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O grupo de samba 
Demônios da Garoa 
irá se apresentar em 
Indaiatuba no dia 14 de 
abril a partir das 21 ho-
ras. O show acontece 
no Indaiatuba Clube e 
os ingressos já podem 
ser adquiridos nos pon-
tos oficiais de venda. 

A Prefeitura de Indaiatuba 
e Aesci firmaram um convênio 
para a realização de cirurgias 
vasculares direcionadas a pa-
cientes já triados pela Secretaria 
Municipal de Saúde e que aguar-
davam pelo procedimento. 

Neste ano Michelle Val-
le, 24 anos, formada em 
Linguística, carregará a 
faixa de Indaiatuba entre o 
grupo das 20 mais belas do 
estado selecionadas após 
etapa que contou com mais 
de 170 meninas de diversas 
cidades.

O ciclista Armando Camar-
go Filho, Piá, da equipe da Se-
cretaria de Esportes/Indaiatuba/
Shimano foi o vencedor da 51ª 
edição do Circuito Boa Vista de 
Ciclismo, disputado no domingo 
(4), em Joinville (SC).

A Prefeitura de Indaiatuba 
e a Oxitec do Brasil iniciam 
hoje, dia 9, o monitoramento 
do Aedes aegypti em seis bair-
ros do município. O objetivo é 
aferir com precisão a infestação 
do inseto.

Na tarde da última segunda-
-feira, dia 5, durante o patrulha-
mento pelo Bairro Jardim Carlos 
Aldrovandi, a equipe do Canil viu 
quando um individuo ao avistar 
a viatura entrando na rua, saiu 
correndo por uma viela do bairro.

No próximo dia 31 de 
março o Grupo de Apoio 
Mútuo “Mamães Carentes” 
realiza a 1ª edição da Páscoa 
Solidária que visa presen-
tear as crianças do projeto, 
com ovos de chocolate. A 
expectativa é atender mais 
de 600 crianças.

A Secretaria de Urba-
nismo e Meio Ambiente 
iniciou no dia 7 as obras 
para a construção do se-
gundo ecoponto de inertes 
do  mun ic íp io .  O  novo 
ponto de coleta será cons-
truído na avenida Manoel 
Ruz Peres, esquina com 
avenida Artes e Ofícios, 
no Jd. João Pioli. 
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Demônios da Garoa se 
apresenta no Indaiatuba Clube

Convênio viabiliza 
cirurgias vasculares 
para pacientes do SUS

Michelle Valle 
disputa título de 
Miss São Paulo 

Piá vence Circuito 
Boa Vista de 
ciclismo em Joinville

Monitoramento de 
precisão para Aedes 
aegypti tem início hoje

Cão Luck localiza 
drogas no jardim 
Carlos Aldrovandi

“Mamães Carentes” 
realiza 1ª edição da 
Páscoa Solidária

Novo ecoponto de 
inertes será construído 
no Jd. João Pioli

ARQUIVO PESSOAL

Gabriel Giovannini vence a prova da 
Descida das Escadas de Santos

Indaiatuba é a melhor cidade 
em Qualidade de Vida da RMC Pág. 03A

O ciclista de Indaiatuba, Gabriel Giovannini, venceu no último domingo (4) a prova da Des-
cida das Escadas de Santos e quebrou jejum de 8 anos sem vitórias brasileiras na competição. 
A disputa é uma das principais provas de DownHill urbano da América do Sul. Pág 13A
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Editorial
Dia das mulheres 

deve ser  comemorado
Ontem, no dia 8 de março, foi – simbolicamente - o Dia da 

Mulher. Todos os dias são das mulheres. Todos os dias me-
recem respeito, dignidade e tratamento igual. Foram séculos 
de submissão, mas que com lutas, feitos e grandes exemplos, 
conseguiram mudar o rumo da história, e entraram e agora são 
– e continuarão sendo – eternizadas pela história.

Ganhar um prêmio Nobel é uma das mais altas premiações 
que um cientista pode receber. Ganhar dois, apenas uma pessoa 
conseguiu, e foi Marie Curie, com um Nobel de Física em 1903 
e um em química em 1911.

Estudar matemática, filosofia, astronomia, dentre outras 
áreas de estudos, são comuns hoje em dia, mas nem sempre foi 
assim. Hipácia é reconhecida como a primeira matemática da 
história. Viveu entre os séculos IV e V. Ela sofreu uma morte 
brutal, ao ser acusada de bruxaria. Ela foi a primeira luz a surgir 
na luta pelo acesso ao ensino e estudo para mulheres.

É possível para uma mulher comandar um dos maiores 
exércitos de sua época e vencer várias batalhas? Joana D’Arc 
comandou tropas francesas contra a Inglaterra. Uma mulher 
liderando um exército em sua época era algo inimaginável. 
Quebrou uma das grandes barreiras da história.

E mulheres eleitas chefes de governo de um país? Isso foi 
ocorrer apenas no século passado. A senhora Gandhi na Índia 
foi a primeira a vencer uma eleição no Oriente e Margaret 
Thatcher a primeira no Ocidente, se tornando primeira-ministra 
da Inglaterra. Atualmente, ambas são lembradas como algumas 
das grandes governantes que seus países já tiveram.

Esses são apenas alguns dos exemplos de mulheres que se 
destacaram por seus feitos. Atualmente, uma das maiores espe-
ranças dos homens, mulheres, crianças e idosos que fogem da 
crise humanitária da Síria, tem sido Angela Merkel, chanceler 
da Alemanha. Ela tem recebido muito refugiados que fogem da 
guerra de seus país e procuram refúgio em outro país. Graças a 
ela, muitas vidas foram salvas nesse triste conflito.

Embora nem todas as mulheres tenham feitos reconheci-
dos mundialmente, cada uma que luta por seus direitos está 
deixando um legado para a geração seguinte. Uma luta não é 
feita apenas de grandes feitos, mas de pequenos e numerosos 
também. É preciso que a luta por igualdade e direitos continue 
em cada casa, cidade, país e continente.

Durante séculos as mulheres sofreram agressões – físicas e 
psicológicas – e infelizmente isso ainda acontece, mas agora, 
existem meios para se lutar contra isso, e é importante que essa 
luta continue incansavelmente.

Artigos Enquete

Karina Silva, 21 anos, Coz-
inheira
Caro, custo é muito auto, os 
recheios e as embalagens 

Adriana Maria, 43 anos, 
Desempregada
Caro, todo mundo compra 
deveria ser um preço legal

Deise Batista, 27 anos, 
Autônoma
Estão caros ,  a inda  não 
pesquisei todos

Nayara de Oliveira, 22 anos, 
Professora
Muito caro, mesmo os caseiros 
também estão

Karina Rodrigues, 22 anos, 
Autônoma
Muito caro, um absurdo

O que mudará com a reforma da previdência?

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 : Sen-
tido Oposto / DEF : Defronte. * Aos Sábados, os Radares funcionam das 
09:00 às 13:00 horas

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
10 SAB 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
10 SAB 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
11 DOM.   NÃO OPERA
12 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
12 SEG. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
12 SEG. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
12 SEG. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
12 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
12 SEG. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
13 TER. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
13 TER. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
13 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
13 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
13 TER. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
13 TER. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
14 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
14 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
14 QUAR. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
14 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
14 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
14 QUAR. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
15 QUIN. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
15 QUIN. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
15 QUIN. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
15 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
15 QUIN. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
15 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
16 SEX. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
16 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
16 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
16 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
16 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
16 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

RADARES DIAS - 10 A 16/03

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

Todo ano, a pessoa que é proprietária de um veículo automotor, deve pagar o tributo denominado 
DPVAT (Danos Pessoais causados por Veículos Automotores) destinado a indenizar pessoas que foram 
vítimas de acidentes causados por veículos automotores.

Se alguém sofre um acidente envolvendo veiculo automotor é beneficiário deste seguro indepen-
dente de ser pedestre ou condutor, porém somente recebem a indenização quem vier a óbito (falecer) 
ou invalidez permanente (total ou parcial), além do reembolso pelas despesas médicas e hospitalares 
devidamente comprovadas.

É bom lembrar que o acidente nada tem a ver com culpa de quem causou, pois é um direito pago 
pelo Estado e não por quem causou o acidente, ou seja, se o causador do acidente fugir do local e 
ninguém saber o seu paradeiro, nada influencia da vítima receber o seguro bastando ter ocorrido o 
acidente de trânsito.

Atualmente os valores das indenizações são: I – Para morte o valor é de R$ 13.500,00 (treze mil 
e quinhentos reais). II – Invalidez Permanente o valor é de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 
reais). III- Despesas Médicas e Suplementares o valor é de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Para solicitar o pagamento do seguro, basta a vítima ou seus herdeiros (em caso de morte) se dirigir 
até um posto de atendimento do DPVAT na sua cidade e levar os documentos que constam na listagem 
disponível no site www.dvpatsegurodotransito.com.br.

Ocorre que sem orientação adequada e de um profissional especializado, o segurado corre o risco 
de não receber o seguro ou demorar em recebê-lo por falta de conhecimento do procedimento para 
solicitação. Muito se fala que não precisa de um intermediário para receber o seguro, e realmente, não 
precisa, porém se o segurado ou seus herdeiros optarem por não ter trabalho em ir atrás dos documen-
tos e dar entrada no pedido, pode contratar um advogado especializado em seguros para assessorar o 
requerimento.

O advogado que estiver habituado a solicitar o seguro poderá auxiliar o interessado em receber de 
forma célere e integral a indenização, pois em casos de invalidez por muitas vezes se recebe valor muito 
abaixo do devido e somente com um advogado para buscar a complementação na justiça. Lembrando 
com o auxílio correto o segurado poderá receber o seguro em sua conta em até 30 dias.

O que você acha 
dos preços dos 
ovos de páscoa?

Implante dentário é Caro ou Barato?
Todos os dias recebo em meu consultório pacientes que desejam instalar implantes. Alguns deles 

estão determinados a realizar o procedimento, não importa o quanto isso irá lhe custar financeira-
mente. Outros chegam dizendo: “Doutora, eu queria colocar implantes, mas é caro”.

Antes que eu possa fazer qualquer orçamento ou falar sobre qualquer valor, o paciente já afirmou: 
É caro. Ele já chegou com essa objeção na cabeça.

Vamos pensar. Se algo é caro, então precisamos de comparação do que seja barato. Afinal, o 
implante é caro quando comparado a quê? 

Será que é barato sorrir faltando dentes?
E ter dificuldades para mastigar? Será que isso é barato? 
Insegurança para falar, conversar, namorar usando uma prótese removível. Será que isso custa 

pouco?
Pergunte a quem não tem dentes, qual é o preço de não ter dentes.
Sim, quem não tem dentes paga um preço alto por isso: insegurança, constrangimento, falha na 

auto-estima.
Os implantes dentários estão cada vez mais acessíveis a todos. O preço caiu muito nas duas últimas 

décadas e a valorização do procedimento passou a ser mais percebida pela população. 
Pessoas desejam  voltar a ter dentes mais do que desejam trocar o carro. Pessoas desejam voltar 

a ter dentes mais do que desejam comprar roupas, calçados e acessórios caros.
Hoje, pessoas valorizam o sorriso. Pessoas fazem questão de dentes brancos, lindos e saudáveis. 

E isso é fantástico!
Fazer implantes dentários pode ter um custo sim. Mas a auto-confiança de sorrir sem medo. Isso 

não tem preço!

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.) 

CHEGANDO NO MAR
Os termos alfabetização e  analfabetismo emocional foram usados na década de 70. Embora 

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

ELIANDRO FIGUEIRA

Fazem parte da pesquisa, as 15 maiores cidades da Região Metropolitana de Campinas 

Nova ciclovia segue em construção
OBRA
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Em 16 serviços públicos analisados em cada cidade, Indaiatuba têm Alto Grau de Satisfação em 13

Indaiatuba é mais uma vez 
destaque quando se refere 
ao Alto Grau de Satisfação 

em Qualidade de Vida, isso é 
o que diz a pesquisa realizada 
pela Indsat divulgada no úl-
timo dia 6. De acordo com o 
estudo, que foi realizada no 
4º trimestre de 2017, a cidade 
é primeira no ranking das 
maiores 15 cidades da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC). Atrás de Indaiatuba 
destaque para Nova Odessa e 
Jaguariúna que ocupam a 2ª e 
3ª posição, respectivamente. 
Com o resultado, o município 
se manteve na liderança.

Em Indaiatuba, 72% dos 
entrevistados aprovaram a 
Qualidade de Vida na cida-
de e outros 9% avaliaram o 
segmento como “ruim” ou 
“péssimo”. Como resultado, 
a cidade registrou 765 pontos 
pela metodologia e está na 
melhor colocação do ranking 
desde o final de 2016.

A Qualidade de Vida das 
três primeiras colocadas é 
reflexo de outros segmen-
tos pesquisados pela Indsat. 
Indaiatuba, Nova Odessa e 
Jaguariúna também ocupam 
boas posições em setores 
como Educação, Saúde e 
Abastecimento de Água.

Em 16 serviços públicos 
analisados em cada cidade, 
Indaiatuba têm Alto Grau de 
Satisfação em 13. Em Me-
renda Escolar, por exemplo, 
o município somou mais de 
700 pontos pela metodologia 
Indsat. A cidade também re-
gistrou Alto Grau em serviços 
como Cultura, Asfalto e Qua-
lidade da Água.

Segundo o prefeito Nilson 
Gaspar (PMDB) o trabalho 
contínuo de cuidado com a 
cidade faz com que Indaiatuba 
seja destaque nas pesquisas. 
“Temos administrações res-
ponsáveis e que planejam 
sempre com o olhar no futuro. 

O resultado é este, um muni-
cípio que acolhe e cuida bem 
do cidadão”, disse. “Como na 
questão hídrica, por exemplo, 
temos água para os próximos 
30 anos de desenvolvimento 
com a barragem do Mirim 
e a reservação de água mais 
que dobrou nos últimos anos. 
Acredito que o que está bom 
pode ficar ainda melhor e esse 
é o compromisso que temos 
feito dia a dia”, completa.

Gaspar ainda diz que as 
obras e projetos estão sempre 
preocupados, em primeiro lu-
gar, com a qualidade de vida 
dos cidadãos. “Somente neste 
ano inauguramos o ‘Centro 
Dia e Permanência do Idoso’ e 
o ‘Espaço Avançar’, que pres-
ta um cuidado especial com o 
autista. Também atingimos 
a meta do Ideb da Educação 
para 2021 já em 2017, e rece-
bemos anualmente prêmios 
de instituições respeitadas 
por nossas iniciativas", fina-
liza o prefeito.

Região
A aprovação é maior em 

Nova Odessa mas, como 
a Indsat leva em conta as 
avaliações regulares e ne-
gativas, o município ficou 
na 2ª colocação, com 760 
pontos. A cidade, que an-
tes era a 3ª colocada, subiu 
uma posição no final do ano 
passado.

O 3º melhor índice de 
satisfação em Qualidade de 
Vida da RMC é de Jagua-
riúna. Entre os moradores 
entrevistados, 69% respon-
deram que a vida no muni-
cípio é “ótimo” ou “bom”. 
Também com Alto Grau 
de Satisfação, Jaguariúna 
registrou 740 pontos.

Santa Bárbara d’Oeste, 
Vinhedo e Valinhos tam-
bém fecharam o ano com 
mais de 700 pontos. As 
cidades obtiveram, respec-
tivamente, 733, 732 e 701 
pontos. As avaliações posi-
tivas da Qualidade de Vida 

chegaram a 66% em Santa 
Bárbara, 52% em Valinhos 
e 65% em Vinhedo.

Mesmo abaixo de 700 
pontos, outras quatro cida-
des registraram Alto Grau 
de Satisfação em Qualidade 
de Vida. Em Itatiba, 56% 
aprovaram a  Qual idade 
de Vida na cidade. A 8ª 

colocada, Artur Nogueira, 
fechou o ano com 56% de 
aprovação. Americana e 
Hortolândia registraram 
apenas um ponto de dife-
rença uma da outra, com 
658 e 657 pontos, respec-
tivamente.

Campinas  e  Paul ín ia 
ocupam a 11ª e a 12ª po-

sição. Monte Mor aparece 
logo em seguida, com 37% 
de “ótimo” e “bom”. Com 
603 pontos, Cosmópolis fe-
cha a penúltima colocação 
do ranking. Sumaré aparece 
em último lugar com 589 
pontos e 21% de aprovação. 
A média de todas as cidades 
foi de 681 pontos.

A ciclovia em constru-
ção na avenida Bernardino 
Bonavita já está com a pavi-
mentação pronta. Na semana 
passada a Prefeitura iniciou os 
trabalhos no início da Avenida 
Conceição, que também será 
beneficiada pela obra. No total 
serão cerca de 2,7 quilômetros 
de ciclovia. A obra faz parte 
do convênio firmado pela 
Prefeitura de Indaiatuba com 
o Ministério das Cidades no 
valor de R$ 382.295,60, sendo 
R$ 245.850,00 provenientes de 
emenda do deputado federal 

Walter Hiroshi (PSD).
Na Bernardino Bonavita 

a ciclovia atende toda a ex-
tensão da via, até a entrada 
da Estrada Porteira de Ferro. 
Além da pavimentação, parte 
do paisagismo no entorno da 
pavimentação também está 
concluída. 

Na avenida Conceição, a 
ciclovia se estenderá da con-
fluência com a avenida Presi-
dente Kennedy e continua até o 
início da Bernardino Bonavita.

O prazo contratual para a 
conclusão da obra, incluindo a 

sinalização, é junho deste ano.
Hoje o município conta 

com 20,35 quilômetros de 
ciclovia e 14,62 quilôme-
tros de ciclofaixas. Além da 
avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, no Parque 
Ecológico, são beneficiadas as 
avenidas Francisco de Paula 
Leite, Ário Barnabé e Manoel 
Ruz Peres; as estradas João 
Ceccon e Dr. Rafael Elias José 
Aun; a alameda José Ams-
talden; parte da rodovia José 
Boldrini; o novo anel viário, 
e a rua Christiano Seleguin.

REPRODUÇÃO/INDSAT
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“Mamães Carentes” realiza 
1ª edição da Páscoa Solidária

Novo ecoponto de inertes será construído no Jardim João Pioli
COLETA

A expectativa é arrecadar 120 kg de chocolate para presentear 600 crianças que fazem parte do Grupo

Entidade pede doações para fabricação dos ovos de chocolate e patrocínios para realizar o evento

No próximo dia 31 de 
março o Grupo de 
Apoio Mútuo “Ma-

mães Carentes” realiza a 1ª 
edição da Páscoa Solidária 
que visa presentear as crian-
ças do projeto, com ovos de 
Páscoa. Porém para que isso 
seja possível, a entidade pede 
a ajuda e a colaboração de 
pessoas solidárias para que 
torne esse momento especial 
para mais de 600 crianças.

A ação social, que é em 
prol as crianças do Grupo, 
está arrecadando chocolates e 
material para que as próprias 
mães, experientes e voluntárias 
doceiras, fabriquem os ovos 
dos seus filhos. “Diante de 

tanto depoimento relatando 
que este ano não seria possí-
vel agradar os filhos com um 
chocolate, a Páscoa Solidária 
chegou para realizar os desejos 
dos pais e tornar a Páscoa dos 
filhos mais feliz”, conta a ide-
alizadora do Projeto Mamães 
Carentes, Carol Figueiredo.

De acordo com Carol a ex-
pectativa é arrecadar 120 kg de 
chocolate o que corresponde a 
600 ovos de Páscoa. “Graças 
a Deus estamos recebendo 
diversas doações que está nos 
possibilitando ter esperança 
que chegaremos a nossa meta, 
porém ainda precisamos e 
contamos com a contribuição 
de todos”, enfatiza.

“Nós recebemos o apoio do 
curso de gastronomia da Fa-
culdade Max Planck onde irão 

disponibilizar a cozinha para que 
as mães possam fazer o treina-
mento e confeccionar os ovos e 
junto aos alunos e Coordenador 
Caio”, adianta a idealizadora.

Além da Faculdade, a Pás-
coa Solidária também conta com 
o apoio e ajuda do Rotary Club 
de Indaiatuba - Votura, Colégio 
Renovação, entre outros.

O evento será realizado no 
dia 31 de março, das 14h às 17h, 
no salão 12 de junho e contará 
com cama elástica para as crian-
ças. E para que este dia se torne 
mais divertido, Carol pede ajuda 
de quem possa colaborar para 
ter mais brinquedos/atrações 
para as crianças, assim como, 
na parte de alimentação como 
salgados/doces e bebidas. “Nes-
te dia os ovos serão entregue 
pelas mães, pois a maior tristeza 

delas é sentir essa incapacitação 
de não poder comprar e dar em 
mãos”, conta Carol.

O projeto pede doação do 
chocolate Top Harald que 
é uma cobertura onde não é 
necessário choque térmico e é 
resistente ao calor e flocos de 
arroz para deixar os ovos cro-
cantes. “A cada 1 kg de cho-
colate adoça-se seis crianças, 
resultando em Ovo de 250g em 
tamanho”, disse a idealizadora.

Além dos ovos também 
serão fabricados bombons 
que serão colocados em 
saquinhos para crianças 
de 1 ano. Já os ovos serão 
destinados para crianças a 
partir de 2 anos até 16 anos.

Para mais informações: 
(19) 98380-1010. Participe 
do Grupo na rede social 

PONTOS DE ARRECADAÇÃO:

Colégio Renovação - os pais de alunos podem entregar na escola;
Vidraçaria São Paulo - Avenida Francisco de Paula Leite, 529;
P.S Notebook - Rua 24 de maio, 809 - Centro;
DAMFER - Construtora - Rua Ademar de Barros, 1316;
Thiago Henrique Veículos/ Antiga PJ Veículos - Alameda 
Dr. José Cardeal, 70 Jd. Paraíso/Loja de esquina (próximo 
do cemitério e da faculdade Max Planck);
Capricho's Brechó - Rua Silvio Candelo, 1263 ant 70 Jd. 
Morada do Sol.

www.facebook.com/groups/
mamaescarentesIndaiatuba

Grupo
A missão das Mamães 

Carentes/Indaiatuba é levar 
acolhimento e esperança às 
famílias carentes. O Grupo 
visa unir forças e acolher as 
mamães que estão em situação 
financeira atribulada, porém, 

com o mesmo objetivo de dar 
e receber doações. O foco 
principal é vestimentas para 
crianças, motivando então 
entre as mamães a troca de 
energia em doações, sempre 
frisando essa importância. 
Onde seu lema é a Gratidão. 

Atualmente o Grupo Ma-
mães Carentes conta com 
quase 9.000  mamães.

A Secretaria de Urbanismo 
e Meio Ambiente iniciou nesta 
quarta-feira (07) as obras para 
a construção do segundo eco-
ponto de inertes do município. 
O novo ponto de coleta será 
construído na avenida Ma-
noel Ruz Peres, esquina com 
avenida Artes e Ofícios, no 
Jardim João Pioli. A proposta 
é criar novos espaços para a 
população depositar entulhos 
de construções resultantes de 
pequenas reformas e inibir 
descartes irregulares em ter-
renos e áreas verdes da cidade.

Os trabalhos iniciais da 
obra consistem na limpeza 
e preparação do terreno que 
depois será cercado e receberá 

uma guarita com banheiro, 
uma rampa e quatro caçam-
bas onde serão depositados 
os materiais. A previsão de 
conclusão da obra e início das 
atividades é de dois meses.

Esse é o primeiro de quatro 
novos ecopontos de inertes 
que serão construídos em 
pontos estratégicos da cidade. 
Os novos pontos de coleta se-
letiva também serão instalados 
no Jardim Paulista, Jardim 
Pompéia e Jardim Califórnia. 
Até o final do ano os quatro 
pontos de coleta devem estar 
em funcionamento. No Jardim 
Paulista ficará na rua Jaraguá, 
próximo à área de lazer; no 
Jardim Pompéia o Ecoponto 

será construído na Rua das 
Primaveras, no terreno ao 
lado do Centro de Convenções 
“Aydil Pinesi Bonachella”; e 
no Jardim Califórnia, funcio-
nará na rua Ema Mantoanelli 
Tachinardi, próximo ao campo 
de futebol do bairro.

Hoje, Indaiatuba conta 
com apenas um ecoponto de 
inertes que está localizado no 
Jardim Morada do Sol, ao lado 
do calçadão. Diariamente são 
recolhidos, em média, 10m³ 
de entulhos. O espaço também 
recebe os materiais recicláveis 
comuns para a coleta seletiva. 
O funcionamento é das 7h às 
17h, de segunda a sexta-feira, 
e das 7h às 12h aos sábados.

ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI

A previsão de conclusão da obra e início das atividades é de dois meses



EDUCAÇÃO
Objetivo recebe estudantes 
intercâmbistas franceses

Administração e Aesci firma convênio para a realização de cirurgias vasculares a pacientes já triados pela Secretaria Municipal de Saúde
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Parceria viabiliza 
cirurgias vasculares 
para pacientes do SUS

GIULIANO MIRANDA RIC/PMI

Com a parceria serão realizados 171 procedimentos nos próximos cinco meses
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A Prefeitura de Indaiatu-
ba e a Associação das 
Empresas de Serviços 

Contábeis de Indaiatuba (Aesci) 
firmaram um convênio para a 
realização de cirurgias vascula-
res direcionadas a pacientes já 
triados pela Secretaria Munici-
pal de Saúde e que aguardavam 
pelo procedimento. Através da 
parceria, que inclui ainda a SH-
Dias Consultoria e Assessoria, 
o Instituto de Gestão de Cidades 
(Igecs) e o Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc), serão 
realizados 171 procedimentos 
nos próximos cinco meses.

Em coletiva de imprensa 
realizada nesta terça-feira (06), 
o prefeito Nilson Gaspar (MDB) 
explicou que este modelo de 
convênio é algo inovador e vai 

abrir precedentes. "Tenho visi-
tado nossas empresas e muitas 
delas demonstram desejo em 
contribuir com a nossa cidade, 
mas não sabem como. Criamos 
um modelo de parceria públi-
co-privado que pode ajudar 
bastante, especialmente no so-
cial, saúde e educação, áreas de 
primeira necessidade, pois são 
responsáveis por cuidados com 
as pessoas", ressaltou.

O gestor municipal ainda 
lembrou que os serviços de 
saúde oferecidos em Indaiatuba 
são procurados por cidadãos de 
municípios vizinhos. "Da nossa 
média mensal de 110 mil aten-
dimentos, 25% são pacientes de 
outras cidades, é uma demanda 
muito grande. Estamos dando 
conta dessa demanda, mas va-
mos ficando sobrecarregados. 
Estamos sempre buscando re-
cursos estaduais e federais, mas 

eles nem sempre vêm, então, 
parcerias como esta nos ajudam 
para a manutenção e melhoria 
dos serviços. Agradeço muito 
esta colaboração da associação, 
do hospital e das empresas", 
comentou.

O montante total investido 
para a realização das cirurgias 
foi de R$ 162 mil, sendo R$ 
150 mil por parte da Aesci e R$ 
12.500 das empresas SHDias 
e Igecs. Já o Haoc oferecerá a 
retaguarda, caso algum paciente 
precise de cuidados mais especí-
ficos, como a UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva), por exemplo.

Segundo a secretária de 
saúde, Graziela Drigo Bosso-
lan Garcia, serão realizadas 32 
cirurgias vasculares por mês, 
todas no Hospital Dia. "A partir 
deste convênio, já realizamos 
13 cirurgias e devemos realizar 
mais quatro até o final desta 

semana. Estamos priorizando os 
pacientes de acordo com grau de 
necessidade e tempo de espera 
pelo procedimento. Em geral, 
eles são internados de manhã e 
já recebem alta no final do dia", 
explicou.

O presidente da associação, 
Sérgio Baptista Ferreira, afir-
mou que este convênio é parte 
do trabalho social desenvolvido 
pela Associação das Empresas 
de Serviços Contábeis de Indaia-
tuba. "Estamos cumprindo com 
o papel da associação, conver-
tendo para a população e para o 
município parte dos resultados 
do nosso trabalho. A proximi-
dade com o poder público é 
necessária para desenvolver este 
lado social, que todo profissional 
tem que ter. Além desta parceria 
nova com a prefeitura, contri-
buímos ainda com 25 entidades 
assistenciais", disse.

O Colégio Objetivo Indaia-
tuba recebeu na última semana 
um grupo de 25 estudantes e 
dois professores do Liceu de 
La Roche Sur-Yon, da França. 
O projeto de intercâmbio entre 
as duas escolas acontece desde 
2006, e este foi o sétimo grupo 
a desembarcar em nossa cidade. 

Os franceses ficaram em 
Indaiatuba de 01 a 07 de março 
hospedados em casas de famí-
lias de alunos do Ensino Médio 
do Objetivo. Durante esse pe-
ríodo participaram de diversas 
atividades programadas, como 
a visita às fazendas de café e 
de cana de açúcar, fizeram um 
tour pelos bairros da cidade, 
curtiram uma aula de axé e, no 
fim de semana, aproveitaram 

a programação das famílias, 
quando puderam conhecer um 
pouco sobre os costumes e o 
modo de viver no interior.

De acordo com o professor 
Olivier Lenne, que acompanhou 
o grupo, eles perceberão como 
essa vivência foi rica quando 
estiverem na França.  “Há muita 
diferença entre o modo de vida de 
vocês do Brasil e da França. Por 
exemplo, estamos acostumados a 
planejar cada atividade que fare-
mos aos finais de semana e aqui 
não, muitas coisas são decididas 
de última hora”, contou Marion 
Gaudin, 16 anos. “Aqui vocês 
gostam muito de fotografar tudo, 
o tempo todo. Não temos esse há-
bito. Fotografamos também, mas 
menos que os brasileiros”, notou 

Estelle Boujou, 17 anos. “A 
escola também é bem diferente. 
Lá na França, cada fase do ensino 
tem uma escola específica. Não 
há escolas como o Objetivo que 
atende desde os bebês até o En-
sino Médio”, observou Axielle 
Alemand, 17 anos.

Os alunos do Objetivo tam-
bém aprenderam muito com o 
intercâmbio. “Eu gostei muito 
da experiência! Mostramos um 
pouco da culinária brasileira 
para a Clara, andamos a cava-
lo e pudemos juntas praticar 
o inglês. Foi muito legal para 
conhecer uma cultura nova!”, 
comentou Giovana Zanchi, 
aluna da 2ª série do Ensino 
Médio do Objetivo que recebeu 
a estudante Clara Schoultz.

LIBERAÇÃO

Monitoramento para Aedes 
aegypti tem início hoje

ARQUIVO RIC/PMI

O monitoramento do Aedes aegypti tem início em seis bairros do município

A Prefeitura de Indaiatuba 
e a Oxitec do Brasil iniciam 
hoje, dia 9, o monitoramento 
do Aedes aegypti em seis 
bairros do município. O ob-
jetivo é aferir com precisão a 
infestação do inseto em áreas 
que participarão da avalia-
ção de campo da OX5034, 
nova linhagem do mosquito 
geneticamente modificado 
produzido pela empresa para 
combater o Aedes aegypti sel-
vagem, transmissor de Zika, 
dengue e chikungunya.

A LPMA (Liberação Pla-
nejada no Meio Ambiente) 
da nova linhagem do inseto 
foi aprovada pela Comissão 
Técnica Nacional de Biosse-
gurança (CTNBio) em agosto 
de 2017 e prevê a realização 
de avaliações em campo da 
linhagem OX5034 em quatro 
bairros da cidade de Indaiatu-
ba. Outros dois bairros serão 
monitorados, mas não serão 
tratados com o mosquito ge-
neticamente modificado, para 
efeito de comparação. Além 
do monitoramento do Aedes 
aegypti selvagem, posterior-
mente, a avaliação inclui a 
liberação e o monitoramento 
da dispersão, longevidade e 

capacidade de reprodução da 
linhagem OX5034 no local 
onde os insetos serão contro-
ladamente liberados.

A tecnologia não traz ris-
cos para a saúde humana, 
animal ou ao meio ambiente. 
Serão monitoradas áreas dos 
bairros Cecap, Jardim Itama-
racá, Jardim Moacyr Arruda, 
Jardim Oliveira Camargo, 
Jardim São Conrado e Morada 
do Sol. O monitoramento será 
realizado com ovitrampas – 
armadilhas para coleta de 
ovos, que depois são contados 
para projeção de estimativas 
populacionais do mosquito. 
Ferramenta de monitoramento 
recomendada pela OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde), 
a ovitrampa é composta por 
um pote plástico preto com 
água e uma palheta de madeira 
imersa, servindo de local para 
as fêmeas do Aedes aegypti 
depositarem seus ovos. Téc-
nicos da Oxitec vão trocar as 
armadilhas semanalmente, le-
vando as palhetas para análise 
no laboratório de Pesquisa e 
Desenvolvimento da empresa. 
Saiba mais sobre as ovitram-
pas neste link (https://goo.gl/
YTv3kD).

MONTREAL
Alunos farão teste oficial de 
proficiência na língua inglesa

Como parte da conclu-
são dos estudos na língua 
inglesa, todos os alunos da 
3ª série do Ensino Médio do 
Colégio Montreal participa-
rão da aplicação oficial do 
teste internacional TOEFL 
ITP, oferecido pelo Colégio 
como forma de validar todo 
o estudo cursado durante o 
ensino básico. O teste de pro-
ficiência em língua inglesa é 
aceito por universidades em 
diversas partes do mundo.

A novidade foi apresen-
tada aos pais dos alunos por 
Lucimara Andriani, pro-
prietária do Yázigi Indaia-
tuba, parceiro do Colégio 
Montreal. “É fundamental 
ressaltar a importância e os 

objetivos desse teste, como 
a admissão para programas 
acadêmicos de curta duração 
em países de língua inglesa, 
para programas acadêmicos 
de colaboração internacional, 
programas de bolsa de estu-
dos internacionais, admissão 
em programas de graduação 
e pós-graduação em países 
onde o inglês não é a língua 
predominante do programa, 
entre outros. Esse é mais um 
diferencial que a parceria 
Yázigi / Colégio Montreal 
oferece aos alunos da 3ª série 
do Ensino Médio, que pode-
rão fazer o teste sem custo 
adicional e ainda participar 
de aulas preparatórias”, es-
clarece Lucimara.

Para fazer o teste, os 
alunos terão 14 aulas pre-
paratórias, com uma hora 
de duração cada, e início no 
segundo semestre.

A partir do 9º ano do 
Ensino Fundamental II, os 
alunos interessados também 
poderão fazer o teste e assistir 
às aulas, como treineiros, me-
diante o pagamento da inscri-
ção. “Aqueles que desejarem 
adquirir melhor performance 
deverão fazer a inscrição na 
secretaria do Colégio e efetu-
ar o pagamento. Os pais que 
se interessarem também po-
derão fazer o teste, a um valor 
diferenciado, menor do que 
o praticado atualmente no 
mercado”, explica Lucimara. 
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Novo prédio do Volacc deve 
ser entregue em outubro

 VOLACC

O investimento total deve ser de R$ 1,4 milhão; A área do novo prédio abrange cerca de 750 m²
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Volacc lança pedra fundamental das obras da nova sede

A previsão de entrega 
do novo prédio da 
Volacc (Voluntárias 

de Apoio no Combate ao Cân-
cer) é para outubro deste ano. 
O investimento total deve ser 
de R$ 1,4 milhão. A área do 
novo prédio abrange cerca de 
750 m².

A nova sede contará com 
recepção, salas de triagem, 
remédios, assistência social, 
terapias, artesanato, encon-
tros, cesta básica, oficina, 
auditório, banheiros, área 
de serviço e estacionamento 
coberto. “Hoje as principais 
fontes de renda da Volacc 
são os pastéis e o brechó. 
Então planejamos uma co-
zinha semiprofissional para 
confecção dos recheios dos 
pastéis e uma entrada in-
dependente para o brechó, 
pois o público que procura 
as peças não está ligado à 
instituição”, explica Barbara 
Fantelli, arquiteta e voluntá-
ria da Volacc.

A arquiteta classificou 
a construção como simples 
e acolhedora. “Pensamos 
num projeto voltado para 
o assistido e voluntariado, 

visando uma estrutura me-
lhor para um atendimento 
de qualidade. Iremos fazer 
uma praça aberta ao pú-
blico, com bancos e uma 
árvore bem grande. Essa 
será a Praça da Vida, um 

ambiente  aconchegante 
para celebrarmos a vida, os 
bons casos que devem ser 
celebrados, pois lidamos 
com muitas perdas. A árvore 
será nossa ‘Pedra Funda-
mental’, e iremos plantá-la 

sendo o marco do início das 
obras”, conta Barbara.

A nova sede está situada 
na área institucional do lo-
teamento Residencial Duas 
Marias, na rua Christiano 
Seleguin, s/n. 

Evento
A Volacc realiza no dia 

13 de abril mais uma edição 
do Rock in Heart, evento que 
acontece no Indaiatuba Clube a 
partir das 20h30. Nesta edição 
a camiseta será vendida junta-

mente com o convite no valor 
de R$ 50. Também estão dis-
poníveis para venda 50 mesas 
que serão vendidas somente 
fechadas, com oito lugares 
cada. A mesa custa R$ 520 e 
a compra tanto das camisetas 
como das mesas devem ser fei-
tas diretamente na instituição 
ou no Indaiatuba Clube.

Neste ano o evento tem 
como objetivo a arrecadação 
de fundos para a construção 
da nova sede da instituição.

No dia as atrações serão 
a Banda Roça´n´roll, Banda 
Unha Cravada e Banda Con-
fraria D´Asdrovnia. O evento 
ainda conta com a apresen-
tação de Sonia Di Morais e 
Coral do Indaiatuba Clube. 

Sobre o Volacc
A VOLACC - Voluntá-

rios de Apoio no Combate ao 
Câncer - é uma organização 
social sem fins lucrativos 
cujo trabalho essencial é ofe-
recer apoio sócio assistencial 
às famílias de pessoas porta-
doras de câncer na cidade de 
Indaiatuba.

Atualmente, a organiza-
ção tem cerca de 200 pes-
soas cadastradas, sendo que 
dessas cadastradas, 98 são 
atendidas regularmente.
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Projeto que reduz carga horária de servidor 
que tem parentes com deficiência é aprovada

BENEFÍCIO
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Bairro completa 38 anos no dia 19 de março e festa conta com eventos culturais, esportivos e sociais
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Câmara homenageia moradores 
antigos do Jardim Morada do Sol

ROSE PARRA

A cerimônia acontece no dia 23 no Plenário da Câmara

A Câmara de Indaiatu-
ba sedia no próximo 
dia 23, como parte 

das comemorações dos 38 
anos do Jardim Morada do 
Sol, a cerimônia de entrega 
de homenagens aos morado-
res mais antigos do bairro. 
O evento, realizado em par-
ceria com a Fundação Pró-
-Memória de Indaiatuba, é 
baseado na Lei nº 5.644/2009 
-- de autoria do vereador e 
presidente da Câmara Hé-
lio Ribeiro -- e faz parte das 
festividades que incluem o 
aniversário do bairro mais 
populoso de Indaiatuba no 
calendário oficial do Muni-
cípio. A festa, com diversas 
atrações, vai agitar o bairro 
durante todo o mês de março.

“Essa é a 9ª edição da 
festa que inclui, não só a en-
trega das homenagens, mas 
muitas outras ações, entre 
elas um torneio de futebol 
de areia, uma grande festa 
para as crianças do bairro, 
shows, missa campal, uma 
ação voltada para o comér-
cio local que será realizada 
no Center Jeans e muitas 
outras surpresas”, afirma 
Hélio Ribeiro.

Os moradores que muda-
ram a história do Jd. Morada 

do Sol receberão uma co-
menda em reconhecimento 
às ações realizadas em prol 
do bairro. A cerimônia, que 
acontece dia 23 no Plenário da 
Câmara, homenageia também 
os moradores mais idosos, a 
exemplo do que já aconteceu 
ano passado com Elisa Matos 
dos Anjos (104 anos) e João 
Soares Pereira (103).

Para realizar as homena-
gens, Hélio Ribeiro faz um 
resgate oral das histórias re-
latadas pelos moradores do 
bairro.  O material é colhido 
pelo vereador, gravado e 

disponibilizado à Fundação 
Pró-Memória de Indaiatuba, 
na íntegra. Uma compilação 
de todas as entrevistas fei-
tas pelo atual presidente da 
Câmara também é transfor-
mada num pequeno vídeo, 
que será exibido no dia 23. 

Esse ano recebem as 
homenagens, as seguintes 
personalidades: Oliveiro 
Borges da Silva, João da 
Silva (João de Deus), Mano-
el Eduardo, Wilson Moraes 
Romão, Alcides Afonso dos 
Santos Sobrinho, Edilson 
Alves da Silva, Elza Maria 

Luiz Munhoz, Josué Antô-
nio, João Donizete Correia 
(Alemão da Mercearia) e o 
mais longevo, José Ferreira 
da Silva, com 101 anos.

Novidade
Essa 9ª edição da festa 

também chega com novi-
dades. A ideia é aproveitar 
as comemorações desses 38 
anos para reaquecer o Center 
Jeans, um dos pontos comer-
ciais mais frequentados do 
bairro no passado, e que vai 
ganhar ações que pretendem 
atrair pessoas e permitir a 
troca de experiências entre 
os comerciantes do local. 

A data da ação ainda 
está sendo estudada entre 
os comerciantes do Center 
Jeans e será amplamente 
divulgada.  “É uma for-
ma de comtemplar aqueles 
consumidores que sempre 
prestigiaram lojas e demais 
empreendimentos com sede 
no bairro”, diz.

Toda a festa tem parceria 
da Prefeitura de Indaiatu-

ba, Secretaria Municipal 
de Obras e Vias Públicas, 
Secretaria do Meio Am-
biente,  Saae,  Secretaria 
de Esportes, Hot Flowers, 
Escola de Cabeleireiro Rita, 
Sonho Meu, O Sorvetão, 
Primavera Sorvetes, Tonny 
& Guilherme Souza (canto-
res), Nana do Forro Bom, 
Lava Jato Marcão, Dog & 
Cia Rações, Casa de Car-
ne Portal do Sol, Bar do 
Barbosa, Mercado Kocais, 
Casa de Carne União, Mer-
cearia Portuga, FarmaLupa, 
Adega 58, Centro Esportivo 

Leandro, Salsicha Áudio 
Car, Yes Escola de Inglês, 
Construlopes Materiais de 
Construção, Ouxcimar da 
Areia, Consulado da Cons-
trução, Material de Cons-
trução Vida e Luz, Felipe 
Madeira, Dente Car, Aca-
demia Ônix, Supermercado 
Cidade Nova, GPA, Loja 
GVC, Frangoteria, Taman-
daré Tintas, Posto Colonial, 
Lelésso Tatuagem, Colégio 
Meta, Carvão Indaiá, Mer-
cado Monteiro,  Engelo, 
Engenharia Igor Ferraz e 
Mercado Cidade Nova.

Confira a programação
04/03 – (DOMINGO) - Torneio de Futebol de Areia 
Local: Floresta Parque – 8h30 as 17h  
11/03 – (DOMINGO) - Torneio de Futebol de Campo 
Areia
Local: Rua Dr. Mário Sergio de Almeida (Praça da Rua 29) 
– 9h às 11h30 
17/03 – (SÁBADO) – Apresentações Culturais com Ar-
tistas Locais do Morada do Sol
Local: Pq Corolla – 19h às 22h (EVENTO COM PRAÇA 
DE ALIMENTAÇÃO)
- Cantores Populares
- Poetas
18/03 – (DOMINGO) – Missa de Ação de Graças 38 anos 
aniversário Morada do Sol
Local: Pq Corolla – 8h30 às 10h
- Renovação dos Votos das Irmãs de São José
18/03 –  Torneio de Futebol de Areia
Local: Pq Corolla Final – 10h às 11h e das 14h às 15h
18/03 – (DOMINGO) - Festa das Crianças 
Local: Parque Corolla -  Das 13h às 18h
Abertura da Festa – 14hh
Show – Das 14h10 às 14h40 – (Tony e Guilherme)
Trenzinho, Brinquedos Infláveis, Pipoca, Algodão Doce e 
Koringa  – 14h às 18h 
Zumba – 15h às 15h45 
Entrega dos Brindes – 16h 
Limusine – 15h às 18h
23/03: (SEXTA-FEIRA) - Homenagens aos moradores 
mais antigos do Bairro
Local: Câmara Municipal de Indaiatuba – 19h às 22h
24/03: (SÁBADO) – Festival de Futebol de Campo com 
Veteranos 
Local: São Conrado – 13h às 17h 
25/03: (DOMINGO) – Festival de Futebol de Campo com 
Amadores
Local: São Conrado – Das 8h30 às 11h30 – 13h às 16h

A Câmara de Indaiatuba 
aprovou na sessão realizada 
no último dia 5, projeto de lei 
do Executivo Municipal que 
diminui de 40 para 30 horas 
semanais a carga horária dos 
servidores públicos efetivos que 
possuem na família cônjuge, 
companheiro, filho ou depen-
dentes legais com deficiência. 
O projeto foi aprovado em 2ª 
votação. A diminuição da carga 
horária não vem acompanhada 
da diminuição salarial, que deve 
permanecer inalterada.

O benefício só poderá ser 
efetivado após avaliação médica 
e estudo social realizados pela 
própria Administração Muni-
cipal, para a constatação da real 
necessidade de afastamento do 
servidor e acompanhamento 
do dependente em tratamento 

específico durante horário in-
compatível com o seu horário 
ou jornada normal de trabalho.

Segundo o projeto, “com-
preende-se como pessoa com 
deficiência aquela que sofre 
debilidade ou incapacidade 
física, mental ou sensorial e em 
situação que exija o atendimento 
direto pelo servidor; para fins 
de aplicação desta Lei, consi-
dera-se dependente a pessoa 
sobre a qual o servidor exerce o 
poder familiar ou que está sob 
sua tutela, curatela, guarda ou 
responsabilidade por ordem ju-
dicial, seja menor de 18 anos ou 
totalmente inválido de qualquer 
idade e incapaz de prover seu 
próprio sustento”.

O projeto de lei está fun-
damentado na Convenção In-
ternacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência e 
acompanha ainda a Lei federal 
13.370 de 2016, que inclui o 
benefício no Estatuto dos Ser-
vidores Públicos Federais.

 
3ª Sessão do Ano

A noite de segunda-feira 
em que se realizou a 3ª sessão 
ordinária do ano, contou com 
uma manifestação no Plená-
rio por parte de motoristas 
e cobradores de ônibus da 
empresa Citi e o sindicato da 
categoria.

A próxima sessão de Câ-
mara acontece segunda-feira, 
dia 12 de março, no Plenário 
Joab José Puccinelli (entrada 
pela Rua Adhemar de Barros), 
no Centro. As sessões são 
abertas ao público, sempre 
com início às 18h.



Receita recebe 1,7 milhão 
de declarações do IR na 
primeira semana
O total equivale a 5,9% dos 28,8 milhões de documentos esperados para este ano
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Receita Federal tem projeto para unificar PIS e Cofins
UNIFICAÇÃO

O prazo para a entrega da declaração vai até as 23h59min59s do dia 30 de abril

FOTOS: ARQUIVO SONHOLAR

A Receita Federal re-
cebeu 1.704.003 de-
clarações do Imposto 

de Renda Pessoa Física até as 
17h de ontem (8), dia em que 
o prazo de entrega completa 
uma semana. O total equivale 
a 5,9% dos 28,8 milhões de 
documentos esperados para 
este ano.

O programa de preen-
chimento da declaração do 
Imposto de Renda da Pessoa 
Física de 2018, ano-base 
2017, está disponível no site-
da Receita Federal. O prazo 
para a entrega da declaração 
vai até as 23h59min59s do dia 
30 de abril.

Está obrigado a declarar 
quem recebeu rendimentos 
tributáveis, em 2017, em valo-
res superiores a R$ 28.559,70. 
No caso da atividade rural, 
deve declarar quem teve recei-
ta bruta acima R$ 142.798,50.

A declaração poderá ser 
preenchida por meio do pro-
grama baixado no computador 
ou do aplicativo Meu Imposto 
de Renda para tablets e celu-
lares. Por meio do aplicativo, 
é possível ainda fazer reti-
ficações depois do envio da 
declaração.

Outra opção é acessar o 
serviço Meu Imposto de Ren-
da, disponível no Centro Vir-
tual de Atendimento (e-CAC), 
no site da Receita, com uso de 
certificado digital.

Também estão obrigadas 
a declarar as pessoas físicas: 
residentes no Brasil que rece-
beram rendimentos isentos, 
não tributáveis ou tributados 

exclusivamente na fonte, cuja 
soma foi superior a R$ 40 mil; 
que obtiveram, em qualquer 
mês, ganho de capital na alie-
nação de bens e direitos, sujei-
to à incidência do imposto ou 
que realizaram operações em 
bolsas de valores; que preten-
dem compensar prejuízos com 
a atividade rural; que tiveram, 
em 31 de dezembro de 2017, 
a posse ou a propriedade de 
bens e direitos, inclusive terra 
nua, de valor total superior 
a R$ 300 mil; que passaram 
à condição de residentes no 
Brasil em qualquer mês e 
assim se encontravam em 31 
de dezembro ; ou que optaram 
pela isenção do IR incidente 
sobre o ganho de capital com 
a venda de imóveis residen-
ciais para a compra de outro 
imóvel no país, no prazo de 
180 dias contados do contrato 
de venda.

Multa por atraso
A  m u l t a  p a r a  q u e m 

apresentar  a  declaração 
depois do prazo é de 1% 
por mês de atraso sobre o 
imposto devido, com valor 
mínimo de R$ 165,74 e 
máximo de 20%.

Deduções
As deduções por depen-

dente estão limitadas a R$ 
2.275,08. As despesas com 
educação têm limite indivi-
dual anual de R$ 3.561,50. 
A dedução de gastos com 
empregadas dom ésticas é 
de R$ 1.171,84.

Novidades deste ano
O painel inicial do sis-

tema traz informações das 
f ichas  que  poderão  ser 
mais  re levan tes  para  o 
contribuinte durante o pre-
enchimento da declaração.

Neste ano, é obrigató-
ria a apresentação do CPF 
para dependentes a partir 
de 8 anos,  completados 
até o dia 31 de dezembro 
de 2017.

Na declaração de bens, 
foram incluídos campos 
para informações comple-
mentares, como números 
e registros, localização e 
número do Registro Nacio-
nal de Veículo (Renavam).

Também foi  incluída 
a informação sobre a alí-
quota efetiva utilizada no 
cálculo da apuração do 
imposto.

Outra mudança é a pos-
sibilidade de impressão do 
Documento de Arrecadação 
de Receitas Federais (Darf) 
para pagamento de todas as 
cotas do imposto, inclusive 
as que estão em atraso. 
(Fonte: Agência Brasil)

A Receita Federal quer 
uni f icar  o  Programa de 
Integração Social  (PIS) 
e a Contribuição para o 
Financiamento da Segu-
r idade  Soc ia l  (Cof ins ) . 
Ela tem um projeto pron-
to que ainda deverá ser 
aprovado pelo Executivo 
antes de ser encaminhado 
ao Congresso Nacional. A 
intenção, de acordo com 

o secre tár io  da  Recei ta 
Federal, Jorge Rachid, é 
simplificar a tributação.

PIS e Confins são con-
t r ibu ições  federa i s  que 
incidem sobre a  recei ta 
bruta auferida pela pessoa 
ju r íd ica .  Inc idem tan to 
sobre o faturamento ou o 
aufer imento de recei tas 
para pessoas jurídicas de 
direito privado; sobre o 

pagamento  da  fo lha  de 
salários para entidades de 
relevância  social  deter-
minadas em lei; e sobre a 
arrecadação mensal de re-
ceitas correntes e o recebi-
mento mensal de recursos 
para entidades de direito 
público.

Atualmente, conforme 
explica Rachid, as contri-
buições permitem acumu-

lação de crédito de forma 
diferente, dependendo do 
setor. "Se compro um re-
frigerador, ele tem crédito 
no processo produtivo. Se 
compro no escritório, não 
tem. A ideia é que tudo 
que você comprar vai ser 
crédito. Pagou x esse é o 
valor  que vai  credi tar" , 
disse. "Isso gera litigiosi-
dade grande", pondera.
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Ovos de chocolate já estão disponíveis nos supermercados da cidade

Governo estuda redução de tributos, e preços de combustíveis poderão cair
PETROBRAS

Supermercados estão otimistas 
com as vendas na Páscoa
Peixes e ovos de galinhas também devem ter aumento em suas vendas
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A Associação Paulista 
de Supermercados 
(APAS) projeta um 

aumento nas  vendas de 
ovos de Páscoa em torno 
de 4% a 5% em relação ao 
ano passado. A associação 
também prevê aumento nas 
vendas de outros produtos 
que são mais procurados na 
data, como peixes e ovos de 
galinha.

Por conta do ferido da 
Sexta-Feira Santa e da Qua-
resma, que ocorre antes 
da Páscoa, em que muitos 
cristãos evitam comer car-
ne, as refeições das pessoas 
são substituídas por ovos 
ou peixes. Por conta disso, 
também são esperados au-
mentos nas vendas desses 
dois produtos, além do ovo 
de Páscoa.

Para os ovos de galinha, 
é esperado um aumento de 
6% até 8% nas vendas em 
comparação com 2017. Já 
para os pescados, 2% a 4%.

A APAS fez essa proje-
ção de salto nas vendas le-
vando em conta a retomada 
do crescimento da econo-
mia e maior confiança nas 
perspectivas futuras. “Na 
Páscoa de 2017, o Brasil 
vivia uma das piores crises 
de desemprego da história, 

com quase 14 milhões de 
pessoas fora do mercado de 
trabalho. Com isso, o con-
sumidor estava mais contido 
para gastar. Hoje, o desem-
prego diminuiu, a confiança 
na economia está cada vez 
maior e o consumidor mais 
propenso a comprar produ-

tos que havia tirado da lis-
ta”, explicou Thiago Berka, 
economista da APAS.

Os preços dos produtos 
também devem variar em re-
lação ao ano passado. O ovo 
de Páscoa estará por volta 
de 3% mais caro. O mesmo 
número também se aplica 

para chocolates em geral. 
Já outros doces, devem ter 
queda de 0,84%.

Já a Supermercearia Lo-
pes não espera grandes 
vendas para os ovos de 
Páscoa para este ano, e está 
apostando nas vendas dos 
ovos de galinha e de pesca-

dos. O mercado informou 
que “peixes são sempre 
muito procurados em nossa 
loja. Para este ano, também 
esperamos um aumento na 
venda de Colomba Pascal 
feita em nossa padaria, o 
qual ano passado recebeu 
vários elogios dos clientes”.

Apesar do otimismo dos su-
permercados com as vendas, os 
consumidores dizem não estar 
disposto a pagar pelos ovos de 
chocolates nas prateleiras dos 
supermercados. 

A solução é apostar nas 
soluções caseiras. “Este ano, 
diferente de outros, vou comprar 
ovos caseiros. São mais em con-
ta. Não tem aqueles brinquedos 
que toda criança espera, mas o 
importante é não passar a data 
sem presentear meus filhos”, 
salienta a administradora Natália 
Virgílio, 33 anos.

Esta é a também a solução 
também encontrada pela mani-
cure Betânia Mota, de 48 anos, 
que faz pelo menos 5 anos que 
não compra ovos de chocolate. 
“Já faz alguns anos que eu mes-
ma faço em casa. Dessa forma 
economizo e consigo presentear 
não somente meus filhos, mas 
também meus amigos”, conta.

Surpresa 
Mas há quem, apesar dos 

altos preços, prefira comprar 
os ovos de chocolates “pendu-
rados” nos supermercados. “O 
encanto do ovo de chocolate 
na Páscoa, para as crianças, é o 
brinquedo que vem junto. Meus 
netos adoram”, revela a dona de 
casa Sylvia Ribeiro, de 60 anos. 

Consumidores optam 
por produtos caseiros 

A definição dos preços da 
gasolina e do gás pela Petrobras 
é autônoma e baseada na reali-
dade de mercado, mas o governo 
estuda redução de tributos sobre 
os combustíveis, o que poderá 
resultar em queda de preços. O 
ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, conversou quarta-
-feira (7) com jornalistas sobre o 
assunto, em Nova York, antes de 
participar de café da manhã com 
líderes empresariais, organizado 
pelo Council of the Americas.

“A política de preços da Pe-
trobras – e eu deixei isso claro 
na minha fala – é autônoma, ba-
seada na eficiência corporativa, 
na realidade do mercado”, disse 
o ministro, ao ser questionado 
sobre uma entrevista dada ontem 
(6) à Rádio CBN de Ribeirão 
Preto. Na entrevista, Meirelles 
informou que o governo está 

discutindo com a Petrobras uma 
nova política de reajuste de pre-
ços dos combustíveis.

Meirelles explicou, nesta 
quarta-feira, que o governo não 
pretende mudar a forma como a 
Petrobras define os preços, ba-
seada na cotação internacional. 
O ministro ressaltou, entretanto, 
que “existem diversos fatores 
que adicionam preço”. Ele citou 
a margem de lucro das distribui-
doras, no caso do gás, e disse 
que há possibilidade de ação 
do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade), 
mas destacou que o Cade é uma 
“entidade independente”.

Ainda “existe uma tributação 
grande” sobre os combustíveis, 
e o governo está começando a 
fazer uma avaliação sobre a ne-
cessidade, ou não, de “melhora 
na estrutura de impostos”, mas 

não há prazo para conclusão, 
acrescentou o ministro.

Questionado sobre a oscila-
ção no preço das ações da Pe-
trobras depois da entrevista que 
deu ontem, Meirelles respondeu 
que foi uma reação “normal” do 
mercado, que busca “ganhar” e 
depois se ajusta.

Petrobras
Em nota, a Petrobras in-

formou que o governo federal 
consultou recentemente a 
companhia “acerca do com-
portamento dos preços no 
mercado internacional de pe-
tróleo, quando registrou pre-
ocupação com a volatilidade 
dos preços para o consumidor 
final”. “No entanto, conforme 
aliás declarado pelo ministro 
da Fazenda, em nenhum mo-
mento se cogitou qualquer al-

teração nas regras atualmente 
aplicadas pela companhia, 
que são de sua exclusiva 
alçada. Assim, a Petrobras 
continuará ajustando o preço 
da gasolina e do diesel em 
suas refinarias diariamente 
conforme as variações nas 
cotações internacionais do 
petróleo”.

A Petrobras acrescentou 
que a parcela da refinaria, de 
responsabilidade da compa-
nhia, constitui menos de 50% 
no diesel e menos de 33% 
na gasolina. Por isso, para a 
Petrobras, “qualquer medida 
cujo objetivo seja o de reduzir 
a volatilidade [oscilações no 
preço] deverá alcançar os de-
mais componentes do preço, 
sendo que o principal deles 
é a carga tributária, federal 
e estadual.” (Agência Brasil)

JME

Governo estuda nova política de reajuste de preços dos combustíveis
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Caixa eletrônico é 
arrombado durante a 
madrugada
A ação aconteceu em caixa localizado no hospital Haoc

MORTE

ROUBO

Acidente mata homem 
de 41 anos 

Consultório é assaltado 
no bairro Cidade Nova 

O caixa eletrôni-
co fica localizado 

na área externa 
do hospital

Na madrugada de se-
gunda- feira, dia 5, 
um caixa eletrônico 

que fica no hospital Augusto 
Oliveira Camargo (Haoc) teve 
o dinheiro levado por bandi-
dos. A ação foi silenciosa não 
havendo explosão. 

O furto foi identificado na 
manhã do dia seguinte, e o 
autor utilizou uma broca pra 
conseguir tirar a gaveta com 
dinheiro do caixa. De acordo 
com informações a quantida-
de levada é considerável, pois 
era o quinto dia útil.

O banco detentor do caixa 
afirmou em nota que “con-
firma a tentativa do furto ao 
caixa e está colaborando com 
as investigações”.

O caixa eletrônico fica 
localizado na área externa do 
hospital. A polícia civil está 
investigando o caso, até o 
momento ninguém foi preso.

Na tarde de sábado (3) um 
homem de 41 anos morreu após 
perder o controle do veículo e 
capotar na travessia Espírito 
Santo.

De acordo com informações 
da Guarda Civil ao chegar ao 
local, encontraram o veículo ca-
potado na via pública e de acor-
do com testemunhas o mesmo 
transitava em alta velocidade.

Foi solicitada uma viatura de 
Corpo de Bombeiros e uma am-
bulância municipal que socorreu 

o motorista inconsciente e que 
foi encaminhado ao hospital do 
Haoc, porém não resistiu aos 
ferimentos e faleceu assim que 
deu entrada no hospital.

Os outros ocupantes do ve-
ículo tiveram ferimentos leves 
e também foram socorridos 
e levados ao hospital onde 
permaneceram internados em 
observação.

O veículo estava com a do-
cumentação irregular e foi apre-
endido pela Guarda Municipal.

Na tarde de terça-feira dia 
(6) um roubo aconteceu dentro 
de um consultório no bairro 
Cidade Nova.

Em depoimento, a vítima 
contou que estava dentro do con-
sultório quando ouviu alguém 
bater na porta. Quando atendeu 
se deparou com uma pessoa apa-
rentando 45 anos, usando boné, 
bermuda jeans, mochila preta, 

óculos de grau e usava ainda um 
esparadrapo no rosto.

O indivíduo então levou à 
mão a cintura e mostrou uma 
arma de fogo anunciando o as-
salto. O mesmo passou a subtrair 
os objetos e obrigou os funcioná-
rios e as pessoas que chegavam 
ao consultório que entrassem no 
banheiro. A ação durou aproxi-
madamente 15 minutos. 

COMANDO NOTÍCIA

DROGAS

ACIDENTE

PRISÃO

Cão Luck localiza drogas no Jardim 
Carlos Aldrovandi

Homem é eletrocutado no Capovila

Equipes da ROMI flagra comércio de 
entorpecentes

Na tarde da última se-
gunda-feira, dia 5, durante 
o patrulhamento pelo Bairro 
Jardim Carlos Aldrovandi, a 
equipe do Canil viu quando 
um individuo ao avistar a 

viatura entrando na rua, saiu 
correndo por uma viela do 
bairro.

Diante da atitude suspeita, 
os Guardas Civis resolveram 
averiguar, com o Cão Luck, o 

lugar onde o suspeito estava. 
Durante o trabalho de faro do 
cão, ele localizou 26 porções 
de maconha e 17 pedras de 
crack, que foram encaminha-
das a delegacia de policia.

Um homem de 37 anos foi eletrocutado no 
bairro Copovila na última terça-feira (06). Ele 
trabalhava no momento que recebeu a descarga 
elétrica.

Segundo testemunhas o rapaz estava fazendo 
manutenção elétrica para uma companhia de 
telefonia quando recebeu a descarga elétrica e 
ficou preso no equipamento de segurança. Um 
motoqueiro que passava pelo local ouviu os 
gritos do rapaz pedindo socorro, e o motoqueiro 
não conseguindo ajudar o rapaz, acionou o Corpo 
de Bombeiros.

Ambulâncias municipais também se desloca-
ram até o local para atender a ocorrência. O ho-
mem foi socorrido e levado ao hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc) com dormência em 
uma das pernas.

Na tarde da última quarta-feira (28), as 
equipes de ROMI se deslocaram até o bairro 
Jardim Califórnia para averiguação de uma 
denúncia de tráfico de drogas.

Ao chegarem ao local, abordaram um indiví-
duo, com quem a equipe localizou um tubete de 
cocaína. Indagado sobre a droga, o indivíduo apon-
tou de quem ele havia comprado o entorpecente.

Rapidamente a equipe conseguiu abordar 
o vendedor e localizar mais alguns tubetes de 
cocaína.

Tudo e todos foram conduzidos até a dele-
gacia de polícia, onde o delegado determinou 
a prisão em flagrante delito contra o indivíduo 
indicado somo sendo o vendedor dos entor-
pecentes.

COMANDO NOTÍCIA

O veículo estava com a documentação irregular e foi apreendido 
pela Guarda Municipal
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Gabriel Giovannini vence 
a prova da Descida das 
Escadas de Santos
Ciclista de Indaiatuba quebrou jejum de 8 anos sem vitórias brasileiras na competição
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MARCUS CABALEIRO / DHU SANTOS

Equipe de supino é campeã Paulista 2018

COMPETIÇÃO

Gabriel Giovannini foi o melhor tempo na prova do Down Hill

RESULTADOS
19º CAMP. LIGA REGIONAL AIFA DE FUTSAL

Rodada amanhã, dia 10, na Sol-Sol

Horário      Time                                             Divisão

12h50      Campo Bonito x Dubai Futsal                                3°

13h50     Elias Fausto x Real Sporting                                   3°

14h40       XII Junho x  R5 Col. Meta                                     1°

15h30      Sol Sol x ML. Infor/D. Unifarma                          1°

16h20       Scalke Gril/Tam. Tintas x União Tribuna        1°

17h10     Sem Chance x  Projeto Restitui                             1°

18h00     Tênis de Ouro x  Flamengo                                   1°

Rodada amanhã, dia 10, no Carlos Aldrovandi

Horário          Time                                                  Divisão

13h50       Zenit Futsal x  Cebi/VM                                        2°

14h50      Parque Indaia x União Tribuna B                      2°

15h40      Kautela/Elfa x Barcemilona Futsal                     2°

16h30    Borussia/D. Pachelli x Clube 9 de Julho            2°

17h20   Carvalhada Futsal x Klorofia/Piscina.Com            2°

18h00    The Rocket x Tapiratiba/Sociapan                          2°

Rodada domingo, dia 11, no Ginásio Municipal de Esportes

Horário           Time                                                Divisão

08h50   Cidade  Nova x Invictus Futsal                            3°

09h50   FutShow x  Juventus                                            3°

10h40   Napoli Sociapan x Regatas Saltense                       3°

O ciclista de Indaia-
tuba, Gabriel Gio-
vannini, venceu no 

último domingo (4) a prova 
da Descida das Escadas de 
Santos e quebrou jejum de 8 
anos sem vitórias brasileiras 
na competição. A disputa é 
uma das principais provas de 
DownHill urbano da América 
do Sul, e aconteceu no Morro 
do Pacheco com a participa-
ção de cinco países: Brasil, 
Equador, Colômbia e Espa-
nha. Giovannini venceu com 
o tempo de 56seg435, seguido 
dos brasileiros, Lucas Borba 
com 57seg302, e Bruno Pinto, 
com 58seg041.

O atleta é natural de Juiz 
de Fora (MG), porém veio 
para Indaiatuba ainda criança. 
Em entrevista ao Jornal Mais 
Expressão, Giovannini conta 
como começou a sua carreira 
na modalidade.  “Prático es-
porte desde criança e minha 
inspiração foi meu pai que 
é um ícone na modalidade. 
Ele foi campeão brasileiro 
por nove vezes”, conta. “Eu 
comecei no Cross Country 
e depois fui pro DownHill”, 
completa.

Giovannini ainda conta 
detalhes sobre a prova e qual 
foi a sua expectativa. “A 
competição foi bem disputada 
e no sábado consegui fazer 
um bom tempo indo para 
final no domingo. Fiquei em 
segundo sabendo que poderia 

brigar pelo título”, conta. “Na 
primeira classificatória no do-
mingo meu tempo foi na casa 
dos 56 segundos e ninguém 
tinha feito esse tempo, mas 
sabia que meus adversários 
podiam abaixar esse tempo, 
pois estavam os melhores 
competidores na disputa”, 

explica.
O ciclista ainda revela 

que na final teve um pequeno 
problema, quando durante a 
prova perdeu os dois pés do 
pedal. “Mas mesmo assim 
consegui fazer uma descida 
bem rápida recuperando o 
tempo e no final tive um 

problema com pneu saindo 
do aro e ai não sabia se tinha 
ganhado ou não. Mas, quando 
saiu o resultado comecei a 
comemorar”, disse.

Giovannini não se consi-
dera o brasileiro a ser batido 
na modalidade e explica que 
tem outros atletas nacionais 
de grande potencial. “Estou 
em uma boa fase e conquistei 
essa vitória. Venci o Rei da 
Montanha em janeiro que foi 
outra grande competição”, 
comemora.

Quanto às competições, 
o ciclista conta como é sua 
preparação. “Faço uma pre-
paração física e me dedico 
ao máximo nos treinamentos 
para ter um bom resultado”. 

O atleta de Indaiatuba 
faz planos para o futuro al-
mejando outras competições 
nacionais e internacionais. 
“Estou juntando recursos 
para fazer duas etapas nos 
Estados Unidos, uma etapa 
do Campeonato Nacional 
Americano e outra Feira 
de Bicicletas que ocorre há 
mais de 30 anos nos EUA. 
No decorrer do ano tem mais 
tem o campeonato brasilei-
ro”, finaliza.

No domingo (4), a equi-
pe de Supino da Secretaria 
de Esportes  conquistou 
o t í tulo do Campeonato 
Paulista 2018, realizado na 
Academia Box do Xerife, 
em São Paulo. O staff de 
Indaiatuba competiu com 
13 atletas e ganhou 19 me-
dalhas (13 ouro, 4 prata, 2 
bronze), trazendo o troféu 
de melhor equipe da com-
petição. Foram cerca de 130 
atletas de todo o estado de 

São Paulo participando da 
competição organizada pela 
IPF (International Powerlif-
ting Federation).

“Foi uma competição 
muito disputada. Os atletas 
estão voltando a competir 
agora, depois do período de 
férias e tenho certeza de que 
vamos fazer um excelente 
ano de competições muito 
acirradas”,  disse a técnica 
da equipe, Cristina Toledo.

O próximo desafio do 

grupo será o Campeonato 
Brasileiro que acontecerá 
nos dias 26 e 27 de maio, em 
Florianópolis/SC.

 
Melhores Atletas

Cristiane Batista: Máster 
1 e Equipada

Cristina Toledo: Máster 2

Reinaldo Carvalho: Especial



23°Edição do Evolution of Fighters ocorre amanhã
MMA
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Piá vence 51º Circuito Boa 
Vista de ciclismo em Joinville
No final de 2017 o ciclista conquistou o título na Madson do Brasileiro de Pista
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Vitória do lutador Danilo Ruiz também na 18ª edição Vitória do lutador Isacc “Boika Jordy” na 18ª edição

O ciclista Armando 
Camargo Filho, Piá, 
da equipe da Secre-

taria de Esportes/Indaiatuba/
Shimano foi o vencedor da 
51ª edição do Circuito Boa 
Vista de Ciclismo, disputado 
no domingo (4), em Joinville 
(SC). A competição aconte-
ceu no tradicional circuito 
montado em torno do Morro 
da Boa Vista, que tem um 
percurso com característica 
técnica bastante exigente, o 
que acabou deixando a prova 
de todas as categorias indefi-
nidas com disputas acirradas 
do início ao fim.

Durante a prova, houve 
fugas, mas que não acabaram 
vingando e o pelotão chegou 
compacto para ver quem fica-
ria com o título em 2018. Piá 
veio bem posicionado e soube 
arrancar na hora certa para ba-
ter os adversários e comemorar 
mais uma vitória na carreira e 
a primeira da temporada 2018.

O ciclista indaiatubano 
surpreendeu todos os prin-

cipais favoritos e garantiu a 
vitória no Sprint final, uma de 
suas especialidades. Rodrigo 
Melo, São Francisco Saú-
de/Ribeirão Preto, terminou 
em segundo lugar, e Márcio 

Bigai, de Taubaté, fechou o 
pódio em terceiro.

Para superar os demais 
concorrentes, Piá utilizou 
estratégia e adaptação. “Na 
primeira volta, estudei o terre-

no, curvas, buracos para poder 
trabalhar melhor o restante da 
corrida”, explicou o campeão. 
Entre as principais dificulda-
des, ele citou a pista irregular 
e as curvas. O atleta de 35 

anos elogiou a equipe de In-
daiatuba, que veio para Join-
ville com cinco competidores. 
“Somos mais que um grupo, 
sem o trabalho em equipe, eu 
não conseguiria ser lançado a 
frente do pelotão”, afirmou. 
Piá contou que havia uma 
fuga com 1min30’ de vanta-
gem sobre o pelotão, mas que 
foi neutralizada faltando duas 
voltas para o final. “Na última 
volta eu cheguei à frente com 
o pelotão e no sprint final cru-
zei em primeiro”, disse. 

Esta é a segunda prova 
importante que Piá, perto de 
completar 36 anos, vence. 
No final do ano passado, na 
dupla com Gideoni Monteiro, 
conquistou o título na Madson 
do Brasileiro de Pista.

A vitória da categoria Elite 
Feminino ficou com Camila 
Coelho, da Memorial/Santos, 
que cravou o melhor tempo 
superando Tamires Fanny 
Radatz, do Avai/FME Flo-
rianópolis, e Alice Tamires 
Melo, ciclista da Secretaria de 
Esportes/Indaiatuba/Shimano.

Além da prova profissio-
nal, que faz parte do calendá-
rio da Federação Catarinense 

de Ciclismo (FCC) e contou 
pontos para o ranking na-
cional, o evento teve passeio 
ciclístico e competição para 
amadores. Realizado pela 
Tupy e FCC.

Resultados
1º Armando Camargo Fi-
lho - Secretaria de Esportes/
Indaiatuba/Shimano
2º Rodrigo Araújo de Melo 
- São Francisco Saúde/Klabin/
SME Ribeirão Preto
3º Márcio Ferreira - Bigai/
ECT/Taubaté/Tarumã
4º Rafael de Mattos Andria-
to - São Francisco Saúde/
Klabin/SME Ribeirão Preto
5º Raffael da Silva Safadi 
- Pensks/São Bernardo do 
Campo
6º Robson Ribeiro Dias - Se-
cretaria de Esportes/Indaiatu-
ba/Shimano
15º Lincoln do Vale Silva 
- Secretaria de Esportes/In-
daiatuba/Shimano
19º Rafael Pattero Rosa - Se-
cretaria de Esportes/Indaiatu-
ba/Shimano
24º Endrigo da Rosa Perei-
ra - Secretaria de Esportes/
Indaiatuba/Shimano

Amanhã, dia 10, ocorre a 23° 
Edição do Evolution of Fighters 
no SP EDLUTAS CT que fica 
localizado na rua Doutor José 
Cardeal, 863, Jardim Pedroso, a 
partir das 20 horas. O valor da 
entrada é R$30.

Segundo o organizador do 
evento, Edson Ronaldo, está edi-

ção será marcada pela oportuni-
dade de estreia de novos talentos 
e conta que a luta principal será 
bem complicada. “Tenho que fri-
sar a luta principal onde o atleta 
da casa, Danilo Ruiz, vai realizar 
uma luta com o invicto e duro opo-
nente Isacc ‘BOIKA’ Jordy que 
já lutou no Evolution. Na ocasião 

o oponente saiu vitorioso e agora 
enfrenta uma pedreira, pois vai 
lutar contra um adversário muito 
bom e dentro de sua casa”, conta.

Nesta edição, segundo Ronal-
do, não haverá lutas pelo cinturão. 
“Talvez na próxima edição que 
terá lutas femininas, combates 
masculinos em diversos estilos, 

prometendo ser quente assim como 
foram às outras edições”, revela.

O organizador ainda fala sobre 
o evento e convida a todos para 
prestigiar. “Os combates serão 
muito duros e vão trazer lutas 
cheias de emoção e o público irá 
assistir um verdadeiro show de 
MMA”, finaliza.

Combates 23° Evolution of Fighters

Kamilly Duarte x Kelly Souza
Cleberton Donizeti x Douglas Perreira
Rafael Texeira x Itamar Soares
Isaac Jordy x Danilo Ruiz (Luta Pricipal)
Tiago BJ x Cayo Brandão
Raphael Pessoa x  Ivair Junior
Guina Valério x  Dinho Santos
Din Silva x Saul Vieira
Antônio Souza x   Daniel Elias
Eduardo Moicano x Adriano Garcia
Thaiela Rainanara x Barbara Leite
Lucas Silva x Lucas Malaco

O ciclista indaiatubano surpreendeu todos os principais favoritos e garantiu a vitória
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Demônios da Garoa se 
apresenta no Indaiatuba Clube
Grupo realiza show no dia 14 de abril a partir das 21 horas; Ingressos já estão à venda

Mais Expressão

Feira de Troca de Livros acontece neste 
sábado na praça Dom Pedro

Secretaria de Cultura promove oito oficinas gratuitas

O grupo de  samba 
Demônios da Garoa 
irá se apresentar 

em Indaiatuba no dia 14 de 
abril a partir das 21 horas. 
O show acontece no Indaia-
tuba Clube e os ingressos já 
podem ser adquiridos nos 
pontos oficiais de venda. 
O convite custa R$ 100 
por pessoa e estão à venda 
no Jornal Mais Expressão, 
Tabacaria Candelária e res-
taurante Nakayoshi. 

O evento acomodará os 
presentes em mesas com 
oito lugares e será servido 
salgados e a bebida será 
cobrado a parte.

Mais informações pelo 
telefone (19) 99562-0725.

Grupo
“Demônios da Garoa” 

lenda viva da música bra-
sileira,  tem a “cara” de 
São Paulo, mas para isso, 
foi necessário encontrar 
um estilo, uma marca mui-
to própria,  a forma ori-
ginal de interpretar com 
humor o falar do cotidiano 
do  povo  pau l i s t a ,  que , 
hoje, todo mundo conhece 
através de mais de sete 

décadas da carreira deste 
surpreendente e animado 
grupo. É com humor, vo-
cais e arranjos bem estru-
turados, repertório exclu-
sivo, que os “Demônios da 
Garoa” comemoram mais 
de 70 anos de carreira , 
com est i lo ,  provocando 
em cada  ap re sen t ação , 
um entusiasmo singular 
na plateia. Agradam des-
de os  mais  ant igos  que 
acompanham a carreira, 
até os mais novos fãs, que 
descobriram a alegria e a 
personal idade marcante 
do Grupo, com suas vozes 
inconfundíveis. Os muitos 
p rêmios  concedidos  ao 
Grupo incluem os troféus 
Roquete  P in to  e  Chico 
Viola, o premio Sharp de 
musica (1995), o premio 
Ary Barroso (1998), a me-
dalha Anchieta da Câmara 
Municipal de São Paulo, 
o Disco de Ouro pelo CD 
– 50 anos – (1994), e é 
claro, o reconhecimento 
do Guiness Book, edição 
de 1994, como o Grupo 
mais antigo e em atividade 
no mundo. Presença cons-
tante nas comemorações 
da Cidade de São Paulo, 
os “Demônios da Garoa” 
estão trabalhando muito 
por todo Brasil. 

A primeira edição da Feira 
de Troca de Livros de 2018 será 
realizada amanhã, dia 10, das 9h 
às 12 horas. Com entrada gra-
tuita o evento acontece na Praça 
Dom Pedro II e é uma excelente 
oportunidade para renovar seus 
livros sem gastar nada. Para par-
ticipar é preciso levar uma obra 
literária e trocar por outra de 
interesse disponível no local. Há 

sempre boas opções para todas 
as faixas etárias. Apenas não se-
rão aceitos para troca, os livros 
didáticos, religiosos, de receitas, 
técnicos ou dicionários. Infor-
mações (19) 3894-1867.

Realizada pela Secretaria 
de Cultura, a Feira de Troca de 
Livros, teve sua primeira edi-
ção em 2011. O evento compõe 
as iniciativas da Prefeitura no 

campo literário, visando esti-
mular a formação do público 
leitor e o hábito da leitura entre 
os cidadãos de Indaiatuba. O 
acervo de livros para a feira 
é formado, prioritariamente, 
por doações espontâneas que 
podem ser efetivadas de se-
gunda a sexta, das 8h às 17h, 
no Centro Cultural Wanderley 
Peres, na Praça Dom Pedro II.

A Secretaria de Cultura pro-
move oito oficinas culturais 
gratuitas. Os temas abordados 
são Foto Autoral; Foto Con-
temporânea; Fotodocumentá-
rio; Vídeo com Smartphones;  
Documentário de Arquivo;  
Oficina Teatro – Comédia Na 
Prática; Oficina de Teatro Mu-
sical;  Oficina de Improvisação 
(Para Todos os Instrumentos) e  
Oficina de Literatura Escambaú. 
Confira abaixo as informações 
completas de cada oficina. Dú-
vidas ligar no (19) 3894-1867.

As inscrições das oficinas 
acontecem no dia 12 de março, 
no Centro de Convenções Ay-
dil Bonachela. Os documentos 
necessários são RG ou CNH 
e comprovante de endereço. 
Pede-se a doação de uma lata 
de leite em pó de 400g.

Oficinas
Foto Autoral - Com Ana Ca-
rolina Mora e Caio Narezzi
Idade: a partir de 14 anos
Dias 2, 9 e 16 de abril
Horário: 19h30 às 21h
Local: Centro Cultural Wander-
ley Peres
Vagas: 20

Foto Contemporânea - Com 
Ana Carolina Mora e Caio 
Narezzi
Idade: a partir de 16 anos
Dias 4, 11 e 18 de abril
Horário: 19h30 às 21h
Local: Centro Cultural Wander-
ley Peres
Vagas: 20
Fotodocumentário - Com Ana 
Carolina Mora e Caio Narezzi
Idade: a partir de 16 anos
Dias: 6, 13 e 20 de abril
Horário: 19h30 às 21h
Local: Centro Cultural Wander-
ley Peres
Vagas: 20
Vídeo com Smartphones - 
Com Ana Carolina Mora e 
Caio Narezzi
Idade: a partir de 14 anos
Dias: 3, 10 e 17 de abril
Horário: 19h30 às 21h
Local: Centro Cultural Wander-
ley Peres. Vagas: 20
Documentário de Arquivo - 
Com Ana Carolina Mora e 
Caio Narezzi
Idade: a partir de 18 anos
Dias: 5, 12 e 19 de abril
Horário: 19h30 às 21h
Local: Centro Cultural Wander-
ley Peres. Vagas: 20

Oficina Teatro – Comédia Na 
Prática - Com Roney Facchini
Dias: de 2 a 7 e de 9 a 14 de abril 
(serão 12 aulas terminando com 
uma apresentação)
Horário: semana das 19h às 22h 
/ sábados das 14h às 18h
Local: Novo Centro Cultural da 
Morada do Sol
Vagas: 12
Oficina de Improvisação 
(Para Todos os Instrumen-
tos) - Com Nelson Faria
Idade: a partir de 16 anos
Dias: de 7 a 11 de Maio de 2018
Local: Centro Cultural Wander-
ley Peres
Carga horária: 2 horas diárias 
Vagas: 30
Oficina de Literatura Escam-
baú - Com Guilherme Salla
Programação: Encontro inaugu-
ral “Abertura do Baú” (05/04) e 
mais duas sessões de aproxima-
damente 2 horas (12/04 e 19/04), 
totalizando 3 encontros e 6 horas 
de atividade;
Público alvo: Estudantes, lei-
tores, professores e público em 
geral;
Horário: das 19h30 às 21h30
Local: Biblioteca do E.E. Dom 
José Camargo Barros.



Michelle Valle disputa 
título de Miss São Paulo
Miss Indaiatuba é considerada uma das preferidas ao título estadual
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2ª edição da Feira Arte Mix acontece neste fim de semana
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O ariano entrou em seu inferno astral é muito 
comum ele se sentir mais fechado e voltado para si 
mesmo e seu mundo emocional. Nesse período sua 
energia vital pode ficar mais baixa e ao mesmo tempo 
o nativo consegue dar uma paradinha dentro de si 
para refletir sobre alguns sentimentos. O momento 
é ótimo para planejar algo novo. 

O taurino pode desenvolver um bom trabalho em 
equipe e sua vida tende a iniciar um novo ritmo onde 
sua vida social fica mais agitada e pessoas novas ou 
antigas surgem ou retornam a sua vida. Para quem 
é autônomo, os projetos irão dar muito certo. Talvez 
tenha que alterar pessoas da equipe, mas no geral, 
está super positivo para concretizar.

O geminiano se verá envolvido com mais foco 
e interesse em seus projetos profissionais e planos 
de carreira. Um novo rumo ou uma nova situação 
pode ocorrer nestes seus planos. Aproveite, pois o 
processo de renovação estará ocorrendo e depois de 
alguns meses, tudo estará bem diferente e melhor.

O canceriano começa a criar situações e pers-
pectivas para um novo rumo em sua vida, se o nativo 
trabalha com publicações, religiosidade ou viajens, 
nesse período poderá sentir uma grande expansão. 
Pessoas de longe ou que vem de longe pode trazer 
benefícios. Se vier a fazer uma viagem para longe 
nesse momento, será muito significativo.

Essa semana marca um momento para o leonino 
em que se sente mais fechado e olhando suas emo-
ções mais profundas. Esta é uma fase interessante, 
pois o leonino estará renovando algum aspecto dentro 
de si, um ciclo termina e inicia outro. Para alguns, é 
um momento de negociar, ou firmar uma sociedade 
ou parceria comercial, que favoreça alguns ganhos. 

O virginiano mais uma vez se vê envolvido em 
alterações em seus relacionamentos, tanto os pes-
soais, quando os profissionais. Pode sofrer algumas 
mudanças estruturais em sua vida. Mudanças em 
sua vida afetiva e profissional estão ocorrendo, no-
vos relacionamentos, acordos ou contratos tendem 
a aparecer nessa fase. Essas mudanças podem ser 
muito intensas e rápidas. Será preciso manter a calma.

O libriano está vivendo uma intensa fase de 
movimento e mudanças importantes em sua rotina, 
especialmente a de trabalho. Pode vir a ter um 
novo emprego (talvez mude de empresa) ou decidir 
trabalhar por conta própria, o que é interessante 
é que muitas mudanças estarão ocorrendo nesse 
setor de sua vida. 

O escorpiano começa a viver uma fase onde 
seu coração será tão solicitado, que poderá sofrer 
alterações ao longo das semanas. Filhos serão 
priorizados, o nativo pode vir a buscar prazeres 
e começar a pensar em se envolver mais seria-
mente com um novo amor. Sua vida emocional vai 
passar por uma revolução: solteiros encontram 
alguém e os casos tendem a buscar uma pessoa que os entenda 
melhor (nesse caso dependerá se o afeto é ou não genuíno).

O sagitariano estará mais fechado e introspectivo, 
mais voltado para suas emoções do passado, sua vida 
doméstica e os relacionamentos em família. Situações 
domésticas tendem a ocorrer como a compra ou venda 
de um imóvel ou mudanças em sua moradia. De qualquer 
forma sua vida pessoal, terá mudanças importantes. Um 
dos pais pode precisar mais de sua companhia e cuida-

dos (talvez aquele que tenha o mesmo sexo que você).

Essa semana marca o a grande possibilidade 
de ter maior movimento e novidades, relacionadas 
a acordos, processos jurídicos que são concluídos 
e negociações, que podem ganhar uma grande 
importância e apontar para mudanças em sua vida 
pessoal ou profissional. Talvez surjam oportunidades 
de lidar com irmãos (boa hora para ajustar as situações). Pequenas 
viagens podem ser mais freqüentes.

O aquariano pode estar trabalhando um pouco 
mais do que anteriormente, é que ele está vendo a 
oportunidade de começar uma nova e importante fase 
em sua vida material e financeira. Essa fase permitirá 
desenvolver projetos que levarão ao aumento de sua 
renda. É o começo de um ciclo de grandes possibil-
idades financeiras. 

Essa semana começa a fase de abertura de 
caminho e novas oportunidades em sua vida pes-
soal e profissional. Algumas  alterações podem 
começar a acontecer a qualquer momento (para 
piscianos solitários um novo amor), incluindo 
oportunidades ou colocações em outras áreas 
trabalhistas. Terá que cuidar um pouco mais de 
si, cuide de tua saúde.
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Michelle Valle carregará a faixa de Indaiatuba entre o grupo das 20 mais belas do estado

O concurso Miss São 
Paulo volta a ter uma 
participante indaiatu-

bana após a última represen-
tante da cidade não ter sido 
aprovada nas etapas elimina-
tórias em 2017.

Neste ano Michelle Valle, 
24 anos, formada em Lin-
guística, carregará a faixa 
de Indaiatuba entre o grupo 
das 20 mais belas do estado 
selecionadas após etapa que 
contou com mais de 170 me-
ninas de diversas cidades.

Aprovada na seletiva ocor-
rida no último dia 24 de fe-
vereiro na capital paulista, 
Michelle tem se empenhado 
para conquistar o título de Miss 
São Paulo após um jejum de 22 
anos, quando Daniela Zano-
tello foi eleita a mulher mais 
bonita do estado em 1996.

Indaiatuba sempre foi des-
taque na disputa estadual 
conquistando colocações de 
destaque na competição. Em 
2013, Mônia Knauf, chegou 
até o top 5 do certame, já em 
2015 e 2016 as representantes 
de Indaiatuba, Ester Coutinho 
e Nathália Quirino, respecti-
vamente, chegaram até o top 
10 do concurso. Em 2017, 
Letícia Barbosa, não con-
quistou os jurados durante a 
seletiva estadual, ficando fora 
da competição.

Com uma grande torcida 
na cidade e de várias locali-
dades, Michelle Valle, é tida 

como uma das favoritas à 
coroa estadual e se prepara 
diariamente com cuidados 
estéticos, físicos e psicológi-
cos para a edição 2018, que 
contará com novas regras.

Animada com a compe-
tição a Miss Indaiatuba, co-
menta sua expectativa: “Poder 
representar nossa cidade em 
um concurso tão grande como 
o Miss São Paulo é uma honra. 
Indaiatuba é a minha cidade, é 
a cidade dos meus pais e avós. 
Em mim estarão representados 
cada um de meus patrocinado-
res, cada abraço recebido na 
Parada de Natal, cada projeto 
social da cidade e toda a espe-
rança de, depois de 22 anos, 

conseguir o título estadual”.
O concurso promete ga-

nhar ares de reality show e 
contará com 5 episódios com 
eliminação de candidatas 
antes da grande final que será 
transmitida ao vivo pela TV 
Band no dia 31 de março.

Inscrições 
O concurso Miss Indaia-

tuba, já iniciou as inscrições 
para a eleição da nova repre-
sentante da beleza da cidade 
para 2018/2019.

As interessadas em par-
ticipar devem acessar o site 
www.missindaiatuba.com.br, 
atender aos requisitos interna-
cionais estéticos e comporta-

mentais, e preencher o cadas-
tro com suas informações. 
Neste ano as inscrições para 
o concurso Miss Indaiatuba 
são gratuitas e darão direito à 
participação nas etapas classi-
ficatórias, além de benefícios 
e brindes. O concurso será 
realizado em quatro etapas: 
Avaliação, Seletiva, Semifinal 
e Final.

A organização do evento 
é da Loggar Entretenimento 
e o concurso abordará, neste 
ano, a cultura e os costumes 
de Indaiatuba, envolvendo a 
população em ações sociais 
como o Programa Viver de 
Combate às Drogas e a Pro-
teção Animal.

Entre os dias 09 e 11 de 
março, o Polo Shopping In-
daiatuba receberá a 2ª edição 
da Feira Arte Mix, evento 
que reúne expositores de 
produtos artesanais e perso-
nalizados dos mais diversos 
segmentos, como decoração, 
cosméticos e perfumaria, 
produtos para pets, brinque-
dos, artigos para festas, do-
ces artesanais, entre outros. 
A Feira também conta com 
exposição de trabalhos de ar-
tistas da região e workshops 
de artesanato e personaliza-
ção com inscrições mediante 
doação de 1kg de alimento 
não perecível (exceto sal).

Nesta edição, a Feira 
Arte Mix está recheada 
de novidades em borda-
dos, crochê, artes plásticas, 
costura, saboaria, tapetes, 

enxovais, brinquedos, moda 
pet, bonecas, arranjos flo-
rais, cosméticos, acessórios 
de moda e beleza, gastrono-
mia artesanal, decoração e 
utilidades para o lar. Mais 
de 30 expositores, de In-
daiatuba e região, estarão 
presentes no evento.

Durante a Feira, o públi-
co também poderá conferir 
uma mostra de trabalhos de 
artistas da região. Estarão 
presentes no evento o ilustra-
dor Léo Tatarana, do Studio 
Léo Tatarana, e os artistas 
plásticos Rodrigo Bixigão, 
do Atelier Bixigão, e Ivanildo 
Gomes, da Associação dos 
Pintores com a Boca e os Pés.

Outro diferencial da Fei-
ra Arte Mix é a oferta de 
workshops gratuitos. Este 
ano, serão realizados cinco 

cursos, com 10 vagas cada, 
com os temas: confecção de 
porta documentos; pintura 
em tecido; pintura em MDF 
e pintura em tela. Os inte-
ressados devem entrar em 
contato com o SAC do Polo 
Shopping Indaiatuba pelo te-
lefone (19)3835-9000 e doar 
1kg de alimento não perecível 

(exceto sal). As doações serão 
destinadas à FUNSSOL.

A Feira Arte Mix é uma re-
alização da empresa Arabesco 
Design, que desde 2004 atua 
nos segmentos de Eventos, 
Entretenimentos e Promoções. 
Com trabalhos desenvolvidos 
em diversos Shoppings Cen-
ters do estado de São Paulo.

09/03 das 15h às 18h – SINGER
Confecção de porta documentos
Profª: Marina Oliveira
 
09/03 das 19h30 às 22h – 
Modelart Artesanatos
Pintura em tecido
Profª Andréia Macedo
10/03 das 10h às 13h - SINGER
Confecção de porta documentos
Profª: Marina Oliveira

 
10/03 das 15h às 17h30 – 
Modelart Artesanatos
Pintura em MDF
Profª Aniara Abreu
 
11/3 das 15h30 às 18h30 – 
Modelart Artesanatos
Pintura em Tela – Tinta à 
óleo c/ espátula
Profª Thelma Regina Fu-
lanetti

PROGRAMAÇÃO - Workshops
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Adelaide Decoração

Duas 
Rodas

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja

Na Adelaide Decorações você encontra o que há de melhor e mais 
moderno em persianas, cortinas, papel de parede, colcha sob medida, 
almofadas, pisos laminados/vinílico e tapetes tudo com os últimos 
lançamentos da nova coleção 2018. Atende diariamente no horário 
comercial e aos sábados com hora marcada. Pagamento com cartão 
e pode ser dividido em 5 vezes com cheque ou boleto. Faça um 
orçamento sem compromisso. Informe-se no 3894-4638/9.9763-2829. 

Foi na última quarta a inauguração do San Benedito Bar & Cozinha para imprensa, autoridades 
e convidados. Foi servido um delicioso coquetel com uma pequena mostra do cardápio da casa. 
Tudo muito saboroso e de muito bom gosto. Foi uma noite de muita alegria e encantadora. A casa 
oferecerá um cardápio diferenciado com peixes, frutos do mar, massas, risotos, grelhados 
com carnes nobres, além de petiscos para apreciar com o melhor chopp super gelado. Você 
poderá degustar também coquetéis, vinhos e destilados num lugar super aconchegante e 
acolhedor. Hoje e amanhã estará aberto a partir das 18h, a partir do dia 13: Toda Segunda-feira 
- fechado. De terça a domigo almoço a partir das 11h30. Já de quarta a sábado funcionará 
no almoço, Happy Hour e jantar a partir das 11h30 até o último cliente. O restaurante 
fica na Avenida Col. Antonio Estanislau do Amaral, 630 - Itaici - Fone: 3392-8556 (antiga 
Cantina da Gula). Vale a pena conhecer. Parabéns aos proprietários os Chefs Vitor Skif 
e Fábio Fonseca e Carla Luciana. Sucesso neste novo empreendimento

Casa da Esfiha
Promoção 

Esfiha do Dia

A A Nova Loja oferece o que há de mais moderno em vestidos 
de noiva. Tecidos nobres, com transparência, muita renda, cetim, 
brilho e pedrarias. Confira a nova Coleção Outono Bromélia com 
caimento impecável, simplesmente deslumbrante. Para quem vai 
casar é a melhor opção e ainda você pode alugar ou comprar. 
E para as madrinhas dê uma espiada na última coleção moda 
festa com as tendências e lindissímas cores. Vá conferir de perto. 
Demais! WhattsApp 9.9540-8836 e 3875-1760.

SEXTA-FEIRA É DIA DE HAPPY HOUR no Grenelle Gastro Pub, 
das 18h às 20h, todos os chopps pela metade do preço! E mais, por 
R$29,90 coma a vontade os petiscos mais pedidos (fritas, chicken 
wings, mini burguers e onion rings). Marque a família e os amigos 
e vão curtir juntos horas agradáveis! . Vale a pena experimentar! 
Avenida Conceição, 250 - Fone: 3834-4802. Bom demais!

Kostela do Japonês, costela super macia

SAN BENEDITO BAR & COZINHA É INAUGURADO

A Casa da Esfiha 
tem uma promoção 

especial para os 
clientes neste mês de 

fevereiro. Todos os 
dias, uma deliciosa 
esfiha com precinho 
especial para você. 

Escolha a ESFIHA DO 
DIA e aproveite!

17A
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Suporte de 
caramanhola 
feminino Calypso, 
excelente 
qualidade e lindo 
design para você 
ciclista que gosta 
de pedalar com 
estilo. Tudo isso 
e muito mais 
você encontra 
na Duas Rodas 
Bicicletas. Confira 
na Bicicletaria 
Duas Rodas 
Av. Presidente 
Kennedy, 624 - 
Fone: 3875-0269

Casamento de Kelly Bonequini e Alain Frederico. É a A Nova Loja 
homenageando seus cliente

Matheus e Letícia, noivos ansiosos para o casamento 
dia 31/03. Desejamos todo sucesso para o casal!

Léo Beguer

Cleiton, Karina e Letícia
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social & gastronomia
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ANIVERSARIANTES DO 
MÊS DE MARÇO - ATENTO

Carlos, 
Dorival e 

Emily, parte 
da equipe 
do Cintra 

Restaurante 
que é um 
sucesso!

Alunas Beatriz e Barbara realizam 
atividade de química no Colégio Meta

Rafaela aprovada em 1º 
lugar em Gestão Ambiental 
na Universidade Estadual de 
Mato Grosso do Sul

Prof Luiz Carlos e esposa Maria de Lourdes viajaram 
a Montevidéu para assistir jogo de Jonas Toró

Pedro aprovado em Medicina 
na Faculdade de Medicina de 
São José do Rio Preto e na 
São Leopoldo Mandic

Hoje, dia 9, é aniversário da nossa querida parceira 
Cíntia Larentis, da Floricultura Flor de Liz. A equipe do 
Grupo Mais Expressão deseja muitas felicidades!

Tiago Costa Cabeleireiro das Noivas 
com Ivanilde Reis Cerimonialista e 
Blogueira

Luiz e Rodrigo almoçando no Cintra Restaurante
Professora Ana Lúcia, Fabiana, Rafaeli, Jéssica do Cetec 
Técnico Centro de Estética e Cabelo

Romildo S. Viana 09/03Lindinaldo S.S. Junior 03/03

Sidnei Fabri Sena dia 09/03Juliana Dangel dia 14/03

FO
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Jacqueline Dos Santos 18/03Gilberto Paulino 24/03

Joaquina Da Silva 26/03 Josenilda Da Silva 23/03

Liliane Morais 23/03Katiana Laureano 18/02

Michael Fonseca 26/03Maria Soares 24/03

Ursula Rocha 17/03 Vanessa Tavares 21/03

Maurício Baroni, Leonardo Furlan, Daniel Timura e Pedro Civitella da equipe Bazinga do 
Objetivo , campeã do Torneio de Robótica FLL
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OS FAROFEIROS - Lançamento  -  Comédia  -  Classificação 12 anos  -  103 
minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (8)  a  Quarta (14):   16h30  /  18h50  /  21h10
Polo Shopping: Quinta (8),  Sexta (9),  Segunda (12),  Terça (13)  e  Quarta 
(14):   17h05  /  19h30  /  21h50. Sábado (10)  e  Domingo (11):   14h35  /  
17h05  /  19h30  /  21h50
..............................................................................................................................
O PASSAGEIRO - Lançamento  -  Ação / Suspense  -  Classificação 14 anos  
-  105 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8)  a  Quarta (14):   19h25
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8)  a  Quarta (14):   17h00  /  21h50
..............................................................................................................................
O INSULTO - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate após a exibição*  
-  Drama  -  Classificação 14 anos  -  112 minutos. Filme libanês finalista do 
“Oscar” 2018  na categoria “Melhor Filme Estrangeiro”
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (13):  19h45. *Atenção: para o Cineclube os ingresso 
tem preço de R$ 12,00 para o público em geral. Maiores de 60 anos pagam 
ingresso promocional a R$ 6,00
..............................................................................................................................
OPERAÇÃO RED SPARROW - 2ª semana  -  Thriller de Ação  -  Classificação 
16 anos  -  140 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá  -  atenção aos horários desta versão: Quinta (8),  Sábado 
(10),  Domingo (11)  e  Quarta (14):   17h35  /  20h30. Terça (13):   16h10. 
*Excepcionalmente na sexta, dia 9, e na segunda, dia 12, não haverá exibição 
desta versão
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente na Segunda (12):   17h35  /  20h30
..............................................................................................................................
A MALDIÇÃO DA CASA WINCHESTER - 2ª semana  -  Terror / Suspense  
-  Classificação 14 anos  -  100 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (8),  Sexta (9),  Segunda (12)  e  Quarta (14):   18h50  
/  21h05. Sábado (10),  Domingo (11)  e  Terça “Top” (13):   16h35  /  18h50  
/  21h05
..............................................................................................................................
PANTERA NEGRA - 4ª semana  -  Ação  -  Classificação 14 anos  -  134 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8)  a  Domingo (11),  na Terça (13)   e   na Quarta 
(14):   15h35  /  21h30. *Excepcionalmente na segunda, dia 12, não será exibida 
esta versão no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Segunda (12) e  na Quarta (14):  18h30. * Excep-
cionalmente na terça, dia 13, não será exibida esta versão no Polo
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (8)  a  Domingo (11),  na Terça (13)   e   na Quarta 
(14): 18h30. Segunda “Top” (12):   15h35  /  18h30  /  21h30
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Segunda (12) e na Quarta (14): 15h30. Terça 
“Top” (13):   15h30  /  18h30
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Quarta (14):   21h30
..............................................................................................................................
TRÊS ANÚNCIOS PARA UM CRIME - 4ª semana  -  Comédia Dramática  
-  Classificação 16 anos  -  116 minutos
Vencedor de 2 “Oscar”:  Melhor Atriz  e  Melhor Ator Coadjuvante
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Somente  Sábado (10)  e  Domingo (11):   15h00
..............................................................................................................................
50 TONS DE LIBERDADE - 5ª semana  -  Drama  -  Classificação 16 anos  
-  105 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (8),  Sexta (9),  Segunda (12)  e  Quarta (14):   20h40
Sábado (10),  Domingo (11)  e  Terça “Top” (13):   18h05  /  20h40
..............................................................................................................................
A FORMA DA ÁGUA - 6ª semana  -  Drama / Ficção / Romance -  Classifi-
cação 16 anos  -  123 minutos. O grande vencedor de 4 “Oscar” 2018:  Melhor 
Filme / Diretor / Direção de Arte / Trilha Sonora
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (8),  Sexta (9),  Segunda (12),  Terça (13)  e  Quarta 
(14): 20h15. Sábado (10)  e  Domingo (11):   17h30  /  20h15
..............................................................................................................................
DUDA E OS GNOMOS - 2ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  -  85 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (8)  a  Quarta (14): 15h00. “PROMOÇÃO SESSÃO 
FAMÍLIA”: PARA ESTE FILME, NO SÁBADO (10)  E  DOMINGO (11)  
-  INGRESSO ÚNICO R$ 6,00 POR ESPECTADOR
..............................................................................................................................
VIVA - A VIDA É UMA FESTA - 5ª semana  -  Animação  -  Classificação 
livre  -  97 minutos. Vencedor do “Oscar” 2018:  Melhor Animação
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente  Sábado (10)  e  Domingo (11):   14h10. “PRO-
MOÇÃO SESSÃO FAMÍLIA”: PARA ESTE FILME INGRESSO ÚNICO 
R$ 6,00 POR ESPECTADOR
..............................................................................................................................
O TOURO FERDINANDO - 9ª semana  -  Animação / Comédia / Aventura 
-  Classificação livre  -  97 minutos. Finalista do “Oscar” 2018  na categoria 
“Melhor Animação”
DUBLADO
Polo Shopping: Somente  Sábado (10)  e  Domingo (11):   14h10. “PROMO-
ÇÃO SESSÃO FAMÍLIA”: PARA ESTE FILME INGRESSO ÚNICO R$ 
6,00 POR ESPECTADOR
..............................................................................................................................
FALA SÉRIO, MÃE! - Voltando em cartaz  -  Comédia -  Classificação 10 
anos  -  79 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Somente  Sábado (10)  e  Domingo (11):   16h00. “PROMO-
ÇÃO SESSÃO FAMÍLIA”: PARA ESTE FILME INGRESSO ÚNICO R$ 
6,00 POR ESPECTADOR
..............................................................................................................................

O Mais Expressão esteve presente no evento FEIJUCA DA 
LAURINHA, evento, destinado a ajudar no tratamento da 
pequena Laurinha, que contou com a presença de Rogério 
Nogueira (Deputado Estadual), Rodrigo (pai da Laurinha), 
Valéria Pires (Cerimonialista), Prefeito Nilson Gaspar, 
Inês Giorgetti e o Vice Prefeito Túlio, todos unidos nessa 
campanha ‘”AME LAURINHA”.

Fazer a Barba nunca foi tão bom! Tradição no Estilo Cartola! 
Rua Treze de Maio, 637 - Centro. Fone: (19) 3329-3493

Na noite do dia 07/03, Fábio, Carla e Vitor, receberam 
convidados amigos e familiares para a inauguração do seu 
“San Benedito Bar & Cozinha”. A casa é linda e foi totalmente 
restaurada para os novos proprietários mostrarem a que 
vieram; foi servido uma pequena mostra do cardápio da 
casa, que demonstra a qualidade e bom gosto na elaboração 
dos pratos, tudo muito bem pensado para agradar a todo 
tipo de público, dos mais jovens aos mais experientes. 
Parabéns aos três mosqueteiros pela excelente iniciativa. 
Endereço: Av. Coronel Antônio Estanislau do Amaral, 630 
- Itaicí - Indaiatuba SP A casa irá funcionar, esta semana 
na quinta, sexta e sábado a partir das 18 hs; semana que 
vem: segunda fechado, terça abre para almoço as 11h30, de 
quarta a sábado, abre as 11h30 e vai até o último freguês e 
no domingo só almoço as 11h30.

Na noite do dia 06/03/2018, foi 
apresentado em um coquetel no Buffet 
Infinitiz, o que será a quarta edição do 
Rock in Heart. Em sua quarta edição, 
o Rock in Heart vem se mostrando, a 

cada ano, o evento mais esperado dos 
seguidores da VOLACC e daqueles 

que apreciam rock’n’roll. Assim, 
a cada ano é buscado aprimorar 

a festa, trazendo novas bandas e 
novidades para que aqueles que 

estiveram nos anos anteriores sintam 
vontade de participar novamente.

Na noite do dia 06/03, o 
Rotary Club de Indaiatuba 
Cocaes, realizou sua 31ª. 
Reunião Ordinária na Casa 
da Esfiha em Indaiatuba, 
a reunião contou com a 
presença do presidente do 
Rotary Club de Indaiatuba, 
Daniel Sombini, que veio 
trazer um convite para a 
festiva do dia das mulheres 
em seu clube.

TEMA DO DIA MUNDIAL DO RIM DE 2018 É “A MULHER E A 
DOENÇA RENAL’ SBN, alerta que cerca de 43% dos pacientes 
em hemodiálise são mulheres Para 2018, o tema do Dia Mundial 
do Rim elaborado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia – SBN, 
será “Saúde da Mulher – Cuide de seus rins”, já que neste ano a 
data irá coincidir com o dia Internacional da Mulher.

Na próxima terça-feira, 13 de março, o Topázio Cinemas irá 
exibir O Insulto, filme do diretor Ziad Doueiri. Ambientado 
em Beirute, o filme apresenta Toni, um cristão libanês 
que sempre rega as plantas de sua varanda, mas um dia, 
acidentalmente, acaba molhando Yasser, um refugiado 
palestino. Assim começa um intenso desacordo que evolui 
para julgamento com ampla cobertura midiática e dimensão 
nacional. O Insulto foi a primeira produção libanesa a ser 
indicada na categoria de Melhor Filme Estrangeiro no 
Oscar. O filme será exibido na próxima terça-feira, 13 de 
março, às 19h45 no Topázio Cinemas do Shopping Jaraguá 
Indaiatuba, e terá reprise no dia 17 de março, em horário 
a ser divulgado em nosso site www.topáziocinema.com.br. 
Para a sessão Cineclube, os ingressos têm preço único de 
R$ 12,00 para o público geral e de R$ 6,00 para maiores 
de 60 anos.

Cine Clube Topázio Cinemas



20A Mais Expressão

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!

Reunião do BNI Reference mais uma vez reúne mais de 60 
empresários.BNI mudando a forma de fazer negócios!

Tiago Costa e Iolanda Balanco. Uma parceria entre Tiago 
Costa Hair Stylist e Mermaid Hair Brasil para extensões de 
cabelos naturais na fita adesiva

Rafael cliente do Outlet dos Óculos

Prof. Marcela e Heloisa curtindo as novidades do espaço da 
Educação Infantil do Colégio Montreal reinaugurado em fevereiro

Helena, Guilherme, Prof. Isabel e Heloisa aproveitando as novidades 
do novo espaço da Educação Infantil do Colégio Montreal

Estudantes franceses que participaram de intercâmbio cultural no Colégio Objetivo Indaiatuba

Aline Orge Ortiz, do Le Paws Centro de Estética para Animais, 
que inaugurou recentemente na cidade na Rua Ignácio Ambiel 
Jr, 170 no Jardim Moacyr Arruda F. 98338-4505

A linda Sophia comemorou seus 5 aninhos de vida com uma 
maravilhosa festa no Buffet Villa Jujuba

Equipe sub 13 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente campeonato na cidade de Vinhedo

Equipe sub 11 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente campeonato na cidade de Vinhedo

Equipe sub 17 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente campeonato na cidade de Vinhedo

Equipe sub 15 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente campeonato na cidade de Vinhedo



        caderno de negóciosNº 787

LOCAÇÃO – SALÕES E SALAS

Centro (Ed. Ambassador)- SL0112
Sala Comercial 20M², 01 Wc, Ar Con-
dicionado, 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 + Condomínio 
R$405,00 + IPTU

Centro – SL00339
Sala comercial no Ed. Córdoba
50m² com 01 Wc (Sem vaga)
Cond. 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 
SL00302 
SALÃO COM 50m² com 1 wc no 
centro na rua Pedro Gonçalves 
R$ 1500.00 + iptu

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

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

CENTRO SL00337 
SALÃO EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 
RUA CANDELARIA  
80m² COM ESTACIONAMENTO P/03 
AUTOS E SISTEMA DE SEGU-
RANÇA
R$ 4.000,00

LOCAÇÃO - CASAS

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

VILA MARIA HELENA CA02833 
CASA DE FUNDO. ÁGUA E LUZ 
INDEPENDENTE 
1 DORM, BANHEIRO E COZINHA. 
R$ 600,00 + IPTU

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

RUA CANDELARIA PROX AV 
KENNEDY CA02684 
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, QUINTAL, E GARAGEM P/02 
AUTOS. 
R$ 1200,00 + IPTU 

CENTRO CA03030
IMÓVEL RESIDENCIAL OU CO-
MERCIAL 4 CÔMODOS 
R$ 1200,00 + IPTU

VILA RUBENS CA03026 
02 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), DUAS 
SALAS, COZINHA, A.S, VARAN-
DA E GARAGEM PARA CARRO + 
MOTO 
R$ 1300,00 + IPTU

VILA FURLAN CA03017 
DUAS CASAS 
FRENTE 02 DORM, SALA, COZINHA, 
1 WC, QUINTAL E DUAS VAGA 
COBERTA 
FUNDOS 01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, 1 BANHEIRO
R$ 1300,00  + IPTU

VILA GEOGIRNA CA03029
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
QUINTAL E GARAGEM COBERTA 
P/02 AUTOS
R$ 1350,00 

JARDIM AMERICA 
MOBILIADA. 03 DORMITÓRIOS (1 
SUÍTE), SALA, COZINHA, BANHEIRO 
E ÁREA GOURMET.
R$ 2200,00 + IPTU

CASA COMERCIAL NO CENTRO 
4 DORMITÓRIOS, 3 BANHEIROS, 1 
COZINHA E GARAGEM  
R$ 2500,00 + IPTU 

CIDADE NOVA CA 03024 
03 DORMITÓRIOS (2 SUÍTES). SALA, 
SALA DE JANTAR, JARDIM DE IN-
VERNO, EDÍCULA COM DORMITÓRIO 
SUÍTE E GARAGEM P/ 4 AUTOS
R$ 3000,00 + IPTU 

LOCAÇÃO – APARTAMENTOS

Solar dos girassóis AP00816 
{OPORTUNIDADE} sua chance de 
diminuir seu aluguel e morar em um 
condomínio com bastante área verde 
02 dormitórios, wc, sala, cozinha, 01 
vaga 
apto térreo  
R$ 500,00 + COND + IPTU (R$ 850,00)

KITNET CENTRO AP00787 
MOBILIADA  
R$ 600,00 + COND + 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)

Apartamento Centro AP00854 
02 dormitórios com armários (01 suíte), 
sala 02 ambientes, wc, cozinha com 
armários, A.S. 01 vaga. ( cond com 
piscina e salão de festa)
R$1.300,00 + Cond + IPTU
 
Torres da liberdade AP00590 
03 dormitórios (suíte), sala 02 ambien-
tes, cozinha planejada e 02 vagas. 
Área de lazer completo 
R$ 1500,00 + cond + iptu

Torres da liberdade AP00844
03 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE, E 2 
DORM COM AR COND), COZINHA 
PLANEJADAS, SALA 2 AMB, 2 VAGAS 
DE GARAGEM. Área de lazer completo.
R$1800,00 + COND + IPTU 

VENDA- APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

ITUPEVA AP00840 {COND DOS 
PÁSSAROS}
02 DORMITÓRIOS COM MÓVEIS 
PLANEJADOS, SALA, COZINHA PLA-
NEJADA, A.S, WC, E ACABAMENTO C/ 
PISOS PORCELANATO E UMA VAGA 
COBERTA.
R$ 220.000,00

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

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

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

Centro – AP00824
 01 dormitório, sala, cozinha, Wc e 01 
vaga (Apartamento com cozinha plane-
jada 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

APARTAMENTO CENTRO. AP00745 
03 DORM COM ARMÁRIOS, COZINHA 
PLAN, DORM P/ EMPR. E DUAS 
VAGAS. 140m²  R$ 800.000.00

VENDA – CASAS

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 armários), 
escritório, sala 02 ambientes, cozinha 
com armários, garagem.
R$ 275.000,00

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

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

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

Casa em Condomínio Flamboyant – 
CC00052
03 dormitórios (01 suíte), armários 
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 am-
bientes, cozinha, área de luz interna, 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, churrasqueira, 03 
vagas.
Todos os quartos e sala com preparo 
para ar condicionado.
Aceita permuta por terreno, apartamento 
ou carro.
R$ 415.000,00

VENDA - CHÁCARAS

Recanto Campestre: CH 00328
 03 dormitórios (01 suíte), sala, co-
zinha, 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, cozi-
nha americana c/despensa, sala de 
jantar, mezanino para TV.
Parte térrea: Sala grande
 Área externa: Churrasqueira, pis-
cina, 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, aquecedor 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, aque-
cedor solar instalado, lavabo e churras-
queira. Condomínio com infraestrutura 
completa, área de lazer com quiosque, 
churrasqueira e piscinas.
R$ 530.000,00 

Vila Suíça 
03 DORM (1 SUÍTE), SALA 2 AMB, 
COZINHA,  
ÁREA GOURMER E 4 VAGAS DE 
GARAGEM. R$ 600.000,00

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 am-
bientes, 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, pisci-
na, 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 ambientes, 
copa, cozinha planejada, despensa, 
área de serviço, quintal com forno a 
lenha, churrasqueira, piscina, Wc, 04 
vagas e portão eletrônico.
R$ 1.100.000,00

Res. Beira da Mata – CC00047
 Piso Superior: 03 dormitórios (01 
suíte), Wc,
Piso Inferior: 01 suíte, sala ampla, co-
zinha 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 ambien-
tes, escritório, copa, cozinha, despensa, 
lavanderia, vaga 06 carros, área de 
lazer com salão de festa, quadra de 
tênis, sala de ginástica, campo de fute-
bol e área de recreação infantil (aceita 
permuta por apartamento ou casa térrea 
em cond. Fechado). R$ 1.350.000,00

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

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA.107 – JD.SANTA CRUZ – R$250 MIL – 
dorm, sala, copa, coz, lavanderia, wc, edicula 
CA.210 – JD.SÃO FRANCISCO – R$240 MIL 
– 2dorms, sala, coz, wc
CA.232 – JD. BRASIL – R$170 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, 
CA.234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dorms, 
sala, coz, 2 wc, lavanderia, quintal, garagem 
descoberta para 5 carros.
CA250 – CENTRO – R$320 MIL – 2dorms (1st), 
sala, copa, coz americana, hall de entrada, wc,  
social, lavanderia, piscina, ar condicionado, 
portão eletrônico, garagem
CA257 – JD. PANORAMA – R$340 MIL – 
2dorms, sala, coz planejada, varanda, piscina, 
churrasqueira, quintal, garagem
CA.253 – JD.PEDROSO  R$200 MIL – 2dorms, 
sala, coz, dispensa, wc, lavanderia, garagem
CA.267 – JD.PANORAMA – R$360 MIL – 
2dorms, sala, coz planejada, varanda, piscina, 
churrasqueira, garagem
CA.268 – JD. PANORAMA – R$380 MIL – 
2dorms, sala, coz planejada, varanda, lavan-
deria, wc social, garagem
CA.269 – JD. PANORAMA – R$355 MIL – 
2dorms, sala, coz planejada, lavanderia, wc 
social, ar condicionado, piscina, churrasqueira, 
quintal, garagem
CA.270 – JD. PANORAMA – R$390 MIL – 
2dorms (1st), sala, coz planejada, varanda, 
lavanderia, wc social, piscina, churrasqueira, 
garagem

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$380 MIL 
– 3dorms(1st), sala, coz, wc, piscina, churras-
queira, garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$690 MIL – 3 
suites, sala 2 ambientes, coz planejada, lavan-
deria, lavabo, 2 wc social, churrasqueira com 
pia, aquecedor solar, quintal, garagem coberta 
para 2 carros.
CS.329 – VL.RUBENS – R$470 MIL – 3 dor-
ms(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 – 3dor-
ms(1st), sala, coz, lavabo, lavanderia, garagem. 
CA.369 – PQ.INDAIA – R$370 MIL – 3dor-
ms(1st), sala, copa, coz, escritório, 2wc, lavan-
deria, garagem coberta para 2 carros. 
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 plane-
jada, lav., 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 ambientes, coz planejada, la-
vanderia, wc, lavabo, churrasqueira, garagem 
para 3 carros, 

CS.321 – VL BORGHESE – R$ 1.600.000,00 
– 3dorms planejados (2 st), sala 2 ambientes 
com lareira, lavabo, varanda, lavanderia, es-
critório, dispensa, wc, churrasqueira, fogão á 
lenha, garagem para 4 carros
CA.367 – COND.MONTREAL – R$390 MIL 
– 3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz ame-
ricana, lavanderia, WC, churrasqueira c/pia, 
garagem coberta para 1 carro e descoberta 
para 1 carro.
CA.425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 
– 4dorms (2st), sala 3 ambientes, coz plane-
jada, lavabo, varanda, lavanderia, dorm de 
empregada, dispensa, piscina, churrasqueira,  
gramado, quintal, pomar, garagem 

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$360 MIL – 
3dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, wc, 
lavanderia, garagem coberta para 2 carros.
AP.517 – JD.RENATA – R$200 MIL – 2 dor-
ms, sala em l, coz, wc, lavanderia, garagem 
coberta com portão eletrônico indovidual.
AP.524 – CIDADE NOVA – R$800 MIL – 
3dorms (1st), sala, coz, varanda, wc, gara-
gem coberta para 2 carros.
AP.542 – CHACARA DO TREVO – R$370 
MIL – 3dorms(1st)sala de estar e jantar, va-
randa, coz, 2 wc, ar condicionado, 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
AP.556 – PQ INDAIA – R$240 MIL - 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, sacada, 1 vaga de 
garagem, moveis planejados
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, 1 vaga de garagem, 
moveis planejados

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

CHÁCARAS E SÍTIOS

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
 
CH703. – JD. PANORAMA – R$850 MIL – 
dorm, sala, coz, wc, campo de futebol, garagem
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$106 
MIL – 930m²

CH.728 – RECANTO CAMPESTRE AN-
DROVANDIA – R$425 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc, varanda, pomar, área gourmet no 
alicerce, garagem
CH.734 – JD.PANORAMA – R$ 960 MIL – st, 
sala de estar e jantar, lavabo, coz planeja-
da, copa, lavanderia, dorm. De empregada, 
dispensa, edícula, sacada, piscina, churras-
queira, pomar, quintal, garagem
CH.737 – RECREIO CAMP.INTER.VIRACO-
POS – R$70 MIL – 1050m²
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 cober-
ta, pomar, cercado com alambrado.
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 
64.534m² - 1 casa de 5 comodos, 2 casas 
de 4 comodos, galpão de 150m2, tanque de 
água, nascente com córrego, piscina 3x5m, 
plantação de uva. Ao lado estamos venden-
do outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 
– dorm, sala, coz, wc
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm, 
coz, wc
JD.MORADA DO SOL –R$600,00 – dorm, 
sala, coz, wc
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
JD. OLIVEIRA CAMARGO – R$ 660,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$680,00 – dorm, 
sala, coz, wc
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
VL.ALMEIDA – R$1100,00 – 2dorms(1st), 
sala, coz, wc, garagem
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3dorms, sala, 
coz, wc, garagem para 1 carro
VL.ALMEIDA – R$1600,00 – 4dorms, sala 
de estar e jantar, coz, 2wc, 2 vagas de 
garagem
COND. MONTREAL – R$2.200,00 – 3dorms 
(1st), sala de estar e jantar, coz americana, 
lavanderia, garagem coberta para 2 carros                           
PARK REAL – R$2300,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz planejada, wc, lavanderia com 
armários, churrasqueira, garagem
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMER-
CIAL – 3dorms(1st), sala, coz americana, 
WC, as, entrada de carro.
ALTOS DE ITAICI – R$3.700,00 – 4dorms 
(3sts), sala 2 ambientes, coz planejada, 
dispensa, wc social, garagem p 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3dorms c/saca-
da 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, pisci-
na, 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.MONTE VERDE – R$1000,00 – 2dorms 
(1st), sala 2 ambientes, coz americana plane-
jada, wc, 1 vaga descoberta 
JD.NELLY – R$1320,00 – 3dorms(1st), sala, 
coz, WC, 1 vaga de garagem 
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
CIDADE NOVA I – R$2450,00 – Duplex, 3dor-
ms (1st), sala, coz com ae, 2wc, lav.anderia, 
2sacadas (1com churr, 2 vagas de garagem 
coberta

SALÃO

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 ga-
ragem, no edifico : elevador, escadas, serviço 
de limpeza, 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.
VL.CASTELO BRANCO – R$1200,00 – 38m², 
2wc, 1 vaga de garagem
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m², 2wc, 
1 vaga de garage, sacada, ar condicionado, 
montado para estetica

TERRENOS

VL.HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com 
quadra
JD.SANTIAGO– R$2200,00 – 3030 m², água 
e luz

GALPÃO

PQ.DAS NAÇÕES – R$3.600,00 – 2wc, mesa-
nino com escritório, copa e wc
JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  219m², 
escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 
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ref. site 852002 – Pq. São Lourenço- 3 dormt/ 1 
suíte/ 2 salas / wc / coz planej/ lavand / churr/ quin-
tal /piscina/ despensa/ wc /3  gar/ R$680.000,00

ref. site 501002 – Jd. Vila Paradiso- 4 suítes/ 1 
dormt e wc de servç/  3 salas / 7 wc / 2 hidro/ 
coz planej/ lavand/ varanda gourmet/ piscina 
aquecida / Sauna/  6 gar R$1.3000.000,00

ref. site 150002 – Jd. Esplanada - 3 dormt/ 1 
suíte/ closet/ sala 2 amb/ coz planej/ escri-
tório/ 2 wc / churrasq/ 4 gar R$700.000,00

ref. site 76568 - Vila de todos os santos - 3 
dorm. / sala / coz. / copa / wc / as / gar. / R$ 
1.400,00 + IPTU

ref. site 550691 – Jd. Eldorado – 2 casas - 3 dormt/  
2 salas/ coz /wc / edícula com coz/ despens/ wc / 2°  
casa  -2 dormt /1 suite/ sala/ coz/ wc / lav/ quintal/ 
canil/ 5 gar / R$600.000,00 / R$2.500,00 + IPTU

ref. site 71942  - Vl. Suíça - 3D.(suite) / sala 2 
amb. / lavabo / coz./ copa / despensa / wc./ 
as. / piscina / chur. / gar. R$ 1.800,00 + IPTU

ref. site 90338  - portal do sol -  3 dorm.
(suíte) / sala / lavabo / wc / coz. / as / chur. 
/ gar.2 vagas. R$ 280.000,00

ref. site 810002 - Edifício Sonia Maria - 3 dor-
mt/ 1 suíte / sala jantar- TV/ coz/ wc / lavand/ 
2 gar / varanda R$1.500,00 / R$400.000,00

ref. site 959891 – Jd. Pedroso - 3 dormt/ 1 
suite/  3 wc /  lavabo/ sala 2 amb/ coz planej/ 
lavand / quintal/ 4 gar R$2.500,00 + IPTU

ref. site 411002 – Jd. Regina - 1 dormt/ sala/ 
coz/ wc / lavand/ R$850.00

ref. site 561002 – Jd. Paulista - 3 dormt/ 1 
suite /sala/ coz planej/ wc / lavand /  3 gar / 
jardim R$1.6000,00

ref. site 960002 - Lagos de Shanadu - 4 dormt/ sala 2 
amb / coz /wc / lav / quiosque c/ churr/ piscina/ campo 
de futebol/ vestiário/2 wcs / canil/ 6 gar R$3.000 + IPTU
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VENDE-SE CASAS INDAIATUBA
OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM MORADA 
DO SOL. 03 DORMITÓRIOS (01SUITE) DE 
R$270.000,00 EM OFERTA SOMENTE PARA 
O MES DE MARÇO POR R$230.000,00 03 
DORMITÓRIOS, SUITE, GARAGEM, BOM 
ACABAMENTO EM LOTE DE 125M2. F=99762-
7997/3935-3294 CORRA!!.
JD.COLIBRIS, 02 DORMITÓRIOS (01 Suíte) 
SALA- COZINHA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, 
GARAGEM P/02 AUTOS. OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! EM OFERTA PARA O MÊS DE 
JANEIRO DE: R$300.000,00 POR APENAS: 
R$245.000,00 AC. FINANC, OU TERRENO 
NO NEGÓCIO. F=19/99762-7997/3935-3294 
CORRA!!
JARDIM HUBERT: 03 DORMITÓRIOS (01 
SUITE) COZINHA AMERICANA-MEZANINO 
NOS FUNDOS - GARAGEM C/PORTÃO 
ELETRONICO – LOTE DE 130M2. OPOR-
TUNIDADE ÚNICA!! DE R$290.000,00. EM 
OFERTA DURANTE O MÊS DE MARÇO POR 
R$260.000,00 ACEITA LOTE/ FINANCIAME-
NO. TEL: 19-99762-7997/3935-3294.CORRA!!
OFERTA INACREDITÁVEL!!!! NAIR MARIA EM 
SALTO 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!!!! F=19-99762-
7997/3935-3294.

JARDIM ADRIANA- EXCELENTE CASA EM 
DOIS PAVIMENTOS, SENDO NO PAV SUPE-
RIOR: 3 DORMS (1 SUITE) WC SOCIAL, SACA-
DA COM PORTA BALCÃO COM VISTA PARA O 
PARQUE ECOLÓGICO-E NO PAV INFERIOR: 
SALA 02 AMB. –LAVABO, WC SOCIAL, LAV., 
EDICULA   E GRANDE ESPAÇO DE TERRENO 
C/ PISO IDEAL PARA PISCINA, GAR. COM 
PORTÃO ELETRONICO. DE R$350.000,00 EM 
OFERTA DURANTE O MÊS DE MARÇO POR 
R$300.000,00 CORRA!! TEL:19-/997627997

APARTAMENTO VENDE-SE
APTO NO COND. NACÕES JD.ALICE, TÉRREO, 
C/ 2 DORM –SALA-COZ-WC-LAV. E 01 VAGA DE 
GARA. REFORMADINHO.LINDO!! EM OFERTA 
PARA O MÊS DE MARÇO. DE:  R$220.000,00 
POR APENAS: R$185.000,00 AC.FINANCIA-
MENTO. F: 19-99762-7997/3935-3294.CORRA!!

SÍTIOS VENDE-SE
SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 
DORMITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARANDA-
DA, GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE CULTURA, 
BOSQUE, ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES C/ PEI-
XES ABASTECIDO COM ÁGUA POR GRAVIDA-
DE,  DIVERSAS ÁRVORES FRUTÍFERAS, PLAY 
GROUD ,A 12 KM DO CENTRO,  R$390.000,00 
ACEITA IMÓVEL EM INDAIATUBA DE IGUAL 
OU MENOR VALOR.ESTUDA ENTRADA + 
PARCELAMENTO. F=19-99762-7997/3935-3294

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 99762-7997

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 ABASTECIDO 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.ESTUDA ENTRADA + PARCE-
LAMENTO. F=19-99762-7997/3935-3294

JARDIM ADRIANA- EXCELENTE CASA EM DOIS PAVIMEN-
TOS, SENDO NO PAV SUPERIOR:03 DORMITÓRIOS (01 
SUITE) WC SOCIAL, SACADA COM PORTA BALCÃO COM 
VISTA PARA O PARQUE ECOLÓGICO-E NO PAV INFERIOR: 
SALA 02 AMBIENTES –LAVABO, WC SOCIAL, LAVANDERIA, 
EDICULA   E GRANDE ESPAÇO DE TERRENO COM PISO 
IDEAL PARA PISCINA, GARAGEM COM PORTÃO ELETRO-
NICO. DE R$350.000,00. EM OFERTA DURANTE O MÊS DE 
FEVEREIRO POR R$280.000.00 CORRA!! TEL:19-99762-7997

TERRENO VENDE-SE
PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA 
RUA) 150M2 – PLANÍSSIMO – R$1030,00P/ 
M2 -ESCRITURADO. F=19-99762-7997/3935-
3294

ALUGA-SE CASAS INDAIATUBA

D.MORADA DO SOL (ANT-58): PAV . INF. 01 
DORM. -COZ. –WC – LAV – GARAGEM R$ 
700,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-58): PAV . SUP. 
02 DORM.-SALA -COZ. –WC – LAV – SACADA 
R$ 850,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-64) (PAV.SUP.) 01 
DORM–SALA -COZ. –WC – LAV – GARAGEM 
R$ 650,00  + IPTU 
JD.MORADA DO SOL (ANT-80)(FUNDOS) 
01 DORM. -COZ. – SALS- WC – LAV – SEM 
GARAGEM R$ 600,00
JD.MORADA DO SOL (ANT-82) (PAV.SUP). 01 
DORM.-SALA -COZ. –WC –SEM GARAGEM 
R$ 550,00 

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL INDAIATUBA 

JD. MORADADO SOL (ANT-70) R$600,00 (EM 
FRENTE A LOJA SONHO MEU)
JD. MORADADO SOL (ANT-82) R$800,00

CASAS

CA03781 – VL. BRIZZOLA - 3 dormitórios (1 suíte), sala, 2 
WCs e 2 vagas R$350.000,00
CA03776 – JD. MOACYR ARRUDA - 3 dormitórios, sala, 2 
WCs e 2 vagas. R$350.000,00
CA03515 – PQ. BOA ESPERANÇA - 2 dormitórios (1 
suíte), WC com AE, sala, cozinha planejada com geladeira, 
microondas e mesa, lavanderia, churrasqueira, garagem 
para 2 carros, cerca elétrica, alarme e portão eletrônico 
com trava. R$380.000,00
CA03146 – HOMERO ZOPPI - 3 dormitórios (1 suíte), 
sala 2 ambientes, cozinha, área de serviço e garagem p/ 5 
carros c/ portão eletrônico. R$550.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03779 – ITAICI - 2 dormitórios, sala, WC, cozi-
nha, lavanderia e 3 vagas. R$300.000,00
CA03735 – MONTREAL RESIDENCE - 3 dormitó-
rios (1 suíte), 2 WCs, jardim externo e churr., casa 
preparada p/ ar condicionado e aquecedor elétrico e 
2 vagas de gar. sendo 1 coberta. R$450.000,00
CA03757 – VISTA VERDE - 3 dorms (1 suíte c/ 
ar condicionado), WC com box blindex, cozinha 
planejada, sala ampla 2 ambientes, lavanderia e 
churrasqueira. R$430.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, 
escritório, lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo, 
sala de jantar, cozinha, área gourmet, piscina pre-
parara p/ iluminação, cascata em granito preparada 
para aquecedor solar, paisagismo e 4 vagas (2 
garagens cobertas). R$840.000,00
CA03782 – COND. ESPLENDOR - 5 suítes c/ AE, 
hidro e sacadas (1 suíte master c/ closet), 2 cozi-
nhas (1 interna planejada), sala de jantar e estar, 
jd. de inverno, piscina c/ cascata, aq. solar, área 
de lazer completa e 3 vagas de garagem cob e 3 
descob. R$1.615.000,00

TERRENOS

TE01277 – COND. TERRA MAGNA – 360m². R$220.000,00
TE01641 – EUROPARK – 3.000m². R$1.050.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03429 – JD. MORADA DO SOL – 3 cômodos c/ 
gar. R$650
CA02594 – CENTRO – 3 cômodos s/ gar. R$700 
isento de IPTU
CA0903 – JD. PAU PRETO – 3 cômodos c/ gar. 
R$750 + IPTU
CA03196 – JD. POMPEIA – 3 cômodos c/ gar. 
R$700,00 + IPTU
CA03584 – JD. RENATA – 3 cômodos c/ gar. 
R$980,00 + IPTU

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA03511 – SANTA ELIZA – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$750,00 + IPTU
CA2010 – JD. REGENTE – 2 dorms (1 suíte), sala, coz e 
gar. R$850,00 + IPTU
CA02997 – JD. PAU PRETO – 2 dorms, sala e coz. 
R$900,00 + IPTU

VENDAS

LOCAÇÃO

AP01140 – ED. GIOVANA – 3 dorms (1 suíte c/ hidro), 
sala, escrit, coz. plan e 3 vagas. R$3.000,00 + IPTU + 
Cond.

SALAS COMERCIAIS

SL0139 – ED. AMBASSADOR – 30m². R$1.000,00 incluso 
IPTU e Cond.
SL00307 – DIPLOMAT OFFICE & MALL – 40 m². Esta-
cion. rotativo. R$1.000,00 + IPTU + Cond.
SL00369 – ED. OFFICE PREMIUM - 40m², WC feminino e 
masculino e cozinha. R$1.200,00 + IPTU

SALÕES COMERCIAIS

SL00366 – JD. MORADA DO SOL – 90m² c. WC 
fem. e masc. R$1.000,00 + IPTU.
SL00364 – CENTRO – 33,50m² c/ WC. R$1.000,00 
+ IPTU
SL00352 – CENTRO – 125m² c/ banheiro. 
R$1.500,00 + IPTU
SL00343 – CENTRO – 84m² c/ WC, estac, ar cond 
e elevador. R$3.000,00 + IPTU
SL00330 – CENTRO – 420m² c/ recepção, coz, 
escritório, 2 banheiros. R$5.000,00 + IPTU
SL00322 – CENTRO – 350m² C/ 3 WCs (sendo 1 
esp), coz e estac. R$7.500,00 + IPTU

CHÁCARA

CH00625 – COND. REC. DAS FLORES - 4 dor-
mitórios (1 suíte), 2 salas, 3 banheiros, cozinha, 
lavanderia e 2 vagas de garagem. R$3.000,00 + 
IPTU + Cond.

GALPÃO

GL00198 – AMERICAN PARK EMP.NR – 400m². 
R$4.500,00 + IPTU
GL00209 – PARK. COM. DE INDAIATUBA – 
1.047m². R$12.000,00 + IPTU

TERRENOS

TE0832 – CIDADE NOVA – 402m². R$2.000,00
TE01658 – REC. CAMP. JOIA – 7.200m². 
R$6.000,00

APARTAMENTOS

AP01315 – PORTAL DAS FLORES - 3 dormitórios com 
AE, sala, cozinha planejada, lavanderia, WC e garagem. 
R$280.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / GUA-
RUJÁ – SP - 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro, sacada e 1 vaga de garagem no boulevard. 
R$320.000,00
AP01276 – ED. JARDINS DI BARI - Apto mobiliado - 2 
dormitórios com A/E e cama (1 suíte), sala com sofá, 
TV, lustres, papel de parede, cozinha com estufa e 
cooktop. R$340.000,00

CHÁCARA

CH00624 – VALE DO SOL - 3 dormitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, lavanderia, piscina 6x4, churrasqueira 
com pia e 1 banheiro e garagem. R$470.000,00
CH00619 – REC. CAMP. DE VIRACOPOS - 2 dormitó-
rios, sala, 2 WCs e 2 vagas. R$600.000,00

CA03027 – JD. MORADA DO SOL – 2 dorms, sala, coz e 
gar. R$950,00 + IPTU
CA1889 – VL. BRIZZOLA - 2 dorms, sala, copa, coz, gar. p/ 
2 carros. R$1.100,00 + IPTU
CA1301 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, sala, cozinha 
e gar. R$1.100,00 + IPTU
CA02086 – JD. ALICE - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar p/ 
2 carros c/ portão eletrônico. R$1.100,00 isento de IPTU.
CA03775 – JD. TROPICAL - 2 dorms, sala, coz e garagem. 
R$1.100,00 + IPTU
CA02141 – JD. MORADA DO SOL - Frente c/ 2 dorm, sala, 
coz e gar. p/ 1 carro e casa do fundo c/ 1 dorm, sala e coz. 
R$1.200,00 + IPTU
CA03783 – JD. ITAMARACÁ - 2 dorms (1 suíte), sala, coz. 
c/ AE e garagem para 2 carros. R$1.200,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03779 – MORADAS DE ITAICI - 2 dormitórios, sala, 
1 banheiro, cozinha, lavanderia e 3 vagas de garagem. 
R$1.200,00 + IPTU + Cond.
CA02900 – PQ. DOS GUARANTÃS - 3 dorms (1 suíte), sala, la-
vabo, coz, lavand, churrasq e 2 vagas. R$1.900,00 + IPTU + Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 más-
ter), sala 2 ambs, coz. plan, lavand. plan, escritório, 
lavabo, piscina, 1 dorm, WC, área c/ churr, sauna e 
4 vagas. R$5.000,00 + IPTU + Cond.

CASAS COMERCIAIS

CA03715 – CENTRO – 2 dorms, 2 salas, coz, recepção c/ 
gar. e casa de fundos. R$2.500,00 + IPTU

APARTAMENTOS

AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz, 1 vaga. 
R$750,00 + IPTU + Cond.
AP0223 – COND. VILLAGE AZALEIA - 3 dorms, sala, coz, 
1 vaga, área de lazer. R$750,00 + IPTU + Cond.
AP00780 – ED. ROCCAPORENA - 1 dorm c/ AE, sala, coz. 
planejada e 1 vaga de carro. R$900,00 +_ IPTU + Cond.
AP00991 – ED. ROCCAPORENA – 1 dorm, sala, coz e gar. 
R$950,00 + IPTU + Cond.
AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, coz. 
plan. e 1 vaga. R$1.500,00 + IPTU + Cond.
AP00855 – PQ. BOA ESPERANÇA - 3 dorms (1 suíte), 
cozinha, sala e 2 vagas de gar. R$1.800,00 + IPTU + Cond.
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Casas 2 dorms – 
Financiamento pela 
caixa ecônomica do 
terreno e da cons-
trução. Consulte-nos 
F. (19) 98136-7331 / 
(19)3885-4500 CRE-
CI 74.092
Casa com 2 dorms no 
Jd. Pedroso R$190 
MIL - F. 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do sol 
R$290 MIL F.  98136-
7331 CRECI 74.092
Casa com 3 dorms 
no Altos de Itaici 
R$850 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa de 3 dorms na 
Vl Maria Helena com  
at : 2700m², para 
construtores é pos-
sível desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - F. 
98136-7331 CRECI 
74.092
Imperdível! Per-
muta-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 voltar até 30mil 
reais. F. 3017-2608 / 
9.9762-7997 / 3935-
3294

Jd.  Col ibr is ,  2 
dormitórios (1 su-
íte) sala, cozinha, 
wc social, lavan-
der ia ,  garagem 
p/ 2 autos. Opor-
tunidade única!! 
Em ofer ta  para 
o mês de janeiro 
de: R$300.000,00 
p o r  a p e n a s : 
R $ 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 
ac .  F inanc ,  ou 
terreno no negó-
cio. F.3017-2608 
/  99762-7997 / 
3935-3294
Jardim Hubert : 
3 dormitórios (1 
s u i t e )  c o z i n h a 
americana-meza-
nino nos fundos - 
garagem c/portão 
eletronico – lote 
de 130m2. Opor-
tunidade única!! 
R $ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Aceita lote/ finan-
ciameno. F. 3017-
2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294.
Oferta inacreditá-
vel! Nair Maria em 
salto sp, próximo 
a cobreq, em lote 
de 180m2 04 cô-
modos e entrada 
para autos, ape-
nas: R$200.000, 
es tuda 50% de 
e n t r a d a  6 0  x 
R$1650,00 direto 
com o proprietá-
rio. F. 3017-2608 
/  99762-7997 / 
3935-3294.

Nair Maria em Sal-
to SP, próximo a 
Cobreq, em lote 
de 180M2 4 como-
dos e entrada para 
au tos ,  apenas : 
R$200.000, estuda 
50% de entradA 60 
x R$1650,00 direto 
com o proprietário. F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294.
Vi la  Br izo la  – 
CA02996 - Casa 
frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitó-
rio, Wc. Casa fun-
dos – 01 dormitó-
rio, cozinha, Wc. 
R$210.000,00  F. 
3875-2215
Montreal - Vendo casa 
fino acabamento, com 
agua quente, captação 
de água da chuva , 
lavabo, suíte master, 
2 Demi suíte, chur-
ra., etc. R$470.000 F.: 
9.8151-0501
Excelente casa ter-
rea no Parque São 
Lourenço a 50m do 
Parque das Frutas, 
3 dorms., 1 suíte, 
1wc social, coz c/ 
armarios , lavanderia 
coberta e fechada. 
Quintal c/ churras-
queira, 2 garagens 
cobertas, portão ele-
tronico. Bairro dife-
renciado, bem arbo-
rizado e fácil acesso 
ao Centro e a Rod. 
SP75. Documenta-
ção ok!  R$400.000. 
Aceito permuta com 
chacara no Mostei-
ro de Itaici. F.: (19) 
3875-0423 / 99346-
7999. tratar com pro-
prietário. 

Vila Maria Helena 
ou troca por casa 
menor valor -  2 
casas - AT: 370m² 
R$450.000,00 tra-
tar com proprietá-
rio F. 9.9237-6716
V e n d e - s e  o u 
t r o c a - s e  c a s a 
Jd. Monte Verde 
(tratar com pro-
prietário) - 2 dor-
ms internos + 1 
quarto e uma suíte 
(ambos externos), 
cozinha com ar-
mários planejados, 
ambiente aberto 
com sala, quarto 
com armário pla-
nejado, AS, área 
gourmet e piscina. 
Ótima localização, 
garagem p/ 2 car-
ros, aquecedor so-
lar, cerca elétrica, 
alarme de seg., e 
portão eletrônico. 
Per to  de pada-
ria, supermerca-
do, etc. A.T : 250 
m² ; A.C 140 m². 
F. 3816-2011 ou 
9.7119-8369
Vila Nossa Se-
nhora Aparecida 
(troco menor va-
lor) - vale a pena 
ver. Casa vaga, 
super nova com 5 
dorm. (1 suíte), 3 
vagas a 1 quadra 
da Av. Pres. Ken-
nedy e 1 quadra da 
Av. Conceição em 
frente ao Parque 
Eco lóg ico .  Rua 
do  Subway  R$ 
585.000,00. Tratar 
com o proprietá-
rio F. 9.8817-5312 
(whatsapp) 

Vende-se casa Jd. 
Esplanada I - 3 
dorm. + 1 suíte, sala 
de jantar,cozinha, 
planejada, garagem 
para 2 carros. Edí-
cula, churrasquei-
ra. AT 300m² ; AC 
190m²  Valor: R$ 
680.000,00. F.: (19) 
98324-3243
Montreal 3 d (1 
suít),Excelente, 3 
wc, sala ampla con-
jugada com cozinha 
funcional. Ótimas 
áreas de churras-
queira, Whatsapp: 
19-997519921. Creci 
65362.
Vendo casa com 
2 dorm. , 2 wc, 2 
garagens cobertas, 
construção nova 
bem acabada. Não 
atendo corretores. 
Fotos no whats app. 
F.: (19) 99429-7099
Compro casa velha 
para demolir. Fone: 
(19) 99166-8272
Jd. União – 2 dormi-
tórios sendo 1 suíte, 
2 salas, 2 banheiros, 
cozinha, lavanderia e 
2 vagas de garagem. 
R$235.000,00. Acei-
ta financiamento. F. 
99721-0395

 
Casa Parque das 
Nações - 2 dorm. 
, sala, cozinha, wc 
social e garagem 
coberta.Valor: R$ 
950,00 (incluso iptu). 
Tratar com proprie-
tário. F.: (19) 99107-
4095
Jd. Esplanada II - 3 
dormitorios (1 suíte), 
sala 2 ambientes, 
cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, 
garagem para vários 
carros e nos fundos 
com 1 dormitório, 
cozinha grande e ba-
nheiro. R$2.200,00 
+ IPTU Fone: (19) 
99778-4336

Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dor-
mitórios (1 suite c/ 
armários embuti-
dos), sala, lavabo, 
cozinha, lavande-
ria, churrasqueira 
e 2 vagas de gara-
gem. R$1.900,00 
+ IPTU + Cond. 
Fone: (19) 99778-
4336
Centro - 1 dormitó-
rio, sala, cozinha, 
banheiro, lavande-
ria. (sem garagem). 
R$700,00 isento de 
IPTU. Fone: (19) 
99168-6945

 
Apto com 3 dorms 
na Cidade Nova 
R$ 800 MIL - (19) 
98136-7331 CRE-
CI 74.092
Apto com 2 dor-
ms no Jd. Renata  
R$200 MIL - (19) 
98136-7331 CRE-
CI 74.092
Apto com 3 dorms 
no bairro chácara 
do trevo R$370 mil 
- (19) 98136-7331 
CRECI 74.092 
Vendo ou troco 
apartamento Jar-
dim Umarama por 
terreno de menor 
va lor .  Negociar 
direto com o pro-
prietário. F.: (19) 
98282-9020
A p t o  B o s q u e 
Campinas 1 dorm. 
F.:F:974 053 774 
Vila Furlan -  2 
dormitórios + de-
pendências e a 
vaga de garagem. 
R $ 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 
Fone: (19) 99721-
0395
Cocais II - 2 dor-
mitórios, banheiro, 
sala, cozinha, la-
vanderia e 1 vaga 
de garagem cober-
ta. R$200.000,00. 
Fone: (19) 99168-
6945

Apartamento no 
Cond. Nacões Jd. 
Alice, térreo, com 
02 dorm, sala, co-
zinha, wc, lavan-
deria e 1 vaga de 
gar., reformadinho.
Em oferta para o 
mês de março. 
De: R$220.000 por 
apenas: R$185.000 
Ac.financiamento. 
F. 9.9762-7997 / 
3935-3294

 
Ed. Royale -  3 
dormitórios com 
armários (2 suítes), 
banheiro, sala, co-
zinha planejada, 
lavander ia ,  va -
randa gourmet e 
2 vagas de gara-
gem no 2º subsolo. 
R$2.000,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99168-6945
C i d a d e  N o v a 
próx. Av. Kenedy 
: 2 dorm. (1 suíte), 
sala 2 ambientes, 
cozinha grande c/ 
armário, 1 vaga na 
garagem, excelente 
prédio c/ apenas 6 
aptos. Valor : R$ 
1.450,00 c/ gás, 
iptu, s/ condomínio. 
F.: (19) 99744-1974
C i d a d e  N o v a 
próx. Av. Kenedy 
: 3 dorm. (1 suíte), 
sala 2 ambientes, 
cozinha grande c/ 
armários, 2 vaga 
na garagem, ex-
celente prédio c/ 
apenas 6 aptos. 
Valor : R$ 1.600,00 
c/ gás, iptu, s/ con-
domínio. F.: (19) 
99744-1974
Cocais II - 2 dor-
mitórios, banheiro, 
sala, cozinha, la-
vanderia e 1 vaga 
de garagem co-
berta. R$1.000,00 
+ IPTU + Cond. 
Fone: (19) 99168-
6945

 
Vale Do Sol,  4 
dorm, AT 1550m2, 
D o c u m e n t a d o 
p a r a  t r a n s f e -
rência imediata. 
R $ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , 
W h a t s a p p :  1 9 -
997519921. Creci 
65362.
Sítio em Piedade 
SP, 26.000m², casa 
c/ 3 dorms, 2 wcs , 
toda avarandada, 
gramada,  pomar, 
área de cultura, 
bosque, água de 
mina, 1 tanques 
com peixes abas-
tecido com água 
por gravidade,  di-
versas árvores fru-
tíferas, playground, 
a 12 km do cen-
tro R$390.000,00 
aceita imóvel em 
Indaiatuba de igual 
ou menor valor. 
Estuda entrada + 
parcelamento. F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294
Villagio D’amore 
– 63m², 2 dormi-
tórios, área de la-
zer completa e 1 
vaga de garagem. 
R $ 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Fone: (19) 99721-
0395

 
Loteamento Jd. 
Residencial Dona 
Lucilla -  Terrenos 
de 300 m² E 378 
m². Valores á partir 
de R$ 240.000. F. 
3875-2215
Mosteiro de Itaici– 
TR00794 - Terre-
no de 2.500 m² R$ 
370.000 F. 3875-
2215
Oportunidade! Jd. 
Império (Vila Pa-
raty) – TR00799 - 
150m² preço de lan-
çamento. R$89.990 
F. 3875-2215
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Corolla XEI 2.0, pra-
ta, Flex, automático, 
km:102.266, por R$ 
56.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070

 
Ofereço-me para 
serviços de babá e 
acompanhante de 
idosos (com veículo 
próprio). Falar com 
Leila (19) 3825-0708 
ou (19) 98227-5759 
- (19) 98899-2457 
(whats app)
Ofereço-me para 
fazer trabalhos de 
corte de grama e 
limpeza de terreno. 
Tenho máquina. Tra-
tar com Denis (11) 
952237579

O f e r e ç o - m e 
como pedre i ro , 
encanador e re-
formas em gerais 
(Construção civil) 
João (19)98329-
8580.
O f e r e ç o - m e 
como passadeira 
(exper iência de 
6 anos na área) 
para empresas ou 
serv iço part icu-
lar. Favor entrar 
em contato com 
Regiane F.: (19) 
99308-6581
O f e r e ç o - m e 
como cuidadora 
de idosos, crian-
ç a s  p e s s o a s 
com necessida-
des especiais e 
etc .  Atendimen-
to Residencial e 
hospi ta lar  poço 
referências e ex-
periência conta-
to Evelyn - 19 9 
88694313 ou 19 
9 94466299

Jard. Bréscia, ex-
celente localização 
e topograf ia AT 
200m2. Documen-
tado para trans-
ferência imediata. 
R$159.000,00 rua 
A, Whatsapp: 19-
997519921. Creci 
65362.
J a r d i m  T u r i m 
- 150 m² ; docu-
mentação ok; R$ 
108.000 F. 9.8294-
3074
Vendo/ Troco : 
terreno de 300 m² 
plano, melhor local 
Jd. Esplanada I à 
500 metros da Av. 
Parque Ecológico, 
5  m i n u t o s  d o 
centro, próximo ao 
colégio Objetivo 
e o novo Sumer-
bol, padaria Suiça 
e Gianinni. Fácil 
acesso à rodovia. 
Aceito terreno de 
menor valor em 
loteamento aber-
to. Doc. OK. F.: 
(19) 99321-2684 
(whatsapp) / (19) 
98131-5384 - Va-
lor R$ 230.000,00 
(tratar com pro-
prietário)
Lote Industrial Fi-
nanciado, direto 
com o proprietário, 
em até 36x. Fone: 
(19) 99166-8272
Terreno Indus-
t r i a l  –  V i tó r i a 
Martini - 1000m². 
R$470.000,00 à 
vista. Fone: (19) 
99166-3272

 
Loja alugo mais 
dois pisos 150 m² 
junto ou separado 
Cidade Nova próxi-
ma a Avenida Con-
ceição F.: F:974 
053 774 
Salão e galpão 
no Cidade Nova, 
400m². Valor tratar 
com o proprietário. 
F. 9.9292-4120
Salão Odontoló-
gico – Jd. União 
- 40m² mobiliado, 2 
banheiros e gara-
gem para 2 carros. 
R$25.000,00 Fone: 
(19) 99778-4336
Centro – SL00323 - 
Salão c/ 30M² E 01 
Wc. R$ 1.100,00 R. 
15 de Novembro, 
432 F. 3875-2215

 
Taças grandes (24 
unidades) de vinho 
e água R$ 150,00 
F.:  (19) 98366-3278
C a b e c e i r a  d e 
cama  King madei-
ra escura R$ 70,00 
F.: (19) 98366-3278
Procuro geladeira 
usada funciona-
do para doação F. 
98201-7566
Cabeçote  F ia t 
Dally 35.10 iveco 
- R$ 3.000,00 Fa-
lar com Paulo (19) 
3835-3350

Máquina de lavar 
Eletrolux. F. (19) 
98143-4184.
Troco várias bici-
cletas novas por 
carro R$ 25.000,00 
F.: (19) 3835-3350 
Paulo
Bicicleta dupla alu-
mínio - Rua Alberto 
Santos Dumont n. 
73 próximo ao cemi-
tério Candelária Sr. 
Fernando 
Motor arranque 
Fiat Dally 35.10 Ive-
co R$ 350,00 Fa-
lar com Paulo (19) 
3835-3350
TV full HD Smart 
wi-fi - LG, 43 pole-
gadas. R$ 1.100 F. 
9.8151-0501
Máquina amassa-
deira, sovadeira com 
extrusora/moldor. R$ 
450 F. 9.8151-0501
Guarda roupa - 2m 
x 2,20 de altura, es-
pelho, porta de cor-
rer R$ 380 F. 9.8151-
0501
Ventilador turbo si-
lencioso, seminovo 
R$ 150 F. 9.8151-
0501
Transformador 
220/110 v R$ 350,00 
F.: (19) 3835-3350 
Falar com Paulo
Bicicleta motobike 
R$ 180,00. Tratar 
com Claudionor F.: 
(19) 3885-3741
Jogo de lanterna 
corsa classic valor 
R$ 100,00. Tratar 
com Claudionor  F.: 
(19) 3885-3741

Vendo Título do 
Clube 9 de Julho 
(19) 99621-3220

 
Ford Focus Tita-
nium 2.0, 2012, 
Flex, Bege, automá-
tico, km: 33.000, por 
R$ 78.990,00 à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento  
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra , F. 
(19)97409-7070.
Fit EX, 2016, Flex, 
Azul, automático, 
km: 28.000, por R$ 
62.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Cruze 1.4 Turbo, 
2017, preto, automá-
tico, Flex, km: 8.163, 
por R$ 87.990,00, à 
vista. Aceito carro 
como parte de pa-
gamento e financio 
também.Entre em 
contato com Alexan-
dra, F. 97409-7070.
Onix  1 .4  LTZ , 
2017, preto, Flex, 
km: 28.650, por R$ 
54.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.

Fox 1.6, I- Motion, 
Flex, prata, por R$ 
42.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Fox 1.6, prata , 
Flex, manual,km: 
54.000,  por  R$ 
43.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
(19)97409-7070
M a r c h ,  1 . 0 S , 
completo,manual, 
Flex, preto, por 
R $  3 3 . 9 9 0 , 0 0 , 
km:47.600, por R$ 
33.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.

Onix 1.4 LT, 2016, 
automático, pra-
ta, Flex, por R$ 
45.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
:(19)97409-7070.
Etios Sedan Pla-
t i num,  manua l , 
preto, Flex,banco 
de couro, 2016, 
k m : 7 6 0 0 0 ,  p o r 
R$ 47.990,00, à 
vista. Aceito car-
ro como parte de 
pagamento e f i-
nancio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Vende se ou troca 
Agile 1.4 flex 2010 
completo - ar abai-
xo da tabela R$ 
20.000,00  - carro 
impecável , pou-
co rodado F.: (19) 
97422-4078



Classificados20B



21BClassificados



22B | Mais Expressão | Serviços / Utilidades



Mais Expressão | 23B

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de logística (PCD)

Auxiliar de marceneiro

Consultor de vendas

Costureiro

Cozinheiro

Empregado domestico

Gerente balconista 

Lavador de auto

Marceneiro

Mecânico de manutenção 

a diesel

Motorista de caminhão 

basculante

Oficial de Serviços Gerais

Operador de Caixa  (PCD)

Operador de Empilhadeira

Operador de Torno Co-

mando numérico

Polidor de automóveis

Repositor de mercadorias

Sushiman 

Técnico de televisão

Técnico em Manutenção 

Elétrica de maquinas

Vendedor 

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  – Experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba. 
Para trabalhar em Limpeza de empre-
sas e condomínios. Disponibilidade 
para trabalhar aos finais de semana.
AUXILIAR DE JARDINAGEM - Ex-
periência em corte de grama, ma-
nuseio de máquina costal, poda de 
arvores, etc. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
ENCARREGADO (A) OPERACIO-
NAL – Ensino médio completo. Co-
nhecimentos em Informática. Expe-
riência em supervisão de funcionários 
da área de Portaria e Limpeza. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade de ho-
rário. CNH B. Irá dirigir os carros da 
empresa em Indaiatuba e região.
OPERADOR DE MAQUINA CON-
VENCIONAL – Ensino médio com-
pleto. Curso de Metrologia e Leitura e 
Interpretação de desenho. Desejável 
Técnico em Mecânica, Automação 
Industrial ou cursos relacionados. 
Residir em Indaiatuba. Disponibi-
lidade de horário. Experiência em 
Produção.
OPERADOR DE CENTRO DE USI-
NAGEM - Experiência em Ferramen-
taria. Usinagem de peças técnicas 
com tolerâncias e acabamentos. 
Bons conhecimentos em Interpreta-
ção de Desenhos Técnicos. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. Disponibili-
dade de horário.
PASSADOR (A) – Ensino fundamen-
tal. Experiência na área de produção. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilida-
de de horário.
PCD (PESSOA COM DEFICIÊN-
CIA) – Para trabalhar nas áreas de 
Limpeza e recepção. Residir em In-
daiatuba.
PORTEIRO VIGIA  – Será contratado 
para cobertura de férias de funcio-
nários. Para trabalhar em empresas 
e condomínios. Possuir experiência 
em controle de acesso, ronda e mo-
nitoramento. Ensino médio completo. 
Conhecimentos em Informática. Re-
sidir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
ZELADOR – Experiência na função. 
Experiência em Pintura, reparos elé-
tricos e encanamento. Para trabalhar 
em condomínios em Indaiatuba. En-
sino fundamental completo. Residir 
em Indaiatuba. CNH AB.
VENDEDOR (A) – Ensino médio 
completo. Bons conhecimentos em 
Informática. Para trabalhar em Co-
mércio do Ramo de material de cons-
trução. Desejável possuir experiência 
neste segmento. Residir em Indaiatu-
ba. Disponibilidade 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

AJUDANTE DE MOTORISTA (8267):

ANALISTA DE EXPORTAÇÃO JUNIOR (8266):

ANALISTA LOGÍSTICO (8194): 

ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123): 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (8247): 

ASSISTENTE ALMOXARIFE (8269): 

ASSISTENTE COMERCIAL (8248): 

ASSISTENTE DE FATURAMENTO (8243): 

ASSISTENTE EM PÓS VENDAS (8250): 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8270):

AUXILIAR DE ALMOXARIFE (8252): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8264):

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8272):

COMPRADOR (8190): 

ESTAGIÁRIO  SEGURANÇA DO TRABALHO 

(8232): 

ESTÁGIO EM ENGENHARIA (8230): 

ESTÁGIO TÉCNICO (8231): 

LÍDER PRODUÇÃO (8208): 

MECÂNICO MONTADOR (8271): 

MOTORISTA (8268)

MOTORISTA ENTREGADOR (8261):  

OPERADOR LOGÍSTICO (8259): 

OPERADOR MULTIFUNCIONAL (8240): 

PROGRAMADOR DE TORNO CNC (8215): 

PROJETISTA (8203): 

TÉCNICO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (8263):

TECNICO ELETROTECNICA/ ELETRÔNICO 

(8242):  

TÉCNICO QUÍMICA/ COLETOR DE AMOS-

TRAS (8146): 

TECNICO SEGURANCA DO  TRABALHO (8251):  

VENDAS INTERNAS (8238): 

VENDEDOR INDUSTRIAL EXTERNO (8214): 

Interessados 
entrar no site 

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

Porteiro – Masculino. Ter experiência em Portarias de condomínios residenciais, disponibilidade para 
trabalhar na escala 12X36 e conhecimento de informática. Indispensável ter conhecimento no Sistema 
Acesso Fácil. Desejável CNH A/B (carro e moto) e condução própria.
Porteiro – 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.
Auxiliar de Serviços Gerais - Masculino. Experiência na função. Desejável conhecimentos com serviços 
gerais de limpeza, jardinagem, pequenos reparos na área hidráulica e elétrica, e manutenção de piscinas.

Empregos
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