
Prefeitura assina convênio de cooperação 
com a Polícia Rodoviária Federal
AÇÕES COLETA

FUTEBOL

FERIADOTEMPESTADE

IMPOSTO

ASSALTOALERTA

Durante o ano de 2017 
foram realizadas 36 sessões 
ordinárias, duas sessões so-
lenes e três sessões extras. A 
Câmara está em recesso de 15 
de dezembro de 2017 até dia 
15 de fevereiro de 2018.   

A primeira coleta do ano será 
feita no dia 02 de janeiro que 
inclui o Parque São Tomás de 
Aquino e Cidade Nova I, entre 
as ruas Candelária, 11 de Junho, 
e entre as avenidas Presidente 
Kennedy e Presidente Vargas. 

Faltando treze dias para 
estreia contra o Globo – RN, 
o Primavera está em fase final 
de preparação e o foco nos 
treinos e preparação física 
dos atletas está exigindo um 
cuidado maior, pois a equipe 
é composto por atletas jovens. 

Com a chegada das festas 
de final de ano, as rodovias 
devem receber um fluxo 
intenso de veículos. Na SP-
75, que liga Itu à Campinas, 
ao todo, são aguardados 166 
mil veículos no Natal e 173 
mil no Ano Novo.

A chuva que passou na 
tarde de terça-feira, dia 19, 
em Indaiatuba provocou es-
tragos na cidade. Alguns bair-
ros registraram alagamentos, 
queda de árvores e fortes 
trovoadas. E a previsão é de 
mais chuva no final de ano.

Ontem, dia 21, o Impos-
tômetro da ACSP bateu um 
recorde e chegou à marca e 
R$ 2,1 trilhões. O valor abar-
ca todos os tributos (impos-
tos, taxas e contribuições) 
pagos pelos brasileiros desde 
o primeiro dia do ano.

A agência da VB Trans-
portes sofreu uma tentativa 
de assalto na última segun-
da-feira, dia 18, por volta 
das 15h55 na rodoviária de 
Indaiatuba. O assaltante en-
trou na agência da empresa e 
roubou um dos caixas.
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Câmara de vereadores 
faz balanço do 
Legislativo em 2017

Operação Cata 
Bagulho divulga 
itinerário para 2018

Primavera acerte 
detalhes antes da 
estreia na Copa SP

Final de ano deve 
levar 339 mil veículos 
para rodovia SP-75

Chuva provoca 
alagamentos e 
estragos na cidade

Pela primeira vez, 
Impostômetro registra 
R$ 2,1 trilhões

Agência da VB 
Transportes sofre 
tentativa de assalto

INTERRUPÇÃO

Aparecimento de escorpiões 
preocupa moradores da cidade

Prefeitura entrará em 
recesso a partir de hoje

Noite Mágica acontece 
hoje no Shopping 
Jaraguá

GUILHERME LIBERALESSO

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

A Prefeitura de Indaiatuba, repartições públicas da administração direta, autarquias e 
fundações estarão em recesso a partir das 12h de hoje, dia 22, até o dia 02 de janeiro de 
2018. Todos os serviços essenciais serão mantidos em sistema de plantão. Pág. 07A

A Artesp autorizou o reajuste de 3,32% na tarifa dos ônibus intermunicipais do Estado de São Paulo. A mudança entra 
em vigor a partir da zero hora do dia 2 de janeiro. O reajuste está abaixo da inflação, acumulada em 3,59% no ano. Pág. 08A

DIVULGAÇÃO

Pág. 05A

TARIFA

Transporte Intermunicipal terá reajuste em janeiro

O aparecimento de 
escorpiões tem preo-
cupado moradores de 
diversos bairros da área 
urbana da cidade. De 
acordo com o Depar-
tamento de Vigilância 
Epidemiológica de In-
daiatuba, o setor tem 
recebido algumas soli-
citações de vistoria em 
residências. Pág. 04A

REAJUSTEDIVERSÃOAGRESSÃO

As tarifas de água e esgotos 
cobradas pelo Saae serão corri-
gidas em 6,96 % e os serviços 
em 2,70%, segundo determinado 
na Resolução nº 217 da Agência 
Reguladora dos Serviços de Sa-
neamento das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

A Secretaria de Esportes 
promove entre os dias 3 a 19 de 
janeiro, nova edição do Projeto 
Férias Quentes, iniciativa que 
visa oferecer aos participantes 
do Projeto Esporte Cidadão e do 
Programa Lazer uma opção de 
diversão no período de férias.

Um rapaz foi detido pela 
Guarda Civil na manhã de 
terça feira (19) após esfaquear 
sua namorada no bairro Tan-
credo Neves. Ferida a faca 
na região da perna, a vítima 
foi encaminhada ao pronto 
socorro do Haoc.

Pág. 04APág. 12APág.10A

Tarifas de água 
e esgoto serão 
corrigidas 

Projeto férias 
quentes será de 3 
a 19 de janeiro

Mulher grávida 
é esfaqueada no 
Tancredo Neves
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A CAPACIDADE INATA DE RECUPERAÇÃO
O corpo é uma máquina perfeita.  Um corte na mão cicatriza, um osso quebrado se regenera, 

vírus e bactérias são eliminados por células de defesa, anticorpos são formados, um parto acontece 
normalmente. Essa capacidade inata de recuperação representa o poder de aprimoramento da 
vida. Mesmo em doenças graves, quando a cura é remota possibilidade, há formas de melhorar 
o cotidiano, sentir-se melhor e disposto, equilibrar-se mentalmente, estar em paz com o corpo 
que é sua própria natureza.

Enquanto na medicina convencional a recuperação decorre de algo dado ao paciente no 
tratamento ou em medicamentos, a medicina integrativa tem por objetivo potencializar a ca-
pacidade inata do organismo de nos manter saudáveis e restaurar o bem-estar físico, mental e 
social. Tratar rápida e agressivamente quando necessário, mas enfatizar a participação ativa do 
paciente pois é ele que age, reage e se reorganiza. 

Segundo a Associação Nacional de Câncer, com mudanças no estilo de vida é possível pre-
venir a ocorrência de dois terços de todos os tumores registrados. Na prática clínica diária vejo 
pessoas com medo relacionado, por exemplo, a casos familiares de câncer ou morte prematura, 
que quando conscientemente conhecem o seu risco com precisão estatística e compreendem o 
contexto em que estão, transformam medo em motivação para adquirir hábitos saudáveis. E o 
cérebro de quem passa a comer melhor e se exercita recebe mais oxigênio, a pessoa pensa com 
clareza, tem mais energia, dorme bem, toda a sua vida melhora.

A Medicina Integrativa afasta o foco localizado para enxergar o quadro inteiro. Utilizando 
ferramentas simples, atenção à respiração, percepção da energia, cuidado alimentar, observação 
das reações ao estímulos cotidianos, atenção a sentimentos, percorre o caminho para se viver 
melhor em um patamar mais elevado. Trata-se de uma mudança de paradigma.

opinião
Editorial

Que venha 2018...
O ano está acabando e como passou rápido! E 

hoje, diferente de outros editorias, quero compar-
tilhar com vocês, leitores que nos prestigiam em 
todas as nossas edições, um texto de reflexão que 
diz o seguinte: “Um dia a gente percebe que amor 
tem que ser uma via de mão dupla; amor tem que 
ser fácil, tem que ser bom, tem que ser comple-
mento, tem que ser ajuda... a gente aprende que 
amor que não é amor não encaixa, não orna, não 
serve! Conviva com pessoas que te façam rir, que 
te mostre que a vida possa ser leve mesmo em 
momentos duros, complicados, difíceis e seja seu 
refúgio em dias caóticos. Conviva com pessoas 
que te admire, que te impulsione pra frente, que 
te apoie, que te ajude transformar sonhos em re-
alidade. Conviva com pessoas que te amem pra 
valer” (autor desconhecido).

E é isso eu que desejo à todos os nossos queri-
dos leitores, Amor! Pois só o amor será capaz de 
trazer a paz que tanto desejamos e a alegria que 
tanto almejamos. Somente o amor ao próximo 
será capaz de transformar o mundo!

Desejo um Feliz Natal e um Ano Novo repleto 
de realizações e sucesso!

Um abraço à todos e até 2018.

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

23 SAB   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO

23 SAB   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO

24 DOM.   NÃO OPERA

25 SEG.   FERIADO

25 SEG.   FERIADO

25 SEG.   FERIADO

25 SEG.   FERIADO

25 SEG.   FERIADO

25 SEG.   FERIADO

26 TER. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

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

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

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

26 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

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

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

27 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

27 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363

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

27 QUAR. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

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

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

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

28 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860

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

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

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

29 SEX. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860

29 SEX. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158

29 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

29 SEX. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador

29 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

29 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

RADARES DIAS - 23 A 29/12
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NANCY VILLARON – CRM 74989  - CLÍNICA INTEGRATIVA e MEDICINA PREVENTIVA
RUA JOSÉ DA COSTA, 538    cmiconsultas@gmail.com

O que você 
esta achando 
dos preços do 
final do ano?

Enquete

Deyse Oliveira, 27 anos, 
autônoma
Tem bastante promoção, e os 
preços parecem estar bons. 
Aparentemente está melhor 
que o ano passado

Neusa Dorrili, 60 anos, 
doméstica
Há muitas promoções boas, 
melhores que as do ano passado, 
tem que procurar no comércio

Clarice Savoy, 47 anos, auxiliar 
de serviços gerais 
Acredito que os preços estão 
bons, há muitos produtos em 
promoção

Cirene Magalhães, 63 anos, 
doméstica
Não estão nem muitos bons, 
nem muito ruins, estão na média

Thaina Neves, 21 anos, 
auxiliar de cozinha
Há algumas coisas que estão 
em promoção, e parecem estar 
com preços razoáveis, varia 
muito de cada loja

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.) 

2018 Está chegando

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 completado 
o período de contribuição ou de trabalho rural e a idade, pode fazer o pedido de aposentadoria por 
idade junto ao INSS.

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

Esta regra de transição, considera possível a aposentadoria por idade do urbano se 65 anos 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.

Chegando a hora de mudar o discurso. Você já percebeu que há pessoas que somente  reclamam 
da vida e tudo que falam vem um “NÃO” no meio da frase? Sempre falam dos problemas com um 
grande amor? e nada fazem para resolvê-los? Na primavera, uma jovem senhora semeou o seu jar-
dim. Duas sementes acabaram sendo enterradas uma ao lado da outra. A primeira semente disse para 
segunda: — Pensa como será divertido, vamos crescer nossas raízes fundas no solo e quando elas 
estiverem fortes, nós vamos brotar da terra e nos tornar lindas flores para todo mundo ver e admirar! 
A segunda semente ouviu, mas estava preocupada. — Isso parece legal, ela disse, mas a terra não 
está muito fria? Eu estou com medo de estender minhas raízes nela. E se alguma coisa der errado 
e eu não me tornar muito bonita? Então a senhora pode não gostar de mim, eu estou com medo. A 
primeira semente, no entanto, não estava intimidada.Ela empurrou suas raízes para baixo na terra e 
começou a crescer.Quando suas raízes estavam fortes o suficiente, ela emergiu do solo como uma 
linda flor.A senhora inclinou-se cuidadosamente para ela e orgulhosamente mostrou a flor perfumada 
para todos os seus amigos.Mas enquanto isso a outra semente permanecia dormente.— “Vamos lá”, 
a flor dizia todo o dia para a sua amiga, está quente e maravilhoso aqui em cima, no sol!A segunda 
semente estava muito impressionada, mas permanecia amedrontada e com insegurança empurrou 
uma raiz no solo. — “Ai”, ela disse. Essa terra ainda está ainda muito fria e dura pra mim. Eu prefiro 
ficar aqui na minha própria concha onde estou segura e confortável. Há muito tempo para se tornar 
uma flor. Nada que a primeira semente dissesse mudava a mente da segunda. Então, um dia quando 
a senhora estava fora um pássaro faminto voou no jardim, ele ciscava o solo procurando algo para 
comer.A segunda semente que estava logo abaixo da superfície estava com muito medo de ser comida.
Mas aquele era seu dia de sorte.Um gato pulou do peitoril da janela e espantou o pássaro.A semente 
suspirou de alívio!E neste momento tomou uma importante decisão: — É uma tolice desperdiçar 
meu curto tempo aqui na terra, ela disse. Eu vou seguir as minhas esperanças e sonhos de mudança 
em vez de meus medos. Então, sem outro pensamento, a segunda semente começou a espalhar as 
suas raízes e também cresceu e se tornou uma linda flor. FELIZ NATAL PARA VOCÊS QUE NOS 
ACOMPANHARAM  NESTA PAGINA. TREVISAN JOSÉ, TREINAMENTOS AGORA SOMENTE 
EM 26-27 e 28-01-2018 - WWW.SIGNATREINAMENTOS.COM.BR
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cidade

Câmara de vereadores 
faz balanço do 
Legislativo em 2017

ROSE PARRA - ACS/CMI

Prédio estará fechado de 22 de dezembro a 2 de janeiro

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

Cidade acumula prêmios 
importantes em 2017

BALANÇO

A Câmara está em recesso de 15 de dezembro de 2017 até dia 15 de fevereiro de 2018

Durante o ano de 2017 
foram realizadas 36 
sessões ordinárias, 

duas sessões solenes e três ses-
sões extras. “Foi um ano muito 
produtivo, em que todos os 
vereadores buscaram, através 
do voto e com base na demo-
cracia, o melhor para o nosso 
Município”, avalia o presidente 
da Câmara de Indaiatuba, Hélio 
Alves Ribeiro.

Entre as ações aprovadas 
pelos 12 vereadores da Casa, 
destaque para a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO), 
Plano Plurianual (PPA) e leis 
voltadas para o Turismo, Segu-
rança Pública, verbas para en-
tidades assistenciais e projetos 
sociais. Pelo Plenário, também 
passaram ações importantes 
voltadas para o empreende-
dorismo, conscientização no 
trânsito, capacitação e geração 
de emprego; além de várias 
audiências públicas.

Em 2017 também foram 
votados 291 Projetos de Lei, 
apresentadas 1852 Indicações, 
350 Moções e 58 Requerimen-

tos. Também passaram pelas 
sessões nove projetos de Reso-
lução, 19 projetos de Decreto 
Legislativo e sete projetos de 
Lei Complementar.

A Câmara está em re-
cesso de 15 de dezembro de 
2017 até dia 15 de fevereiro 
de 2018. A primeira sessão 
de Câmara está marcada 
para o dia 19 de fevereiro.  

Leis e Ações
Entre as ações do Legislati-

vo, o presidente Hélio Ribeiro 
destaca a maior participação da 
população nas sessões plená-
rias, a continuidade da reforma 
administrativa da Câmara, com 
a diminuição dos cargos em 
comissão e que culminou com 
a realização de um concurso 
público. Também cita a valo-
rização do patrimônio público, 
com a reforma do prédio que 
abriga a sede do Legislativo, 
a reforma elétrica, reforma do 
estacionamento, reforma do 

refeitório para os funcionários 
da Casa e a troca do mobiliário.

Outro grande destaque é o 
novo site da Câmara. “Refor-
mulamos totalmente nosso site, 
que ficou mais participativo, 
com acesso às Leis e proposi-
turas e que conta o que acontece 
em cada uma de nossas sessões; 
tudo isso com vistas ao grande 
mote da política atual, desejo 
de todo nós, cidadãos: transpa-
rência e acesso à informação”, 
afirma Hélio.

Indaiatuba fechou o ano 
entre os melhores em rankin-
gs de gestão, de responsabi-
lidade social, de negócios, 
de conectividade e meio am-
biente. O terceiro lugar entre 
as cidades do país com os me-
nores índices de Vulnerabili-
dade Juvenil à Violência foi 
o destaque desse ano, ao lado 
do terceiro lugar no ranking 
do Estado de São Paulo no 
Índice Firjan de Gestão Fiscal 
e único município da RMC 
(Região Metropolitana de 
Campinas) a ser classificado 
como “gestão de excelên-
cia”. No ranking nacional o 
município garantiu a oitava 
posição.

 
Gestão Municipal

Este ano Indaiatuba foi 
destaque no Estado de São 
Paulo e integrou um grupo 
seleto de cidades que alcan-
çaram o maior IEG-M (Índice 
de Efetividade da Gestão 
Municipal). 

 
Negócios

O Ranking das Melhores 
Cidades Brasileiras para se 
Investir em Negócios traz 
Indaiatuba na 29ª posição. 

 
Responsabilidade Social

Em 2017 Indaiatuba se 
manteve no Grupo 1 do Índice 
Paulista de Responsabilidade 
Social (IPRS), entre os muni-
cípios com bons indicadores 
de riqueza, longevidade e 
escolaridade. 

 Inteligente e conectada
Este ano Indaiatuba tam-

bém foi classificada como a 
30ª cidade mais inteligen-
te e conectada do Brasil, 
de acordo com o ranking 
Connected Smart Cities de 
2017.

VerdeAzul
Indaiatuba conquistou 

a 26ª posição no Ranking 
Ambiental Paulista de 2017 
do Programa Município Ver-
deAzul (PMVA) promovido 
pela Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente. 

 
Projeto Inovador 

Em setembro a Prefeitura 
recebeu o Título de Projeto 
Inovador 2017 da Rede Ci-
dade Digital. 

Controle da Tuberculose
Pelo quarto ano consecuti-

vo o município recebeu o Prê-
mio de Qualidade nas Ações 
do Controle da Tuberculose, 
concedido pelo Governo do 
Estado de São Paulo.

Campanha de Voz
A equipe de fonoaudi-

ólogas escolares do Niape 
(Núcleo Integrado de Apoio 
Pedagógico Especializado) 
da Secretaria de Educação, 
conquistou a terceira colo-
cação no Prêmio de Melhor 
Campanha de Voz 2017, 
promovido pela Sociedade 
Brasileira de Fonoaudiologia 
(SBFa).
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COLETA
Operação Cata Bagulho divulga 
itinerário para 2018

cidade

Aparecimento de escorpiões 
preocupa moradores da cidade

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Medidas simples ajudam a afastar o animal do ambiente urbano

REAJUSTE
Tarifas de água e esgoto serão corrigidas 
de acordo com resolução da ares PCJ

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Em 2017 foram notificados, até o momento, 13 picadas de escorpiões em Indaiatuba

O aparecimento de es-
corpiões tem preocu-
pado moradores de 

diversos bairros da área urbana 
da cidade. De acordo com o 
Departamento de Vigilância 
Epidemiológica de Indaiatuba, 
o setor tem recebido algu-
mas solicitações de vistoria 
nos seguintes bairros: Jardim 
Califórnia, Jardim Tropical, 
Jardim Oliveira Camargo, 
Jardim Europa, Jardim Bela 
Vista, Jardim Morada do Sol, 
região de Itaici e Parque São 
Lourenço.

O gerente do Departa-
mento, Ulisses Bernardinetti, 
orienta a população que caso 
encontre um escorpião o ideal 
é fazer o controle mecânico. 
"Com o auxílio de uma pá de 
cabo longo e tomando muito 
cuidado para que não ocorra 
um acidente, tente recolher o 
animal, colocando-o em um 

balde ou recipiente de vidro, 
pois ele não consegue subir em 
superfícies lisas. Em seguida 
coloque álcool até a imersão, 
para que ele morra".

Bernardinetti ainda alerta 
que o veneno liberado por este 
aracnídeo é mais agressivo 
para crianças em razão de sua 
massa corporal menor. “Quan-
do ocorre um acidente com 
escorpião, a vítima deve ser 
encaminhada imediatamente 
para um pronto atendimento e, 
se possível, levar o animal jun-
to para identificação”, enfatiza.

Em 2017 foram notifica-
dos, até o momento, 13 picadas 
de escorpião em Indaiatuba, 
todas classificadas como leve e 
com cura. No caso de dúvidas a 
população pode entrar em con-
tato pelo telefone 3816-6666.

Escorpião
Os escorpiões são animais 

de hábito noturno muito adap-
táveis ao meio urbano e, entre 
a primavera e o verão, seu 

aparecimento é mais comum, 
pois além de ser o período 
propício para a reprodução, é 
também quando esse aracní-
deo sai em procura de insetos 
como grilos e baratas, suas 
principais fontes de alimenta-
ção. O período mais chuvoso 
também contribui para o apa-
recimento do animal, que sai 
do seu esconderijo em busca 
de ambientes mais secos.

As espécies mais comuns 
e responsáveis pelo maior 
número de acidentes no Esta-
do de São Paulo são o Tityus 
bahienses (escorpião marron) 
e o Tityus serrulatus (escor-
pião amarelo), um dos mais 
venenosos e que pode se re-
produzir por partenogênese, 
ou seja, sem a necessidade 
de acasalamento. Não há de-
sinsetização eficaz contra o 
aracnídeo, que sobrevive por 
muitos meses sem alimento e 
sem água.

Segundo Bernardinetti, 
na natureza estes animais 

desempenham um papel im-
portante no equilíbrio eco-
lógico, pois são predadores 
de outros insetos, mas, na 
área urbana, são necessárias 
algumas medidas para evitar 
a proliferação dos escorpiões. 
"Esses animais se abrigam 
nos esgotos e também sob 
entulhos, pedras, madeiras 
e troncos. Por essa razão, 
é imprescindível que a po-
pulação colabore mantendo 
terrenos limpos, gramas apa-
radas, removendo entulhos 
próximos às casas e dando 
a destinação correta para o 
lixo”, orienta. “Dentro de 
casa os ralos devem possuir 
dispositivos de fechamento 
para que possam ser fechados 
sempre após o uso, os pontos 
de energia e telefone devem 
estar devidamente vedados, 
assim como os buracos em 
muros e paredes. É importan-
te também colocar telas nas 
janelas e vedar soleiras das 
portas", finaliza.

As tarifas de água e es-
gotos cobradas pelo Saae 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos) serão corrigidas 
em 6,96 % e os serviços em 
2,70%, segundo determi-
nado na Resolução nº 217 
da Agência Reguladora dos 
Serviços de Saneamento das 
Bacias dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí (ARES 
PCJ), órgão que regula os 
serviços de distribuição e 
tratamento de água e esgo-
to conforme a Lei Federal 
nº 11.445, de 05/01/2007, 
após avaliação criteriosa 
dos relatórios de resultados 

e custos apresentados pela 
autarquia. O usuário pagará 
a conta com reajuste em 
fevereiro dos serviços pres-
tados e consumo aferido em 
janeiro. O ajuste tarifário 
visa corrigir as distorções 
proporcionadas pela inflação 
dando condições à autarquia 
de manter os serviços pres-
tados à população.

A tarifa de água da ci-
dade custeia a operação 
da captação, tratamento e 
distribuição de água. Já a 
de esgoto, subsidia a coleta, 
afastamento e o tratamento 
dos efluentes.

A ARES PCJ é um con-
sórcio público de direito pú-
blico, na forma de associação 
pública, criada nos moldes da 
Lei Federal nº 11.107/2005, 
que tem como objetivo rea-
lizar a gestão associada de 
serviços públicos, através do 
exercício das atividades de 
regulação e fiscalização, den-
tre elas a definição, fixação, 
reajuste e revisão dos valores 
das taxas, tarifas e demais 
serviços públicos de sanea-
mento básico nos municípios 
consorciados, assegurando 
o equilíbrio econômico e 
financeiro.

GIULIANO MIRANDA – RIC/PMI ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI

A Secretaria de Urbanismo 
e do Meio Ambiente divulgou 
nesta semana a programação 
da Operação Cata Bagulho 
para 2018. A primeira coleta 
do ano será feita no dia 02 
de janeiro, pelo Setor 4, que 
inclui o Parque São Tomás 
de Aquino e Cidade Nova I, 
entre as ruas Candelária, 11 
de Junho, e entre as avenidas 
Presidente Kennedy e Presi-
dente Vargas. A operação tem 
o objetivo de fazer a retirada 
de madeiras, pneus, objetos e 
móveis velhos.

Para o próximo ano, a 
cidade continua dividida em 

23 setores. As coletas conti-
nuarão a ser realizadas duas 
vezes por semana, sempre 
às segundas e quintas-feiras, 
exceto nas semanas em que 
coincidir com feriados. A 
Operação é iniciada às 7h e 
somente termina quando a 
equipe acabar de percorrer o 
setor completamente.

É importante que os inte-
ressados confiram as datas da 
Operação, pois os materiais 
só deverão ser colocados na 
calçada no dia anterior à data 
marcada pela Secretaria. Caso 
haja necessidade da retirada 
de materiais fora das datas 

disponibilizadas na progra-
mação, a pessoa pode fazer o 
agendamento na Secretaria, 
por meio do telefone (19) 
3825-5410.

A Secretaria de Urbanis-
mo lembra a população que a 
Operação Cata Bagulho não 
faz a retirada dos entulhos 
de construção. O material 
resultante de podas de árvores 
de dentro de propriedades, 
limpeza de terrenos e chácaras 
também deve ser retirado pe-
los proprietários dos imóveis.

Confira a programação 
completa em nosso portal 
www.maisexpressao.com.br

Apenas em fevereiro usuários 
receberão as contas reajustadas

As coletas continuarão a ser realizadas 
duas vezes por semana, sempre às 
segundas e quintas-feiras
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Projeto 100% Saúde ganhará o quarto 
polo de atividades em 2018

Indaiatuba adere ao convênio 
de cooperação com a Polícia 
Rodoviária Federal
Medida irá trazer mais segurança para a cidade e ajudará no monitoramento da União

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

GUILHERME LIBERALESSO

Desde a última ter-
ça-feira, dia 19, In-
daiatuba passou a 

fazer parte, oficialmente, do 
programa Alerta Brasil, que 
visa integrar o monitoramento 
junto do Governo Federal. 
Outras 19 cidades da região 
também fazem parte.

Segundo o superintendente 
da Polícia Rodoviária Federal, 
Luciano Fernandes, a adesão 
trará muitos benefícios para 
Indaiatuba. “O principal ob-
jetivo é integrar o sistema 
de segurança que permitirá 
uma análise completa e trará 
benefícios para o município. 
Quanto mais cidades aderi-
rem, melhor será o monitora-
mento”, comenta.

Com a adesão, Indaiatuba 
poderá contar com o apoio do 
Governo Federal no âmbito 
da segurança, além de passar 
a auxiliar através das câmeras 
de monitoramento da cidade 
que atualmente conta com 700 
câmeras privadas e 264 públi-

cas, sendo que 138 destas são 
utilizadas para inspecionar 
veículos. “É esse o nosso 
objetivo. Fortalecer o sistema 
de segurança e beneficiar não 
apenas a cidade, mas o país. 
É sempre muito bom poder 
auxiliar”, afirma o prefeito 
Nilson Gaspar.

Indaiatuba tem cerca de 
240 mil habitantes, mas cir-
culam pela cidade por volta 
de 550 mil veículos por dia. 
“Muitos carros passam pela 
cidade, e é importante manter 
vigilância. O foco é coibir a 
ação de criminosos utilizando 
a tecnologia e a Inteligência”, 
explica o Secretário de Segu-
rança Pública de Indaiatuba, 
Alexandre Guedes Pinto.

A formalização do pro-
grama entrou em vigor nesta 
terça-feira, dia 19, porém os 
testes já haviam sido inicia-
dos. 

Além de Indaiatuba, outras 
19 cidades da região, além de 
outros municípios do Brasil. 
A cidade de Itu também estu-
da aderir ao programa de vi-
deomonitoramento integrado.

Programa
O Alerta Brasil é um pro-

grama criado para integrar 
o videomonitoramento das 
cidades e todos os veículos 
que passam por um dos muni-
cípios que aderiram ao Alerta 
Brasil ficam registrados no 
sistema do programa. 

Tal medida permite moni-

O projeto 100% Saúde, 
que incentiva a redução de 
peso por meio da mudança 
de hábitos alimentares e es-
tilo de vida, será expandido 
em 2018. Até fevereiro será 
iniciado o quarto polo do 
projeto, que será implantado 
no Residencial Parque In-
daiá. O local e data de início 
do novo polo estão sendo 
definidos. O anúncio foi 
feito o sábado (16), durante 
o "Movimente-se", evento 
realizado no Ciaei (Centro 
Integrado de Apoio à Edu-
cação de Indaiatuba), onde, 
além de performances de 
dança, foram apresentados 
os resultados obtidos pelo 
projeto.

Este ano 835 pessoas 
foram atendidas nos três 
polos do 100% Saúde (UBS 
Campo Bonito; Câmara Mu-
nicipal e EMEB Profaª Maria 
Benedita Guimarães, no 
Morada do Sol) que juntas, 

BENEFÍCIO

Cadastramento de idosos do BPC no 
cadastro único é prorrogado para dezembro

O BPC (Benefício de Pres-
tação Continuada) / LOAS (Lei 
Orgânica de Assistência Social) 
Cadastro Único foi prorrogada 
para dezembro de 2018. Os 
favorecidos que estão com o 
endereço atualizado receberam 
uma carta com as orientações 
em suas residências e quem 
não receber deve comparecer na 
Secretaria Municipal da Família 
e Bem Estar Social ou no Cras 
(Centro de Referência de Assis-
tência Social) que faz parte para 
realizar o cadastro. A inscrição, 
exigência do INSS, é obrigató-
ria, e quem não comparecer terá 
o benefício bloqueado. Confira 
mais informações pelo link: 
http://www.indaiatuba.sp.gov.
br/assistencia-social/convoca-
cao-bpc-loas-idoso/.

Os documentos necessários 
para realizar o cadastro são: 
RG ou Certidão de Nascimen-
to (não pode ser CNH), CPF, 
Título de Eleitor e Carteira 
de Trabalho (mesmo estando 
desempregado) de todos que 
residem na casa; certidão de 
casamento; recibo de aluguel 
recente; comprovante de ende-
reço (conta de energia elétrica 
e água); comprovante de bene-

eliminaram 1.139 Kg. Desde 
a implantação da ação, em 
julho de 2015, 2.566 pessoas 
participaram do programa, 
totalizando a perda de mais 
de seis toneladas em peso 
(6.168 kg).

Durante o Movimente-se 
foram apresentados ainda os 
cerca de 250 brinquedos usa-
dos que foram arrecadados 
pelos participantes. Todos os 
brinquedos passaram por ma-
nutenção e higienização para 
serem doados para crianças 
da Casa da Providência.

Desenvolvido em parce-
ria com o Grupo Gesto e a 
Unicamp (Universidade de 
Campinas), o programa teve 
uma expansão importante 
em 2017. Em maio iniciou 
um polo em parceria com a 
Secretaria de Educação, na 
Emeb Profª Maria Benedicta 
Guimarães, com o objetivo de 
atender as crianças da Rede 
Municipal e seus familiares. 

No mês seguinte foi anun-
ciada a união com Cresans 
(Centro de Referência em 
Segurança Alimentar e Nu-
tricional Sustentável), da Se-
cretaria da Família e do Bem 
Estar Social, para oferecer 
aos participantes do projeto 
aulas de culinária saudável.

O 100% Saúde entrou 
em recesso em dezembro e 
retomará as atividades na 
segunda semana de janeiro, 
sempre às 19h30. Para fazer 
inscrição é necessário chegar 
com uma hora de antece-
dência portando CPF, RG, 
Cartão SUS e comprovante 
de endereço. 

Confira as datas:
Dia 09 de janeiro (terça): 
UBS Campo Bonito
Dia 10 de janeiro (quarta): 
Câmara Municipal
Dia 11 de janeiro (quinta): 
EMEB Profª Maria Benedita 
Guimarães (Morada do Sol).

fício ou recibo bancário recente 
e declaração de matrícula for-
necida pela escola ou creche (se 
tiver crianças que estudam na 
casa). Caso o beneficiário não 
possa comparecer para realizar o 
cadastro é necessário que algum 
membro da família, maior de 18 
anos, compareça trazendo os 
documentos informados acima.

BPC
O BPC é um benefício 

que assegura o pagamento de 
um salário mínimo mensal a 
pessoas a partir de 65 anos de 
idade. Para receber o benefí-
cio, é necessário comprovar 
não possuir meios de garantir 
o próprio sustento, nem tê-lo 
promovido por sua família. 
A renda mensal familiar per 

capita deve ser inferior a um 
quarto do salário mínimo.

Para a pessoa com defi-
ciência, o BPC oferece um 
salário mínimo mensal a pes-
soa de qualquer idade, por 
meio de avaliação médica e 
social do INSS que evidencie 
impedimentos de longo prazo, 
de natureza física, intelectual 
ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas bar-
reiras, podem obstruir sua 
participação, plena e efetiva 
na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pes-
soas. A renda mensal familiar 
per capita deve ser inferior a 
um quarto do salário mínimo 
vigente. O familiar recebe 
um salário mínimo de forma 
mensal. 

vel rastrear carros com placas 
clonadas. Além das cidades, 
as rodovias também contam 
com câmeras.

torar os caminhos de veículos 
suspeitos, podendo assim, 
acompanhar seus movimentos 
e planejar uma abordagem, 

que pode ser feita pela Polícia 
Rodoviária, Polícia Militar ou 
Guarda Civil, já que o sistema 
é integrado. Também é possí-

Polícia Rodoviária Federal e Prefeitura assinam o convênio de cooperação 
para compartilhamento de imagens de monitoramento veicular
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Forte chuva provoca 
alagamentos e 
estragos na cidade

TEMPESTADE

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Final de ano deve 
levar 339 mil veículos 
para rodovia SP-75

CONCESSIONÁRIA COLINAS

São esperados cerca de 1,1 milhão de veículos durante o feriado

Na SP-75 são aguardados 166 mil veículos no Natal e 173 mil no Ano Novo

Com a chegada das 
festas de final de ano, 
as rodovias devem 

receber um fluxo intenso de 
veículos. Na SP-75 (Rodo-
vias Archimedes Lammoglia, 
Prefeito Hélio Steffen, Enge-
nheiro Ermênio de Oliveira 
Penteado e Santos Dumont), 
que liga Itu à Campinas, ao 
todo, são aguardados 166 mil 
veículos no Natal e 173 mil 
no Ano Novo. 

E para quem for viajar no 
Natal e pretende não pegar 
tráfego intenso na saída deve 
evitar as rodovias entre às 6h e 
18h de hoje, dia 22, e na volta, 
das 15h às 22h da segunda, 
dia 25. Somente no Natal são 
esperados 538 mil veículos. 

Já durante a virada de ano, 
que tem previsão de 592 mil 
veículos ao todo, o dia que 
promete ser bastante movi-
mentado é o dia 29, entre 6h 
e 18h, e na volta, o dia 1º será 
bastante intenso nas rodovias 
entre 12h e 22h. 

O usuário terá a dispo-
sição, nas sete bases ope-
racionais distribuídas pelos 

trechos de responsabilidade 
da concessionária, uma frota 
composta por Unidades de 
Resgate, Veículos de Inspe-
ção e Supervisão de Tráfego, 
Guinchos Leves e Pesados, 
Caminhão Boiadeiro e ou-
tros. Além disso, toda esta es-
trutura se junta às 38 câmeras 
de monitoramento, 551 uni-
dades de Call Box (telefones 
de emergência instalados a 
cada quilômetro) e 23 painéis 
eletrônicos de mensagens 

existentes em toda a malha 
concedida. 

A concessionária também 
tem à disposição do usuário 
a Central de Atendimento 
no telefone 0800-7035080. 
O serviço é gratuito e fun-
ciona 24 horas por dia, tanto 
por telefone fixo quanto por 
celular. Por meio dele, o 
usuário obtém informações 
sobre localizações de muni-
cípios, condições do tráfego 
e climáticas nos trechos da 

concessionária, obras em 
andamento, localização das 
bases operacionais e da Po-
lícia Militar Rodoviária e 
informações sobre serviços 
de utilidade pública. Além 
disso, o usuário pode acessar 
o site da AB Colinas (www.
abcolinas.com.br) e conferir 
em tempo real, no mapa inte-
rativo, a situação do trânsito e 
as interdições de pistas. 

Rodovias
A Rodovia Castello Bran-

co (SP-280), uma das prin-
cipais vias de acesso para o 
interior do Estado, cujo tre-
cho de concessão da Colinas 
vai de Itu a Tatuí, deve ter o 
maior tráfego, recebendo 177 
mil veículos durante o Natal e 
217 mil no Ano Novo. 

Já na SP-127 (Rodovias 
Fausto Santomauro, Corné-
lio Pires e Antônio Romano 
Schincariol), entre os muni-
cípios de Rio Claro e Tatuí, 
estima-se um total de 50 mil 
veículos durante as festivi-
dades natalinas e 51 mil na 
virada do ano. 

E na SP-300 (Rodovias 
Dom Gabriel Paulino Bueno 
Couto e Marechal Rondon), 
entre Jundiaí e Tietê, são 
esperados 104 mil veículos 
no Natal e 113 mil no Ano 
Novo. A SPI-102/300, co-
nhecida como Contorno de 
Itu, deve receber cerca de 80 
mil veículos ao todo, sendo 
41 mil no Natal e 39 mil no 
Ano Novo. 

A chuva que passou na 
tarde de terça-feira, dia 19, 
em Indaiatuba provocou 
estragos na cidade. Alguns 
bairros registraram alaga-
mentos, queda de árvores e 
fortes trovoadas.

Segundo o Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto 
(Saae), na terça-feira cho-
veu 92,8mm de acordo com 
o pluviômetro da ETA III 
– Bairro Pimenta. Já o plu-
viômetro da ETA I – Vila 
Avaí marcou 48,3mm.

A rodovia Santos Du-
mont também foi afetada 
com parte da pista alagada 
e trânsito lento. No bairro 
Morada do Sol foi registra-
do ventos fortes com pontos 
de alagamento em algumas 
ruas. Na avenida Francisco 
de Paula Leite houve con-
gestionamento e pontos de 
alagamento.

Além da chuva do último 
dia 19, a cidade também 
sofreu com a tempestade 
registrada no sábado, dia 
16, quando choveu 61,5mm 
(pluviômetro da ETA III – 
Bairro Pimenta). Já o plu-
viômetro da ETA I – Vila 
Avaí marcou 35,9mm. Neste 
dia além de fortes ventos 
também houve queda de 
energia. Os bairros Jardim 

Câmara devolve parte 
do orçamento 2017 
para a Prefeitura

DEVOLUÇÃO

O prefeito Nilson Gas-
par (PMDB) foi informado 
pelo presidente da Câmara 
Municipal de Indaiatuba, 
Hélio Ribeiro (PSB), que 
o Legislativo devolverá R$ 
1.727.612,92 aos cofres 
públicos, referente ao orça-
mento de 2017. O anúncio 
foi feito na manhã desta 
quinta-feira (21), quando 
o presidente da Câmara foi 
recebido pelo prefeito em 
seu Gabinete.

Gaspar agradeceu o ges-
to do presidente e disse que 
os recursos serão muito bem 
empregados em projetos 
que atendam áreas impor-
tantes do município. “As-
sim como a Administração 
Municipal, a Câmara tam-

bém conseguiu fazer uma 
gestão eficiente, gerando 
essa economia importante 
para o município. Vamos 
investir esses recursos em 
projetos para a cidade nas 
áreas de Saúde, Educação e 
Segurança”, anunciou.

Hélio Ribeiro reforçou 
que tudo o que planejou 
como presidente da Mesa 
Diretora da Câmara foi 
cumprido. “Essa sobra no 
nosso orçamento só foi pos-
sível devido a uma gestão 
séria e eficiente, que deter-
minou prioridades e reduziu 
gastos”, concluiu.

O orçamento da Câmara 
Municipal é proveniente de 
recursos destinados pela 
Prefeitura.

Pau Preto, Jardim Califórnia 
e Distrito Industrial foram 
os mais afetados com queda 
de árvores e carros submer-
sos devido à quantidade de 
água.

O comércio também foi 
prejudicado com a chuva 
do dia 16. Já o Polo Sho-
pping teve prejuízo quando 
parte do telhado desabou 
na parte interna. Vidros fo-
ram quebrados e prateleiras 
foram derrubadas com a 
força da chuva e os caixas 
eletrônicos também foram 
danificados. 

Previsão
Segundo o Clima Tempo 

a previsão é de mais chuva 
neste final de semana, in-
clusive no dia 25. Hoje, dia 
22, a previsão é de manhã 
chuvosa com abertura de 
sol à tarde e pancadas de 
chuva que vão até a noite. 
Amanhã, dia 23, sol com 
muitas nuvens e pancadas 
de chuva à tarde e à noite. 
No domingo, dia 24, véspe-
ra de natal, sol com muitas 
nuvens e pancadas de chuva 
à tarde e à noite. E no dia 25, 
Natal, o dia será de sol com 
muitas nuvens durante o dia 
e períodos de nublado, com 
chuva a qualquer hora.
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Prefeitura entrará em recesso 
a partir das 12h de hoje
Todos os serviços essenciais serão mantidos em sistema de plantão

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ELIANDRO FIGUEIRA

A Prefeitura de 
Indaiatuba, 
repartições 
públicas da 
administra-

ção direta, autarquias e 
fundações estarão em re-
cesso a partir das 12h de 
hoje, dia 22, até o dia 02 de 
janeiro de 2018. Todos os 
serviços essenciais serão 
mantidos em sistema de 
plantão.

A Secretaria Munici-
pal de Saúde manterá em 
funcionamento a UPA-
-24h (Unidade de Pronto 
Atendimento) do Jardim 
Morada do Sol, reforçando 
o Pronto Atendimento do 
Haoc (Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo).

O plantão odontológico 
também será na UPA-24h. 
Nos sábados, dias 23 e 30, 
o atendimento será das 7h 
às 15h. Já nos dias 26, 27, 
28 e 29 o atendimento será 
das 7h às 13h.

O expediente no Pou-
patempo de Indaiatuba 
também sofrerá mudanças 
durante as festas de fim 
de ano. Depois do feriado 
de Natal o serviço será 
retomado às 12h do dia 
26. Para o Ano Novo, o 
atendimento será normal 
até o dia 28 e depois será 
retomado somente dia 02 
de janeiro, a partir das 12h.

Na Secretaria de Urba-
nismo e do Meio Ambiente 
os serviços serão suspen-
sos hoje (22) a partir das 
12h e serão retomados na 
terça-feira (26) após o fe-
riado de Natal, funcionan-

do normalmente até sexta-
-feira (29). O mesmo vale 
para as estações do Projeto 
Ecobike, que passarão por 
manutenção no período. 
No final de semana que 
antecede o feriado de Ano 
Novo, o Projeto Ecobike 
também não funcionará.

O serviço de coleta de 
lixo será suspenso apenas 
nos dias 25 de dezembro e 
1º de janeiro de 2018.

A feira livre de domin-
go, véspera de Natal e Ano 
Novo, acontecerá em horá-
rio estendido, até as 15h. 
Lembrando que a feira de 
domingo acontece no en-
torno da praça Dom Pedro, 
no Centro da cidade.

A Secretaria de Obras 
e Vias Públicas também 
encerra o expediente hoje 
(22) e só retoma no dia 02 
de janeiro, mas as equipes 

de elétrica e trânsito con-
tinuam trabalhando. As 
equipes de asfalto e obras 
trabalharão em sistema de 
plantão.

A Fundação Pró-Me-
mória, acompanha o calen-
dário da Prefeitura, com o 
encerramento das ativida-
des de 2017 hoje, às 12h, 
e o retorno no dia 02 de 
janeiro de 2018. O mesmo 
vale para o Bosque do Sa-
ber, ligado à Secretaria de 
Educação.

As equipes de plantão 
do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) farão 
o atendimento emergencial 
da população pelo telefone 
0800-7722195. O Museu 
da Água estará fechado 
nos dias 24, 25 e 31 de 
dezembro, e 1º de janeiro 
de 2018. Durante a semana 
o Museu abre de terça a 

sábado, das 09h às 16h.
Os serviços operacio-

nais da Guarda Civil, li-
gada à Secretaria de Segu-
rança Pública, manterão o 
plantão normal. O telefone 
da Guarda para emergência 
é 153, da Polícia Militar 
é 190, do Corpo de Bom-
beiros, 193 e da Central de 
Ambulâncias 192.

Shopping
O Polo Shopping tam-

bém funcionará em horário 
especial no final de ano. 
Hoje, dia 22, e amanhã, 
dia 23, o empreendimento 
estará aberto das 10h às 
23 horas. Já na véspera de 
Natal, dia 24, o funciona-
mento acontece das 10h 
às 17h30. No dia 31 de 
dezembro as lojas estarão 
abertas das 12h às 16h. 
Nos dias 25 dezembro e 1º 
de janeiro, as lojas estarão 
fechadas.

O Parque Mall Indaia-
tuba abre suas portas em 
horário diferenciado neste 
fim de ano. Tanto para o 
Natal quanto na Virada do 
Ano, o shopping funciona 
nos dois sábados, dia 23 e 
30, das 9h às 16h. Como 
de costume, o empreendi-
mento estará fechado aos 
domingos, dias 24 e 31, 
e excepcionalmente tam-
bém nas segundas-feiras, 
dias 25 e 1º de janeiro. As 
atividades serão retomadas 
nas terças-feiras seguintes, 
dias 26 e 2 de janeiro, a 
partir das 9h. 

A mesma programação 
é mantida por lojas e ser-
viços oferecidos no sho-
pping. O Detran-SP abrirá 

no sábado que antecede o 
Natal, das 8h às 12h. Mas 
estará indisponível aos 
usuários na segunda-feira. 
O atendimento é retomado 
no dia seguinte, ao meio-
-dia. Já na semana que 
antecede o Réveillon, o 
posto fecha na sexta-feira, 
dia 29, e retorna apenas na 
terça-feira, a partir das 12h. 

Os cartórios de Registro 
de Imóveis, bem como o de 
Notas, Protestos de Letras 
e Títulos – Tabelionato 
Mesquita também não fun-
cionam nas segundas-fei-
ras. Os serviços serão dis-
ponibilizados naturalmente 
às terças-feiras, sempre a 
partir das 9h. 

Situação semelhante 
ocorre com a agência do 
banco Itaú. A unidade 
localizada dentro do sho-
pping não abrirá nas pró-
ximas segundas-feiras. A 
agência abre suas portas 
nas terças-feiras seguintes 
aos feriados, a partir das 
12h. 

Já o Shopping Jara-
guá até o dia 23 as lojas 
ficarão abertas das 9h às 
23h, inclusive na Praça 
de Alimentação, que terá 
atendimento até às 23h. Na 
véspera do Natal, dia 24 de 
dezembro, o horário será 
das 10h às 18h. Entre os 
dias 26 e 30 de dezembro, o 
funcionamento volta a ser 
das 10h às 22h. E no dia 31 
(domingo), das 10h às 16h.

Já no dia de Natal (25 de 
dezembro) e Ano Novo (1º 
de janeiro), todas as lojas 
do centro de compras esta-
rão fechadas e não haverá 
atendimento.

A feira livre de domingo, véspera de Natal e Ano Novo, acontecerá em horário estendido, até as 15h
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Adesão para Refis é 
prorrogada até o dia 28 
de fevereiro

DÍVIDA
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maisexpressao@maisexpressao.com.br

cidade

Reajuste do transporte 
Intermunicipal será 
aplicado em janeiro
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Reajuste entra em vigor a partir da zero hora do dia 2 de janeiro

A Agência de Trans-
portes do Estado 
de São Paulo (AR-

TESP) autorizou o reajuste 
de 3,32% na tarifa dos ônibus 
intermunicipais do Estado de 
São Paulo. A mudança entra 
em vigor a partir da zero hora 
do dia 2 de janeiro, porém, 
os passageiros podem se 
programar para comprar seus 
bilhetes rodoviários antes das 
novas tarifas passem a valer, 

já que os bilhetes emitidos 
com data em aberto não têm 
validade.

O reajuste na tarifa de 
ônibus intermunicipais pas-
sará a valer tanto para as 
linhas suburbanas, quanto 
para as linhas rodoviárias. 
Entretanto, a medida não 
afeta as linhas geridas pela 
EMTU (Empresa Metropo-
litana de Transportes Ur-
banos), que continuam com 
seus valores normais. 

A linha suburbana para 
Campinas não terá reajus-

te, pois é fiscalizada pela 
EMTU.  Já a linha rodovi-
ária, gerida pela ARTESP, 
sofrerá o reajuste. Outras 
linhas que terão aumento 
são: São Paulo, Salto, Jun-
diaí, Sorocaba, Itu, Capivari, 
Itapetininga, Porto Feliz e 
Elias Fausto.

A VB Transportes, de-
tentora da concessão das 
linhas de todas as cidades 
citadas acima, informa que 
os valores após o reajuste 
serão divulgados na pró-
xima terça-feira, dia 26, 

mas adiantou que para São 
Paulo, o reajuste será de R$ 
0,95, passando de R$ 32,05 
para R$ 33. Já Campinas, o 
aumento será de apenas R$ 
0,40, passando de R$ 11,20 
para R$ 11,60.

O reajuste está abaixo 
da inflação, acumulada em 
3,59% no ano, medida pelo 
IPCA (Índice de Preço ao 
Consumidor Amplo). 

O aumento previsto para ja-
neiro ocorre após 18 meses sem 
aumento – em julho de 2016 o 
percentual foi de 9,56%.

Foi publicada na Im-
prensa Oficial do Muni-
cípio na terça-feira (19) 
a Lei nº 6.854 de 14 de 
dezembro de 2017 que 
prorroga a adesão do Re-
fis (Programa de Regula-
rização Fiscal). De acor-
do com a Lei a adesão ao 
REFIS, pelo devedor ou 
responsável, poderá ser 
proposta até o dia 28 de 
fevereiro de 2018, com 
o pagamento da parce-
la única ou da primeira 
parcela,  nos casos de 
parcelamento, cabendo 
à Secretaria Municipal 
da Fazenda efetuar a sua 
homologação até 30 de 
abril de 2018. 

Podem participar do 
Refis os contribuintes 
que tiverem pendências 
ocorridas até 31 de de-
zembro de 2016, inscritas 
ou não em dívida ativa, 
mesmo aquelas discutidas 
judicialmente, inclusive 
os saldos de créditos que 
tenham sido objeto de 
parcelamentos anteriores 
e que não foram cumpri-
dos integralmente.

Para aderir, o primeiro 
passo é acessar o site da 
Prefeitura – www.indaia-
tuba.sp.gov.br/fazenda/
divida-ativa/refis .  No 
formulário de adesão, 
o contribuinte deverá 
preencher o cadastro do 
imóvel e CPF/CNPJ do 
responsável, ou código da 

empresa (CCM) e CPF/
CNPJ do sócio.  Após 
esta checagem, o sistema 
listará todos os débitos 
em aberto relacionados à 
pesquisa efetuada.

O próximo passo será 
selecionar os débitos que 
deseja pagar e fazer as 
simulações de cálculos 
de acordo com as possi-
bilidades de pagamento 
que podem ser à vista 
ou parceladas em até 48 
vezes. Quanto menor o 
parcelamento, maior será 
o desconto das multas e 
juros.

Após definir a forma de 
pagamento, o boleto será 
emitido e será enviada ao 
e-mail informado pelo 
contribuinte uma chave 
para acessar as próximas 
parcelas do acordo, se a 
opção for pelo parcela-
mento. As parcelas serão 
acrescidas exclusivamen-
te de juros moratórios de 
0,5 % ao mês e correção 
monetária calculada pela 
variação da Ufesp.

Para as pessoas que 
não tiverem acesso à in-
ternet, a adesão poderá 
ser feita diretamente na 
Secretaria Municipal da 
Fazenda, localizada no 
Paço Municipal, de se-
gunda à sexta-feira, das 
8h30 às 15h, com limite 
de entrega de senha de 
acordo com a capacidade 
de atendimento.

GUILHERME LIBERALESSO

O reajuste na tarifa de ônibus intermunicipais passará a valer tanto para as linhas suburbanas, quanto para as linhas rodoviárias
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economia

Pela primeira vez, 
Impostômetro registra 
R$ 2,1 trilhões
O valor abarca todos os tributos pagos pelos brasileiros desde o primeiro dia do ano
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Veículos com placa final 0 devem ser licenciados 
ainda neste mês 

TAXA

Ontem, dia 21, por 
volta das 8 horas, 
o Impostômetro da 

Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) bateu um 
recorde e chegou à marca 
e R$ 2,1 trilhões. O valor 
abarca todos os tributos 
(impostos, taxas e contribui-
ções) pagos pelos brasilei-
ros desde o primeiro dia do 
ano para a União, os estados 
e os municípios. 

Indaiatuba arrecadou até 
o dia 21 de dezembro, R$ 
265.975.680,28.

Para o dia 31 de dezem-
bro, a estimativa da ACSP 
é de que o painel alcance 
valor próximo de R$ 2,170 
trilhões, o que representa 
elevação de 8,4% em rela-
ção à arrecadação total de 
2016 (R$ 2,004 trilhões). Os 
números informados pelo 
Impostômetro são nominais 
(sem descontar a inflação). 
“O que mais contribuiu para 
esse aumento de um ano 
para o outro foi a retomada 
da atividade econômica, 
principalmente do setor 
industrial, que, quando está 
em expansão, recolhe mais 
tributos”, explica Alencar 

Burti, presidente da ACSP 
e da Federação das Associa-
ções Comerciais do Estado 
de São Paulo (Facesp).   

Burti ainda aponta outros 
dois fatores para o resul-
tado de 2017: a elevação 
de alíquotas no primeiro 
semestre deste ano e a in-
flação. “Quando os produ-
tos e serviços ficam mais 
caros, o valor arrecadado 
em imposto também cres-
ce. Mesmo com recuos em 
2017, a inflação ainda está 
em patamar elevado. A mor-
dida maior do Leão afasta 
a necessidade de aumentos 
ou recriação de impostos e 

reforça a urgência de se ad-
ministrar melhor os gastos”, 
finaliza Burti. 

No portal www.impos-
tometro.com.br, é possível 
visualizar valores arreca-
dados por período, estado, 
município e categoria (pro-
dução, circulação, renda, 
propriedade). O painel foi 
implantado em 2005 pela 
ACSP para conscientizar o 
cidadão sobre a alta carga 
tributária e incentivá-lo a 
cobrar os governos por ser-
viços públicos de qualidade. 
Está localizado na sede da 
ACSP, na Rua Boa Vista, 
centro da capital paulista. 

Para o dia 31 de dezembro, a estimativa da ACSP é de que o painel alcance valor próximo de R$ 2,170 trilhões

Os donos de veículos com 
placas final 0 e de caminhões 
com final 0 e 9, devem fazer o 
licenciamento para regulari-
zar o Certificado de Registro 
e Licenciamento de Veículo 
(CRLV) ainda no mês de 
dezembro, até o dia 31.

Independente do ano de 
fabricação, todo veículo 
precisa ser licenciado anu-

almente para poder circular 
nas vias públicas, uma exi-
gência da legislação federal 
de trânsito. Conduzir veículo 
não licenciado é infração 
gravíssima e de acordo com 
o Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB) a multa é de R$ 
293,47, além de sete pontos 
na habilitação e remoção do 
veículo a um pátio.

Em 2017, o licencia-
mento de qualquer tipo de 
veículo custa R$ 85,24. 
Para receber o documento 
em casa, o cidadão paga R$ 
11 a mais pela postagem dos 
Correios. No total, é preciso 
desembolsar R$ 96,24 para 
regularizar o veículo e rodar 
tranquilamente.

Pagar o licenciamento em 
atraso gera cobrança de mul-
ta e juros de mora. Caso não 
seja feito, o dono do veículo 
pode ter o nome inscrito no 
Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados (Ca-
din) e na dívida ativa do Es-
tado pelo débito em aberto.

Como licenciar
Não é necessário ir às 

unidades do Detran.SP ou 
imprimir boleto para pagar 
o licenciamento. Basta in-
formar o número do Registro 
Nacional de Veículos Auto-

motores (Renavam) ao caixa 
bancário ou selecionar essa 
opção nos terminais eletrô-
nicos das agências bancárias 
ou no internet banking.

Ao pagar o custo de en-
vio pelos Correios junto à 
taxa de licenciamento, o 
documento é emitido auto-
maticamente e a entrega é 
realizada em até sete dias 
úteis no endereço de registro 
do veículo, por isso é impor-
tante estar com o cadastro 
atualizado no Detran.SP.

Quem preferir solicitar e 
retirar o documento pessoal-
mente, é só ir até um posto 
Poupatempo ou unidade do 
Detran.SP da cidade onde o 
veículo está registrado, com 
o comprovante de pagamen-
to e a identidade.

O Detran.SP de Indaiatu-
ba está localizado junto do 
Poupatempo, na R. das Pri-
maveras, 1050 - Jd. Pompéia.

GUILHERME LIBERALESSO

Independente do ano de fabricação, todo veículo precisa ser licenciado 
anualmente para poder circular nas vias públicas
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polícia

Agência de transporte sofre 
tentativa de assalto
O indivíduo levou uma quantia próxima de R$ 1.405

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Mulher grávida é esfaqueada
AGRESSÃO
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A a g ê n c i a  d a  V B 
Transportes sofreu 
uma tentativa de 

assalto na última segun-
da-feira, dia 18, por volta 
das 15h55 na rodoviária 
de Indaiatuba. O assaltante 
havia entrado na agência da 
empresa e roubado um dos 
caixas. Depois disso, o su-
jeito fugiu, até que foi preso 
por dois PMs.

Mesmo com a rodoviária 
estando repleta de pessoas, 
um indivíduo que se inti-
tulava policial civil tentou 
assaltar a agência da VB 
Transportes, concessionária 
responsável pela linha de 
Indaiatuba x São Paulo. O 

assaltante abordou um dos 
funcionários da empresa e 
logo em seguida empurrou 
a porta da agência e simulou 
estar armado. O indivíduo 
roubou um dos 3 caixas que 
estavam operando, levando 
uma quantia próxima de R$ 
1.405.

Logo após o ocorrido, o 
funcionário da viação cha-
mou um policial militar e 
informou suas características 
físicas e a direção tomada 
pelo mesmo. Um outro po-
licial militar à paisana apoio 
a perseguição do fugitivo. O 
ladrão foi preso na Rua Vinte 
e Quatro de Maio, no centro 
da cidade.

Ao ser revistado, os po-
liciais não encontraram ne-
nhuma arma, apenas o valor 

roubado do guichê. O indi-
víduo, então, foi conduzido 
até a Delegacia Geral e após 
o relato do condutor, e a 
ratificação as testemunhas, 
o delegado deu ordem de 
prisão em flagrante.

O indiciado por sua vez, 
alegou que o dinheiro encon-
trado com ele é fruto de seu 
trabalho durante interrogató-
rio. Em pesquisas realizadas 
via Prodesp, foi constatado 
que o sujeito está em situa-
ção de procurado, no regime 
aberto. Agora ele ficará à 
disposição da justiça.

O dinheiro roubado foi 
apreendido e entregue em 
auto próprio, ou seja, a jus-
tiça fará um processo formal 
para que posteriormente seja 
devolvido à VB Transportes.

O dinheiro roubado foi 
apreendido e entregue 
em auto próprio1.405

Um rapaz foi detido pela 
Guarda Civil na manhã de terça 
feira (19) após esfaquear sua na-
morada no bairro Tancredo Ne-
ves. De acordo com um guarda 
que realizou a prisão, houve uma 
discussão no interior da residên-
cia resultando em ferimentos em 

Um veículo bateu vio-
lentamente em um poste 
na noite de domingo (17) 
na Avenida Fabio Roberto 
Barnabé no bairro Colo-
nial próximo a construção 
do elevado. De acordo 
com testemunha o con-

Homem perde a vida após capotamento na SP 75
MORTE

O Governo do Estado de São Pau-
lo anunciou na última sexta-feira, dia 
15, que 2.954 policiais irão reforçar a 
segurança em 16 municípios do litoral 
paulista. A Operação Verão 2017/2018 
teve início na última quarta-feira, dia 20.

As cidades que receberão o reforço de 
segurança são: Santos, São Vicente, Gua-
rujá, Praia Grande, Cubatão, Caraguata-

tuba, Itanhaém, Ubatuba, São Sebastião, 
Peruíbe, Bertioga, Mongaguá, Ilhabela, 
Iguape, Cananéia e Ilha Comprida.

A expectativa do Governo do Es-
tado de São Paulo é que, até o fim da 
Operação Verão – em fevereiro – sejam 
investidos R$ 43.566.041 apenas no pa-
gamento dessas diárias extraordinárias, 
caso todas as vagas sejam preenchidas. 

Essa é mais uma medida para garantir a 
segurança dos moradores e turistas das 
cidades do litoral do estado.

“Serão cerca de 3 mil policiais civis 
e militares que irão dar apoio na segu-
rança do litoral, proporcionando mais 
bem-estar para a população e para os 
turistas neste verão”, afirma o governa-
dor Geraldo Alckmin.

Operação Verão terá o reforço policial no litoral paulista
SEGURANÇA

Um grave acidente ocor-
rido no final da tarde do dia 
17 na SP- 75, no km 48, 
deixou uma vítima fatal e 
ferindo outra pessoa. 

De acordo com a Polí-
cia Rodoviária um veículo 
seguia sentido Salto In-
daiatuba, quando perdeu o 
controle de direção e atra-
vessou o canteiro central   
acessando a pista contrária, 
e acertando outros veículos.

O Corpo de bombeiros e 
socorristas da AB Colinas 
prestaram socorro às víti-
mas, e o motorista do veícu-
lo capotado teve morte ins-
tantânea e o acompanhante 
foi encaminhado ao pronto 
socorro do Hospital Au-
gusto de Oliveira Camargo 
(Haoc). O local foi preser-
vado pela policia rodoviária 
até a chegada do Pericia 
Criminal de Campinas. 

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

RADARES DIAS - 30/12 A 05/01

uma mulher que está grávida. A 
vítima foi encaminhada ao pron-
to socorro do Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo(HAOC).

O autor da agressão foi de-
tido ainda pelo bairro e levado 
para a Delegacia de Polícia 
ficando a disposição da Justiça.

Carro bate em poste no Colonial
ACIDENTE

dutor perdeu o controle 
e acertou o poste. Após 
a batida a vítima foi so-
corrida ao hospital sem 
ferimentos e o carro per-
maneceu na via até a che-
gada da Guarda Civil que 
tomou as providências.

HUGO ANTONELLI

Motorista perdeu o controle de direção e atravessou o canteiro central   
acessando a pista contrária

30 SAB   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO

30 SAB   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO

31 DOM.   NÃO OPERA

1 SEG.   FERIADO

1 SEG.   FERIADO

1 SEG.   FERIADO

1 SEG.   FERIADO

1 SEG.   FERIADO

1 SEG.   FERIADO

2 TER. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 

2 TER. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

2 TER. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

2 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

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

2 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

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

3 QUAR. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia

3 QUAR. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657

3 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

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

3 QUAR. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador

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

4 QUIN. 203 B/C Av. Conceição PROX a Rua Equador

4 QUIN. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke

4 QUIN. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

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

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

5 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

5 SEX. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

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

5 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

5 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

5 SEX. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
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ARQUIVO- ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Classificados grátis - Faça o seu! (19) 9.8133-0849

O esporte de Indaiatuba teve um bom desempenho em 2017 com grandes disputas e vitórias

Indaiatuba conquista bons 
resultados nos esportes
O destaque foi a vitória dos atletas da cidade nos Jogos Regionais de Americana 

Primavera acerte últimos detalhes antes 
da estreia na Copa SP

FUTEBOL

O esporte de Indaia-
tuba teve um bom 
d e s e m p e n h o  e m 

2017 com grandes disputas 
e vitórias. Destaque ficou 
para os Jogos Regionais de 
Americana, realizados entre 
os dias 11 e 21 de julho, 
onde Indaiatuba teve um 
resultado Record, garan-
tindo o primeiro lugar no 
quadro geral de medalhas 
com 193 premiações, sendo 
104 de ouro, 67 de prata e 
22 de bronze. Com a vitória, 
a cidade ficou à frente de 
fortes competidores como 
Campinas, que conquistou 
160 medalhas. Com o re-
sultado, Indaiatuba subiu 
três posições em relação ao 
ano passado, alcançando sua 
melhor campanha nos Jogos 
Regionais em sua história.

A equipe de Natação 
Paralímpica de Indaiatuba 
competiu no Circuito Lote-
rias Caixas, e doze Record 
brasileiros foram quebrados 
na fase final. A equipe ter-
minou como vencedora do 
Circuito com 782 pontos, 
em segundo ficou o Praia 
Clube e Uberlândia com 445 
pontos e o Vasco da Gama 
ficou em terceiro com 229 
pontos.

No  mundia l  INAS o 
atleta Felipe Caltran e o 
técnico Júlio Pistani esti-
veram compondo a seleção 
brasileira e conquistaram 5 
medalhas de ouro e 3 Re-
cord mundiais por equipe. 
No México atletas Cecília 
Araújo, Raquel Viel, Felipe 
Caltran, Talisson Glock e 
o técnico Antônio Cândido 
representaram Indaiatuba na 

seleção e conseguiram nove 
medalhas: 2 ouros, 2 pratas, 
5 bronzes.

A equipe feminina de 
basquete em cadeira de roda 
do GAADIN se consagrou 
campeã brasileira vencendo 
a equipe do All Star Rodas 
do Pará por 59x45. Além do 
título, as atletas Lia Soares 
foi à cestinha da competição 
com 197 pontos e Ana Au-
rélia e Mariana Pérez foram 
eleitas melhores jogadoras 
da competição.

Na prova ciclística de 1° 
de maio o atleta de Indaiatu-
ba, Endrigo da Rosa Pereira, 
venceu pela primeira vez na 
categoria elite. A prova reu-
niu competidores federados 
e não federados.

Nos Jogos Abertos do 
Interior realizado entre os 
dias 15 a 25 de novem-

bro, Indaiatuba estreou pela 
primeira vez na primeira 
divisão e conquistou 103 
medalhas no total, sendo 41 
ouros, 34 pratas e 28 bron-
zes, garantindo o 5º lugar 
no quadro de medalhas da 
primeira divisão. Na clas-
sificação por município, 
Indaiatuba concluiu no 14º 
lugar, com 88 pontos, entre 
os 145 municípios que pon-
tuaram.

Nos eventos esportivos 
que ocorreram na cidade o 
destaque foi para a Copa Re-
duzino Integração que foi o 
primeiro campeonato a jun-
tar as duas ligas da cidade 
AIFA e Lidi. A competição 
reuniu 40 times, divididos 
em 4 grupos com 10 equi-
pes e foram 17 rodadas até 
a definição do campeão, a 
Ponte Preta.

O Powerman Bras i l , 
maior série de duathlon do 
mundo, reuniu cerca de 600 
atletas de elite e amadores 
em busca das vagas ofere-
cidas pela etapa brasileira 
ao Mundial de Powerman, 
que acontece todos os anos 
na Suíça.

Os atletas encaram 20 
km de corrida (dividido em 
duas etapas de 10km cada) 
e 60 km de ciclismo na ca-
tegoria Classic. Já na prova 
de Zofingen, a distância será 
maior, sendo 40km de corri-
da, com o primeiro estágio 
com 10km e o último 30km, 
e mais 150km de ciclismo. 
O evento foi montado den-
tro do Velódromo.

A Confederação Brasi-
leira de Ciclismo e a Fede-

ração Paulista de Ciclismo 
realizou no final de novem-
bro e início de dezembro o 
"Campeonato Brasileiro de 
Pista 2017", no Velódromo 
Municipal de Indaiatuba. 
Este é o principal evento do 
calendário nacional de pista 
e conta com pontos válidos 
para Ranking Nacional , 
Classe CN, Ranking UCI.

O Inst i tuto Olímpico 
Brasileiro (IOB) escolheu 
o Velódromo de Indaiatuba 
para promover dois Estágios 
Internacionais de Ciclismo 
como parte do Programa 
do Curso de Esporte de 
Alto Rendimento da Aca-
demia Brasileira de Treina-
dores (ABT). Para isso, o 
IOB trouxe os treinadores 
europeus Steve Michael 

McEwen e  Jean-Jacque 
Henry.

O Velódromo Munici-
pal de Indaiatuba também 
recebeu a 1ª Etapa da Copa 
Brasil de Paraciclismo de 
Estrada e Contra Relógio, 
realizada pela Confedera-
ção Brasileira de Ciclismo 
(CBC), Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB) e Federa-
ção Paulista de Ciclismo 
(FPC). A edição é um dos 
principais eventos do ca-
lendário nacional e contou 
pontos para o ranking na-
cional. Setenta e um atletas 
de seis estados (São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais, Paraná, Santa Catarina 
e Mato Grosso do Sul), se 
inscreveram em 13 catego-
rias nas quatro modalidades.

Faltando treze dias para 
estreia contra o Globo – RN, 
o Primavera está em fase final 
de preparação e o foco nos 
treinos e preparação física 
dos atletas está exigindo um 
cuidado maior, pois a equipe 
é composta por atletas jo-
vens. O time é composto por 
30 jogadores e vem fazendo 
jogos treinos para que a 
equipe possa adquirir entro-

samento.
A comissão técnica está 

composta pelo técnico Elton 
Medina, que comando pela 
primeira vez o Primavera, e 
mais sete profissionais.

Assim como fez nos anos 
anteriores, a aposta do Prima-
vera esse ano é por jogadores 
jovens que vieram do sub 15 
e 17, a maioria sendo de In-
daiatuba e outros que vieram 

dos estados de Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, Pernambuco 
e Bahia. Um dos destaques 
da equipe é Lucas Douglas 
Barbosa Lopes, 19 anos, 
morador de Indaiatuba que 
começou no sub 17 e Wei-
derson Denílson dos Santos 
conhecido como “china” de 
19 anos, natural de Minas 
Gerais, e está no Primavera 
desde janeiro.
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cultura e lazer

Espetáculo “A Arte de 
Encantar” acontece hoje 
no Shopping Jaraguá
A atração acontece na praça de alimentação do shopping, a partir das 19h30
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DIVULGAÇÃO

Classificados grátis - Faça o seu! (19) 9.8133-0849

Horóscopo de 22 a 28/12 Por Alex Costa Guimarães

Projeto leva diversão para 
as crianças em janeiro

Arena de Paintball é 
atração no Polo Shopping

FÉRIAS DIVERSÃO

Esta semana boas oportunidades tendem a ocorrer prin-
cipalmente no campo profissional. No setor, busque 
manter a calma e reconsidere seu impulso de partir 
pra cima. Agora não é uma boa hora para se perder 
na ansiedade e tristeza consigo mesmo diminua sua 
irritabilidade e aumente sua capacidade de raciocinar.  
Seja discreto, surdo e mudo.

Estes dias serão bons no campo profissional, poderá 
criar novos projetos e delinear novos caminhos. Seja 
pró-ativo, coloque toda a sua concentração no máximo, 
perceberá que só tem a ganhar , embora o momento 
seja difícil para concretizar. O taurino poderá se sentir 
inseguro, mas é bom demonstrar otimismo perante 
os outros.

O geminiano poderá se sentir focado em sua família 
ou nas relações familiares, nos pequenos trabalhos 
domésticos. Reflita sobre a forma como age com a 
família. Nos relacionamentos o nativo pode se perder 
um pouco e se tornar possessivo não respeitando o 
espaço alheio.  Evite gastos supérfluos.

Nesse momento, a consciência que o canceriano tem 
de vida é o que trará benefícios em sua vida pessoal e 
profissional. Certos problemas pessoais podem criar 
alguma dificuldades no bom andamento de seus pro-
jetos, como por exemplo, enfrentar algum problema 
ligado á família. É necessária alguma força interior 
para enfrentar os desafios nessa fase.

Esta semana se mostra particularmente intensa para 
sua vida social, o leonino pode se ver no meio de 
muitas solicitações de festas ou reuniões , guarde um 
período para estar sós com a pessoa que ama, longe de 
toda essa agitação. Seu cansaço físico pode atrapalhar 
seu ritmo no trabalho e não permitir progressos. Evite 
riscos desnecessários.

Semana de grande desgaste nervoso para o virginiano, 
procure repousar e recarregar baterias. Emociona-
lmente se sente desmotivado, ao mesmo tempo se 
sente sem forças para enfrentar algumas situações. 
Por estar em um momento desgastante em sua vida 
pessoal, tende a se dedicar mais ao trabalho, agora 
não é hora de tomar decisões, mas de observar pois 
sua visão estará melhorada.

No setor afetivo, o Libriano sente que seu relaciona-
mento se apresentará extremamente tranqüilo. Em 
termos profissionais, é hora de estudar firmemente 
um novo projeto de investimento. O momento pede 
a busca de novas soluções para tarefas que caíram na 
rotina, isso melhorará sua visão dos fatos. 

O escorpiano poderá sentir que seu parceiro ou 
companheiro não corresponde ou até mesmo não 
compreende o que vai dentro de si. Profissionalmente 
pode estar começando uma nova etapa, seja iniciando 
um novo trabalho ou implantando um ritmo de serviço 
que trará benefícios depois

O sagitariano pode vir encontrar pessoas que trazem 
uma forte emoção dentro de si, mas irá viver de acordo 
com seus projetos iniciais. Veja se seu coração está 
de acordo com sua mente, isso trará boas decisões. 
Profissionalmente, procure o que realmente gosta e 
quer fazer. Evite gastar sem previsão do futuro.

Momento interessante de persistir e ter maior con-
vicção em suas idéias. Sua imagem é muito importante 
para dar uma boa impressão profissionalmente. Suas 
decisões neste momento estão todas relacionadas com 
sua melhora corporal e emocional e como isso fará 
diferença em sua profissão.

O aquariano tem a possibilidade de ter bons momen-
tos afetivos nesta semana, aproveite para trazer para 
dentro de sua relação bons momentos e boas energias. 
Uma pessoa próxima, alguém com quem convive de 
perto, poderá vir a ser o romance muito interessante. 
Profissionalmente é hora de arregaçar as mangas e ir 
à luta, para progredir.

Muitos piscianos estão buscando algo que mais lhe 
chama a atenção, alguns querem ampliar seu poder 
e busca a vida pública, outros querem encontrar sua 
alma gêmea, seja qual for o caso, faça algo para fazer 
essas coisas acontecerem.  Em termos afetivos o pis-
ciano vai se sentir admirado e desejado. Se não tiver  
preconceitos ou outros condicionamentos terá grandes 
e importantes relacionamentos.

Em comemoração das 
festas de fim de ano, 
o Shopping Jaraguá 

promove hoje, dia 22 de de-
zembro, o espetáculo “A Arte 
de encantar”, um show com a 
dupla de mágicos Gustavo e 
Fernando, que apresentarão 
doze números de mágicas em 
um espetáculo com duração 
de uma hora. A atração acon-
tece na praça de alimentação 
do shopping, a partir das 
19h30.

Os truques apresentados 
pela dupla são feitos em um 
palco e os espectadores são 
chamados para participar. 
“Em cada truque chamamos 
uma criança para ajudar. Os 
adultos também podem parti-
cipar”, diz o mágico Gustavo 
Cunha Pereira.

Além de Gustavo, o espe-
táculo também é comandado 
pelo artista Fernando Souza. 
Os dois são da cidade de In-

A dupla de mágicos Gustavo e Fernando 
apresentarão doze números de mágica

daiatuba e já fazem sucesso 
em suas apresentações há 
mais de dez anos, levando 
diversão e encantando para 
as pessoas de todas as idades. 
“Nós unimos comédia, emo-
ção, mistério e hipnose em um 

só palco, levando as crianças 
a viverem as mais diversas 
emoções. Já os adultos, vol-
tam a serem crianças”, garante 
Gustavo.

De acordo com mágico, o 
espetáculo é dividido em duas 

partes, sendo uma musical e 
uma falada, com brincadeiras 
que descontraem e envolvem 
os participantes. “E somos os 
únicos mágicos brasileiros 
que promovem o show em 
dupla”, comenta o artista.

A Secretaria Municipal de 
Esportes promove entre os dias 
3 a 19 de janeiro, nova edição 
do Projeto Férias Quentes, ini-
ciativa que visa oferecer aos 
participantes do Projeto Esporte 
Cidadão e do Programa Lazer 
uma opção de diversão no perí-
odo de férias.

Tanto no núcleo Centro Es-
portivo do Trabalhador como 
no Parque Corolla, a criançada 
poderá participar das atividades 
recreativas e de jogos de terça a 
sexta-feira das 8h às 12h e das 
13h30 às 17h30. Não é neces-

sário se inscrever antes, basta 
chegar e brincar.

Já os alunos matriculados 
nas aulas de natação e hidrogi-
nástica dos núcleos esportivos 
municipais e que estiverem com 
o exame médico em dia, poderão 
participar também da recreação 
infantil nas piscinas (6 a 15 anos) 
e da hidroginástica adulto (a 
partir de 16 anos) nos núcleos 
esportivos. Confira abaixo a 
programação completa e leve a 
sua turminha para se divertir. A 
entrada é gratuita. Informações 
(19) 3825-6270.

SERVIÇO
Piscina do Centro Esportivo do Trabalhador – Avenida Concei-
ção nº 1885 – Cidade Nova – Mais Informações (19) 3894-3604
Gincanas Aquáticas - terças e quintas das 9h30 às 10h30 e 
10h45 às 11h45
13h45 às 14h45 e 15h às 16h
Hidroginástica adulto (a partir de 16 anos) - terças e quintas 
das 8h15 às 9h15 e das 16h15 às 17h15
Piscina do Parque Corolla - Rua Serafim Gilberto Candello, s/n 
– Jardim Morada do Sol – Mais Informações (19) 3936-3301
Gincanas Aquáticas - quartas e sextas das 9h30 às 10h30 e 
10h45 às 11h45
13h45 às 14h45 e 15h às 16h
Hidroginástica adulto (a partir de 16 anos) - quartas e sextas 
das 8h15 às 9h15 e das 16h15 às 17h15

A arena de Paintball é atra-
ção do Polo Shopping e teve 
início na segunda semana de 
dezembro e segue até o dia 31 
de outubro, no estacionamento 
do empreendimento próximo ao 
Tenda Atacado.

A atividade disponibiliza 
5 modalidades diferentes da 
competição de tiros de tintas e 
flecha de borracha. O ingresso 
custa entre R$ 20 (30 minutos e 
50 bolinhas por pessoa) e R$ 35 
(1h e 150 bolinhas por pessoa). 
Para participar, é preciso agen-
dar antecipadamente um horário 
pelo telefone (19) 98767-7706.

A CrossFive Play Paintball 
é uma das atrações de férias do 
Polo Shopping nes-
sas férias. A arena 
conta com obstá-
culos onde grupos 
de amigos podem 
se divertir numa 
competição cujo 
objetivo é atingir os 
adversários com ti-
ros de tinta e fechas 
de borracha. 

O paintball é 
um esporte forma-

do por dois times, em que o 
objetivo varia de acordo com 
a modalidade, entretanto a es-
sência do jogo é cumprir uma 
missão com sua equipe, por 
isso, o trabalho em conjunto 
e o raciocínio rápido fazem a 
diferença. No Polo Shopping, 
os participantes poderão jogar 
com pistolas de ar comprimido 
que disparam bolinhas de tinta 
e arcos e flechas com pontas 
de EVA. 

Para realizar um jogo é pre-
ciso no mínimo dois jogadores 
e no máximo 12, com idade mí-
nima de 7 anos. Os menores de 
15 anos precisam estar acompa-
nhados dos pais ou responsáveis. 
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Adelaide Decoração Caipirão Restaurante

Grenelle Gastro PubA Nova Loja

Desejamos à todos clientes e funcionários da Adelaide Decorações 
um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo de muita saúde, paz e 
felicidade. Marcos e Adelaide

A Clínica Bicho Amigo agradece à todos os seus clientes pelo 
prestígio e deseja um Feliz Natal e um 2018 de prosperidade, 
saúde, paz e felicidade. Drª Sueli Midori e Drª Ana Lúcia

Queremos agradecer o sucesso do Restaurante Caipirão à todos 
os nosso funcionários, amigos e clientes desejando um Feliz 
Natal e um Próspero Ano Novo de muita felicidade, paz, saúde 
e muita Parmegiana. Luiz Fernando, Felisberto, Luiz Eduardo, 
Francinete e Luiz Gustavo

Casa da Esfiha

Agradecemos à todos os nossos clientes pelo prestígio, no decorrer 
deste ano, desejando um Feliz Natal e um Ano Novo de prosperidade, 
harmonia, paz, saúde e sucesso. Vânia, Jeane e sua equipe

LUIZ EDUARDO proprietário do Restaurante Caipirão sempre receptivo 
com os seus clientes

Kostela do Japonês, não existe 
nada melhor
Quem não gosta de costela? Lógico, todos curtem essa carne, mas tem 
que ser bem feita, no ponto. Aqui em Indaiatuba, costela é só na Kostela 
do Japonês. Bem Magrinha, super macia e no ponto. Ainda acompanha 
aquele senhor feijãozinho com arroz, saladas diversas, farofa, batata 
e mandioca fritas. Comida simples, porém não existe nada melhor. Vá  
experimentar na R. Antônia Martins Luiz, 180 - Distrito Industrial, João 
Narezzi - Fone: 3894-6646. Estaremos fechados do dia 23/12 a 08/01, 
retornaremos nossas atividades no dia 09/01

Para nós foi uma satisfação a presença de todos vocês na Casa da 
Esfiha. Desejamos à todos os amigos, clientes e funcionários um 
Feliz Ano Novo e um 2018 de prosperidade com muita luz, amor 
e sucesso. Hélio e Rubens

Agradecemos o prestígio dos nossos clientes e a todos os nossos 
funcionários pelo sucesso do Grenelle Gastro Pub. Desejamos um 
Feliz Natal e um Ano Novo de prosperidade, paz, harmonia e muita 
luz. O nosso muito obrigado. Rafael e Isabela

O Restaurante estará fechado do dia 24/12 ao dia 07/01

A Nova Loja teve o imenso 
prazer de participar do 
lindo casamento de 
Damiane. Felicidades!

A elegância do casal Jeane e José Renato na festa do Frutos de Indaiá Patrícia, Sabrina e Ricardo

Maurício e Leandro

José Roberto e Glauber

Drª Sueli Midori com o 
lindo Tom da proprietária 
Maria Lúcia Maia

Drª Ana Lúcia com a gatinha 
Maya dos proprietários Rafael 
Domingues e Leonardo
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AS AVENTURAS DE TADEO 2: O SEGREDO DO REI MIDAS 
Lançamento  -  Animação / Aventura  -  Classificação livre  -  85 minutos 
DUBLADO 
Polo Shopping Quinta (21)  a  Sábado (23),  na  Terça (26)  e  Quarta 
(27):   14h10  /  16h35 Domingo (24):   14h10 Segunda (25 - Natal):   
não haverá exibição 
3D - DUBLADO 
Polo Shopping Quinta (21)  a  Sábado (23),  Terça (26)  e  Quarta (27):   
18h20 Domingo (24)  e  Segunda (25 - Natal):   não haverá exibição 
desta versão 
...................................................................................................................... 
O REI DO SHOW - Lançamento  -  Drama / Musical  -  Classificação 
12 anos  -  104 minutos 
LEGENDADO 
Shopping Jaraguá Quinta (21)  a  Sábado (23)   e   na  Segunda (25 - Na-
tal):  20h40 Domingo (24):   não haverá exibição Terça (26)  e  Quarta 
(27):   15h45  /  20h40 
DUBLADO 
Shopping Jaraguá Segunda (25 - Natal),  Terça (26)  e  Quarta (27):   18h10 
...................................................................................................................... 
FALA SÉRIO, MÃE! Lançamento  -  Comédia  -  Classificação 10 anos 
-  79 minutos 
NACIONAL 
Polo Shopping Terça (26)  e  Quarta (27):   15h50  /  18h00  /  20h30 
...................................................................................................................... 
BONECO DE NEVE Estreia  -  Policial / Suspense  -  Classificação 16 
anos  -  119 minutos 
LEGENDADO 
Polo Shopping Quinta (21)  a  Sábado (23):   17h45  /  21h50 Domingo 
(24):   16h35 Segunda (25 - Natal):   não haverá exibição deste filme 
Terça (26)  e  Quarta (27):   14h30  /  21h50 
...................................................................................................................... 
VAZANTE - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Drama  -  Classificação 
14 anos  -  100 minutos 
NACIONAL 
Shopping Jaraguá Sábado (23):   14h10 *Atenção:  para o Cineclube os 
ingressos tem preço de R$ 12,00 para o público em geral  Maiores de 60 
anos pagam ingresso promocional a R$ 6,00 
...................................................................................................................... 
STAR WARS - OS ÚLTIMOS JEDI 2ª semana  -  Ficção / Ação / 
Aventura  -  Classificação 12 anos  -  150 minutos 
LEGENDADO 
Shopping Jaraguá Quinta (21)  a  Sábado (23),  na  Terça (26)  e  Quarta 
(27):   15h20  /  18h30  /  21h40 Domingo (24):   não haverá exibição 
desta versão no Jaraguá Segunda (25 - Natal):  18h30  /  21h40 
Polo Shopping  -  Atenção especial aos dias de exibição desta versão no 
Polo Shopping Quinta (21),  Sábado (23)  e  Terça (26):   17h00 Sexta 
(22)  e  Quarta (27):   17h00  /  20h00 Domingo (24):  15h30 Segunda 
(25 - Natal):  não haverá exibição desta versão no Polo 
3D - LEGENDADO  -  Atenção especial aos dias de exibição desta versão 
Polo Shopping Quinta (21),  Sábado (23)  e  Terça (26):   20h00 
DUBLADO 
Shopping Jaraguá Quinta (21)  a  Sábado (23),  na  Segunda (25 - Natal),  
Terça (26)  e  Quarta (27):   17h10  /  20h10 Domingo (24):   não haverá 
exibição desta versão no Jaraguá 
Polo Shopping Quinta (21)  a  Sábado (23),  na  Terça (26)  e  Quarta 
(27):   15h10  /  18h45 Domingo (24):   14h30 Segunda (25 - Natal):  não 
haverá exibição desta versão no Polo 
3D - DUBLADO 
Polo Shopping Quinta (21)  a  Sábado (23),  na  Terça (26)  e  Quarta 
(27):   21h00 Domingo (24)  e  Segunda (25 - Natal):  não haverá exibição 
desta versão no Polo 
...................................................................................................................... 
EXTRAORDINÁRIO 3ª semana  -  Drama  -  Classificação 10 anos  
-  114 minutos 
LEGENDADO 
Shopping Jaraguá Quinta (21)  a  Sábado (23),  na  Terça (26)  e  Quarta 
(27):   16h20  /  21h20 Domingo (24):   não haverá exibição deste filme 
no Jaraguá Segunda (25 - Natal):  21h20 
DUBLADO 
Shopping Jaraguá Quinta (21)  a  Sábado (23),  na  Segunda (25 - Natal),  
Terça (26)  e  Quarta (27):   18h50 Domingo (24):   não haverá exibição 
deste filme no Jaraguá 
Polo Shopping Quinta (21)  e  Sexta (22):   16h20  /  19h10  /  21h40 
Sábado (23),  Terça (26)  e  Quarta (27):   13h50  /  16h20  /  19h10  /  
21h40 Domingo (24):   13h50  /  16h20 Segunda (25 - Natal):  não haverá 
exibição deste filme no Polo 
...................................................................................................................... 
OS PARÇAS 3ª semana  -  Comédia  -  Classificação 12 anos  -  100 
minutos 
NACIONAL 
Shopping Jaraguá Quinta (21)  a  Sábado (23):   15h40  /  18h10   -   Úl-
timas exibições 
...................................................................................................................... 
A ESTRELA DE BELÉM 4ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  
-  76 minutos 
DUBLADO 
Shopping Jaraguá Quinta (21)  a  Sábado (23),  Terça (26)  e  Quarta 
(27):   14h50 Domingo (24)  e  Segunda (25 - Natal):   não haverá exi-
bição deste filme 
...................................................................................................................... 
LIGA DA JUSTIÇA 6ª semana  -  Aventura / Ação / Ficção  -  Classifi-
cação: 12 anos  -  121 minutos 
DUBLADO 
Polo Shopping  -  Últimas exibições Quinta (21)  a  Sábado (23):   14h50  
/  20h30 Domingo (24):   14h50 
.....................................................................................................................

CINEMAA Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira 
de Indaiatuba (ACENBI) promoveu uma série de festi-
vidades no último sábado (16 de dezembro) para festejar 
seu aniversário de 70 anos de fundação. A programação 
começou às 9 horas da manhã com um culto religioso 
realizado na quadra coberta de gueitebol, localizada no 
Centro Esportivo da entidade. Em seguida, os diretores e 
associados de todas as idades se revezaram no plantio de 
sete mudas de cerejeiras, também no Centro Esportivo. 
No local, foi descerrada uma placa marcando o plantio das 
cerejeiras em comemoração às sete décadas de fundação 
da ACENBI. No período da tarde, foi realizado sede social 
o moti-tsuki, tradicional ritual coletivo de preparo do moti 
(bolinho feito de arroz especial). Mais uma vez, os asso-
ciados se revezaram para socar o arroz no pilão. No jantar 
de confraternização, o presidente Anésio Kimura fez uma 
explanação sobre a história da ACENBI, as realizações dos 
departamentos e da Escola de Língua Japonesa, além das 
principais transformações ocorridas em sua última década. 
Ele destacou ainda a alteração feita no estatuto para se 
adequar às exigências da Receita Federal e poder  pleitear 
incentivos por meio do Ministério da Cultura.

Na manhã do dia 17/12 ,aconteceu no SESI Indaiatuba, o jogo amistoso de Rugby: Amigos do Alcino X Amigos do Clodoaldo, 
um delicioso jogo onde reinou a amizade e o companheirismo, não teve vencedor o que teve foi a celebração de amigos que de-
cidiram jogar o jogo que amam. Parabéns Alcino e Clodoaldo, por esta iniciativa fantástica, e por reunir os amigos para este jogo 
delicioso. Em três tempos onde a cada tempo trocavam-se os jogadores, para que todos os amigos pudessem participar. Após o 
jogo aconteceu o que no rugby chamamos de 3º Tempo, o churrasco e o ápice do companheirismo, com todos se divertindo muito.

Fechando o pacote de ações nata-
linas com chave de ouro, o Iguatemi 
Campinas promove neste sábado, 23, 
às 16h, o show “Natal em Casa”, com 
a Família Lima. A apresentação gra-
tuita, repleta de emoção e releituras de 
canções tradicionais, será realizada no 
primeiro piso do shopping, em frente 
à loja Fast Shop.

Para assistir, basta chegar um 
pouco antes ao local. Devido ao po-
sicionamento estratégico do palco, 
o público poderá se dividir entre os 
três pisos do empreendimento para 
acompanhar o espetáculo. 

O Galle-
ria Shopping 

realizou no dia 
14.12, no Palco 

Central, em 
meio aos jardins 
do shopping, um 
“Café da Manhã 

com o Papai 
Noel”, quando 

um grupo de 
crianças teve a 

oportunidade 
de ficar bem 

pertinho e 
viver momentos 
especiais com o 

bom velhinho. 
O encontro se 

repetirá nos pró-
ximos dias, com 

crianças que já 
fizeram suas 

inscrições.
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Os assuntos relacionados ao vinho vêm ganhando notorie-
dade por causa de ser um alimento universalmente consumido. 

Desde os primórdios da humanidade os vinhos acompa-
nharam todo desenvolvimento da humanidade.

Para muitos historiadores, um dos motivos da expansão do 
Império Romano, especialmente na época de Júlio César, está 
relacionado ao vinho. Na época, a bebida era tão valorizada 
que era possível trocar uma jarra de vinho por um escravo para 
o trabalho. Ainda em meados do século XIX, Louis Pasteur – 
cientista que revolucionou a produção de vinho no mundo ao 
introduzir o processo de pasteurização (leve aquecimento da 
bebida até matar as bactérias) – já afirmava que o vinho era 
“a mais saudável e higiênica das bebidas”.

Foram necessários muitos anos de pesquisa para que a ci-
ência enfim comprovasse o que a sabedoria popular já pregava 
há séculos, e hoje, não há dúvida de que o consumo moderado 
do vinho contribui para a saúde humana. Graças à combinação 
de Polifenóis presentes nas cascas das uvas tintas, as mais 
diversas áreas do organismo são afetadas de forma benéfica, 
auxiliando coração, fígado, sistema nervoso e além do prazer 
de apreciar uma bela taça de vinhos com a família e amigos. 

Estes benefícios são atingidos pela presença dos Polifenóis, 
principalmente nos vinhos tintos, que têm um potente efeito 
antioxidante e de ação antibiótica.

 E vale lembrar que o consumo de vinho no Brasil ainda 
é baixo, menos de dois litros por ano per capita. Poderíamos 
crescer dez, vinte vezes mais se as pessoas passassem a con-
sumir regularmente o vinho como um complemento alimentar. 
E ao bebê-lo regularmente, promover benefícios a saúde. 

Pesquisa de cientistas já se comprovou que os antioxidantes 
naturais presentes no vinho não somente preveniam problemas 
coronários, como também atuavam como “rejuvenescedores”, 
especialmente por sua atuação no cérebro e sistema nervoso 
central. Notou-se que havia menor incidência de doenças 
neurológicas, incluindo Alzheimer, naqueles que consumiam 
vinho regular e moderadamente.

É importante mencionar que é fundamental que todos 
tenham a clareza que os benefícios do vinho são nas seguin-
tes situações: quando bebido com moderação, durante as 
refeições, regularmente e por pessoas que não apresentam 
contraindicações ao consumo de bebidas alcoólicas. 

Mas hoje para melhorar as vendas destes produtos, há uma 
grande necessidade da classificação dele como um alimento, 
pois acreditamos que se pode aceitar o vinho como um alimen-
to, embora seja uma bebida alcoólica, mas o fato é que consi-
deramos os seus benefícios à saúde. Essa discussão reflete no 
preço pago pelo vinho similar a produtos supérfluo. A cadeia 
produtiva por si só já apresenta uma alta carga tributária, além 
disso, o fato de o vinho ser classificado tributariamente como 
bebida alcoólica incide sobre ele uma alta carga de impostos.

A intenção de classificar o vinho como alimento funcional 
não é de incentivar o consumo excessivo da bebida, mas sim 
aliviar a pesada carga tributária que acaba enfraquecendo o 
consumo interno de vinhos. O vinho como alimento poderia 
viabilizar uma camada maior da sociedade brasileira a con-
sumir uma bebida que é cientificamente comprovada mais 
saudável e com inúmeros benefícios a saúde humana.

Desta forma hoje o vinho se transfor-
mou em uma bebida fundamental, pois 
além de ser um excelente alimento ainda 
é um valioso medicamento.

Continuem apreciando vinhos 
com moderação, pois este é o elixir 
da vida. 

Para quaisquer dúvidas podem 
escrever um e mail para nós: 
contato@trattoriadovinho.com.br

Vinho é alimento e medicamento

Vinho Fazenda Velha Branco – 
Elaborado na região de Fernando 
Pó-  Peninsula de Setubal. pela 
vinícola Casa Ermelinda Freitas

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

Excelente vinho branco elaborado com uvas 
Fernão Pires - variedade de uva branca am-
plamente cultivada em áreas vinícolas de 
Portugal - e através da fermentação que é feita 
em cubas de inox com temperatura controlada 
a 18 °C. Sua cor é amarela esverdeada, com 
aroma muito frutado a lembrar frutos tropicais. 
Harmonização pode ser servida com carnes, 
queijos, massas e peixes. 
Tem boa estrutura, com final de boca fresco e agra-
dável. É um vinho leve, adocicado e refrescante.
Sua temperatura ideal de consumo de 12 a 14 °C.

Wellington, Francisco e Nick -Restaurante Casa da Moqueca

Sandro e Alessandra da Frutal Minas - Caipirão

Renato, Lilian, Flavia e Davison - Caipirão

Rafael e Jorge - Restaurante Casa da Moqueca 

Marcelo, Jackson, Allana e Lucas almoçando no Grenelle Gastro Pub

Manuel, Everaldo e Odair no Restaurante Caipirão Geralda, Nilva, Isabela, Luciane e Anizia no Cintra Restaurante

Karina almoçando no Cintra Restaurante Cristiano e Vivian almoçando no Cintra restaurante

Olívia, Daniela, Isabela, Juliana e Jonas no Restaurante Via Brasil
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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!

Profª Erika e alunos do Maternal do Colégio Meta

Profª Mayara e os alunos do Maternal do Colégio Meta 
durante a Festa Havaiana

Anderson e Kelley Xavier da Livraria Nobel recebendo o 
Certificado do Troféu Frutos de IndaiáAlunos do Colégio Alves de Oliveira com a professora Renata

Romeu Reis Brito 
completou mais 
um ano no dia 22

Prof Renato e Maria de Lourdes na Festa Havaiana do 
Colégio Meta

Prof Luiz Carlos e esposa Maria de Lourdes em cerimônia de 
formatura dos alunos do Colégio Meta

Nilo de Paulo 
completou mais um 
ano de vida dia 20

Juarez – Porteiro 
Noturno

Edilaine – Portaria 
diurna

Cleiton Barbosa da 
Silva comemorou 
dia 27

Cerimonialista Ivanilde Reis e equipe desejam felicidades ao 
casal Jean e Patrícia Campanhol

Ana Paula – Sup. da 
Limpeza e Marinete - 
Líder de Limpeza

Abner da Império das Tintas recebendo o 
Certificado do Troféu Frutos de Indaiá

Equipe Sub 07 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente CAMPEONATO

Equipe Sub 09 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente CAMPEONATO

Equipe Sub 11 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente CAMPEONATO

Equipe Sub 15 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente CAMPEONATO

COLABORADORES EM DESTAQUE DO 
MÊS DE NOVEMBRO - ATENTO

Aniversariante - Atento



        caderno de negóciosNº 778

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 + Cond. 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 vestiá-
rios. 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, 
cozinha, sala, lavanderia, Wc, despensa, 
quintal com churrasqueira, sem vaga.
R$ 600,00 + IPTU
 
Vila Furlan CA03018  
01 Dorm, sala, cozinha, 1 wc e 1 
vaga coberta, fundos. Água e luz 
independente. R$ 700,00 + IPTU

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, 
cozinha, Wc, varanda, sem vaga.
R$ 900,00 

CIDADE NOVA CA02936
TERRENO 260m² 
01 dorm, sala, cozinha, 1 banheiro, mais 
um cômodo interno, quintal com jardim, 
pomar e garagem p/ 02 autos e garagem  
R$ 900,00 + IPTU

VILA FURLAN CA03017 
frente. 02 dorm, sala, cozinha, 1 wc, e 
uma vaga coberta 
R$ 1000,00 + IPTU

CENTRO CA03015
02 dorm (1suíte), sala, cozinha, a.s, 
quintal e garagem p/02 autos 
R$ 1200,00

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, cozinha com 
armários, a.s, e garagem coberta p/ 02 
autos. 
R$ 1500,00 + IPTU

VILA AVAÍ CA03009 
03 DORM (1SUÍTE), SALA, 1 BANHEI-
RO, 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, lavanderia 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 ar-
mários, 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, cozinha, banhei-
ro, 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 dorms, 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 dorm, sala, cozinha, Wc E 02 vagas.
R$ 233.000,00

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

Centro – AP00824
 01 dormitório, sala, cozinha, Wc e 01 
vaga (Apartamento com cozinha planeja-
da 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 cond. 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 dormi-
tório, 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 armá-
rios), escritório, sala 02 ambientes, 
cozinha com armários, garagem.
R$ 275.000,00

Jd. Veneza – CA02934
03 dorms (1 suíte) sala, coz, 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 
planejados nos 3 dormitórios, ar con-
dicionado 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

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

Casa em Condomínio Parque Real 
–CC00053
03 dormitórios (01 suíte), sala pé 
direito alto, Wc, cozinha, churrasquei-
ra, 03 vagas. 
Todos os quartos e sala com preparo 
para ar condicionado.
Aceita permuta por terreno, apartamen-
to 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

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

Jd. Valencia – CA02976
03 dormitórios (01 suíte) ar condicio-
nado 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 
preparação para ar condicionado, 
aquecedor solar instalado, lavabo e 
churrasqueira.
Condomínio com infraestrutura com-
pleta, área de lazer com quiosque, 
churrasqueira e piscinas.
R$ 530.000,00

Vila Suíça – CA 02975
03 dormitórios (01 suíte), sala ampla, 
cozinha, 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 ar-
mários planejados), sala 02 ambien-
tes, copa, cozinha planejada, despen-
sa, 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 dormi-
tórios (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/ empregada, piscina, sa-
lão, churrasqueira, forno, e 04 vagas.
Aquecimento solar térmico.
R$ 1.500.000,00



02B | Mais Expressão Imóveis

VISITE NOSSO SITE E CONFIRA OS IMÓVEIS PARA VENDA COM FOTOS: www.localizaimoveis.net 

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.

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA320 – JD ESPLANADA II – R$750 MIL – 3 suites, sala 
2 ambientes, coz planejada, lavanderia, lavabo, 2 wc social, 
churrasqueira com pia, aquecedor solar, quintal, garagem 
coberta 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.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
lavabo, lavanderia, garagem. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3dorms (1st), sala de estar 
com pé direito duplo, sala de TV com lareira no mesanino, 
lavabo, coz planejada, lavanderia, dorm 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$540 MIL – 3dorms (2sts), sala 2 am-
bientes, coz planejada, lavanderia, wc, lavabo, churrasqueira, 
garagem para 3 carros, 
CS.321 – VL BORGHESE – R$ 1.600.000,00 – 3dorms pla-
nejados (2 st), sala 2 ambientes com lareira, lavabo, varanda, 
lavanderia, escritório, dispensa, wc, churrasqueira, fogão á lenha, 
garagem para 4 carros.

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$360 MIL – 3dorms (1st), sala 
de estar e jantar, coz, wc, lav., 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
AP.554 – JD.MONTE VERDE – R$255 MIL – 2 dorms (1st), sala 
2 ambientes, coz americana, wc com box e gabinete, 1 vaga de 
garagem descoberta

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.68 -  ALTO DE ITAICI – A PARTIR DE R$179 MIL – apartir de 305m²

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
VL. ALMEIDA – R$700,00 – dorm, sala, coz, wc
CIDADE NOVA – R$700,00 – dorm, sala, coz, wc, quintal, sem 
garagem

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
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 – 3dor-
ms(1st), sala, coz americana, WC, as, entrada de carro.
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, 
escritório, 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 – 1dorm, sala, coz, wc, sem 
garagem.
JD.SANTA CRUZ – R$750,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, 
garagem
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)
JD.MONTE VERDE – R$1000,00 – 2dorms (1st), sala 2 ambien-
tes, 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 – 3dorms(1st), sala, coz, wc, 1 vaga 
de garagem
JD.NELLY – R$1320,00 – 3dorms(1st), sala, coz, WC, 1 vaga 
de garagem
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 para 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 
garagem

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



Mais Expressão | 03BImóveis

ref. site 025991 - Duetto Di Mariah - 
3 dormt/ 1 suite/ sala p/ 2 amb / coz 
planejada/ wc / 3 gar – R$300.000,00

ref. site 163121 - Jd. recanto do valle - at.250m² 
ac.102m² - 3 dorm. (suite) / sala / coz. planej. / 
wc / as / quintal / gar.2 vagas. R$ 400.000,00

ref. site 415991 - Jardins do Império 
– terreno com 150 m² R$90.000,00

ref. site 491171 - Jardim Califórnia -  
2 dorm. / sala / coz. / wc / as / 1 gar. 
R$ 750,00

ref. site 664991  - Terra Magna  - 2 suítes/ 
sala amb/ lavabo/ coz ame/ varanda/  espa-
ço gourmet/ lav./quintal/ 4 gar R$530.000

ref. site 89132 - Jd. Monte Verde - 2 
dorm.(suíte) / sala / coz. / wc. / as / 
gar. R$ 1.100,00 + IPTU

ref. site 895631  - Jd. Esplanada - 4 stes + closet / 
3 salas / coz. / 5wc / dorm. emp. / chur. / wc ext. / 
porcelanato / gar. 4 vagas. R$ 950.000 / R$ 6.500

ref. site 955991 - Jardim Morada do 
Sol - 1 dormt/ sala / coz / wc / 1 gar 
R$450.00 + IPTU

ref. site 925991 - Residencial Vando - 2 
dormt/ sala/ coz/ wc / lavand / 1 gar 
R$1.100 + COND + IPTU/ R$260.000,00

ref. site 445991 - Jardim Cidade Jardim 
- Salão com 274 m² / escritório/ mezani-
no/ wc / entrada p/ caminhão R$5.000

ref. site 574991 - Terra Nobre - 4 suítes/ sala 
p/ 2 amb/ coz planejada/ wc / área de luz/ 
varanda gourmet/ piscina R$1.080.000,00

ref. site 895991  - Jardim Morada 
do Sol – Salão com 32 m² e wc - 
R$1.000,00 + 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. CONCEIÇÃO - 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/ESTACIONA-
MENTO, 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 INDEPENDENTE, 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, CO-
ZINHA, 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, BANHEIRO, MÓVEIS PLANEJADOS, 1 VAGA COBERTA, BEM 
LOCALIZADO - R$1.450,00 INCLUSO IPTU E CONDOMÍNIO
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. MORADA DO SOL - 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
A S., GARAGEM COBERTA - R$900,00 + IPTU
CENTRO – CASA ESPAÇOSA C/ 2 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), SALA GRAN-
DE, COPA, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, 1 VAGA COBERTA. PRÓXIMA A 
RODOVIÁRIA, R. 24 DE MAIO, ETC – R$1.200,00 + IPTU
JD. MOACIR ARRUDA - 2 DORMITÓRIOS C/ ARMÁRIOS, BANHEIRO, 
SALA GRANDE, COPA, COZINHA, ÁREA DE LUZ, FUNDOS COM + 1 QUAR-
TO E BANHEIRO, AS, GARAGEM PARA 4 CARROS - R$1.700,00 + IPTU
CENTRO - Apto Ed. Albatroz (1 apto p/ andar) c/ 3 dorms (1 suíte máster 
com hidromassagem) c/ armários, sala em 3 amb., lavabo, cozinha c/ 
móveis planejados, varanda, quarto de empregada c/ banheiro, AS, Segu-
rança 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 EM CONDOMÍNIO FECHADO 
COM 3 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), SALA EM 2 AMBIENTES, COZINHA, BA-
NHEIRO SOCIAL. MOVEIS PLANEJADOS, 1 VAGA COBERTA - R$225.000,00 
– EXCELENTE OPORTUNIDADE!!
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$215.000,00
JD. POMPÉIA - APARTAMENTO NO EDIFÍCIO SOHO COM 3 DORMITÓ-
RIOS (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, COZI-
NHA, 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, BANHEIRO. FUNDOS C/ + 1 QUARTO E BANHEIRO, 1 VAGA 
COBERTA. TERRENO DE 250 M² - R$450.000,00
JD. DOS SABIÁS – TERRENO + CONSTRUÇÃO, CASA C/ 2 DOR-
MITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 1 VAGA, A PARTIR DE 
R$210.000,00 (ENTRADA + FINANCIAMENTO)
V. MARIA ELENA - TERRENO C/ 320 MTS, ÓTIMA TOPOGRAFIA E LO-
CALIZAÇÃO, DESMEMBRA - R$260.000,00 (IDEAL PARA INVESTIDOR)
RES. BRÉSCIA - TERRENO EM CONDOMÍNIO FECHADO COM 200 
MTS, ESCRITURADO, BOA TOPOGRAFIA, FRENTE PARA ÁREA VER-
DE E COM INFRA ESTRUTURA COMPLETA 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

A Duarte Imóveis deseja aos clientes e amigos Boas Festas

IMÓVEIS A VENDA IMÓVEIS LOCAÇÃO
CH00260 Chácara Vale do Sol para Venda 
Terreno 1000 metros Área construída 166, 2 
quartos, Cozinha, Sala,  Varanda  Piscina com 
churrasqueira e mais uma suite.  R$ 480.000,00

TE00253 TERRENO para Venda Esplanada II, 
Indaiatuba 360,00 total R$ 300.000,00

TE00254 TERRENO para Venda EUROPARK 
COMERCIAL, INDAIATUBA  500,00 total R$ 
265.000,00

AP00268 OPORTUNIDADE ap. 
TÉRREO planta maior DUETO DI 
MARIHA c/3dorm s/1suite wc social   
gabinetes coz. Planej  lav. sala c/
varanda gourmet 3 vagas de gara-
gem. cond. portaria 24horas sauna 
piscina salão de festas playgraud  
ao lado supermercado escolas e 
acesso a rodovias R$300.000

CASA para Locação JARDIM OLINDA, INDAIATUBA 2 
dormit., 1 sala, 1 banheiro, 1 vaga. R$ 1.200,00 + IPTU

APTO MOBILIADO VILLAGIO D’AMORE - 2 dorm,sala, 
cozinha, wc, 01 vaga de garagem, Condomínio com ampla 
área de lazer, contendo piscina adulto (raia com 25 metros), 
piscina infantil, quadra poliesportiva, salão de festas, salão 
de jogos, 7 quiosques individuais com churrasqueira, mais 
o playground infantil.  R$ 1.200,00 + Iptu Cond.

AP00268  DUETO DI MARIHA c/3dorm s/1suite wc social   
gabinetes coz. Planej  lav. SALA c/varanda gourmet 3 vagas 
de garagem. R$ 1.800,00 Aluguel Cond. IPTU
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Casas 2 dorms – Financia-
mento pela caixa ecônomi-
ca do terreno e da cons-
trução 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 construtores 
é possível,desmembrar 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 fal-
tando 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, lavanderia, 
construída nos fundos com 
estrutura para sobrado 
e um belo terreno ajardi-
nado na frente. Apenas: 
R$250.000,00 ac. finan-
ciamento F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294. 

M. Sol – rua - 57, 1 dormi-
tórios sala, cozinha, wc so-
cial, lavanderia, garagem. 
Toda em em estrutura para 
sobrado. Oportunidade úni-
ca!! Apenas: 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 valor, pode-se vol-
tar até 30mil reais. F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294
Casa nova com 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
1 vaga. ótima localiza-
ção, próxima ao clube de 
campo do 9 de Julho - 
R$350.000,00 Fone / What-
sapp: 998118218 CRECI 
165463F
Casa com 3 dormitórios, 
sala, cozinha, 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
Vila Brizola – CA02996 - 
Casa frente – Sala, cozinha, 
01 dormitório, Wc. Casa 
fundos – 01 dormitório, 
cozinha, Wc. R$210.000,00  
F. 3875-2215

Casa com 3 dorm., sala, 
cozinha grande, 2 banheiros, 
quintal, vaga coberta para 2 
carros, bairro tranquilo pró-
ximo ao parque ecológico e 
parque mall - R$450.000,00. 
Estuda permuta por imóvel 
em condomínio. Terreno 
com 250 mts, área cons-
truída de 154 mts. Fone 
/ Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F
Casa com 2 dorm., sala, 
cozinha e banheiro, fundos 
com edícula + quarto, sala e 
banheiro. Garagem coberta 
para 2 carros. Cômodos 
grandes, terreno com 260 
m²., próxima a mercado, 
padaria, escola, etc. - 
R$430.000,00. Aceita per-
muta por terrenos até 50% 
do valor do imóvel! Fone 
/ Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F
Vendo casa Park Real - 
103m² de construção sendo 
3 dormitórios,1 suíte, sala pé 
direito 4m², cozinha ameri-
cana, churrasqueira. Ótima 
localização; taxa de con-
domínio R$ 80,00. A vista 
R$385.000,00 (aceito terreno 
como permuta;valor a nego-
ciar). Tratar com proprietário 
F. (19) 9.9684-5027 (whatsa-
pp). Agende sua visita!
Vende-se Casa Alto Pa-
drão - 270m² em condomí-
nio fechado alto de Itaici. 4 
dormitórios c/ suíte com ar 
condicionado e piscina. R$ 
800.000,00 F. 3226-1248 / 
9.9824-8154/ e-mail: sousa-
egava@terra.com.br

Montreal  (R$470.000,00) 
– Vendo casa fino acaba-
mento, com agua quente, 
captação de água da chuva 
, lavabo, suíte master, 2 
Demi suíte, churrasqueira, 
etc... F.: 9.8151-0501
Excelente casa terrea 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/ chur-
rasqueira, 2 garagens 
cobertas, portão eletro-
nico. Bairro diferenciado, 
bem arborizado e fácil 
acesso ao Centro e a Rod. 
SP75. Documentação ok!  
R$400.000,00. Aceito per-
muta com chacara no 
Mosteiro de Itaici. F.: (19) 
3875-0423 / 99346-7999. 
tratar com proprietário. 
construimos casas no 
condomínio Montreal - em 
fino acabamento 3 suí-
tes, lavabo, pergolado, 2 
garagens, blindex verde, 
acabamento em granito, 
vendemos na planta F.:(19) 
98151-0501
 

Alugo - Galpão com 200m² 
no Distrito Jóia com docu-
mentação ok. Ideal para 
Marmoraria, Carpintaria, 
Metarlugica, etc. F.: (19) 
99324-7676

Centro – SL00323 - Sa-
lão c/ 30M² E 01 Wc. R$ 
1.200,00 R. 15 de Novem-
bro, 432 F. 3875-2215

 
Apto no Cond. Villagio 
d´Amore, 3 dorm. (1 suíte), 
82 m² de área útil, salas de 
jantar e estar, sacada, área 
de serviço, móveis planeja-
dos, andar alto c/ vista para a 
cidade, 1 vaga coberta, infra 
estrutura completa de segu-
rança e lazer - R$349.000,00 
(tratar c/ proprietário). Fone / 
Whatsapp: 99811-8218
 
Alugo Apto no Centro de 

Indaiatuba-  Edifício Ana 
Lúcia, na Rua Cinco de 
Julho, 3 dormitórios (1 suí-
te), sala ampla 2 ambientes 
com sacada, cozinha, área 
de serviço com WC empre-
gada, WC social, área útil 
120 m² , 2 vagas cobertas, 
aquecedor à gás central, 
portaria 24 horas com segu-
rança. Não é permitido ani-
mais. R$ 1.650,00 isento de 
condomínio e IPTU. Fones: 
(19)3875-4297/ Whatsapp 
(19)997252157.

Alugo, apartamento no 
centro com 3 quartos, 1 
banheiro, sala,cozinha 
e lavanderia, tamanhos 
confortáveis. Valor R$ 
1300,00 (IPTU e condomí-
nio incluso no valor), peço 
fiador. Fone (19) 3835-
1772 e (19)99708-3931

C h á c a r a  n o  O l h o 
D’água - 1000m², terre-
no plano, cercado, água 
encanada, esgoto, pés 
de f ru ta -  R$120 MIL 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Sítio em Piedade SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormi tór ios ,  02 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques com 
peixes abastecido com 
água por gravidade,  di-
versas árvores frutíferas, 
play groud ,a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
ace i ta  imóve l  em in -
dRaiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda en-
trada + parcelamento. F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294
Chacara no Pq. Da Gra-
ma com 5.130 m² R$190 
MIL F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
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Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro ou chaca-
reiro. Tenho 39 anos, di-
vorciado, sem filhos. Faço 
trabalhos de jardinagem 
(corte de grama) também. 
Tenho maquina, não tenho 
vícios. Tratar com Denis 
(11) 952237579.
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de ido-
so, diurno ou noturno, em 
hospitais e residência. F : 
9.9479-0454 ou .2516-7008
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idosos. 
Possuo referencia. Tratar c/ 
Leni F: 3894-4778. 
Ofereço-me p/ trab.como 
freelancer em auxiliar de 
cozinha, balconista de pa-
daria ou sorveteria. Renata 
Aparecida. F.: 3935-7618.
Ofereço-me para trabalho 
como Aux. De Enferma-
gem, babá ou cuidadora c/ 
Coren. Disponibilidade de 
horário. F: (19) 3894- 1610 
/ 98985-8142.
Ofereço-me como marido 
de aluguel. Faço consertos 
gerais em residências (hi-
dráulica, elétrica e etc.). F: 
9.9830-0614 c/ Kiko.
Ofereço-me como Moto-
rista. Categorias A/D. Exp. 
com cargas de pequenos e 
grandes portes. Tel.: 3936- 
4053/ 99804-7578.
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 Moto-
rista. Categorias A e B e 
serviços gerais. Tel.: 11-
975314276. Com  carro ou 
sem carro.

Ofereço-me: Serviço de 
transporte e remoção com 
caminhão munck e bom-
beamento de concreto. Vai 
encher sua Lage?  Faça 
um orçamento. Precisa 
transportar uma máquina 
pesada? Serviço com cesto 
aéreo? Faça um orçamen-
to. Tratar com Nelson Eu-
gênio F.:(19) 99618-4334 
(Vivo)  - 7818-6548 (Nextel) 
Id: 965*12540.
Ofereço-me para qualquer 
reparo em sua residên-
cia (Hidraulica, elétrica, 
pintura, telhados etc...)  
F.99755-4276
Ofereço-me para lavar, 
passar, cozinhar, faço 
faxina etc... Tratar com 
Jane Rosa F.: 97136-6492 
/ 3329-7719.
Ofereço-me para aulas 
particulares crianças c/ difi-
culdades em alfabetização, 
idade 4, 5 e 6 anos. Tratar 
c/ Rose F.: 99215-6300.
Karol Manicure e Pedicu-
re. Atendo a domicílio (va-
lor de acordo com o Local) 
Whats 19 99357-9318
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos, criancas, 
enfermos, pessoas com ne-
cessidades especiais e etc. 
Atendimento residencial e 
hospitalar. Possuo expe-
riencia e referencias. Evelyn  
19 988584065
Ofereço-me como moto-
rista particular para shows, 
jantares, teatro, casamen-
to, batizados, viagens, 
compras em São Paulo 
entrre outros (Com veículos 
da pessoa) 24 horas. Tratar 
com Domingues F.: (19) 
99928-4433
Ofereço-me como faxineira 
e passadeira de roupa. 
Fone: 99308-6581.
Ofereço-me para serviços 
gerais ou limpeza. Edenil-
son F.: 98831-1369.

 
Loteamento Jd. Resi-
dencial Dona Lucilla -  
Terrenos de 300 m² E 378 
m². Valores á partir de R$ 
240.000,00. F. 3875-2215
M o s t e i r o  d e  I t a i c i – 
TR00794 - Terreno de 
2.500 m² R$ 370.000,00 F. 
3875-2215
Oportunidade! Jd. Impé-
rio (Vila Paraty) – TR00799 
- 150m² preço de lança-
mento. 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 Terra No-
bre 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 con-
domínio Montreal com 184 
m² já com topografia pron-
ta. Valor: R$ 165.000,00 F.: 
(19) 98151-0501
Jd. Esplanada I com 300 
m², parte alta, boa topogra-
fia - R$223.000,00. Fone 
/ Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F
 

Vendo filmadora caseira 
Marca Sony R$250,00 Con-
tato: 3894-1801 Admilson.

Vendo cadeira de rodas 
motor izada Freedom, 
rec l inavel ,  semi-nova 
R$2.800,00. F: 981510501.
Vendo aparelho de gi-
nastica: 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 Tratar F: 19 
99901-9918/19-982094777
Vendo  Geladeira raridade 
ano 1960 110vts funcionan-
do F.: 99900-7158
Vendo  Fonte para Note-
book 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 
(Seminovo) Tratar F.: 
97119-8369 ou 99487-
5089.
Coleção de Discos de vinil 
para vitrola (opera) F. 3392-
2979 falar c/ Vera
Vendo  1 maquina de solda 
industrial Bambozzi Mode-
lo TDG - ED- 474 - MIG 
completa, aceito troca por 
algo de meu interesse  F.: 
99324-7676.
V e n d o   1  I p h o n e  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
Vendo - Painel de TV mar-
ron (usado) R$120,00 F.: 
99200-4380
Vendo  1 mesa de vidro 
20mm com 6 cadeiras - 2m 
x 1 R$1.800  F.: 98151-0501.
Vendo  1 guarda roupa 
(semi-novo) R$490,00 - 2m 
de largura F.: 98151-0501.
Vendo  1 mesa (estilo pro-
vençal) 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 re-
clinavel em camurça na 
cor Caqui R$1.000,00 - F.: 
98151-0501.
Vendo usado chuveiro Lo-
renzetti - 110 vw R$ 15,00  
F.: (19) 98294-3074
Vendo  1 espelho para loja  
- 1,50m x 1,40 - R$480,00  
F.: 98151-0501.
Vende-se  padar ia  no 
centro. Tratar com Iza-
bel F.: 3835-4071 (19) 
99826.9611
Vendo usado ferro de 
passar black decker frio 
110 vw R$ 30,00 F.: (19) 
98294-3074
Vendo diversos revistas 
de artesanato e vidros de 
leitura (romance, entre ou-
tros)  F.: (19) 98294-3074
Vendo usado Tela mosqui-
teira em alumínio: 3 peque-
nas para WC - 0,61/0,81 
cm - cada - R$ 30,00 F.: 
(19) 98294-3074
Vendo usado Tela mos-
quiteira em alumínio: 2 
compridas - 0,44/1,11 cm 
- cada - R$ 30,00 F.: (19) 
98294-3074

Vendo usado Tela mos-
quiteira em alumínio: por-
ta 2,12 cm/ 0,88 cm R$ 
120,00 F.: (19) 98294-3074
V e n d o  u s a d o  T e l a 
mosquiteira em alumí-
nio : 3 para janela quarto  
1,50/1,00 cm - cada - R$ 
95,00 F.: (19) 98294-3074
Vendo usado fritadeira 
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 aparelho 
de som 3/1 philips 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 elétrico 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 (me-
canica) com 5 volumes R$ 
60,00   F.: (19) 3017-5541 
ou (19) 99259-1877
Vende-se computador 
completo e moderno, cor 
preta e com webcam. Pre-
ço: R$ 500,00; Falar com 
Claudemir : (19) 98171-
4904

Vende-se uma chopeira 
de alumínio semi-nova, 
cromada. R$ 80,00, falar 
com Samantha (19) 98201-
7566
Vende-se um guarda rou-
pa de 9 portas, preto e 
branco grande, usado e 
bonito. R$ 200,00. Falar 
com Samantha (19) 98201-
7566
Vendo 2 máquinas de 
costura, marca singer zig 
zag. R$ 150,00 (cada) F.: 
(19) 98366-3278
Vendo 2 jogos de taças 12 
de água e 12 de vinho R$ 
150,00 F.: (19) 98366-3278
Vendo cabeceira de ma-
deira para cama de casal 
R$ 150,00 (19) 98366-
3278
Vendo pedra de mármore 
granito cor preta R$ 500,00 
(19) 98366-3278
Vende-se um chiqueirinho 
de bebê cor branca, em 
ótimo estado R$ 100,00; 
Falar com Samantha (19) 
98201-7566
Vende-se uma cabeceira 
de cama, linda, branca, 
na caixa, nova. Nunca foi 
usada. R$ 400,00. Falar 
com Samantha (19) 98201-
7566
Vendo Usado aspirador 
de pó Electrolux  Hidrovac; 
água e ar; /A10 v.w.110 - 
R$ 80,00 - F.: (19) 98294-
3074

Carro- Spacefox Route 
2010 Prata, Versão Com 
Todos Opcionais Doc. E 
Mec. Em Ordem Pneus 
Novos Apenas 23 Mil Tro-
co Por Hilux Srv Apenas F.: 
(19) 99340-5855 - Roberto

CARRO - Citroen Pallas 
2010/2011 Tratar com 
proprietárioF: (19) 98151-
0501.
URGENTE MOTIVO: MU-
DANÇA Vendo automóvel 
- Citroen Pallas  modelo 
2010-2011 cor cinza com-
pleto baixa kilometragem 
valor: R$21.000,00 à vista 
F.: (19) 98151-0501
 

Ofereço-me como pedrei-
ro, encanador e reformas 
em gerais (Construção civil) 
João (19)98329-8580.
Ofereço-me como cui-
dadora de idosos, pes-
soas com necessidades 
especiais etc. Residencial 
e hospitalar. Cursando en-
fermagem F. 9.9980-2723.
Ofereço-me como emprei-
teiro de obras do básico 
ao ao acabamento. Aceito 
carro e moto. Fone: 3318- 
3573 (Evandro) 
Ofereço-me como mari-
do de aluguel - Odair F.: 
99776- 6841/99130-7264. 
Ofereço-me para cuidar 
de crianças. Formada em 
pedagogia. Contato. 3834- 
8345 / 99411-7179.
Ofereço-me para fazer fa-
xina e passar roupa. Fone: 
99595- 9448 – Sueli.
Ofereço-me para manu-
tenção em máquina de 
costura industrial: Galo-
neira, Caseadeira, Reta, 
Overloque, 2 Ag, Travete. 
F.: 99212-1731.
Ofereço-me para Motoris-
ta administrativo (senhor) 
CNH “D”. Bom conheci-
mento Capital e Interior – 
Fixo ou Freelancer F (19) 
99793-4700.
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Ofereço-me como cui-
dadora de idosos, crian-
cas, enfermos, pessoas 
com necessidades espe-
ciais e etc. Atendimento 
residencial e hospitalar. 
Possuo experiencia e re-
ferencias. Evelyn F.3875-
9902/98927-1275
Ofereço-me para trabalho 
em residencia (obras) tam-
bém hidraulica e encana-
mento. Falar com Claude-
mir (19) 98171-4904.
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 Amé-
rica ou pelo celular (19) 
99296-4024

Ofereço-me como cuida-
dor de idosos crianças 
pessoas com necessida-
des especiais tratamento 
Residencial e hospitalar 
possuo referência e expe-
riência contato 3875-9902 
19987277176 falar Rodrigo 
Segue anúncio para 4 
s e m a n a s  s e g u i d a s  
Ofereço-me como cuida-
dor de idosos crianças 
pessoas com necessida-
des especiais tratamento 
Residencial e hospitalar 
possuo referência e ex-
periência contato 3875-
9902 19987277176 falar 
Rodrigo
Ofereço-me para fazer 
t rabalhos de corte de 
grama e limpeza de ter-
reno. Tenho máquina. 
Tratar com Denis (11) 
952237579



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

26B | Mais Expressão Empregos

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

SELECAO@JOBLINERH.COM.BR
ACESSE NOSSO SITE: 

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

AUXILIAR DE LIMPEZA (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 DE CUSTOS (8175): 
ANALISTA FISCAL (8150): 
ANALISTA LOGÍSTICO (8166): 
ANALISTA LOGÍSTICO (8194): 
ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123): 
ASSISTENTE LOGÍSTICO (8130): 
ASSISTENTE LOGISTICO (8181): 
AUX. DE PRODUÇÃO/ REFRATÁRIOS ES-
PECIAIS (8145): 
AUXILIAR DE  PRODUÇÃO (8138): 
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (8170): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8133): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8159): 
AUXILIAR TÉC. DE MANUTENÇÃO (8111): 
COLETOR DE AMOSTRAS (8146): 
COMPRADOR (8190): 
DESENHISTA/ PROJETISTA INDUSTRIAL 
(8148): 
ELETRICISTA DE  MANUTENÇÃO (8149): 
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (8185):
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO 
(8178): 
ESTÁGIO EM MECATRÔNICA/ ELETRÔNI-
CA (8140): 
ESTÁGIO EM T.I. (8171): 
ESTÁGIO QUALIDADE (8177 ): 
FERRAMENTEIRO MOLDES PLASTICOS 
(8195): 
GERENTE DE T.I. (8202): 
INSPETOR DE QUALIDADE (8172): 
INSPETOR DE QUALIDADE (8183): 
INSPETOR QUALIDADE ( 8186 ): 
LÍDER DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS (8191):
MONTADOR AUXILIAR (8200): 
OP. DE MÁQUINA CORTE A LASER (8168): 
OP. DE MÁQUINAS/ TÉCNICO SÊNIOR (8117): 
OPERADOR DE PRODUÇÃO/TÉC. QUÍMICO 
(8077): 
OPERADOR DE PUNCIONADEIRA (8169): 
OPERADOR EMPILHADEIRA (8151): 
OPERADOR MULTIFUNCIONAL ( 8182 ):
OPERADOR TORNO CNC (8193):
PROJETISTA (8203): 
SECRETARIA BILINGUE (8204): 
SECRETÁRIA EXECUTIVA (8199): 
TÉCNICO CNC (8153): 
TÉCNICO ELETROMECÂNICO (8165): 
TÉCNICO MANUTENÇÃO/ MONTAGEM 
(8143): Requisito principal para vaga: Deve 
possuir passaporte com visto para Estados 
Unidos da América. 
TECNICO SEGURANCA DO  TRABALHO 
(8189): 
TORNEIRO MECÂNICO (8188): 
TORNEIRO VERTICAL (8187): 
VENDAS EXTERNAS (8080):  

Interessados 
entrar no site 

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

Auxiliar de Limpeza – Desejável 
experiência na função e condução 
própria. Para trabalhar em academia. 
Ter disponibilidade de horários.

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 - Mascu-
lino. Experiência na função. Desejável 
conhecimentos com serviços gerais 
de limpeza, jardinagem, 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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ESPECIAL

a expectativa da 12ª edição foi alcançada. “Ultra-
passamos nossas expectativas, pois todos os clientes 
elogiaram e sentiram-se honrados em receber o prêmio 
em uma festa tão grandiosa”, disse. “O cronograma 
foi seguido à risca o que garantiu a organização do 
evento”, completa.

Diferente de outros eventos de premiação, o Frutos 
de Indaiá é destaque quando se fala em organização e 
qualidade. “A organização se observa desde os convites 
numerados, e lugares reservados até a coordenação para 
que os participantes, que são as pessoas mais importan-
tes, sintam-se lisonjeados e honrados com toda estrutura 
que é criada e montada em sua homenagem”, destaca 
Redecopa.

Considerado o melhor evento empresarial da 
cidade e organizado pelo Grupo Mais Expressão, a 
festa de premiação foi coordenado pela cerimonialista 
Ivanilde Reis e a grandiosa decoração ficou por conta 
da empresa Márcia Paccor, que prezou pela sofistica-
ção e conforto dos convidados. O jantar a francesa 
foi assinado pelo Buffet Ancôna, onde foi servido 
um cardápio diversificado e saboroso para agradar o 
paladar de todos os presentes. A festa ainda contou 
com som e iluminação do Estilo Som, filmagem do 
Programa por Aí e as fotos do parceiro Sica Fotos. 
Os convidados também contaram com a o serviço de 
ambulância, Sanare Saúde.

Para o presidente do Grupo, Admilson Redecopa 

A 12ª edição do Frutos de Indaiá aconteceu no último 
dia 24 de novembro no salão social do Clube 9 de Julho 
e foi marcada pela sofisticação e o reconhecimento de 
138 empresas que receberam das mãos do diretor Alan 
de Santi, o troféu Frutos de Indaiá que simboliza a qua-
lidade dos serviços das empresas/empresários, prestados 
durante o ano de 2016. Todos os premiados foram eleitos 
através de pesquisa realizada nas ruas da cidade e em 
edições do jornal impresso do Jornal Mais Expressão.

A edição 2017 contou com novidades como a trans-
missão 100% ao vivo através do Youtube onde as pessoas 
puderam acompanhar através da internet a premiação no 
conforto dos seus lares. A transmissão foi de responsa-
bilidade da empresa Apollo Solutions.

Frutos de Indaiá é marcado 
por excelência e reconhecimento

Laboratório Dra. Edna Jaguaribe - Análises Clínicas - Dr. Fernando Jaguaribe, Dra. Edna Jaguaribe e Marcos Jaguaribe
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Ganhadores do Prêmio Frutos de Indaiá 2017

Auto Mecânica Santo Antonio - Mecânica de autos - 
Durval A. Bartolomai e Ana Cristina A. Bartolomai

Atento - Sistemas de Segurança - Tatiane 
Medina Paolini e Adriano do Carmo Paolini

Auto Escola Marquinhos - Auto Escola - 
Marquinhos Moraes e Leila Moraes

A Nova Loja Atual  - Aluguel de Vestdos de 
Noivas - Vânia Albertini e Jeane Albertini Vidotti

Adelaide decorações - Cortinas - Iraci F. Macedo 
Medeiros e Maria S. Américo dos Santos

Advocacia - Direito Previdenciário - Dr. Alexandre 
Intrieri e Dr. Antonio Marcos Tiengo Júnior

Advocacia - Direito de Familia - Dra. 
Lenora Thais Steffen Todt Panzetti

Advocacia - Direito Criminal - Dra. 
Mara Regina Bueno Kinoshita

Advocacia - Direioto Público - Dr. 
Alexandre Schreiner

Açai Futuro - Indústria de Bebidas - 
Pedro Mendes
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Caipirão  Restaurante  -  Especialidade Parmegiana - 
Walter J. T. dos Santos e Luiz Fernando S. de Souto

Capricho Deccor - Móveis Planejados - 
Anderson Maritan e Tâmara Araújo

Calhas Votura - Calhas - Francisco G. Granado, 
Shaiany Marcela Granado e Murilo Amaral

Cabeleireira - Ronéia Cozzolino 
Tumiati

Cardiologia - Dr. Luiz Carlos 
Chiaparine

Advocacia - Direito Tributário - Dra. 
Flavia Thais de Genaro

Clínica Dra. Deise Nunes - Odontologia 
- Cirurgia Facial -  Deise Nunes

Bloom Lingerie - Lingerie - Flávia Camargo 
Alves Figueiredo e Wagner Carvalho

Bicos e Focinhos - Clínica Veterinária - Alexandre 
Antoniou e Adriana Antoniou

Auto Zone Brasil - Auto Peças - José Dirceu 
Strang Simi e James Jefferson
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Cintra Restaurante - Restaurante Industrial - 
José Carlos Ferreira e Carla Cintra

Colégio Objetivo - Ensino Médio - Jade Rosa e 
Paulo Rosa

Clube 9 de Julho - Clube Social - Roberto 
Apolinário Alonso e Silvana Alonso

Cia do Salgado - Delivery de Salgados - Ellen 
Negrão e Fabiano Negrão

Dra. Sueli Midori Oshiro - Médica Veterinária - 
Dra. Sueli Midori Oshiro e Dra. Ana Lúcia

Doctor Feet - Podologia - Selma Regina 
Resende e Edson Lopes Carvalho

Casa da Esfiha - Comida Típica Árabe - Hélio 
Rubens - Maria Adélia de Oliveira - João Hélio

Casa Nossa Interiores - Pisos e revestimentos - 
Nayara e Ayrton Aparecido da Silva

Chopp do Alemão - Disk cerveja e chopp - 
Ricardo e Ivanete Amstalden
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Ganhadores do Prêmio Frutos de Indaiá 2017

Evydhence - Perícia Automotiva - 
Thais Dominice e Nicolas Alvite

Eva Maria Store - Moda Festa - 
Eva Maria de Araújo e Poliana Dias

Espaço Fiore - Beleza e Bem Estar - 
Claudia Maria dos Santos

Duas Rodas - Bicicletaria - Matheus, Jurandir e Bruna Espaço Camila Medina - Salão de Cabeleireiro -  
Tati Soares, Camila Medina, Danilo Mendes e Jenifer Cavechioni

Empresário - Fabrício Salvaterra - 
Luana Effore e Gislaine Garcia

Empresário - Daniel Ribeiro - 
Julia Ribeiro e Daniel Ribeiro

Èpoka Móveis - Móveis de Demolição -  Renato 
Carlos Grizoste e Helen Fernanda Ruiz
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Ganhadores do Prêmio Frutos de Indaiá 2017

Cerimonialista - Ivanilde Reis Cia Azul-Faici - Festas - 
José Marques Barbosa

Cordeiro Máquinas - Máquinas e 
Ferramentas - Paulo R. Vieira Cruz

Empresária - Silbene Ribeiro

Deputado Estadual - 
Rogério Nogueira

DDMax - Controle de Pragas -
José Rubens Rigéri

Daisho Restaurante - Culinária 
Japonesa - Jamila Marson

Corpus Saneamento - Coleta de 
lixo e limpeza pública - Renata do 

Carmo Volpato

Corretor de Imóveis - Porfírio da Silva Xavier - 
Aline e Xavier

Duas Cerejas - Bolos Recheados - Solange 
Monteiro e Marcel Fabiano Zago

Enfermeira - Silene Carvaline
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Ganhadores do Prêmio Frutos de Indaiá 2017

Good Bom - Supermercados - 
Wilson Brischi

Hotel Íbis - Hospedagem - Hotel - 
Géssica Martins Griebler

Figueira  Fotógrafo - Fotografia Aérea - 
Eliandro Figueira e Larissa Figueira

Fontinelly - Moda Feminina Popular - Maria Lúcia 
Rodrigues do Nascimento e Pamela Fontinelly

Gabi Antelmi - Micropigmentação e Estética - 
Gabriela Antelmi e Eduardo Andrade

Festiva Locações - Locação de Produtos para Festas 
e Eventos - Ramon Fardin e Fernanda Cardoso

Ferreira Móveis - Marcenaria - 
Val Ferreira e Celso Ferreira

Espaço Cultural Stahl Soler - Escola de Música - 
Karen Ildete Stahl Soler

MMartan - Moda Cama - Mesa e Banho - Rafael Bueno, 
Adriana Bonatti e Jéssica Schindzielors



MAIS |13| EXPRESSÃOEspecial Frutos de Indaiá

Ganhadores do Prêmio Frutos de Indaiá 2017

Nato Auto Escola - Auto escola para alunos com necessidades 
e Empresária - Joana, João Carlos e Carlos Carvalho

Laboratório Dra. Edna Jaguaribe - Análises Clínicas - 
Dr. fernando Jaguaribe - Dra. Edna Jaguaribe

Indamega Engenharia - Reforço Estrutural - 
Cosmo Campilongo, Domênico e Vicenzo

JT Mlehorias - Serralheria Industrial -  
Jandeir Teixeira e Maria Deusilene

HotFlowers - Acessórios Adultos - 
Eliana e Edvaldo Bertipaglia

Luzion Iluminação - Iluminação e Serviços - Luiz 
Queiroz e Rozeny Martins de Queiros

Indalux Materiais Elétricos - Iluminação em Led - 
Andréia Pinink e Fábo Pinink

Geist Soluções - Serviços profissionais - 
Renata e Roberto Geist

Médico Cirurgião Plástico - 
Yong Bai Cho
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Ganhadores do Prêmio Frutos de Indaiá 2017

Kanesaki Car Center - Auto Elétrica - 
Paulo Munhoz do Amaral Junior

Influx Escolas de Idiomas - Escola 
de inglês -  Rose de Liz Pfaffenzeller

Haoc Saúde - Plano de Saúde - 
Karen Antunes Cascaes

Group Solutions - Administração de 
condomínios - João Ruman

Infinitz Buffet - Buffet Infantil - Rodrigo Meireles - 
Renata Finelli - Fábio Nitke - Doralice Nieke

Indafire - Equipamentos de Combate a Incêndio - Milton Canesin - 
Mayra Canesin - Wellington Canesin

Gráfica Marracini - Gráfica - 
Acacio Nogueira e Janaina Casagrande

Gibim Segurança Eletrônica - Alarmes - 
Rodrigo e Murilo Gibim

Gesso Gilmar - Gesso - Ana Pereira Batista 
e Erick Vinicius Alves Batista
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Ganhadores do Prêmio Frutos de Indaiá 2017

Marcia Paccor decorações - Decoração de Festas 
e Eventos - Marcia Paccor e Adilson Damaceno

Mercantil Seguros - Corretora de Seguros - 
Tercília e João Fiano

Lavamais Lavanderia  - Lavanderia - 
Eloneyde e André Ximenes

Leh Barbieri - Fotógrafa - 
Alessandra Barbieri

Lógica Assessoria Contábil - Escritório 
de Contabilidade - Luisa Borsari

Marmoria Uchôa - Marmoraria - 
Helena Uchôa

Nutriplus - Alimentação - 
Antonio Carlos Valini

Madeireira Madelasca - Madeireira - 
Patricia Saladini e Valdir Saladini

JB Lima - Funilaria  - 
José B. Lima e Miriam Lima

Maria Aparecida Gouveia - Síndica - Maria 
Aparecida Gouveia e Jamerson
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Ganhadores do Prêmio Frutos de Indaiá 2017

Vidraçaria Kyoto - Vidraçaria - Anderson 
Nascimento e Lucia Teixeira do Nascimento

Uilza do Amaral - Empresaria proprietária de 
Auto Escola Cecap - Uilza do Amaral e Anderson

Tavares Refrigeração - Manutenção de 
Máquinas de Lavar - João e  Angelita Tavares

Século Verde - Paisagismo - 
Henrique - Fábio  e  Sandra Zonzine

Summer Piscinas - Prutos para piscinas - Luciana 
- Ladenil - Conceição e o neto Lucca

Sonhare Colchões - Loja de Colchões - 
Mara Carneiro e João Gracia Mesquita

Sica Foto Stúdio - Estúdio Fotográfico - 
Vidnei Sica e Hilda Bete

Sanare - Serviços de Saúde - 
Ana Lucia Ruiz e Roberta Cristiane

RBC Transportes - Transportes - Marcos Roberto 
Stoco e Luciane Verdin Stoco
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Personal Trainner - Sergio Delegá - 
Léia Perini e Sergio Delegá

Performance Academia - Academia de Natação - 
Cássio F. Melloni e Elizabeth Claro de Oliveira

Panificadora D’Conti - Panificadora - 
Claudia Conti e Gisele Conti

Osika Pescados - Peixaria - 
Tatiane Osika e Leandro Osika

Oucimar da Areia - Areia e Pedra - Cleide Alves 
Rodrigues Barzan e Oucimar Camilo Barzan

Ovos Kato - Granja de Aves e Ovos - 
Emi e Augusto Kato

O Sorvetão - Sorveteria - 
Douglas Martins e Sabrina Martins

O Boticário  - Perfumaria - 
Valeska Albanell e  Felipe Albanell

Nobel Livraria - Livraria - 
Kelley Xavier e Anderson Xavier
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Ganhadores do Prêmio Frutos de Indaiá 2017

Provence Móveis - Móveis Finos - 
Daniela Tomé e Sergio Oliveira Tomé

Print Line Comunicação - Sinalização - Natalia 
Delbelo -  Luiz Fernando Delbelo - Simone Jacob

Professor - Prof. Luiz Carlos - 
Luiz Carlos da Silva e Maria de Lourdes

Pizzaria Babbo Indaiatuba - Pizzaria - 
Juliana Almeida e Marcio Yoshiokaua

Ploter e Cia - Plotagens - Edson Hackmam e 
Edna Aparecida Ferrarezi Hackmam

Posto de Lavagem Irmãos Soster - Lavagem 
Automotiva - Samuel Adriano Soster e Lucas Soster

Prefeito - Nilson GasparPorto Fino Turismo - Agência de 
Turismo - Angelica Delben Gianella

Político - Hélio RibeiroOdontologia - Estética Bucal - 
Dra. Lylian Tsai
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Revelação - Império das Tintas - Nilma Queiroz 
de Abreu -Abner Queiroz de Abreu

Revelação - GD Engenharia - Construção - Consultoria e 
Treinamentos - Diego F. de Almeida e Gabrielle de Almeida

Revelação - Cosama Soluções Profissionais - 
Leonardo Garrido de Andrade e Alice Sturari

Vilma Modas - Moda Feminina - Vilma Santos do 
Nascimento e Edilson Rocha Moura

Visão Imóveis - Locação de Imóveis - Tânia 
Regina dos Santos e Tiago Amadio

Revelação - By Fabiana Hempke - Fabiana 
Hempke e Fernando Valim Costa

Will Modas - Moda Feminina Plus 
Siza - Wilde Santos Moraes

Vereador - Luiz Alberto Pereira 
Cebolinha

Trevizan Arquitetura - Arquiteta - 
Rozimeire Trevizan

Programa Por Ai - Entretenimento 
Programa de Tv - Claudio Lino
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Patrocinadores -Sergio Pessanha e Raquel - 
Proprietários da Runner Academia

Revelação - Volux Construtora - 
Léo Oliveira e Gustavo Ribeiro

Revelação - The Royal Palm Tower - 
André Negrisolli

Revelação - Prime Águas - Rafael Banzato 
Stenico e Ana Paula Andreotti Pegoraro

Revelação - Saúde e Vida- Renata Possan e 
Thiago Navarro

Revelação - Sonholar Colchões - 
Rafael Campasso e Camila Bombonato

Revelação - Mil Milk Shakes - Miara Marques 
Weller e André Ricardo da Silva

Revelação - Inset Clean - Kely Meuci 
e Cristian Meuci

Revelação - Império Tour - Janderson Marques - 
Joana Oliveira - Thiago Bigolo
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