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A Secretaria de Governo 
da Prefeitura de Indaiatuba, 
comandada pelo secretário 
Renato Stochi contabiliza as 
ações idealizadas em 2017. 
Um dos destaques foi a pro-
moção de palestras gratuitas 
para o setor empresarial, como 
forma de capacitação e desen-
volvimento.

O preço do gás de cozinha foi 
reajustado em 8,9%, pela Petro-
brás. Com isso o botijão de gás 
pode chegar ao valor de R$ 65, 
porém cabe às distribuidoras e 
revendedores repassarem ou não 
o aumento. Este é o sexto aumento 
do ano realizado pela companhia.

Com entrada em vigor pre-
vista para 1º de janeiro do ano 
que vem, a tarifa branca de 
energia elétrica pode representar 
uma diminuição no valor da 
conta de luz para os que con-
sumirem menos nos horários 
de pico (entre as 19h e as 21h). 

Depois de ter registrado 
retirada líquida (mais saques 
que depósitos) em outubro, a 
caderneta de poupança voltou 
a atrair o interesse dos brasi-
leiros em novembro. No mês 
passado, a captação líquida 
somou R$ 3,92 bilhões.

Na manhã desta terça-feira, 
uma ligação ao telefone de 
emergência da guarda civil, o 
153, relatava que um indivíduo 
foi detido pelo segurança parti-
cular de um posto de gasolina, 
após tentar efetuar um roubo a 
loja de conveniência do posto.

O Festival Esporte Ci-
dadão já começou e segue 
até o dia 15 de dezembro e 
no evento os participantes 
farão demonstrações das 
atividades nas modalida-
des atletismo, handebol, 
beisebol, futsal, ginástica 
artística, entre outros. 

O Clube do Bem está ar-
recadando brinquedos para 
serem distribuídos no Natal 
para as crianças carentes de 
vários bairros da cidade. A 
campanha Natal do Bem se-
gue até o dia 15 de dezembro e 
as 80 caixas estão espalhadas 
em diversos pontos da cidade. 

Investigadores da Delegacia 
Especializada em Crimes Fazen-
dários e Contra a Administração 
Pública (Defaz) estiveram em 
Indaiatuba na manhã de quarta-
-feira, dia 6, para cumprir man-
dado de prisão do empresário 
Theo Marlon Medina.

Amanhã, dia 9, a partir das 
20 horas ocorre a 22ª edição 
do Evolution of Fighters no 
Ed Lutas CT localizado na 
Alameda Doutor José, 863, 
Jardim Pedroso. E esta edição 
promete grandes combates 
que disputam o cinturão.
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Secretaria de Governo 
realiza o balanço das 
ações de 2017

Petrobrás anuncia novo 
aumento no preço do 
gás de cozinha

Tarifa branca de 
energia entra em 
vigor dia 1º de janeiro

Poupança tem 
melhor resultado 
em quatro anos

Loja de conveniência 
sofre tentativa de 
roubo

Festival Esporte 
Cidadão segue até 
o dia 15

Clube do Bem 
arrecada brinquedos 
para crianças carentes 

“Operação Crédito 
Podre” prende 
empresário de Indaiatuba 

22º Evolution of 
Fighters acontece 
amanhã

MÚSICA PRISÃO

Concerto de Natal reúne os três 
maiores grupos musicais da cidade

Assaltantes são detidos pela 
Guarda após perseguição

Prefeitura realiza 
vários eventos em 
comemoração ao 

aniversário da 
cidade

ELIANDRO FIGUEIRA

DIVULGAÇÃO

Cidade comemora 187 
anos amanhã

Os três maiores grupos musicais de Indaiatuba, a Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, 
Corporação musical Villa-Lobos e o Coral Cidade de Indaiatuba, vão se reunir em dois dias 
de dezembro para promover o Concerto de Natal inesquecível para a população.  Pág. 16A

Dois bandidos de São Paulo rou-
baram um carro de um homem na 
manhã desta terça-feira (5) e acaba-
ram sendo presos após uma persegui-
ção policial na Estrada do Saltinho. 
De acordo com os guardas, o carro 
havia sido roubado na avenida Fábio 
Roberto Barnabé. Pág. 11A

Indaiatuba completa amanhã, dia 9 de dezembro, 187 anos de história. História esta que teve início em 1830 e de lá pra cá a cidade se desenvolveu de 
forma ordenada e ultrapassou muitas cidades da região. Págs. 04A e 05A

COMANDO NOTÍCIA

ELEITOR CEMICICLISMO

O brasileiro poderá a par-
tir de agora dispensar o uso 
do título de eleitor em papel. 
O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) lançou no dia 1º 
um aplicativo de celular que 
substitui a necessidade de 
portar o documento na hora 
de votar.

Mais de 80% dos estados 
já aderiram ao Cadastro Na-
cional de Estações Móveis 
Impedidas (Cemi), que per-
mite o bloqueio de celulares 
extraviados, furtados ou rou-
bados. Em novembro, 48,9 
milhões de celulares foram 
bloqueados.

O ciclista Gideoni Mon-
teiro (Indaiatuba/HTPro 
Nutrition/Shimano) foi um 
dos principais destaques 
do Campeonato Brasileiro 
de Ciclismo de Pista 2017. 
A competição realizada no 
Velódromo Municipal de 
Indaiatuba (SP), 
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TSE lança aplicativo 
para substituir título 
de eleitor em papel

80% dos estados 
aderem ao bloqueio 
de celular furtado

Gideoni Monteiro 
conquista títulos 
por equipes 
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Os Desafios da Profissão

Dra. Renata Gonçalves Silva - Especialista em Ortodontia / CROSP 78643 - dra.renata@bellesante.com.br
www.bellesante.com.br

Olá, pessoal!
Tenho certeza de que não somente na minha área de atuação, mas na grande maioria das 

profissões, a evolução e a modernidade fazem parte do principal desafio para o sucesso e os 
nossos esforços se voltam basicamente a estudar e caminhar com a tecnologia de ponta.

Quando terminei a minha Graduação, depois de tantos livros e estudos, pensava: agora eu 
vou trabalhar! Já aprendi tudo o que há de melhor, a minha Faculdade é ótima e agora só preciso 
colocar em prática tudo o que aprendi.

Que ilusão! Como as coisas mudam! Se eu tivesse parado os meus estudos por lá, com certeza 
estaria fazendo o que a grande maioria dos profissionais fazem: o mesmo.

Graças a Deus, sempre tive interesse pelo novo, pelo mais confortável para os meus clientes 
(pacientes, no meu caso), pela eficiência e estética a favor do meu trabalho. Isso me motiva dia-
riamente a querer aprender mais, a buscar pelo novo, a me esforçar não somente no consultório, 
mas nos livros e Congressos ao invés de me conformar e, ainda pior, querer que os meus clientes 
se conformem também com a estabilidade, debochando da tecnologia e da evolução constante.

Claro que não é fácil. O fácil é fazer o mesmo.
Moro longe da minha família, muitas vezes durmo longe de casa, preciso faltar de aniversários, 

encontros familiares e jantares com pessoas especiais por estar muitas vezes longe. Mas sei o 
quanto isso é importante para a minha realização pessoal, nem digo somente para a realização 
profissional.

O mundo moderno é assim, e como isso me deixa feliz! Por que?! A gratidão e o reconhe-
cimento pelos nossos esforços vêm. Com certeza, vêm! Ver os meus pacientes com os dentes 
lindos, sorrindo mais, mastigando melhor, e, feliz com a escolha feita há 1, 2 anos atrás quando 
começamos o tratamento. Isso não tem preço! Acreditem!

Eu vim falar tudo isso para vocês pois aquilo que coloco em prática na minha vida e tenho 
retorno e satisfação, eu não escondo, passo para muitas outras pessoas. Não vale a pena desa-
nimar. Não vale a pena se conformar e ser como todos. 

O caminho é longo, esforço vai ser a sua principal ação. Mas quem disse que se esforçar não 
faz parte da felicidade?!

opinião
Editorial

Parabéns Indaiatuba 
pelos seus 187 anos

Amanhã Indaiatuba apagará mais uma velinha: 187 
anos de história para contar. Mas, será que temos motivo 
para comemorar?

Muito se tem feito pelo munícipes visto a apresentação 
do balanço 2017 realizada na manhã de quarta-feira pelo 
prefeito Nilson Gaspar. Porém, a cidade ainda possui 
inúmeros problemas e reclamações de moradores em 
diversos setores da cidade com destaque para a saúde 
e transporte público. Problemas estes que são antigos, 
porém não resolvidos ou resolvidos, porém não atingindo 
a satisfação dos moradores locais.

É nítido que algo de fato está sendo feito pela cidade 
para se tornar cada dia melhor, visto que Indaiatuba foi 
considerada uma das melhores cidades do interior de 
São Paulo para se viver. Também é notório que a cidade 
evoluiu e muito nesses 187 anos.

Eu só desejo que a cidade evoluía cada vez mais e 
que plante bons frutos para que os munícipes de hoje e 
amanhã colham os melhores frutos que a cidade possa 
oferecer.

Artigos

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

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.

9 SAB 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

9 SAB 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158

10 DOM.   NÃO OPERA

11 SEG. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 

11 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

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

11 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

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

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

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

12 TER. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia

12 TER. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

12 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

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

12 TER. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador

13 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860

13 QUAR. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

13 QUAR. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860

13 QUAR. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)

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

13 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

14 QUIN. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

14 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

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

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

14 QUIN. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

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

15 SEX. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke

15 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)

15 SEX. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657

15 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)

15 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

15 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

RADARES DIAS - 09 A 15/12

www.facebook.com/jornalmaisexpressaoClassificados grátis - Faça o seu! (19) 9.8133-0849

O que você 
pretende 
fazer com o 
13º salário?

Enquete

Siméia Mota, 28 anos, aju-
dante de cozinha
Irei guardar para dar de entra-
da em um carro

Gloria Morales, 74 anos, 
aposentada
Irei guardar para pagar as 
contas, geralmente o 13º vai 
para isso 

Selma Aparecida Mendonça, 57 
anos, agente de serviço escolar 
Pretendo pagar as contas e as 
dívidas

Claudio Maestro, 55 anos, 
professor
Pretendo viajar, ir para Bue-
nos Aires

José Moro, 75 anos, aposentado
Irei guardar para pagar as 
contas de início de ano, como 
o IPTU e o IPVA

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.) 

Para ter um bom 2018
Nós não teremos sucesso sozinhos. Deveremos estar nos aperfeiçoando constantemente “Havia um 

velho sentado à beira de uma estrada, na entrada de uma cidade”. Veio um viajante e sentou ao lado do 
velhinho. Enquanto os dois estavam ali conversando, chega um jovem e faz a seguinte pergunta para o 
velhinho: Que tipo de pessoas vive nesta cidade? O velhinho olha para o jovem e diz assim: Que tipo de 
pessoas vive na cidade de onde você veio? E o jovem respondeu: Nunca vi pessoas ruins daquele jeito, 
egoísta, desanimada, aquilo não é lugar para viver, é um inferno, estou procurando outro lugar para morar. 
E aí como são as pessoas que vivem aqui? O velhinho respondeu: As pessoas aqui não são muito boas, 
não. São egoístas, só pensam no dinheiro, aqui ninguém gosta de ninguém. Só pensam em si mesmo. 
O jovem respondeu: Aqui eu não fico.  Passando algum tempo estava o velhinho e o mesmo viajante 
sentado no mesmo local, aí chegou outro jovem e faz a mesma pergunta: Que tipo de pessoas vive nesta 
cidade? O velhinho olha para o jovem e faz a seguinte pergunta: Que tipo de pessoas vive na cidade de 
onde você veio? O jovem respondeu: Olha, aquilo é coisa maravilhosa. As pessoas são fantásticas. Eu me 
dava tão bem com as pessoas. Todo mundo me ajudava. Todo mundo se ajudava. Aquela cidade era uma 
comunidade, era uma coisa maravilhosa. E aí? O velhinho respondeu: Você nunca vai encontrar pessoas 
tão boas como o pessoal desta cidade. Aqui as pessoas fazem mutirões, mutirões para lá, mutirões para cá, 
cidade perfeita, todo mundo toma cerveja junto, conta piada, brinca. A qualquer hora que você precisar 
tem gente pra te ajudar. O jovem ficou morando na cidade. Aí o viajante olha para o velhinho e diz assim: 
Que tipo de pessoas vive nesta cidade? Um dia você diz uma coisa, e hoje você diz outra. Que tipo de 
pessoas vive nesta cidade? O velhinho respondeu: O mesmo tipo de pessoas que vivem em qualquer lugar 
do mundo. Você pode ir para a Europa, para o USA, que lá vivem os mesmos tipos de pessoas. Depende 
de quem? De nós mesmos. Nós é que fazemos o ambiente onde nós moramos ou trabalhamos. , FAÇA 
TREINAMENTO  SIGNA1, nos dias 08-09 e 10-12-2018 inscreva-se no site www.signatreinamentos.
com.br  019-3875-7898 - com a Paula

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

APOSENTADORIA POR IDADE DOS TRABALHADORES 
URBANOS E RURAIS

A aposentadoria por idade é concedida para os trabalhadores urbanos que completado 180 contri-
buições (15 anos completos de contribuição 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, garimpeiros 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 comple-
tado 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 ho-
mem 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.
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Secretaria de Governo 
apresenta balanço de 2017

ELIANDRO FIGUEIRA

Indaiatuba movimentou de janeiro a outubro o valor de US$1.367.437.467,00
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TSE lança aplicativo que 
substitui título em papel

ELEITOR

A Secretaria de Go-
verno da Prefeitura 
de Indaiatuba con-

tabiliza as ações idealizadas 
em 2017. Um dos destaques 
foi a promoção de palestras 
gratuitas para o setor empre-
sarial, como forma de capa-
citação e desenvolvimento. 
Em 2017 foram promovidas 
12 palestras com temas va-
riados, voltados para o mundo 
corporativo e para demandas 
interpessoais.

Com destaque para o Se-
minário: Espanha como porta 
de Entrada para a Europa, 
Ásia e África, em parceria 
com a Embaixada e a Câmara 
de Comércio da Espanha, Icex 
Invest in Spain e Ciesp (Cen-
tro das Indústrias do Estado 
de São Paulo). A proposta 
foi motivar as empresas da 
cidade e região a se interna-
cionalizarem por meio do 
mercado espanhol. Também 
esteve em destaque a palestra 
‘Perspectivas para o Brasil 
no Governo Temer, cenários 
2017/2018, e pôr fim a pales-
tra com o fundador do Grupo 
Multi Holding, Carlos Wizard 
Martins.

Outra ação de destaque é o 
Núcleo de Apoio ao Comércio 

Exterior. O objetivo desses 
feitos é ofertar ciência para as 
empresas ingressarem no mer-
cado internacional e promover 
a Balança Comercial local.

A Balança Comercial de 
Indaiatuba movimentou de 
janeiro a outubro o valor 
de US$1.367.437.467,00; 
sendo US$ 556.941.876,00 
em expor tações  e  US$ 
810.495.591,00 em importa-
ções. Comparado ao mesmo 
período de 2016, o município 
registrou um aumento de 
16,23% nas exportações, e 
14,08% nas importações. O 
PIB (Produto Interno Bru-
to) de Indaiatuba com base 
de 2014 é R$12,05 bilhões 
e o PIB Per Capita é de 
R$54.622,78.

Segundo os dados do Mi-
nistério do Trabalho e Em-
prego durante o período de 

janeiro a setembro de 2017, 
Indaiatuba obteve 20.888 
admissões e 20.773 desliga-
mentos, resultando em um 
saldo positivo de 115 vagas. 
O setor de serviços foi o 
que mais contribuiu para 
este resultado, com um saldo 
positivo de 697 vagas [8.333 
admissões e 7.636 desliga-
mentos], seguido da Indústria 
da Transformação que obteve 
saldo positivo de 253 vagas 
[5.290 admissões e 5.037 
desligamentos].

Atualmente Indaiatuba 
possui 4.788 comércios; 
10.058 serviços e 858 indús-
trias. Este ano foram abertas 
45 novas indústrias; 1.552 
prestadores de serviços e 566 
comércios.

O Banco do Povo Paulista 
atua no segmento de micro-
crédito e também é vinculado 

à pasta. Dessa forma, oferece 
linhas de crédito de R$ 200 a 
R$ 5.000 para pessoas físicas, 
de R$ 200 a R$ 20 mil para 
pessoas jurídicas, e de R$ 200 
a R$ 25 mil para associações 
e cooperativas produtivas ou 
de trabalho. 

A Prefeitura também lan-
çou o cadastro de imóveis 
industriais. A nova ferra-
menta visa agilizar e estreitar 
o contato entre o segmento 
empresarial em busca de in-
formações para instalação 
de empresas no município e 
as imobiliárias, corretores de 
imóveis e pessoas físicas que 
possuem terrenos ou edifica-
ções para venda ou locação 
destinadas para a instalação 
de empresas. Este sistema de 
cadastramento ficará aberto 
para inclusão permanente de 
novos interessados. 

O brasileiro poderá a partir 
de agora dispensar o uso do 
título de eleitor em papel. O 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) lançou no dia 1º um 
aplicativo de celular que subs-
titui a necessidade de portar o 
documento na hora de votar.

O e-título trará todas as 
informações que constam no 
papel e, para os eleitores que 
já fizeram o cadastramento 
biométrico basta o celular para 
votar.

Para quem ainda não re-
alizou a biometria, será ne-
cessário apresentar, além do 
aplicativo no celular, um docu-
mento com foto. Cerca de 47% 
dos 146,7 milhões de eleitores 
fizeram o cadastramento bio-
métrico até o momento.

Para o presidente do TSE, 
ministro Gilmar Mendes, a ini-
ciativa representará economia 
de recursos públicos, uma vez 
que não será mais necessário, 
por exemplo, reimprimir todos 
os títulos de eleitores que mu-
daram de zona eleitoral para as 
próximas eleições.

De acordo com o TSE, 

o aplicativo que dispensa o 
uso do título foi desenvolvido 
sem a necessidade de compra 
de qualquer equipamento ou 
contratação de serviço externo. 
A Corte Eleitoral, no entanto, 
não especificou quanto do or-
çamento interno do tribunal foi 
alocado para o projeto.

O aplicativo foi uma ini-
ciativa do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) do Acre com 
o objetivo de evitar que mo-
radores de localidades muito 
distantes tivessem de ir até o 
cartório eleitoral apenas para 
imprimir o título. Agora, basta 
baixar o aplicativo, sendo obri-
gatório comparecer à sessão 
somente nos casos de primeiro 
registro.

O e-título está disponível 
para aparelhos que funcionam 
com o sistema operacional 
Android, na Play Store. A 
versão para iPhone, que utili-
za o sistema iOS, poderá ser 
baixada em no máximo 10 
dias, de acordo com o TSE. 
Ainda não há previsão de lan-
çamento para outro sistemas 
operacionais.

O e-título trará todas as informações que constam no papel 

TSE

A Prefeitura também lançou 
o cadastro de imóveis indus-
triais na parte de serviços no 
próprio site institucional
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Indaiatuba completa 187 anos      com mais de 300 ações
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Atualmente a cidade tem 26 obras em andamento e 44 concluídas

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

ELIANDRO FIGUEIRA

ARQUIVO RICPMI

ALEXANDRE URCH MPIXCPB

ELIANDRO FIGUEIRA

ELIANDRO FIGUEIRA

ELIANDRO FIGUEIRA

EDUARDO TURATIRIC

ELIANDRO FIGUEIRA

cidadewww.facebook.com/jornalmaisexpressao Classificados grátis - Faça o seu!(19) 9.8133-0849

05AMais Expressão

Indaia tuba  comple ta 
amanhã, dia 9 de de-
zembro, 187 anos de 

história. História esta que 
teve início em 1830 e de lá 
pra cá a cidade se desenvol-
veu de forma ordenada e ul-
trapassou muitas cidades da 
região, sendo considerada 
atualmente como uma das 
melhores cidades para se vi-
ver no estado de São Paulo.

E toda conquista e pres-
tígio se deve ao desenvol-
vimento da cidade em todos 
os âmbitos. Atualmente o 
munícipio tem 26 obras em 
andamento e 44 concluídas. 
“40% dos projetos do Plano 
de Governo foram reali-
zados em apenas no meu 
primeiro ano de mandato”, 
afirma o prefeito Nilson 
Gaspar (PMDB).

E a cidade continua cres-
cendo. “Estamos investindo 
na base da cidade que é 
educação, saúde, cultura, 
esportes, lazer e seguran-
ça. Esses são os pilares na 
minha opinião e tem dado o 
retorno esperado. Estamos 
investindo em Indaiatuba de 
forma responsável e cons-
ciente”, explica Gaspar. 

Ainda de acordo com o 
prefeito a maioria das obras 
são realizadas por mão de 
obra própria. “Com isso 
temos economia no cofre 
público”, conta.

Indaiatuba ganhará em março de 2018 uma nova rodoviária. 
As obras do novo terminal rodoviário de Indaiatuba teve início em 
abril de 2016 e recebe investimentos no valor de R$ 9.398.767,42.

O projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Planejamento 
Urbano e Engenharia e o prédio terá 4.145,96 m² de área construída em um terreno de 25.190,99 
m². A área da Rodoviária será composta por 15 guichês, 15 baias para ônibus intermunicipais e 
baias para seis ônibus do transporte coletivo urbano.

Além disso, no local ainda terá um posto policial, um posto do Departamento Nacional de Es-
tradas de Rodagem e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DNER-
-DER), uma área administrativa, posto do Conselho Tutelar e ambulatório. 

O público ainda terá à disposição uma área de espera, um saguão com telefones públicos, caixas 
eletrônicos, guichê de informações e 35 lojas de 12m² cada, e ainda uma praça de alimentação com 
restaurantes e lanchonetes com deck externo e sanitários feminino e masculino. A nova Rodoviária 
também oferecerá 50 vagas de estacionamento.

O trânsito de Indaiatuba ainda teve investimento em diversos setores. “Houve investimento na 
malha viária, 16 ruas foram recapeadas, entre outros”, conta Gaspar. “Ainda no ano que vem quero 
trabalhar na educação no trânsito com os motorista de forma que respeitem os pedestres”, completa.

Sobre as contas públi-
cas de Indaiatuba, Gaspar 
afirma que as contas estão 
equil ibradas e os paga-
mentos em dia. “Cortamos 
alguns gastos que eram 
desnecessários e aplicamos 
o dinheiro na cidade de for-
ma consciente”, completa. 
Indaiatuba movimentou de 
janeiro a outubro o valor de 
US$1.367.437.467,00.

Uma das principais obras 
que será inaugurada em 
2018 é o Parque Ecológico 

do Mirim. São três obras 
diferentes no entorno do 
rio Capivari-Mirim. A pri-
meira foi a construção da 
barragem, que possibilitou 
reservar mais de 1,3 bilhão 
de litros de água, a única 
represa no estado de São 
Paulo inaugurada pós crise 
hídrica, com um investi-
mento de R$ 40 milhões, in-
cluindo as desapropriações, 
e sendo R$ 12,3 milhões de 
recursos da Funasa. Esta 
obra teve início em 2013 e já 
está cumprindo sua função 
desde 2015.

A segunda é a urbaniza-
ção da área que conta com o 
Parque que será destinado a 
educação ambiental, através 
do estudo do meio, onde a 
população e grupos terão 
informações sobre bacia 
hidrográfica, fauna, flora, 
ictiofauna, conservação, 
mata ciliar e reciclagem de 
resíduos, além das áreas 
de convívio com quiosque, 
academia para a terceira 
idade, fonte interativa, play-
ground, deques de pesca, 
mirante, quadras poliespor-
tiva e de areia, campo de 
futebol society e uma trilha 
de mais de 7 quilômetros. 
Essa obra foi finalizada 
em março de 2017 e teve 
um investimento de R$ 11 
milhões.

Já a terceira e última fase 
está sendo realizada pelo 
Saae, que é a infraestrutura 
de guias, acessos e sinaliza-
ção. A previsão é inaugurar 
no início de 2018.

A educação de Indaiatuba também recebeu investimentos 
com a conclusão de projetos como o estúdio de gravação para 
videoaulas; laboratório de informática para capacitação de 
funcionários; implantação de período integral na EMEB Padre 

Joaquim; Implantação do Núcleo Integrado de Apoio Pedagógico com fonoaudiólogos e psicó-
logos escolares; e lançamento da plataforma de Ensino A Distância. Neste ano houve a criação 
de 1.664 novas vagas para educação Básica e a Fiec abriu mais de 1.120 vagas do Mediotec.

Ainda em 2017 a educação ganhou um reforço quando o prefeito homologou junto ao 
Governo do Estado a vinda de mais uma universidade para a cidade, Centro Universitário das 
Faculdades Associadas de Ensino (Unifae) que irá oferecer o curso de medicina. As atividades 
estão previstas para o segundo semestre de 2018.

O esportes também ganhou reforço neste ano com a reforma 
da pista de skate; ampliação na associação XVI de Janeiro; 
cobertura da piscina no Centro Esportivo; reforma da pista 
de bicicross; reforma e ampliação dos vestiários do Rêmulo 

Zoppi; e a construção da quadra, vestiário e arquibancada da Associação XII de Junho.
De acordo com a Prefeitura o Esporte Cidadão atendeu neste ano 7.275 crianças e o 

Programa de Lazer Esportivo atendeu 8.500 pessoas. 

Os indaiatubanos ganharam neste ano dois espaços de lazer. O Parque 
da Criança que foi inaugurado no dia 12 de outubro e já recebeu mais 
de 15 mil visitantes, e a expectativa é que até o final de ano aproxima-

damente 30 mil pessoas passem pelo parque. Até agora foram realizados 25.274 cadastros para 
utilização do parque aquático do Parque da Criança, entre adultos responsáveis e crianças). O 
local está localizado no Parque Ecológico em uma área de 22.155 m², e conta com área seca e 
molhada onde crianças de 0 a 15 anos podem se divertir nas atrações que o local oferece. 

O Parque Campo Bonito também foi inaugurado neste ano e conta com um espaço de 2.500m² 
e é composto por academia ao ar livre, playground e equipamentos de alongamento. 

Em 2017 a saúde de Indaiatuba recebeu investimentos como as salas 
de parto normal do Hospital Oliveira de Camargo (Haoc), a reforma de 7 
unidades de saúde e a entrega da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Campo 
Bonito. No total houve em 2017 375.214 atendimento em consultas médicas, 

248.530 atendimentos em consultas odontológicas e distribuição de 33 milhões de remédios.
Segundo Gaspar o município obteve R$ 1,5 milhões em recursos federais. O recurso ob-

tido por meio das emendas será aplicado na atualização de equipamentos, como os aparelhos 
utilizados para exames oftalmológicos e a digitalização das imagens de raio X.

A segurança do município também recebeu grandes inves-
timentos resultando na queda de ocorrência policias na cidade 
quando comparados a 2016. Os resultados foram 27% a menos 
de roubo; diminuição de 5% em furtos; queda de 50% nos 

homicídios; e 33% nos furtos e roubos de veículos. No total, em 2017, foram efetuadas 4.892 
operações de policiamento pela Guarda Civil. “A cidade é referência no estado de São Paulo, 
pois temos um sistema diferenciado”, conta Gaspar. “Muitos prefeitos de outras cidades vem 
conhecer como funciona a segurança de nosso município”, completa. E a segurança de Indaia-
tuba conta com o monitoramento de 964 câmeras espalhadas em 153 pontos; 266 guardas e 57 
viaturas entre carros e motos; aquisição de duas novas viaturas para o GAP; além da verba de 
R$ 2,8 milhões do Ministério da Justiça para modernização da Guarda. 
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Equipe do Objetivo conquista troféu no torneio brasil de robótica
EDUCAÇÃO

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Clube do Bem arrecada brinquedos 
para crianças carentes no Natal

DIVULGAÇÃO

Todos os brinquedos passam por um processo de reparo antes de serem distribuídos

Antes da distribuição todos os brinquedos passam por um processo de reparo realizado pelos voluntários do 
Clube do Bem

O Clube do Bem está 
arrecadando brin-
quedos para serem 

distribuídos no Natal para as 
crianças carentes de vários 
bairros da cidade. A campa-
nha Natal do Bem segue até 
o dia 15 de dezembro e as 80 
caixas estão espalhadas em 
diversos pontos da cidade. Já 
na sede da oficina, até o dia 
20, no endereço Av. Major 
Alfredo de Camargo, 322 – 
Cidade Nova I.

Porém, antes da distri-
buição todos os brinquedos 
passam por um processo de 
reparo onde os mesmos são 
consertados, pintados, limpos 
e embalados com todo carinho 
pelos voluntários do clube. 
“Muitos brinquedos chegam 

em bom estado e passam 
apenas por uma limpeza. Mas 
muitos também precisam de 
reparo, às vezes é necessá-
rio trocar a roupa, arrumar 
o cabelo das bonecas, entre 
outros reparos”, comenta 
Clélia Santos, organizadora 
da campanha. 

Clélia diz que a campanha 
também está arrecadando em-
brulhos para poder embalar 
os presente. “A emoção da 
criança ao abrir o presente não 
tem explicação”, conta. 

Até hoje já foram arreca-
dados cerca de 12 mil brin-
quedos. Porém, para dar conta 
de reparar todos os objetos, 
Clélia diz que conta com a 
ajuda de voluntários da cidade 
e pede a ajuda de todos que 
quiserem se voluntariar nesta 
causa. “Estamos com muitos 
brinquedos, e precisamos do 

máximo de ajuda para conse-
guir fazer o reparo. Não é fácil 
fazer o trabalho voluntário, 
mas é compensador”, disse. 

E para a alegria da crian-
çada e dar espaço a magia o 
Papai Noel que irá realizar 
a entrega dos presentes e irá 
chamar cada criança pelo seu 
nome. “Ver as crianças felizes 
e agradecendo os presentes 
não têm preço e muitas nunca 
nem ganharam presentes na 
vida”, conta.

De acordo com a organi-
zadora os bairros que serão 
beneficiados pelas entregas 
são: Veredas da Conquista; 
Portal do Sol I e II; Itaici; 
Santa Cruz; Pimenta; Água 
Branca; Parque Indaiá; Mo-
rumbi; e Riacho Doce. 

Em 2015 a Campanha 
Natal do Bem arrecadou 8 mil 
brinquedos. 

A equipe Catchau Queens, 
do Colégio Objetivo Indaiatuba, 
conquistou o troféu de 1º lugar 
em Organização e Método na 
etapa nacional do Torneio Brasil 
de Robótica (TBR), disputado 
nos dias 02 e 03 de dezembro, em 
Uberlândia, Minas Gerais.

O TBR reuniu 45 equipes nos 
níveis Middle (Fundamental II) e 

High (Ensino Médio) de diversas 
regiões do país. O Objetivo foi 
representado por três equipes: 
Catchau Kings e Catchau Queens 
no Middle, e Bazinga no High.

No primeiro dia de compe-
t ições as  equipes f izeram as 
apresentações de sala e ainda dis-
putaram dois rounds do desafio 
prático do robô. Já no segundo 

dia houve apenas o terceiro round 
para as três equipes. 

De volta a Indaiatuba, as equi-
pes continuarão em treinamento 
até o dia 15 de dezembro, com o 
objetivo de se prepararem para 
um novo desafio, a fase regional 
do Torneio de Robótica da FLL. 
A competição será em fevereiro 
de 2018, em Indaiatuba. Equipes do Objetivo que disputaram a etapa nacional do Torneio Brasil de Robótica em Uberlândia

DIVULGAÇÃO



07AMais Expressão

especialwww.facebook.com/jornalmaisexpressao Classificados grátis - Faça o seu!(19) 9.8133-0849

Bono Pneus: sinônimo de 
qualidade para o seu carro
Empresa atua no mercado local há mais de 4 anos prestando atendimento de excelência para os clientes
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JME

Gincana solidária mobiliza alunos do 
Montreal durante todo o ano letivo

SOLIDARIEDADE
A Bono Pneus opera em horário diferenciado, das 7h às 19h de segunda a sexta-feira e das 7h às 14h aos sábados

A Bono Pneus Indaia-
tuba é referência na 
venda de pneus na 

cidade e trabalha com as 
mais renomadas marcas do 
país como Michelin, Goo-
dyear, Pirelli, Bridgestone 
e Continental. Tudo isso 
para sempre oferecer os 
melhores e mais adequados 
produtos, garantindo a qua-
lidade no atendimento dos 
clientes.

A Bono Indaiatuba é uma 
loja completa na venda e 
troca de pneus, e em produ-
tos e serviços automotivos 
como freios, suspensão, es-
capamentos, câmbio, amor-

tecedor, injeção eletrônica, 
correia dentada, troca de 
óleo, balanceamento, ali-
nhamento e higienização de 
ar condicionado.

De acordo com o gerente 
comercial da Bono Pneus 
Indaiatuba, Maycon Silvei-
ra, a principal razão pelos 
consumidores escolherem 
a Bono é o atendimento e a 
negociação com os clientes. 
“O nosso atendimento é 
diferenciado, temos flexi-
bilidade nas formas de pa-
gamento para que o cliente 
possa sair da loja com suas 
necessidades resolvidas”, 
explica.

A empresa  opera  em 
horário diferenciado, das 
7h às 19h de segunda a 

sexta-feira e das 7h às 14h 
aos sábados. “Esse horário 
de funcionamento é para 
poder atender os clientes 
antes e depois de saírem do 
trabalho. Logo às 7 horas 
da manhã já têm clientes es-
perando por atendimento”, 
conta o gerente. “Também 
trabalhamos com o s is-
tema de leva e traz, para 
dar maior comodidade”, 
completa.

A Bono Pneus Indaia-
tuba está localizada na Av. 
Visconde de Indaiatuba, 
580 – Vila Vitória. Para mais 
informações, acesse: www.
bonopneus.com.br ou entre 
em contato pelo número (19) 
2516-2722 ou via WhatsA-
pp: (19) 97409-8592.

Com o objetivo de desen-
volver a consciência eco-
lógica e despertar em seus 
alunos o olhar solidário, o 
Colégio Montreal desenvol-
ve todos os anos a Gincana 
Solidária.

Durante todo o ano le-
tivo, as turmas do 6º ano à 
3ª série do Ensino Médio 
participaram de diversas 
ações solidárias e ativida-
des culturais propostas pelo 
Colégio. 

No primeiro bimestre, os 
alunos doaram uma barra de 
chocolate na Páscoa Solidá-
ria e o montante arrecadado 
foi entregue às crianças aten-
didas pela Creche Padre An-

tônio Anchieta, juntamente 
com cartões produzidos pe-
los alunos nas aulas de Artes. 

No segundo e terceiro bi-
mestres, os alunos participa-
ram de diversas atividades 
culturais, com trabalhos e 
jogos realizados em equipe. 

A Gincana Solidária tam-
bém beneficiou o FUNS-
SOL, Fundo Social de So-
lidariedade, órgão público 
responsável por mobilizar e 
articular ações sociais na ci-
dade. O FUNSSOL recebeu 
fraldas geriátricas, algumas 
produzidas pelos próprios 
alunos na Faculdade Max 
Planck.  Desde o início do 
ano, os alunos tiveram que 

juntar latinhas de alumínio 
e entregá-las na escola, hi-
gienizadas e amassadas. 
No final, foram arrecadadas 
16.766 latinhas que foram 
vendidas a um ferro velho da 
cidade e o dinheiro acumula-
do foi revertido em materiais 
necessários para a produção 
de fraldas geriátricas. No 
total, os alunos confeccio-
naram 1.080 unidades, as 
quais foram também doadas 
ao FUNSSOL.

Este ano, a turma vence-
dora da Gincana Solidária 
foi o 6º ano, que ganhou 
uma sessão de cinema e 
participou da confecção das 
fraldas. 

Prefeitura abre licitação para concessão 
dos boxes do novo terminal rodoviário

LICITAÇÃO

A Prefeitura de Indaia-
tuba abriu concorrência 
para a seleção de pessoas 
físicas ou jurídicas interes-
sadas ocupar as 33 unidades 
comerciais localizadas no 
novo Terminal Rodoviário 
da cidade, "Vereador Mau-
rílio Gonçalves Pinto", pre-
visto para ser inaugurado no 
início de 2018. Os envelo-
pes com a documentação e a 
proposta comercial deverão 
ser entregues até o dia 05 
de janeiro de 2018 no De-
partamento de Protocolo da 
Prefeitura. A licitação será 
na modalidade do melhor 
lance ou oferta e foi publi-
cada na Imprensa Oficial 

do Município no dia 28 de 
novembro de 2017.

As unidades comerciais 
têm, em média, 13 m² e o 
valor mínimo do lance está 
estipulado em R$15.290. Os 
boxes serão destinados para 
as seguintes atividades co-
merciais: roupas, calçados e 
bolsas; informática e eletrô-
nicos; livros, jornais e pape-
laria; farmácia, perfumaria 
e suplementos; barbearia e 
salão de beleza; relojoaria e 
bijuterias; brinquedos; arti-
gos esportivos; floricultura; 
agência de turismo; espaço 
pet; chaveiro e casa lotérica. 
Já as duas unidades da praça 
de alimentação têm 56 m² e 

o valor mínimo do lance é 
de R$ 68.460.

O prazo de início das ati-
vidades será de até 60 dias 
após a celebração do contra-
to de concessão, que será de 
dez anos. O Terminal Rodo-
viário funcionará diariamen-
te, inclusive aos domingos 
e feriados, das 04:30hs às 
00:00hs. O horário de fun-
cionamento das Unidades 
Comerciais será estipulado 
pela Administração.

O edital completo do 
certame está disponível no 
site da Prefeitura (www.
indaiatuba.sp.gov.br) tele-
fones: (19) 3834-9085 ou 
3834-9176.



08A Mais Expressão



09AMais Expressão

economia

Tarifa branca de 
energia entra em vigor 
dia 1º de janeiro
A nova modalidade permite ao consumidor pagar tarifas diferenciadas de acordo com a hora do dia
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Poupança tem melhor resultado em quatro anos
DEPÓSITO

Com entrada em vigor prevista para 
1º de janeiro do ano que vem, a 
tarifa branca de energia elétri-

ca pode representar uma diminuição 
no valor da conta de luz para os que 
consumirem menos nos horários de 
pico (entre as 19h e as 21h). A adesão 
é opcional.

A Associação Brasileira de Distri-
buidores de Energia Elétrica (Abradee) 
alerta aqueles que queiram aderir à tarifa 
para que levem em consideração seu perfil 
de consumo, sob pena de verem o efeito 
contrário, com aumento na conta.

O presidente da Abradee, Nelson Leite, 
sugere que, antes de optar pela tarifa branca, o 
consumidor analise o próprio perfil e hábitos de 
uso da energia elétrica ao longo do dia. “Não é 
uma decisão simples. Ela envolve alguns cálculos 
e algumas estimativas do consumidor”, disse Leite.

A nova modalidade permite ao consumidor pagar 
tarifas diferenciadas de acordo com a hora do dia. Na 
primeira fase, poderão adotar a tarifa os consumidores 
de baixa tensão, como residências, pequenos comér-
cios e indústrias, com consumo médio mensal superior 
a 500 quilowatts-hora (KWh). Em média, o consumo das 

famílias brasileiras é de 160 kWh/mês.
Nos horários de pico, a tarifa terá um valor 
mais alto. Fora desse horário, o preço co-

brado será mais baixo. Também haverá 
uma tarifa de cobrança intermediária 

que valerá uma hora antes do início 
do horário de pico, entre as 18h e as 
19h, e depois, entre as 21h e as 22h.

Inicialmente, a medida atingirá 
uma pequena parcela dos consu-
midores brasileiros. No primeiro 
momento, poderão aderir à tarifa 

branca cerca de 4 milhões de unidades 
consumidoras, o que representa cerca 

de 5% de tais unidades, estimou Leite.
Em janeiro de 2019 poderão aderir 

à nova tarifa aqueles que tenham média 
anual de consumo maior que 250 kWh/

mês. Já a partir de 2020, a modalidade estará 
aberta a todas as unidades consumidoras, 
com exceção daquelas de baixa renda, be-

neficiadas pela tarifa social.
O consumidor deverá fazer a adesão na conces-

sionária de energia que atende a sua cidade. Após 
análise do pedido, a concessionária tem 30 dias 
para fazer a troca do medidor de energia, no caso de 
unidades consumidoras já existentes, ou os prazos 
e procedimentos padrão para novas solicitações de 

fornecimento.

Depois de ter registra-
do retirada líquida (mais 
saques que depósitos) em 
outubro, a caderneta de pou-
pança voltou a atrair o inte-
resse dos brasileiros em no-
vembro. No mês passado, a 
captação líquida (depósitos 
menos retiradas) somou R$ 
3,92 bilhões, informou on-
tem, dia 6, o Banco Central. 
O resultado é o melhor para 
meses de novembro desde 
2013, quando os depósitos 
tinham superado as retiradas 
em R$ 6,38 bilhões.

Apesar do desempenho 

positivo em boa parte deste 
ano, as retiradas continuam 
maiores que os depósitos 
em 2017. De janeiro a no-
vembro,  a  caderneta de 
poupança registrou saques 
líquidos de R$ 2,25 bilhões. 
Mesmo assim, esse foi o 
melhor resultado para o pe-
ríodo desde 2014, quando a 
aplicação tinha registrado 
captações líquidas de R$ 
18,61 bilhões.

Até 2014, os brasileiros 
depositavam mais do que 
ret i ravam da poupança. 
Naquele ano, as captações 

líquidas chegaram a R$ 24 
bilhões. Com o início da re-
cessão econômica, em 2015, 
os investidores passaram a 
retirar dinheiro da caderneta 
para cobrirem dívidas, num 
cenário de queda da renda e 
de aumento de desemprego.

Em 2015, R$ 53,5 bilhões 
foram sacados da poupança, 
a maior retirada líquida da 
história. Em 2016, os saques 
superaram os depósitos em 
R$ 40,7 bilhões.

A poupança voltou a 
atrair recursos mesmo com 
a queda de juros. Isso por-

que o investimento voltou a 
garantir rendimentos acima 
da inflação, que está em 
queda. Nos 12 meses ter-
minados em novembro, a 
poupança rendeu 6,43%. O 
Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA)-15, 
que funciona como uma 
prévia da inflação oficial, 
acumula 2,77% no mesmo 
período, no menor nível 
para o período desde 1999. 
Na sexta-feira (8), o Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) divulga o 
IPCA cheio de novembro.

Custo de vida sobe na cidade de São Paulo

DEPÓSITO

O índice do custo de 
vida da cidade de São Pau-
lo sofreu uma variação de 
0,15% entre os meses de 
outubro e novembro. No 
ano,  a  variação acumu-
lada foi 2,16%. Já entre 
os meses de dezembro do 
ano passado e novembro 
deste ano, o índice variou 

2,29%. O dado foi divul-
gado hoje (07) pelo Depar-
tamento Intersindical de 
Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese).

Os grupos que contri-
buíram para  o  aumento 
no custo de vida foram 
os de saúde (aumento de 
1,34% no mês), transporte 

(1,04%), recre-
ação (0,51%), 
educação e lei-
tura (0,05%) e 
despesas diver-
sas  (0 ,03%) .  Já 
os grupos vestu-
ário (-1,23%), 
e q u i p a m e n -
t o  d o m é s t i -

co  ( -1 ,04%),  habi tação 
( - 0 , 3 0 % ) ,  a l i m e n t a ç ã o 

( - 0 , 2 9 % )  e  d e s -
p e s a s  p e s s o -
a i s  ( - 0 , 04%) 
apresentaram 

recuo no mês.
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Gás de cozinha 
sofre novo reajuste
Este é o sexto reajuste do ano, 8,9%, e valor do botijão pode chegar a R$ 65
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70% dos brasileiros 
usarão 13º salário para 
pagar dívidas ou poupar

PAGAMENTO

Este é o sexto aumento do ano realizado pela Petrobrás

O preço do gás de co-
zinha foi reajustado 
em 8,9%, pela Pe-

trobrás. Com isso o botijão 
de gás pode chegar ao valor 
de R$ 65, porém cabe às dis-
tribuidoras e revendedores re-
passarem ou não o aumento. 
Este é o sexto aumento do ano 
realizado pela companhia.

A medida entrou em vigor 
à 0 hora da última terça-feira, 
dia 5, e afeta o gás liquefeito 
de petróleo (GLP) para uso 
residencial, engarrafado pelas 
distribuidoras em botijões de 
até 13 quilos (kg).

O percentual do reajuste 
leva em conta os preços pratica-
dos sem incidência de tributos. 
Se for integralmente repassado 
ao consumidor, a Petrobras esti-

Neste fim de ano, cerca 
de 70% dos brasileiros que 
recebem 13º salário utili-
zarão a segunda parcela do 
benefício para pagar dívidas 
ou poupar.

Já 11,9% comprarão pre-
sentes, 7,1% irão viajar com o 
dinheiro e 14,3% estão indeci-
sos. É o que mostra pesquisa 
da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) feita entre 
os dias 1º e 14 de novembro 
pelo Instituto Ipsos, em todas 
as regiões do País.  

Os entrevistados que 
pagarão dívidas somam 
42,9%, contra 35,9% no 
ano passado. “Esse forte 
aumento da intenção de 
quitar débitos indica que o 
consumidor quer resolver 
de uma vez o problema da 
dívida para poder voltar a 
comprar”, afirma Alencar 
Burti, presidente da ACSP 
e da Federação das Associa-
ções Comerciais do Estado 
de São Paulo (Facesp).

Já a parcela de brasi-
leiros que deverá poupar 
(26,2%) caiu em relação a 
2016 (30,8%). “No ano pas-
sado, o consumidor estava 
mais receoso em relação ao 
futuro, em função da gravi-

dade das crises econômica e 
política”, explica Burti. “O 
brasileiro ainda está caute-
loso, visto que nosso Índice 
Nacional de Confiança está 
estável há três meses, mas a 
perspectiva é positiva diante 
da melhora de indicadores 
econômicos que já conse-
guimos visualizar”.

O levantamento da ACSP 
referente ao uso da segunda 
parcela do 13º salário apon-
ta que, neste ano, aumentou 
um pouco a intenção de 
compra de presentes (de 
10,3% em 2016 para 11,9% 
em 2017) e de viajar (de 
5,1% para 7,1%).  

Chama a atenção o uni-
verso de indecisos (14,3%). 
“É uma parcela expressiva. 
Por isso, recomendamos 
que os lojistas invistam em 
marketing, ofertas e descon-
tos, para atrair e conquistar 
esses consumidores que 
ainda não sabem o que farão 
com o benefício”.

O pagamento do benefí-
cio vai injetar cerca de R$ 
200 bilhões na economia 
brasileira, segundo o De-
partamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socio-
econômicos (DIEESE).

DIVULGAÇÃO

Mercado financeiro aumenta 
projeção da economia

CRESCIMENTO

O mercado financeiro es-
pera um crescimento maior 
da economia neste ano. A 
estimativa para a expansão do 
Produto Interno Bruto (PIB), a 
soma de todos os bens e servi-
ços produzidos no país, subiu 
de 0,73% para 0,89% este 
ano, e de 2,58% para 2,60% 
para 2018. As informações 
são do boletim Focus, uma 
publicação divulgada no site 
do Banco Central (BC) todas 
as semanas, com projeções 
para os principais indicadores 
econômicos.

Na última sexta-feira (1º), 
o Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) 
informou que o PIB fechou o 
terceiro trimestre de 2017 com 
alta de 0,1% na comparação 
com o segundo trimestre. 
Nos nove meses do ano, o 
crescimento acumulado ficou 
em 0,6%, em relação a igual 
período de 2016.

Enquanto, o mercado fi-
nanceiro aumentou a projeção 
de crescimento econômico, 
a estimativa para a inflação 

em 2017 caiu. A expectativa 
é que o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) termine o ano em 
3,03%. A projeção anterior 
era 3,06%. Essa foi a segunda 
redução consecutiva.

Para 2018, a estimativa 
para o IPCA foi mantida em 
4,02%. As projeções para 
2017 e 2018 permanecem 
abaixo do centro da meta de 
4,5%, que deve ser perseguida 
pelo BC. Essa meta tem ainda 
um intervalo de tolerância 
entre 3% e 6%.

Para alcançar a meta, o 
Banco Central usa como 
principal instrumento a taxa 
básica de juros, a Selic, atu-
almente em 7,5% ao ano. A 
expectativa do mercado finan-
ceiro é que a Selic caia para 
7% ao ano, nesta semana, na 
última reunião do Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
em 2017. Para o fim de 2018, 
a estimativa para a taxa segue 
em 7% ao ano.

O pagamento do benefício vai injetar cerca de R$ 200 bilhões na 
economia brasileira

Empresas podem optar até 20 de dezembro pela 
antecipação do eSocial

PAGAMENTO

Empresas podem optar pela 
antecipação da implantação do 
Sistema de Escrituração Digital 
das Obrigações Fiscais, Previ-
denciárias e Trabalhistas (eSo-
cial) até o dia 20 de dezembro. 
O prazo começou na segun-
da-feira (4). O cronograma de 
implantação do eSocial prevê o 
início da obrigatoriedade do sis-
tema em janeiro para o primeiro 
grupo de empresas. 

No último dia 29, a Receita 
Federal anunciou o cronogra-
ma de implantação do eSocial. 
A partir de janeiro de 2018, 
o sistema é obrigatório para 
entidades empresariais com 
faturamento no ano de 2016 
acima de R$ 78 milhões. A 
segunda etapa terá início em 16 
de julho de 2018 e abrangerá os 
demais empregadores, incluindo 
micros, pequenas empresas e 
microempreendedores indivi-
duais (MEIs). No caso dos entes 
públicos, ele será implantado a 
partir de 14 de janeiro de 2019.

Tanto as empresas do pri-
meiro grupo quanto as demais 
entidades empresariais e as en-
tidades sem fins lucrativos po-
derão optar pela antecipação da 
obrigatoriedade, de acordo com 
nota divulgada pela Receita hoje 
(6). Nesse caso, as empresas inte-
ressadas deverão acessar a página 
do eSocial na internet e confirmar 

a opção. O sistema exige certifi-
cado digital para o acesso.

Segundo o órgão, a medida 
visa a atender pleitos de empre-
gadores que não se enquadram 
na obrigatoriedade, mas que 
por integrarem grupos econô-
micos composto por empresas 
maiores, pretendem antecipar a 
implantação do eSocial de forma 
a uniformizar os procedimentos 
trabalhistas e previdenciários.

Outro grupo de contribuin-
tes beneficiados é aquele que 
terá direito a utilizar os benefí-
cios da compensação cruzada, 
prevista no Projeto de Lei nº 
8456/2017, em tramitação no 

Congresso Nacional, que per-
mitirá o aproveitamento de cré-
ditos fazendários para quitação 
da contribuição previdenciária.

De acordo com a Receita, es-
tima-se um montante da ordem 
de R$ 4 bilhões em 2018 e R$ 12 
bilhões em 2019, com impacto 
positivo no fluxo de caixa das 
empresas, principalmente, das 
exportadoras, já que os valores 
de créditos são decorrentes, em 
grande parte, de operações de 
venda para o exterior.  

O eSocial Empresas é um 
novo sistema de registro feito 
pelo governo federal, com o 
objetivo de desburocratizar 

e facilitar a administração 
de informações relativas aos 
trabalhadores, de forma a 
simplificar a prestação das 
informações referentes às obri-
gações fiscais, previdenciárias 
e trabalhistas. Por meio dele, 
pretende-se também reduzir 
custos e tempo da área con-
tábil das empresas na hora de 
executar 15 obrigações fiscais, 
previdenciárias e trabalhistas.

Com as informações cole-
tadas por cerca de 8 milhões de 
empresas, será criado um banco 
de dados único, administrado 
pelo governo, abrangendo mais 
de 40 milhões de trabalhadores.

ma que o preço do botijão de 13 
kg deve subir, em média, 4%, 
ou cerca de R$ 2,53 por botijão.

Segundo a Petrobrás o re-
ajuste se deve principalmente 
à alta das cotações do produto 

nos mercados internacionais, 
que acompanha a alta do Brent, 
(petróleo cru).

Em nota, o Sindicato das 
Empresas Distribuidoras de 
Gás Liquefeito de Petróleo 

(Sindigás) afirma que o reajuste 
anunciado pela Petrobras ainda 
deixa o preço dos botijões de 
cozinha de 13kg cerca de 1,3% 
abaixo do preço de paridade 
internacional.

DIVULGAÇÃO

O cronograma de implantação do eSocial prevê o início da obrigatoriedade do sistema em janeiro
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Assaltantes são 
detidos pela Guarda 
após perseguição
Bandidos haviam roubado um carro na Estrada de Saltinho na manhã de terça-feira
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Guarda aborda veículo 
com 4 suspeito e 
localiza revolver

Cadastro que permite bloqueio 
de celular furtado tem adesão 
de 80% dos estados

Denúncia leva a prisão de traficante

Carro perde o controle e acerta dois no Esplanada

APREENSÃO

BLOQUEIO

TRÁFICO

EMBRIAGUEZ
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A autoridade de plantão determinou a apreensão da arma e os jovens foram liberados

Acidente envolve três veículos na rua Adezio José Capovila, no Jardim Esplanada 2

Dois bandidos de São 
Paulo roubaram um 
carro de um homem 

na manhã desta terça-feira 
(5) e acabaram sendo presos 
por volta das 7h30, após 
uma perseguição policial na 
Estrada do Saltinho.

De acordo com os guardas, 
o carro havia sido roubado na 
avenida Fábio Roberto Barna-
bé por dois assaltantes arma-
dos com um revólver calibre 
38. Após renderem a vítima, 
eles fugiram com o carro. Uma 
pessoa viu toda ação e avisou 

as autoridades policiais. 
Em patrulhamento, os 

guardas cruzaram com o ve-
ículo e iniciaram a perse-
guição.  Já na Estrada do 
Saltinho, os ladrões a todo 
momento apontava a arma 
em direção a viatura que os 
perseguia. Houve o revide 
de acordo com um guarda, o 
carro foi parado e os bandi-
dos acabaram se entregando. 
Com eles foi encontrado um 
revólver.

Após receberem voz de 
prisão, os detidos foram le-
vados para a Delegacia e 
apresentados ao Delegado 
de plantão juntamente com a 
arma apreendida.

Quatro jovens foram le-
vados à Delegacia na noite 
de domingo (3) após guardas 
encontrarem um revólver cali-
bre 32 escondido embaixo de 
um dos bancos do carro em 
que eles estavam durante uma 
abordagem.

De acordo com os guardas, 
os suspeitos foram abordados 
durante um patrulhamento de 
rotina realizado pela corpo-
ração na cidade, na Alameda 

Antonio Ambiel, bairro Hel-
vetia.

Durante a revista no veícu-
lo, os guardas acharam a arma 
na parte debaixo de um dos 
bancos do carro com a nume-
ração raspada. Com o apoio 
de outras viaturas todos foram 
conduzidos à Delegacia. A 
autoridade de plantão deter-
minou a apreensão da arma e, 
depois de serem ouvidos, os 
jovens foram liberados.

Mais de 80% dos estados já 
aderiram ao Cadastro Nacional 
de Estações Móveis Impedidas 
(Cemi), que permite o bloqueio 
de celulares extraviados, furta-
dos ou roubados. Apenas Acre, 
Alagoas, Amapá, Maranhão e 
Pará ainda não aderiram ao siste-
ma. Em novembro, 48,9 milhões 
de celulares foram bloqueados.

Os números foram divul-
gados na terça-feira, dia 5, pela 
Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel), cuja área 
técnica tem mantido contato 
com os estados que ainda não 
aderiram ao cadastro para que 
integrem o projeto.

O registro no Cemi permite 
que o bloqueio dos aparelhos 

seja feito diretamente pelas po-
lícias estaduais, sem necessidade 
de o cliente procurar a prestadora 
de serviço telefônico. O bloqueio 
é feito por meio de ambiente 
online, diretamente na base de 
dados de registro dos aparelhos.

O bloqueio também pode 
ser feito por comerciantes, 
distribuidoras ou fabricantes 
de celular que tiverem cargas 
roubadas, bastando para isso 
acionar também os órgãos de 
segurança.

Até o momento, 147,6 mil 
aparelhos foram bloqueados 
por solicitação de órgãos de 
segurança. Outros 8,9 milhões 
foram bloqueados por usuários 
das operadoras no Brasil.

Ligações ao telefone 153, 
da Guarda Civil, relatavam 
um indivíduo de blusa ama-
rela e calça preta realizando 
o tráfico de drogas em um 
ponto de ônibus frente ao 
Condomínio Pinus, no Bair-
ro Campo Bonito. Imedia-
tamente após a denúncia, a 
equipe do GAP deslocou-se 
até o local, e logrou êxito em 
localizar o indivíduo com as 

características informadas 
na denúncia.

Ao perceber que seria 
abordado, o indivíduo dis-
pensou um maço de c i-
garros, com 9 tubetes de 
cocaína dentro. Em revista 
pessoal os Guardas Civis 
localizaram em seu bolso a 
quantia de R$100 em notas 
trocadas. Ao verificarem 
o ponto de ônibus onde 

W.A.B. estava, os Guardas 
localizaram mais 14 tubetes 
de cocaína escondidos.

Como W.A.B. alegava 
ser menor de 18 anos, os 
Guardas foram até seu apar-
tamento, onde em contato 
com sua mãe, confirmaram 
sua idade real. No aparta-
mento, a mãe solicitou aos 
Guardas que realizassem 
uma averiguação no quarto 

do indivíduo, afim de loca-
lizar produtos ilícitos.

Diante dos fatos W.A.B. 
foi conduzido até a dele-
gacia de polícia e a droga 
apresentada ao delegado de 
plantão, que determinou a 
prisão em flagrante delito 
de W.A.B. por tráfico de 
drogas. O indivíduo per-
maneceu a disposição da 
justiça.

Na manhã do último do-
mingo (3) a equipe da Guarda 

Civil foi acionada para atender 
um acidente envolvendo três 

veículos na rua Adezio José Ca-
povila, no Jardim Esplanada 2. 

Dois carros estavam es-
tacionados na via pública, 
quando o terceiro veículo, 
com um casal dentro, bateu 
na traseira de um deles que 
foi lançado contra o outro. 
O carro causador do aciden-
te terminou em um terreno 
baldio.

A acompanhante do ve-
ículo causador do acidente 
precisou ser socorrida pelo 
Corpo de Bombeiros ao 
Pronto Socorro do Hospital 
Augusto de Oliveira Camar-
go (Haoc).

De acordo com a Guarda 
Civil ao chegar no local, 
constatou sinais de embria-
guez no condutor do veículo 
causador do acidente. Ele foi 
encaminhado para a Delega-
cia e os proprietários dos ou-
tros dois foram orientados.

Em revista pessoal 
os Guardas locali-
zaram a quantia de 
R$ 100 e mais 14 
tubetes de cocaína

Uma arma foi encontrada com os indivíduos
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Guarda Civil aborda indivíduo armado 
no desvio do pedágio

Loja de conveniência sofre tentativa 
de roubo
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“Operação Crédito Podre” prende 
empresário de Indaiatuba 
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O empresário Theo Marlon Medina foi preso em casa no bairro Jardim São Francisco
REPRODUÇÃO

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCIGUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

Investigadores da Delega-
cia Especializada em Cri-
mes Fazendários e Contra 

a Administração Pública (De-
faz) estiveram em Indaiatuba 
na manhã de quarta-feira, dia 
6, para cumprir mandado de 
prisão do empresário Theo 
Marlon Medina que foi con-
duzido para Cuiabá (MT), 
onde prestou depoimento.

O empresário que é sócio 
de uma empresa de cereais 

localizado no Mato Grosso 
foi preso em casa, no bairro 
Jardim São Francisco, e é 
considerado como um dos 
principais responsáveis pelas 
fraudes na comercialização 
interestadual de grãos, com 
sonegação de mais de R$ 140 
milhões em Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS).

A ação batizada como 
“Operação Crédito Podre” 
deflagrada na quarta-feira, 
prendeu outras 15 pessoas 
entre empresários, contadores, 
comerciantes e corretores. 

Os 16 mandados de prisão 
preventiva foram cumpridos 
nas cidade de  Camboriú-SC 
; Indaiatuba-SP; Rondonópo-
lis-MT; Campo Verde-MT; 
Primavera do Leste-MT; Sor-
riso-MT; Barra do Garças-MT 
e Cuiabá-MT. Além disto, 
também foram expedidas 34 
ordens de busca e apreensão 
e nove conduções coercitivas.

Os envolvidos no esquema 
responderão por crimes de 
organização criminosa, falsi-
dade ideológica, falsificação 
de documentos, uso de do-
cumento falso, uso indevido 

de selo público e sonegação 
fiscal.

O inquérito policial foi ins-
taurado no dia 9 de fevereiro 
deste ano, após informações  
encaminhadas pela equipe 
técnica da Secretaria de Esta-
do de Fazenda (Defaz), para 
apurar suposta organização 
criminosa, que mediante do-
cumentos ideologicamente 
falsos e articulada para a co-
mercialização de grãos, estava 
promovendo a sonegação de 
ICMS, gerando enorme dano 
aos cofres públicos do Estado 
de Mato Grosso.

O empresário 
de Indaiatuba, 
Theo Marlon 
Medina, foi 
preso na manhã 
de quarta-feira 
na “Operação 
Crédito Podre”

Na noite do último domin-
go (03), durante o patrulha-
mento na Alameda Antônio 
Ambiel, no Bairro Helvetia, 
os Guardas Civis da viatura 
082 suspeitaram de um veí-
culo Celta preto, ocupado por 
4 pessoas que estava parado 
em frente a uma empresa de 
transportes. 

Ao perceber a presença da 
viatura, o motorista do Celta 
ligou o veículo e começou a 
sair do local, o que levantou 
ainda mais a suspeita dos 
Guardas, que resolveram 
abordar o veículo.

Após abordar o veículo 
e realizar a revista pessoal 
nos 4 indivíduos, o motorista 
informou aos Guardas que 
dentro do carro existia uma 
arma de fogo.

Averiguado o veículo, os 

Guardas localizaram um re-
vólver calibre 32, com nume-
ração raspada, 1 estojo defla-
grado e 3 munições intactas.

Diante do fato, os indiví-
duos foram conduzidos até 

a delegacia, onde o delegado 
determinou a elaboração de 
um boletim de ocorrência e 
a apreensão a arma. Os indi-
víduos foram liberados para 
responder posteriormente.

Os Guardas localizaram 
um revólver calibre 32, 
com numeração raspada

Na manhã desta terça-fei-
ra, uma ligação ao telefone 
de emergência da guarda 
civil, o 153, relatava que um 
indivíduo foi detido pelo 
segurança particular de um 
posto de gasolina, após tentar 
efetuar um roubo a loja de 
conveniência do posto.

Segundo relato do segu-
rança, E.F.Z. foi reconhe-
cido assim que entrou na 
conveniência, pois a alguns 

meses, ele já havia praticado 
um roubo contra essa mesma 
loja, levando a quantia de 
R$300,00. Dessa vez E.F.Z. 
entrou na loja, pegou uma 
cerveja e simulando estar 
armado chegou próximo ao 
segurança e disse: - “Fica 
quietinho e vem comigo que 
você perdeu”.

Desconfiado de que o in-
divíduo não estava realmente 
armado, o segurança reagiu, 

acertando o criminoso com 
um soco, e segurando-o até 
a chegada das viaturas da 
Guarda Civil.

Os Guardas Civis derem 
a voz de prisão a E.F.Z. e o 
conduziram até a delegacia, 
onde a delegada foi informa-
da do caso e determinou sua 
prisão em flagrante delito 
pelo crime de roubo tentado. 
O indivíduo permanece a 
disposição da justiça.
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Copa Vizzent conhece os campeões neste sábado
FINAL

O projeto de caráter educacional oferece aulas gratuitas de 20 modalidades esportivas

Festival Esporte Cidadão segue até o 
dia 15 em diversos locais da cidade
Os participantes farão demonstrações das atividades esportivas; As apresentações é aberta ao público 

O Festival Esporte 
Cidadão já come-
çou e segue até o 

dia 15 de dezembro e no 
evento os  par t ic ipantes 
farão demonstrações das 
a t iv idades  nas  moda l i -
d a d e s  a t l e t i s m o ,  h a n -
debol ,  beisebol ,  fu tsa l , 
ginástica artística, tênis, 
basquetebol,  caratê,  gi-
nástica de trampolim, jiu 
jitsu, futebol, bicicross, 
judô, taekwondo, ginás-
t i c a  r í t m i c a ,  g i n á s t i c a 
geral, voleibol, capoeira, 
natação e recreação es-
portiva. As apresentações 
são abertas ao público.

“O Fes t iva l  é  o  mo-
men to  que  a s  c r i anças 
demonst ram aos  pa is  o 
que elas aprenderam ao 

longo do ano, suas con-
qu i s t a s ,  a  evo lução  na 
modalidade que escolhe-
ram pra t i ca r .  É  impor -
tante a presença dos pais 
para motivar a criança ou 

Confira a programação completa:
08/12 – Handebol – 9 a 15 anos (8h e 14h) – CET
09/12 – Bicicross – 6 a 15 anos (9h) – Pista de Bicicross
09/12 – Caratê – 6 a 15 anos (9h) – Centro de Lutas João Pioli
09/12 – Jiu Jitsu - 6 a 15 anos (14h) – Centro de Lutas João Pioli
09/12 – Tênis – 6 a 15 anos (14h) – Indaiatuba Clube
12/12 – Futsal (masculino e feminino) – 6 a 8 anos (8h e 14h) – CET
12/12 – Natação – 12 a 15 anos (8h e 14h) – CET
12/12 – Ginástica de Trampolim – 6 a 15 anos (19h) – Quadra 23
13/12 – Futsal – 9 a 11 anos (8h e 14h) – CET
13/12 – Natação – 6 e 7 anos (8h e 14h) – CET
13/12 – Ginástica Artística – 6 a 8 anos (19h) – Quadra 23
13/12 – Taekwondo – 6 a 15 anos (19h) – Centro de Lutas João Pioli
14/12 – Futsal - 12 a 15 anos (8h e 14h) – CET
14/12 – Natação – 8 e 9 anos (8h e 14h) – CET
14/12 – Ginástica Artística – 9 a 11 anos (19h) – Quadra 23
14/12 – Judô – 6 a 15 anos (19h) – Centro de Lutas João Pioli
15/12 – Natação – 10 e 11 anos (8h e 14h) – CET
15/12 – Ginástica Artística – 12 a 15 anos (19h) – Quadra 23

O Clube 9 de Julho se-
diou no sábado, 2, mais uma 
etapa das semifinais da Copa 
Vizzent Calçados/Copa 9 
de Futsal Menores, com 12 
partidas e 36 bolas na rede. 
As equipes se encontrarão 
para a final da competição 

neste sábado, 9.
A rodada iniciou com as 

partidas pela Série Ouro da 
categoria Sub8, que rende-
ram a vitória ao Clube 9 A 
sob o Clube 9 B por 2X1 e 
o empate dos times Tejuza e 
Show de Bola em 1X1. Com 

jogos pela mesma Série, só 
que válidos pela categoria 
Sub10, o Tejuza e o Clube 
9 B empataram em 2X2 e o 
Clube 9 A venceu o Show de 
Bola por 2X1.

Já pela categoria Sub12, 
o Tejuza ganhou do Show 

de Bola por 1X0 em disputa 
pela Série Ouro. Pela Série 
Prata, o Colégio Objetivo 
foi derrotado pelo Clube 9 
A por 2X0 e o Colégio Polo 
Educacional marcou 2 X 
1 no Clube 9 B. A rodada 
seguiu  com dois jogos na 

categoria Sub14, nos quais 
o Show de Bola colocou 2 
bolas na rede contra 1 da 
Falcão 12 pela Série Ouro e 
o Clube 9 A garantiu a vitó-
ria na partida contra o Sesi 
por 2X1, pela Série Prata.

Fechando o sábado, as 

equipes que jogam pela ca-
tegoria Sub16 entraram em 
quadra: Salto Futsal 5X1 
Clube 9 e Projeto Restitui 
3X1 Colégio Objetivo, pela 
Série Ouro; Tejuza 2X0 
Colégio Rodin, pela Série 
Prata.

o jovem na prática espor-
tiva. Para nós da ONED, 
o Festival é uma das fer-
ramentas para avaliar o 
cumprimento das metas 
p ropos t a s  pe lo  p ro j e to 

Esporte Cidadão,  sejam 
elas quantitativas ou qua-
litativas”, afirma Débora 
Tomazelli,  coordenadora 
da ONED. 

O projeto Esporte Ci-

d a d ã o  r e c e b e  r e c u r s o s 
via Lei de Incentivo do 
Ministério do Esporte e 
é incentivado pela John 
Deere  do  Bras i l  e  pe lo 
Banco Sofisa. O projeto 

de  ca rá t e r  educac iona l 
o fe rece  au las  g ra tu i tas 
de  20  moda l idades  e s -
portivas a cerca de 7 mil 
cr ianças e  adolescentes 
de 6 a 15 anos de idade. 
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22º Evolution of Fighters 
acontece amanhã
Evento promete grandes combates pela disputa do cinturão
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Gideoni Monteiro 
conquista os títulos de 
perseguição por equipes 

COMPETIÇÃO

Amanhã, dia 9, a partir 
das 20 horas ocorre a 
22ª edição do Evolu-

tion of Fighters no Ed Lutas 
CT localizado na Alameda 
Doutor José, 863, Jardim 
Pedroso. 

E esta edição promete 
grandes combates que dis-
putam o cinturão. Segun-
do Edson Ronaldo Oliveira, 
organizador do evento, as 
expectativas são grandes. 
“Espero que seja um grande 
evento visto que vai ser a úl-
tima edição do Evolution que 
neste ano foram 5 edições”, 
disse. “Fecharemos o ano 
com um fato inédito onde  
colocaremos em disputa o 1º 
Cinturão na Categoria Feather 
Weight”, completa.

Entre os combates está em 
destaque a luta de Marivan 
Jacaré vs William do Brox. 
“Devemos enfatizar que am-
bos conquistaram o direito de 
disputar este cinturão, pois 
juntando os lutadores soma-se 
mais de 10 lutas em e nada 
mais justo que colocar o Cin-

turão da categoria neste com-
bate”, conta o organizador.

Outro combate em desta-
que é entre Rian Martinazzo 
vs Robson Pernambuco que 

será nas regras tailandesa, ou 
seja, com utilização de coto-
velos. “Rian treina junto com 
o Atleta do UFC Ricardo Ra-
mos “Carcacinha” que esteve 

presente na última edição e 
que também já lutou edições 
do Evolution, nos dando pro-
jeção internacional”, comen-
tou Oliveira.

22ª edição do Evolution 
of Fighters promete 
grandes combates

CONFIRA OS COMBATES:

• 01ª Luta MUAY THAI até 69 kg - Início às 20h
Jean Lucas               VS        Samuel Alves 
Hortolândia-SP        Indaiatuba-SP

• 02ª Luta MUAY THAI  68 kg - Início às 20h15
Higor Paiva   vs          Eduardo Micano
Hortolândia-SP    Hortolândia-SP

• 03ª Luta MUAY THAI 65 kg - Início às 20h30 
Giovanna Oliveira           vs         Neide Silva
Hortolândia-SP    Indaiatuba-SP

• 04ª Luta MMA 70,3 kg/155 lbs - Peso Leve - Início às 20h45
Gledson Juliano      vs                Matheus “Van Damme”
Louveira-SP              Goiania-GO

• 05ª Luta boxe 70,3 kg/155 lbs - Peso Leve – Início às 21h
Lucas Oliveira       vs              Pedro Mazzaropi
Hortolândia-SP           Indaiatuba-SP 

• 06ª Luta Muay Thai até 75 kg - Início às 21h15
Rian Martinazzo              vs          Robson Pernambuco
Campinas-SP        Campinas-SP

• 07ª Luta MMA até 65,7 kg/145 lbs - Peso Pena - Início 21h30 
Macalister Rios        vs        Diogines Oliveira
Louveira-SP                         Campinas-SP

• 08ª Luta MMA até 61,2 kg /135 lbs - Peso Galo - Início 22h45
Rafael Oliveira                           vs             Edieson “BJJ”Cabokim
Campinas-Indaiatuba-SP          Uberaba-MG

• 09ª Luta MMA até 65,7 kg/145 lbs - Peso Pena – Início às 22 h
Mariva Jacaré          vs         Willam Do Brox
Louveira-SP         Campinas-SP

O ciclista Gideoni Monteiro 
(Indaiatuba/HTPro Nutrition/
Shimano) foi um dos princi-
pais destaques do Campeonato 
Brasileiro de Ciclismo de Pista 
2017. Na competição realizada 
no Velódromo Municipal de In-
daiatuba (SP), Gidi - como é co-
nhecido - conquistou os títulos 
nas provas de perseguição por 
equipes e Madson, disputadas 
na sexta-feira (1º) e domingo 
(3), respectivamente. O atleta 
do HTPro Team competiu ainda 
na ominum, no sábado (2), e 
completou em sexto lugar.

Na prova de perseguição 
por equipes, Gideoni Monteiro 
esteve ao lado de Armando 
Camargo, Endrigo Pereira e 
Robson Ribeiro e garantiu a 
vitória para a Indaiatuba/HTPro 
Nutrition/Shimano. O Clube de 
Ciclismo Só Pedal ficou com 
o vice-campeonato e o bronze 
foi do Clube Maringaense de 
Ciclismo. “A perseguição por 
equipes é uma prova que gosto 
bastante de fazer. Terminar com 
a medalha de ouro é motivador 
para seguir confiante nas de-
mais corridas”, afirmou Gideoni 
após a disputa.

Na omnium, disputada 
individualmente, Gidi chegou 

à ultima de quatro provas na 
liderança. Após correr scrat-
ch, tempo race e eliminação, 
o título foi definido na prova 
por pontos, onde o ciclista do 
HTPro Team recebeu marca-
ção cerrada dos adversários. 
“Cheguei à corrida final lide-
rando. Mas, desde o começo 
dela até o fim, a marcação 
foi muito forte em cima de 
mim. No decorrer das voltas 
isso foi me sobrecarregando e 
terminei em sexto lugar geral. 
Não era o resultado que eu es-
perava, mas fiquei feliz porque 
o vencedor foi um atleta novo, 
o Ricardo Dalamaria, de 19 
anos, meu companheiro de se-
leção brasileira”, contou Gidi.

Na última prova de Gi-
deoni no Brasileiro de Pista, 
mais um título, desta vez no 
madson, ao lado de Armando 
Camargo. “A Madson exige 
muita técnica, precisamos es-
tar o tempo inteiro ligados na 
competição. Estou feliz pela 
conquista do ouro. Sempre 
entro nas provas para fazer o 
meu melhor, independente de 
quem esteja competindo, en-
tão finalizo esse campeonato 
com a sensação de dever cum-
prido”, comemorou Gideoni. 

Gideoni Monteiro no título 
de perseguição por equipes

Base do Primavera é campeã da Copa Ramiro 
Nieto Marcelo Sumaré

COPA

No último sábado (2) as 
categoria sub-10 e sub-12 
disputaram a 6° Copa Ramiro 
Nieto Marcelo na cidade de Su-
maré. A equipe sub-10 acabou 
ficando com vice-campeonato 
empatando no tempo normal 
com o time de Amparo por 
1x1 e perdendo nos pênaltis. 
Já o sub 12 venceu a equipe de 
Amparo por  2x0.

A base do Primavera vem 
se destacando nos campeona-
tos, pois a preparação vem sen-
do intensa e os meninos estão 
dando conta do recado. O foco 
da base agora é Campeonato 
Paulista no próximo ano .

Peneira
O Primavera está  re-

alizando avaliações com 

atletas nascidos no ano de 
2001,2002, 2003 e 2004. Os 
testes começaram no dia 4 e 
vão até dia 19 sendo que ha-
verá avaliação nos dias 11, 
12,18 e 19 de dezembro às 
15 horas no Campo do Cru-
zeiro localizado na Avenida 
Ivan Roberto Canavezi, 215, 
no bairro Jardim Regina 
próximo a Faculdade Max 

Planck.
No dia do teste é obri-

gatório a apresentação do 
atestado médico, dizendo 
que o atleta está apto a 
prática esportes, sem o ates-
tado não é possível fazer o 
teste, material de treino e 
conversar com professores 
responsáveis Renato Creato 
e Diego Ramos.

Atleta de Indaiatuba é 
campeã da corrida nas 
montanhas

CORRIDA

A atleta de Indaiatuba 
Tathiani Piccuito se sagrou 
campeã invicta do Campeo-
nato Paulista e Brasileiro de 
corrida em montanhas 2017. 
Foram oito etapas que come-
çaram em janeiro e foi até 
mês passado.

Tathiani é da equipe Pa-
zian Runners e as provas fo-
ram disputadas em Mairiporã, 

Alto da Cantareira, Pedra 
Grande, Atibaia, Pico do 
Jaraguá, Paranapiacaba e Pe-
dreira do Did, todas na Serra 
da Cantareira.  A última prova 
foi realizada em Campos do 
Jordão na distância de 10km 
com altitude de 1.870 metros.

Com isso, Tathiani se 
classificou para disputar com 
outros campeões regionais.
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Prefeitura proporciona vários 
eventos em comemoração 
aos 187 anos de Indaiatuba

EXTRAORDINÁRIO - Lançamento  -  Drama  -  Classificação 
10 anos  -  114 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (7)  a  Quarta (13):   16h15  /  21h20
Polo Shopping: Quinta (7)  a  Quarta (13):   19h00
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (7)  a  Quarta (13):   14h50  /  18h50
Polo Shopping: Quinta (7),  Sexta (8),  Segunda (11),  Terça (12)  
e  Quarta (13):   16h30  /  21h30. Sábado (9)  e  Domingo (10):   
14h00  /  16h30  /  21h30
...........................................................................................................
OS PARÇAS - Estreia  -  Comédia  -  Classificação 12 anos  -  100 
minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (7)  a  Quarta (13):   15h10  /  18h30  
/  20h50
...........................................................................................................
VIII MOSTRA BRAZILIAN FILM SERIES
Filmes Brasileiros com Consciência Social
Shopping Jaraguá
Quinta (7):  20h00   -  PEQUENO SEGREDO - Drama - 107 min. 
– 10 anos  (abertura, bate-papo com David Schurmann)
Sexta (8):  20h00  -  NUNCA ME SONHARAM - Documentário 
- 90 min. – 10 anos
Sábado (9):  20h00  -  DOIS FILHOS DE FRANCISCO - Drama 
- 132 min. - Livre
Domingo (10):  20h00  -  DEPOIS DA CHUVA - Romance - 95 
min. – 16 anos
Segunda (11):  20h00  -  FONTE DA JUVENTUDE - Documen-
tário - 56 min. – livre
Terça (12):  20h00  -  HOJE EU QUERO VOLTAR SOZINHO - 
Drama - 96 min.  – 12 anos (bate-papo após a exibição)
Quarta (13):  20h00  -  TEUS OLHOS MEUS - Drama - 105 min.  
– 16 anos (bate-papo após a exibição)
*Atenção: entrada franca. Retirada de ingressos na bilheteria uma 
hora antes da exibição
...........................................................................................................
ASSASSINATO NO EXPRESSO DO ORIENTE
2ª semana  -  Drama / Suspense  -  Classificação 12 anos  -  114 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (7)  a  Domingo (10),  Terça (12)  e  
Quarta (13):   16h45  /  19h20  /  21h50. Segunda (11):   16h45  
/  21h50
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Segunda (11):   19h20
...........................................................................................................
A ESTRELA DE BELÉM - 2ª semana  -  Animação  -  Classifi-
cação livre  -  76 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: De  Sábado (9)  a  Quarta (13):   14h30
Polo Shopping: Quinta (7)  a  Quarta (13):   14h40  /  16h50
...........................................................................................................
JOGOS MORTAIS - JIGSAW - 2ª semana  -  Terror  -  Classifi-
cação 18 anos  -  92 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (7)  a  Quarta (13):   17h55  /  19h35  /  21h50
...........................................................................................................
PAI EM DOSE DUPLA 2 - 3ª semana  -  Comédia  -  Classificação: 
12 anos  -  100 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (7)  a  Quarta (13):   20h15
...........................................................................................................
LIGA DA JUSTIÇA - 4ª semana  -  Aventura / Ação / Ficção  
-  Classificação: 12 anos  -  121 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (7)  a  Quarta (13):   17h25  /  20h40
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (7)  a  Quarta (13):   17h20
Polo Shopping: Quinta (7)  a  Quarta (13):   15h30 /  18h20
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (7),  Sexta (8),  Segunda (11),  Terça (12)  e  
Quarta (13):   21h00. Sábado (9)  e  Domingo (10):   14h20  /  21h00
...........................................................................................................
THOR: RAGNAROK - 7ª semana  -  Aventura / Ficção  -  Clas-
sificação: 12 anos  -  130 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (7)  a  Quarta (13):   15h00
...........................................................................................................
STAR WARS - OS ÚLTIMOS JEDI - Pré-estreia mundial  -  
Ficção / Ação / Aventura  -  Classificação 12 anos  -  150 minutos
3D - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (14):   00h01* (madrugada de quarta para 
quinta) . *Atenção: para a pré-estreia mundial às 00h01 do dia 14, 
ingressos R$ 26 (int) e R$ 13 (meia).

CINEMA

A programação reúne atrações para toda família 

MUSICAL
Festival de Dança será apresentado neste final de semana

GIULIANO MIRANDA

NAYARA SPINA

Em 2016 o espetáculo teve como tema a simplicidade 

O projeto ‘Encantos de Natal’ é realizado pela Prefeitura em parceria com empresas privadas

A Prefeitura de Indaia-
tuba proporciona 
uma série de ativida-

des especiais em comemora-
ção aos 187 anos da cidade. A 
programação reúne atrações 
para toda família e começou 
no último sábado com a tra-
dicional Parada de Natal no 
Parque Ecológico. Quem não 

pode comparecer, neste sába-
do, às 20h, acontece a segunda 
apresentação. 

A população também já 
pode conferir a iluminação 
natalina que decora algumas 
ruas, praças e avenidas do 
município. O projeto ‘Encan-
tos de Natal’ é realizado pela 
Prefeitura em parceria com 
empresas privadas. 

No Parque Corolla, na sex-
ta-feira, às 20h, será exibido ao 

ar livre o filme “Dois Filhos de 
Francisco” e mais seis longas-
-metragens serão exibidos gra-
tuitamente no Cine Topázio do 
Shopping Jaraguá pela Mostra 
Brazilian Film. 

Para quem gosta de espor-
tes, no dia 10, tem a 23ª Cor-
rida Cidade de Indaiatuba. Já 
para os fãs de música clássica, 
haverá duas apresentações do 
Concerto de Natal com a Or-
questra Sinfônica, Corporação 

Musical Villa Lobos e Coral 
Cidade de Indaiatuba. 

No dia 9, sábado, dia da 
comemoração do aniversário 
da cidade será realizada a 
Sessão Solene para entrega 
da medalha João Tibiriçá 
Piratininga, com premiação 
dos Funcionários-Padrão da 
Prefeitura, Autarquias e Fun-
dações e Missa comemorativa 
aos 187 anos da Paróquia 
Nossa Senhora Candelária. 

Tendo como proposta le-
var ao público a experiência 
do teatro musical, com toda 
sua essência da dança em um 
espetáculo baseado no musical 
da Broadway A Bela e a Fera. 
A Galpão 1 Academia, de 
Indaiatuba, apresenta, neste 

final de semana, 9 e 10, no 
Ginásio Municipal de Espor-
tes, o Festival de Dança, com 
o tema Be Our Guest. Além 
das apresentações abertas ao 
público em geral haverá uma 
sessão exclusiva para as enti-
dades assistenciais da cidade, 

uma tradição da Academia há 
16 anos. Essa sessão aconte-
cerá hoje, 8, a partir das 19h. 
As entidades interessadas 
em assistir devem entrar em 
contato com a Academia pelo 
e-mail galpao1academia@
uol.com.br.

A apresentação, que terá 
direção cênica de Gerê Canova 
e figurinos de Hugo Marinelli, 
contará com 13 cenas e 30 co-
reografias assinadas pelos pro-
fessores Erika Novachi, Erika 
Pena, Márcia Milanesi, Leandro 
Peron, Natália Tiso, Mary San-
tos, Gabriela Nogueira, Déborah 
Takeuti e Vanessa Denny. Serão 
mais de 300 bailarinos envolvi-
dos no espetáculo. 

Em 2016 o Festival de Dan-
ça da Academia despertou per-
cepções, sensações e aguçou a 
curiosidade do público com o 
espetáculo SimpliCIDADE. 
Neste ano o Festival de Dança 
Be Our Guest acontece em 
dois dias:  9, a partir das 20h, e 
10, às 19h, no Ginásio Munici-
pal de Esportes, localizado na 
avenida Visconde de Indaia-
tuba, 1250, Jardim Santiago, 
Indaiatuba (SP). Os ingressos 
estão à venda na secretaria da 
Galpão 1, que fica na rua 9 
de Julho, 410, Centro. Mais 
informações pelo telefone (19) 
3875 6887.
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Concerto de Natal reúne 
os três maiores grupos 
musicais da cidade
 O trio irá se apresentar amanhã, dia 9, e no domingo, dia 10, com entrada gratuita
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Prime Art acontece na próxima segunda-feira
EXPOSIÇÃO

Será a primeira vez que acontece uma apresentação com as três Instituições

Os três maiores grupos 
musicais de Indaiatu-
ba, a Orquestra Sin-

fônica de Indaiatuba, Corpo-
ração musical Villa-Lobos e 
o Coral Cidade de Indaiatuba, 
vão se reunir em dois dias de 
dezembro para promover o 
Concerto de Natal inesque-
cível para a população. Será 
a primeira vez que acontece 
uma apresentação com as três 
Instituições.

Os três grupos vão exe-
cutar grandes obras natalinas 
que prometem emocionar o 
público. As apresentações 
acontecem em dois dias. Uma 
amanhã, dia 9, às 20 horas, 
no Ciaei, e outro no dia 10, 
domingo, às 10 horas, na Vila 
Kostka (Mosteiro de Itaici). A 

entrada é gratuita para ambos 
os eventos. O teatro tem capa-
cidade para 750 pessoas.

A preparação desse concer-
to teve início desde o começo 
do ano, quando Paulo de Paula, 
diretor da Orquestra Sinfônica 

de Indaiatuba, Samuel Nasci-
mento, diretor da Corporação 
Musical Villa-Lobos, e Aurea 
Ambiel, diretora do Coral 
Cidade de Indaiatuba, se reu-
niram com o intuito de realizar 
um concerto inesquecível de 

Natal para a população.
O concerto é uma realiza-

ção da secretaria de cultura de 
Indaiatuba juntamente com as 
três instituições musicais. A 
entrada é franca e por ordem 
de chegada.

A Prime Art, evento artís-
tico que tem como objetivo 
divulgar os trabalhos de ar-
tistas de Indaiatuba e região, 

acontece na próxima segun-
da-feira, dia 11, a partir das 
19 horas no Ópera Eventos. 
A entrada é gratuita e aberta 

Coral e Orquestras no Natal do Polo Shopping 
NATAL

Diversos artistas de Indaiatuba e região estarão presente na 2ª edição 
da Prime Art

O evento contará com cerca de 35 cantores voluntários e uma progra-
mação de canções clássicas do Natal

Os clássicos natalinos ecoa-
rão na praça de eventos do Polo 
Shopping Indaiatuba para trazer 
ainda mais encanto ao público da 
cidade no período de Natal. Em 
dezembro, o Shopping receberá 
quatro atrações que começam 
neste domingo, às 16h, com 
o coral Canto Livre. O evento 
contará com cerca de 35 cantores 
voluntários e uma programação 
de canções clássicas do Natal. 

O Polo Shopping Indaiatu-

ba também recebe na próxima 
semana o Quarteto de Cordas 
da Camerata Filarmônica de 
Indaiatuba, nos dias 14 e 15/12, 
às 19h30, com uma progra-
mação de músicas de filmes 
clássicos infantis. Já, no sábado, 
dia 16/12, a Camerata do SESI 
Indaiatuba executará clássicos 
da música erudita e obras tra-
dicionais de Natal, também às 
19h30. Todos os eventos têm 
participação gratuita. 

HUGO DANIEL

DIVULGAÇÃO

Esta semana é promissora para as finanças do Aria-
no, principalmente se estiver engatilhlado em uma 
sociedade ou parceria. É um bom momento para 
melhorar contatos comerciais. Sua vida social pode 
de repente ficar intensa e gerar novas amizades. As 

amizades antigas podem ser renovadas.

A semana marca um período, que durará algumas 
semanas. O nativo estará mais magnético e atraente, 
e isso resultará em uma maior atração pelas pessoas 
e sua vida social ficará intensificada. A vida profis-
sional fica também em destaque e o nativo tem pos-
sibilidades de ganhos em seus projetos profissionais 
e planos de carreira.

A semana aponta para a saúde e para o trabalho do 
nativo, ao mesmo tempo o geminiano pode querer 
planejar viagens. Além disso, pessoas que moram 
longe ou estrangeiros podem vir até o nativo e pos-
sivelmente provocar algumas dificuldades em seu 

relacionamento. Necessita filtrar as informações nesse momento 
e ter calma nas relações, principamente as familiares.

O canceriano pode querer buscar por estes dias muitos 
prazeres ou gastos com jogos, e diversões podem 
ocorrer. Entretanto, ele estará mais mergulhado em 
si mesmo, podendo até haver discussões familiares. 
Uma forte limpeza em seus valores pessoais pode 
ocorrer nesse período, sentir desejos de deixar para 
trás pessoas e situações que já não fazem mais sentido.

Os irmãos e parentes do leonino podem se fazer presentes 
nessa semana e seus relacionamentos familiares e vida 
doméstica ganham destaque. Pode ter dissabores nos re-
lacionamentos superficiais. Por outro lado, há um desejo 
de ficar mais em casa com sues pais ou com sua familia, 
podendo vir a receber as pessoas dentro de casa. É possí-

vel que termine ou comece uma situação que precisava ser reformada.

Essa semana ainda permanece aquela em que o nativo 
tende a gastar muito, pois estará renovando a maneira de 
ajustar seus ganhos. Seus valores pessoais sofrem reno-
vação. Seus gastos podem ser bem elevados, portanto, 
evite gastar com coisas sem grande importância. Novos 
contratos estão para ocorrer ou irá concluir esses acordos 
e negociações. Mente em renovação.

Sua vida material e financeira sofre uma agitação. É 
possível que o nativo tenha que segurar as pontas e 
controlar seu cônjuge ou sócio, mas corre o risco de 
gastar com seu trabalho e com sua saúde. Por outro 
lado, o dinheiro pode entrar facilmente em sua vida 

nesse período. Em termos de vida social, suas amizades são reno-
vadas, e novas podem surgir.

O escorpiano tem por estes dias uma possibilidade 
de benefícios que a vida pode trazer para ele. Apesar 
disso, o nativo estará se sentindo isolado e um pouco 
sozinho no contexto em que vive. Sua vida doméstica 
e seus relacionamentos familiares tendem a melhorar 
ou chamar a atenção para alguma coisa importante.

Semana focada em sua vida emocional. Esse é um 
momento que pede um maior envolvimento com 
sua interiorização e reflexão, pois o nativo precisa 
deixar para trás pessoas e situações que não fazem 
sentido em sua vida. Sua vida social fica agitada e 
ao mesmo tempo, o nativo quer ficar sozinho para 

avaliar as coisas dentro de si. Risco de discussões com amigos.

Problemas pessoais podem acabar afetando a cabeça 
do nativo ou situações familiares estão ocupando todo 
o momento seu dia. Por outro lado, qualquer  trabalho 
em equipe pode ser facilitado. A mente do Capricorniano 
estará focada em desenvolvimento de novos projetos.

Ganha destaque a vida profissional do aquariano. 
Uma sociedade pode ser feita nesse período, ou o 
nativo se verá envolvido nos assuntos de seu sócio 
ou conjuge. Sua carreira pode crescer muito por 
estes dias. Irmãos e parentes podem estar viajando 
ou indo para longe.

Momento de renovação de seus valores pessoais. 
Pode ser que haja riscos de gastos e o nativo tem que 
evitar consumos desnecessários, pois o momento 
pede que saiba usar seus recursos. Trabalho sendo 
renovado, ou há modificações nele em andamento.

Horóscopo de 08 a 14/12 Por Alex Costa Guimarães

ao público em geral, mas 
pede-se a doação de 1 litro de 
leite. Além disso, ainda no dia 
haverá arrecadação de brin-
quedos para o Clube do Bem.

Em sua segunda edição 
os idealizadores do evento 
a proprietária da floricultura 
Snow Flowers, Magali de 
Matos e também de seu filho 
Hugo Daniel e Ueslem Au-
gusto, ambos proprietários 
da Snow Arte, esperam um 
público maior que o alcan-
çado no ano passado. “A 
expectativa para esse ano 
é que consiga receber um 
número maior de visitantes 
devido a quantidade de artis-
tas que estarão expondo seus 
trabalhos”.

A exposição contará com 
artistas como Hugo W. K, 
Walter Caldeira, Paulo Lara, 
Tauã Backer, Bira Toledo, 
Claudia Vieira e Thelma 
Fulanetti. 

O evento não tem fins 
lucrativos e conta com a 
total colaboração de seus 
apoiadores. “A Prime Art é 
um evento que vem ganhando 
força na cidade e sua primei-
ra edição, em 2016, foi um  
sucesso inesperado”, conta 
Hugo.

A 2ª edição da Prime Art 
acontece na Ópera Eventos 
que está localizado na Aveni-
da Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 215, Vila Nossa 
Senhora Aparecida. 
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novidades atendimento@maisexpressao.com.br Sônia Fonseca

Cortina

Novidade do Grenelle Gastro Pub - 
Filé São Jose

Vestidos de Noiva / Bromélia Luiz Gustavo comemora seus 16 
anos com Festa Country

Para decorar sua casa, lembre-se sempre da Adelaide Decorações. 
Oferece o que há de melhor e mais moderno em cortinas, persianas, 
papel de parede, colcha sob medida, almofadas, pisos laminados, 
vinílicos e tapetes. Atende diariamente no horário comercial e aos 
sábados com hora marcada. Pagamento com cartão e pode ser 
dividido em 5 vezes com cheque ou boleto. Faça um orçamento sem 
compromisso. Informe-se no 3894-4638/9.9763-2829. 

Cosmo Campilongo, proprietário da Indamega, recebendo o Certificado 
do Frutos de Indaiá como melhor empresa de reforço de fundação

Porfírio Xavier recebendo o Certificado do Frutos de Indaiá como 
melhor corretor de imóveis

Presente - Petit Gateau

Vestido de noiva tem que ser deslumbrante, que supere as expectativas 
de qualquer noiva, onde o modelo, tecido e detalhes fazem toda a 
diferença. Pensando nisso, a A Nova Loja trouxe ao seu alcance a coleção 
Bromélia da Center Noivas. Além de representar de maneira grandiosa 
as curvas da mulher brasileira, está repleta de detalhes típicos da espécie 
da bromélia. A coleção luxuosa é cheia de detalhes encantadores, rendas 
delineadas com perfeição e tem o poder de te deixar única em seu grande 
dia. Vale a pena também conferir a nova coleção verão moda festa, com 
vestidos longos e curtos sempre na opção venda ou aluguel. Vá conferir! 
Whatsapp: 9.9540-8836. Telefone: 3875-1760

Pensa em uma combinação de sabores delicados e marcantes. 
É o Filé São José - Filé mignon à milanesa recheado creme 
de espinafre. Acompanha arroz à piamontese e salada como 
entrada! Vá provar! Não perca o tão famoso rodízio de mini burgers 
que está fazendo o maior sucesso, com 5 sabores do melhor 
hambúrguer artesanal em versões mini a vontade e fritas para se 
esbaldar por R$ 39,90 por pessoa, toda quinta-feira a partir das 18h. 
Convide seus amigos para bater papo e saborear essas delícias. 
Vale ressaltar que diariamente no almoço há maravilhosos pratos 
executivos e à la carte com surpreendentes pratos com carnes, 
aves, peixes e massas. Já nas sextas e sábados incríveis lanches e 
porções diversas, não deixe de experimentar a grande novidade que 
é o Salmão Burguer com salmão, cream cheese, raspas de limão, 
alface no delicioso pão de brioche. Sábado com música ao vivo, com 
pop e rock clássico. Vale a pena conferir na Avenida Conceição, 250 
- Fone: 2516-1289. Bom demais!

Kostela do Japonês, costela super macia
Na Kostela do Japonês você saboreia a melhor costela, super macia e 
grelhada no ponto com aquele caprichado arroz e feijão com sabor ímpar, 
diversas saladas, maionese, farofa, fritas e polenta frita. Tudo feito com 
produtos de primeira qualidade e sabor sem igual. É por isso que a Kostela 
do Japonês faz sucesso em Indaiatuba e região. Atendimento e dedicação 
de toda sua equipe, vale a pena conhecer! Rua Antônia Martins Luiz, 180 - 
Distrito Industrial João Narezzi - Fone: (19) 3894-6646. Estaremos fechados 
do dia 23/12 a 08/01, retornaremos nossas atividades no dia 09/01

Faz aniversário em dezembro e vai convidar os amigos para comemorar 
com você? Escolha a Casa da Esfiha para esse dia especial.
Lá tem ambiente confortável e climatizado, as crianças podem ir e 
aproveitar o Espaço Kids para se divertirem, o cardápio é uma delícia e, 
para facilitar, tem comandas individuais, para vocês ficarem tranquilos 
ao fechar a conta! Quer mais? O aniversariante ganha um Petit Gateau, 
a sobremesa mais amada do restaurante!

Foi numa bela chácara que Luiz Gustavo comemorou seu aniversário 
com uma bela festa country, com a presença de amigos e familiares. 
A decoração ficou por conta da Spazio Cênico Jimmy Silva, Buffet 
Nina Moreira, doces Dona Formiga, bar Bartenders e fotos Sasha 
Ueda. Uma maravilhosa festa organizada pelos pais do aniversariante, 
Francinele e Felisberto, proprietários do Restaurante Caipirão. 
Parabéns Luiz Gustavo, felicidades sempre!

A A Nova Loja 
Moda Atual teve 
o imenso prazer 
de participar do 
lindo momento de 
Kelly Bonequini e 
Alain Frederico

O aniversariante Luiz Gustavo com sua mãe Francinete 

Taiara e Mariana

Ivo Araújo e Daiane Simio diretores da Evydhence

Antonio e Renato
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O Concurso Banheiro dos Sonhos que estimulou estu-
dantes de arquitetura em Indaiatuba, mais precisamente na 
Faculdade  Max Planck, foi um sucesso, o vencedor, Vinícius 
Araújo Almeida, recebeu um prêmio em dinheiro no valor de 
R$4.000,00, e  seu projeto está sendo divulgado em mídias 
sociais pela Revista D’Ávila e TV Sol Comunidade. e sua pro-
posta, também está exposta no Polo Shopping Indaiatuba, que 
foi inaugurada com um delicioso coquetel, realizado pela Chef 
Maria Fernanda, na noite do dia 27/11. Parabéns Vinícius.

O Lar São Francisco realizou na noite do dia 30/11. o seu 
já tradicional Jantar dançante para os Mantenedores do Lar. O 
jantar aconteceu no Le Luh Eventos, com Buffet Nina Moreira e 
decoração de Vladmir Seneme, e animação da excelente Banda 
Medley, trabalho impecável da cerimonialista Ivanilde Reis. 
Uma noite deliciosa que realmente valeu a pena.

O amigo querido, Osmar Rodrigues, célebre roqueiro de nossa 
cidade, apresenta agora, seu outro lado, o lado gastronômico, inau-
gurando a sua “Torteria do Roque”, mostrando que o rapaz também é 
bom na cozinha. Presença maciça dos amigos, fizeram o final de tarde 
ser um delicioso happy hour, tudo pelas mãos de Tânia D´Ávila. Vale 
a pena uma passada para experimentar as tortas e quiches do Osmar.

Sábado de manhã: dia de jogo de Rugby do Juvenil Masculino, dia de triangular, entre: Tor-
nados/SESI - Halley Rugby e Cougars Rugby. Um triangular lindo de se ver, com estes meninos, 
que são o futuro do Rugby no Brasil. Os jogos foram no campo do SESI em Indaiatuba, e o 
Tornados/SESI se sagraram campeões.

Na manhã do dia 06/12/2017, o Prefeito de Indaia-
tuba Nilson Alcides Gaspar, realizou uma coletiva de 
imprensa regional, no auditório do Museu da Águsa, 
onde apresentou a todos o Resumao das Ações Rea-
lizadas em 2017. Ao que foram todos informados do 
que realmente foi feito pela prefeitura municipal, e o 
que ainda falta concluir, em resumo, estamos muito 
bem, e devemos agradecer a nossa administração, 
pelo belíssimo trabalho que realizou e está realizando. 
Nossa cidade pode ser considerada mesmo como 
uma das cidades de melhor índice de vida, tanto em 
educação. saúde e principalmente segurança, nós 
somos modelo para muitos governantes em nossa 
região e também em nosso país. Parabéns Prefeito, 
e que continue assim, com este trabalho excelente.

A noite do dia 01/12, me 
trouxe uma grata surpresa, 
finalmente conheci aBanda 
Roça ´N Roll, a banda for-
mada por: Cássio Domingues 
(Voz e violão), Tocha No-
gueira (Percussão), Valgério 
Gianotto(Contrabaixo), Nau 
Martins (Viola caipira e voz), 
e David (Banjo, Viola caipira 
e voz), e que se juntaram e 
formarão esta excelente ban-
da, e quando digo excelente, 
bota excelente nisso, todos 

competentíssimos, excelente músicos nos instrumentos que escolheram. No show de ontem dia 
01/11, mostraram realmente ao que vieram, com interpretações primorosas, e algumas releituras 
de alguns clássicos, tipo Menino da Porteira, que agradou e muito a todos os presentes. Meninos 
tenho o maior orgulhe de me considerar amigo de vocês, sem falsa modéstia.

Com um belo cerimonial, realizado por 
Kleber Patrício, a Congesa, construtora e 
incorporadora de Indaiatuba, entregou na 
noite do dia 06/12/2017, o seu mais novo 
empreendimento, o Wise Hotel, em parceria 
com a Travel Inn. Com um delicioso coquetel, 
que sempre agrada a todos, a Incorporadora 
recebeu, autoridades, imprensa, convidados 
e parceiros. Um dos melhores momentos da 
noite, foi com a maestrina e cantora Sônia de 
Moraes, que cantou o Hino Nacional, com 
uma sensibilidade de arrepiar, que fez do nosso 
lindo hino, uma ode a beleza que ele possui, 
enquanto isto as bandeira foram asteadas 
pelo Grupo de Escoteiros de Indaiatuba. Parabéns ao casal proprietário da Congesa, Athos e Adriana 
Mazzoni, por este novo empreendimento e nova experiência em hospedagem em nossa cidade, com 
muita qualidade e beleza. O Wise Hotel esta localizado à Rua Pará 1000, Cidade Nova - Indaiatuba SP

A AEAI realizou um jantar na noite 
do dia 01/11, no Espaço Ópera, para 
comemorar o “Dia do Engenheiro e 
do Arquiteto”. Nesta noite também foi 
entregue o premio Profissional do Ano, 
que desta feita foi escolhido o jovem 
Arquiteto Felipe Milezi, o que nos dá 
orgulho de ver esta linda juventude al-
çando altos voos em sua vida. O jantar 
do Mestria Buffet, e a animação foi da 
Excelente Banda Roça ´N Roll, que 
foi a alegria da festa. Parabéns a AEAI 
pela EXCELENTE ESCOLHA DA 
BANDA, este ano vocês arrasaram.

Na noite do dia 28/11, o Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, realizou a festiva de finalização do Projeto 
Paz 2017, juntamente com a Escola Estadual Carlos Tancler. A festiva ocorreu na escola, e contou com 
a presença da representante da Delegacia regional de Ensino e a presença da representante da Secretaria 
Estadual de Ensino. A noite contou com a entrega dos calendário 2018, para as estudantes que foram 
classificadas com seus lindos desenhos inspirados no tema paz, além de ganharem os calendários todas 
ganharam mimos ofertados pelo Cocaes, foram homenageadas também as professoras que tiveram uma 
grande participação no projeto, e uma homenagem a diretora da escola e o secretário, Vera e Alexandre, 
e da coordenadora do projeto a companheira Alair, e na quarta feira dia 29/11 aconteceu o encerramento 
definitivo do projeto Paz do Rotary Cocaes, com a entrega aos patrocinadores dos calendários sobre a 
Paz, com a participação dos alunos da Escola Estadual Carlos Tancler, aqui a Margot Casa de Chá, o 
Executivo Antônio Sérgio Almeida e esposa e as representantes do Babbo Indaiatuba.
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Com a chegada do verão as bebidas mais refrescantes são as mais procuradas.
Como o assunto é vinho podemos destacar além do vinho espumante e vinho 

Rosé e um vinho que tem um grande aumento de vendas nesta época é o vinho branco 
da denominação vinho verde. 

O que é o vinho verde?
 O vinho verde é elaborado com variedades de uvas brancas que são colhidas 

dentro do grau de amadurecimento e perfeitamente maduras para vinificação e não 
verde como alguns imaginam.

O Vinho Verde é um nome de registro mundial protegido para um vinho portu-
guês elaborado na região mais verde de Portugal.

Os produtores são pequenas famílias com pequenos pedaços de terra que cuidam 
de suas videiras e vendem suas uvas para produção do vinho verde.

Atualmente todo controle de viticultura é organizado através da Comissão de 
Viticultura da Região dos Vinhos Verdes que foi criada em 1926 para regular a 
Produção e o Comércio do Vinho Verde em todo o mundo. 

É uma entidade certificadora com competência para certificar, promover e 
garantir a autenticidade e a qualidade dos produtos com: 

- Denominação de Origem Vinho Verde (90%) – 
- Indicação Geográfica Minho (10%)
Todos os vinhos verdes recebem desta entidade o selo de garantia, que é o 

resultado de um rigoroso processo de certificação a nível mundial.
O Brasil é o quinto maior consumidor de vinhos verdes, sendo os Estados 

Unidos o maior consumidor deste vinho.
Em termos de consumo os portugueses só consumem 43% do vinho verde os 

57 % se destina a exportação. 
E em Portugal o maior exportador de vinhos é da região do Alentejo e depois 

é o Vinho Verde.  
A uva mais expressiva para os vinhos verdes é a variedade chamada de 

Alvarinho.
As principais uvas brancas certificadas para elaboração do vinho verde são: 

Alvarinho, Arinto, Avesso, Azal, Loureiro e Trajadura.
E sobre as características dos vinhos Verdes?
 O Vinho Verde é uma bebida naturalmente leve e refrescante, de baixo teor 

alcoólico, de baixas calorias, é ideal para quem procura momentos descontraídos 
e um estilo de vida saudável. 

É a companhia ideal para partilhar um fim de tarde com os amigos, um jantar 
romântico à luz das velas ou, simplesmente, para uma refeição leve e descontraída 
depois de um dia de trabalho.

É um vinho aromático frutado, leve de boa acidez e de muita elegância. 
O Vinho Verde possui aromas de frutas e sabores pronunciados.
São Vinho de qualidade com ótima relação qualidade/preço.
 São Ideais para todos os momentos de descontração e essencial para refeições.
A temperatura do serviço do vinho verde é muito importante em função de 

sua qualidade sensorial o recomendado é de o Vinho Verde Branco 08 a 12 °C.
As harmonizações de vinhos verdes podem ser diversas, pois é bem versátil. 
O Vinho Verde, pelas suas características naturais, é um vinho muito gastro-

nómico, dada a sua boa acidez e leveza, o que o torna fácil para ser consumido em 
diversas ocasiões, com ou sem comida. 

Se uma mesa pedir vinho de uma só região para acompanhar vários pratos e 
ao longo de uma refeição, é provável que o Vinho Verde seja a melhor escolha. 
Os Vinhos Verdes Brancos são vinho de paladar único, aromáticos e ideias para 

acompanhar saladas, mariscos, peixes, carnes de aves 
e gastronomia oriental. 

É o casamento perfeito para pratos orientais, 
Mexilhões Gratinados, Salada de Cogumelos Frescos, 
Salmão Fumado, Dourada Grelhada, Robalo ao Forno, 
Polvo Assado, Peito de Pato e Sushi, entre outros 
pratos orientais. 

Podendo ser indicado também como vinho de 
entrada ou para acompanhar um aperitivo.

Bom pessoal o assunto sobre vinho verde é muito 
interessante.

Como você já aprendeu um pouco sobre vinho ver-
de, não deixe de incluir o vinho verde em suas refeições,

Vinho é saúde e bem estar á todos!

O que é um Vinho Verde?

Vinho Branco Chablis Domaine Long-
Depaquit 2012-  750 mL

Juarez Donizete - Sommelier Internacional 
Fisar. Diretor na Enoteca Trattoria do Vinho

Vinho branco entre os melhore do mundo , um clássico da Borgonha, esse Chablis passa 
de seis a oito meses em contato com as leveduras, o que lhe garante excelente frescor 
e complexidade.
Seu aroma e sabor apresentam nuances florais e minerais.
Um vinho de excelente custo-benefício, perfeito para momentos de descontração.
Ideal para ser degustado na praia ou à beira da piscina, escoltando saladas e deliciosos 
frutos do mar.
Notas de Prova Amarelo-palha com reflexos esverdeados.
Apresentam aromas bastante característicos no nariz, notas minerais de 
flores e frutas brancas.
Na boca é equilibrado, com acidez marcante, notas minerais e leve toque 
de amêndoas.
O final é agradável e persistente.
Harmonização Companhia ideal para frutos do mar.
Porém, se mais evoluído, acompanha bem carnes brancas, como vitela 
com molhos ou pratos com cogumelos e trufas, além dos queijos finos 
de leite cru.

Sobre Chablis
Chablis, no norte da Borgonha (França); aqui o vinho produzido 
é o que chamamos de “tradicional” em relação aos Chardonnays, 
normalmente sem passagem em carvalho, frescos, com excelente 
acidez e caráter mineral típico em decorrência do tipo de solo 
calcário argiloso.
Classificação : AOC Village – Appellation Chablis Controlée
Domaine Domaine Long-Depaquit
Produtor: Albert Bichot
 País :França Região : Bourgogne – Sub-Região Chablis
Elaboração
Uva:  100% Chardonnay
Teor Alcoólico: 12%
Amadurecimento: Não passa por afinamento em barricas.
Serviço
Temperatura de Serviço : Servir à 12°CVanessa Nogueira almoçando no Cintra RestauranteMichele e Angela no Restaurante Casa da Moqueca

Luis Eduardo, Francinete, Felisberto, Luis Fernando e Luis 
Gustavo do CaipirãoLidiane e Jennifer no Caipirão

Ingled e Pino da Il Primo Bacio e Amauri no Bar 644

Fabiola e Renato no Restaurante Casa da Moqueca

Ederval, Geraldo, Rodolfo e Daniel no Cintra RestauranteDonizete e Marcio no Caipirão (1).JPG

Carlos e Carlos almoçando no Cintra Restaurante

Amauri, Ricardo e Nice no Bar 644
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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!

O coaches da G7 CrossFit Vinicius Lamas participou 
do Monstar Series etapa Rio de Janeiro, o maior 
evento fitness da América Latina

Aconteceu na ultima quinta-feira, o IV Happy Reference onde 
empresários confraternizaram e apresentaram suas empresas!

Aniversariantes do mês de Novembro do Colégio Alves de 
Oliveira. Parabéns!

Conheçam o mais novo pub de Indaiatuba, com serviços de 
estética automotiva Carlinhos Polimentos e Paddock garage 
pub com o melhor espetinho da região

Edlaine colaboradora Atento 
fez aniversário no último dia 29

Camila Ramires, Livia Branquinho e Sophia Pavanelo no 
Colégio Montreal.JPG

Alunos da Unidade II do Colégio Meta fazem dinâmica e escorregam no sabão na aula de 
educação física

Alix, Vinícius e Yoaheng, alunos do Obejtivo premiados na 
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e 
Privadas 2017

A equipe do Yázigi Indaiatuba comemora os 20 anos de operação na cidade

Confraternização da equipe Conceição Gás e Água - Ultragaz

Bruno comemorou 7 anos no último dia 29, com uma linda 
festa no Buffet Travessuras e Gostossuras

Orlando e Nair completaram 65 anos 
de casados e no último dia 4, Orlando 
comemorou 85 anos de vida. Parabéns!
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Locação – Salões e Salas

Centro (Ed. Ambassador)- SL0112
Sala Comercial 20M², 01 Wc, Ar Condi-
cionado, Carpete de Madeira
R$450,00 + IPTU R$ 400,00 + R$ 65,00

Centro – SL00247
Sala Comercial 50M²
R$800,00 + IPTU

Jd.Pompeia-SL00338
Torre Corporate 40M².
R$800,00 + Cond. R$405,00 + IPTU

Centro – SL00339
Sala comercial no Ed. Córdoba
50m² com 01 Wc (Sem vaga)
Condomínio e IPTU isento. 
R$850,00

Jd.Pompeia-SL00292
Torre Corporate 41M².
R$1.000,00 + Condomínio R$424,00 
+ IPTU

CENTRO 
SALÃO 25m², 24 de maio. 
R$ 1000,00 + iptu

Centro – SL00323
Salão c/ 30M² E 01 Wc.
R$ 1.100,00 IPTU INCLUSO R. 15 de 
Novembro, 432

Centro- SL00336
Salão Com 3 A 5 ambientes, com 
vestiários.
R$ 3.000,00

Jd. Morada do Sol –SL00274
AU.80 + 70 Descoberta, 02 Wcs com 
estacionamento na frente.
R$ 3.000,00 + IPTU R$ 80,00 

CENTRO SL00337 
SALÃO EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 
RUA 24 DE MAIO 
80m² COM ESTACIONAMENTO P/03 
AUTOS E SISTEMA DE SEGURANÇA
R$ 4.000,00

ÓTIMO SALÃO. SL00343
600 M², na av visconde de Indaiatuba 
com estacionamento para 11 veículos  
R$ 12.000,00 + IPTU

Locação - Casas

Jd. Adriana – CA02881
Casa de fundos com 02 cômodos 
amplos, Wc, vaga para moto.
R$ 550,00 + IPTU

Jd. Pau Preto – CA02513
Casa de fundos com 01 dormitório, co-
zinha, sala, lavanderia, Wc, despensa, 
quintal com churrasqueira, sem vaga.
R$ 600,00 + IPTU

CENTRO, RUA 05 DE JULHO. 
CA02904 
01 DORM, COZINHA 01 WC E QUIN-
TAL. GARAGEM P/ MOTO. 
R$ 600,00 + IPTU
 
CA0224 
VILA COSTA E SILVA 
01 dorm, sala, cozinha, banheiro, 
amplo quintal e garagem p/ vários 
autos. 
R$650,00

Jd. Morada do Sol – CA 02977
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, área 
de serviço, 01 vaga
R$ 780,00 isento de iptu

Centro ca03007
02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
e vaga p/ moto 
R$ 800,00 + IPTU

Centro CA02867 
02 dormitórios, sala, copa, cozinha, 02 
banheiros. Sem vaga. 
R$ 850,00 + IPTU

Jd.Adriana – CA03005
(piso superior) 02 dormitórios, sala, cozi-
nha, Wc, varanda, sem vaga. R$ 900,00 

JD MORADA DO SOL 
02 dorm (1 suíte), sala, cozinha, wc e 
garagem coberta p/02 autos
R$ 1000,00 isento de iptu

MORADAS DE ITAICI CC00034
02 dorm, sala, cozinha, wc, quintal e duas 
vagas. 
R$ 1.200,00 + cond + iptu

Jd.Primavera – CA02999
 02 dormitórios (01 suíte), sala, cozinha, 
Wc, área de serviço, 02 vagas cobertas.
R$ 1.200,00 + IPTU 

JD PRIMAVERA CA03012 
03 DORM (1SUÍTE), SALA, WC, COZI-
NHA COM ARMÁRIOS, A.S, E GARA-
GEM COBERTA P/ 02 AUTOS. 
R$ 1500,00 + IPTU

PARQUE BOA ESPERANÇA
03 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), SALA, 
COPA, COZINHA PLANEJADA, QUIN-
TAL, ÁREA GOURMET E EDICULA.
R$ 1700,00 + IPTU

VILA AVAÍ CA03009 
03 DORM (1SUÍTE), SALA, 1 BANHEIRO, 
COZINHA, GARAGEM P/ 02 AUTOS 
R$ 1800,00 + IPTU 

Centro-CA03004
03 dormitórios, Wc, ampla sala, cozinha, 
despensa,02 vagas coberta.
R$2.300 + IPTU

Locação – Apartamentos

Kitnet  CENTRO AP00694
DORM, COZINHA,BANHEIRO ( SEM 
VAGA)
R$ 600,00 ÁGUA E IPTU INCLUSO

Jd. Moacir Arruda –AP00822
02 dormitórios, Wc, sala, cozinha, 01 vaga 
coberta
R$ 800,00 + cond 

Pq São Lourenço – AP 00399
02 dormitórios, Wc, sala, cozinha com 
armários, lav. com armários a 01 vaga
R$ 900,00 + Condomínio R$ 100,00 + 
IPTU.

Cecap –AP00834
02 dormitórios, Wc, sala, cozinha, área de 
serviço, 01 vaga coberta
R$ 1.000,00 ( Incluso condomínio e 
IPTU)

Azaleia de Itaici – AP00710
03 dormitórios, sala, cozinha, Wc ,01 
vaga, portaria 24 horas e área de lazer.
R$ 1.100,00 (Incluso Condomínio e 
IPTU).

Jd. Moacir Arruda – AP00831
 02 dormitório, sala 02 ambientes, cozinha, 
Wc, área de serviço e 01 vaga coberta
R$ 1.100,00 (Incluso condomínio e 
IPTU)

Jd.Pau Preto– AP00832
 02 dormitório com armários planejados, 
sala com varanda, cozinha e área de 
serviço planejado, Wc e 01.
R$ 1.150,00 + Condomínio R$ 280,00 + 
IPTU R$ 80,00

Apartamento Centro AP00854 
02 dormitórios com armários (01 suíte), 
sala 02 ambientes, wc, cozinha com 
armários, A.S. 01 vaga. ( cond com piscina 
e salão de festa)
R$1.300,00 + Cond + IPTU

Grand Ville (Cobertura) – Cecap. 
AP00828 

03 Dorm (1 suíte), sala, coz., banheiro, a.s. 
Cobertura sala, área gourmet e banheiro. 

2 vagas. 
R$ 2.050,00 – incluso cond e iptu 

Venda- Apartamentos

Jd.Eldorado– AP00555
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, lavan-
deria e 01 vaga.
R$ 150.000,00

Jd.Morumbi– AP00802
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, área de 
serviço e 01 vaga.
R$ 150.000,00

Jd. Parque Indaiá – AP00816
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc e 01 
vaga.
R$ 170.000,00

Centro – AP00558
Kitnet com garagem.
R$ 175.000,00

Cecap – AP00815
02 dormitórios, sala, cozinha planejada, 
Wc planejado e 01 vaga.
R$ 195.000,00

Centro – AP00827
01 dormitórios, sala (varanda), cozinha, 
área de serviço, 01 vaga.
R$ 200.000,00

Jd. Alice- AP00777
02 dormitórios, Wc, sala 02 ambientes, 
cozinha, área de serviço e 01 vaga.
R$ 230.000,00

Res. Monte Verde – AP00812
 01 dormitório, sala, cozinha, Wc E 02 
vagas.
R$ 233.000,00

Cecap – AP00715
02 dormitórios, Wc, sala, cozinha e 01 
vaga. 
R$ 235.000,00

Centro – AP00824
 01 dormitório, sala, cozinha, Wc e 01 
vaga (Apartamento com cozinha planejada 
e com roupeiro)
R$ 240.000,00

Jd.Santiago– AP00835
02 dormitórios, sala, cozinha, área de 
serviço, Wc, 02 vagas
R$ 240.000,00

Jd.Itaici (Ed. Azaleia)
Apartamento térreo, 03 dormitórios (02 
dormitórios planejados de quarto, e o 
outro com planejado de sala), cozinha 
planejada, 02 vagas.
R$ 250.000,00

Jd. Pau Preto – AP00806
03 dormitórios, sala, cozinha, área de 
serviço, Wc, 01 vaga 
R$ 250.000,00 (Incluso condomínio e 
IPTU)

Jd. Alice – AP00774
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc e 01 
vaga. (Todos os ambientes com móveis 
planejados.) portaria 24 HRS.
R$ 255.000,00

Pq. São Lourenço –AP00818
03 dormitórios (01 suíte), sala, Wc, Cozi-
nha com armários 01 vaga.
R$ 265.000,00 

Salto-SP, Jd dos Taperás 
03 do), sala,coz, 1 banheiro, 1 vaga.rm 
(1suíte) 
R$ 270.000,00 aceita permuta.

Pq. São Lourenço –AP00744
02 dormitórios com armários, Wc, sala, 
cozinha planejada, área de serviço, 
sacada,01 vaga.
R$ 275.000,00 (Aceita carro até R$ 
20.000,00)

Jd. Regente – AP00813
03 dormitórios (01 suíte), sala, cozinha 
americana, Wc, 01 vaga.
R$ 290.000,00

Cecap- AP00833
03 Dormitórios (1 suíte) sala 02 ambien-
tes, cozinha planejada, Wc, 02 vagas.
R$ 310.000,00

Cecap- AP00828
03 Dormitórios (1 suíte) sala, cozinha, 
Wc, área de serviço, cobertura, sala área 
gourmet e Wc,2 vagas.
R$ 480.000,00

Venda – Casas 

Jd. Eldorado  CA02963 
02 dormitórios, sala, cozinha,  
Wc, quintal e 02 vagas.
R$180.000,00
 
Jd. dos Colibris – CA03003 
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc,  
quintal, área de serviço, 02 vagas.
R$200.000,00
Vila Brizola – CA02996
Casa frente – Sala, cozinha, 01 dormitório, 
Wc.
Casa fundos – 01 dormitório, cozinha, Wc.
R$210.000,00

Vila Aurora – CA02721
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, Quintal 
nos fundos.
R$210.000,00

Jd. Dos Colibris – CA02987
02 dormitórios (01 suíte), sala, cozinha, 
Wc, quintal e 02 vagas.
R$240.000,00

Jd. Paulista II – CA02941
AT: 150m² / AC: 120m² - Superior: 01 
suíte, sala inferior: 02 dormitórios, sala, 
cozinha americana, Wc, área de serviço, 
quintal e 03 vagas.
R$ 260.000,00

Jd. Marina – CA02985
02 dormitórios, sala, Wc, cozinha, área 
de serviço.
R$ 260.000,00

Jd. Portal do Sol – CA02979
 02 dormitórios (01 suíte com armários), 
escritório, sala 02 ambientes, cozinha com 
armários, garagem.
R$ 275.000,00

Jd. Veneza – CA02934
03 dormitórios (01 suíte) sala, cozinha, 
Wc,02 vagas.
Aceita permuta por terreno e carro.
R$ 297.000,00

Casa Moradas do Itaici – CC00034
02 dormitórios, sala, cozinha, área de 
serviço, quinta, e 03 vagas.
R$ 310.000,00

Jd.Morada do Sol – CA02992
Sobrado 02 dormitórios, 02 Wc, sala, 
cozinha, quintal com jardim e 02 vagas 
cobertas.
R$380.000,00

Casa em Condomínio Flamboyant – 
CC00052
03 dormitórios (01 suíte), armários plane-
jados nos 3 dormitórios, ar condicionado 
na suíte, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, Wc, área gourmet.
R$385.000,00

Res. dos Guarantãs – CA02874
03 dormitórios (01 suíte) lavabo, Wc, sala, 
cozinha com armário, lavanderia, área 
gourmet com churrasqueira, 02 vagas.
R$ 392.000,00

Casa em Condomínio Parque Real –
CC00053
03 dormitórios (01 suíte), sala pé direito 
alto, Wc, cozinha, churrasqueira, 03 
vagas.
Todos os quartos e sala com preparo para 
ar condicionado.
Aceita permuta por terreno, apartamento 
ou carro.
R$ 415.000,00

Venda - Chácaras

Recanto Campestre: CH 00328
 03 dormitórios (01 suíte), sala, cozinha, 
Wc, área de serviço, edícula com Wc, 
pomar, piscina aquecida, churrasqueira, 
portão eletrônico.
R$ 560.000,00

Lagos de Shanadu-CH00324
Parte Superior: 03 dormitórios (03 
suítes 1 c/ closet), Wc, sala, cozinha 
americana c/despensa, sala de jantar, 
mezanino para TV.
Parte térrea: Sala grande
 Área externa: Churrasqueira, piscina, 
campo de futebol, lago, poço, canil,04 
vagas.
R$ 1.010.000,00

Venda -Terrenos 

Oportunidade!
Jd. Imperio (Vila Paraty) – TR00799 
150m² Preço de Lançamento. 
R$89.990,00

Jd. Itamaracá – TR00786
Terreno plano 125 m².
R$ 130.000,00

Jd. Valencia – TR00784
Terreno com boa topografia 130 m²
R$ 160.000,00

Jd. Alice – TR00795
Terreno de 125 m² 
R$ 165.000,00

Jd. Helvétia – TR00796
Terreno de 255 m² - lote 12
R$ 170.000,00

Terreno de 265 m² - lote 13
R$ 170.000,00

Terreno de 295 m² - lote 14
R$ 180.000,00

Terreno de 335 m² -lote 15
R$ 180.000,00

Cond. Montreal – TR00791
Terreno com 167,21m²
R$ 177.000,00

Jd. Reserva Bom Viver Indaiá – 
TR00787
Terreno em cond. fechado. Terra 
magna 360 m²
R$ 215.000,00

Jd. Regina – TR00731
Terreno com 370 m² (caída p/frente)
R$ 240.000,00

Jd. Regina – TR00768
Terreno de 284 m² (aceita permuta por 
casa até R$280.000,00).
R$ 240.000,00

Loteamento Jd. Residencial Dona 
Lucilla
 Terrenos de 300 m² E 378 m².
 Valores a partir de R$ 240.000,00.

Quintas da Terracota– TR00792
Terreno plano de 1.200 m².
R$ 290.000,00

Jd. Residencial Villa Suíça– TR00754
Terreno de 400 m² (aceita permuta por 
imóvel de menor valor).
R$ 339.000,00

Mosteiro de Itaici– TR00794
Terreno de 2.500 m² 
R$ 370.000,00

Jd.Vila Paraiso– TR00797
Terreno de 492,54 m² 
Ótima vista do lago, topografia 
favorável, documentação ok.
R$ 450.000,00

V. Todos os Santos–CA02917
03 dormitórios, escritório, sala 02 am-
bientes, cozinha, área de luz interna, 01 
banheiro, 01 lavabo, pequeno quintal, 02 
vagas cobertas.
R$ 400.000,00 

Jd. Bela Vista –CA02917
03 dormitórios (01 suíte), sala, cozinha, 
sala de jantar,03 Wcs, área de luz, lavan-
deria, quintal, área de churrasco, edícula 
com Wc, aquecedor solar,02 vagas.
R$ 495.000,00

Jd. Valencia – CA02976
03 dormitórios (01 suíte) ar condicionado 
e armários, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada e despensa. Área coberta com 
churrasqueira. (Todos cômodos com ar 
condicionado) portão eletrônico.
R$ 520.000,00

Jd. Brescia – CC00046
03 dormitórios, (01 suíte), sala com pé 
direito de 4 m, sala e quartos com prepa-
ração para ar condicionado, aquecedor 
solar instalado, lavabo e churrasqueira.
Condomínio com infraestrutura completa, 
área de lazer com quiosque, churrasqueira 
e piscinas.
R$ 530.000,00

Vila Suíça – CA 02975
03 dormitórios (01 suíte), sala ampla, co-
zinha, Wc, quintal, área gourmet e portão 
eletrônico. (Aceita permuta por casa em 
condomínio fechado de 150 m²)
R$730.000,00

Jd. Esplanada II – CA02981
03 dormitórios (03 suítes), sala 02 
ambientes, cozinha, área de serviço, área 
gourmet com piscina, 04 vagas.
R$810.000,00

Jd. Bela Vista-CC00050
Sobrado: 03 suítes/1 closet, varanda, 
cozinha c/ despensa, lavabo
Sala de Estar c/ pé direito duplo, sala de 
jantar, sala TV/escritório  
Entrada lateral, banheiro externo, piscina, 
quintal e churrasqueira 
(Sacadas em 2 quartos (frente e fundos) 
com amplo espaço) 
Garagem p/ 04 autos (02 cobertas)
Terreno 301 m ², A. construída de 267m².
R$940.000,00

JD. Bela Vista – CA02892
05 Suítes (01 com hidro e 04 com 
armários planejados), sala 02 ambientes, 
copa, cozinha planejada, despensa, área 
de serviço, quintal com forno a lenha, 
churrasqueira, piscina, Wc, 04 vagas e 
portão eletrônico.
R$ 1.100.000,00

Res. Beira da Mata – CC00047
 Piso Superior: 03 dormitórios (01 suíte), 
Wc,
Piso Inferior: 01 suíte, sala ampla, cozinha 
americana, área de serviço, área de 
churrasqueira, despensa, piscina ,04 
vagas.
R$ 1.350.000,00

Res. Village Terras de Indaiá – CC00049
 03 dormitórios, closet, sala 02 ambientes, 
escritório, copa, cozinha, despensa, 
lavanderia, vaga 06 carros, área de lazer 
com salão de festa, quadra de tênis, sala 
de ginástica, campo de futebol e área 
de recreação infantil (aceita permuta por 
apartamento ou casa térrea em cond. 
Fechado) 
R$ 1.350.000,00

Jd.Feres – CA02990
Linda casa, piso superior: 04 dormitórios 
(01 suíte) e Wc social, copa, cozinha 
planejada, área de serviço, duas amplas 
salas, sala de estar, sala de jogos, bar, 
lavabo, dormitório com suíte p/ emprega-
da, piscina, salão, churrasqueira, forno, 
e 04 vagas.
Aquecimento solar térmico.
R$ 1.500.000,00
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VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dorms, sala, coz, 2 
wc, lavanderia, quintal, garagem descoberta para 5 carros.
COD.259 – VL.TELLER – R$400 MIL – 2dorms, sala, copa, 
coz, lavanderia, WC, quintal, garagem para 1 carro

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

DA CONSTRUÇÃO. CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS
 
CS328 – JD.REGENTE – R$310 MIL – 3dorms (1st), sala 
2 ambientes, coz planejada, lavanderia, wc, churrasqueira 
com pia, garagem para 2 carros
CS.329 – VL.RUBENS – R$470 MIL – 3 dorms(1st), sala de 
estar e jantar, coz, escritório, wc, nos fundos coz e wc, portão 
eletrônico, garagem coberta para 2 carros.
CS.330 – R$850 MIL – 3 suites, sala 2 ambientes com porta 
balcão, coz americana, lavanderia, wc, garagem coberta 
para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
lavabo, lavanderia, garagem. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3 dormitórios (1 suíte), 
sala de estar com pé direito duplo, sala de TV com lareira 
no mesanino, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, 
dormitório e WC de empregada, escritório, área gourmet, 
área de luz, garagem coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CS.323 – BRESCIA – R$540 MIL – 3dorms (2sts), sala 2 
ambientes, coz planejada, lavanderia, wc, lavabo, churras-
queira, garagem para 3 carros, 

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$360 MIL – 3dorms (1st), sala 
de estar e jantar, coz, wc, lavanderia, garagem coberta 
para 2 carros.
AP.553 – JD ALICE – R$200 MIL – 2dorms com ae, sala, 
coz planejada, wc com ae, 1 vaga de garagem

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS APARTIR 
DE 300M² APARTIR DE 180 MIL

TE.22 – BELA VISTA – R$180 MIL – 250m²
TE.23 – JD.MANTOVA – R$110 MIL – 216m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.63 – JD.DO IMPERIO – R$95 MIL – 150m²

CHACARAS E SITIOS

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

CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$180 MIL – AT: 5.130m² - somente 
em dinheiro 
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$106 MIL – 930m²
CH.753 – OLHO D’ÁGUA – R$140 MIL – 1000m²
CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dorms, coz, wc, varanda, 
1 vaga de garagem coberta, pomar, cercado com alambrado.
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.12 – JD.MORADA DO SOL – R$380 MIL – SALÃO E CASA 
- 2dorms, sala, coz, WC, garagem para 5 carros. 

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS

VILA ALMEIDA – R$440,00 – dorm, coz e wc 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 – dorm, sala, 
coz, wc
JD.CALIFORNIA – R$450,00 – dorm, coz, wc
CECAP III – R$600,00 – dorm, coz, wc 
JD.PAU-PRETO – R$600,00 – dorm, coz, WC, sem garagem
JD.MORADA DO SOL –R$600,00 – dorm, sala, coz, wc
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 –dorm, sala, coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$680,00 – dorm, sala, coz, wc
CIDADE NOVA – R$700,00 – dorm, sala, coz, wc, quintal, sem gar.
VL.MERCEDES – R$750,00 – 2dorms, sala, coz, wc, entrada 
de carro.

JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
entrada de moto
PQ.DAS NAÇÕES – R$850,00 – dorm, sala, coz, wc, garagem 
para 1 carro.
VL.MERCEDES – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem
VL.SUIÇA - R$1.100,00 – edícula – dorm, sala, coz, WC, entrada 
para carro
CIDADE NOVA – R$1200,00 – 2 dorms, sala, coz, wc, garagem 
coberta para 1 carro.
VL.RUZ PERES – R$1400,00 (frente) 2dorms, sala, copa, coz, 
WC, garagem  R$800,00 (fundos) dorm, sala, coz, wc 
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3dorms, sala, coz, wc, garagem 
para 1 carro
CIDADE NOVA – R$1650,00 – 3 dorms(1st), sala, coz, wc, 
quartinho nos fundos, garagem                               
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3dorms(1st), 
sala, coz americana, WC, as, entrada de carro
VL.ALMEIDA – R$ 3 MIL – 3dorms (1st com closet), sala de estar 
e jantar, coz, wc, lavabo, lavanderia com wc, piscina, garagem
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3dorms c/sacada e armários (1st c/
hidro), sala de estar c/ lareira, sala de jantar e TV, copa, coz 
planejada, lavabo, lavanderia, dorm e WC de empregada, escri-
tório, dispensa, piscina, área gourmet completa, salão de festa, 
portão eletrônico, garagem para 2 carros coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1D, sala, coz, wc, sem gar.
JD.SANTA CRUZ – R$750,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, gar.
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms, sala, coz, WC, sacada, 1 
vaga de garagem
JD.JEQUITIBÁ – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem 
(SEM COND.)
VL.ALMEIDA – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 1 vaga de 
garagem (SEM COND)
VL.FURLAN – R$1000,00 – 2dorms, sala, coz, WC, lavan-
deria, garagem.
JD.MONTE VERDE – R$1000,00 – 2dorms (1st), sala 2 
ambientes, coz americana planejada, wc, 1 vaga descoberta 
JD.SANTA CRUZ – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, 
garagem (INCLUSO COND. E IPTU)
JD.ALICE – R$1200,00 – 3Ds(1st), sala, coz, wc, 1 vaga de gar.
JD.PRIMAVERA – R$1200,00 – 2dorms(1st), sala, coz com 
ae, wc, lavanderia
JD.NELLY – R$1320,00 – 3Ds(1st), sala, coz, WC, 1 vaga 
de gar.

VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz, wc, as, garagem coberta para 2 carros 
PQ.BOA ESPERANÇA – R$2 MIL – 3dorms (1st) todos com a/e, 
sala 2 ambientes, sacada, coz com a/e, lavanderia, WC (NOVO)
CIDADE NOVA – R$2500,00 – 3 dorms, (1st), sala de estar e 
jantar, coz, wc, varanda gourmet, 2 vagas de garagem coberta

SALÃO

CIDADE NOVA – R$500,00 – 36m², mezanino com pia e wc
JD.MORADA DO SOL – R$640,00 – 45m², WC
CENTRO – R$600,00 – 28, 22m², wc
JD.OLINDA – R$900,00 – 55m², 2wc, escritório
PAU – PRETO – R$900,00 – 87m², wc
JD.DO VALE – R$1.100,00 – 90m², WC
JD.ITAMARACÁ – R$1200,00 -  100m², 2wc, salinha
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.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m², WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m², WC + WC cadeirante
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

CENTRO -  R$1000,00 - 32, 47, wc – EDIFICIO CORDOBA
CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – R$900,00 á 
R$1.000,00 – salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC privativo, 
1 vaga de garagem, no edifico : elevador, escadas, serviço de lim-
peza, portaria virtual, monitoramento 24h, WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m², 2wc, coz
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – sala p/ área de saúde c/ 
wc privativo, incluso água, luz, IPTU, ar condicionado, lixo branco.
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m², 2wc, 1 vaga de garage, 
sacada, ar condicionado, montado para estetica
VL.CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 46m², 2wc, 1 vaga de gar.

TERRENOS

VL.HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra
JD.SANTIAGO– R$2800,00 – 3030 m², água e luz

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  219m², escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 

VENDE-SE CASAS INDAIATUBA

OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM TURIM. CASA 
ESPETACULAR!! DE R$320.000,00 EM OFERTA 
SOMENTE PARA ESTA SEMANA POR R$260.000,00 
03 DORMITÓRIOS, SUITE, CHURRASQUEIRA, GA-
RAGEM COM PORTÃO ELETRONICO, FINO ACABA-
MENTO EM LOTE DE 150M2. CORRA!!
OFERTA INACREDITÁVEL!!!! MORADA DO SOL 
PROXIMO AO PQ. ECOLÓGICO.03 DORMITÓRIOS 
(01SUITE) GARAGEM. APENAS: R$200.000, ESTUDA 
50% DE ENTRADA E RESTANTE PARCELAMENTO 
DIRETO COM O PROPRIETÁRIO.VÁ ZUNINDO!!!! 
F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294.
JD.COLONIAL, 02 DORMITÓRIOS SALA X COZINHA 
AMERICANA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, GARAGEM 
P/02 AUTOS. OPORTUNIDADE ÚNICA!! VALOR: 
APENAS: R$240.000,00 AC. FINANC, OU TERRENO 
NO NEGÓCIO. F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 
CORRA!!
JARDIM HUBERT: 03 DORMITÓRIOS (01 SUITE) 
COZINHA AMERICANA-MEZANINO NOS FUNDOS 
- GARAGEM C/PORTÃO ELETRONICO – LOTE DE 
130M2. OPORTUNIDADE ÚNICA!! R$270.000,00. 
ACEITA LOTE/ FINANCIAMENO. TEL: 19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294.CORRA!!
GRANDE OPORTUNIDADE !! JD MORADA DO 
SOL.03 CASAS DE 02 CÔMODOS E WC, EM LOTE 
DE 125M2, SENDO UMA EM DOIS PAVIMENTOS E 
OUTRA EM ÚNICO. IDEAL PARA LOCAÇÃO. PARA 
VENDER URGENTE!! APENAS: R$150.000,00(OFER-
TA VALIDA APENAS PARA OS PROXIMOS 30 DIAS) 
OFERTA INACREDITÁVEL!!!! NAIR MARIA EM SAL-
TO SP, PRÓXIMO A COBREQ, EM LOTE DE 180M2 
04 COMODOS E ENTRADA PARA AUTOS, APENAS: 
R$200.000, ESTUDA 50% DE ENTRADA 60 x R$1650,00 
DIRETO COM O PROPRIETÁRIO.VÁ ZUNINDO!!!!

APARTAMENTO VENDE-SE

APARTAMENTO NO COND. VILLA DAS PRAÇAS, 
PORT.24 HS.COM 02 DORM –SALA-COZINHA-W-
C-LAVANDERIA E 01 VAGA DE GARA. COBERTA-
-ELEVADOR, SALÃO DE FESTAS, MOVEIS PLANE-
JADOS-LINDO!! R$225.000,00 AC.FINANCIAMENTO. 
TEL:19-3017-2608/99762-7997/3935-3294

SÍTIOS VENDE-SE

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 
DORMITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARANDADA, 
GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE CULTURA, BOSQUE, 
ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES COM PEIXES ABAS-
TECIDO COM ÁGUA POR GRAVIDADE,  DIVERSAS 
ÁRVORES FRUTÍFERAS, PLAY GROUD ,A 12 KM 
DO CENTRO,  R$390.000,00 ACEITA IMÓVEL EM 
INDAIATUBA DE IGUAL OU MENOR VALOR.ES-
TUDA ENTRADA + PARCELAMENTO. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294

TERRENO VENDE-SE

PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA RUA) 
150M2 – PLANÍSSIMO – R$1000,00P/ M2 -ESCRI-
TURADO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294

ALUGA-SE CASAS

JD.MORADA DO SOL (ANT-50):02 DORM.-SALS 
-COZ. –WC – LAV – GARAGEM R$ 1.100,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-58): PAV . SUP. 02 
DORM.-SALS -COZ. –WC – LAV – SACADA R$ 
800,00 + IPTU
JD. MORADA DO SOL (ANT-76) 02 DORM–SALA 
-COZ. –WC – LAV – GARAGEM R$ 1.000,00  + IPTU

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 98271-6141

OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! JARDIM 
TURIM. CASA 
ESPETACULAR!! 
DE R$320.000,00 
EM OFERTA 
SOMENTE PARA 
ESTA SEMANA 
POR R$260.000,00 
03 DORMITÓRIOS, 
SUITE, CHUR-
RASQUEIRA, 
GARAGEM COM 
PORTÃO ELE-
TRONICO, FINO 
ACABAMENTO EM 
LOTE DE 150M2. 
F=3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
CORRA!!

JD.COLONIAL, 02 DORMITÓRIOS SALA X COZINHA 
AMERICANA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, GARAGEM 
P/02 AUTOS. OPORTUNIDADE ÚNICA!! VALOR: APENAS: 
R$240.000,00 AC. FINANC, OU TERRENO NO NEGÓCIO. 
F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

JD.MORADA DO SOL (ANT-59). 01 DORM.-
-SALA -COZ. -–WC – LAV – ENTRADAPARA 
CARRO R$ 750,00 JD.MO JD.MORADA DO SOL 
(ANT-76) (PAV.INF.) 01 DORM–SALA -COZ. 
–WC – LAV – GARAGEM R$ 750,00  + IPTU 
JD.MORADA DO SOL (ANT-80). 01 DORM. 
-COZ. –WC – LAV – GARAGEM R$ 650,00 + 
IPTU 
JD.MORADA DO SOL (ANT-82). 02 DORM.-SA-
LA -COZ. -–WC – LAV – GARAGEM R$ 900,00 
JD.MORADA DO SOL (ANT-82). 01 DORM.-SA-
LA -COZ. -–WC – LAV – GARAGEM R$ 800,00 
JD.MORADA DO SOL (ANT-82) (PAV.SUP). 01 
DORM.-SALA -COZ. –WC –SEM GARAGEM R$ 
600,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-85). 02 DORM.-SA-
LA -COZ. -–WC – LAV – GARAGEM R$ 1.000,00 
JD.MORADA DO SOL (ANT-87). 01 DORM.-SA-
LA -COZ. -–WC – LAV –R$ 700,00 

ALUGA-SE  APARTAMENTO

PARQUE DAS NAÇOES (VILA DAS PRA-
CAS):02 DORM (COM ARMARIOS PLANE-
JADOS).-SALA –COZ (COM ARMARIOS 
PLANEJADOS). –WC – LAV ANDERIA(COM 
ARMARIOS PLANEJADOS)  – 01 VAGA DE 
GARAGEM COBERTA R$ 1.000,00 + COND. 
R$ 430,00 (AGUA E GÁS INCLUSOS –PISCINA 
SALAO DE FESTA COM CHURRASQUEIRA 
PLAY GROUD PORTARIA 24HRS)

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL

JD. MORADADO SOL (ANT-70) R$600,00 (EM 
FRENTE A LOJA SONHO MEU)
JD. MORADADO SOL (ANT-82) R$800,00
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Solar de Itamaracá – Ótimo imóvel para escritórios, clinicas, centros de estéticas! Localizado em bairro nobre da cidade, com amplo 
estacionamento interno para 12 veículos, 6 suítes, amplo salão de festas com churrasqueira e cozinha, quatro salas, lavabo entre outros. 
Venha já conferir ! Valor sob. consulta. Para mais informações ligue 19 97407-1879

GRANDE OPORTUNIDADE

ref. site 065291  - Vila Rubens - 2 
dormt / 1 suite / coz / wc / 2 salas / 
4 wc / 2 gar R$570.000,00

ref. site 061991 - Residencial Solar dos Girassóis - 2 dorm / 
sala 2 amb / coz.a / wc / lav. / 1 gar. R$800.00 + COND+ IPTU

ref. site 78458 -  Monte verde - 3 dorm. (suite) / sala / coz. / 
copa / wc / as / edícula / gar.2 vagas. R$ 1.600.00 + IPTU
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TEM IMÓVEL PARA LOCAÇÃO? ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

Imóveis comerciais para locação:
 
VILA MARIA HELENA - SALÃO COMERCIAL COM 200 M² (TERRENO C/ 300 M²), 
ESCRITÓRIO, 2 BANHEIROS, PÉ DIREITO ALTO, POUCOS METROS DA AV. CON-
CEIÇÃO - R$3.500,00 + IPTU
 
DISTRITO INDUSTRIAL - GALPÃO C/497 M2 DE A.C. (TERRENO DE 1000 M2), 
ESCRITÓRIO, MEZANINO, 4 BANHEIROS, RECEPÇÃO, ÁREA DESCOBERTA NA 
LATERAL E FUNDOS, GRANDE RECUO P/ESTACIONAMENTO, TODO REFORMADO, 
NOVO! - R$5.000,00 + IPTU
 
Centro - sala comercial com 80 m², recuo com 2 vagas na frente. Recepção e divisórias 
com 2 salas pequenas, uma sala maior e outra sala para arquivo, cozinha com pia, 
2 banheiros e área de luz nos fundos – R$1.800,00 + IPTU

DISTRITO INDUSTRIAL - GALPÃO INDUSTRIAL C/330 M2 DE A.C., ESCRITÓRIO, 
BANHEIROS - R$4.500,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA - SALA COMERCIAL COM 45 M2, PRÓXIMO À AV. PRES. KENNEDY 
- R$1.000,00 + IPTU
 
DISTRITO INDUSTRIAL - GALPÃO INDUSTRIAL C/600 M2 DE A.C. (TERRENO DE 1000 
M2), ESCRITÓRIO, BANHEIROS, RECEPÇÃO - R$7.500,00 + IPTU
 

Imóveis residenciais para locação:

CIDADE NOVA - CASA C/ 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE 
SERVIÇO, 1 VAGA COBERTA – R$1,000,00 + IPTU – ÓTIMA LOCALIZAÇÃO!
 
JD. ITAMARACÁ - 1 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, BANHEIRO, A S. CASA INDE-
PENDENTE, GARAGEM COBERTA - R$850,00 + IPTU
 
JD. MOACIR ARRUDA - TIPO APARTAMENTO, 2 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO, A S., SEM GARAGEM - R$900,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA - CASA DE FUNDOS C/ 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
A S. (NÃO TEM GARAGEM PARA CARRO) - R$700,00 + IPTU
 
PQ. RES. INDAIÁ - APARTAMENTO C/ 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
1 VAGA - R$1.000,00, INCLUSO CONDOMÍNIO E IPTU, ANDAR ALTO

VILA VITORIA - REGIÃO CENTRAL, CASA C/ 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, QUINTAL, ÁREA DE SERVIÇO (NÃO TEM GARAGEM PARA CARRO) - 
R$1.100,00 + IPTU
 
JD. MOACIR ARRUDA - APARTAMENTO C/ 3 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEI-
RO, 1 VAGA COBERTA, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - R$900,00 + IPTU + CONDOMÍNIO
 
JD. MORADA DO SOL - 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, A S., GARAGEM 
COBERTA - R$900,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA - APARTAMENTO C/ 3 DORMITÓRIOS C ARMÁRIOS (1 SUÍTE MASTER 
C/ HIDRO E CLOSET), SALA DE ESTAR, SALA DE JANTAR, COZINHA GRANDE, SACADA, 

ÁREA DE SERVIÇO, LAVABO, 2 VAGAS COBERTAS. ANDAR ALTO - R$2.300,00 + 
CONDOMÍNIO + IPTU
 
JD. BELO HORIZONTE - 3 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), SALA, COZINHA, BANHEIRO 
SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO, 2 VAGAS COBERTAS - R$1.350,00 + IPTU
  
JD. MOACIR ARRUDA - 2 DORMS C/ ARMÁRIOS, WC, SALA GRANDE, COPA, COZ., ÁREA 
DE LUZ, FUNDOS C/ + 1 QUARTO E WC, AS, GAR. PARA 4 CARROS - R$1.700,00 + IPTU
 
CENTRO - Apartamento Ed. Albatroz (1 apto p/ andar) com 3 dormitórios (1 suíte 
máster com hidromassagem) com armários, sala em 3 ambientes, lavabo, cozinha 
c/ móveis planejados, varanda, quarto de empregada c/ banheiro, área de serviço. 
Segurança 24 hs. 3 vagas cobertas - R$4.500,00 (condomínio e IPTU inclusos)
 

Imóveis residenciais para venda:
 
**LANÇAMENTO TERRENOS EM CONDOMÍNIO FECHADO A PARTIR DE 200 M², 
ÁREA VERDE PRESERVADA, PEQUENA ENTRADA + SALDO EM ATÉ 84 X!!** 
COMPRE AGORA E ESCOLHA OS MELHORES LOTES! IDEAL PARA MORADIA 
OU INVESTIMENTO
 
PARQUE SÃO LOURENÇO - APARTAMENTO NO SPAZIO ILLUMINARE COM 3 
DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), SALA EM 2 AMB., COZ., BANHEIRO SOCIAL. MOVEIS 
PLANEJADOS, 1 VAGA COBERTA - R$235.000,00 (ACEITA FINANCIAMENTO)
 
VL. HAVAÍ - 3 TERRENOS JUNTOS NA PARTE ALTA (PRÓXIMOS À RÁDIO 
JORNAL), TOTAL DE 990 M² - CONSULTE!
 
JD. PEDROSO - CASA COM 1 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 1 
VAGA, EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - R$230.000,00
 
JD. POMPÉIA - APARTAMENTO NO EDIFÍCIO SOHO COM 3 DORMITÓRIOS 
(1 SUÍTE), SALA EM 2 AMBIENTES, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, 2 VAGAS 
NO SUBSOLO. ANDAR ALTO, LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - R$450.000,00 
(FINANCIA, ESTUDA PROPOSTAS)
 
JD. PEDROSO - APARTAMENTO COM 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, 1 VAGA COBERTA. RICO EM MÓVEIS PLANEJADOS - R$230.000,00 
(PERMUTA POR TERRENOS ATÉ 50% DO VALOR)
 
JD. PAU PRETO - CASA COM 4 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), SALA, COZINHA, BA-
NHEIRO. FUNDOS C/ + 1 QUARTO E BANHEIRO, 1 VAGA COBERTA. TERRENO 
DE 250 M² - R$450.000,00
 
JD. PARK REAL - LOTE COM 150 MTS, COND. COM QUADRA POLIESPORTIVA, 
SALÃO DE FESTAS, ETC - PRÓXIMO AO PARQUE ECOLÓGICO - R$120.000,00
 
V. MARIA ELENA - TERRENO COM 320 MTS, ÓTIMA TOPOGRAFIA E LOCALIZA-
ÇÃO, DESMEMBRA - R$260.000,00 (IDEAL PARA INVESTIDOR)
 
RES. BRÉSCIA - TERRENO EM CONDOMÍNIO FECHADO COM 200 MTS, BOA 
TOPOGRAFIA, FRENTE PARA ÁREA VERDE E COM INFRA ESTRUTURA COM-
PLETA DE LAZER, SEGURANÇA 24 HS - R$142.000,00

VENHA REALIZAR SEU SONHO!!! 
VOCÊ PODE! CASAS 

A PARTIR DE R$ 190.000,00 
TERRENO + CONSTRUÇÃO 
Fone: 3875-7672 / 9.7405-1651

AP00268 OPORTUNIDADE AP. TÉRREO 
PLANTA MAIOR DUETO DI MARIHA 
C/3DORM S/ 1 SUITE WC SOCIAL   
GABINETES COZ. PLANEJ  LAV. 
SALA C/VARANDA GOURMET 3 
VAGAS DE GARAGEM. COND.POR-
TARIA 24HORAS SAUNA PISCINA 
SALÃO DE FESTAS PLAYGRAUD  AO 
LADO SUPERMERCADO ESCOLAS 
E ACESSO A RODOVIAS R$300.000

CA01203 COND MORADAS DE 
ITAICI ÁREA DO T. 125 ÁREA 
55MT C/ 2DORM SALA COZ. WC 
2 VAGAS R$310.000

IMOVEIS PARA LOCAÇÃO 

CA01209 JD. MORADA DO SOL 
R$1.000 3DORM 1SUITE 2 VAGAS 

IMÓVEIS A VENDA
CA01203 JD. MORADA DO SOL 
R$800,00 2DORM SALA COZ. WC

CA01215 JD. DOM BOSCO R$900 
2DORM SALA COZ. WC 1 VAGA

AP00272 ALTO PADRÃO BILA 
SFEIR R$3.000 3DORM S 1SUITE 
SALA COZ. 2WC 1 VAGA

C A01214 J D.  P A U P R E T O 
ÁREA.T 125MT ÁREA 110MT 
3DOM S/SUÍTE C/ PÉ DIREITO 
ALTO WC SOCIAL LAV. COZ. 
2VAGAS CHURR. R$395.000

CA01216 JD. EUROPA ÁREA 
T.250MT AREA190MT 3DORM 
S/1SUITE C/ARM COZ. WC SO-
CIAL  SALA LAV LAVABO 2 VA-
GAS R$650.000 ACEITA IMÓVEL 
COMO PARTE DE PAG.

CA01211 VILA RUBENS ÁREA 
T.130MT AREA198 3DORM S/
1SUITE C/HIDR E ARM. SACADA 
SALA ESTAR SALA JANTAR 
LAVABO WC SOCIAL COZ.
PLANEJADA LAV CHURRASQ.+ 
COZ. + WC + ESCRITÓRIO NOS 
FUNDOS 2 VAGAS ACEITA IMÓ-
VEL ATÉ FORA DE INDAIATUBA 
C/ PARTE VALOR R$490.000
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classificados

Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno e 
da construção E2:E95– 
consulte-nos F. (19) 
98136-7331 / (19)3885-
4500 CRECI 74.092
Casa 1 dorm,sala,-
coz,wc,garagem nos 
fundos :dorm,coz,wc  
R$200 mil (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m²,para constru-
tores é possível,des-
membrar os 2700m² 
em 4 lotes, sendo 3 de 
380m² e 1 de 950m² - 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Oportunidade única!! 
Jd Morada do Sol - 04 
cômodos e entrada para 
autos em lote de 125m2 
faltando acabamentos, 
para vender urgente!! 
apenas: R$130.000,00 
(oferta valida apenas 
para os próximos 30 
dias) F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294  
M. Sol – Rua 20, 250 m2 
- 1 dormitório sala, cozi-
nha, wc social, lavande-
ria, construída nos fun-
dos com estrutura para 
sobrado e um belo terre-
no ajardinado na frente. 
Apenas: R$250.000,00 
ac. financiamento F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294. 

M. Sol – rua -  57 , 
1  dormi tór ios sala, 
cozinha, wc social , 
lavanderia, garagem. 
Toda em em estrutura 
para sobrado. Opor-
tunidade única!! Ape-
nas:  R$215.000,00 
ac. financ, ou terreno 
no negócio. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294
Imperdível!! Permuta-
-se uma ótima casa em 
½ lote, no Jd. do Valle, 
por uma na Cecap. 
Base: R$320.000,00 
se for de maior va-
lor, pode-se voltar até 
30mil reais. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294
Casa  nova  com 3 
dormitórios sendo 1 
suíte, sala, cozinha, 
banhe i ro  soc ia l ,  1 
vaga. ótima localiza-
ção, próxima ao clube 
de campo do 9  de 
Julho - R$350.000,00 
Fone  /  Wha tsapp : 
998118218  CRECI 
165463F
Casa  com 3 dorm., 
sala, cozinha grande, 
2 banheiros, quintal, 
vaga coberta para 2 
carros, bairro tranqui-
lo próximo ao parque 
ecológico e parque 
mall - R$450.000,00. 
Estuda permuta por 
imóvel em condomí-
nio. Terreno com 250 
mts, área construída 
de 154 mts. Fone / 
Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F

Vende-se: casa com 3 
dormitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, garagem 
coberta para 1 carro. 
Terreno de esquina com 
190 m² no jardim pau 
preto, próxima a igreja 
matriz, região com gran-
de potencial para escri-
tórios, salas comerciais, 
etc. R$380.000,00 Fone 
/ Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F
Casa com 2 dorm., sala, 
cozinha e banheiro, fun-
dos com edícula + quarto, 
sala e banheiro. Garagem 
coberta para 2 carros. Cô-
modos grandes, terreno 
com 260 m²., próxima a 
mercado, padaria, esco-
la, etc. - R$430.000,00. 
Aceita permuta por terre-
nos até 50% do valor do 
imóvel! Fone / Whatsa-
pp: 998118218 CRECI 
165463F
Vende-se: casa com 
4 dorm., sala, cozinha 
grande, 2 banheiros, 
quintal, vaga coberta 
para 2 carros, bairro 
tranquilo próximo ao par-
que ecológico e parque 
mall - R$450.000,00. Es-
tuda permuta por imóvel 
em condomínio. Terreno 
com 250 mts, área cons-
truída de 154 mts. Fone 
/ Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F
Vila Brizola – CA02996 
- Casa frente – Sala, 
cozinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, Wc. 
R$210.000,00  F. 3875-
2215

V e n d o  c a s a  P a r k 
R e a l  -  1 0 3 m ²  d e 
construção sendo 3 
dormitórios,1 suíte, 
sala pé direito 4m², 
cozinha americana, 
churrasqueira. Ótima 
localização; taxa de 
condomínio R$ 80,00. 
A vista R$385.000,00 
(aceito terreno como 
permuta;valor a ne-
gociar).  Tratar com 
proprietár io F. (19) 
9.9684-5027 (what-
sapp).  Agende sua 
visita!
Vende-se Casa Alto 
Padrão - 270m² em 
condomínio fechado 
alto de Itaici. 4 dormi-
tórios c/ suíte com ar 
condicionado e pisci-
na. R$ 800.000,00 F. 
3226-1248 / 9.9824-
8154/ e-mail: sousae-
gava@terra.com.br
Excelente casa ter-
rea no Parque São 
Lourenço a 50m do 
Parque das Frutas, 3 
dorms., 1 suíte, 1wc 
social, coz c/ armarios 
, lavanderia coberta 
e fechada. Quintal c/ 
churrasqueira, 2 gara-
gens cobertas, portão 
eletronico. Bairro dife-
renciado, bem arbori-
zado e fácil acesso ao 
Centro e a Rod. SP75. 
Documentação  ok !  
R$400.000,00. Aceito 
permuta com chacara 
no Mosteiro de Itaici. 
F. :  (19)  3875-0423 
/ 99346-7999. tratar 
com proprietário. 
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V e n d e - s e :  a p t o 
no  cond.  v i l lag io 
d´amore, 3 dorm. (1 
suíte), 82 m² de área 
útil, salas de jantar e 
estar, sacada, área de 
serviço, móveis pla-
nejados, andar alto c/ 
vista para a cidade, 
1 vaga coberta, infra 
estrutura completa de 
segurança e lazer - 
r$349.000,00 (tratar 
c/ proprietário). Fone / 
Whatsapp: 99811-8218
Alugo Apto no Centro 
de Indaiatuba-  Edi-
f ício Ana Lúcia, na 
Rua Cinco de Julho, 
3 dormitórios (1 suíte), 
sala ampla 2 ambientes 
com sacada, cozinha, 
área de serviço com 
WC empregada, WC 
social, área útil 120 
m² , 2 vagas cobertas, 
aquecedor à gás cen-
tral, portaria 24 horas 
com segurança. Não é 
permitido animais. R$ 
1.650,00 isento de con-
domínio e IPTU. Fones: 
(19)3875-4297/ What-
sapp (19)997252157.

 
Chácara  no  O lho 
D’água - 1000m², ter-
reno plano, cercado, 
água encanada, esgo-
to, pés de fruta - R$120 
MIL (19) 98136-7331 
CRECI 74.092

Sítio em Piedade SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de,  diversas árvores 
frutíferas, play groud 
,a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em indRaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294
Chacara no Pq. Da 
Grama com 5.130 m² 
R$190 MIL F.  (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
 

Loteamento Jd. Resi-
dencial Dona Lucilla 
-  Terrenos de 300 m² E 
378 m². Valores á partir 
de R$ 240.000,00. F. 
3875-2215

Mosteiro de Itaici– 
TR00794 - Terreno de 
2.500 m² R$ 370.000,00 
F. 3875-2215
Oportunidade! Jd. 
Império (Vila Para-
ty) – TR00799 - 150m² 
preço de lançamento. 
R$89.990,00 F. 3875-
2215
Parque São Lourenço 
(único lote na rua) 150m2 
– planíssimo – R$1100,00 
p/ m2 -escriturado. F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294 
Cond. Fechado Ter-
ra Nobre c/ 300m2 – 
plano, fica entre casas 
R$205.000,00 Cel. 99324-
7676
Terreno no Jardim Turim 
150 m² ; documentação 
ok; Valor: R$ 108.000,00 
F.: (19) 98294-3074
Vende-se terreno no 
condomínio Montreal 
com 184 m² já com to-
pografia pronta. Valor: 
R$ 165.000,00 F.: (19) 
98151-0501
Vende-se: terreno no Jd. 
Esplanada I com 300 m², 
parte alta, boa topografia 
- R$223.000,00. Fone / 
Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F

Montreal (R$470.000) 
– Vendo casa fino acaba-
mento, com agua quen-
te, captação de água 
da chuva , lavabo, suíte 
master, 2 Demi suíte, 
churrasqueira, etc... F.: 
9.8151-0501
Construimos casas no 
condomínio Montreal 
- em fino acabamento 3 
suítes, lavabo, pergolado, 
2 garagens, blindex ver-
de, acabamento em gra-
nito, vendemos na planta 
F.:(19) 98151-0501

 
Alugo - Galpão com 
200m² no Distrito Jóia 
com documentação ok. 
Ideal para Marmoraria, 
Carpintaria, Metarlugica, 
etc. F.: (19) 99324-7676 
Centro – SL00323 - Sa-
lão c/ 30M² E 01 Wc. R$ 
1.200 R. 15 de Novem-
bro, 432 F. 3875-2215
 

Alugo, apartamento no 
centro com 3 quartos, 
1 banheiro, sala,cozi-
nha e lavanderia, ta-
manhos confortáveis. 
Valor R$ 1300,00 (IPTU 
e condomínio incluso 
no valor), peço fiador. 
Fone (19) 3835-1772 e 
(19)99708-3931
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Vendo filmadora caseira Mar-
ca Sony R$250,00 Contato: 
3894-1801 Admilson.
Vendo cadeira de rodas mo-
torizada Freedom, reclinavel, 
semi-nova R$2.800,00. F: 
981510501.
Vendo aparelho de ginastica: 
Remo completo Semi-novo 
R$200,00 F: 98151-0501.
Vendo  Cortador de gra-
ma Trapp Mod. MC - 350 
220V. R$280,00 F.: 99259-
1877/3017-5541.
Vendo  Aspirador Pó e água, 
Sem saco coletor · 22,6 kg 
Tensão 220 potência 1600w 
modelo turbo 2002 - WAP 
· Canister R$1.200,00 Tra-
tar F: 19 99901-9918/19-
982094777
Vendo  Geladeira raridade 
ano 1960 110vts funcionando 
F.: 99900-7158
Vendo  Fonte para Notebook 
Fortrek 65W Nova, na caixa 
com NF. R$55,00 Fones: (19) 
99259-1877 / (19) 3017-5541.
Vendo  uma churrasqueira 
vertical inox R$150,00.  F: 
98151-0501.

Vendo  cortador de grama 
1800 W  220V marca CID. 
Eletrico R$350,00 (Semino-
vo) Tratar F.: 97119-8369 ou 
99487-5089.
Vendo  aparador de grama 
1000 W  220V R$150,00 (Se-
minovo) Tratar F.: 97119-8369 
ou 99487-5089.
Coleção de Discos de vinil 
para vitrola (opera) F. 3392-
2979 falar c/ Vera
Máquina de solda industrial 
Bambozzi Modelo TDG - ED- 
474 - MIG completa, aceito tro-
ca por algo de meu interesse  
F.: 99324-7676.
Vendo  1 Iphone 4 R$200,00 - 
Wellington F.: 3875-7624
Vendo  1 raque completo 
para ginastica R$200,00  F.: 
98151-0501
Vendo - Cabeceira de cama 
de casal branca (nova na 
embalagem) R$400,00 F.: 
99200-4380
Vendo - Sugar inox de gordura  
(novo na caixa) R$300,00 F.: 
99200-4380
Painel de TV marron (usado) 
R$120,00 F.: 99200-4380
Vendo  1 mesa de vidro 
20mm com 6 cadeiras - 2m x 
1 R$1.800,00  F.: 98151-0501.
Vendo  1 guarda roupa (se-
mi-novo) R$490,00 - 2m de 
largura F.: 98151-0501.

Vendo  1 mesa (estilo proven-
çal) 2m x 1 R$500,00 -   F.: 
98151-0501.
Vendo  1 carrinho com vidro 
p/ servir ou mesa 1mx 0,80 
R$400,00F.: 98151-0501.
Vendo  1 sofá retratil reclinavel 
em camurça na cor Caqui 
R$1.000,00 - F.: 98151-0501.
Vendo usado chuveiro Loren-
zetti - 110 vw R$ 15,00  F.: (19) 
98294-3074
Vendo  1 espelho para loja  - 
1,50m x 1,40 - R$480,00  F.: 
98151-0501.
Vende-se padaria no centro. 
Tratar com Izabel F.: 3835-
4071 (19) 99826.9611
Vendo usado ferro de passar 
black decker frio 110 vw R$ 
30,00 F.: (19) 98294-3074
Vendo diversos revistas de 
artesanato e vidros de leitura 
(romance, entre outros)  F.: 
(19) 98294-3074
Vendo usado Tela mosquitei-
ra em alumínio: 3 pequenas 
para WC - 0,61/0,81 cm - cada 
- R$ 30,00 F.: (19) 98294-3074
Vendo usado Tela mosquitei-
ra em alumínio: 2 compridas - 
0,44/1,11 cm - cada - R$ 30,00 
F.: (19) 98294-3074
Vendo usado Tela mosqui-
teira em alumínio: porta 2,12 
cm/ 0,88 cm R$ 120,00 F.: (19) 
98294-3074
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Vendo usado  Tela mos-
q u i t e i r a  e m  a l u m í n i o 
:  3  p a r a  j a n e l a  q u a r t o  
1,50/1,00 cm - cada - R$ 
95,00 F.: (19) 98294-3074
Vendo usado f r i tade i ra 
actifry arno semi-nova R$ 
220,00  F.: (19) 3017-5541 
ou (19) 99259-1877
Vendo usado Luminarias 
florescentes tubular: (v.w. 
110) 1 dupla e 1 simples, 
ambas R$ 50,00 F.: (19) 
98294-3074
Vendo usado apare lho 
de som 3/1 phi l ips mod. 
AS. 125 com 2 caixas R$ 
100,00 F.: (19) 3017-5541 
ou (19) 99259-1877
Vendo tacho de alumínio 
R$ 70,00 F.: 98151-0501
Vendo máquina de cor -
te para roupa, nova. R$ 
400,00 F.: (19) 98151-0501
Vendo forno elétr ico Fi-
cher R$ 100,00 F. :  (19) 
98151-0501
Vendo espelho para loja 
4  mm 1,70 por  1 ,30 R$ 
380 ,00  F . :  ( 19 )  98151-
0501
Vendo bicicleta de corrida 
importada R$ 1.500,00 F.: 
(19) 98151-0501
Vendo cano de aço esco-
vado para loja R$ 200,00 
F.: (19) 98151-0501

Vendo 1 aparadouro em 
madeira fino acabamento R$ 
290,00 (19) 98151-0501
Vendo usado coleção globo 
do automóvel (mecanica) 
com 5 volumes R$ 60,00   
F.: (19) 3017-5541 ou (19) 
99259-1877
Vendo  Usado  aspirador 
de pó Electrolux  Hidrovac; 
água e ar; /A10 v.w.110 - R$ 
80,00 - F.: (19) 98294-3074

Spacefox Route 2010 Prata, 
Versão Com Todos Opcio-
nais Doc. E Mec. Em Ordem 
Pneus Novos Apenas 23 Mil 
Troco Por Hilux Srv Apenas 
F.: (19) 99340-5855 - RO-
BERTO
CARRO - Citroen Pallas 
2010/2011 Tratar com pro-
prietárioF: (19) 98151-0501.
URGENTE MOTIVO: MU-
DANÇA Vendo automóvel 
- Citroen Pallas  modelo 
2010-2011 cor cinza comple-
to baixa kilometragem valor: 
R$21.000,00 à vista F.: (19) 
98151-0501

 
PROMOÇÃO Pé + Mão 
“R$20,00”. Selamento de 
Cabelo a partir de R$50,00 
(ganha corte) atendo tam-
bém a domicilio. F.: 3935-
0499/99369-5615. 
Ofereço-me para fazer tra-
balhos de corte de grama e 
limpeza de terreno. Tenho 
máquina. Tratar com Denis 
(11) 952237579
Ofereço-me como Motorista. 
Categorias A e B e serviços 
gerais. Tel.: 11-975314276. 
Com  carro ou sem carro.
Ofereço-me: Serviço de trans-
porte e remoção com cami-
nhão munck e bombeamento 
de concreto. Vai encher sua 
Lage?  Faça um orçamen-
to. Precisa transportar uma 
máquina pesada? Serviço 
com cesto aéreo? Faça um 
orçamento. Tratar com Nelson 
Eugênio F.:(19) 99618-4334 
(Vivo)  - 7818-6548 (Nextel) 
Id: 965*12540.
Ofereço-me para qualquer 
reparo em sua residência 
(Hidraulica, elétrica, pintura, 
telhados etc...)  F.99755-4276

Ofereço-me para lavar, pas-
sar, cozinhar, faço faxina 
etc... Tratar com Jane Rosa 
F.: 97136-6492 / 3329-7719.
Ofereço-me para aulas par-
ticulares crianças c/ dificulda-
des em alfabetização, idade 4, 
5 e 6 anos. Tratar c/ Rose F.: 
99215-6300.
Karol Manicure e Pedicure. 
Atendo a domicílio (valor de 
acordo com o Local) Whats 
19 99357-9318
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos, criancas, 
enfermos,  pessoas com 
necessidades especiais e 
etc. Atendimento residencial 
e hospitalar. Possuo expe-
riencia e referencias. Evelyn  
19 988584065
Ofereço-me como motorista 
particular para shows, janta-
res, teatro, casamento, bati-
zados, viagens, compras em 
São Paulo entrre outros (Com 
veículos da pessoa) 24 horas. 
Tratar com Domingues F.: (19) 
99928-4433
Ofereço-me como cuidadora 
de idosos, criancas, enfermos, 
pessoas com necessidades 
especiais e etc. Atendimento 
residencial e hospitalar. Pos-
suo experiencia e referencias. 
Evelyn F.3875-9902/98927-
1275

Ofereço-me como faxineira 
e passadeira de roupa. Fone: 
99308-6581.
Ofereço-me para serviços 
gerais ou limpeza. Edenilson 
F.: 98831-1369.
Ofereço-me para trabalho 
em residencia (obras) tam-
bém hidraulica e encana-
mento. Falar com Claudemir 
(19) 98171-4904.
Ofereço-me como cuidador 
de idosos crianças pessoas 
com necessidades especiais 
tratamento Residencial e 
hospitalar possuo referência 
e experiência contato 3875-
9902 19987277176 falar 
Rodrigo
Ofereço-me como cuidador 
de idosos crianças pessoas 
com necessidades especiais 
tratamento Residencial e 
hospitalar possuo referência 
e experiência contato 3875-
9902 19987277176 falar 
Rodrigo
Ofereço-me como limpeza 
de vidros, faxinas, e cuida-
dos de idosos. Falar com 
Edmilson Bonachella. F.: 
98831-1369
Ofereço-me para lavar e 
passar roupa. Tratar com 
Tereza na rua 24 de Maio,nº 
2815 Jardim América ou pelo 
celular (19) 99296-4024



Ajudante de embalador
Auxiliar de linha de produção
Churrasqueiro
Costureira
Cozinheiro geral
Encarregado de obras
Jardineiro
Mecânico de automóvel
Operador de torno com comando 
numérico
Orientador de tráfego para esta-
cionamento
Soldador
Tapeceiro a mão (tapetes
Técnico em segurança do Tra-
balho
Tosador de animais 
Vendedor interno
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 1084 – CENTRO 
- ENVIE SEU CURRÍCULO PELO 

SELECAO@JOBLINERH.COM.BR
ACESSE NOSSO SITE: 

WWW.JOBLINERH.COM.BR
FONE: (19) 3834-8862 / 3835-5215

AUXILIAR DE LIMPEZA (CADASTRO) 
– Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba. Para trabalhar em Limpeza 
de empresas e condomínios.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - Para tra-
balhar em Comércio na área de Material 
de construção. Ensino médio completo. 
Possuir experiência anterior em vendas 
deste segmento. Conhecimentos em 
Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para trabalhar em horário 
comercial.
ALMOXARIFE – Superior completo em 
Logística ou Adm. Experiência na função. 
Bons conhecimentos em Excel. Residir 
em Indaiatuba ou região. Disponibilidade 
de horário. Para trabalhar em Indústria 
Química.
ENCARREGADO (A) OPERACIONAL 
– Ensino médio completo. Conheci-
mentos em Informática. Experiência em 
supervisão de funcionários da área de 
Portaria e Limpeza. Residir em Indaia-
tuba. Disponibilidade de horário. CNH 
B. Irá dirigir os carros da empresa em 
Indaiatuba e região.
MECÃNICO DE MANUTENÇÃO – 
Experiência em manutenção de Torno 
convencional, Fresa e máquinas em 
geral. Possuir cursos relacionados na 
área. Residir em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Para 
trabalhar em Indústria Farmoquímica. 
Desejável possuir Técnico em Quimica. 
Possuir experiência anterior em empre-
sas deste segmento. Experiência em 
manipulação de solventes e operação de 
maquinas centrífugas e Reatores. Residir 
em Indaiatuba e região. Disponibilidade 
de horário.
OPERADOR DE FORNO – Para tra-
balhar em empresa do Ramo de Tra-
tamento Térmico. Possuir Técnico em 
Metalurgia, Mecânica, Quimica, Elétrica 
ou Eletrônica. Experiência como ope-
rador de máquinas. Disponibilidade de 
horário. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR / PREPARADOR DE 
INJETORA DE ALUMÍNIO – Ensino 
médio completo. Experiência na função 
e em Troca de ferramenta moldada e 
Ajustagem Geral. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
PINTOR INDUSTRIAL – Ensino médio 
completo. Experiência em pintura Li-
quida. Experiência em preparação de 
tintas e superfície e em pintura de aço e 
alumínio. Residir em Indaiatuba. 
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – 
Possuir experiência em controle de 
acesso, ronda e monitoramento. Ensino 
médio completo. Conhecimentos em 
Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
SOLDADOR – Ensino médio completo. 
Experiência em Solda MIG e TIG. Ex-
periência em solda em Aço e Alumínio. 
Residir em Indaiatuba.
TORNEIRO MECANICO – Técnico em 
Mecânica ou cursos relacionados. 
Experiência em Torno convencional 
comprovada em carteira. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
VENDEDOR (A) – Para trabalhar em 
Comércio na área de Material de cons-
trução. Ensino médio completo. Possuir 
experiência anterior em vendas deste 
segmento. Conhecimentos em Informá-
tica. Residir em Indaiatuba. Disponibilida-
de para trabalhar em horário comercial.

empregos

Rua Jacob Lyra, 344 - Fone: 38943369 
maisemprego.mte.gov.br

Horário de atendimentos de Segunda a 
Sexta-feira das 07h00 as 15h45. 
Documentos: RG, CPF, PIS e 
Carteira de trabalho original.

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

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

currículo: Av. Fábio Ferraz Bicudo, 
411 - Jd. Esplanada - Próximo a 

Padaria Suíça do Parque Ecológico - 
Fones: 3329-2663 ou 3329-2669

ESTAMOS CONTRATANDO

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

ANALISTA CONTÁBIL (8129): 
ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123): 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (8134):
ASSISTENTE RH (8115): 
AUX. MECÂNICO/ 1/2 OFICIAL DE MANU-
TENÇÃO (8124): 
AUXILIAR DE  PRODUÇÃO (8138): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8098):
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8133): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8136): 
AUXILIAR TÉC. DE MANUTENÇÃO (8111): 
BALCONISTA/ATENDENTE DE FARMÁCIA 
(8125): 
ESTÁGIO ADM. /RECEPÇÃO (8120): 
ESTÁGIO EM MARKETING (8100): 
ESTÁGIO EM MECATRÔNICA (8140): 
GERENTE COMERCIAL (8102): 
INSPETOR DE QUALIDADE (8114): 
LÍDER DE PROD./ (FERTILIZANTES) (8105): 
LÍDER DE PRODUÇÃO/ (USINAGEM) (8128): 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (8092): 
MECANICO DE MANUTENCAO (8121): 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUS-
TRIAL (8096): 
OP. DE MÁQUINAS/ TÉCNICO SÊNIOR 
(8117): 
OPERADOR DE INJETORA (8112): 
OPERADOR DE PRODUÇÃO/TÉC. QUÍ-
MICO (8077): 
OPERADOR MULTIFUNCIONAL/ INJETO-
RAS (8113): 
TÉC. SEGURANÇA DO  TRAB. /MEIO AM-
BIENTE (8056): 
VENDAS EXTERNAS (8080):  

Interessados 
entrar no site 

www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga 
para se candidatar

Auxiliar de Limpeza – Feminino, 
idade entre 22 e 40 anos com ex-
periência em limpeza residencial. 
Disponibilidade de horários.

ESTAMOS CADASTRANDO:

Auxiliar de Serviços Gerais - 
Masculino. Experiência na função. 
Desejável conhecimentos com 
serviços gerais de limpeza, jardi-
nagem, pequenos reparos na área 
hidráulica e elétrica, e manutenção 
de piscinas.

Porteiro e/ou Ronda - Masculino. 
Desejável experiência em Portaria 
e Ronda.  Possuir CNH A/B (carro 
e moto), desejável ter condução 
própria. Ter disponibilidade para 
trabalhar na  escala 12X36 e ter 
conhecimento de informática.
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