa de 
centro de vidro, vendo ou 
troco urgente por falta de 
espaço Rua: Argentina, 
365 - Vl. Castelo Branco 
F. 9.9767-8484
Diversos - Vendo - Ta-
pete castor (pelo alto), 2 
TV de 14 (uma precisa 
de concerto), mesa de 
centro de vidro, 1 quadro 
de flores e 1 abajur. Pre-
ço de oportunidade. F: 
3016-4493
Fritadeira Actifry Arno 
Semi-nova pouco uso 
R$300,00 Fones: 3017-
5541 / 99259-1877 (claro)
Geladeira Duplex Bras-
temp Frostfree em perfei-
to estado F.: 99324-7676
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Manequins feminina 
a unidade R$80 per-
na, feminina a R$60 e 
masculino a R$100. F. 
(19)99558- 7182 What-
sApp. Obs: Valor é para 
retirar, para entregar su-
jeito a alteração no valor 
Maq. de Lavar Bastemp 
110V F.: 99324-7676 
Motor arranque Ive-
co 3510 ano 1997. 
R$300,00. F: (19) 3835-
3350 Paulo
Multiprocessador Phil-
co Master-Pró 9 em 1 
na caixa R$200 F.: 3017- 
5541 / 99259-1877 (Claro)
OVOS DE PÀSCOA DA 
FER - Ovos de chocola-
te, trufados e bolo Ovo 
de Páscoa. Ovos= 100g 
R$10,00, 250g R$16,00, 
350g R$20,00, 500g 
R$30,00 e 1Kg R$60,00. 
Bolo Ovo de Páscoa 
R$30,00 unidade. F.: 
3329-7003
Transformador 110/220 
ou 220/110. 75000 vts. 
R$450,00. F: (19) 3835-
3350 Paulo
Troco várias bicicletas 
novas por carro valor + 
30.000,00 F: (19) 3835-
3350 Paulo 
TV LED 32” SAMSUNG 
em bom estado, com 
conversor digital. Oferta 
pagamento a vista. Con-
tato F: 98143-4184
Uma bicicleta Aro 26 
21 marchas em ótimo 
estado. F.: 99324-7676

Vendo Cortador de 
grama Trapp  Mod. 
ME - 350. Motor 1Cv 
1540RPM $280,00. F.: 
3017-5541 / 99259-1877 
Claro
Vendo Gel para dor 
Muscular: Tipo Dotorzi-
nho, com banha de car-
neiro, arnica e anti-infla-
matório muscular F: (19) 
99830-0614 / Whats 
98996-4867
Vendo Mesa de Com-
putador, MDF Imbuia 
0,50 x 1,10. Bom estado 
R$80,00. F.: 3017-5541 
/ 99259-1877 Claro
Vendo sala de jantar 
Luis XV completa ou se-
parada. (Só a mesa com 
10 cadeiras R$6.900,00)
Vendo Sofá retrátil 
Mod. Grécia 3/2 luga-
res, tecido suede. Vendo 
separado. F.: 3017-5541 
/ 99259-1877 Claro

 
Dell Rey 90 - completo, 
direção, trava, vidros 
elétricos e desemba-
çador traseiro. R$4000 
aceito propostas. Tr. 
993347959 Roberto
Oportunidade - Vendo 
C3 Exclusive, ano 2009, 
Md. 2010. R$17 Mil F.: 
3329-7003

Vendo i30 cor prata 
ano 2011 teto solar ban-
co de couro automático 
completo 19 991494826 
Reinaldo
 

Cuidadora - ofereço 
me para cuidar de ido-
sos, criancas,pessoas 
com necessidades es-
peciais etc. Atendimen-
to residencial e hos-
pitalar. Cursanso Tec 
Enfermagem. Possuo 
experiencia e referen-
cias. F. 9.8951-0353 / 
9.9980-2723 c/ Evelyn
Ofereço-me como cui-
dadora de idosos, pes-
soas com necessidades 
especiais etc. Residen-
cial e hospitalar. Cur-
sando enfermagem F. 
9.9980-2723.
Ofereço-me como em-
preiteiro de obras do bá-
sico ao ao acabamento. 
Aceito carro e moto. Fone: 
3318- 3573 (Evandro) 
Ofereço-me como ma-
rido de aluguel - Odair 
F.: 99776- 6841/99130-
7264. 
Ofereço-me como ma-
rido de aluguel. Faço 
consertos gerais em 
residências (hidráuli-
ca, elétrica e etc.). F: 
9.9830-0614 c/ Kiko.

Ofereço-me como mas-
sagista – Maria Cícera F: 
2516-0217.
Ofereço-me como Mo-
torista. Categorias A/D. 
Exp. c/ cargas de peque-
nos e grandes portes. F: 
3936- 4053/ 99804-7578.
Ofereço-me como pedrei-
ro, encanador e reformas 
em gerais (Construção ci-
vil) João (19)98329-8580.
Ofereço-me p/ trab.como 
freelancer em auxiliar de 
cozinha, balconista de pa-
daria ou sorveteria. Renata 
Aparecida. F.: 3935-7618.
Ofereço-me para conser-
to de maquina de costura 
industrial e doméstica F: 
(19) 99212-1731.
Ofereço-me para cuidar 
de crianças. Formada 
em pedagogia. Contato. 
3834- 8345 / 99411-7179.
Ofereço-me p/ cuidar de 
idosos, crianças, pessoas 
c/ necessidades especiais 
etc. Atendimento residen-
cial e hospitalar. Cursando 
Tec. Enfermagem. Possuo 
experiência e referencias. 
Evelyn 9.8951- 0353 / 
9.9980-2723.
Ofereço-me para fazer 
faxina e passar roupa. 
Fone: 99595- 9448 – 
Sueli.
Ofereço-me para fazer 
trabalhos de corte de 
grama e limpeza de ter-
reno. Tenho máquina. 
Tratar com Denis (11) 
952237579

Ofereço-me p/ manut. em 
máq. de costura industrial: 
Galoneira, Caseadeira, 
Reta, Overloque, 2 Ag, 
Travete. F.: 99212-1731.
Ofereço-me para Mo-
torista administrativo 
(senhor) CNH “D”. Bom 
conhecimento Capital e 
Interior – Fixo ou Free-
lancer F (19) 99793-4700.
Ofereço-me p/ qualquer 
reparo em sua resi. (Hidráu-
lica, elétrica, piso, pintura, 
telhado, etc... F: (19) 99830-
0614 / Whats 98996-4867.
Ofereço-me p/ trab. 
como caseiro ou cha-
careiro. Tenho 39 anos, 
divorciado, s/ filhos. Faço 
trabalhos de jardinagem 
(corte de grama) também. 
Tenho maquina, não te-
nho vícios. Tratar com 
Denis (11) 952237579.
Ofereço-me p/ trab.como 
cuidadora de idoso, diurno 
ou noturno, em hospitais 
e residência. F : 9.9479-
0454 ou 2516-7008
Ofereço-me p/ trab. como 
cuidadora de idosos. Pos-
suo referencia. Tratar c/ 
Leni F: 3894-4778. 
Ofereço-me p/ trabalho 
como Aux. de Enfermagem, 
babá ou cuidadora c/ Coren. 
Disp. de horário. F: (19) 
3894- 1610 / 98985-8142.
Promoção Pé + Mão gratis 
sobrancelha. Selamento a 
partir de R$40,00 (ganha 
corte) atendo também a 
domicilio. F.: 3935-0499.
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 
1084 – Centro - Indaiatuba.

Envie seu currículo pelo 
E-mail: selecao@joblinerh.com.br
Acesse o site: www.joblinerh.com.br
Fone: (19) 3834-8862 / 3835-52155

AUXILIAR DE ESTOQUE – Ensino 
médio completo. Experiência em esto-
que e cadastro de materias. Residir em 
Indaiatuba. Para trabalhar em comércio.
AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / MASC) 
– Possuir experiência na função. Para 
trabalhar em Limpeza de empresas e 
condomínios. Disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba. 
FERRAMENTEIRO – Experiência em 
construção e manutenção de moldes 
plásticos e operação de máquinas de fer-
ramentaria como fresa, retífica e torno.
MACHEIRO - Experiência na função 
comprovada em Carteira. Para trabalhar 
em empresa do Ramo de Fundição. 
Residir em Indaiatuba.
MOLDADOR - Experiência na função 
comprovada em Carteira. Para trabalhar 
em empresa do Ramo de Fundição. 
Residir em Indaiatuba.
PASSADOR (A) - Para trabalhar em 
lavanderia Industrial. Residir em Indaia-
tuba. Possuir experiência em produção 
ou serviços gerais. Disponibilidade de 
horário.
PORTEIRO VIGIA – Possuir experiência 
em controle de acesso, ronda e monito-
ramento. Ensino médio completo. Co-
nhecimentos em Informática. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
Possuir Curso Técnico na área de 
Ferramentaria. Conhecimentos em 
Leitura e Interpretação de Desenho 
e instrumentos de medição. Noções 
básicas de ISO TS 16949. Irá atuar na 
manutenção de moldes com gavetas, 
núcleos rotativos, câmara quente, 
engrenagens de precisão e  moldes em 
inox hospitalares. Residir em Indaiatuba 
ou região. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos.
PREPARADOR DE MÁQUINAS – 
Possuir experiência como trocador de 
moldes e preparador de máquinas inje-
tora. Ensino médio completo. Residir em 
Indaiatuba, Campinas, Hortolândia, Elias 
Fausto ou Monte Mor. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – Pos-
suir formação Técnica com certificado. 
Curso atualizado com certificado de 
NR10. Desejável Curso com certificado 
de NR 12. Experiência nas áreas Hidráu-
lica, Mecânica e Eletro-eletrônica de má-
quinas injetoras. Irá realizar manutenção 
predial e em máquinas injetoras  (Romi, 
Engel,  Battenfeld e Sandretto). Residir 
em Indaiatuba, Monte Mor, Hortolândia 
ou Campinas.
TÉCNICO DE PROCESSOS – Possuir 
Técnico em Plásticos. Experiência em 
controle de arquivos de parâmetros de 
processos. Try-out, construção e troca 
de moldes. Conhecimentos em Ferra-
mentas da qualidade (FMEA e PPAP). 
Residir em Indaiatuba, Campinas, 
Hortolândia, Elias Fausto ou Monte Mor. 
Disponibilidade para trabalhar em turnos.
ZELADOR – Possuir experiência em 
manutenção predial, corte de grama e 
pequenos reparos prediais, tais como: 
pintura, encanamento e elétrica básica. 
Residir em Indaiatuba. 

empregos

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

selecionar a vaga para se candidatar.
RUA 13 DE MAIO, 720 - CENTRO - 
INDAIATUBA / SP - CEP 13.330-000 

 FONE/FAX: (19) 3875-3759

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.

Ajudante de carga e descarga – 1 
Auxiliar de almoxarifado – 1 
Auxiliar de enfermagem – 1 
Baba – 1 
Confeiteiro – 1 
Consultor de vendas – 1 
Funileiro de auto – 1 
Mecânico de manutenção de maqui-
nas – 1 
Motorista de betoneira – 1 
Motorista de caminhão - 1
Oficial de manutenção predial – 1 
Operador de prensa – 1 
Representante comercial – 1 
Retificador de motores de auto – 1 
Técnico em ar condicionado – 1 
Técnico químico – 1 

Vagas on-line, sujeitas a alterações a 
qualquer momento. Para saber a em-
presa e dados da vaga comparecer 
ao Pat com todos os documentos.

ANALISTA DE CONTROLE QUALIDA-
DE JR (7926): Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br e selecionar 
a vaga para se candidatar.
ANALISTA DE SISTEMA (7963): Inte-
ressados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
ANALISTA FINANCEIRO (7907): Inte-
ressados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE 
VENDAS (7959): Interessados entrar 
no site www.skalaempregos.com.br e 
selecionar a vaga para se candidatar.
ASSISTENTE DE OPERAÇÕES LO-
GÍSTICA (7976): Interessados entrar 
no site www.skalaempregos.com.br e 
selecionar a vaga para se candidatar.
ASSISTENTE DEPTO PESSOAL 
(7951): Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
ASSISTENTE FATURAMENTO (7970): 
Interessados entrar no site www.skalaem-
pregos.com.br e selecionar a vaga para 
se candidatar.
ASSISTENTE LOGÍSTICO (7955): 
Interessados entrar no site www.skala-
empregos.com.br e selecionar a vaga 
para se candidatar.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7944):  
Interessados entrar no site www.skala-
empregos.com.br e selecionar a vaga 
para se candidatar.
AUXILIAR DE LIMPEZA (7964): Interes-
sados entrar no site www.skalaempregos.
com.br e selecionar a vaga para se 
candidatar.
AUXILIAR DE VENDAS (7967): Interes-
sados entrar no site www.skalaempregos.
com.br e selecionar a vaga para se 
candidatar.
AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSO-
AL (7958): Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br e selecionar 
a vaga para se candidatar.
AUXILIAR INSPEÇÃO DE QUALIDADE 
(7973): Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
DESENHISTA PROJETISTA (7969): 
Interessados entrar no site www.skala-
empregos.com.br e selecionar a vaga 
para se candidatar.
ESTAGIÁRIO /TEC. ELETRÔNICO 
(7945): Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecionar a 
vaga para se candidatar.
ESTOQUISTA AUXILIAR (7974): 
Interessados entrar no site www.skala-
empregos.com.br e selecionar a vaga 
para se candidatar.
FERRAMENTEIRO (7934): Interessados 
entrar no site www.skalaempregos.com.
br e selecionar a vaga para se candidatar.
LÍDER LOGÍSTICO (7952): Interessa-
dos entrar no site www.skalaempregos.
com.br e selecionar a vaga para se 
candidatar.
MECANICO MANUTENCAO (7949): 
Interessados entrar no site www.skala-
empregos.com.br e selecionar a vaga 
para se candidatar.

Enviar currículo para: rh@atentoseg.
com.br ou comparecer no endereço 

com currículo: Av. Fábio Ferraz Bicu-
do, 411 - Jd. Esplanada - Próximo a 
Padaria Suíça do Parque Ecológico - 

Fones: 3329-2663 ou 3329-2669

ESTAMOS CONTRATANDO

Auxiliar de Limpeza – Expe-
riência na função. Desejável 
experiência com l impeza 
residencial. Disponibilidade 
de horário.

Porteiro – Desejável expe-
riência em portaria, ter co-
nhecimento em informática e 
em sistema informatizado. Ter 
disponibilidade de horário para o 
período diurno na escala 12x36. 
Desejável CNH A/B (carro e 
moto) e condução própria.
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