
No mês de março de 2018 o Governo Federal bloqueou 775 benefícios do Bolsa Famí-
lia em Indaiatuba. Mais que o dobro quando comparado a março de 2017, quando foram 
bloqueadas 364 benefícios. 

Feriado de Páscoa deve levar 163 mil veículos à Rodovia SP-75

Orquestra Sinfônica de Indaiatuba abre 
a temporada de concertos 2018

Indaiatuba tem 775 Bolsas Família 
bloqueadas em março
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A dupla Chitãozinho & 
Xororó é a atração princi-

pal da 13ª edição do Fru-
tos de Indaiá, que acontece 

no dia 14 de novembro 
no Clube 9 de Julho

As equipes de 
basquete de cadeira de 

rodas de Indaiatuba 
(Gaadin) se enfrentam 

em amistoso que acon-
tece neste sábado (31) 

no complexo do Rêmu-
lo Zoppi ás 19 horas. 

A tradicional 
Festa do Chopp da 

Acenbi acontece no 
próximo dia 07 de 

abril, no Pavilhão da 
Viber. O evento tem 
início às 16 horas e 
segue até a 0 hora. 

O empreendedorismo 
social felizmente vem 

crescendo no Brasil. Mais 
de US$ 500 bilhões serão 

investidos em negócios 
sociais até a próxima 

década e esse é um tema 
de interesse dos jovens.

A orquestra Sinfônica de Indaiatuba abre sua temporada 2018 com um concerto especial 
no próximo dia 7 de Abril, sábado, às 20 horas no teatro do CIAEI (Centro Integrado de 
Apoio à Educação de Indaiatuba).
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Indaiatuba registrou um 
saldo positivo na criação de 
empregos no início deste 
ano, com 634 admissões a 
mais do que desligamentos. 
Isso pode representar uma 
retomada no crescimento 
do emprego no município.

O novo terminal rodoviário 
de Indaiatuba deverá ser entregue 
apenas em maio. De acordo com 
a prefeitura, a obra já está pronta, 
porém falta ainda a conclusão da 
licitação dos boxes, a sinalização 
de acesso e alguns detalhes da 
parte interna da rodoviária.

Para celebrar a Páscoa, os 
alunos do Berçário, da Educação 
Infantil, do Ensino Fundamental 
I do Colégio Objetivo Indaiatuba 
e suas famílias participaram da 
campanha Páscoa Solidária. Este 
ano, a ação consistia na confec-
ção de um cartão decorado.

Na última segunda-feira, dia 
26, aconteceu no Clube Esporti-
vo Parque da Mooca, o Campeo-
nato Paulista de Coloridas, etapa 
única para definir o Campeão 
Paulista de Coloridas 2018 e para 
formação da Seleção Paulista de 
Colorido junto à Copa São Paulo. 

Considerada uma das prin-
cipais datas para o comércio, a 
Páscoa movimenta as vendas do 
varejo na cidade. De acordo com 
ACIC as vendas se concentram 
nos ovos de Páscoa, especial-
mente dos produtos da linha 
infantil, chocolates e peixes.
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Editorial
Vamos falar de feminicídio?
Somente no último final de semana dois casos de fe-

minicídio foram registrados em Indaiatuba. Número este 
que acende um alerta, afinal duas mulheres perderam suas 
vidas nas mãos de seus companheiros, que destruíram 
suas vidas e deixaram marcas em famílias.

Infelizmente esse crime é diariamente retratado pelo 
Brasil afora. Quantas mulheres não morreram nas mãos 
daqueles que elas acreditavam e confiavam que seriam 
o porto seguro delas?

Com a Lei 13.140, aprovada em 2015, o feminicídio 
passou a constar no Código Penal como circunstância 
qualificadora do crime de homicídio. A regra também in-
cluiu os assassinatos motivados pela condição de gênero 
da vítima no rol dos crimes hediondos, o que aumenta 
a pena de um terço (1/3) até a metade da imputada ao 
autor do crime. Para definir a motivação, considera-se 
que o crime deve envolver violência doméstica e familiar 
e menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Que possamos virar esta dolorosa página com cons-
cientização e divulgação dos direitos da mulher, com 
políticas públicas e dignidade em ações efetivas para as 
mulheres. É preciso apostar e fazer diferente! Precisa-
mos cobrar empenho de nossas autoridades no que diz 
respeito a nós, mulheres!

Artigos

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

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
31 SAB   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO
31 SAB   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO
1 DOM.   NÃO OPERA
2 SEG. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
2 SEG. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
2 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
2 SEG. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
2 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
2 SEG. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
3 TER. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
3 TER. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
3 TER. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
3 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
3 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
3 TER. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
4 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
4 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
4 QUAR. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
4 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
4 QUAR. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
4 QUAR. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
5 QUIN. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
5 QUIN. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
5 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
5 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
5 QUIN. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
5 QUIN. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
6 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
6 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
6 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
6 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
6 SEX. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
6 SEX. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

RADARES DIAS - 31/03 A 06/04

Tiago Cunha Pereira - OAB/SP 333.562

EMPREGADOS QUE TRABALHAM LIMPANDO SANITÁRIOS DE USO PÚBLICO E GRANDE 
CIRCULAÇÃO COM COLETA DE LIXO TEM DIREITO A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

A Consolidação das Leis Trabalhistas tem como objetivo regular as relações de emprego e a proteção do empregado em face do 
empregador diante da manifesta desvantagem financeira que existe entre ambos.

Diante desta proteção, a CLT regula compensação em pecúnia para empregados que trabalham sobre condições insalubres.
Condições insalubres são aquelas em que o empregado trabalha exposto a agentes nocivos a sua saúde, sendo compensados por um 

adicional de 10, 20 e 40% sobre o salário mínimo.
Recentemente o Tribunal Superior do Trabalho, última instância trabalhista, editou a súmula 448 prevendo adicional de insalubri-

dade para o empregado que labora na higienização de sanitários públicos e de grande circulação.
Há uma ressalva quanto à necessidade de constar a atividade em uma Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho para que 

o empregado tenha o direito ao adicional de insalubridade.
Haviam grandes discussões a respeito da percepção ou não do adicional de insalubridade para quem trabalhava na limpeza de 

banheiros e quartos de motéis, porém antes da edição da súmula, muitos juízes entendiam como devido.
O adicional tem sua porcentagem fixada mediante a perícia que é realizada durante o processo judicial.
Lembrando que o adicional integra a remuneração para fins de reflexos em outras verbas trabalhistas como, por exemplo, FGTS, 

13º salário, etc.
Concluindo, quem trabalhou ou trabalha nessas condições realizando limpeza de banheiros públicos de grande circulação ou até mesmo 

em quarto de motéis exposto a agentes nocivos a saúde, poderá pleitear o respectivo adicional através de uma reclamação trabalhista.

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING - 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.) 

SER PEREGRINO

Rio Piracicaba torna-se referência
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29/03 - Quinta-feira 30/03 - Sexta-feira 31/03 - Sábado 01/04 - Domingo

60! Década de 
Arromba 

Faculdade de Tecnologia em Sumaré

Melhora do asfalto 
em Vinhedo

 No mês de abril, nós da Signa Treinamentos,  iremos com mais um grupo para Santiago de Compostela na Espanha. 
Muitos pensam que ser peregrino é caminhar, caminhar e caminhar somente, porém há muito mais além disso. Ser peregrino 
é aprender com o caminho, é vivenciar momentos de alegria e descontração com pessoas que estão lá com o mesmo propósito 
que você, peregrinar. Não é um caminho religioso e sim espiritual, onde se tira o máximo de proveito e se aprende tanto que não 
há palavras que expliquem, somente a sensação de estar caminhando, vivendo e sentindo cada brisa, cada gota de chuva ou de 
orvalho que cai ao raiar do sol, cada raio de sol que toca seu rosto durante sua caminhada no amanhecer e claro, cada momento 
e descoberta que se faz sobre si próprio durante todo o caminho. Ser peregrino é aprender o desapego, desapego pelas coisas 
materiais, levando consigo somente o essencial e com isso descobrir que não se precisa de muito para se atingir a felicidade plena, 
descobrindo em cada passo o seu “eu” interior, seus pontos fortes e em muitos momentos sentindo na pele os seus pontos fracos, 
pontos limitantes, vivendo os dias de caminhada como nunca antes vividos, relembrando cada momento da sua vida, passando 
pela sua mente pessoas e situações que você há tempos não se recordava, se sentindo pequeno diante da grandeza de tudo à sua 
volta, trabalhando o perdão dentro de si mesmo, sentindo na pele as dores de se caminhar carregando tantas coisas e usando 
esses momentos como metáfora, uma vez que muitas vezes na vida carregamos coisas desnecessárias em nossa “bagagem”. É 
descobrir ao final do caminho quão grande é a sua força, por tudo que você enfrentou para estar ali, tudo que passou, sentiu e 
viveu nos dias de caminhada, pessoas que conheceu que te fizeram sentir melhor, que muitas vezes te ajudaram quando precisou, 
ou que somente passaram por você. Contate a Signa pelos telefones 019.3875.7898 - 019 99214.2100 e tenha informações para 
o Caminho do ano de 2019 - www.signatreinamentos.com.br - Trevisan José

O Rio Piracicaba foi apontado como um dos destaques 
no 8º Fórum Mundial da água - que ocorreu em 
Brasília – por conta de sua recuperação hi-
drográfica. O Rio faz parte do Consórcio 
do PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí), 
que são responsáveis pelo abasteci-
mento de parte da Região Metropo-
litana de Campinas e de São Paulo. 
O Rio é hoje uma referência para 
as cidades latino-americanas.

O musical estrelado pela cantora 
Wanderléa, a eterna “Ternurinha” da 
Jovem Guarda, “60! Década de Arrom-
ba – Doc. Musical” está em temporada no 
Teatro Iguatemi Campinas desde o dia 15 de 
março. As apresentações vão até o dia 1° de abril com 
os espetáculos acontecendo às 20h nas quintas e sextas-fei-
ras, às 21h nos sábados e às 17h nos domingos.

O Governo do Estado de São Paulo e Sumaré for-
malizaram um convênio na última segun-

da-feira, dia 26, para a implantação de 
uma Fatec (Faculdade de Tecnologia) 

no município.
A faculdade deve começar a fun-

cionar já no segundo semestre do 
ano, disponibilizando 40 vagas 
para o curso de “Gestão em 
Recursos Humanos”.

De acordo com o Indsat (Indicadores 
de Satisfação dos Serviços Públicos), a 

satisfação com o asfalto de Vinhedo subiu 7 
posições no ranking das 15 maiores cidades da Re-

gião Metropolitana de Campinas durante o ano passado.
O município estava na 13ª colocação. Agora está 

na sexta posição, atrás de Jaguariúna, Indaiatuba, Nova 
Odessa, Arthur Nogueira e Itatiba.

Admilson Redecopa / Alan de Santi

Máxima 32º 
Mínima 21º
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AB COLINAS

Entre 175 e 290 mil veículos devem seguir ao Litoral pelo Sistema Anchieta-Imigrantes  

Rodovia SP-75 deve receber um grande fluxo de veículos no feriado prolongado de Páscoa

O feriado prolonga-
do de Páscoa deve 
movimentar as ro-

dovias administradas pela 
AB Colinas, concessionária 
do Programa de Concessões 
Rodoviárias do Estado de 
São Paulo, entre amanhã, 
dia 29, e o domingo, dia 1º 
de abril, com cerca de 535 
mil veículos.

Pela SP-75 (Rodovias 
Archimedes Lammoglia, 
Prefeito Hélio Steffen, En-
genheiro Ermênio de Oli-
veira Penteado e Santos 
Dumont), trecho que liga 
Itu a Campinas, ao todo, 
são aguardados 163 mil 
veículos. 

Já na Rodovia Castello 
Branco (SP-280), uma das 
principais vias de acesso 
para o interior do Estado, 
cujo trecho vai de Itu a 
Tatuí ,  deve ter  o maior 
tráfego, recebendo 165 mil 
veículos. 

O motorista que não de-
seja pegar tráfego intenso 
na saída para o feriado deve 
evitar pegar a estrada entre 
às 18h e 0h da quinta-feira 
e das 6h às 12h da sexta. 
Durante a volta, o horário 
de maior movimento pro-
mete ser entre 10h e 22h do 
domingo.

A ARTESP (Agência de 
Transporte do Estado de 
São Paulo) alerta sobre os 

cuidados a serem tomados 
em caso de neblina. O pe-
ríodo de maior incidência 
de neblina já terminou, mas 
em algumas regiões do Es-
tado, o fenômeno climático 
ainda tem sido observado 
com certa frequência, como 
por  exemplo,  no Sis te-
ma Anchieta-Imigrantes. 
Quando a visibilidade for 
prejudicada, o motorista 
deve reduzir gradualmente 
a velocidade e manter aceso 
o farol baixo – tanto de dia 
quanto de noite. Por medi-

da de segurança, nunca se 
deve parar na pista ou ligar 
o pisca-alerta com o veícu-
lo em movimento.

Litoral
Entre 175 e 290 mil ve-

ículos devem deixar seguir 
ao Litoral  pelo Sistema 
Anchieta-Imigrantes (SAI) 
de 0h de ontem (28) até 
a meia-noite de domingo 
(01 de abril). Para oferecer 
maior conforto aos usuários 
neste período, a Ecovias 
programou operações espe-

ciais com objetivo atender 
da melhor forma possível 
a demanda de veículos nos 
diferentes sentidos.

O pico da movimentação 
de veículos em direção ao 
Litoral é aguardado para 
ocorrer na tarde de hoje 
(29), quando está prevista 
a implantação da Operação 
Descida (7x3), a partir das 
15h. A operação ficará em 
vigor até 23h59 e depois 
voltará a ser implantada na 
sexta-feira (30), entre 7h e 
13h. Durante esta operação, 

os veículos que seguirem 
em direção ao Litoral po-
derão utilizar as pistas sul e 
norte da via Anchieta e tam-
bém a pista sul da rodovia 
dos Imigrantes. Para subir, 
os usuários poderão seguir 
apenas pela pista norte da 
rodovia dos Imigrantes.

Na volta do feriado, o 
tráfego deve se intensificar 
no domingo (01), a partir 
das 10h, horário em que 
está prevista a implantação 
da Operação Subida (2x8), 
que deve permanecer em 

vigor até 23h do domingo. 
Nesta operação, a subida 
será feita pelas duas pistas 
da rodovia dos Imigrantes e 
pela pista norte da via An-
chieta. A descida será reali-
zada somente pela pista sul 
da Anchieta. É importante 
destacar que a inversão de 
sentido das rodovias do 
SAI, durante as operações 
de tráfego, ocorre apenas 
no trecho de Serra – entre os 
km 40 e o km 55 da Via An-
chieta, e do km 40 ao km 57 
da rodovia dos Imigrantes.

A03

Campanha de Doação 
de Sangue acontece 

sábado na Fiec

Feriado de Páscoa deve levar 
163 mil veículos à rodovia SP-75
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Indaiatuba inicia ano com 
recuperação de empregos

Cidade tem 775 Bolsas Família 
bloqueadas em março

Indaiatuba integra a Rede Paulista de Controladorias

BENEFÍCIO

ASSINATURA

Cidade registrou 
um saldo positivo na 
criação de empregos 
no início deste ano

202 famílias foram cadastradas para receber o benefício neste ano

Em 2017, cidade registrou saldo negativo, com 471 demissões a mais que contratações

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Indaiatuba registrou um 
saldo positivo na cria-
ção de empregos no 

início deste ano, com 634 
admissões a mais do que 
desligamentos. Isso pode 
representar uma retomada 
no crescimento do emprego 
no município, já que no ano 
passado, foram registradas 
471 demissões a mais do que 
as admissões.

Levando em conside-

ração os últimos 14 me-
ses, Indaiatuba teve 32.105 
admissões contra 31.942 
demissões, saldo positivo 
em 163 empregos gerados. 
Esse número coloca a cidade 
na 12ª colocação em gera-
ção de empregos da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC), composta por 20 
municípios.

Os dados do Ministério 
do Trabalho mostram que os 
piores meses para Indaiatuba 
foram junho e dezembro, 
quando a cidade registrou 

saldo negativo de empregos 
de 819 em ambos os meses, 
totalizando 1.638 demissões 
a mais que contratações.

Americana e Sumaré, 
cidades com número de habi-
tantes similares a Indaiatuba, 
também registraram saldos 
positivos, com 73 e 584 res-
pectivamente, considerando 
os números desde janeiro 
de 2017.

A cidade que obteve me-
lhor resultado foi Valinhos, 
com saldo de 1.253. O pior 
foi de Paulínia, com -2.142.

RMC
No geral, a Região Metropo-

litana de Campinas está conse-
guindo manter a geração de em-
pregos apesar da crise. Durante 
os 14 meses, a Região atingiu 
400.643 admissões e 397.040 
demissões. Ou seja, 3.603 empre-
gos a mais que os desligamentos.

O pior mês foi dezembro, 
com 21.402 contratações e 31.502 
demissões, ou seja, saldo negativo 
10.099. O melhor mês foi julho, 
com 29.337 admissões, contra 
25.033 desligamentos, portanto, 
4.304 contratações a mais.

No mês de março de 2018 
o Governo Federal bloqueou 
775 benefícios do Bolsa Fa-
mília em Indaiatuba. Mais que 
o dobro quando comparado a 
março de 2017, quando foram 
bloqueadas 364 benefícios. 
Quanto aos benefícios cance-
lados, foram 24 neste mês e 
27 em março do ano passado.

De acordo com os dados 
do Ministério do Desenvol-
vimento Social, o acesso ao 
Bolsa Família está mais res-
trito. Foram 202 cadastrados 
neste ano no município. Ou 
seja, o número de cadastrados 
neste ano está muito abaixo do 
número de benefícios bloque-
ados somente neste mês.

Em novembro do ano 
passado, o governo justificou 
a diminuição de famílias be-
neficiadas por conta de uma 
maior fiscalização acerca das 
famílias que realmente neces-
sitam do benefício.

Dentre as causas das perdas 
das Bolsas estão a não atualiza-

ção das informações cadastrais 
ou melhora da renda, não se 
adequando mais ao perfil para 
receber o benefício.

O descumprimento dos 
compromissos nas áreas de 
educação e de saúde também 
pode levar ao cancelamento do 
benefício. Há ainda a possibi-
lidade das famílias saírem por 
conta própria. Para isso, elas 
precisam ir ao setor do Bolsa 
Família e do Cadastro Único 
do município e solicitarem o 
Desligamento Voluntário. Nes-
ses casos, a família conta com o 
Retorno Garantido, num prazo 
de 36 meses depois do desliga-
mento, podendo voltar a receber 
o benefício sem passar por um 
novo processo de seleção.

Ao todo, o Governo Fe-
deral liberou neste último 
mês cerca de R$ 2,5 bilhões 
para mais de 14,1 milhões de 
família beneficiadas. Para o 
Estado de São Paulo foi re-
passado R$ 252.899.293,00 
para 1.600.868 famílias.

O controlador Geral do Mu-
nicípio, Antonio Jorge Trinca, 
representou Indaiatuba na ce-
rimônia de assinatura do ato de 
criação da Repac (Rede Pau-
listana de Controladorias). O 
evento foi realizado quinta-feira 
(22), no Salão Nobre do Teatro 

Municipal, localizado na cidade 
de São Paulo. O controlador Ge-
ral do Município de São Paulo, 
Guilherme Rodrigues Monteiro 
Mendes, recebeu representantes 
das controladorias municipais 
de todo o Estado de São Paulo.

As reuniões serão trimestrais 

e Indaiatuba sediará o primeiro 
encontro após a criação da 
Repac, que será realizado na 
primeira quinzena de junho. 
O município também integra 
a primeira diretoria da Rede, 
com Trinca como conselheiro 
da Junta Fiscal.

A Repac, sigla que denomi-
na a Rede, será uma entidade de 
direito privado, sem fins lucrati-
vos, voltada ao intercâmbio de 
conhecimentos e experiências 
dos órgãos de controle interno 
das cidades paulistas, por meio 
de uma ação articulada. Um dos 

principais objetivos da Rede 
será fortalecer os sistemas de 
controle interno nos municípios 
do Estado.

Segundo Trinca, a criação da 
Rede vai fortalecer as controla-
dorias municipais. “A entidade 
é de grande importância porque 

além de possibilitar a troca de 
experiências entre os municí-
pios participantes e de facilitar 
a capacitação dos profissionais 
das controladorias, também 
nos dará uma representação de 
maior peso perante o Tribunal 
de Contas”, ressaltou.



Alunos do Colégio Montreal exercitam a solidariedade
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Entrega da nova rodoviária 
é novamente adiada

ELIANDRO FIGUEIRA

DIVULGAÇÃO

Previsão é que obra seja entregue apenas em maio, mas sem data prevista

PÁSCOA

Colégio Montreal inicia 
gincana com ação solidária

cidade |A5

O novo terminal ro-
doviário de Indaia-
tuba deverá ser en-

tregue apenas em maio. De 
acordo com a prefeitura, a 
obra já está pronta, porém, 
falta ainda a conclusão da 
licitação dos boxes, a sina-
lização de acesso e alguns 
detalhes da parte interna da 
rodoviária.

As obras tiveram iní-
cio em 2016, com prazo 
de conclusão de um ano 
e  os  invest imentos  in i-
ciais foram no valor de 
R$ 9.398.767,42. O novo 

terminal está localizado no 
final da Rua dos Indaiás, 
às  margens da Rodovia 
SP-75.

Quando inaugurada, as 
linhas intermunicipais de 
ônibus vão sofrer mudan-
ças, já que a prefeitura não 
autorizou que os ônibus 
continuem circulando pela 
parte central da cidade.

Quanto  ao  prédio  da 
atual rodoviária, ele será 
utilizado como um ponto 
de ônibus para os coletivos 
municipais. Além disso, 
a prefeitura irá utilizar a 
estrutura para implementar 
alguns serviços, mas que 
ainda não foram definidos.

Linhas Municipais
A prefeitura divulgou as 

novas linhas municipais para 
o transporte da rodoviária. No 
planejamento elaborado pelo 
Departamento de Transportes 
será criada uma linha para 
ligar os dois terminais rodo-
viários com frequência inicial 
de 20 minutos. Outras duas 
linhas, que ligam do Jardim 
Morada do Sol ao Oliveira Ca-
margo (310 e 312) e passam 
pela Rua dos Indaiás, também 
farão paradas no novo Termi-
nal Rodoviário.

Estrutura
Pelo projeto, o prédio terá 

4.145,96 m² de área construída 

em um terreno de 25.190,99 
m². A área da Rodoviária será 
composta por 15 guichês, um 
posto policial, um posto do 
Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem e do 
Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de São 
Paulo (DNER-DER), uma 
área de espera com sanitários 
acessíveis, e área de embarque 
e desembarque, com 15 baias 
para ônibus intermunicipais, 
além de seis baias para ônibus 
do transporte urbano. Tam-
bém contemplará telefones 
públicos, caixas eletrônicos, 
guichê de informações e 35 
lojas de 12m² cada, as quais 
estão passando por licitação.

Pelo projeto, o prédio terá 
4.145,96 m² de área construída 
em um terreno de 25.190,99 m²

Todos os anos o Colégio 
Montreal promove a Gincana 
Solidária, da qual participam 
as turmas do 6º ano à 3ª série 
do Ensino Médio. A gincana 
propõe diversas ações solidá-
rias e atividades culturais ao 
longo do ano.

A primeira ação solidá-
ria acontece no período que 
antecede a Páscoa. Todos os 
alunos do Colégio podem par-
ticipar da ação que consiste na 
doação de barras de chocolate. 
Este ano, o montante foi doa-
do à Creche Padre Anchieta, 
juntamente com cartões pro-
duzidos pelos alunos nas aulas 
de Artes.

A aluna Giulia Lopes, 
do 9º ano, garante que gosta 
muito de participar da Gin-
cana Solidária e, em especial, 
da ação da Páscoa. “Eu tive 
a oportunidade de conhecer 
a creche e as crianças que 
receberam o chocolate que ar-
recadamos. A professora Ana 
Maria já tinha comentado em 
sala de aula que ajudaríamos 

muitas crianças, mas eu não 
tinha ideia de que eram tantas! 
E essa ação é importante tanto 
para elas quanto para nós, por-
que nós doamos um pouco do 
nosso tempo e conseguimos 
levar um pouco de alegria e 
ajudar as crianças. Eu acho 
bem legal poder fazer isso!”, 
afirma Giulia.

“A Páscoa Solidária é 
importante para os alunos 
se tornarem mais sensíveis 
às questões sociais. O mais 
legal é que envolve toda a 
comunidade escolar. Agra-
decemos a todos os alunos e 
às famílias que entenderam 
a proposta e participaram. 
Estamos gratos por podermos 
contribuir para a formação de 
nossos alunos, proporcionan-
do a eles oportunidades para 
exercitar a responsabilidade 
e a solidariedade e também 
compartilhar momentos de 
alegria com outras crianças”, 
conclui Mauricéia Pereira, 
coordenadora pedagógica do 
Colégio Montreal.
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Principal evento no segmento da cidade acontece dia 14 de novembro, no Clube 9 de Julho
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Confirmado! Chitãozinho & Xororó 
será atração do 13º Frutos de Indaiá

Está confirmado! Chi-
tãozinho & Xororó 
são a atração principal 

da 13ª edição do Frutos de 
Indaiá.  A dupla irá fechar a 
noite de premiação com chave 
de ouro cantando seus maiores 
sucessos como Evidências, 
Fio de Cabelo, Nuvem de 
Lágrima, Beijinho Doce, entre 
outros.

São mais de 40 anos de 
total dedicação à vida artís-
tica. Sempre com os mesmos 
objetivos do início da car-
reira: produzir música com 
amor, qualidade e inovação, 
independentemente dos mo-
mentos altos e baixos dentro 
do gênero musical sertanejo 
e das constantes – e cada vez 
mais bruscas – mudanças no 
mercado fonográfico.

Apesar de já colecionarem 
uma quantidade significativa 
de hits ao longo da carrei-
ra, capaz de preencher mais 
uma coletânea repaginada e 

certeira na extensa biografia, 
os irmãos enfatizaram a ma-
turidade artística ao cativo 
público e comprovaram, mais 
uma vez, porque são constan-
temente citados como ‘refe-
rências’ da nova geração da 
música conhecida como ‘ser-
tanejo universitário’. Assim 
como foram para as gerações 
anteriores seus precursores e 
ídolos Tonico & Tinoco.

Foram anos de muito tra-
balho e dedicação – incluindo 
inúmeras apresentações em 
circos e com investimentos 
do próprio bolso – para alcan-
çarem o status de ícones da 
música sertaneja e, também, 
uma marca de sucesso. Persis-
tência, garra e amor à música 
foram palavras de ordem para 
que eles acumulassem a marca 
de 37 milhões de discos ven-
didos, 37 álbuns inéditos, oito 
DVDs, três prêmios Grammy, 
centenas de discos de ouro, 
platina e diamante, programas 
de televisão, homenagem da 
X-9 Paulistana com samba-

Kisser, do Sepultura, 
Maria Gadú, Ale-
xandre Pires, Fafá 

de Belém, Fábio 
Jr. e o maestro 
João  Ca r lo s 

Martins. Mesmo 
nos casos em 
que “inusita-
do” ou “im-

p o s s í v e l ” 
pareciam, 

em um 
primeiro 

instante, ser os 
adjetivos mais apro-
priados, quase todas 
essas parcerias foram 
consideradas gran-
des sucessos.

-enredo contando sua história 
entre outros muitos feitos.

Ao longo de todos esses 
anos, mostraram que nunca 
houve o mínimo espaço para o 
preconceito. Dos cabelos mul-
let – mania nacional na dé-
cada de 80 – às calças 
justas, botas e cha-
péu que marcaram 
uma geração, eles 
comprovaram que 
no quesito versati-
lidade eles sempre 
estiveram acima 
da média. Isso se 
estende até hoje, 
principalmente 
quando o assunto 
é música. Eles já 
tocaram com grandes 
nomes do cenário mu-
sical como Bee Gees, 
Roberto Carlos, Cae-
tano Veloso, Djavan, 
Zé Ramalho, Ivete 
Sangalo, Simone, 
Lulu Santos, o ra-
pper Cabal, a banda 
Fresno, Andreas 
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Nova forma de empreender é a que mais atraia jovens da geração Z

Empreendedorismo 
social em Indaiatuba

DIVULGAÇÃO

Páscoa solidária mobiliza famílias e beneficia instituições

A unidade Odonto Company Indaiatuba está localizada na Rua 24 de maio, 1365, Centro

O empreendedorismo 
social felizmente 
vem crescendo no 

Brasil. Mais de US$ 500 
bilhões serão investidos em 
negócios sociais até a próxima 
década e esse é um tema de 
interesse dos jovens.

Uma pesquisa da Deloitte 
mostra que 73% dos millen-
nials, os hiperconectados da 
geração Z, se preocupam em 
ter uma carreira que esteja 
atrelada a um propósito, que 
cause um impacto social. Tra-
balhar simplesmente em troca 
de um salário no fim do mês 
não inspira essa nova geração.

Saúde, educação, serviços 
financeiros e moradias são as 
principais áreas de atuação 
do empreendedorismo social. 
Sempre com foco na popula-
ção de baixa renda. Por trás 
desse conceito, está a ideia 
que gerando lucros é possível 
atrair mais investidores, pagar 
melhor os funcionários e im-
pactar com muito mais força 
áreas de grandes necessidades.

O Brasil tem atualmente 
cerca de 20 fundos, que en-
tre 2014 e 2015, levantaram 
mais de US$ 100 milhões em 
investimentos direcionados a 

empresas de impacto social. 
Esse número representa qua-
se metade de tudo que foi 
investido na mesma área nos 
últimos 10 anos.

“O conceito de um ne-
gócio de impacto é quando 
ele está buscando o ‘e’ ao 
invés do ‘ou’. Então, eu vou 
causar impacto e ganhar 
dinheiro fazendo isso. Esse 
é o conceito mais novo que 
tem e que o campo todo de 
finanças sociais no Brasil está 
trabalhando para fornecer”, 

afirma Antônio Ermírio de M. 
Neto, representante da Força 
Tarefa Brasileira de Finanças 
Sociais.

Entre os exemplos de ne-
gócios está a ‘clínica popular’ 
OdontoCompany, um centro 
de Odontologia com todas 
as especialidades onde você 
paga um valor acessível e 
ainda parcela seu tratamen-
to. A empresa criada pelo 
Dr. Paulo Zahr, um dentista 
inconformado com a odonto-
logia pública no Brasil, vem 

atraindo atenção e gerando 
resultados para pacientes e 
investidores. O objetivo é 
atender as pessoas que não 
podem arcar com custos de 
uma clínica particular con-
vencional, mas não abrem 
mão de qualidade e ótimo 
atendimento. Hoje, já são 250 
clínicas espalhadas pelo Bra-
sil, uma delas em Indaiatuba, 
na Rua 24 de maio, 1365, 
Centro. A clínica trouxe um 
conceito novo e tem conquis-
tado os pacientes.

Para celebrar a Páscoa, os 
alunos do Berçário, da Educação 
Infantil, do Ensino Fundamental 
I do Colégio Objetivo Indaiatu-
ba e suas famílias participaram 
da campanha Páscoa Solidária.

Este ano, a ação consistia na 

confecção de um cartão decora-
do, contendo mensagem escrita 
pela família e que deveria ser 
embalado juntamente com um 
pacote de bolacha maisena ou 
um pacote de bolacha água e 
sal, para ser entregue num clima 

de muito amor e alegria. 
A ação beneficiou duas 

instituições que atendem idosos 
em nossa cidade: o CECAL - 
Centro de Convivência Amor 
sem Limites e o Lar de Velhos 
e Espaço Dia “Emmanuel”. 

A entrega das doações 
aconteceu no dia 27 de março, 
no espaço do Ensino Funda-
mental I e reuniu representan-
tes das instituições, alunos, co-
ordenadoras e a representante 
do Núcleo de Ações Sociais do 
Colégio, Iara Longano. 

Ao todo as famílias doaram 
1.153 pacotes de bolacha, 
destes 574 foram entregues ao 
CECAL e 579 pacotes foram 
doados ao Lar de Velhos e 
Espaço Dia Emmanuel. 

Além da campanha Páscoa 
Solidária, os alunos da Educação 
Infantil e do Ensino Funda-
mental I também participaram 
de dinâmicas e atividades em 
sala de aula, em que tiveram a 
oportunidade de refletir sobre o 
sentido real da Páscoa. 

OBJETIVO

A08



A expectativa para o consumo de ovos de Páscoa e chocolates na RMC é de 3.400,0 toneladas

Expectativa de consumo de ovos 
de Páscoa é 1,80% acima de 2017
Previsão é do departamento de Economia da Associação Comercial e Industrial de Campinas

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ARQUIVO JME

Considerada uma das 
principais datas para 
o comércio, a Pás-

coa movimenta as vendas do 
varejo na cidade. De acordo 
com o departamento de Eco-
nomia a Associação Comer-
cial e Industrial de Campinas 
(ACIC) as vendas se concen-
tram nos ovos de Páscoa, es-
pecialmente dos produtos da 
linha infantil, chocolates e 
seus derivados, peixes, prin-
cipalmente bacalhau e pro-
dutos do mar.

A expectativa em relação 
ao preço é de uma variação 
média de 6,0% em relação a 
2017, cerca de 2,96% acima 
da inflação de 2017. Para 
2018, a expectativa para o 
consumo de ovos de Páscoa 
e chocolates na RMC é de 
3.400,0 toneladas, cerca 
de 1,80% acima do ano 
anterior.

Apesar da baixa ativida-
de econômica do País, até 
agora, esta Páscoa deverá 
ser melhor que a Páscoa de 
2017, que foi pouco acima 
que a Páscoa anterior de 
2016. 

A dona de casa Betânia 

Mota, 45 anos, diz que este 
ano assim como os outros 
i rá  comprar  os ovos de 
chocolate em supermercado. 
“Eu dou preferência pelos 
ovos industrializados, pois 
como sempre presenteio 
crianças, a surpresa acaba 
agradando mais que propria-
mente o chocolate”, conta.

Assim como Betânia, 
a auxiliar administrativa, 
Caroline Teodora, 32 anos, 

também compra os ovos 
nos supermercados. “Tem 
bastante variedade e apesar 
do preço eu gosto e prefiro”, 
disse.

Mas, há aqueles que op-
tam pelos caseiros como é 
o caso da estudante Bruna 
Cristina, 19 anos. “Eu gosto 
mesmo dos ovos caseiros. 
Acho que o sabor é muito 
melhor e também tem muitas 
opções de sabores”, revela.

Brasil
Pesquisa divulgada pelo 

Serviço de Proteção ao Cré-
dito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
mostra que 103,9 milhões 
de brasileiros pretendem 
realizar compras para a Pás-
coa, este ano. Segundo a 
pesquisa, 69% dos consu-
midores pretendem comprar 
ou já compraram presentes 

O Procon de Indaiatuba percorreu alguns 
estabelecimentos comerciais do município nesta 
semana para realizar pesquisa de preço de ovos 
de Páscoa. Como foi encontrada muita variação 
nos valores do mesmo produto nos estabeleci-
mentos visitados, o órgão orienta os consumi-
dores a pesquisarem preços em dois ou mais 
estabelecimentos antes de efetuarem a compra.

Nas visitas os fiscais verificaram que o ovo 
Alpino da marca Nestlé, de 350 gramas, por 
exemplo, custava de R$ 45,58 a R$ 49,99. O 
Alpino Dark, de 185 gramas, foi encontrado 
pelo valor de R$ 35,46 a R$ 38,50. O Galak, de 
185 gramas, estava com preços variando entre 
R$ 34,60 e R$ 39,80. A pesquisa ainda mostrou 
que o ovo Diamante Negro da marca Lacta, de 
202 gramas, poderia ser comprado por R$ 32,90 
a R$ 36,70. O Bis, de 240 gramas, eram ofere-
cidos por R$ 31,50 até R$ 34,30. Já o Laka, de 

183 gramas, custava entre R$ 25,40 e R$ 28,89.
Além do preço, o Procon também orienta 

os consumidores sobre a numeração apontada 
na embalagem do ovo, que não tem relação 
com indicação de peso e não é equivalente 
entre os fabricantes. O prazo de validade, 
composição e peso do produto são coisas que 
o consumidor também deve se atentar. 

Embalagens de ovos que contêm brinquedos 
precisam informar a faixa etária a que se destina, 
identificação do fabricante e instruções de uso e 
montagem do brinquedo, e também o selo do Inme-
tro, o que garante que os brinquedos foram testados 
quanto aos riscos que possa oferecer a criança.

A principal orientação aos consumidores 
que serve para todas as épocas do ano, é que 
para fazer boas compras o consumidor não 
deve agir por impulso. A pesquisa ainda é a 
melhor forma de garantir boas compras.

e chocolates para a Páscoa, 
número superior à intenção 
de compras do ano passado 
(57%). Somente 12% dos 
entrevistados não pretendem 
ir às compras este ano.

Entre os que vão comprar 
presentes ou produtos para a 
Páscoa, 41% pretendem gas-
tar o mesmo que o ano passa-
do, enquanto 36% pretendem 
gastar menos e, 15%, um va-
lor superior do que gastou em 

2017. O levantamento mos-
tra ainda que a maioria dos 
consumidores (44% do total 
dos entrevistados) pretende 
comprar a mesma quantidade 
de produtos que adquiriram 
em 2017 e que 31% pretende 
comprar mais produtos este 
ano, enquanto 14% pretende 
comprar menos. A média de 
compras esperada é de cinco 
produtos, com gasto médio 
estimado em R$ 135,03.

Procon orienta sobre variação de preços de ovos de Páscoa

Aumento do 
Combustível
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Diesel 1,22% 
Gasolina  0,76%



Sabrina Vechi foi morta horas antes de comemorar seus 40 anos
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Dois casos de feminicídio 
são registrados na cidade
Ambos os casos, as mulheres foram mortas na noite do último sábado, dia 26

REPRODUÇÃO

O último final de se-
mana em Indaiatuba 
foi marcado por dois 

casos de feminicídio (assas-
sinato de uma mulher pela 
condição de ser mulher e 
suas motivações mais usuais 
são o ódio, o desprezo ou o 
sentimento de perda do con-
trole e da propriedade sobre 
as mulheres). 

Sabrina do Amaral Vechi 
foi morta, após ser atropelada 
pelo próprio marido, horas 
antes de comemorar, com 
uma festa, seu aniversário 
de 40 anos. O crime aconte-
ceu em um condomínio, no 
bairro Itaici e de acordo com 
informações o suspeito estava 
embriagado quando a discus-
são com sua esposa começou.

Testemunhas informa-
ram que ambos chegaram ao 
condomínio, em carros sepa-
rados, e que em determinado 
momento pararam os veículos 
e iniciaram uma discussão. 
Logo após o empresário, Ale-
xandre Vechi, 43 anos, teria 
entrado em sua caminhonete e 
Sabrina teria entrado na frente 
do veículo, momento em que 
o empresário a atropelou.

Ainda segundo informa-
ções, ao tentar sair do condomí-
nio, o autor do crime teria sido 
impedido pelos seguranças do 

competente auto de prisão em 
flagrante, por feminicídio e 
embriaguez ao volante.

2º caso
O segundo caso aconteceu 

na Vila Brizzola onde uma 
mulher de 46 anos foi morta a fa-
cadas pelo seu ex-companheiro. 

De acordo com informa-
ções dos Guardas Civis, os 
mesmos foram informados 
sobre o esfaqueamento de 
uma mulher em frente a sua 
residência. Ao chegarem ao 
local encontraram a vítima 
estirada no solo dentro de sua 
casa e o autor do crime a 30 
metros do local dos fatos, após 
ser detido por populares.

Testemunhas informaram 
que viram o autor ameaçando 
a vítima com uma faca na 
mão, que ao ser atacada saiu 
correndo para dentro de sua 
residência e o homem logo em 
seguida a imobilizou e desfe-
riu diversos golpes. Logo após 
o crime, o indivíduo tentou 
fugir, porém foi detido por 
populares que  presenciaram 
o crime e foi agredido por 
golpes de taco de sinuca.

Ambos foram socorridos e 
levados ao hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc). 
A vítima não resistiu aos gra-
ves ferimentos e faleceu logo 
após dar entrada ao hospital. 
Já o autor do crime foi preso 
em flagrante.

local. Então o homem deu ré, 
colidiu em uma árvore e neste 
momento, desceu do automóvel 
e se aproximou da vítima que 
estava caída na via. E foi neste 
momento que o homem foi 
contido pelos vigilantes. 

Sabrina chegou a ser so-

corrida, porém não resistiu e 
deixou três filhos.

Já Alexandre foi encami-
nhado ao Instituto Médico 
Legal (IML) e logo após, 
diante dos indícios e prova 
da materialidade delitiva, foi 
determinado pela lavratura 

Incêndio atinge 
Central dos Correios

Guarda localiza arma utilizada em roubo e recupera dinheiro

Acidente deixa dois 
feridos na SP75

Rapaz “surfa” em vagões e 
termina com pé decepado

FOGO

ASSALTO

TRÂNSITO

ACIDENTE

Na noite de domingo (25) 
um incêndio atingiu a Central 
de Correios localizada em 
Indaiatuba.

Segundo informações a 
possível causa do incêndio 
teria sido um óleo de uma 
mercadoria que veio de São 
José dos Campos. Parte das 
correspondências ficaram 
queimadas. Ninguém se feriu.

O espaço da central tem 
cerca de  47 mil m² e lá se 

armazena todo o fluxo postal 
da região de Campinas com 
destino a São Paulo e todo 
território nacional.

Na manhã de segunda-
-feira (26) os funcionários só 
puderam entrar no local após 
às 7 horas, devido à perícia 
que foi feita pelo Corpo de 
Bombeiros e a Polícia Civil. 
As estruturas da central não 
sofreram danos nem as insta-
lações da central.

Na noite de terça-feira (27) um acidente foi registrado na 
rodovia Santos Dumont. O motorista perdeu o controle do 
veículo que acabou capotando na via.

Duas pessoas tiveram ferimentos leves como escoriações, 
e ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo 
resgate da AB Colinas.

Testemunhas disseram que o motorista seguia sentindo Salto 
Indaiatuba, quando perdeu o controle atravessando a pista con-
trária e capotando diversas vezes. O trânsito ficou interrompido 
até a remoção do veículo da pista.

Na madrugada de terça-feira 
(27) um rapaz de 30 anos teve o 
pé decepado após “surfar” nos 
vagões na linha do trem.

O rapaz perdeu equilíbrio 
e acabou caindo, segundo os 
guardas.

Uma ambulância munici-
pal foi até o local para realizar 
o atendimento a vítima que foi 
levada ao hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc). O 
estado de saúde dele não foi 
divulgado.

Na tarde de segunda-feira (26), 
uma pessoa através do telefone 153, 
solicitou a ajuda da Guarda Civil, 
pois havia acabado de ser vítima 
de roubo. De acordo com o rela-
to, a vítima foi abordada por dois 
indivíduos, um deles armado, que 
roubaram cerca de R$19 mil reais.

De imediato ,  as  v ia turas  da 
ROMI (Ronda Ostensiva com Mo-
tocicletas de Indaiatuba) foram 
até o local, onde realizaram o pri-
meiro atendimento da vítima. Na 
sequência uma equipe do Setor de 
Inteligência Guarda Civil, através 
das câmeras de monitoramento, 
descobriu a placa das duas motos 
utilizadas no crime e o endereço de 
registro das motos.

No primeiro endereço, os Guar-
das foram recebidos pela irmã de um 
dos suspeitos, que autorizou a entra-
da dos Guardas em sua residência, 
porém o indivíduo procurado não 
estava em casa. No segundo ende-
reço, os Guardas localizaram o in-
divíduo que negou sua participação 
no roubo, mas informou que havia 
escondido uma arma e o dinheiro 
proveniente do roubo.

O suspeito identificado levou 
os Guardas até o local e acabaram 
localizando os itens escondidos em 
um guarda roupa. Diante dos fatos, 
o casal foi conduzido até a Delega-
cia de Polícia, para apreciação do 
delegado responsável. O dinheiro 
recuperado foi devolvido à vítima.

O dinheiro recuperado foi 
devolvido à vítima

COMANDO NOTÍCIA
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Equipes do Gaadin 
duelam em amistoso

Luta de Braço conquistou 
primeiro lugar em Campeonato

BASQUETE CAMPEÃO

Equipe de Taekwondo foi campeã no Campeonato Paulista de Coloridas

Time de Indaiatuba foi campeã na 4ª Copa Sul, Sudeste e Centro Oeste

DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br
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Márcio Eugênio é ex- atleta da cidade, e é considerado uns dos melhores treinadores

Atleta de Indaiatuba tem a melhor 
equipe de Taekwondo do Estado

Na última segunda-fei-
ra, dia 26, aconteceu 
no Clube Esportivo 

Parque da Mooca o Campe-
onato Paulista de Coloridas, 
etapa única para definir o Cam-
peão Paulista de Coloridas 
2018 e para formação da Sele-
ção Paulista de Colorido junto 
à Copa São Paulo. O evento foi 
organizado pela Federação de 
Taekwondo do Estado de São 
Paulo (FETESP).

No Campeonato a equipe 
local foi campeã entre 45 aca-
demias participantes e mais 
de 500 atletas do Estado de 
São Paulo.

A equipe de Indaiatuba é 
formada por atletas da acade-
mia do Mestre Márcio Eugê-
nio e também por alunos dos 
Projetos Sociais de Campinas 
e Valinhos. 

Em entrevista ao jornal 
Mais Expressão, Eugênio 
contou como é feito a prepa-
ração da equipe para as com-

petições. “Além dos treinos de 
Taekwondo competitivo, com 
muitas técnicas, desenvolvi-
mento de chutes, preparação 
física, tem meu conhecimento 
e experiências como ex-atle-
ta da seleção Brasileira de 
taekwondo por quase sete 
anos”, exlica. “Foco princi-
palmente na disciplina junto 
com a filosofia do taekwondo 

na equipe”, completa.
O Mestre fala dos desta-

ques individuais da equipe. 
“Tem o atleta Eduardo Lopes 
na categoria Catedete que 
é faixa ponta preta; Brenda 
Ferreira categoria cadete (de 
12 a 14 anos), faixa azul pon-
ta vermelha. Tem também 
Kayke Caetano Viana, único 
atleta mirim que é Campeão 

em luta e em poomsae (luta 
imaginária)”, conta.

E para as competições des-
te ano, o ex-atleta fala sobre os 
objetivos para os campeonatos 
nacionais e internacionais. 
“Quero continuar com a equipe 
crescendo e também desper-
tando o interesse da população 
com o Taekwondo. Através 
desta modalidade esportiva  

se propõe que tenhamos um 
mundo melhor”, enfatiza

Além disso, Eugênio cita 
que a equipe está a procura de 
patrocinadores. “Queremos ir 
longe, tanto nas competições 
nacionais quanto internacio-
nal, mas para isso, precisamos 
de patrocínio”, finaliza.

Mestre
Educador físico e responsá-

vel pelo centro de treinamento 
de Taekwondo em Indaiatuba, 
o Mestre Márcio Eugênio foi 
um grande atleta. O ex-atleta 
competiu pelo Brasil interna-
cionalmente e foi o primeiro 
a conquistar a medalha de 
prata na Copa do Mundo e 
Taekwondo, além de 9 vezes 
Campeão Paulista, 3 vezes 
Campeão Brasileiro, Cam-
peão sul-americano, bronze do 
pan-americano, vice-campeão 

mundial, melhor atleta de 
Taekwondo pelo COB (Comi-
tê Olímpico Brasileiro) e 15º 
melhor atleta de Taekwondo 
em pesquisa pela federação 
mundial de TKD (WTF). 

Atualmente dedica a sua 
vida na formação de atletas, 
ministra aulas em sua acade-
mia em Indaiatuba – o Centro 
de Treinamento de Taekwon-
do Mestre Márcio Eugênio 
Dutra, no Colégio Objetivo 
de Indaiatuba, além de atletas 
em projetos sociais na região. 

No ano passado, o Mestre 
Márcio Eugênio de Indaia-
tuba, recebeu o prêmio de 3ª 
melhor equipe do Estado de 
São Paulo, disputando com 
73 outras grandes equipes 
filiadas a FETESP.

No total, Eugênio con-
quistou 46 ouros, 7 pratas, 3 
bronzes. 

As equipes de basquete de 
cadeira de rodas de Indaiatu-
ba (Gaadin) se enfrentam em 
amistoso que acontece neste 
sábado, dia 31, no complexo 
do Rêmulo Zoppi ás 19 horas. 
A novidade para esta tempo-
rada está a formação de duas 
equipes: Flaneg Gaadin, que 
competirá no masculino, e 
App Gaadin, que é uma equipe 
mista.  Para o amistoso deste 
sábado, as crianças ganharão 
pipoca e balas para assistir essa 
grande partida.

“As duas equipes do Gaa-
din se enfrentam para que seja 
aberta a temporada 2018 ofi-
cialmente”, disse a coordena-
dora do time, Graciele Silva.

Para o amistoso, as duas 
equipes contam com jogado-
res e jogadoras em destaque no 
cenário do basquete nacional. 
O App Gaadin terá reforço de 
três atletas da seleção femini-
na, enquanto a Flaneg Gaadin 

terá cinco atletas da seleção 
brasileira sub-23 masculina.

O Gaadin teve grandes 
resultados na temporada pas-
sada, e levou jogadoras para 
representar o país no mundial, 
e a expectativa da treinadora é 
que a boa temporada se repita 
este ano. “Em 2017 alcança-
mos todos os objetivos. Fomos 
Campeão Brasileiro Femi-
nino, Campeão Paulista, e 
ficamos com terceiro lugar no 
Campeonato Brasileiro Mas-
culino, além de conseguirmos 
uma vaga na 2ª divisão”, conta 
Graciele. “E esse ano vamos 
disputar a vaga na 1ª divisão, 
então estamos esperançosos, 
pois 80% do elenco permane-
ceu, e os reforços vieram para 
dar força ao time”, completa.  

A equipe ainda disputará 
neste ano o Campeonato Pau-
lista, Campeonato Brasileiro 
Masculino e Campeonato 
Brasileiro Feminino.

A equipe ADI/Secretaria de 
Esportes de Luta de Braço foi 
campeã na 4ª Copa Sul, Sudes-
te e Centro Oeste que ocorreu 
no último final de semana, na 
cidade de Campinas. A disputa 
contou com a presença de cerca 
de duzentos atletas que represen-
tou diversos estados do Brasil 
como São Paulo, Rio Grande 
do Sul, Paraná, Minas Gerais e 
Mato Grosso do Sul.

A cidade foi representada por 
26 atletas nas categorias mascu-
lina, feminina, sênior e máster. 
O troféu foi conquistado pelo 

masculino, feminino e no geral.
Para a técnica e ex-campeã 

mundial, Andrea Lopes, Indaia-
tuba definitivamente se coloca 
como potência da Luta de Braço 
no Brasil e acredita que o resul-
tado obtido é uma consequência 
do trabalho realizado.

Ainda de acordo com a téc-
nica, os destaques foram a atual 
campeã mundial, Gabriela Vas-
concellos, que venceu na cate-
goria de 80 Kg braço direito e 
esquerdo, e Tatiane Farias, atual 
vice-campeã,  na categoria 60 
Kg no braço direito e esquerdo.

0

Brasil vence Alemanha 
em Berlim e quebra jejum Jailson será julgado 

na segunda e poderá 
ficar fora da final 

do Paulistão
1X
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Festa do Chopp da Acenbi 
acontece no próximo dia 7
O convite pode ser adquirido mediante doação de produto de limpeza
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TAO CONTEÚDO / IRENE WATANABE

Horóscopo de 29/03 a 05/04 Por Alex Costa Guimarães

Orquestra Sinfônica de Indaiatuba abre a 
temporada de concertos 2018

DIVERSÃO

Nesta semana o ariano pode iniciar a reforma de seus 
projetos profissionais. Mudanças em seu local de trabalho 
ocorrem, e seus contatos (incluindo relacionamentos) 
com pessoas que vêm de fora ou com estrangeiros ficam 
facilitados. Pelo fato das situações fluírem em sua vida, 
nesta fase, cuidado apenas para não ficar exageradamente 

eufórico. Seja racional. Se tiver alguma doença, esta semana favorece a 
cura, ou ao seu bem-estar.

O taurino estará vivendo grandes mudanças em sua 
aparência, em seus hábitos e possivelmente sua vida 
emocional e financeira também podem sofrer alterações. 
As preocupações nesse momento são com sua vida 
financeira. Se tiver empregados, pode ter que trocar de 
funcionários ou ter algumas dificuldades com eles. Esse 
momento exige um pouco de determinação, pois poderá ter que se afastar 
de algumas pessoas.

O geminiano estará muito focado em sua vida social, para 
os encontros, para as festas e com os relacionamentos. 
Desde algumas semanas, mostra que o nativo está tendo 
algumas possibilidades de firmar um relacionamento 
em que ele se sente bem envolvido. Mudanças em suas 
amizades: pode ser que surjam novos amigos de forma 

inesperada (principalmente para o fim desta semana).

Semana bem agitada para o trabalho do canceriano. 
Muitas mudanças podem ocorrer, desde o início de uma 
nova fase, até mesmo receber convites para iniciar um 
novo tipo de trabalho, ou desenvolver novos projetos. 
Seus contatos profissionais ou com colegas de trabalho 
melhoram bastante. Sua saúde dá sinais de melhoras. 
Evite estressar com as coisas. Mantenha a calma.

Semana focada nos relacionamentos, sendo bem provável que 
o leonino inicie um relacionamento, se estiver sozinho, ou  
passe a ter mais intensidade em alguma ligação que possua e 
ainda esteja fraquinha. No trabalho, o nativo precisará aprender 
a renovar alguma situação que vive. Assim poderá ter melhores 
progressos. Sua família ainda é um foco delicado.

O virginiano tem durante esta semana sua atenção dire-
cionada ao passado, às recordações de seus romances e 
familiares, podendo até mesmo iniciar novas questões 
caseiras como reformas de casa, compra ou venda de 
imóveis. Relacionamento com familiares podem trazer 
algumas dificuldades. As emoções ficam mais equilibra-
das principalmente a partir do final de semana.

Quanta agitação na vida do libriano: novos contatos, troca 
de informações , várias conversas com pessoas diferentes, 
estudos trazendo novas perspectivas... Mesmo que fique 
cansado, você sentirá dificuldades para dar uma pausa 
nesta semana, há muito que fazer. A fase onde os librianos 
conseguem mudar seus serviços dentro do emprego ou 

mudar de emprego, ainda continua. Portanto, não estranhe se as opor-
tunidades ainda vierem bater à sua porta.

O escorpiano está recebendo um influxo para melhorar sua 
vida financeira, poderá receber proposta para realizar al-
guns trabalhos extras e isso pode trazer alguns benefícios. 
Portanto, vão surgir propostas. Procure se envolver em 
novos projetos, em sua vida material. O nativo precisa 
apenas se cuidar para evitar que sua teimosia vire caso 
de transtorno. Aprenda a soltar quando preciso for.

Alguns sagitarianos ainda enfrentam seu inferno astral, 
mas para uma maioria, surge uma nova fase em seus rel-
acionamentos. O nativo tem a opção de iniciar algo novo 
ou melhorar o que já tem. O comum é o nativo que estiver 
solteiro, conseguir desenvolveer um relacionamento de 
forma mais prazerosa. Financeiramente, ainda não é uma 

boa fase, mas boas novidades estão chegando.

O capricorniano está em pleno inferno astral, portanto, 
pode sentir-se um pouco mais fechado, reflexivo e emo-
tivo que antes. Muitas lembranças podem repovoar sua 
cabecinha trazendo a percepção do que deveria ter feito 
e deixou de fazer ou viver em função de alguns valores 
pessoais. Um forte cansaço pode pegar o nativo, tenha 
cuidado com sua saúde.

A vida social do aquariano tende a se normalizar. O nati-
vo encontra facilidades para participar de movimentos, e 
os compromissos podem surgir. Novas amizades surgem 
e as antigas podem ser renovadas. Existem facilidades 
para trabalhar com grupos e em equipes. Momento de 
alegrias e divertimentos, aproveite. Reabasteça seu inte-

rior, pois logo precisará entrar em recolhimento, mais a frente.

O pisciano tem sua carreira e vida profissional em destaque 
neste momento. Seus projetos começam a dar bons resul-
tados. Sua forma de agir sofreu uma mudança e agora está 
começando a aplicar o que aprendeu nessa reforma interna. 
Daí a vida está se tornando mais leve. Seu principal foco 
ainda é seu ambiente de trabalho. Seja espirituoso.

As senhoras da ACENBI em flagrante da Festa do ano passado

A tradicional Festa do 
Chopp da Acenbi 
(Associação Cultural 

Esportiva Nipobrasileira de In-
daiatuba) acontece no próximo 
dia 07 de abril, no Pavilhão da 
Viber. O evento tem início às 
16 horas e segue até à 0 hora. 

Neste ano, para participar 
da festa, o visitante poderá 

adquirir o convite, antecipada-
mente, na troca de um produto 
de limpeza. A arrecadação será 
revertida para o Funssol. Já no 
dia, será cobrado R$ 10 por 
ingresso. Ao adquirir o convite 
a pessoa ganha uma caneca e 
um chopp.

Ao todo, são 5 pontos de 
troca na cidade: Bazar Ponto 
1, Estação Retrô, Max Mate-
rial de Construção, Dumont 
Pizzaria (Morada do Sol / 

Itaici / Campo Bonito) e Nishi 
eletrônica.

Assim como em outras edi-
ções, o chopp será da Brahma, 
e na gastronomia, os tradicio-
nais yakissoba e tempurá esta-
rão disponíveis, dentre outros 
pratos típicos japoneses.

As crianças também irão 
se divertir no dia com atra-
ções como parquinho. Além 
disso, menores de 12 anos têm 
entrada gratuita, desde que 

acompanhados por um adulto.
De acordo com o diretor 

do departamento de beisebol 
e softbol da Acenbi, Marcelo 
Shida, a cada edição, a Acen-
bi procura fazer melhor que 
a anterior. “No ano passado 
foi muito boa, e espera-se que 
neste ano seja ainda melhor”, 
avalia.

Para mais informações, 
ligue: 3834-2584 ou acesse: 
www.acenbi.org.br.

A orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba abre sua tempo-
rada 2018 com um concerto 
especial no próximo dia 
7 de Abril, sábado, às 20 
horas no teatro do CIAEI 
(Centro Integrado de Apoio 
à Educação de Indaiatuba). 
O concerto marca o início 
da programação deste ano 
que pretende realizar uma 
temporada de alto nível 
artístico com solistas con-
vidados, grupos de ópera, 
corais e concertos diversifi-
cados como a realização do 
Rock Sinfônico Vol. II e da 
programação especial para o 
mês das crianças. “Sempre 
que pensamos na programa-
ção da temporada, buscamos 
trazer qualidade com obras 
sinfônicas emblemáticas 
e relevantes como a séti-

ma sinfonia de Beethoven 
que faremos nesse primeiro 
concerto do ano”, comenta 
o maestro e diretor artístico 
Paulo de Paula. “Será um 
grande desafio, pois é uma 
obra de grande vivacidade e 
energia e o mais interessante 
é que ela foi composta quan-
do Beethoven já estava com-
pletamente surdo”, finaliza. 

A Abertura do concerto 
terá a execução da obra “Co-
riolano” composta em 1807, 
mesmo ano em que Beetho-
ven escreveu a famosa Sin-
fonia n. 5. Depois a orquestra 
apresenta a sétima sinfonia 
que é considerada pelo pró-
prio compositor como uma 
de suas melhores obras.  
Apesar de ser considerado 
por muitos de seus contem-
porâneos como uma pessoa 

difícil e de temperamento 
sombrio, a sétima sinfonia 
de Beethoven é uma obra 
magistral. Nela, pode-se per-
ceber movimentos com todo 
vigor e alegria das danças 
rústicas camponesas que tan-
to encantavam o compositor 
e o seu segundo movimento 
que apresenta um dos mais 
belos momentos da história 
da música.

Uma novidade é a série 
"Conversa com o Maestro” 
onde o maestro Paulo de 
Paula, regente da Sinfônica 
de Indaiatuba, de maneira 
informal vai conversar com o 
público sobre o compositor, 
as obras e também tirar dú-
vidas sobre o funcionamento 
de uma orquestra.

Para essa temporada, 
além dos concertos no te-

atro do CIAEI, a orquestra 
pretende realizar uma série 
de concertos didáticos em 
espaços públicos espalhados 
pela cidade, além do con-
certo “As Quatro Estações 
de Vivaldi” abrindo o Maio 
Musical com a participa-
ção do violinista Cláudio 
Michelleti, outro destaque 
é a apresentação da ópera 
Gianni Schicchi de Puccini 
em parceria com o grupo 
ópera Estúdio da Unicamp, 
que tem previsão de ocorrer 
no mês junho.

O concerto é uma rea-
lização da Prefeitura Mu-
nicipal de Indaiatuba junto 
a Secretaria de Cultura e a 
Associação Mantenedora 
da Orquestra de Indaiatuba, 
a entrada é gratuita e por 
ordem de chegada.
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Adelaide Decoração

Duas Rodas

San Benedito Bar & Cozinha

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 
s e m  c o m p r o m i s s o . 
Informe-se no 3894-4638/ 
9.9763-2829. 

Casa da Esfiha

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

Quem não ama uma picanha beeeem suculenta? Acompanha 
arroz, feijão, vinagrete e farofa da casa! Tudo fresquinho, 
feito com ingredientes de primeira qualidade e preço justo. Vá 
provar! Vale a pena experimentar! Avenida Conceição, 250 - 
Fone: 3834-4802. Bom demais!

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. 

Sapatilha para MTB - Sapatilha TSW - Smart  
-Alça de ajuste anatômico, velcro e lindo design, excelente 
qualidade. Temos também opções de Sapatilha para Speed. Tudo 
isso e muito mais você encontra na Duas Rodas Bicicletaria Av. 
Presidente Kennedy, 624 - Fone: 3875-0269

Edvaldo e Eliana Bertipaglia, proprietários da Hot Flowers, 
receberão este ano mais um Troféu Frutos de Indaiá

Prof. Luiz Carlos e Maria de Lourdes, proprietários do Colégio 
Meta, receberão este ano seu 13º Troféu Frutos de Indaiá

A torta de nata com massa folhada, recheada com banana 
e um toque todo especial da canela, é uma novidade da 
Casa da Esfiha, disponível nas unidades de Indaiatuba. 
Corre e peça a sua, não tem como não amar!

Doutora Ana Lúcia 
com a linda Pretinha, 
após consulta e 
Banho e Tosa na 
Clínica Veterinária 
Bicho Amigo

O San Benedito Bar e Cozinha estará aberto no almoço nesta 
Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa, oferecendo  massa, 
peixes, camarão e bacalhau. Vale a pena conferir. Avenida Cel. 
Antonio Estanislau do Amaral, 630 - F: 3392-8556

Michel e Jackeline

Mercia e Nathan

Juliana e Tiago

A noiva Katia Regina. É a A Nova Loja homenageando sua cliente
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Com a chegada do Verão, a procura por bebidas mais leves e re-
frescantes aumentam e neste cenários os Espumantes caem muito bem, 
como Champagnes,Cavas,Prosecco o Espumantes Nacional e Frisantes.                                                                                                            
E os brasileiros já estão adotando o espumante nacional como uma bebida alegre 
e convidativa para os momentos de alegria. Mas em tempos de crises temos de 
fazer escolhas que agradam nosso bolso e nosso paladar sem perder a classe. O 
espumante é a bebida mais consumida no final do ano e tem continuidade no 
verão, ou seja, bebidas leve, frescas é uma boa escolha. O Espumante é uma 
bebida fermentada de uva branca ou tintas, que no processo de elaboração 
a leveduras atacam o açúcar da uva e gera o Álcool vínico e também o gás 
carbônico. E este gás que é aprisionado ou preservado pelo enólogo para que 
ele possa aparecer na sua taça e ao toma-lo possamos ter toda aquela sensação 
clamorosa de estar bebendo estrelas. Há  vários tipos de elaboração do espu-
mante e isso o faz com que se tenham diferentes preços. Um vinho para se 
tornar um Espumante é necessário de 02 fermentações e requer muito trabalho 
e equipamentos adequados. Para conhecer melhor vou mencionar 03 tipos de 
métodos de elaboração de um Espumante.

- Método Champenoise- Com o Vinho Base e a fermentação feita dentro da 
própria garrafa que vai para o consumidor e o mais conhecido é o Champagne, 
Cava e o Franciacorta.

- Método Charmat - Com o Vinho Base e a fermentação feita dentro de 
Tanques de Inox sobre pressão e controle de temperatura e envase na garrafa 
que vai para o consumidor como, por exemplo, o Prosecco e alguns Espumantes 
Nacionais.

- Método Ast  - Uma única Fermentação e é elaborado com a uva Moscato 
e faz um Espumante doce chamado de Moscatel, que por ser  adocicado agrada 
o iniciante ao mundo do vinho.   

E esteja atento ao rótulo, pois quando menciona o termo Brut signi-
fica que este espumante possui pouca concentração de açúcar ou doçura.                                                                                                                                    
Outro estilo de bebida borbulhante é o Frisante que é menos gaseificado que 
o espumante.

Este possui poucas atmosferas de pressão, em comparação ao os espu-
mantes. Os frisantes mais comuns são italianos, mas também é produzido no 
Brasil. Quando o frisante italiano traz a informação no rótulo como Amabili 
estes possuem um sabor mais doce. 

E em eventos onde há uma diversidade de pessoas os frisantes até pode 
agradar algumas pessoas. E por ser uma bebida com gás carbônico e mais ado-
cicada é recomendável servi-los gelados e dentro da temperatura de 3° a 5°C. 
E a recomendação é horas antes colocar na geladeira e depois em baldes com 
gelo. Esta bebida não deve ser colocada nem em congelador, freezer, pois pode 

ocorrer um choque térmico e sem contar que você 
até possa esquecer lá e a garrafa estourar.

Assim ao apreciar um espumante no verão esteja 
atento na qualidade do produto na taça de degustação, 
pois quanto mais delicada, fina e menor a bolha, 
melhor é a bebida.

E o espumante no verão sem dúvida é uma refres-
cante fonte de prazer e combina com qualquer prato. 

Se quiser saber mais sobre vinhos faça-nos a sua 
pergunta, pois responderei por aqui.

Para quaisquer dúvidas estamos á disposição por 
e mail: contato@trattoriadovinho.com.br 

Por que o Espumante pode ser  uma 
bebida ideal para Verão?

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

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!

Valdir, Talita, Nei, Maria Eduarda e Rosangela no Cintra RestauranteAdriano da Chevrolett almoçando no Cintra Restaurante

Equipe da Sanare em treinamento de NR 35

Profª Ana Berian e os alunos do Ensino Fundamental II na 
Copa Intervalo do Colégio Meta

Os alunos do 6° Ano C do Colégio Meta realizaram uma 
atividade de Matemática com figuras geométricas

EQUIPE SUB 15 DA ESCOLA DE FUTEBOL OFICIAL DO 
CRUZEIRO EM RECENTE CAMPEONATO

EQUIPE SUB 13 DA ESCOLA DE FUTEBOL OFICIAL DO 
CRUZEIRO EM RECENTE CAMPEONATO

EQUIPE SUB 09 DA ESCOLA DE FUTEBOL OFICIAL DO 
CRUZEIRO EM RECENTE CAMPEONATO

EQUIPE SUB 11 DA ESCOLA DE FUTEBOL OFICIAL DO 
CRUZEIRO EM RECENTE CAMPEONATO
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CINEMA

JOGADOR Nº 1 - Lançamento  -  Aventura / Ficção  -  Classificação 12 anos  
-  140 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Sexta (30)   e  de  Domingo (1º)  a  Quarta (4):   19h00
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (29)  a  Quarta (4):   16h00
3D - LEGENDADO  -  atenção especial aos dias de exibição desta versão
Polo Shopping: Quinta (29)   e  Sábado (31):   19h00
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (29)  a  Domingo (1º):  21h50. Segunda (2),  Terça (3)  
e  Quarta (4):   21h25
..............................................................................................................................
NADA A PERDER - CONTRA TUDO, POR TODOS - Lançamento  -  Drama  
-  Classificação 12 anos  -  135 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (29)  a  Domingo (1º):   13h00  /  15h40  /  18h20  
/  19h00  /  21h00  /  21h50. Segunda (2),  Terça (3)  e  Quarta (4):   15h40  /  
18h20  /  21h00
Polo Shopping: Quinta (29)  a  Domingo (1º):   13h00  /  14h20  /  15h40  /  
17h00  /  18h20  /  19h40  /  21h00  /  22h15. Segunda (2),  Terça (3)  e  Quarta 
(4):   15h40  /  18h20  /  21h00
..............................................................................................................................
UMA DOBRA NO TEMPO - Lançamento  -  Fantasia / Aventura  -  Classifi-
cação 10 anos  -  110 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (29)  a  Domingo (1º),  Terça (3)  e  Quarta (4):   
16h05  /  21h15. Segunda (2):   21h15
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (29)  a  Domingo (1º):  13h30. Segunda “Top” (2):   
16h05. *Excepcionalmente na terça, dia 03, e na quarta, dia 04, não será exibida 
esta versão no Jaraguá.
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (29)  a  Quarta (4):   18h40
..............................................................................................................................
EM PEDAÇOS - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Drama  -  Classificação 
16 anos  -  106 minutos. Vencedor do “Globo de Ouro” 2018  - “Melhor Filme 
Estrangeiro”
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (31):   15h00. *Atenção: para o Cineclube os ingresso 
tem preço de R$ 12,00 para o público em geral. Maiores de 60 anos pagam 
ingresso promocional a R$ 6,00
..............................................................................................................................
A BELA DA TARDE - Sessão “Top Clássicos”*  -  Drama  -  Classificação 16 
anos  -  110 minutos. Iniciando o projeto “TopClássicos”, que acontecerá toda 
primeira 3ª feira do mês (exceto nos meses de jul. dez. e feriados)
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (3): 19h35. *Atenção: para a sessão “TopClássicos” 
os ingresso tem preço único de R$ 10,00 para todos.
..............................................................................................................................
PEDRO COELHO - 2ª semana  -  Comédia  -  Classificação livre  -  95 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (29)  a  Domingo (1º):   14h10  /  16h40. Segunda 
(2),  Terça (3)  e  Quarta (4):   15h20  /  19h20
Polo Shopping: Quinta (29)  a  Domingo (1º):   13h30  /  15h00  /  16h30
Segunda (2),  Terça (3):   15h00  /  19h20. Quarta (4):   14h00 (Cinematerna)  
/  15h00  /  19h20
..............................................................................................................................
CÍRCULO DE FOGO: A REVOLTA - 2ª semana  -  Ação / Aventura  -  Clas-
sificação 12 anos  -  110 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (29)  a  Domingo (1º):   18h40
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (29)  a  Quarta (4):   17h25
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (29)  a  Quarta (4):   20h30
..............................................................................................................................
MARIA MADALENA - 3ª semana -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  119 
minutos
LEGENDADO*
Shopping Jaraguá: Quinta (29)  a  Domingo (1º)   e  na  Quarta (4):   17h35
*Excepcionalmente na segunda, dia 2, e na terça, dia 3, não será exibida esta 
versão.
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Segunda “Top” (2):   17h35
..............................................................................................................................
OS FAROFEIROS - 4ª semana  -  Comédia  -  Classificação 12 anos  -  103 
minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Segunda (2),  Terça (3)  e  Quarta (4):   21h35
Polo Shopping: Quinta (29)  a  Domingo (1º):   13h50  /  21h20. Segunda (2),  
Terça (3)  e  Quarta (4):   16h30  /  20h00
..............................................................................................................................
PANTERA NEGRA - 7ª semana  -  Ação  -  Classificação 14 anos  -  134 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (29),  Sexta (30)  e  Domingo (1º):   14h40  /  20h15
Sábado (31),  Segunda (2)  e  Quarta (4):   20h15. *Excepcionalmente na terça, 
dia 3, não haverá exibição deste filme.
..............................................................................................................................

A Orquestra de Violas e Cultura de Valinhos se apresenta em Indaiatuba, no dia 13 de abril, com o evento Leva Viola. O 
espetáculo acontece na Sala Acrísio de Camargo, no Ciaei, às 20h e tem entrada gratuita

A 1ª Edição do Ação Mulher 
foi um sucesso, pois as 
inscrições das oficinas se 
esgotaram rapidamente. 
O Ação Mulher nasceu de 
uma iniciativa da primeira-
dama, Tânia Castanho, 
que há 7 meses decidiu 
p r o m o v e r  r e u n i õ e s 
para debater e propor 
estratégias que ofereçam 
mais possibilidades às 
mulheres de Indaiatuba. 
O projeto cresceu e já 
realizou diversas ações, 

inclusive no âmbito social, e culminou no belo evento que aconteceu no Ciaei, com diversas oficinas voltadas exclusivamente para elas

No final da tarde do 
dia 22, a Família 
Pretogi, recebeu 

amigos parantes e 
imprensa, para uma 

deliciosa degustação 
do Chocolate Pretogi. 

Sob o comando 
da família, Gisela, 

Antônio e Neila 
(proprietários) e do 

Chefe assistente 
Danilo, a boutique 

do chocolate Pretogi 
oferece deliciosas 

opções para a 
páscoa. Vale a pena 

uma passadinha 
por lá, a loja fica na 
Rua Bernardino de 

Campos, 501 - Centro

Na manhã do dia 23, o Iguatemi Campinas realizou 
uma Avant-première para a imprensa sobre a 
exposição Castelo-Rá-Tim-Bum 

Toalha quente e cerveja gelada, os melhores produtos e os melhores 
profissionais você só encontra na Barbearia Cartola. Rua Treze de Maio, 637 
- Fone: 3329-3493 de Seg à Sex - 9h às 21h e aos Sábados - 9h às 18h
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Mara Pusch proprietária da Arezzo com a cerimonialista Ivanilde Reis idealizadora e 
organizadora do quadro Dia de princesa do Canal BW Channel com a princesa Sirlei Faria e 
as apresentadoras Camila Hindi e Alessandra Carneiro.

No último dia 22 aconteceu o Dia da Princesa promovido pelo canal BW Channel do Youtube. 
Tiago Costa - O Mago das Noivas não poderia ficar fora desse dia, arrasou no look da princesa. 
Parabéns! Na foto Alessandra Carneiro do Canal BW Channel, Edilaine Melo com a Make 
maravilhosa, a princesa Sirlei Faria Ivanilde Reis, Tiago Costa e Camila Hindi da Hindi Fashion.

Terceiro Ano do Ensino Médio do Colégio Rodin no Programa Altas Horas com Serginho Groysman e Marina Rui Barbosa.Fabrício, Daniele, Milton e Patrícia, sócios proprietários do Danton's, 
a mais nova opção de bar e restaurante que inaugurou no último 
dia 27, onde receberam amigos e convidados, que tiveram a 
oportunidade de conhecer os pratos executivos, porçoes e bebidas 
da casa. Não deixe de conhecer! Avenida Presidente Kennedy, 795

Rafa's Bar é um lugar muito agradável e familiar. Vá 
conhecer na Rua Candelária, 1163

Maria e Rafael, proprietários do Rafa's Bar, que foi inaugurado 
recentemente com um ambiente agradável e familiar

Alunos do Colégio Alves de Oliveira durante aula de Capoeira
Simone conferindo a Coleção Outono Inverno By Faby 
Modas que está maravilhosa. Avenida Ário Barnabé, 1389
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        caderno de negóciosNº 790

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)
Condomínio e IPTU isento. 
R$850,00

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

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

CENTRO - SL00302 
SALÃO COM 50m² com 1 wc no 
centro na rua Pedro Gonçalves 
R$ 1500.00 + iptu

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

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

CENTRO SL00337 
SALÃO EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 
RUA CANDELARIA  
80m² COM ESTACIONAMENTO P/03 
AUTOS E SISTEMA DE SEGURANÇA
R$ 3700,00

SL00346 - SALÃO NA CIDADE NOVA 
PROXIMO AV CONCEIÇÃO 
SALÃO 300m mais um terreno 250m 
APROXIMANDAMENTE 500m² COM 
TERRENO R$5500.00

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 COBER-
TA. 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 Condomínio e 
IPTU).

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

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

Torres da liberdade AP00844
03 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE, E 2 
DORM COM AR COND), COZINHA 
PLANEJADAS, SALA 2 AMB, 2 VAGAS 
DE GARAGEM. Área de lazer completo.
R$1800,00 + COND + IPTU
 
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 dormitório, sala, cozinha, Wc E 02 
vagas.
R$ 233.000,00

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

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

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

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

Jd. Pau Preto – AP00806
03 dormitórios, sala, cozinha, área de 
serviço, Wc, 01 vaga 
R$ 250.000,00 (Incluso 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 
dormitório, Wc.
Casa fundos – 01 dormitório, cozinha, 
Wc.
R$210.000,00

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

Jd. São Francisco CA02919
02 dorm, sala, cozinha, wc, a.s, chur-
rasqueira 1 vaga
R$ 240.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jd.Feres – CA02990
Linda casa, piso superior: 4 dorms (1 
suíte) e Wc social, copa, coz. planejada, 
área de serviço, duas amplas salas, sala 
de estar, sala de jogos, bar, lavabo, dor-
mitório com suíte p/ empregada, piscina, 
salão, churr, forno, e 04 vagas. Aqueci-
mento solar térmico. R$ 1.500.000,00

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 LANÇA-
MENTO. 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, doc. ok. R$ 450.000,00

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

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

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

Vila Suíça 
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 
ambientes, cozinha, área de serviço, 
área gourmet com piscina, 04 vagas.
R$810.000,00

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

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

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

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

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA.107 – JD.SANTA CRUZ – R$250 MIL – 
dorm, sala, copa, coz, lavanderia, wc, edicula 
CA.210 – JD.SÃO FRANCISCO – R$240 MIL 
– 2dorms, sala, coz, wc
CA.232 – JD. BRASIL – R$170 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, 
CA.234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dorms, 
sala, coz, 2 wc, lavanderia, quintal, garagem 
descoberta para 5 carros.
CA250 – CENTRO – R$320 MIL – 2dorms (1st), 
sala, copa, coz americana, hall de entrada, wc,  
social, lavanderia, piscina, ar condicionado, 
portão eletrônico, garagem
CA.253 – JD.PEDROSO  R$198 MIL – 2dorms, 
sala, coz, dispensa, wc, lavanderia, garagem
CA257 – JD. PANORAMA – R$340 MIL – 
2dorms, sala, coz planejada, varanda, piscina, 
churrasqueira, quintal, 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, 
escritório, área gourmet, área de luz, gar. co-
berta para 2 carros e descoberta para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 
 
CS.323 – BRESCIA – R$540 MIL – 3dorms 
(2sts), sala 2 ambientes, coz planejada, la-
vanderia, wc, lavabo, churrasqueira, garagem 
para 3 carros

CS.321 – VL BORGHESE – R$ 1.600.000,00 – 
3dorms planejados (2 st), sala 2 ambientes com 
lareira, lavabo, varanda, lavanderia, 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 planejada, 
lavabo, varanda, lavanderia, dorm de emprega-
da, dispensa, piscina, churrasqueira,  gramado, 
quintal, pomar, garagem 

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$360 MIL – 3dor-
ms (1st), sala de estar e jantar, coz, wc, lavan-
deria, 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, garagem coberta 
para 2 carros.
AP.553 – JD ALICE – R$200 MIL – 2dorms 
com ae, sala, coz planejada, wc com ae, 1 vaga 
de garagem
AP.554 – JD.MONTE VERDE – R$255 MIL – 2 
dorms (1st), sala 2 ambientes, coz americana, 
wc com box e gabinete, 1 vaga de garagem 
descoberta
AP.556 – PQ INDAIA – R$240 MIL - 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, sacada, 1 vaga de 
garagem, moveis planejados
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, 1 vaga de garagem, 
moveis planejados

TERRENOS
    
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E CO-
MERCIAIS APARTIR DE 300M² APARTIR DE 
180 MIL
  
TE.22 – BELA VISTA – R$180 MIL – 250m²
TE.23 – JD.MANTOVA – R$110 MIL – 216m²
TE.24 – JD. DOS SABIAS – R$115 MIL – 
150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 
300m²
TE.68 -  ALTO DE ITAICI – APARTIR DE 
R$179 MIL – apartir de 305m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 
130 m²
TE.71 – CENTRO – R$400 MIL – terreno com 
casa velha 280 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
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 
– dorm, sala, coz, wc
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm, 
coz, wc
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
JD. OLIVEIRA CAMARGO – R$ 660,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, garagem
VL.MERCEDES – R$750,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, entrada de carro.
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de moto
VL. MARIA HELENA – R$1300,00 – 3dorms 
(1st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3dorms, sala, 
coz, wc, garagem para 1 carro
VL.ALMEIDA – R$1600,00 – 4dorms, sala 
de estar e jantar, coz, 2wc, 2 vagas de 
garagem
COND. MONTREAL – R$2.200,00 – 3dorms 
(1st), sala de estar e jantar, coz americana, 
lavanderia, garagem coberta para 2 carros                           
PARK REAL – R$2300,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz planejada, wc, lavanderia com 
armários, churrasqueira, garagem
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMER-
CIAL – 3dorms(1st), sala, coz americana, 
WC, as, entrada de carro.
ALTOS DE ITAICI – R$3.700,00 – 4dorms 
(3sts), sala 2 ambientes, coz planejada, 
dispensa, wc social, garagem p 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3dorms c/saca-
da e armários (1st c/hidro), sala de estar 
c/ lareira, sala de jantar e TV, copa, coz 
planejada, lavabo, lavanderia, dorm e WC 
de empregada, escritório, dispensa, pisci-
na, área gourmet completa, salão de festa, 
portão eletrônico, garagem para 2 carros 
coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, 
sala, coz, wc, sem garagem.
JD.MONTE VERDE – R$1000,00 – 2dorms 
(1st), sala 2 ambientes, coz americana plane-
jada, wc, 1 vaga descoberta 
JD.NELLY – R$1320,00 – 3dorms(1st), sala, 
coz, WC, 1 vaga de garagem 
PQ.BOA ESPERANÇA – R$2 MIL – 3dorms 
(1st) todos com a/e, sala 2 ambientes, sacada, 
coz com a/e, lavanderia, WC (NOVO)
CIDADE NOVA – R$2500,00 – 3 dorms, (1st), 
sala de estar e jantar, coz, wc, varanda gourmet, 
2 vagas de garagem coberta
CIDADE NOVA I – R$2450,00 – Duplex, 3dor-
ms (1st), sala, coz com ae, 2wc, 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 656321 – Vila Rubens - 2 dorm.(sui-
te) / sala / coz.planej. / wc / as / gar.2 vagas. 
R$280.000,00

ref. site 834002 - Jardim Morumbi - 3 dormit/ 1 
suíte/ sala 2 amb/ lavabo/ coz/ wc / escritório/ 
quintal/  jardim/lavand/ 2 gar R$480.000,00

ref. site 869591 – Jd. São Francisco - 3 dor-
mt / 1 suite/ wc / sala/ coz/ lavand/ 2 vagas 
de garagens cobertas R$235.000,00

ref. site 573002 - Solar dos Girassóis 
- 2 dormt/ sala/ coz/ wc / lavand / 1 gar 
R$600,00 + COND + IPTU

ref. site 52394  - Jd. Regente  - 3 suítes + saca-
da (2 c/ hidro) / escritório / sala 2 amb. / jd. in-
verno / coz. / wc / lav / edicula / chur. / piscina / 
portão elet. / gar. 2 vagas. R$ 935.000,00

ref. site 691241 - Centro - 2 dorm. / sala / 
coz. / wc. / as / gar. R$ 1.250,00 +IPTU

ref. site 483002 - Pq das Nações - 3 dormitó-
rios/ 1 suíte/ sala estar e TV/ coz americana/ 
wc / quintal/ churrasq/ 2 gar R$315.000,00

ref. site 603002 - Duetto Di Mariah - 3 dormt/ 
1 suite/  sala/ coz/ wc / 3 gar R$360.000,00

ref. site 06368 - 3 dorm./ 2 salas/ coz./ 2 
wc´s/ as./ 2 gar. R$ 3.000,00 + IPTU

ref. site 663002 - Terra Magna - 4 stes/closet/ wc 
/ sala  jantar e estar/ lavabo/ sala jogos/ lav/ coz 
gourmet /forno de pizza e churr/ varanda/ SPA c/ 
jacuzi/ deck / 5 gar R$4.300 / R$1.100.000

ref. site 174002 -  Pq. Campo Bonito - 2 
dormt/ sala p/ 2 amb/ coz/ wc / lavand / 
quintal / 2 gar R$1.000,00

ref. site 722471 -  Jd morada do sol 
-  2 dorm/ sala/ coz/ 2 wc/ as/ 2 gar. R$ 
1.100,00 + IPTU
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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

CA03515 – PQ. BOA ESPERANÇA - 2 dormitórios (1 suíte), 
WC com AE, sala, cozinha planejada com geladeira, microon-
das e mesa, lavanderia, churr., 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
CA03734 – PQ. SÃO LOURENÇO - 3 dormitórios sendo 
1 suíte, 2 salas, 3 banheiros e 2 vagas. Aceita permuta. 
R$480.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Excelente ponto comercial 
e/ ou residencial. Copa e cozinha planejada e integradas, 4 
dormitórios (2 suítes), 2 salas, 5 banheiros, lavabo, 4 vagas, 
piscina com cascata, churrasqueira, forno a lenha e ar condi-
cionado. R$900.000,00
 

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03756 – MORADAS DE ITAICI - 2 dormitórios, 
sala 2 ambientes, cozinha, lavanderia, toda planejada 
e área coberta no quintal. R$320.000,00
CA03757 – VISTA VERDE - 3 dorms (1 suíte c/ ar 
condicionado), WC social c/ box, cozinha planejada, 
sala ampla 2 amb, lavand e churrasq. R$430.000,00
CA03706 – JD. MONTREAL RES. - 3 dormitórios 
sendo 3 suítes, 2 salas, 4 banheiros e 4 vagas. Aceita 
permuta. R$650.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, 
escritório, lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo, 
sala de jantar, cozinha, área gourmet, piscina pre-
parara p/ iluminação, cascata em granito preparada 
para aquecedor solar, paisagismo e 4 vagas (2 gara-
gens cobertas). R$840.000,00
CA03790 – TERRA MAGNA - 3 dormitórios sendo 1 
suíte, 2 salas, 3 banheiros e 2 vagas. R$890.000,00
CA03782 – ESPLENDOR - 5 suítes c/ AE, hidro e 
sacada (1 suíte master c/ closet), 2 cozinhas sendo 
1 interna planejada, sala de jantar e estar, jardim de 
inverno, piscina c/ cascata, aquecimento solar, área 
de lazer completa com playground e 3 vagas de gara-
em cobertas e 3 vagas descobertas. R$1.615.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

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

VENDAS

LOCAÇÃO

AP0223 – COND. VILLAGE AZALEIA - 3 dorms, sala, coz, 1 
vaga, área de lazer. R$750,00 + IPTU + Cond.
AP00780 – ED. ROCCAPORENA - 1 dorm c/ AE, sala, coz. 
planejada e 1 vaga de carro. R$900,00 +_ IPTU + Cond.
AP00991 – ED. ROCCAPORENA – 1 dorm, sala, coz e gar. 
R$950,00 + IPTU + Cond.
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), cozi-
nha, sala e 2 vagas de garagem. 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 elevador. 
R$3.000,00 + IPTU
SL00330 – CENTRO – 420m² c/ recepção, coz, escritório, 2 
banheiros. R$5.000,00 + IPTU
SL00322 – CENTRO – 350m² C/ 3 WCs (sendo 1 esp), coz e 
estac. R$7.500,00 + IPTU

CHÁCARA

CH00625 – COND. REC. DAS FLORES - 4 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

APARTAMENTOS

AP01306 – ED. RAVENNA - 2 dormitórios, sala, 
cozinha, 1 banheiro e 2 vagas. R$240.000,00
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 mo-
biliado - 2 dormitórios com A/E e cama (1 suíte), 
sala com sofá, TV, lustres, papel de parede, cozi-
nha com estufa e cooktop. R$340.000,00
AP01313 – ED. SAINT GERMAIN - 3 dormitórios 
com varanda 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

TE01622 – COND. PARK REAL – 150m². R$133.000,00
TE01692 – JD. RES. VIENA – 250m². R$180.000,00
TE01676 – COND. EUROPARK – 1.000m². R$400.000,00

CHÁCARA

CH00615 – FOGUETEIRO - 2 dormitórios, sala, cozinha, 
1 banheiro e garagem. R$300.000,00
CH00624 – VALE DO SOL - 3 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, piscina 6x4, churrasqueira com pia 
e 1 banheiro e garagem. R$470.000,00

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA2010 – JD. REGENTE – 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$850,00 + IPTU
CA02997 – JD. PAU PRETO – 2Ds, sala e coz. R$900,00 + IPTU
CA02089 – JD. CALIFÓRNIA – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$900,00 + IPTU
CA03027 – JD. MORADA DO SOL – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$950,00 + IPTU
CA1301 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, sala, cozinha e 
gar. R$1.100,00 + 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 ba-
nheiro, cozinha, lavanderia e 3 vagas de garagem. R$1.300,00 
+ IPTU + Cond.
CA02900 – PQ. DOS GUARANTÃS - 3 dorms (1 suíte), sala, 
lavabo, coz, lavand, churrasq e 2 vagas. R$1.900,00 + IPTU 
+ Cond.
CA03792 – JD. MONTREAL RES. - 3 dorms c/ AE (1 suíte), 
sala, coz. c/ AE, área c/ churrasq e 2 vagas. R$2.300,00 + 
IPTU + Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 máster), 
sala 2 ambs, coz. plan, lavand. plan, escritório, lavabo, 
piscina, 1 dorm, WC, área c/ churrasq, sauna e 4 va-
gas. 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.
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classificados
Classificados18B

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 dor-
ms no Jd. Pedroso 
R$190 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 2 dorms 
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 lo tes ,  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 
fo r  de  maior  va-
lor ,  pode-se vo l -
tar  a té  30mi l  re-
ais. F. 3017-2608 
/  9 . 9 7 6 2 - 7 9 9 7  / 
3935-3294

Jd. Colibris, 2 dormi-
tórios (1 suíte) sala, 
cozinha, wc social, 
lavanderia, garagem 
p/ 2 autos. Oportuni-
dade 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.3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294
Jardim Hubert: 3 
dormitórios (1 suite) 
cozinha americana-
-mezanino nos fundos 
- garagem c/portão 
eletronico – lote de 
130m2. Oportunidade 
única!! R$270.000,00. 
Aceita lote/ financia-
meno. F. 3017-2608 
/ 99762-7997 / 3935-
3294.
Oferta inacreditá-
vel! Nair Maria em 
salto sp, próximo a 
cobreq, em lote de 
180m2 04 cômodos 
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.
Oferta Inacreditável! 
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 entradA 60 x 
R$1650,00 direto com 
o proprietário. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294.

V i l a  B r i z o l a  – 
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 $ 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) 
– 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
Exce len te  casa 
terrea no Parque 
São Lourenço a 
50m do Parque das 
Frutas, 3 dorms., 1 
suíte, 1wc social, 
coz c/ armarios , 
lavanderia coberta 
e fechada. Quintal 
c/ churrasqueira, 2 
garagens cobertas, 
portão eletronico. 
Bairro diferenciado, 
bem arborizado e fácil 
acesso ao Centro 
e  a  Rod .  SP75 . 
D o c u m e n t a ç ã o 
ok!  R$400.000,00. 
Aceito permuta com 
chacara no Mosteiro 
de Itaici. F.: (19) 
3875-0423 / 99346-
7999. tratar com pro-
prietário. 
Vila Maria Helena ou 
troca por casa menor 
valor - 2 casas - AT: 
370m² R$450.000,00 
tratar com proprietá-
rio F. 9.9237-6716
Montreal  3 d (1 
suít),Excelente, 3 
wc, sala ampla con-
jugada com cozinha 
funcional. Ótimas 
áreas de churras-
queira, Whatsapp: 
19-997519921. Creci 
65362.

Vende-se ou troca-
-se casa Jd. Monte 
Verde (tratar com 
proprietário) - 2 dorms 
internos + 1 quarto e 
uma suíte (ambos ex-
ternos), cozinha com 
armários planejados, 
ambiente aberto com 
sala, quarto com 
armário planejado, 
AS, área gourmet e 
piscina. Ótima loca-
lização, garagem p/ 
2 carros, aquecedor 
solar, cerca elétri-
ca, alarme de seg., 
e portão eletrônico. 
Perto de padaria, su-
permercado, etc. A.T 
: 250 m² ; A.C 140 
m². F. 3816-2011 ou 
9.7119-8369
Vila Nossa Senho-
ra Aparecida (troco 
menor valor) - vale a 
pena ver. Casa vaga, 
super nova com 5 
dorm. (1 suíte), 3 va-
gas a 1 quadra da 
Av. Pres. Kennedy 
e 1 quadra da Av. 
Conceição em frente 
ao Parque Ecológico. 
Rua do Subway R$ 
585.000,00. Tratar 
com o proprietário F. 
9.8817-5312 (what-
sapp) 
Vende-se casa Jd. 
Esplanada I - 3 dorm. 
+ 1 suíte, sala de 
jantar,cozinha, plane-
jada, garagem para 2 
carros. Edícula, chur-
rasqueira. AT 330 m² ; 
AC 190m²  Valor: R$ 
680.000,00. F.: (19) 
98324-3243
Vendo casa com 2 
dorm. , 2 wc, 2 ga-
ragens cobertas, 
construção nova bem 
acabada. Não atendo 
corretores. Fotos no 
whats app. F.: (19) 
99429-7099

Vila Suiça,  por ape-
nas R$ 446.000,00,  
excelente oportu-
nidade, Casa com 
250 m2 de constru-
ção.  3 dormitórios, 
1 suite, 2 wc, gara-
gens. Ref. CA00120 
-  19.  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. Umuarama - 2 
dormitórios (1 suí-
te), sala 2 ambientes 
integrada com cozi-
nha americana pla-
nejada, 2 vagas de 
garagem, churras-
queira e espaço de 
lazer. R$400.000,00. 
Aceita permuta. F. 
99164-1734
Jd. Regina - 3 dor-
mitórios (1 suíte), 
banhei ro ,  sa la  2 
ambientes, cozinha 
independente, la-
vanderia, quarto de 
despejo, banheiro 
e espaço gourmet 
com churrasqueira 
e 4 vagas de gara-
gem (2 cobertas). 
R$550.000,00. F. 
99164-1734
Moradas de Itaici - 2 
dormitórios, sala, co-
zinha, área de servi-
ço coberta e 3 vagas 
de garagem. Fone: 
99721-0395
Vila Brizzola  -  3 
dormitórios sendo 
1 suíte, sala, 2 ba-
nheiros, cozinha, 
lavanderia e 2 va-
gas. R$350.000,00. 
Fone: (19) 99721-
0395

Sua casa com f i-
n a n c i a m e n t o  d e 
terreno e constru-
ção a partir de R$ 
185.000,00 -  Jd. 
Nova Veneza,  Jd 
Veneza,  Jd. Sabiás 
- aceitamos terre-
no, veículo, moto.  
F. 3816-8380  ou  
9.8364-0235

 
Casa Parque das 
Nações - 2 dorm. 
, sala, cozinha, wc 
social e garagem 
coberta.Valor: R$ 
9 5 0 , 0 0  ( i n c l u s o 
iptu).  Tratar com 
p r o p r i e t á r i o .  F . : 
(19) 99107-4095
Jd. Esplanada II - 
3 dormitorios (1 su-
íte), sala 2 ambien-
tes, cozinha plane-
jada, banheiro, la-
vanderia, garagem 
para vários carros 
e nos fundos com 1 
dormitório, cozinha 
grande e banheiro. 
R$2.200,00 + IPTU 
Fone: (19) 99778-
4336
Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dor-
mitórios (1 suite c/ 
armár ios embut i -
dos), sala, lavabo, 
cozinha, lavande-
ria, churrasqueira 
e 2 vagas de gara-
gem. R$1.900,00 
+  IPTU +  Cond . 
Fone: (19) 99778-
4336
Centro - 1 dormitó-
rio, sala, cozinha, 
banheiro, lavande-
ria. (sem garagem). 
R$700,00 isento de 
IPTU. Fone: (19) 
99168-6945

 
Apto com 3 dorms na 
Cidade Nova R$ 800 
MIL - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Apto com 2 dorms 
no Jd. Renata  R$200 
MIL - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Apto com 3 dorms 
no bairro chácara do 
trevo R$370 mil - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092 
Jd.Morumbi  apar-
tamen to  po r  R$ 
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 dor-
mitórios, 1 suite,  1 ga-
ragem.  Ref. AP00031  
- 19.  3816.8380 – 
98364.0235
Apto Residencial 
Primavera 2 dormi-
tórios,  wc,   sala,  
cozinha,  lavanderia 
externa,  varanda e 
quintal, 1 vaga,   65 
metros quadrados,  
valor  R$ 265.000,00. 
Aceito financiamento 
bancário.   FONE 19 
-  3816.8380  -  19 – 
9.8364.0235   
Cocais II - 2 dormitó-
rios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 
1 vaga de garagem co-
berta. R$200.000,00. 
Fone: (19) 99168-6945
Cond. Village Azaléia 
- 3 dorm., 1 vaga ga-
ragem, área de lazer. 
Valor: R$ 195.000,00 
(abaixo do mercado). 
F.: (19) 99127-1799

Apto Residencial 
Primavera - 2 dor-
mitórios,  wc, sala, 
c o z i n h a ,  l a v a n -
deria externa, va-
randa e quintal, 1 
vaga,  65m²,   R$ 
265.000,00. Aceito 
financiamento ban-
cário. F.  3816-8380 
ou 9.8364-0235   

 
Ed. Royale - 3 dor-
mitórios com armá-
rios (2 suítes), ba-
nheiro, sala, cozinha 
planejada, lavande-
ria, varanda gourmet 
e 2 vagas de gara-
gem no 2º subsolo. 
R$2.000,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99168-6945
Alugo lindo aparta-
mento com 3 quar-
tos, 1 banheiro, sala, 
cozinha, lavandeira, 
garagem para 1 car-
ro, muito confortável 
(todo reformado). 
Fica no centro da 
c idade .Va lo r  R$ 
1.300,00 (livre do 
IPTU e condomínio), 
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 pra ia  para 
f inais 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 coberta. 
R$1.000,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99168-6945
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M a r c h ,  1 . 0 S , 
completo,manual, 
F lex ,  p re to ,  po r 
R $  3 3 . 9 9 0 , 0 0 , 
km:47.600, por R$ 
33.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
Onix 1.4 LT, 2016, 
automát ico ,  p ra-
ta ,  F lex ,  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 couro, 
2016, km:76000, por 
R$ 47.990,00, à vis-
ta. Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Corolla XEI 2.0, pra-
ta, Flex, automático, 
km:102.266, por R$ 
56.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070
 

Ofereço-me para 
serviços de babá e 
acompanhante de 
idosos (com veículo 
próprio). Falar com 
Leila (19) 3825-0706 
ou (19) 99652-8120 
- (19) 98899-2457 
(whats app)

Ofereço-me  para 
fazer trabalhos de 
corte de grama e 
l impeza de terre-
no. Tenho máquina. 
Tratar 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 (expe-
riência de 6 anos 
na área) para em-
presas ou serviço 
par t icu lar .  Favor 
entrar  em conta-
to com Regiane F.: 
(19) 99308-6581
Ofereço-me como 
cuidadora de ido-
sos, crianças pes-
soas com necessi-
dades especiais e 
etc .  Atendimento 
Residencial e hos-
pitalar poço referên-
cias e experiência 
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 ido-
sos, como acompa-
nhante hospitalar 
qualquer horár io, 
f o l gu i s ta  e  f i na l 
de semana.  (19) 
99417-0626 (claro) 
whats app -  (19) 
99618-9664 (vivo) 
whats app
Ofereço-me como 
faxineira diarista, 
com referência e 
exper iênc ia  (19) 
99417-0626 
Ofereço-me como 
limpador de vidros, 
c o r p u s  ( c o l e t a 
de lixo), ajudante 
em geral. F.: (19) 
99712-4862
Ofereço-me como 
cabeleireira e ma-
nicure. Promoção: 
corte, hidratação + 
escova R$ 45,00. 
Pé + mão grátis so-
brancelha F.: (19) 
99369-5615 ou (19) 
3935-0499

 
Vale Do Sol, 4 dorm, 
AT 1550m2, Docu-
mentado para trans-
ferência imediata. 
R$650.000,00, What-
sapp: 19-997519921. 
Creci 65362.
Sítio em Piedade 
SP, 26.000m², casa 
c/ 3 dorms, 2 wcs 
, toda avarandada, 
gramada,  pomar, 
área de cultura, bos-
que, água de mina, 
1 tanques com pei-
xes abastecido com 
água por gravidade,  
diversas árvores fru-
tíferas, playground, 
a 12 km do centro 
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 dormitórios, 
área de lazer comple-
ta e 1 vaga de gara-
gem. R$260.000,00. 
Fone: (19) 99721-
0395
V e n d e  C h á c a -
ra - Pq. das Ban-
deiras - 1.000m². 
R$650.000,00 Fone: 
(19) 99166-8272
 

Mosteiro de Itaici– 
TR00794 - Terre-
no de 2.500 m² R$ 
370.000 F. 3875-
2215

Oportunidade! Jd. 
Império (Vila Paraty) 
– TR00799 - 150m² 
preço de lançamento. 
R$89.990 F. 3875-
2215
Jard. Bréscia, exce-
lente localização e to-
pografia AT 200m2. 
Documentado para 
transferência imediata. 
R$159.000,00 rua A, 
Whatsapp: 997519921. 
Creci 65362.
Jard. Dos Impérios 
excelente localização 
e topografia AT 150m2. 
Documentado para 
transferência imediata. 
R$109.000,00 What-
sapp: 19-997519921. 
Creci 65362.
Vendo/ Troco : ter-
reno de 300 m² pla-
no, melhor local Jd. 
Esplanada I à 50 
metros da Av. Parque 
Ecológico, 5 minutos 
do centro, próximo 
ao colégio Objetivo 
e o novo Sumerbol, 
padar ia  Su iça  e 
Gianinni. Fácil acesso 
à rodovia. Aceito 
terreno de menor valor 
em loteamento aberto. 
Doc. OK. F.: (19) 
99321-2684 (whatsa-
pp) / (19) 98131-5384 
- Valor R$ 235.000,00 
(tratar com proprietário)
Jd. Tropical,  terreno 
com 150 m2,  escri-
turado,  plano, cer-
cado.  Apenas R$ 
160.000,00. Aceito 
carro novo, Corolla,  
Honda,  Ecosport,  por  
até R$ 100.000,00 
como parte de pa-
gamento. O saldo à  
vista.     19 – 3816.8380  
- 98364.0235

Jd. Montreal,  es-
petacular terreno, 
167 m2,  por ape-
nas R$ 165.000,00. 
R e f .  T E 0 0 0 1 0  
-  19. 3816.8380 – 
98364.0235
Jd. Regina,  280 m2,  
R$ 185.000,00  FONE 
19. 3816.8380  - 19 
-  9.83640235 
Jd. Dos Lagos,  con-
domínio fechado, alto 
padrão, excelente lo-
calização, Terreno com 
525 m2,  área constru-
ída 345 m2, 4 suites,  
3 salas, 4 garagens. 
Ref.CA00069,  R$ 
905.000,00 F. 3816-
8380 ou 98364-0235
Terra Magna,  450 
M2,  R$ 210.000,00  F. 
3816-8380 ou 9.8364-
0235 
Jd dos Lagos - 600 
M2,  R$ 398.000,00 F. 
3816-8380 ou 9.8364-
0235
Lote Industrial - 
1.000m². R$360.000. 
Fone: (19) 99166-8272
Terreno, Jd. Re-
gina,  280 m2,  R$ 
185.000,00. F.: 19 – 
3816.8380   -  19 – 
9.83640235
Oportunidade - Ter-
renos de 150m². 
Entrada + parcelas. 
R$120.000,00. Fone: 
(19) 99166-3272

 
Loja alugo mais dois 
pisos 150 m² junto ou 
separado Cidade Nova 
próxima a Avenida 
Conceição F.: F:974 
053 774 

Salão  e  ga lpão 
no Cidade Nova, 
400m². Valor tratar 
com o proprietário. F. 
9.9292-4120
Salão Odontológico 
– Jd. União - 40m² 
mobiliado, 2 banhei-
ros e garagem 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
Cabeceira de cama  
King madeira escu-
ra 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.
Vende-se lava rá-
pido em Cardeal. 
Ótimo ponto! Tra-
tar  com Eduardo 
F.:(19) 99823-9484
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 cemitério 
Candelária Sr. Fer-
nando 
Motor arranque Fiat 
Dally 35.10 Iveco 
R$ 350,00 Falar com 
Paulo (19) 3835-
3350
Bicicleta de alumí-
nio aro 26 R$ 430,00 
F.: (19) 3885-3741 
Máquina amassa-
deira, sovadeira 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
T r a n s f o r m a d o r 
220/110 v R$ 350,00 
F.: (19) 3835-3350 
Falar com Paulo
Vendo peças de bici-
cleta scooter (pé de 
vela, baterna, etc) F.: 
(19) 3875-7624
Vendo fita cassetes 
(suspense, policial, 
aventura e ação) e 
um vídeo. Tratar com 
Vera (19) 3392-2979
Vendo Título do 
Clube 9 de Julho 
(19) 99621-3220
 

Ford Focus Tita-
nium 2.0, 2012, Flex, 
Bege, automático, 
km: 33.000, por R$ 
78.990,00 à vista. Acei-
to carro como parte de 
pagamento  e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra , F. 
(19)97409-7070.

Fit EX, 2016, Flex, 
Azul, automático, 
km: 28.000, por R$ 
62.990,00, à vista. 
Aceito carro como 
parte de pagamento 
e financio também.
Entre em contato 
com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Cruze  1.4 Turbo, 
2017, preto, automá-
tico, Flex, km: 8.163, 
por R$ 87.990,00, à 
vista. Aceito carro 
como parte de pa-
gamento e financio 
também.Entre em 
contato com Alexan-
dra, F. (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.
F o x  1 . 6 ,  I -
-Motion,Flex, prata, 
por R$ 42.990,00, 
à vista. Aceito carro 
como parte de paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to 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 paga-
mento e financio tam-
bém.Entre em conta-
to com Alexandra,F. 
(19)97409-7070
Vende se ou tro-
ca Agile 1.4 f lex 
2010 completo - ar 
abaixo da tabela R$ 
20.000,00  - carro 
impecável  ,  pou-
co rodado F.: (19) 
97422-4078
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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.
ASSISTENTE DE COMPRAS – Ensino médio 
completo, desejável cursando Superior. CNH 
categoria B. Irá dirigir os carros da empresa. 
Bons conhecimentos em Informática (Excel, 
pacote Office e Outlook). Experiência na área de 
compras, almoxarifado 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 monta-
gem de esquadria de alumínio ou experiência 
como instalador 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 TORNO CNC - Experiência na 
função. Ensino fundamental completo e curso e 
conhecimentos em Metrologia e Leitura e Interpre-
tação de Desenho. Residir em Indaiatuba. 
PASSADOR (A) – Ensino fundamental. Experiên-
cia na área de produção. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) – Para tra-
balhar 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.
SUPERVISOR DE LOGISTICA – Superior em 
Logística ou Administração. Residir em Indaiatuba. 
Domínio em Excel. Possuir NR 11 e Curso de 
Operador de Empilhadeira. Experiência na área 
de compras, controle de materiais, inventário e 
almoxarifado. Desejável Inglês / Espanhol.
VENDEDOR TÉCNICO – Para trabalhar em empre-
sa 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) EXTERNO – Ensino médio com-
pleto. Conhecimentos em Informática. Para traba-
lhar com vendas de Seguros. Possuir experiência 
em vendas externas. CNH categoria AB. Possuir 
condução própria, pois irá trabalhar com o veículo 
próprio. Residir em Indaiatuba.
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.

empregos

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

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

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

Enviar currículo para: contato@atentoseg.com.br 
ou comparecer no endereço com  currículo: Av. Fábio Ferraz Bicudo, 411 - Jd. Esplanada - Próximo a 

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

ESTAMOS CONTRATANDO

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

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

 FONE/FAX: (19) 3875-3759

AJUDANTE DE MOTORISTA (8267):

ANALISTA DE EXPORTAÇÃO JUNIOR (8266):

ANALISTA LOGÍSTICO (8194): 

ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123): 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (8247): 

ASSISTENTE ALMOXARIFE (8269): 

ASSISTENTE COMERCIAL (8248): 

ASSISTENTE DE FATURAMENTO (8243): 

ASSISTENTE EM PÓS VENDAS (8250): 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8270):

AUXILIAR DE ALMOXARIFE (8252): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8264):

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8272):

COMPRADOR (8190): 

ESTAGIÁRIO  SEGURANÇA DO TRABALHO 

(8232): 

ESTÁGIO EM ENGENHARIA (8230): 

ESTÁGIO TÉCNICO (8231): 

LÍDER PRODUÇÃO (8208): 

MECÂNICO MONTADOR (8271): 

MOTORISTA (8268)

MOTORISTA ENTREGADOR (8261):  

OPERADOR LOGÍSTICO (8259): 

OPERADOR MULTIFUNCIONAL (8240): 

PROGRAMADOR DE TORNO CNC (8215): 

PROJETISTA (8203): 

TÉCNICO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (8263):

TECNICO ELETROTECNICA/ ELETRÔNICO 

(8242):  

TÉCNICO QUÍMICA/ COLETOR DE AMOS-

TRAS (8146): 

TECNICO SEGURANCA DO  TRABALHO (8251):  

VENDAS INTERNAS (8238): 

VENDEDOR INDUSTRIAL EXTERNO (8214): 

Interessados 
entrar no site 

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

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

Empregos
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