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Ainda estamos no mês 
de março e o Impôstometro 
mantido pela Associação 
Comercial de São Paulo 
registra a marca dos 500 
bilhões de impostos já pagos 
pelos brasileiros.

Os Correios tem desafiado 
a paciência dos brasileiros com 
atrasos, reajustes, prejuízo e 
greve. Em busca de uma solu-
ção para Indaiatuba, o vereador 
“Cebolinha” tem se mobilizado 
para tentar resolver a situação. 

A equipe do Grupo de 
Ajuda dos Amigos Defi-
cientes de Indaiatuba (Gaa-
din) de basquete em cadeira 
de rodas terá seis atletas que 
irão disputar o Mundial de 
Basquete na Alemanha.

O Emotion Park, maior 
parque de trampolins itine-
rante do Brasil, estará no local 
com 250 m² de pura diversão, 
incluindo 21 camas elásticas 
de diferentes tamanhos inter-
ligadas.

Rose, Rodrigo e Amanda, proprietários da Influx com sua competente equipe composta por Bruno, 
Simone, Jade, Karine e Carolina. Confira nosso social na página 17. 

Na manhã de quarta-feira, 
dia 14, em coletiva de impren-
sa, a Prefeitura de Indaiatuba 
e a Bayer S.A. assinaram o 
termo de cooperação sobre 
o projeto que visa reduzir a 
gravidez não desejada na ado-
lescência (jovens até 19 anos).

Já está a todo vapor as 
preparações para a 13ª edição 
do Frutos de Indaiá. E assim 
como acontece em todos os 
anos, um show musical fina-
liza a noite de premiação. E 
para este ano grandes nomes 
da música sertaneja estão 
sendo cotados.
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Piá será o técnico do 
Paraciclismo no Mundial

Impostômetro registra 
500 bilhões de impostos 
pago pelos brasileiros

Vereador Cebolinha 
tenta reunião com 
diretoria dos correios

Seis atletas do 
Gaadim vão para o 
Mundial na Alemanha

Parque Gigante de 
Trampolins estreia 
no Polo Shopping 

Prefeitura e Bayer 
se unem para reduzir 
gravidez na adolescência

Dupla sertaneja 
será atração no 13º 
Frutos de Indaiá

ELIANDRO FIGUEIRA

GIULIANO MIRANDA RIC-PMI

Rápido Sumaré faz nova proposta 
para reembolso dos cartões da Citi

Paralamas do Sucesso 
se apresenta amanhã 

em Indaiatuba 
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Jardim Morada do Sol 
comemora 38 anos de história

O bairro mais popular e populoso de Indaiatuba foi fundado no dia 19 de março de 1980, por meio do decreto municipal 2.081, aprovado pelo 
ex-prefeito Clain Ferrari, e é o retrato do progresso de Indaiatuba nos últimos anos.

O atleta Armando Camargo Filho ‘Piá’ da equipe de Indaia-
tuba foi convocado para ser o técnico da Seleção Brasileira no 
Mundial de Paraciclismo de Pista que será realizado de 18 a 
25 de março, no Velódromo Olímpico do Rio.
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Editorial
Gravidez na adolescência
Esta semana a Prefeitura de Indaiatuba e a Bayer S.A. 

assinaram um termo de cooperação com o objetivo de 
diminuir a incidência de gestação na adolescência, visto 
que muitas delas engravidam por falta de informação e 
por não conhecer os métodos contraceptivos. 

No Brasil, de acordo com a Organização Mundial da 
Saúde, dos 68,4 mil bebês nascidos de mães adolescentes, 
mil são de meninas entre 15 a 19 anos. As taxas se referem 
ao último período analisado - entre 2010 e 2015.

Tendo em conta que a gestação na adolescência é tam-
bém uma questão de saúde pública, a prefeitura quer com 
o novo projeto orientar adolescentes meninas, meninos e 
família quanto à importância e os perigos de uma gestação 
não planejada.

A adolescente que tem um filho em sua adolescência 
acaba abandonando seus estudos e às vezes até o seu traba-
lho e muitas ainda se tornam mães solteiras, uma vez que 
alguns “pais” acabam não assumindo a responsabilidade.  

Conversar com os filhos sobre ter filhos é importante 
para que uma gestação não desejada interfira de forma 
negativa dentro de uma família. Esclarecer também sobre 
os métodos contraceptivos é de suma importância, uma vez 
que neste caso também podemos falar sobre as doenças 
sexualmente transmissíveis.

O fato é que, com ou sem educação sexual, ao chegarem 
ao último ano do Ensino Médio, quase 50% dos garotos e 
garotas já se tornaram ativos sexualmente e precisam de 
informações mais precisas e atualizadas, além de mais 
acesso aos contraceptivos. Além disso, os adolescentes que 
não estão adequadamente informados sobre prevenção, ou 
que só ouvem falar de abstinência, têm mais possibilidade 
de engravidar do que aqueles que conhecem as opções 
de controle de natalidade, incluindo a contracepção de 
emergência, e como consegui-las. 

Por isso a importância de pais, escola e o poder público 
se juntarem para que cada mulher tenha o seu filho quando 
quiser e tenha a oportunidade de fazer um planejamento 
familiar para que desta forma o bebê seja bem vindo tanto 
pela mãe, quanto pelo pai e pela família.

Artigos Enquete

Debora Pereira, 21 anos, 
Auxiliar Administrativa
Gosto, a cidade é linda mesmo 
nos bairros mais pobres

Gabriella Alves, 19 anos, 
Estudante
Gosto, Parque Ecológico é 
perfeito

Ursulina Maria, 61 anos, 
aposentada
Gosto, adoro está cidade

Vanessa Ferreira, 28 anos, 
Desempregada
Gosto, tudo o que eu procuro 
encontro na cidade

Bruna Aparecida, 29 anos, 
Manicure
Gosto, cidade maravilhosa

DOR NO LOCOMOTOR

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.
17 SAB 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
17 SAB 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
18 DOM.   NÃO OPERA
19 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
19 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
19 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
19 SEG. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
19 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
19 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
20 TER. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
20 TER. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
20 TER. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
20 TER. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
20 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
20 TER. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
21 QUAR. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
21 QUAR. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
21 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
21 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
21 QUAR. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
21 QUAR. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
22 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
22 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
22 QUIN. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
22 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
22 QUIN. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
22 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
23 SEX. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
23 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
23 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
23 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
23 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
23 SEX. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

RADARES DIAS - 17 A 23/03

UMA das queixas mais frequentes no consultório é a dor. È um sintoma com o 
qual o cliente chega preocupado: - Será alguma coisa grave, doutora? De fato, a dor 
é sintoma relacionado com várias doenças, mas na rotina, após uma atenta anamnese, 
exame físico geral e no ponto onde se localiza a referida dor, em boa parte dos casos, 
felizmente, eu chego à hipótese diagnóstica de dor osteoarticular, ou seja, dor rela-
cionada ao aparelho locomotor.

 A conduta médica é duplamente terapêutica, pois ao orientar brevemente o clien-
te, eu, que tenho uma escoliose moderada, também faço um oportuno alongamento 
no meio da jornada. Entretanto, é também frequente ouvir uma justificativa: - Mas 
doutora, não posso fazer ginástica, por causa disso e daquilo...  Enfatizo que trata-se 
de alongamento, não há restrições.  Quanto mais você se alongar, mais flexibilidade 
e facilidade de movimento terá. E idade ou condicionamento físico não importam, 
quem é sedentário também pode e deve fazer. Cada qual sabe até onde pode ir, pois 
o próprio corpo alerta sobre os exageros.

E na próxima consulta, que notícia boa quando pergunto sobre a referida dor: - Ah, 
aquela dor? Ah, aquela dor sumiu!  O alongamento torna-se prazeroso quando realizado 
em consonância com a estrutura e a flexibilidade de cada pessoa, proporciona consci-
ência corporal e com isso reduz o estresse, contribui para o alinhamento da postura, 
relaxa, favorece a coordenação motora e o melhor da medicina integrativa: bem estar.

O que você acha 
da cidade de 
Indaiatuba?

Você sabe qual foi o primeiro laptop do mundo ??
Hoje com todo o avanço no mercado de smartphones, os notebooks por 

terem também a carecterista da mobilidade ainda são uma alternativa para 
quem trabalha ou quer apenas usa-lo para diversão.

Contudo, apesar de serem amplamente utilizados diaramente, muitos dos 
fatos sobre os laptops ainda são desconhecidos . 

Por exemplo , o GRID compass 1101 foi lançado em 1982 pela GRID Sys-
tems Corp, o GRID era considerado  primeiro laptop do mundo porque era 
pequeno o suficiente pensando 10 libras. Foi projetado para executivos de 
empresas , por meio de militares dos EUA foram usados em campo e também 
estava a bordo do ônibus especial discovery em Julho de 1985 e utilizado 
em diversas missões da NASA. Ele tinha um formato 
de “concha” que unia a tela e teclado por meio de do-
bradiças e custava em torno de US $ 8.200 dólares.

Apesar desse primeiro sucesso , não houve deman-
da na época por computação portátil que durou pelo 
menos 20 anos até os  notebook , netbooks 
e celulares ultra avançados  que se torna-
ram onipresentes em nossas vidas no dia 
de hoje.

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.) 

ATITUDES MEDÍOCRES
PESSOAS INTELIGENTES FALAM SOBRE IDEIAS; PESSOAS COMUNS 

FALAM SOBRE COISAS; PESSOAS MEDÍOCRES FALAM SOBRE PESSO-
AS. Paulo foi transferido de projeto. Logo no primeiro dia, para fazer média com 
o chefe, saiu-se com esta: – Chefe, o senhor nem imagina o que me contaram a 
respeito do Carlos. Disseram que ele…Nem chegou a terminar a frase, o chefe 
aparteou: – Espere um pouco, Paulo. O que vai me contar já passou pelo crivo 
das três peneiras? – Peneiras? Que peneiras, chefe?  – A primeira, Paulo, é a da 
VERDADE. Você tem certeza de que esse fato é absolutamente verdadeiro? – Não. 
Não tenho não. Como posso saber? O que sei foi o que me contaram. – Então sua 
história já vazou a primeira peneira. Vamos então para a segunda peneira que é a da 
BONDADE. O que você vai me contar, gostaria que os outros também dissessem 
a seu respeito? – Claro que não! Nem pensar, Chefe. – Então, sua historia vazou a 
segunda peneira. Vamos ver a terceira peneira que é a NECESSIDADE. Você acha 
mesmo necessário me contar esse fato ou mesmo passá-lo adiante? – Não chefe. 
Passando pelo crivo dessas peneiras, vi que não sobrou nada do que iria contar – 
fala Paulo, surpreendido. – Pois é Paulo. Já pensou como as pessoas seriam mais 
felizes se todos usassem essas peneiras? – diz o chefe sorrindo e continua: – Da 
próxima vez em que surgir um boato por ai, submeta-o ao crivo dessas três penei-
ras: VERDADE, BONDADE, NECESSIDADE, antes de obedecer ao impulso de 
passá-lo adiante, porque:  se você quiser progredir na vida fale de ideias., pense 
como pode melhorar as coisas. Invista em você, faça treinamentos. Venha para o 
Signa1 nos dias 23-24 e 25-03-2018, inscreva-se www.signatreinamentos.com.br 
telefone 019-3875.7898.
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Prefeitura e Bayer se unem para 
reduzir gravidez na adolescência

RENATA LIPPI A. LEMUCHI RIC/PMI

O termo de cooperação visa orientar os adolescentes e a família quanto a gravidez não desejada

Prefeito solicita aumento de repasse para a saúde em audiência com o ministro
RECURSO
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Mais Expressão

Vice-prefeito e representante da Bayer oficializam o acordo de cooperação para a implantação do projeto

Na manhã de quarta-
-feira, dia 14, em co-
letiva de imprensa, 

a Prefeitura de Indaiatuba e a 
Bayer S.A. assinaram o termo 
de cooperação sobre o projeto 
que visa reduzir a gravidez 
não desejada na adolescência 
(jovens até 19 anos).

O contrato inicialmente 
terá duração de um ano, porém 
poderá ser estendido por até 5 
anos. “As ações de planejamen-
to tem início a partir de agora, 
com a assinatura, e os bairros 
que receberão este benefício 
serão mapeados em conjunto 
pelas secretarias de saúde, 
educação e família e bem es-
tar social, além da empresa 
Bayer”, disse o vice-prefeito e 
médico ginecologista, Dr. Tulio 
José Tomass do Couto. “Tenho 
certeza que esta parceria inova-
dora irá gerar resultados muito 
positivos em Indaiatuba no 
prazo de 2 a 5 anos”, completa.

O projeto tem como ob-
jetivo orientar os adoles-
centes, tanto meninas como 
meninos, e a família quanto 
à gravidez não desejada na 
adolescência. Para tanto a 
ação incluirá a capacitação 
de médicos da rede pública 
municipal que atua na área 
de planejamento familiar, 
capacitação de multiplicado-
res, como, assistentes sociais, 
enfermeiros, farmacêuticos e 
agentes comunitários de saú-
de; orientação à população e 
apoio a estudo envolvendo 

os impactos da gravidez na 
adolescência nas áreas social, 
educacional e de saúde.

"A gravidez na adolescência 
têm mais complicações para a 
mãe e para o bebê e, por isso, 
exige muito mais cuidados. 
Além disso, existem as ques-
tões sociais que esta gestação 
acarreta, como o impacto desta 
criança nessas família que não 
estavam preparadas para rece-
bê-la, a evasão escolar das mães 
e os aspectos econômicos en-
volvidos no nascimento. Temos 
uma preocupação social com 
essas jovens, pois ainda estão 

iniciando sua vida na sociedade 
e têm muitos anos pela frente", 
explicou o vice-prefeito.

De acordo como repre-
sentante da Bayer, Leonardo 
Mousinho, o projeto é pioneiro 
e inovador no Brasil e a gravi-
dez na adolescência é questão 
de saúde pública. “Queremos 
parabenizar Indaiatuba pela 
iniciativa de não esperar que 
o Governo haja ou traga algo 
como este projeto à cidade. 
É um trabalho de responsa-
bilidade social extremamente 
importante para a companhia”, 
disse. “A Bayer acredita que 

esta parceria irá trazer muitos 
benefícios para os adolescentes 
(meninas e meninos), uma vez 
que uma gravidez não planeja-
da pode acarretar problemas de 
saúde, além de problemas so-
ciais e de educação”, completa. 

Mousinho citou ainda um 
projeto semelhante realiza-
do nos Estados Unidos que 
apresentou um resultado mui-
to positivo. "O trabalho de 
aconselhamento contraceptivo 
estruturado e de educação geral 
da população, ocasionou na re-
dução de 75 a 77% os casos de 
gravidez na adolescência. Com 

nosso trabalho que está sendo 
iniciado hoje em Indaiatuba, 
temos a intenção de alcançar 
índices aproximados. Confio 
plenamente na seriedade da ad-
ministração de Indaiatuba para 
fazer que nosso projeto seja um 
sucesso", exclamou.

Além dos treinamentos 
para os médicos, multipli-
cadores e trabalho de educa-
ção junto à população sobre 
métodos contraceptivos e 
planejamento familiar, a 
empresa fornecerá ao mu-
nicípio 20 unidades de Dis-
positivo Intra Uterino com 

liberação de hormônio (DIU 
Mirena®) para pacientes 
que optarem por este mé-
todo para evitar a gravidez.

 
Dados

Em 2015 foram realizados 
em Indaiatuba 3.121 partos, 
316 foram de adolescentes, o 
que representa 10,1% do total. 
No ano seguinte o município 
registrou 3.056 partos, 259 
(8,5%) de adolescentes. Já 
em 2017 o índice apresentou 
pequena redução, alcançando 
8,2%. Foram 260 partos do total 
de 3.179 neste ano.

Segundo a coordenadora 
técnica do projeto, Adriana 
Alves, pertencente à Secretaria 
Municipal de Governo, o Ban-
co Mundial vai incluir este pro-
jeto em uma nova publicação 
que abordará a temática da gra-
videz na adolescência em todo 
o mundo. "A instituição tomou 
conhecimento deste projeto 
que estamos desenvolvendo 
para aplicação em Indaiatuba e 
o que chamou a atenção é que 
avaliando Ministérios da Saúde 
em vários países, observaram 
que as estratégias e políticas 
de prevenção de gravidez na 
adolescência partem sempre 
da esfera federal. Casos como o 
que estamos oficializando aqui 
hoje, no qual o município toma 
uma iniciativa para buscar uma 
solução são raros". E concluiu: 
"O Banco Mundial vai dar o 
apoio e acompanhar os resul-
tados, pois buscam identificar 
trabalhos em nível municipal 
que possam ser replicados 
em outras cidades e regiões", 
explicou.

O prefeito Nilson Gas-
par (MDB) e a secretária 
de saúde, Graziela Drigo 
Bossolan Garcia, estive-
ram na quarta-feira (14) 
em Brasília em audiência 
com o ministro da saúde, 
Ricardo Barros. O encon-
tro foi possibilitado por 
intermédio do deputado 
federal Milton Monti (PR), 
que também participou da 
visita. O objetivo foi soli-
citar o aumento do repasse 
de verbas para Indaiatuba, 
uma vez que muitas pessoas 
de cidades vizinhas buscam 
atendimento médico no 
município.

Segundo o gestor mu-
nicipal ,  a  demanda dos 
serviços de saúde acaba 
sendo maior que a esti-
mada. "Explicamos para o 
ministro o fato de receber-
mos mensalmente muitas 
pessoas de outras cidades 
que procuram nossos aten-
dimentos ambulatoriais e 
de média e alta complexida-
de, o que representa aproxi-
madamente 25% do total de 
atendimentos nas unidades 
de saúde e ambulatórios. 
Por esta razão solicitamos 
o aumento do repasse de 
recursos para Indaiatuba, 
pois estamos arcando so-

zinhos com essa demanda 
excessiva", argumentou.

Gaspar avaliou a visita 
de forma muito positiva. 
"Solicitamos que técnicos 
do Ministério da Saúde 
viessem até nossa cidade 
para verificar essa situação. 
O ministro nos recebeu 
muito bem e disse que esta 
vis i ta  deverá  acontecer 
ainda em abril, o que nos 
deixou muito animados. A 
Saúde é uma das áreas mais 
importantes de qualquer ad-
ministração pública e nossa 
intenção é sempre oferecer 
serviços de qualidade para 
a população", conclui.

ARQUIVO PESSOAL

O prefeito Nilson Gaspar (MDB) e a secretária de saúde, Graziela Drigo Bossolan Garcia, estiveram 
no dia 14, em Brasília 
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Jardim Morada do Sol comemora 
38 anos de história

Unidade de Pronto Atendimento passará a contar 
com Raio X digital

SAÚDE

Atualmente o bairro conta com cerca de 45,5 mil moradores, residentes em 12.647 mil residências

Bairro mais popular e populoso de Indaiatuba comemora mais um ano de vida no dia 19 de março

N a próxima segun-
da-feira, dia 19, o 
Jardim Morada do 

Sol irá completar 38 anos 
de história. E para celebrar 
a data uma grande festa, 
com diversas atrações gra-
tuitas foi programada. Con-
fira a programação abaixo.

O bairro mais popular 
e populoso de Indaiatuba 
foi fundado no dia 19 de 
março de 1980, por meio 
do decreto municipal 2.081, 

aprovado pelo ex-prefeito 
Clain Ferrari, e é o retrato 
do progresso de Indaiatuba 
nos últimos anos. Atual-
mente o bairro conta com 
cerca de 45,5 mil morado-
res, residentes em 12.647 
mil residências, além de 
2 .220 es tabelec imentos 
entre comércios e serviços, 
em uma área total do bairro 
de 3.468.654,76 m².

O Jardim Morada do 
Sol e proximidades con-
tam com aproximadamente 
4.700 estudantes da Rede 
Municipal em 11 Escolas, 

contando com as Creches.
O bairro também é re-

ferência na área da Saúde. 
Destaque para a Unidade 
de  Pronto-Atendimento 
(UPA - 24h). O Morada do 
Sol ainda conta com duas 
Unidades Básicas de Saúde, 
a UBS 4, que faz em média 
9 mil atendimentos mensais 
e a UBS 7, que atende cerca 
de 18 mil pessoas por mês.

Vale lembrar que a Cen-
tral de Ambulâncias, o Am-
bulatório de Especialidades 
da Mulher e da Criança, 
o Derefim (Departamento 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
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 e 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 – 14h
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 rede de saúde públi-
ca de Indaiatuba passará 
a contar com o primeiro 
aparelho de Raio X digital, 
que está sendo instalado 
na UPA-24h (Unidade de 
Pronto Atendimento), no 
Jardim Morada do Sol, e 
deverá entrar em operação 
dentro de aproximadamen-
te  40 dias,  que é prazo 
previsto para a instalação 
e  conclusão dos  tes tes . 
Durante esse período, os 
pacientes que precisarem 
fazer o exame serão enca-
minhados ao Ambulatório 
de Especialidades Dr. Ma-
rio Paulo (Mini Hospital), 

que fica ao lado da UPA. 
Para a implantação do novo 
equipamento, a Prefeitura 
de Indaiatuba investiu R$ 
339.465,62. 

A secretária da Saúde, 
Graziela Drigo Bossolan 
Garcia,  informou que a 
UPA foi  escolhida para 
a  instalação do equipa-
mento digital porque no 
atendimento de urgência o 
médico tem a necessidade 
de visualizar o exame mais 
rápido que no atendimento 
ambulatorial. “O aparelho 
digital permitirá ao médico 
visualizar o resultado na 
tela do computador, assim 

que o paciente fizer o exa-
me, e sem a necessidade de 
impressão. Além de agilizar 
o  a tendimento,  também 
gera uma economia para o 
município, considerando 
que o custo médio mensal 
da Secretaria para a impres-
são desses exames na UPA 
é de R$ 15 mil”, ressaltou.

No Ambulatório, os exa-
mes também poderão ser 
realizados 24 horas por 
dia, inclusive nos finais de 
semana e feriados, e a Cen-
tral de Ambulâncias dará o 
suporte no transporte dos 
pacientes com dificuldade 
de locomoção.

Reforma
Além de ganhar um mo-

derno equipamento de Raio 
X, o prédio da UPA-24h 
está passando por uma obra 
de reforma e manutenção. A 
equipe da Secretaria de Obras 
e Vias Públicas deve concluir 
os reparos no telhado e troca 
de rufos e calhas ainda nesta 
semana. Os serviços também 
incluem um reforço nas ins-
talações elétricas do prédio 
e adequações na sala de Raio 
X para receber o novo apare-
lho, entre outros serviços de 
manutenção. Para completar, 
também será feita a pintura 
interna e externa da unidade. 

de Reabilitação Física e 
Mental), o Ambulatório de 
Especialidades Dr. Mario 
Paulo, o Programa Nascer 
Bem, o Centro Odontoló-
gico Dr. Guilherme Cibim 
e a Farmácia do Morada 
do Sol estão todos situados 
também no bairro.

O Jardim Morada do Sol 
também abriga grandes pó-
los culturais e esportivos. 
Exemplo o Parque Ecoló-
gico, que conta com grande 
área de lazer, campos de 
futebol de areia e área para 
eventos culturais, como o 

Parque Corolla e a Praça 
do Lago.

Outro  ponto  cul tura , 
considerado por muitos mo-
radores um ponto turístico 
do bairro, é a estátua do 
Cristo Redentor, que fica 
localizado na principal via 
do bairro, a Avenida Ário 
Barnabé.

Projeto
Entre os projetos para 

o bairro, destacam-se o de 
revitalização da Ário Bar-
nabé, que está em processo 
de  desenvolv imento  na 
Secretaria de Planejamen-
to Urbano e Engenharia, 
e também está prevista a 
conclusão da Urbanização 

do trecho final do Parque 
Ecológico.

Estão em andamento as 
obras de construção do ele-
vado na Marginal Direita 
do Parque, que dá acesso 
ao bairro; o Núcleo o Es-
portivo do Jardim Morada 
do Sol, ao lado da quadra da 
Associação XII de Junho, 
concluída recentemente; a 
ampliação da ETA III, cujo 
módulo em construção terá 
capacidade para tratar 50% 
a mais da água, que atende 
a zona sul da cidade; e tam-
bém o obra de implantação 
do interceptor do Lagos do 
Shanadu, que coletará o 
esgoto do condomínio e de 
toda a região no entorno.
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Na tarde de ontem, dia 
15, a empresa Rápido 
Sumaré e a Prefeitura 

de Indaiatuba se reuniram na 2ª 
Promotoria de Indaiatuba onde 
a Citi fez uma nova proposta 
para a questão dos créditos do 
cartão magnético.

A proposta consiste em 
instalar os validadores do 
cartão da Citi nos ônibus da 
SOU Indaiatuba. Com isso, os 
passageiros poderão utilizar o 
saldo que ainda possuem junto 
à Rápido Sumaré pelo prazo 
de 60 dias. Após o prazo, caso 
algum consumidor ainda te-
nha créditos em seus cartões, 
poderá pleitear a restituição 
do valor diretamente à Viação 
Rápido Sumaré.

Os valores corresponden-
tes ao transporte de passagei-
ros realizados pela SOU, com 
saldo da Citi, serão restituídos 
à nova empresa em até 24 
horas do fechamento diário. 
A Administração municipal 
aceitou os termos propostos 
pela Rápido Sumaré e irá 
entrar em contato com a San-
cetur para verificar se aceita 
ou não a nova proposta. Por-
tanto, a decisão cabe agora à 
empresa.

Créditos
Após a prefeitura romper o 

contrato com a Rápido Suma-
ré, os usuários de transporte 
público tiveram ainda 10 dias 
para utilizar seus créditos, o 
que não foi o suficiente.

A prefeitura havia soli-
citado que a concessionária 
encontrasse uma maneira de 
ressarcir os consumidores e 
acionou o Ministério Público 
para apurar se houve dano aos 
passageiros. 

Por outro lado a empresa 
entendeu que, ao rescindir o 
contrato, o Poder Executivo 
criou para si a responsabilida-
de pelos créditos comerciali-
zados, e que a obrigação por 
eventual dano indenizatório 
seria de responsabilidade da 
prefeitura. A partir disso, a 
Rápido Sumaré protocolou um 
documento solicitando uma 
operação emergencial pelo 
prazo de 60 dias, para a po-
pulação utilizar seus créditos 
remanescentes, entretanto, a 
solicitação foi recusada.

Por conta desse embate, a 
promotoria organizou ontem 
uma reunião entre representan-
tes da Citi e da prefeitura para 
resolver a questão, que durou 
cerca de uma hora, e que pode 
resolver, então, o problema com 
os créditos no cartão da Citi.

Prorrogada as inscrições 
para os interessados em par-
ticipar do sorteio para o Dim-
pe II (Distrito Industrial de 
Micro e Pequena Empresa). 
O Edital de Convocação foi 

publicado na Imprensa Ofi-
cial do Município no dia 13. 
O novo prazo será até o dia 
13 de abril. O cadastramento 
deve ser feito no site da Pre-
feitura, através do link www.

indaiatuba.sp.gov.br/gover-
no/assuntos-industriais/dim-
pe-2/cadastro-interessados/. 
De acordo com a Secretaria 
de Governo já estão inscritas 
mais de 300 empresas.

Implantado em uma área 
com mais de 80 mil metros 
quadrados, localizada na 
Alameda Capovilla, no Bair-
ro Pimenta, o novo Distrito 
terá 123 lotes a partir de 300 
metros quadrados, somando 
a área de 42.251,95 metros 
quadrados. O valor do metro 
quadrado é de R$512,72 o 
equivalente a 19,95 Ufesp 
(Unidade Fiscal do Estado 
de São Paulo) a unidade 
da Ufesp em 2018 vale 
R$25,70.

Podem se cadastrar as 
microempresas ou empresas 
de pequeno porte, assim 
consideradas a sociedade 
empresária, a empresa indi-
vidual de responsabilidade 
limitada e o empresário a 
que se refere o art. 966 da 
Lei Federal nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 (Có-
digo Civil), devidamente 
registrados no órgão com-
petente, e que atendam os 
critérios previstos na Lei 

Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006 e suas 
alterações.

Para fins de cadastra-
mento, os interessados de-
verão preencher o reque-
rimento on-l ine com os 
dados solicitados e atender 
as informações e qualifica-
ções da Lei nº 6.763/2017, 
declarando, sob pena de 
impedimento de firmar o 
contrato de compra e venda, 
atender os requisitos para 
participação do sorteio.

Para comprovação das 
informações prestadas no 
ato da inscrição online, os 
inscritos deverão apresentar 
os documentos relaciona-
dos, os quais serão autuados 
através de processo admi-
nistrativo: comprovante de 
inscrição no CNPJ; cópia 
do contrato social ou ato 
constitutivo da pessoa ju-
rídica, atualizado; cópia 
do RG dos sócios; com-
provante de endereço dos 

O novo Distrito terá 123 lotes a partir de 300 metros quadrados

ARQUIVO- ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

sócios; certidão expedida 
pelo Cartório de Registro 
de Imóveis comprovando 
que não possui imóvel no 
Distrito Industrial ou em 
área onde seja permitida a 
atividade pretendida pela 
empresa; Declaração de IR 
– Pessoa Jurídica; extrato do 
Simples Nacional ou SPED 
Contábil (demonstrativo 
de resultado); em caso de 
empresas constituídas antes 
do período de obrigatorie-
dade de entrega do SPED, 
apresentar documento con-
tábil através do DECORE 
assinado pelo contador da 
empresa; no caso de MEI 
– comprovante de SIMEI; 
declaração de enquadra-
mento registrada na Junta 
Comercial e outros docu-
mentos que comprovem o 
exercício da atividade, se 
for o caso. A documentação 
deve ser entregue até 30 dias 
após o término do prazo das 
inscrições.
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Já está a todo vapor as 
preparações para a 13ª 
edição do Frutos de In-

daiá. E assim como acontece 
em todos os anos, um show 
musical finaliza a noite de 
premiação. E para este ano 
grandes nomes da música 
sertaneja estão sendo cotados 
para fechar o evento com 
chave de Ouro.

As duplas Chitãozinho & 
Xororó, Bruno & Marrone e 
César Minotti & Fabiano estão 
na lista da organização. “Esta-
mos em fase de fechamento de 
contrato com a dupla que irá 
abrilhantar o evento com um 
maravilhoso show. Acredito 
que as três duplas são queridas 
pelo público e tenho certeza que 
independente de quem seja das 
três, deixará a festa muito mais 
bonita e animada”, conta o em-
presário e presidente do Grupo 
Mais Expressão, Admilson 
Redecopa.

Em seus 12 anos de premia-
ção, o palco do Frutos de Indaiá 
já recebeu grandes nomes da 
música brasileira como Gui-
lherme Arantes, Ultraje a Rigor, 
Peninha, Falamansa, Banda 
Blitz, Paula Lima, Rádio Táxi, 

Gian & Giovani, Paralamas do 
Sucesso, Elba Ramalho, RPM 
e Roupa Nova.

A 13ª edição promete sur-
preender, assim como em anos 
anteriores, todos os premia-
dos e convidados, buscando 
sempre a ótima qualidade dos 
serviços prestados. Organizado 
pelo Grupo Mais Expressão, o 
evento manterá alguns parcei-
ros como o Buffet Ancona que 
irá servir um jantar com todo 

o serviço a francesa, com o 
mais diversificado e saboroso 
cardápio para agradar o paladar 
de todos os presentes, onde a 
escolha das entradas, pratos 
principais, comidinhas, finger 
foods e sobremesa é elaborada 
com muita eficiência pela dire-
toria. A festa ainda conta com 
som e iluminação do Estilo 
Som, filmagem do Programa 
por Aí e as fotos do parceiro 
Sica Fotos. “Alguns parceiros 

serão trocados para dar mais 
qualidade e organização ao 
evento”, conta Redecopa.

Neste ano, diferente de ou-
tras edições, a grande festa de 
premiação acontecerá na véspe-
ra de feriado para permitir que 
todos os premiados possam par-
ticipar. “Houve essa mudança 
para facilitar a participação de 
todas as empresas/empresários 
que serão premiados”, explica 
Redecopa.

Premiação
Os empresários eleitos em 

pesquisa, realizada com a po-
pulação e leitores do jornal, 
receberão das mãos de Redeco-
pa e do diretor do Grupo Mais 
Expressão, Alan de Santi, o 
troféu que simboliza o reconhe-
cimento de seus trabalhos pres-
tados à população em 2017. “A 
diferença do Frutos de Indaiá é 
muito grande se comparada a 
outros ‘prêmios’ existentes na 

cidade e até mesmo na região. 
Uma delas está na participação 
apenas dos eleitos em primeiro 
lugar, o que acaba por limitar a 
quantidade de empresas, pois se 
o primeiro lugar não aderir ao 
pacote publicitário, o concor-
rente que ganhou em segundo 
lugar não pode participar, fi-
cando o segmento vago e sem 
nenhuma empresa”, explica o 
presidente.

A estreante do Frutos de 
Indaiá do ano passado, a clíni-
ca Gabi Antelmi, disse ter se 
surpreendido com a festa de 
premiação. “Foi maravilhoso 
participar pela primeira vez do 
Frutos de Indaiá. A festa estava 
linda e foi surreal ser reconhe-
cida pelo meu trabalho”, disse 
a proprietária. “E neste ano fui 
eleita novamente, e isso me 
motiva a continuar aperfeiçoan-
do o meu trabalho não só para 
mim, mas principalmente para 
as minhas clientes”, completa. 

A Nova Loja foi uma das 
empresas veteranas premia-
das e foi representada pelas 
irmãs Jeane Albertini Vidotti 
e Vânia Albertini. “Nós só 
temos a agradecer e parabeni-
zar toda a equipe maravilhosa 
do Jornal Mais Expressão 
que incrivelmente se supera 
a cada ano”, elogiam. 

A Nova Loja representada pelas proprietárias Jeane Albertini Vidotti e 
Vânia Albertini receberam o Troféu Frutos de Indaiá pela 12ª vez!

Gabi Antelmi, estreante no 12º Frutos de Indaiá, enfatizou a quali-
dade e organização da festa e premiação
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Governo de SP libera início de 
obras das novas barragens PCJ

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Geraldo Alckmin assinou os contratos de início das obras das novas barragens do PCJ

O governador 
Geraldo Al-
ckmin assi-
nou no últi-
mo dia 9 os 

contratos para início das 
obras de construção das 
barragens de Pedreira no 
rio Jaguari, nos municípios 
de Pedreira e Campinas, e 
Duas Pontes, no rio Caman-
ducaia, em Amparo. Ambas 
na bacia do PCJ (Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí).

Com a obra Indaiatuba 
será um dos municípios be-
neficiados. “Através dessa 
adutora será enviada água 
da barragem de Pedreira até 
uma Estação de Tratamento, 
e consequentemente será 
distribuída à população. 
Desta forma aumentará nos-
sa disponibilidade hídrica”, 
disse o superintendente do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Indaiatuba, 
Engenheiro Civil Sandro de 
Almeida Lopes Coral. 

Os novos reservatórios 

serão construídos abaixo 
do Sistema Cantareira e 
vis criar uma reserva hí-

drica estratégica na bacia 
do Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí (PCJ). “São 9 mil 

litros de água por segundo, 
adicionais, que serão dispo-
nibilizados para a população 

da Região Metropolitana de 
Campinas”, disse o secre-
tário de Estado de Sanea-
mento e Recursos Hídricos, 
Benedito Braga.

O reservatório de Pedrei-
ra ocupará uma área de 4,3 
quilômetros quadrados, terá 
capacidade para acumular 

31,9 milhões de metros cú-
bicos de água e disponibili-
zará uma vazão regularizada 
de 8,5 mil litros de água por 
segundo. Já o reservatório 
Duas Pontes terá uma área 
de 8,8 quilômetros quadra-
dos, com capacidade para 
53,4 milhões de metros 
cúbicos e disponibilizará 
uma vazão regularizada de 
8,7 mil litros de água por 
segundo.

As obras, que represen-
tam um investimento de R$ 
427,1 milhões do governo 
do Estado, tiveram como 
agente financeiro o CAF – 
Banco de Desenvolvimento 
da América Latina e serão 
executadas pelo Consórcio 
OAS/Cetenco. A previsão 
é que as obras estejam con-
cluídas em 30 meses.

As novas barragens do 
PCJ beneficiarão, direta e 
indiretamente, mais de 5 
milhões de habitantes em 23 
municípios da região. São 
eles: Amparo, Americana, 
Arthur Nogueira, Campinas, 
Campo Limpo, Holambra, 
Hortolândia, Indaiatuba, 
Itatiba, Itupeva, Jaguariúna, 
Jundiaí, Limeira, Louveira, 
Monte Mor, Nova Odessa, 
Paulínia, Pedreira, Piraci-
caba, Sumaré, Valinhos, 
Várzea Paulista e Vinhedo.

 “Como líderes desenvolvem 
colaboradores engajados” 
acontece dia 20

WORKSHOPDIVULGAÇÃO

Bazinga do Objetivo disputará o Torneio Nacional de Robótica First Lego League neste fim de semana

Neste fim de semana, de 
16 a 18 de março, as melho-
res equipes de Robótica de 
todo o Brasil participarão 
do Torneio Nacional de 
Robótica First Lego League 
(FLL), em Curitiba-PR.

Indaiatuba será represen-
tada pela equipe Bazinga, 
do Colégio Objetivo Indaia-
tuba. Ao todo 83 equipes 
de diversos estados do país 
participarão do evento. Os 
times que tiverem o melhor 
desempenho nessa etapa vão 
se classificar para torneios 
internacionais de Robótica 
nos Estados Unidos, Hun-
gria e Estônia. 

A Bazinga garantiu sua 
vaga no nacional durante a 
etapa regional disputada em 
fevereiro, quando conquis-
tou o 1º lugar na classifica-
ção geral (troféu Champion 
Award) e também o troféu 
de 2º lugar em Desempenho 
do Robô. 

Na temporada atual, o 
tema é a hidrodinâmica, e o 

participantes devem apre-
sentar soluções inovadoras 
para um problema que atin-
ge milhões de brasileiroos: 
a água.

O projeto da equipe Ba-
z inga t ra ta  do descar te 
desnecessário do vapor que 
sai das secadoras de roupa 
e sobre como esse vapor 
poderá ser reutilizado nas 
máquinas de lavar roupa. 

Sofia Lucas Yoshimura, in-
tegrante da equipe, explica 
qual é a proposta. “O vapor 
que é descartado pode ser 
facilmente condensado para 
voltar a ser água no estado 
líquido e assim ser manda-
do para a máquina de lavar 
roupas, o que faria com que 
a economia de água na roti-
na do dia a dia se tornasse 
mais prática e eficiente”, 

A Dale Carnegie promove 
na próxima terça-feira, dia 20 
de março, workshop com o 
tema “Como líderes eficazes 
desenvolvem colaborado-
res engajados”. A palestra 
acontece no edifício The 
Diplomat Office & Mall, 1º 
andar (auditório), das 19h às 
21 horas. Os convites já estão 
à venda através do link bit.
ly/engajamento_indaia, no 
valor de R$ 33 (referente ao 
Welcome Coffe que acontece 
antes do início do workshop).

Na palestra estarão pre-
sente a MSW Research e o 
Instituto Gallup para realizar 
pesquisas com o intuito de 
descobrir quais fatores im-
pacta o engajamento. Serão 
abordados no dia os caminhos 

para obter o total comprome-
timento dos colaboradores 
com os objetivos do trabalho

A Dale Carnegie é uma 
instituição global com mais 
de 100 anos de experiên-
cia com especialidade em 
fazer com que empresas e 
profissionais atinjam seus 
objetivos em menor tempo e 
empregando menos recursos. 
Das 500 maiores empresas 
americanas, mais de 400 são 
parceiras da Dale Carnegie. 
Que tal sua empresa ter aces-
so aos mesmos recursos que 
levaram as maiores do mundo 
ao topo? 

O edifício The Diplomat 
Office & Mall está localizado 
na Avenida dos Trabalhado-
res, 116. 

afirma Sofia. 
“Traba lhamos  mui to 

duro durante esse último 
mês para competir de igual 
para igual com as equipes 
que estarão na etapa na-
cional. Modificamos nossa 
estratégia do desafio prático 
para igualarmos a pontuação 
das outras equipes”, afirma 
Leandro Mathias, professor 
e técnico da Bazinga.



Aprovada Lei que 
institui a Semana Contra 
a Violência Obstétrica 
O projeto proposto pelo vereador Pepo foi aprovado por unanimidade pela Câmara 
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Vereador Cebolinha tenta reunião com diretoria dos correios
UNIFICAÇÃO

A Semana Municipal de Conscientização sobre Violência Obstétrica fica instituída no calendário oficial da cidade 

ROSE PARRA

Foi sancionada pelo Pre-
feito Nilson Gaspar, a Lei 
6868/2018, que institui 

a Semana Municipal de Cons-
cientização sobre Violência 
Obstétrica em Indaiatuba. O 
projeto proposto pelo vereador 
Jorge Luis Lepinsk, o Pepo, foi 
aprovado por unanimidade pela 
Câmara de Vereadores. Com 
isso, fica instituída no calendário 
oficial da cidade a realização das 
atividades, que devem ocorrer 
na terceira semana de novem-
bro.

As atividades serão anuais e 
terão como objetivo informar os 
munícipes sobre o tema, além de 
promover palestras, campanhas 
e eventos com profissionais liga-
dos à área da saúde para discutir 
casos de violência obstétrica. 
A Lei Municipal nº 6868/2018 
determina que a realização dos 
eventos da Semana Municipal 
de Conscientização sobre Vio-

lência Obstétrica poderá ser 
promovida com ações conjuntas 
entre os poderes Executivo e Le-
gislativo, empresas privadas, en-
tidades, conselhos municipais, 
associações de bairros, órgãos 
interessados e pessoas físicas. 
Além disso, as atividades po-
dem ser realizadas em espaços 

públicos ou privados.
“Minha preocupação em 

propor essa Lei é que muitas 
gestantes e seus familiares não 
tem conhecimento de quais 
manobras se encaixam em vio-
lência obstétrica e não tem como 
garantir seus direitos, devido à 
falta de informação. Em outros 

casos, algumas mulheres, até 
sabem que sofreram violência 
obstétrica, mas não sabem como 
proceder nesses casos, evitando 
assim que maus profissionais 
sejam identificados. A partir 
de agora vamos trabalhar para 
informar e conscientizar nossa 
população”, justifica Pepo.

A Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (EBCT) 
tem desafiado paciência do 
brasileiro com atrasos, reajustes, 
prejuízo e greve e vêm receben-
do reclamações do todo o Brasil 
por causa disso. Em busca de 
uma solução para Indaiatuba, o 
vereador Luiz Alberto “Ceboli-
nha” Pereira, tem se mobilizado 
para se reunir com diretores da 
empresa. 

Cebolinha já encaminhou 
um Ofício para o Presidente dos 

Correios, Guilherme Campos, 
onde entre outras solicitações 
revela a instauração de uma Co-
missão de Representação com 
o objetivo de apurar eventuais 
irregularidades por parte da 
EBCT, e ressalta que também 
enviou um Ofício ao Diretor 
Regional dos Correios (Interior), 
Wilson Abadio de Oliveira, 
onde informa a situação do 
município em relação ao serviço 
prestado pela Empresa. Em seus 
Ofícios, Cebolinha enfatiza a 

necessidade urgente de uma 
reunião com os diretores. 

“Estou em contato com a 
diretoria da empresa e protocolei 
Ofícios para requerer um encon-
tro pessoal com o presidente dos 
Correios, Guilherme Campos e 
com o Diretor Regional, Wilson 
Abadio de Oliveira. Vou con-
tinuar insistindo para que eles 
ouçam Indaiatuba”, enfatiza 
Cebolinha.

O vereador lembra que, os 
Correios já foram considerados 

a instituição mais confiável do 
Brasil, mas seu acúmulo recente 
de problemas arrisca transfor-
mar a estatal em uma das mais 
odiadas do país. “Recordo-me 
que em 2015 a presidência da 
Câmara de Indaiatuba junto com 
os vereadores já se manifestava 
em relação ao serviço prestado 
pelos Correios, diante de inúme-
ras reclamações da população. 
E a situação começou a piorar 
em 2017 e no início de 2018 se 
tornou caótica”, esclarece.

Confira o que foi votado na 4º Sessão Ordinária da Câmara 
SESSÃO

Na noite desta segun-
da-feira (12), ocorreu a 4º 
Sessão Ordinária do ano no 
Plenário da Câmara Muni-
cipal de Indaiatuba.  Todos 
os Projetos da Ordem do Dia 
foram aprovados, também 
foram apresentados dois 
requerimentos, 44 Indica-
ções e oito Moções (Confira 
abaixo a Ordem do Dia).

A próxima sessão de 
Câmara acontece segun-
da-feira, dia 19 de mar-

ço, no Plenário Joab José 
Puccinelli  (entrada pela 
Rua Adhemar de Barros), 
no Centro. As sessões são 
abertas ao público, sempre 
com início às 18h.

Ordem do Dia
- ADEILSON PEREIRA 
DA SILVA -  Insere  no 
Calendário de Eventos do 
Município a 'Páscoa Encan-
tada' VOTAÇÃO ÚNICA 
(SIMPLES)

- EXECUTIVO MUNICI-
PAL - Dá nova redação ao 
artigo 1º da Lei nº 2.584, de 
21 de março de 1990, que 
dispõe sobre denominação 
de via pública VOTAÇÃO 
ÚNICA (2/3)
- LUIZ ALBERTO PEREI-
RA - Modifica e acrescenta 
dispositivos ao artigo 1º da 
Lei 5.628, de 09 de setem-
bro de 2009 que 'Obriga 
a instalação de banheiros 
químicos ,  adaptados  às 

necessidades de pessoas 
portadoras de deficiência, 
nos eventos de qualquer 
na tu reza  r ea l i zados  no 
Município e dá outras pro-
vidências. 2ª VOTAÇÃO 
(SIMPLES)
- EXECUTIVO MUNICI-
PAL - Autoriza a transfe-
rência de dotações orça-
mentárias consignadas no 
orçamento vigente, e dá 
outras providências 2ª VO-
TAÇÃO (SIMPLES)
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Telecomunicação 
têm maior número de 
reclamações em 2017

RANKING

Impostômetro registra 
500 bilhões de impostos 
pago pelos brasileiros
Indicador também mostra que deste total, 36% foram pagos no Estado de São Paulo
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As operadoras de teleco-
municações tiveram o maior 
número de reclamações feitas 
pelo portal consumidor.gov.br 
em 2017. De acordo com dados 
divulgados no dia 14 pelo Minis-
tério da Justiça, essas empresas 
concentraram 43,3% das recla-
mações. A maior parte, foi em 
relação a cobrança por serviços 
não contratados.

Atrás dessas empresas, estão 
os bancos, financeiras e adminis-
tradoras de cartão, com 20,4% 
das reclamações; os bancos de 
dados e cadastros de consumido-
res, com 14,5%; o comércio ele-
trônico, com 8%; os fabricantes 
de eletroeletrônicos, com 3,2%; 
transporte aéreo, com 2,5%; 
e varejo, com 1,5%. Demais 
segmentos juntos concentraram 
6,6% das reclamações.

No ano passado, o índice 
médio de solução das empresas 
foi 80,8% e o prazo médio de 
resposta, 6,3 dias. Com o maior 
número de reclamações, as 
operadoras de telecomunicações 
tiveram também o maior índice 
de resolutividade, 88,6%.

Entre essas empresas, a 
maior parte das reclamações 
foi em relação a cobranças por 
serviços ou produtos não con-
tratados (17,25%); em relação 
a ofertas não cumpridas ou 
publicidade enganosa (12,23%) 
e cobranças indevidas ou abusi-
vas para alterar ou cancelar um 
contrato (10,22%).

As reclamações foram prin-
cipalmente sobre telefonia mó-

vel pós-paga (19,15%); pacote 
de serviços, os chamados com-
bo (17,89%); e, internet fixa 
(12,43%).

Em relação aos bancos, fia-
nanceiras e administradoras 
de cartão, a maior parte das 
reclamações foi por cobrança de 
valores não previstos ou não in-
formados (10,06%). Os cartões 
de crédito, débito ou de lojas 
foram os assuntos mais reclama-
dos pelos usuários, concentrando 
40,54% das reclamações feitas 
em relação a essas instituições.

A maior parte dos usuários 
que fizeram as reclamações é 
homem (60%), com idade entre 
21 e 30 anos (33,4%).

Consumidor.gov.br
No ano passado, 341.585 

usuários e 54 empresas se cas-
traram no portal. No total, foram 
feitas 470.748 reclamações, o 
que representa um aumento de 
63% em relação a 2016.

Desde a criação do portal, 
em junho de 2014 foram feitas 
aproximadamente 1,1 milhão 
de reclamações, de acordo com 
dados disponíveis no próprio 
portal. São 840.865 usuários e 
422 empresas cadastrados. 

A plataforma é monitorada 
pela Secretaria Nacional do 
Consumidor do Minsitério da 
Justiça, pelos Procons, Ministé-
rios Públicos, órgãos de controle, 
pelas Defensorias Públicas, 
Agências Reguladoras, entre 
outros órgãos, e pela sociedade. 
(Agência Brasil)

Ainda estamos 
n o  m ê s  d e 
março e o 

Impôstometro 
mantido pela 
Associação 
Comercial 
de São Pau-
lo  (ACSP) 
registra a marca dos 
500 bilhões de impostos já pagos 
pelos brasileiros. O medidor mostra 
quanto foi pago de impostos nas esferas 
nacional, estadual e municipal. Os valores 
divulgados no portal não são reconhecidos pelo 
governo, que contesta os números.

Se considerarmos que somos 207 milhões de 
pessoas, cada brasileiro já pagou aos cofres públicos 
algo em torno de R$ 2.416. Dinheiro este 
que deveria ser investido no bem estar da 
sociedade. 

Em São Paulo, o valor ultrapassa 187 
bilhões, representando 36% do valor 
nacional. Em Indaiatuba, passa dos 65 
milhões.

Com todo dinheiro arrecadado até hoje, 
na esfera nacional, é possível comprar , 
por exemplo, 724.928 apartamentos ; 1.132.213.350 
cestas básicas; e o dinheiro aplicado na poupança renderia 

algo em torno de R$ 3.973.622 por hora.
No ano passado foi registrado mais de R$ 2 

trilhões de reais em impostos, algo nunca regis-
trado antes. O valor foi atingido no dia 21 de 

dezembro, por volta das 8 horas da 
manhã. No total, de acordo com 

a ACSP, os impostos 
pagos no Brasil 

f i c a r a m 
em torno 
de R$ 2,1 
t r i l h õ e s 
d u r a n t e 

o ano, um 
aumento de 

8 ,6% em re -
lação ao ano de 

2016.
Para acompanhar 

em tempo real, basta 
acessar o site www.

imposwtometro.com.br.

Retorno
O Índice de Retorno e 

Bem Estar Social (IRBES) 
classificou o Brasil em 30º lugar – úl-

timo da lista - no ranking de países em que 
o imposto traz mais bem estar à sociedade. A 
pesquisa levou em conta os 30 países que mais 

cobram impostos no mundo e seu retorno para 
a população. Em primeiro lugar está a Austrália, 

seguida pela Coreia do Sul em segundo lugar e pelos 
Estados unidos, em terceiro.
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Gastos do Governo Federal 
com saúde e educação 
caem 3,1% em 2017
A promessa era que essas duas áreas teriam no ano passado um volume de gastos maior do que em 2016

OTIMISMO

EVENTO

Indústria paulista cria 2 
mil postos de trabalho em 
fevereiro, mostra Fiesp

O gasto total nas duas áreas ficou congelado, saindo de R$ 191,2 bilhões para R$ 191,3 bilhões

As despesas do go-
verno com saúde 
e educação caíram 

3,1% no ano passado em 
relação a 2016, se descon-
tada a inflação. Em termos 
nominais, o gasto total nas 
duas áreas ficou conge-
lado, saindo de R$ 191,2 
bilhões para R$ 191,3 bi-
lhões,  segundo levanta-
mento da Confederação 
Nacional dos Municípios 
(CNM), feito com base em 
dados do Tesouro.

O recuo chama a aten-
ção por ter sido o primeiro 
ano de vigência da regra do 
teto de gastos, que impede 
que as despesas cresçam 
acima da inflação. Saúde 
e  educação  f i ca ram de 
fora da nova regra no ano 
passado justamente para 
que tivessem um fôlego 
antes de serem incluídas 
no teto de gastos este ano. 
A promessa do governo era 
que essas duas áreas teriam 
no ano passado um volume 
de gastos maior do que em 
2016, o que não ocorreu. O 
volume desembolsado em 
2017 passará a ser corri-
gido pela inflação a partir 
deste ano até a vigência da 
regra do teto.

Na saúde, o gasto efeti-
vo foi de R$ 107,2 bilhões, 
quando o piso estabelecido 
era de R$ 109 bilhões. Isso 
não significa, no entan-
to, que o governo tenha 
descumprido a exigência 
consti tucional  porque o 
que valia era o valor que 
foi empenhado (primeira 
etapa do gasto público). 
Foram empenhados  R$ 
114,7 bilhões – valor que 
está acima do piso. Já na 
educação, o gasto efetivo 
em 2017 foi de R$ 84,04 
bilhões, ante R$ 84,19 bi-

lhões em 2016, uma queda 
nominal de 0,2% e real de 
3,5%.

Em termos reais, as des-
pesas têm caído um pouco 
a cada ano na área da saú-
de, mas em 2017 o recuo 
foi maior. Na educação, a 
queda tem sido mais forte, 
principalmente na virada 
de 2014 para 2015 e de 
2016 para 2017.

Durante as negociações 
pa ra  aprovar  o  t e to  de 
gasto,  os parlamentares 
tinham a preocupação de 
que o piso se transformasse 
num teto para os gastos das 
duas áreas. Para evitar esse 
cenário, foi criada uma re-
gra de transição, mantendo 
em 2017 as vinculações 
dos gastos à receita.

De acordo com o pre-
s idente  da CNM, Paulo 
Ziulkoski, os municípios 
estão sofrendo consequ-
ências diretas desses cor-
tes. Os repasses da União 
para municípios na área de 
saúde e educação caíram 

(em va lo res  co r r ig idos 
pela inflação) de R$ 68,8 
bilhões em 2016 para R$ 
65 ,5  b i lhões  em 2017 , 
ou  se ja ,  uma  queda  de 
4,8%. “Estamos no limiar 
de uma grande crise para 
as prefeituras do Brasil. 
Esses números de forma 
eloquente nos mostram o 
caminho que nós vamos 
trilhar agora”, alertou.

Na avaliação do consul-
tor da CNM Eduardo Stranz 
no futuro haverá cada vez 
menos investimento públi-
co nessas áreas. O consul-
tor comparou a criação do 
teto a um carro que está 
correndo a 150 km e de 
repente freia bruscamente. 
“Vai causar um acidente. 
As pessoas vão se machu-
car”, disse. Para Stranz, é 
inevitável a revisão do teto. 
Ainda segundo o consultor, 
a execução desses gastos 
em 2018 vai ser ruim e, em 
2019, as pessoas vão come-
çar a entender que haverá 
menos dinheiro.

RESPOSTAS
Para confrontar os nú-

meros do estudo da CNM, 
o Ministério do Planeja-
mento usou dados sobre 
valores empenhados – e 
não realmente gastos. A 
pasta alega que houve um 
crescimento de 8,62% nos 
empenhos para saúde, de 
R$ 108,268 bi lhões em 
2 0 1 6  p a r a  R $  1 1 7 , 6 0 2 
bilhões no ano passado. 
Para a  educação,  o  mi-
nistério cita que os em-
penhos subiram 4,37%, de 
R$ 106,738 bilhões para 
R$ 111,405 bilhões.

O Ministério da Edu-
cação respondeu que en-
tende os  valores  empe-
nhados  –  ap resen tados 
p e l o  P l a n e j a m e n t o  – 
como valores executados, 
uma vez que, segundo o 
MEC, trata-se de “gasto 
certo”.  O Ministério da 
S a ú d e  a f i r m o u  q u e  o s 
v a l o r e s  e x e c u t a d o s  n a 
Saúde  cresceram 137% 
nos últimos dez anos.

A Influx Indaiatuba fará nesse sábado, dia 17, a partir 
das 16h um evento para comemoração do Saint Patrick’s, os 
alunos praticarão o idioma de forma descontraída e diver-
tida com algumas atividades. Teremos também uma Roda 
da Fortuna para todos testarem sua sorte e ganhar prêmios.

A indústria paulista criou 2 
mil postos de trabalho em feve-
reiro, na série sem ajuste sazonal, 
0,10% a mais do que em janeiro. 
Esse foi o melhor resultado para o 
mês desde 2014, quando haviam 
sido criadas 7,5 mil novas vagas. 
Em janeiro do ano passado, hou-
ve corte de 3 mil vagas. Segundo 
os dados do Nível de Emprego 
do Estado de São Paulo, divul-
gados hoje (14) pela Federação e 
Centro das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp e Ciesp), no 
acumulado do ano as vagas novas 
totalizam 12,5 mil, um aumento 
de 0,59%. Na série com ajuste 
sazonal, o índice ficou estável 
(-0,03%) no mês.

Os dados mostram que, en-
tre os 22 setores acompanhados, 
10 ficaram positivos no mês de 
fevereiro; três, estáveis; e nove, 
negativos. Entre os positivos, os 
destaques são coque, derivado 
do petróleo e biocombustíveis, 
com geração de 1.030 postos de 
trabalho, seguido por confecção 
de artigos do vestuário e aces-
sórios (1.019). Os negativos são 
produtos de borracha e de mate-
rial plástico (-1.408) e produtos 
diversos (-622).

Segundo a apuração mensal, 

a variação no mês ficou positiva 
no interior paulista (0,27%). Já 
na Grande São Paulo, houve 
queda (-0,35%). Entre as 36 
diretorias regionais, houve va-
riação nos resultados. Nas 21 
que apresentaram alta, desta-
cam-se Franca (2,80%), onde o 
resultado foi influenciado pelo 
setor de artefatos de couro e 
calçados (5,13%) e coque, petró-
leo e biocombustíveis (2,27%); 
Mogi das Cruzes (2,03%), cujo 
desempenho foi impulsionado 
por produtos de minerais não 
metálicos (1,62%) e máquinas 
e equipamentos (1,72%) e Ara-
raquara (1,35%), em que o au-
mento foi puxado por produtos 
alimentícios (1,26%) e produtos 
de borracha e plástico (3,10%).

Entre as 10 que registra-
ram queda destacam-se Matão 
(-2,65%), com a influência de 
produtos alimentícios (-3,99%) 
e máquinas e equipamentos 
(- 2,74%); Jaú (-2%), puxada 
por artefato de couro e calçados 
(-10,10%) e coque, petróleo e 
biocombustíveis (-0,34%); e San-
tos (-1,53%), sob o impacto de 
produtos alimentícios (-2,56%), 
impressão e reprodução de grava-
ções (-3,27%). (Agência Brasil)
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Guarda apreende 
pássaros silvestres no 
Jardim Monte Verde
Quase 40 pássaros foram encontrados em situação de maus-tratos
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COMANDO NOTÍCIA

Caminhão desgovernado 
arranca poste

Escola é alvo de assalto

Gari ajuda capturar bandido após roubo Mais um bairro integra o Projeto 
Vizinhança Solidária

ACIDENTE

FURTO

PRISÃO SEGURANÇA

Devido ao impacto o poste acabou sendo arrancado

A Guarda Civil de In-
daiatuba realizou na 
quarta-feira (14) uma 

apreensão de 37 pássaros 
silvestres, que estavam em si-
tuação de maus-tratos. A ope-
ração foi eficiente após uma 

Na manhã de terça-feira 
(13) um caminhão desgo-
vernado atingiu um poste 
de energia no bairro Nova 
Veneza. O caminhão, que 
estava sem motorista, bateu 
em um carro e após colidiu 
com um poste. Devido ao 
impacto o poste acabou sen-
do arrancado. O motorista 
do caminhão não se feriu.

Segundo a concessioná-

ria CPFL, o acidente causou 
queda de energia no bairro 
e a estrutura precisou ser 
trocada. A CPFL não soube 
informar quantos morado-
res foram prejudicados. 

N o  m e s m o  d i a  u m a 
equipe da concessionária 
foi ao local para realizar os 
serviços de reparo e resta-
beleceu o fornecimento de 
energia.

A Vila Brigadeiro Faria Lima passou a participar do Projeto Vizinhança Solidária. O objetivo 
do projeto é incentivar os moradores a cuidarem das casas vizinhas e a notificar as autoridades 
caso suspeitem de algo nas ruas, tornando o bairro mais seguro.

Na manhã de segunda-feira 
(12) uma escola foi alvo de 
assaltantes. No local foram 
furtados objetos alimentícios 

que foram entregues no dia 09 
no período da tarde.

Segundo a representante 
da escola, o local teve sinais 

de arrombamento. Foram 
levados 9 kg de frango, 10 kg 
de linguiça e 11 kg de queijo 
mussarela.

Na manhã de sexta-feira 
(9) uma equipe da Guarda 
Civil saiu da base quando uma 
testemunha passou de carro e 
gritou que estava ocorrendo um 
roubo na rua de cima e que o 
assaltante estaria armado.

Rapidamente a equipe se 
deslocou ao local dos fatos, 
onde pode verificar que um 
gari havia o detido Os guarda 

imediatamente imobilizou o 
rapaz e prendeu o indivíduo.

O ladrão havia roubado 
a bolsa de uma vítima, que 
estava ali próxima. Após deter 
o indivíduo, os guardas apura-
ram que o mesmo abordou a 
vítima, que por ali transitava, 
e mediante a grave ameaça, 
com porte de arma de fogo, 
subtraiu sua bolsa e, quando 

corria para se evadir do local, 
foi surpreendido pelo gari que 
conseguiu detê-lo, pois havia 
presenciado o roubo.

O indivíduo teve uma le-
são no braço, foi socorrido e 
levado ao hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc), 
onde foi medicado e liberado. 
Em seguida foi apresentado na 
delegacia.

denúncia de captura irregular 
dos animais em uma mata 
localizado no Bairro Monte 
Verde. O indivíduo foi autu-
ado por crime ambiental com 
multa de 100 Ufesp (Unidade 
Fiscal de São Paulo) equiva-
lente a R$2.700. Os pássaros 
já foram encaminhados para 
a Ong Mata Ciliar em Jundiaí 

onde serão reabilitados ao 
seu habitat natural. Dentre as 
espécies aprendidas estão: Ca-
nário da terra, Canário belga, 
Coleirinha e Tico-Tico.

Após a denúncia a Guar-
da Civil seguiu até o local 
indicado, onde o indivíduo 
capturava as aves, chegando 
ao local foram encontradas 

gaiolas nas árvores, mas sem 
os pássaros, nesse momento 
os Guardas foram até a resi-
dência apontada em denúncia, 
o morador autorizou a entrada 
e foi então que o crime am-
biental foi constatado. Além 
dos pássaros também foram 
apreendidos quatro alçapões 
e nove gaiolas vazias.

Os pássaros já foram encaminhados para a Ong Mata Ciliar em Jundiaí
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Seis atletas do Gaadim vão 
para o Mundial na Alemanha
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Piá será o técnico do 
Paraciclismo no Mundial
Nove atletas foram convocados e mais dois pilotos da classe Tandem
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Mais Expressão

O atleta Armando Camargo 
Filho ‘Piá’ da equipe de 
Indaiatuba foi convocado 

para ser o técnico da Seleção Bra-
sileira no Mundial de Paraciclismo 
de Pista que será realizado de 18 a 25 
de março, no Velódromo Olímpico do 
Rio. Além de um crescimento técnico 
do grupo que passou uma temporada 
treinando e fazendo avaliações no 
Velódromo de Indaiatuba, a equipe 
será a maior delegação do Brasil na 
história de um Mundial da categoria. 
Com nove paratletas e dois pilotos da 
categoria Tandem (que não possuem 
deficiência), o Brasil contará com 
referências no paraciclismo como 
o medalhista paralímpico Lauro 
Chaman e o campeão parapan-a-
mericano Soelito Gohr. Mas o 
objetivo é buscar medalhas em 
outras classes e provas.

Ao todo, serão 11 com-
petidores: Marcelo Lemos 
Andrade (Tandem) e Mar-
cos Novello (Piloto), Carlos 
Alberto Soares (Classe C1), 
Victor Louise Herling (Classe C2), 
Fábio Sciarra Lucato (Classe C3), 
Johnatan Mineiro Santos (Classe 
C5), Lauro Cesar Chaman (Classe 
C5), Soelito Gohr (Classe C5), 
Marcia Fanhani (Classe B – Tan-

dem) e Taise Benato (Piloto), e Telma Aparecida Bueno (Classe C5).
O Mundial é composto por três provas em todas as umas das 

categorias – Tandem (para cegos), C1, C2, C3, C4 e C5 (para pes-
soas com deficiências físico-motores e amputados) 

tanto no masculino quanto no feminino. 
Além disso, há uma prova de Sprint 

com equipes mistas. Destaques 
na modalidade, Austrália, Es-
tados Unidos, Grã-Bretanha, 
Espanha, Rússia e Bélgica 
estão confirmados na com-
petição.

Mundial
O Mundial do Rio, o 

primeiro da modalidade 
a ser disputado no Brasil, 
ganha ainda mais impor-
tância por ser a primeira 
grande competição a con-
tar pontos para o ranking 
que selecionará os parti-
cipantes dos Jogos Para-
límpicos Tóquio 2020. O 
Paraciclismo é o terceiro 
esporte no ranking dos que 
mais dão medalhas em Jogos 

Paralímpicos, atrás apenas do 
Atletismo e da Natação.

O Mundial de Paraciclismo 
de Pista é uma realização da 
CBC, com suporte da Agên-
cia de Legado Olímpico 
(AGLO), do Ministério do 
Esporte e do Comitê Para-
límpico Brasileiro.

TABELÃO
19º CAMP. LIGA REGIONAL AIFA DE FUTSAL
Rodada amanhã, dia17, na Sol-Sol

Horário  Time                                           Divisão
12h50 Unidos da Cecap  x Cruzeiro                                  3°
13h50 Atletico Santa Fé  x Projeto Restitui “B”               3°
14h40 Parque Indaia x Barcemlona Futsal                 2°
15h30 União Tribuna “B” x Clube 9 de Julho                  2°
16h20 M.L Informatica  x  Projeto Restitui                    1°
17h10 R5 Colegio Meta  x  União Tribuna “A”          1°
18h00 XII de Junho x Flamengo                           1°

Rodada amanhã, dia 17, no Carlos Aldrovandi

Horário Time                                                Divisão
12h50 Cebi/Vm x Tapiratiba Sociapan                           2°
13h50 The Rocket  x    Borussia                                      2°
14h40 Tenis De Ouro Salto  x A. Oliveira/Posto B. Horizonte/Extintuba 1°

15h30  Sem Chance Extintuba x Schalke Grillos/Tam. Tintas           1°
16h20 Kautela Elfa x Carvalhada Futsal                         2°
17h10 Zenit Futsal x Klorofila/Piscina.Com                   1°

Rodada domingo, dia 18, no Ginásio Municipal de Esportes

Horário Time                                             Divisão
08h50 Invictus Futsal x  Napoli Sociapan                       3°
09h50 Colegio Conquista  x Palone Tintas Salto               3°
10h40 Otro Skema x Elias Fausto                       3°                       
11:30 Regatas Saltense  x Cidade Nova                         3°

18º CAMP. LIGA REG AIFA ATLETA CRISTO

Rodada domingo, dia 18, no Ginásio Municipal de Esportes

Horário Time                                               Grupo
12h00              Hangar 7 x  Geração de Adoradores                   A
12h50 Ass. Deus Leão de Juda x Nazareno Ebenezer                       B
13h40 Avivamento Biblíco  x Batista Jd Morada do Sol             A
14h30 Batista do Povo x  Min. Plenitude Indaiatuba           B
15h20 Bola de Neve x Com. Cultura Real                A

Uma liminar foi concedi-
da pela Justiça que derrubou 
o limite de idade de jogadores 
para a competição. A decisão 
do juiz Artur Ribeiro Gu-
dwin, emitida pela 11ª Vara 
do Trabalho de Campinas, 
derruba o artigo referente a 
esse tema. O regulamento da 
Federação Paulista de Fute-
bol (FPF) previa que apenas 
jogadores com menos de 23 
anos poderiam atuar na “Se-
gundona”. A FPF informou 
que vai recorrer.

Para o Primavera isso não 
muda em sua preparação para 
o campeonato. A equipe tem 

foi concedida para derrubar 
a exigência da federação, 
mas, devido à proximidade 
do campeonato, as equipes 
optaram por não contratar 
atletas mais velhos. Nesse 
ano, eram permitidos apenas 
três atletas acima deste limite 
de idade.

Os clubes têm até o dia 28 
de março para registrar seus 
jogadores que irão disputar 
o campeonato que tem inicio 
dia 7 de abril.

Preparação
A reapresentação da equi-

pe aconteceu no dia 5 de 

A equipe tem hoje praticamente 95% do seu plantel fechado

março e por enquanto o foco 
é a preparação física dos 
atletas com preparador físico 
Maurino Boto.

Nesta semana teve inicio 
os trabalhos com o técnico 
Paulo Pereira que prepara a 
equipe taticamente, antes de 
iniciar a competição.

O fantasma irá competir 
cinco amistosos e alguns 
jogos poderão ser contra os 
times Ituano, Guarani, Red 
Bull e Jaguariúna.

A estreia do Primavera 
acontece no dia 8 de abril 
contra o Itararé, na casa do 
adversário, às 15 horas.

A equipe do Grupo de 
Ajuda dos Amigos Deficien-
tes de Indaiatuba (Gaadin) de 
basquete em cadeira de rodas 
terá seis atletas que irão dis-
putar o Mundial de Basquete 
na Alemanha.

Para a seleção brasileira 
foram convocadas as atletas 
Lia Soares, Ana Aurélia, De-
nise Eusébio e Andreia Farias. 
Já para a equipe Argentina as 
jogadoras são Fernanda Palla-
res e Mariana Pérez.

O time ficou muito satis-
feito com a convocação das 
atletas, e no caso da jogadora 
Ana Aurélia era muito es-
perado devido à temporada 
brilhante que a atleta fez no 
ano passado. Denise Eusébio 
tem pouco tempo de prática 
profissional, mas superou as 

expectativas e muito prova-
velmente ela estará na lista 
da terceira participação em 
competições pela seleção. 
Andreia Farias chegou este 
ano para o Gaadin e mostrou 
um grande potencial e assim 
conquistou a convocação e 
a jogadora Lia Soares uma 
das melhores pivôs do país, 
grande pontuadora e ajudará 
muito a seleção.

O Gaadin vem fazendo um 
trabalho incrível, conquistando 
muitos títulos, e levando joga-
doras para seleção brasileira.

O trabalho que é realizado 
pelo técnico Willian é intenso 
com uma dura rotina de trei-
namento e fisioterapia, e terá 
muito trabalho para montar as 
formações para assim ter um 
resultado positivo.

hoje praticamente 95% do 
seu plantel fechado, onde 
50% subiram da Copinha e 
os outros 50% são de idade 
até 23 anos. Falta apenas uma 
posição a ser fechada, que é a 
de zagueiro central.

A liminar foi pedida pelo 
Sindicato de Atletas de São 
Paulo. A entidade justifica 
o pedido porque a exigência 
da idade dificulta o mercado 
para jogadores mais velhos, 
que ficariam sem emprego 
na área no segundo semestre, 
quando já terminou a maioria 
os torneios estaduais. Em 
2017, uma liminar também 
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De 18 a 31 de março as crianças irão se divertir com diversas atrações de Páscoa

Paralamas do Sucesso retorna à Indaiatuba com show no Clube 9 de Julho 
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Paralamas do Sucesso se apresenta 
amanhã no Clube 9 de Julho
Banda traz a Indaiatuba o show “Sinais do Sim” e os convites podem ser adquiridos na secretaria do clube

Mais Expressão

Polo teatro traz programação especial de Páscoa

Os Paralamas do Su-
cesso se apresen-
tam amanhã, dia 

17, no Clube 9 de Julho. A 
Banda retorna a Indaiatuba 
com o seu show “Sinais 
do Sim” que tem abertura 
dos portões prevista para 
às 20h30.

Os ingressos para assis-
tir ao show do grupo ainda 
estão à venda na Secreta-
ria do Clube 9 de Julho e 
através do site www.blue-
ticket.com.br.

Os convites estão à ven-
da para Pista no valor de 
R$  92  ( in te i ra ) ,  R$  46 
(meia entrada); Área Vip 
R$ 161 (inteira) e R$ 80,50 
(meia entrada); Camarote 
custa R$ 184 (inteira) e 
R$ 92 (meia entrada); Já a 
mesa com 4 lugares custa 
R$ 690 com direito a 1 litro 
de Red Label ou 1 litro Ab-
solut ou combo (6 cervejas, 
2 águas e 2 refrigerantes), 
e a venda das mesas acon-
tece somente na secretaria 
do Clube 9. 

Mais informações (19) 
3875-9833 ou (19) 99724-
4044.

O Clube 9 de Julho está 
localizado na Avenida Pre-
sidente Vargas, 2000, Vila 
Homero.

Banda
Já passaram mais de 30 

anos desde que Os Parala-
mas do Sucesso queriam 

tocar na capital. Após cen-
tenas de capitais e cidades 
ao redor do mundo, Sinais 
do Sim é lançado para con-

firmar o que todos sempre 
souberam: Herbert Vianna, 
Bi Ribeiro, João Barone e 
seus parceiros de banda e de 

vida são infinitos. Tal lon-
gevidade em um país como 
o nosso – e de uma banda, 
inteira, não apenas de um 

nome sobrevivente – é uma 
conquista rara. Com este 
novo trabalho, a fidelidade 
ao rock brasileiro e uni-
versal que eles inventaram 
permanece impecável. Os 
três, do começo ao fim.

Essa permanência abriu 
caminhos para que seus 
músicos não cessassem de 
expandir a criatividade. 

Em Sinais do Sim essa 
expansão chega a um pata-
mar renovador com a pre-
sença de Mario Caldato Jr. 
na produção do disco. Sua 
experiência e qualidade ates-
tada em dezenas de trabalhos 
ao longo de mais de três 
décadas ao redor do mun-
do, com os mais diversos 
gêneros, faz dele o parceiro 
perfeito para uma banda que 
sabe exatamente o que quer 
e, principalmente, que sem-
pre arrisca um passo além.

Trabalhar entre a experi-
ência do tempo e o frisson 
do risco é uma das marcas 
do disco. Em muitas das 
faixas, as letras e a pressão 
do som – pressão, aliás, é 
uma palavra fundamental 
ao se ouvir Sinais do Sim – 
sinalizam uma abertura ma-
dura para o novo enquanto 
horizonte de vida.

São 11 canções que nos 
dão a justa medida entre a 
experiência da dor e a reno-
vação da esperança. 

Um período com muitos 
doces e também muita di-
versão. Essa é a proposta do 
Polo Shopping Indaiatuba 
para comemorar a Páscoa em 
2018. De 18 a 31 de março, o 
empreendimento oferece uma 
série de eventos gratuitos para 
as crianças, incluindo teatro 
infantil, show musical, oficina 
de confecção de orelhinhas 
de coelho e pinturas faciais 
temáticas da Páscoa.

A programação começa no 
domingo, 18 de março, com a 
peça “O Coelhinho Atrasado”. 
A encenação conta a história 
de Coelho Júnior, um coelhi-
nho que resolveu não crescer 
mais e que tem a Páscoa como 
a sua data favorita. Ele adora 
fazer ovos para as crianças 

todos os anos. Vive alegre, 
brincando e pulando por toda 
a floresta. Mas este ano, com 
tanta diversão, ele acabou se 
esquecendo do calendário e 
só agora percebeu que está 
muito atrasado para confecção 
dos ovos de páscoa. E agora? 
Como conseguir os ingredien-
tes neste momento? A peça 
será embalada com muita mú-
sica e interação com a plateia. 
O espetáculo será encenado 
no Lounge do Café Donuts em 
duas sessões, às 15h e às 17h. 

Já nos dias 30 e 31 de 
março, a criançada poderá se 
divertir com a atividade de 
pintura facial, em que artistas 
vão enfeitar os pequenos com 
pinturas especiais da Páscoa, e 
com a oficina de confecção de 

orelhinhas, que será realizada 
durante os dois dias. As ativi-
dades ocorrerão no Lounge da 
loja Star Bijoux, das 13h às 18h.

Encerrando a programação 
especial de Páscoa, no dia 31 
de março, o Polo Shopping 
Indaiatuba será palco do teatro 
musical “Show dos Coelhos”. 
O espetáculo contará a his-
tória de dois coelhos muito 
atarefados com a Páscoa, e 
que por isso decidem criar 
o concurso “Coelhinho Pop 
Star” para selecionar ajudan-
tes para a encantada Fábrica 
de Ovos de Páscoa. Tudo isso 
com muita música e interação 
com a plateia. O show será 
apresentado em duas sessões, 
às 15h e às 18h, no Lounge do 
Café Donuts. 
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Durante essa semana a saúde pode necessitar de 
atenções ao ariano, onde dores musculares podem 
acontecer com mais freqüência. Sua vida profissional 
continua exigindo forte dedicação e foco. O ariano tem 
em sua vida profissional, necessidade de desenvolver 
seus projetos, mas muitos conceitos (ou pré-conceitos) 
podem atrapalhar seu desenvolvimento. As amizades, 

assim como seus vínculos sociais, estão em destaque. Risco de prob-
lemas com amigos. 

Fortes emoções relacionadas com suas amizades ou 
contatos mais próximos podem ocorrer, e isso levará 
a confrontar desejos com expectativas e conceitos 
pessoais acerca de si, dos relacionamentos,da sexual-
idade e do modo como você organiza suas coisas. No 
trabalho reveja como lida e organiza as pessoas e situ-
ações.  Sendo assim, sua paciência poderá ser testada 
ao máximo, pois seu tato nos contatos sociais precisa está harmonioso. 

Momento que inicia e estará voltado para situações 
profissionais, técnicas. O geminiano em geral poderá 
receber propostas de serviço, mudanças no trabalho e 
seu progresso vêm daí. Algumas dificuldades podem ser 
sentidas nas amizades (solidifique seus vínculos impor-
tantes) e no desenvolvimento de seus projetos pessoais, 
ligadas ás atitudes que tenha com relação a eles. Alguns 

nativos podem precisar dos cuidados de um profissional da saúde.

Desde o dia 21/01/2015 até o dia 10/02/2015, o can-
ceriano pode se ver meio que confuso com suas idéias 
e formas de ver a vida. Depois disso, essas dificul-
dades irão clarear, os projetos pessoais tendem a se 
estabelecer de forma mais sólida. Seu lar, emoções 
e afetos tendem a estabilizar após essa data, pois o 
nativo iniciará novas situações ligadas a sua família 
e a sua maneira de se estabilizar na vida.

Daqui até o dia 11/02/2015 o leonino se deixará ficar 
nas mãos de seu relacionamento ou de seu sócio. 
Isso quer dizer que o mesmo estará meio que inerte, 
deixando as coisas permanecerem em banho Maria, 
observando como os outros estão lidando com seu 
jeito de gostar. Isso é um preparo interior que estará 
ocorrendo que facilitará seu controle emocional e 
novas posturas mais a frente. 

Período particularmente difícil para os virginianos 
pois as contradições que existirem em sua vida serão 
confrontadas. O nativo tende a agir diferente da forma 
como costuma agir. Vida sentimental passará por uma 
mudança importante, exigindo desapego para voltar 
a sentir o prazer que vem desejando a algum tempo. 

Fase muito boa para o libriano, já que há possibilidade 
de recomeçar do zero nos setores afetivos e profission-
ais. Embora em sua vida profissional precise ainda 
melhorar sua concentração e organização do trabalho. 
Ao mesmo tempo, não terá espaço para criar compara-
ções e complicações, pois tudo estará meio que ágil. 
Novas pessoas começam a aparecer em sua vida.

Fortes emoções no setor afetivo-sexual, o nativo pode 
viver intensas paixões e poderá perceber  o quanto é 
passional em seus relacionamentos. Terá mais facili-
dade para investir nos seus prazeres (passeios, sexo, 
diversões, etc). Pode ser provável que destes encontros 
um relacionamento mais fixo ou constante surja a 
partir da segunda semana de Fevereiro. 

O sagitariano tem diversas semanas focadas em sua 
família, em seu lar, na reformulação do que seria ou 
como deveria ser seu lar. Muitos refletem e vivem 
situações que mostram qual o real papel de ter um lar, 
durante esse processo, pode se sentir um pouco isolado 
ou recluso. Pessoas de longe podem vir visitá-lo.

Desde o dia 21, o capricorniano se vê focado em sua 
família, em seu lar ou casa. Alguns nativos casam e 
estabelece uma nova casa, outros reestruturam sua 
maneira de ver a vida familiar. Alguns têm sua casa 
reformada ou re-decorada. Sua vida sentimental é 
estimulada a ponto de poder mostrar seus sentimen-
tos, sem medo de se sentir vulnerável. Cuidado com 
contratos, avalie-os bem. 

O aquariano estará agindo e sentindo de forma a mel-
horar suas ferramentas de sobrevivência material, os 
resultados desse movimento de reflexão material trarão 
possibilidades de novos contatos, estudos, aumento de 
suas relações com diversas pessoas. Dica para mel-
horar as relações sociais: Simplesmente não vire as 
costas e saia diante de um conflito. Procure ver quais 

as emoções que dominam aquele momento, isso trará resolução fácil 
de questões afetivas.

Sua intuição estará mais aguçada, permitindo lidar 
com as pessoas e as relações de forma mais solta, ao 
mesmo tempo essa mesa intuição estará fazendo o 
nativo ter escolhas que acabam se refletindo de boa 
forma no cotidiano e ele acreditar que isso seja sorte. 
Os principais assuntos que farão parte do cotidiano 
do nativo estarão relacionados com sua vida material, 
financeira, com seus bens e imóveis. 

Mais Expressão

Eu, Tonya é baseado em eventos reais sobre a vida de Tonya Harding, uma ex-patinadora artística estadunidense

Na próxima terça-feira, 
20 de março, a partir 
das 19h30, o Topázio 

Cinemas realiza a primeira 
edição do projeto “Assista 
Mulheres”, com exibição do 
filme Eu, Tonya, produzido e 
estrelado pela atriz Margot Ro-
bbie (O Lobo de Wall Street).

O “Assista Mulheres” é 
o novo projeto do Topázio 
Cinemas, que acontecerá em 
toda terceira terça-feira do 
mês no Shopping Jaraguá, 
com exibição de filmes que 
sejam ou produzidos ou di-
rigidos ou protagonizados 
por mulheres. A sessão será 
sempre seguida por uma roda 
de conversa com mediadoras 
especialmente convidadas.

O objetivo do projeto é 
fomentar o trabalho das mu-
lheres na indústria cinemato-
gráfica e também discutir a 
representatividade feminina 
nas telonas. No dia 20 de 
março, as convidadas para a 
roda de conversa serão Luísa 
Pécora, jornalista e criadora 

do site “Mulher no Cinema”, 
e Mariana Paiva, jornalista 
e mestre em Cultura e So-
ciedade pela Universidade 
Federal da Bahia.

O ingresso terá valor único 
de R$ 10 por pessoa e o esta-
cionamento será gratuito para 
participantes da sessão.

 
Sobre o filme

Eu, Tonya foi selecionado 
para o Festival Internacional 
de Cinema de Toronto em 
2017, quando foi apresentado 
pela primeira vez mundial-

mente, e é baseado em eventos 
reais sobre a vida de Tonya 
Harding, uma ex-patinadora 
artística estadunidense.

O filme foi indicado em 
três categorias do Oscar 
2018 e rendeu o prêmio de 

SERVIÇO
Projeto “Assista Mulheres”
Filme: “Eu, Tonya” (drama – 14 anos – 120 min.)
Local: Topázio Cinemas – Shopping Jaraguá Indaiatuba 
(Rua 15 de Novembro, nº 1.200, Centro – Indaiatuba/SP)
Data: 20 de março de 2018
Horário: 19h30
Ingresso: R$ 10,00 por pessoa.

Melhor Atriz Coadjuvante 
para Allison Janney, que 
interpreta LaVona Golden, 
a mãe de Tonya. Janney 
também foi premiada pelo 
papel no Globo de Ouro, no 
SAG Awards e no BAFTA.

Quem passar pela Praça 
Central do Polo Shopping 
Indaiatuba vai se deparar 
com uma atração gigante e 
cheia de diversão. O Emo-
tion Park, maior parque de 
trampolins itinerante do 
Brasil, estará no local com 
250 m² de pura diversão, 
incluindo 21 camas elásti-
cas de diferentes tamanhos 
interligadas e várias brin-
cadeiras esportivas para 
entreter o público.

Além de brincar nas ca-

respeitar a piscina de blocos 
de espuma exclusiva para 
crianças de até 8 anos de 
idade. Prezando o bem-estar 
de todos os participantes, 
saltos arriscados, de cabeça 
ou de costas, não são permi-
tidos. Até 40 pessoas podem 
brincar simultaneamente na 
atração. Crianças menores 
de 3 anos devem entrar com 
um responsável e o peso 
máximo para brincar é de 
120kg.

O kit com ingresso e 

mas de trampolim, quem for 
ao Emotion Park terá duas 
cestas de basquete para fa-
zer arremessos e enterradas, 
duas piscinas de espuma 
com mais de 3 mil blocos 
de espuma para mergulhar 
e um gol de futebol para 
treinar a pontaria e brincar 
de goleiro.

Para brincar no Emotion 
Park, o visitante deve seguir 
algumas regras de segu-
rança. Todos devem estar 
de meias antiderrapantes e 

Serviço
"Emotion Park – Parque 
Gigante de Trampolins"
Quando: até 1° de maio 
de 2018
Horário: de segunda à sá-
bado das 10h às 21h40; 
domingo das 12h às 20h.
Valores: Ingresso + meia 
antiderrapantes: 20 minu-
tos - R$ 30; 40 minutos - 
R$45; 1 hora - R$ 55;
Ingressos promocionais 
(para quem já possui a 
própria meia antiderrapan-
te): 20 minutos - R$25; 40 
minutos - R$40; 1 hora 
- R$50
Meia Antiderrapante: 
R$10
Local: Polo Shopping In-
daiatuba (Praça Central) 
- Alameda Filtros Mann, 
670, Indaiatuba – SP

meias antiderrapantes varia 
de R$ 30 à R$ 55, e quem já 
tiver os calçados específicos 
tem desconto promocional, 
com ingressos de R$ 25 
a R$ 50, dependendo do 
tempo escolhido para ficar 
na atração.



novidade Sônia Fonseca

Adelaide Decoração

Le Paws

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. 

“Vocês sabiam que abriu um Centro de Estética para Animais em 
Indaiatuba? A Le Paws oferece todos os tipos de serviços de beleza para 
Cachorros, Gatos, Coelhos e Furões. Suas toalhas são individualmente 
empacotadas e higienizadas por empresas especializadas para evitar 
contaminação, produtos hipoalergênicos, shampoos diferenciados 
para cada raça, banho de ofurô relaxante para tratamento de dores 
musculares em animais com idade avançada, hidratações, tintura 
de pelagem, manicure com esmaltes coloridos, cauterização com 
chapinha, banho anti pulgas, redução de pelagem entre muitas outras 
novidades vindas dos EUA. Eles têm acessórios importados, carrinhos 
de passeio para os pets e muito mais!” Rua Ignácio Ambiel Jr, 170 - Jd. 
Moacir Arruda - Fone: 3875-0583 / 99801-4505 - WhatsApp

Casa da Esfiha
Promoção 

Esfiha do Dia

Seu vestido de noiva será o traje mais bonito que você usará 
na vida, de pura magia, aquele que você ficará deslumbrante. 
Então corra para a A Nova Loja e conheça de perto a maravilhosa 
Coleção Outono Bromélia da Center Noivas, com muita renda, 
transparência e brilho, com tecidos nobres e caimento impecável 
que realmente encantam. Confira também a nova coleção moda 
festa, com longos e curtos, na opção venda ou aluguel. Demais! 
Whatsapp: 9.9540-8836. Telefone: 3875-1760

O Grenelle Gastro Pub está com muitas novidades em seu 
cardápio: Fetuccini alho e oléo com escalope de Filé Mignon 
ao molho de queijos, Risoto de Costelinha, Strognoff de Filé 
Mignon, Virado à Paulista, Hambuguer (Juicy Lucy, Salmão 
Buger, Cheddar Burger com Pão Australiano), Sanduíche de 
Costelinha Desfiada, Petisco - Costelinha ao Molho Barbecue, 
Coxinha de Frango empanada com farinha temperada, Fritas da 
Casa (gratinada com cheddar, queijo prato, parmesão e bacon) 
e de sobremesa Brigadeiro de Colher. Vale a pena experimentar! 
Avenida Conceição, 250 - Fone: 3834-4802. Bom demais!

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!

Almoçar na Kostela do Japonês 
é uma satisfação
Quem não gosta de costela? Lógico, todos curtem essa carne, mas 
tem que ser bem feita, no ponto. Aqui em Indaiatuba, costela é só na 
Kostela do Japonês. Bem Magrinha, super macia e no ponto. Ainda 
acompanha aquele senhor feijãozinho com arroz, saladas diversas, 
farofa, batata e mandioca fritas. Comida simples, porém, não existe 
nada melhor. Vá  experimentar na R. Antônia Martins Luiz, 180 - Distrito 
Industrial João Narezzi - Fone: 3894-6646. 
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Os Capacetes Femininos Absolute apresentam: Material in mold 
regulagem traseira para melhor fixação na cabeça, led traseiro, 
bonito design. Item de grande importância para a proteção da 
ciclista. Tudo isso e muito mais você encontra na Duas Rodas 
Bicicletaria Av. Presidente Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269

Valéria e César com a linda filha Amanda curtindo a noite de 
sábado no San Benedito Bar & Cozinha

Risoto de Costelinha

Luiz Eduardo e Marcelo

Alexandre, Sérgio e Thaís

Adilson e Cássio

Jimmy do proprietário Sergio após consulta e banho e tosa na 
Clínica Veterinária Bicho Amigo

Casamento de Larissa Bueno e João Galvão Neto. É a A Nova Loja 
homenageando seus clientes
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 Como todo amante de vinhos é constante ouvir de algumas 
pessoas que acreditam em mitos sobre vinhos.  Alistei aqui 02 
mitos que muitos atualmente acreditam.

Quanto mais profundo o fundo da garrafa, melhor o vinho?
Essa é uma questão bem engraçada. Por que as pessoas en-

tram na loja pegam a garrafa e logo já separam um dedo maior 
e enfia no fundo da garrafa, para notar se há profundidade, para 
então fazer sua compra. Partimos do seguinte principio que as 
garrafas inventadas pelos ingleses eram fabricadas á sopro e 
não tinha o fundo plano e não havia os 750 ml com precisão. 
Atualmente a produção é industrializada e melhorou muito.                                                                        
O fundo da garrafa não está relacionado à qualidade do vinho, 
mas sim com o designer ou molde de garrafa de cada indústria e 
também é uma forma de facilitar a produção e armazenamento. 
Algumas regiões da França como Bordeaux, Borgonha, Cotes du 
Rhone que possuem uma denominação de origem, é obrigatória 
o uso de garrafas especificas.

O fundo da garrafa mais abaulado pra dentro é para melhorar 
a pressão do liquido dentro da garrafa, melhorar a sedimentação 
do vinho e se torna uma garrafa maior, mas contém os mesmos 
750 ml, igual à outra garrafa que tem o fundo reto.  Lógico que 
um produtor que investe mais na produção do vinho vai investir 
mais em sua embalagem bonita e apresentável, com garrafas 
mais grossas (e que às vezes podem ter o fundo maior), mas 
isso não significa que o vinho será melhor e nunca devemos 
considerar um indicativo da qualidade do vinho. Confie sempre 
na procedência do vinho, produtor e o local de onde você esta 
comprando seu vinho. E na dúvida leia o rótulo ou pergunte 
para o vendedor. 

Vinho o quanto mais velho melhor?
Este é sem dúvida um dos maiores dos mitos sobre vinhos, 

por que não se aplica a todos os vinhos. Quando se quer tomar 
um vinho de qualidade e de personalidade lembre-se que existem 
vinhos e vinhos. No passado em função de ter muitos vinhos 
para serem apreciados os produtores elaboravam vinhos aptos 
para o envelhecimento, desta forma eles iriam tomando os 
vinhos de safras antigas e preservavam os vinhos mais jovens 
para evolução. 

Antigamente a maioria dos rótulos de qualidade eram elabo-
rados para serem guardados.     Mas a realidade hoje é outra, o 
vinho da família, da Cantina, do Chateau, da Bodega, da Finca 
, hoje muitos destes se tornaram vinhos comerciais, para consu-
mo rápido. Vinhos elaborados para ser bebidos jovens. E desta 
forma os próprios os produtores passaram a produzir vinhos 
mais “prontos” para serem bebidos hoje. Isso foi possível com 
mudanças em técnicas de vinificação e também de nova linha de 
vinho no supermercado, que hoje possui o seu espaço exclusivo.                                                                                                                                       
       Assim, não precisa comprar um vinho e ficar guardando pra 
quando casar, quando tiver filho, quando emagrecer ou quando 
fizer bodas de ouro, pois ele pode não aguentar e ao invés de ter 

uma adega de vinhos envelhecidos terá 
um cemitério de vinhos mortos.

Lembre-se que ainda temos vi-
nhos com um grande potencial de 
amadurecimento como os vinhos de 
guarda como Barolos, Brunnelos e 
grandes vinhos de Bordeaux e da Bor-
gonha e para estes prepare seu bolso.                                                                                                               
Continue aprendendo sobre vinhos e 
qual quer dúvidas estamos à disposição! 

O que são os mitos no mundo do vinho?

Vinho Rosé Domaine Martin 
Cabernet d’Anjou AOC 2012 

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

Francês da região Vale do Loire elabo-
rado com 60% Cabernet Sauvignon 40% 
Cabernet Franc. 

O vinho se chama cabernet D´Anjou 
por que é vinificado apenas em rosé com 
as variedades Cabernet Sauvignon e 
Cabernet Franc.

É um vinho que esta pronta para o 
consumo neste verão, pois harmoni-
zam muito bem com peixes, pizzas, 
massas e carnes brancas. 

As suas notas de degustação po-
demos destacar o aroma de frutas 
vermelhas e pêssego na boca é bem 
agradável de boa estrutura e um fi-
nal macio e adocicado que agrada o 
palador do apreciador de vinhos que 
busca um vinho diferenciado fresco 
e elegante.

Professora Andréia com a aluna Alice Aguiar no intervalo do 
Colégio Montreal

Melissa Geribola, Leticia Nardy e Ana Clara Cavalcante no 
intervalo do Colégio Montreal

Vandelson, Thiago, Gomes e Nilton equipe de garçons do 
Restaurante Via Brasil

Márcia e Talita almoçando no Cintra Restaurante

Mega Air, empresa especializada em ar condicionado que 
tem o melhor preço da região. Sempre atendendo seus 
clientes da melhor forma possível!! Venha conhecer seus 
serviços de qualidade!

Maria da Graça, Lorenzo e Bruna no Restaurante Casa 
da Moqueca

Enrique e José almoçando no Cintra RestauranteCazuza e Polyana no Restaurante Casa da Moqueca
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TOMB RAIDER - A ORIGEM - Lançamento  -  Ação / Aventura  -  Classificação 14 
anos  -  119 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Quarta (21):   16h50
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   20h10
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Quarta (21):   19h25
Polo Shopping: Quinta (15),  Sexta (16),  Segunda (19),  Terça (20)  e  Quarta (21):   
15h50  /  21h30. Sábado (17)  e  Domingo (18):   14h00  /  15h50  /  21h30
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   18h40
............................................................................................................................................
MARIA MADALENA - Lançamento  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  119 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Domingo (18),  Terça (20)  e  Quarta (21):   16h15  /  
21h35. Segunda (19):  somente 21h35
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Domingo (18),  Terça (20)  e  Quarta (21):   19h00. 
Segunda “Top” (19):   16h15  /  19h00
............................................................................................................................................
PEDRO COELHO - Pré-estreia  -  Comédia  -  Classificação livre  -  95 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sábado (17)  e  Domingo (18):   15h00
Polo Shopping: Sábado (17)  e  Domingo (18):   17h15
............................................................................................................................................
O INSULTO - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Drama  -  Classificação 14 anos  -  112 
minutos. Filme libanês finalista do “Oscar” 2018  na categoria “Melhor Filme Estrangeiro”
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (17):   13h30. *Atenção: para o Cineclube os ingresso tem 
preço de R$ 12,00 para o público em geral. Maiores de 60 anos pagam ingresso pro-
mocional a R$ 6,00
............................................................................................................................................
EU, TONYA - Inaugurando o projeto “Assista Mulheres”, com debate após a exibição*  
-  Drama  -  Classificação 14 anos  -  120 minutos
Vencedor do “Oscar” 2018  na categoria “Melhor Atriz Coadjuvante” (Allison Janney)
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (20):  19h30. *Atenção: no projeto “Assista Mulheres” - ingresso 
único R$ 10,00 por espectador
..........................................................................................................................................
OS FAROFEIROS - 2ª semana  -  Comédia  -  Classificação 12 anos  -  103 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Quarta (21):   15h50  /  18h40
Polo Shopping: Quinta (15),  Sexta (16),  Segunda (19),  Terça (20)  e  Quarta (21):   16h50  
/  19h20  /  21h50. Sábado (17)  e  Domingo (18):   14h20  /  16h50  /  19h20  /  21h50
............................................................................................................................................
O PASSAGEIRO - 2ª semana  -  Ação / Suspense  -  Classificação 14 anos  -  105 minutos
LEGENDADO*
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Domingo (18),  Terça (20)  e  Quarta (21):   21h50. 
*Excepcionalmente na segunda, dia 19, não será exibida esta versão
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sábado (17)  e  Domingo (18): 14h20. Segunda “Top” (19):   21h50
............................................................................................................................................
OPERAÇÃO RED SPARROW - 3ª semana  -  Thriller de Ação  -  Classificação 16 
anos  -  140 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Domingo (18)   e   na  Quarta (21):   21h10
*Excepcionalmente na segunda, dia 19, e  terça, dia 20, não será exibida esta versão
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Segunda “Top” (19):   21h10
............................................................................................................................................
A MALDIÇÃO DA CASA WINCHESTER - 3ª semana  -  Terror / Suspense  -  Clas-
sificação 14 anos  -  100 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Sexta (16)  a  Quarta (21): 21h10. *Excepcionalmente na quinta, dia 15, 
não haverá exibição deste filme.
............................................................................................................................................
PANTERA NEGRA - 5ª semana  -  Ação  -  Classificação 14 anos  -  134 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Domingo (18)   e   na Quarta (21):   20h30
Terça (20):   21h10. *Excepcionalmente na segunda, dia 19, não será exibida esta versão 
no Jaraguá 
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (15)  a  Domingo (18)  e   na Quarta (21):   17h30
Segunda “Top” (19):   17h30  /  20h30. *Excepcionalmente na terça, dia 20, não será 
exibida esta versão no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (15),  Sexta (16),  Segunda (19),  Terça (20)  e  Quarta (21):  
16h15. Sábado (17)  e  Domingo (18):   14h50  /  17h45
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (15)  a  Quarta (21):   20h40
............................................................................................................................................
A FORMA DA ÁGUA - 7ª semana  -  Drama / Ficção / Romance -  Classificação 16 
anos  -  123 minutos. O grande vencedor de 4 “Oscar” 2018:  Melhor Filme / Diretor / 
Direção de Arte / Trilha Sonora
LEGENDADO
Polo Shopping: Sexta (16)  a  Quarta (21):  18h20. *Excepcionalmente na quinta, dia 
15, não haverá exibição deste filme.
............................................................................................................................................
VIVA - A VIDA É UMA FESTA - 6ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  -  97 
minutos. Vencedor do “Oscar” 2018:  Melhor Animação
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente  Sábado (17)  e  Domingo (18):  14h00. “PROMOÇÃO 
SESSÃO FAMÍLIA”: PARA ESTE FILME INGRESSO ÚNICO R$ 6,00 POR ES-
PECTADOR
............................................................................................................................................
O TOURO FERDINANDO - 10ª semana  -  Animação / Comédia / Aventura -  Classi-
ficação livre  -  97 minutos
Finalista do “Oscar” 2018  na categoria “Melhor Animação”
DUBLADO
Polo Shopping: Somente  Sábado (17)  e  Domingo (18):  15h25. “PROMOÇÃO SESSÃO 
FAMÍLIA”: PARA ESTE FILME INGRESSO ÚNICO R$ 6,00 POR ESPECTADOR
............................................................................................................................................
FALA SÉRIO, MÃE! - Comédia -  Classificação 10 anos  -  79 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Somente  Quinta (15),  Sexta (16),  Segunda (19),  Terça (20)  e  Quarta 
(21):   15h20. “PROMOÇÃO SESSÃO FAMÍLIA”: PARA ESTE FILME INGRESSO 
ÚNICO R$ 6,00 POR ESPECTADOR
............................................................................................................................................

Profª Renata ensina matemática de um modo divertido para a 
1ª Etapa do Colégio Meta

Na quarta feira de 14/03 tivemos a casa cheia em nossa reunião de trabalho! Cerca de 50 empresários estiveram reunidos 
estreitando e aprofundando parcerias, além de conhecerem uma nova maneira de fazer negócios.

Segunda edição da COPA RMC começou, e em 2018 ela tem um “padrinho”: COPA RMC & nbsp; Asa Alumínio DE RUGBY 
2018! Está sendo realizada em três etapas e as equipes participantes são: Tornados de Indaiatuba, Cougars Rugby Clube, Wallys 
Rugby e Jaguars Rúgbi , a 3ª ETAPA Louveira, aconteceu no sábado dia 10/03, competiram: Wallys vs Cougars e Tornados vs 
Jaguares. Nosso Tornados sagrou-se vitorioso com um escore de 76 a 07. Os nossos meninos do Juvenil, também foram vitoriosos.

Após uma pré-temporada com 
bastante foco no preparo físico, 
pautada nos treinos do coach Alan 
Gustavo, as alvi-laranjas viajaram 
para Jundiaí, no domingo 11/03, 
para participarem da 1ª Etapa 
do CISISP (Circuito de Seven do 
Inteiror de SP), a Etapa Louveira.
Pela tabela enfrentarão o Mogi Mirim 
Rugby Feminino e o Locomotiva 
Rugby Araraquara. Na outra tabela 
estão Wallys Rugby, Lenks Rugby 
e Piracicaba Rugby. As etapas 
seguintes serão: 22/4 – Indaiatuba, 
27/5 – Piracicaba

Na noite do dia 13/03/2018, o Rotary Cocaes realizou sua 32ª, 
reunião ordinária na Casa da Esfiha em Indaiatuba. A reflexão 
da noite foi feita pelo companheiro Rebelo, e o casal Sérgio e 
Alair Lelli também fizeram uso da tribuna, para falar sobre o dia 
de aprendizado que ocorreu no domingo dia 11, na Max Planck, 
e também sobre o nosso subsidio distrital, que será entregue 
ao Lar de Velhos na quinta-feira, dia 15

Pelas mãos de Tânia D’Ávila, o jovem Daniel Leidinger, abriu sua 
deliciosa casa, a “Passionata Chocolateria & Café” na Av. Kennedy, 
597, com um delicioso coquetel, onde recebeu amigos, familiares, 
clientes e imprensa local. A chef responsalvel pelas guloseimas da 
casa é a também jovem Isabela Saudino, que promete muitas coisas 
boas para o deleite dos comensais mais gourmet.

Alunos da 2ª Etapa e 1º Ano do Colégio Meta homenageiam 
Jaqueline pelo dia da bibliotecária
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Escola de Futebol Cruzeiro Indaiatuba: Onde nascem os campeões: treinos de 
manhã, tarde e noite, com professores capacitados para atender diversas idades 
entre 3 a 17 anos. Dê “bola” ao talento de seu filho!

Samuel e Ricardo, proprietários da 
Divino Barbearia

Adriano, proprietário da 
MegaAir, juntamente com 
Tiago e Ednaldo, ansiosos 
para a inauguração da 
segunda loja Mágicos 
Martelinho de Ouro no 
próximo sábado, dia 17, 
na Avenida Visconde de 
Indaiatuba, 272 em frente 
ao Hospital Dia. Clientes 
e amigos estão todos 
convidados para essa 
incrível iniciação de serviços 
de qualidade como funilaria 
artesanal, polimentos, 
higienização interna e muito 
mais. Não perca!

A unidade da Divino Barbearia de Indaiatuba acabou de 
ficar pronta e aqui para nós ficou divina!

Joel e Regiane, proprietários 
da Doce Sabor Bolos e Cia

Ângela Gomes, Alessandra Guiller, Ivanilde Reis, Ana , Luci 
Celoni e Camila Anastácio

Estagiário Lucas com os alunos Guilherme Crucillo, Luis 
Miguel e Gabriel Travain em recente treino

Mães e alunos da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente gincana em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Estagiário Everton com os alunos Murilo, Guilherme e Enzo 
em recente treino

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

Tiago Costa, O Cabeleireiro das Noivas, e mais alguns patrocinadores da palestra “Mais que 
Empoderamento, uma questão de Plenitude”, em homenagem à Semana da Mulher, que 
aconteceu no último dia 6 no Edifício Diplomat. Foi um evento beneficente que arrecadou 
produtos de higiene pessoal para o curso de gestantes promovido pelo Rotary Club

A queridíssima Sonia, proprietária da Casa de Carnes 
Humaitá, agradece a todos amigos e clientes pela preferência 
e votos no Frutos de Indaiá

Na última quinta, dia 15, inaugurou no Parque Mall mais uma delícia 
de loja, a Doce Maria Brigaderia, a proprietária Fernanda recebeu 
convidados e amigos com um delicioso coquetel. Na foto: Fernanda, 
do CNA, Camila, atendente da Brigaderia, Eliane, gerente da SmartFit, 
Francielly Tezoto, Vinicius, atendente da Brigaderia,Cinthia, gerente 
de Marketing do Parque Mall e Janaína, gerente do  Espaço Laser.



        caderno de negóciosNº 788

LOCAÇÃO – SALÕES E SALAS

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

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

Jd.Pompeia-SL00338
Torre Corporate 40M².
R$800,00 + 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 Gonçal-
ves 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 SEGURANÇA
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, co-
zinha, sala, lavanderia, Wc, despensa, 
quintal com churrasqueira, sem vaga.
R$ 600,00 + IPTU
 
RUA CANDELARIA PROX AV KEN-
NEDY CA02684 
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
QUINTAL, E GARAGEM P/02 AUTOS. 
R$ 1200,00 + IPTU 

CENTRO CA03030
IMÓVEL RESIDENCIAL OU COMER-
CIAL 4 CÔMODOS 
R$ 1200,00 + IPTU

VILA RUBENS CA03026 
02 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), DUAS 
SALAS, COZINHA, A.S, VARANDA 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 CO-
BERTA 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 

JD JEQUITIBA CA03032 
03 DORMITÓRIOS (1SUÍTE), SALA DE 
TV, SALA DE JANTR, COZ, CHUR E 
GARAGEM COB P/02 AUTOS.  
R$ 1450,00 + IPTU

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 

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 Cond. 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 cond. 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
 
CENTRO, JATOBÁ AP00845 03 
03 DORM (1SUÍTE), SALA 2 AMB, 
VAR, 2 VAGAS. 
120m²  
R$2600,00 + cond+ iptu

VENDA- APARTAMENTOS

Jd.Eldorado– AP00555
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, 
lavanderia 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 dorm, sala, cozinha, Wc E 02 vagas.
R$ 233.000,00

Cecap – AP00715
02 dorms, 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 condomínio 
e IPTU)

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

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

SALTO-SP, JD DOS TAPERÁS 
03 DO), SALA,COZ, 1 BANHEIRO, 1 
VAGA.RM (1SUÍTE) 
R$ 270.000,00 ACEITA PERMUTA.

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

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

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

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

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 dorm, 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 terre-
no 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 c/ jardim e 2 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

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

VENDA - CHÁCARAS

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

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

VENDA -TERRENOS 

OPORTUNIDADE!
JD.IMPERIO (VILA PARATY) – 
TR00799 
150m² PREÇO DE LANÇAMENTO. 
R$89.990,00

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

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

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

Jd. Helvétia – TR00796
Terreno de 255 m² - lote 12
R$ 170.000,00
Terreno de 265 m² - lote 13
R$ 170.000,00
Terreno de 295 m² - lote 14
R$ 180.000,00
Terreno de 335 m² -lote 15
R$ 180.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jd. Brescia – CC00046
03 dormitórios, (01 suíte), sala com 
pé direito de 4 m, sala e quartos com 
preparação para ar condicionado, 
aquecedor solar instalado, lavabo e 
churrasqueira.
Condomínio com infraestrutura 
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/ empre-
gada, piscina, salão, churrasqueira, 
forno, e 04 vagas.
Aquecimento solar térmico.
R$ 1.500.000,00
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VENDAS

CASAS COM 1 E 2 DORMITÓRIOS

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 pla-
nejada, lavanderia, dorm e WC de empregada, 
escrit., área gourmet, área de luz, garagem co-
berta para 2 carros e descoberta para 2 carros.

CONDOMÍNIOS 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, escritório, 
dispensa, wc, churrasqueira, fogão á lenha, 
garagem para 4 carros
CA.367 – COND.MONTREAL – R$390 MIL – 
3dorms(1st), sala 2 ambientes, coz americana, 
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 
dorms, 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, 
garagem coberta para 2 carros.
AP.542 – CHACARA DO TREVO – R$370 
MIL – 3dorms(1st)sala de estar e jantar, 
varanda, coz, 2 wc, ar condicionado, ga-
ragem 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 - 2dor-
ms, sala, coz, wc, lavanderia, sacada, 1 
vaga de garagem, moveis planejados
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dor-
ms, sala, coz, wc, lavanderia, 1 vaga de 
garagem, moveis planejados

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS 
E COMERCIAIS APARTIR DE 300M² 

A PARTIR 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

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 
M²  R$250 MIL
  
CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$180 MIL – AT: 
5.130m² - somente em dinheiro
 
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
 
E L I A S  F A U S T O  –  V L . A N C H I E T A  –
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 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, entrada de moto
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 – CO-
MERCIAL – 3dorms(1st), sala, coz ameri-
cana, 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/sacada 
e armários (1st c/hidro), sala de estar c/ 
lareira, sala de jantar e TV, copa, coz pla-
nejada, lavabo, lavanderia, dorm e WC de 
empregada, escritório, dispensa, piscina, 
área gourmet completa, salão de festa, 
portão eletrônico, garagem para 2 carros 
coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, 
sala, coz, wc, sem garagem.
JD.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, lavanderia, 
2sacadas (1com churrasqueira, 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 672002 – Jd morada do Sol -  40 
m² e 1 banheiro – R$1.100 + IPTU

-ref. site 067991 - Cidade Nova - 1 dormt/ 
sala/ coz/ wc / lavand /1 gar p/ moto – 
R$850,00 isento IPTU

-ref. site 513002 – Jd. Eldorado – 2 casas / 5 
dormt / 1 suite / 3 salas / 2 coz / 4 wc / quintal/ 
despen/ canil/ gar R$2.500,00 / R$600.000,00

- ref. site 607991 - Parque dos Guarantãs 
- 3 dormt/ 1 suite / sala / coz amer/ wc / 
lavabo/ lavand / 3 gar R$533.000,00  

- ref. site 30668 – Monte Verde - 
248,59m2 / 4 salas / coz. / 2wc / recuo. 
R$ 2500.00 + IPTU

- ref. site 586991 - Jardim Esplanada - 3 suítes / 1 
master/ sala / cozinha plan/ wc  / lavabo/ lavand/ 
churras/ piscina/ jardim /  4 gar – R$980.000,00 

- ref. site 933002 - Pq São Lourenço – 1 
dormt / sala / coz/ wc/ lavand/ quintal/ 
gar R$900,00 + IPTU

- ref. site 847991 - Cidade Nova – 4 
dormt / 1 suite / sala / coz / wc / 3 gar  
R$1.800,00

- ref. site 037991 - Vila Furlan - 2 dormt/ 
sala / coz/ wc / lavand/dormt de serviço / 
4  gar – R$300.000,00

- ref. site 423041 - Colinas 3 dorm / suite / sala 
2 amb / lavabo / coz / copa / 4 wc / as / gar 2 
vagas / piscina / chur / forno. R$ 750.000,00 

- ref. site 217991 - Residencial Indaiá - 3 dor-
mt/  1 suite/ sala p/ 2 amb/  coz/  3 wc / des-
pensa/ lavand/ piscina/ 4 gar R$650.000,00

- ref. site 548891 - Monte Verde - 2 
dormit/ sala/ wc / coz/lavand / quintal/ 
5 gar R$320.000,00
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VENDE-SE CASAS INDAIATUBA

OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM MORA-
DA 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- LAVAN-
DERIA, GARAGEM P/02 AUTOS. OPOR-
TUNIDADE 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. F: 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, ESTU-
DA 50% DE ENTRADA 60 x R$1650,00 DIRE-
TO COM O PROPRIETÁRIO.VÁ ZUNINDO!

JARDIM ADRIANA- EXCELENTE CASA EM 
DOIS PAVIMENTOS, SENDO NO PAV SU-
PERIOR: 3 DORMS (1 SUITE) WC SOCIAL, 
SACADA COM PORTA BALCÃO C/ VISTA P/ O 
PARQUE ECOLÓGICO-E NO PAV INFERIOR: 
SALA 02 AMBS – LAVABO, WC SOCIAL, LA-
VANDERIA, EDICULA   E GRANDE ESPAÇO DE 
TERRENO COM PISO IDEAL PARA PISCINA, 
GARAGEM COM PORTÃO ELETRONICO. DE 
R$350.000,00 EM OFERTA DURANTE O MÊS 
DE MARÇO POR R$300.000 CORRA!! 

APARTAMENTO VENDE-SE
APARTAMENTO NO COND. NACÕES JD.ALICE, 
TÉRREO, COM 02 DORM –SALA-COZINHA-
WC-LAV. E 01 VAGA DE GARA. REFORMADI-
NHO.LINDO!! EM OFERTA PARA O MÊS DE MARÇO. 
DE:  R$220.000,00 POR APENAS: R$185.000,00 
AC.FINANCIAMENTO. CORRA!!

SÍTIOS VENDE-SE
SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 
03 DORMITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVA-
RANDADA, GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE 
CULTURA, BOSQUE, ÁGUA DE MINA, 01 
TANQUES COM PEIXES ABASTECIDO COM 
ÁGUA POR GRAVIDADE,  DIVERSAS ÁRVO-
RES FRUTÍFERAS, PLAY GROUD ,A 12 KM 
DO CENTRO,  R$390.000,00 ACEITA IMÓVEL 
EM INDAIATUBA DE IGUAL OU MENOR VA-
LOR.ESTUDA ENTRADA + PARCELAMENTO. 

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
PQ. SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA 
RUA) 150M2 – PLANÍSSIMO – R$1030,00P/ 
M2 -ESCRITURADO. 

ALUGA-SE CASAS INDAIATUBA

JD.M. DO SOL (ANT-58): PAV . INF. 01 DORM. 
- COZ. –WC – LAV – GAR. R$ 700,00 + IPTU
JD.M. DO SOL (ANT-58): PAV . SUP. 2 DORM. SALA 
-COZ. –WC – LAV – SACADA R$ 850,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-64) (PAV.SUP.) 
01 DORM–SALA -COZ. –WC – LAV – GARA-
GEM R$ 650,00  + IPTU 
JD.MORADA DO SOL (ANT-78)(PAV.SUP) 03 
DORM. -COZ. – SAL- WC – LAV –GARAGEM 
R$ 1.000,00 + IPTU
JD.M. DO SOL (ANT-78)(FUNDOS) 1DORM. -COZ. 
– SAL- WC – LAV – SEM GAR. R$ 700,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-80)(FUNDOS) 
01 DORM. -COZ. – SAL- WC – LAV – SEM 
GARAGEM R$ 600,00
JD.MORADA DO SOL (ANT-82) (PAV.SUP). 
01 DORM.-SALA -COZ. –WC –SEM GARA-
GEM 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 gela-
deira, microondas e mesa, lavanderia, churrasqueira, 
garagem para 2 carros, cerca elétrica, alarme e portão 
eletrônico com trava. R$380.000,00
CA03791 – ALTO DA COLINA - 3 dormitórios (1 
suíte),  cozinha americana com bancada em granito, 
armários planejados, banheiro social com armário, 
área de serviço coberta, 2 vagas de garagem , portão 
eletrônico e  piso em porcelanato. R$390.000,00
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
CA03437 – CIDADE NOVA I - Excelente ponto comer-
cial e/ ou residencial. Copa e cozinha planejada e inte-
gradas, 4 dormitórios (2 suítes), 2 salas, 5 banheiros, 
lavabo, 4 vagas, piscina com cascata, churrasqueira, 
forno a lenha e ar condicionado. R$900.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03779 – ITAICI - 2 dormitórios, sala, WC, cozinha, 
lavanderia e 3 vagas. R$265.000,00
CA03735 – MONTREAL RESIDENCE - 3 dormitórios 
(1 suíte), 2 WCs, jardim externo e churrasqueira, 
casa preparada para ar condicionado e aquecedor 
elétrico e 2 vagas de garagem 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, es-
critório, lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo, sala 
de jantar, cozinha, área gourmet, piscina preparara p/ 
iluminação, cascata em granito preparada para aquece-
dor solar, paisagismo e 4 vagas (2 garagens cobertas). 
R$840.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO
CA03429 – JD. MORADA DO SOL – 3 cômodos c/ gar. 
R$650,00
CA03584 – JD. RENATA – 3 cômodos c/ gar. R$800 + IPTU

VENDAS

LOCAÇÃO

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.
AP01133 – RES. VITÓRIA – 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, 
coz e 1 vaga cob. R$1.100,00 + 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.
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. Estacion. 
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

SL00343 – CENTRO – 84m² c/ WC, estac, ar cond e eleva-
dor. 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 dormitórios (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 + 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

CA03782 – COND. ESPLENDOR - 5 suítes c/ AE, hidro 
e sacadas (1 suíte master c/ closet), 2 cozinhas (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

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 / GUARUJÁ – 
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
AP01313 – ED. SAINT GERMAIN - 3 dormitórios com varan-
da e armários (1 suíte), sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 
2 vagas. R$420.000,00
AP01051 – ED. MAJESTIC - 3 suítes, sala 3 ambientes, varanda 
gourmet, lavanderia, 3 vagas de garagem com depósito/box. Laje 
técnica e área de lazer completa. R$920.000,00

TERRENOS

TE01692 – JD. RES. VIENA – 250m². R$180.000,00
TE01277 – COND. TERRA MAGNA – 360m². R$220.000,00
TE01641 – EUROPARK – 3.000m². R$1.050.000,00

CHÁCARA

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

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS
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
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 C/ 3 DORMITÓRIOS
CA03412 – JD. CALIFÓRNIA - 3 dorms, sala, copa, coz. e 4 
vagas. R$1.000,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03779 – MORADAS DE ITAICI - 2 dormitórios, sala, 
1 banheiro, cozinha, lavanderia e 3 vagas de garagem. 
R$1.300,00 + IPTU + Cond.
CA02900 – PQ. DOS GUARANTÃS - 3 dorms (1 suíte), sala, 
lavabo, coz, lav, churr e 2 vagas. R$1.900,00 + IPTU + Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 máster), sala 2 
ambs, coz. plan, lav. plan, escrit., 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.
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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 CRECI 74.092
Casa com 2 dorms no 
Jd. Pedroso R$190 
MIL - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 2 dor-
ms no Jd. Morada 
do sol R$290 MIL 
F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 3 dorms 
no Altos de Itaici 
R$850 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa de 3 dorms 
na Vl Maria Helena 
com  at : 2700m², 
para construtores é 
possível desmem-
brar 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. Colibris, 2 dor-
mitórios (1 suíte) 
sala, cozinha, wc 
social, lavanderia, 
garagem p/ 2 autos. 
Oportunidade úni-
ca!! Em oferta para 
o mês de janeiro 
de: R$300.000,00 
p o r  a p e n a s : 
R$245.000,00 ac. 
Financ, ou terre-
no  no  negóc io . 
F . 3 0 1 7 - 2 6 0 8  / 
99762-7997 / 3935-
3294
Jardim Hubert: 3 
dormitórios (1 sui-
te) cozinha ameri-
cana-mezanino nos 
fundos - garagem 
c/portão eletronico 
– lote de 130m2. 
Oportunidade úni-
ca!! R$270.000,00. 
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 cômo-
dos e entrada para 
a u t o s ,  a p e n a s : 
R$200.000, estuda 
50% de entrada 60 
x R$1650,00 direto 
com o proprietá-
rio. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-
3294.
Compro casa ve-
lha para demolir. 
Fone: (19) 99166-
8272

Oferta Inacreditá-
vel! Nair Maria em 
Salto SP, próximo a 
Cobreq, em lote de 
180M2 4 comodos e 
entrada para autos, 
apenas: r$200.000, 
estuda 50% de en-
tradA 60 x R$1650,00 
direto com o proprie-
tário. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-
3294.
Vi la  B r i zo la  – 
CA02996 - Casa 
frente – Sala, cozi-
nha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$210.000,00  
F. 3875-2215
M o n t r e a l  
(R$470 .000 ,00 ) 
– Vendo casa fino 
acabamento, com 
agua quente, cap-
tação de água da 
chuva , lavabo, suíte 
master, 2 Demi suíte, 
churrasqueira, etc... 
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/ churrasqueira, 2 
garagens cobertas, 
portão eletronico. 
Bairro diferenciado, 
bem arborizado e 
fácil acesso ao Cen-
tro e a Rod. SP75. 
Documentação ok!  
R$400.000,00. Acei-
to permuta com cha-
cara no Mosteiro de 
Itaici. F.: (19) 3875-
0423 / 99346-7999. 
tratar com proprie-
tário. 

Vende-se ou tro-
ca-se casa Jd. 
Monte Verde (tra-
tar com proprietá-
rio) - 2 dorms in-
ternos + 1 quarto e 
uma suíte (ambos 
externos), cozinha 
com armários pla-
nejados, ambiente 
aberto com sala, 
quarto com armário 
planejado, AS, área 
gourmet e piscina. 
Ótima localização, 
garagem p/ 2 car-
ros, aquecedor so-
lar, cerca elétrica, 
alarme de seg., e 
portão eletrônico. 
Perto de padaria, 
supermercado, etc. 
A.T : 250 m² ; A.C 
140 m². F. 3816-
2011 ou 9.7119-
8369
Vila Nossa Se-
nhora Aparecida 
(troco menor valor) 
- vale a pena ver. 
Casa vaga, super 
nova com 5 dorm. 
(1 suíte), 3 vagas 
a 1 quadra da Av. 
Pres. Kennedy e 1 
quadra da Av. Con-
ceição em frente ao 
Parque Ecológico. 
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

Vila Maria Helena ou 
troca por casa menor 
valor - 2 casas - AT: 
370m² R$450.000,00 
tratar com proprietá-
rio F. 9.9237-6716
Montreal 3 d (1 suít), 
Excelente, 3 wc, sala 
ampla conjugada c/ 
coz. funcional. Ótimas 
áreas de churr., What-
sapp: 9.97519921. 
Creci 65362.
Vendo casa c/ 2 
dorm., 2 wc, 2 ga-
ragens cobertas, 
construção nova 
bem acabada. Não 
atendo corretores. 
Fotos no whats app. 
F.:  99429-7099
Vila Suiça,  por ape-
nas R$ 446.000,  ex-
celente oportunidade, 
Casa c/ 250m2 de 
construção.  3Ds, 1 
suite, 2 wc, garagens. 
Ref. CA00120 -  3816-
8380 / 98364-0235
Jd.Paulista II, ex-
celente imóvel,   3 
dormitórios, 1 suite, 
2 salas,  wc,  3 vagas 
de garagem, 207 m2 
AC.  Ref. CA00128 
- R$ 450.000,00  
-  19 - 3816,8380  -  
98364.0235
Jd. União – 2 dormi-
tórios sendo 1 suíte, 
2 salas, 2 banheiros, 
cozinha, lavanderia e 
2 vagas de garagem. 
R$235.000,00. Aceita 
financiamento. Fone: 
(19) 99721-0395
Jd. Umuarama - 2 
dorms (1 suíte), sala 2 
ambs integrada com 
cozinha americana 
planejada, 2 vagas 
de garagem, chur-
rasqueira e espaço 
de lazer. R$400.000. 
Aceita permuta. F. 
99164-1734
Jd. Regina - 3 dor-
mitórios (1 suíte), 
banheiro, sala 2 am-
bientes, cozinha inde-
pendente, lavanderia, 
quarto de despejo, 
banheiro e espaço 
gourmet com chur-
rasqueira e 4 vagas 
de garagem (2 cober-
tas). R$550.000,00. 
F. 99164-1734

 
Casa Parque das 
Nações - 2 dorm. 
, sala, cozinha, wc 
social e garagem 
coberta.Valor: R$ 
950 ,00  ( i nc luso 
iptu). Tratar com 
propr ie tár io .  F . : 
(19) 99107-4095
Jd. Esplanada II 
- 3 dormitorios (1 
suíte), sala 2 am-
bientes, cozinha 
planejada, banhei-
ro, lavanderia, ga-
ragem para vários 
carros e nos fun-
dos  com 1  dor -
mi tór io,  cozinha 
grande e banhei-
ro. R$2.200,00 + 
IPTU Fone: (19) 
99778-4336
C o n d .  P a r q u e 
dos  Guarantãs 
-  3  d o r m i t ó r i o s 
(1 suite c/ armá-
r ios embut idos), 
sala, lavabo, co-
zinha, lavanderia, 
chur rasque i ra  e 
2 vagas de gara-
gem. R$1.900,00 
+ IPTU + Cond. 
Fone: (19) 99778-
4336
Centro -  1 dor-
m i t ó r i o ,  s a l a , 
cozinha, banhei-
r o ,  l a v a n d e r i a . 
(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 

Jd.Morumbi  apar-
tamento por  R$ 
160.000,00,  com 
2 dormitóros, sala, 
cozinha,  wc, gara-
gem. Ref. AP00037   
19 – 3816.8380  - 
98364.0235
Parque São Lou-
renço, apartamen-
to cm 127 m2,  R$ 
265.000,00, com 
3 dormitór ios, 1 
suite,  1 garagem.  
Ref. AP00031  - 
19.  3816.8380 – 
98364.0235
A p t o  B o s q u e 
Campinas 1 dorm. 
F.:F:974 053 774 
Vila Furlan -  2 
dormitórios + de-
pendênc ias 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

 
Ed .  Royale  -  3 
dormitór ios com 
armários (2 suí-
t e s ) ,  b a n h e i r o , 
sala, cozinha pla-
nejada, lavanderia, 
varanda gourmet e 
2 vagas de gara-
gem no 2º subsolo. 
R$2.000,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99168-6945
Alugo lindo apar-
t a m e n t o  c o m  3 
quartos, 1 banhei-
ro, sala, cozinha, 
lavandeira, gara-
gem para 1 carro, 
muito confortável 
(todo reformado). 
Fica no centro da 
cidade .Valor R$ 
1.300,00 (livre do 
IPTU e condomí-
nio), peço fiador. 
Ligue (19) 99708-
3931 ou (19) 3835-
1772. 

Alugo apt na praia 
grande Vila Gui-
l h e r m i n a  à  5 0 
m da praia para 
finais de semana 
e temporada. F.: 
(19) 3328-4766 (19) 
99564-4054
Cocais II - 2 dor-
mitórios, banheiro, 
sala, cozinha, la-
vanderia e 1 vaga 
de garagem cober-
ta. R$1.000,00 + 
IPTU + Cond. Fone: 
(19) 99168-6945

 
Vale Do Sol, 4 dorm, 
AT 1550m2, Docu-
mentado para trans-
ferência 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

Mosteiro de Itaici– 
TR00794 - Terreno de 
2.500 m² R$ 370.000 
F. 3875-2215



classificados
19BClassificados

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 Plati-
num, manual, preto, 
Flex,banco de cou-
ro, 2016, km:76000, 
por R$ 47.990,00, à 
vista. Aceito carro 
como parte de pa-
gamento e financio 
também.Entre em 
contato com Alexan-
dra, F. (19)97409-
7070.
Vende se ou tro-
ca Agile 1.4 flex 
2010 completo - ar 
abaixo da tabela R$ 
20.000,00  - carro 
impecável , pou-
co rodado F.: (19) 
97422-4078
Corolla XEI 2.0, 
prata, Flex, auto-
mático, km:102.266, 
por R$ 56.990,00, à 
vista. Aceito carro 
como parte de pa-
gamento e financio 
também.Entre em 
contato com Alexan-
dra, 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
Ofereço-me como 
pedreiro, encanador 
e reformas em ge-
rais (Construção ci-
vil) João (19)98329-
8580.
Ofereço-me como 
passadeira (experi-
ência de 6 anos na 
área) para empresas 
ou serviço particular. 
Favor entrar em con-
tato com Regiane F.: 
(19) 99308-6581
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos, 
crianças pessoas 
com necessidades 
especiais e etc. Aten-
dimento Residencial 
e hospitalar poço 
referências e experi-
ência contato Evelyn 
- 19 9 88694313 ou 
19 9 94466299
Ofereço-me para 
trabalhar como ca-
seiro (a), casal (não 
tenho filhos peque-
nos) (19) 99417-
0626 whats app
Ofereço-me como 
cuidaDora de idosos, 
como acompanhante 
hospitalar qualquer 
horário, folguista e 
final de semana. (19) 
99417-0626 (claro) 
whats app - (19) 
99618-9664 (vivo) 
whats app
Ofereço-me como 
faxineira diarista, 
com referência e ex-
periência (19) 99417-
0626 

Oportunidade! Jd. 
Império (Vila Pa-
raty) – TR00799 
-  1 5 0 m ²  p r e ç o 
de  lançamento . 
R$89.990 F. 3875-
2215
Jard. Bréscia, ex-
celente local iza-
ção e topografia AT 
200m2. Documen-
tado para trans-
ferência imediata. 
R$159.000,00 rua 
A, Whatsapp: 19-
997519921. Creci 
65362.
J a r d .  D o s  I m -
périos excelen-
t e  l o c a l i z a ç ã o 
e topograf ia  AT 
150m2. Documen-
tado para trans-
ferência imedia-
ta. R$109.000,00 
W h a t s a p p :  1 9 -
997519921. Creci 
65362.
Vendo/ Troco : 
terreno de 300 m² 
plano, melhor local 
Jd. Esplanada I à 
500 metros da Av. 
Parque Ecológico, 
5  m i n u t o s  d o 
centro, próximo ao 
colégio Objet ivo 
e o novo Sumer-
bol, padaria Suiça 
e Gianinni. Fácil 
acesso à rodovia. 
Aceito terreno de 
menor valor em lo-
teamento aberto. 
Doc. OK. F.: (19) 
99321-2684 (what-
sapp) / (19) 98131-
5384  -  Valor R$ 
230.000,00 (tratar 
com proprietário)

Jd. Tropical,  ter-
reno com 150 m2,  
escriturado,  plano, 
cercado.  Apenas 
R$  160 .000 ,00 . 
Aceito carro novo, 
Corolla,  Honda,  
Ecosport,  por  até 
R $  1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
como parte de pa-
gamento. O sal-
do à  vista.     19 
–  3816.8380  - 
98364.0235
Jd. Montreal,  es-
petacular terreno, 
167 m2,  por ape-
nas R$ 165.000,00. 
Ref. TE00010  -  
19. 3816.8380 – 
98364.0235
Jd. Regina,  280 
m2,  R$ 185.000,00
Jd. Dos Lagos,  
condomínio fecha-
do, alto padrão, ex-
celente localização, 
Terreno com 525 
m2,  área construí-
da 345 m2, 4 suites,  
3 salas, 4 garagens. 
R e f . C A 0 0 0 6 9 ,  
R$ 905.000,00  -  
19.  3816.8380  - 
98364.0235
Terra Magna,  450 
M2,  R$ 210.000,00
 Jd dos Lagos ,  600 
M2,  R$ 398.000,00 
Terreno Indus-
t r i a l  –  V i t ó r i a 
Martini - 1000m². 
R$470.000,00 à 
vista. Fone: (19) 
99166-3272
Lote Industrial Fi-
nanciado, direto 
com o proprietário, 
em até 36x. Fone: 
(19) 99166-8272

 
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
C a b e ç o t e  F i a 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 ce-
mitério Candelária 
Sr. Fernando 
Motor arranque 
Fiat Dally 35.10 
Iveco R$ 350,00 
Falar com Paulo 
(19) 3835-3350
Bicicleta de alu-
mínio aro 26 R$ 
430,00  F . :  (19) 
3885-3741 
Máquina  amas-
sadeira, sovadei-
ra com extrusora/
moldor. R$ 450 F. 
9.8151-0501
Caixa térmica 34 
L - R$ 60,00 F.: (19) 
3885-3741
Ventilador turbo si-
lencioso, seminovo 
R$ 150 F. 9.8151-
0501
Trans formador 
2 2 0 / 1 1 0  v  R $ 
350 ,00  F . :  (19) 
3835-3350 Falar 
com Paulo
Vendo peças de 
bicicleta scooter (pé 
de vela, baterna, 
etc) F.: (19) 3875-
7624
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, auto-
mático, km: 33.000, 
por R$ 78.990,00 à 
vista. Aceito carro 
como parte de pa-
gamento  e financio 
também.Entre em 
contato com Alexan-
dra , 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  Tur -
bo, 2017, preto, 
automático, Flex, 
km: 8.163, por R$ 
87.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.

O n i x  1 . 4  L T Z , 
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, 
F lex,  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.
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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  – Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. Para trabalhar em Limpeza 
de empresas e condomínios. Disponibilidade para 
trabalhar aos finais de semana.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Curso Técnico 
ou cursando Superior. CNH categoria B. Irá dirigir 
os carros da empresa. Bons conhecimentos em 
Informática (Excel, pacote Office e Outlook). Expe-
riência na área de compras, Notas fiscais, planilhas 
e administrativo em geral. Residir em Indaiatuba.
ENCARREGADO (A) OPERACIONAL – Ensino 
médio completo. Conhecimentos em Informática. 
Experiência em supervisão de funcionários da área 
de Portaria e Limpeza. Residir em Indaiatuba. Dis-
ponibilidade de horário. CNH B. Irá dirigir os carros 
da empresa em Indaiatuba e região.
MONTADOR - Possuir experiência em montagem 
de esquadria de alumínio ou experiência como ins-
talador de vidro temperado. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para trabalhar em horário comercial.
OPERADOR DE MAQUINA CONVENCIONAL 
– Ensino médio completo. Curso de Metrologia 
e Leitura e Interpretação de desenho. Desejável 
Técnico em Mecânica, Automação Industrial ou 
cursos relacionados. Residir em Indaiatuba. Dis-
ponibilidade de horário. Experiência em Produção.
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM - Ex-
periência em Ferramentaria. Usinagem de peças 
técnicas com tolerâncias e acabamentos. Bons 
conhecimentos em Interpretação de Desenhos 
Técnicos. Residir em Indaiatuba ou Salto. Dispo-
nibilidade de horário.
PASSADOR (A) – Ensino fundamental. Experiên-
cia na área de produção. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) – Para 
trabalhar nas áreas de Limpeza e recepção. Residir 
em Indaiatuba.
PROMOTOR TÉCNICO – Para trabalhar em 
empresa do Ramo Alimentício na área de vendas 
externas. Possuir Curso de padeiro ou experiência 
comprovada em panificadoras. Possuir condução 
própria (carro).
PORTEIRO VIGIA  – Será contratado para cober-
tura de férias de funcionários. Para trabalhar em 
empresas e condomínios. Possuir experiência em 
controle de acesso, ronda e monitoramento. Ensino 
médio completo. Conhecimentos em Informática. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
ZELADOR – Experiência na função. Experiência 
em Pintura, reparos elétricos e encanamento. 
Para trabalhar em condomínios em Indaiatuba. 
Ensino fundamental completo. Residir em Indaia-
tuba. CNH AB.
VENDEDOR TÉCNICO – Para trabalhar em em-
presa Multinacional Alemã na cidade de Indaiatuba. 
Superior completo, desejável na área de Engenha-
ria. Inglês Intermediário. Bons conhecimentos em 
Informática (Internet, pacote Office). Experiência 
em vendas técnicas de queimadores, sistemas de 
combustão e processos térmicos. Conhecimento 
técnico em componentes como bombas, com-
pressores e demais produtos para equipamentos 
térmicos. Experiência em vendas de produtos como 
caldeiras, aquecedores e estufas. Residir na região 
de Campinas ou grande São Paulo.
VENDEDOR (A) – Ensino médio completo. Bons 
conhecimentos em Informática. Para trabalhar em 
Comércio do Ramo de material de construção. De-
sejável possuir experiência neste segmento. Residir 
em Indaiatuba. 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 resi-
denciais, 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 repa-
ros na área hidráulica e elétrica, e manutenção de piscinas.

Empregos
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