
Após três anos, tarifa de ônibus será 
reajustada para R$ 4,10 em fevereiro

NOVA SEDE

Volacc apresenta detalhes de nova sede

Linhas de pipa 
com cerol 
fazem vítimas 

Prazo para 
Simples Nacional 
termina dia 31

Atleta local é 
bicampeão de 
Downhill 4X

Município 
recebe mais de 
R$ 2 milhões

Primavera estreia 
no Campeonato 
Paulista

Cidade é a 10ª da 
RMC que mais 
investiu na saúde 
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O ano mal começou e 
os acidentes com linhas 
de pipa já marcam a ci-
dade. Somente no mês de 
janeiro já foram registra-
dos três casos.

As empresas excluídas 
do Simples Nacional têm 
até o dia 31 de janeiro para 
regularizar a situação. Cerca 
de 521 mil empresas deve-
doras do programa foram 
excluídas, segundo infor-
mações da Receita Federal.

O atleta de Indaiatuba 
Gabriel Giovannini está 
mais uma vez no topo no 
pódio, dessa vez na Copa 
América de Downhill 
4X. Giovannini fechou a 
bateria final e assegurou 
o bicampeonato.

A AB Colinas que 
administrada a rodo-
via SP-75, repassou em 
2018 para Indaiatuba, 
R$ 2.690.386,32 em pa-
gamento do ISSQN. Os 
repasses do imposto são 
feitos mensalmente.

No último sábado, 
dia 19, o Primavera fez 
sua estreia no Campe-
onato Paulista diante 
do São Carlos em In-
daiatuba. O primeiro 
tempo foi marcado pelo 
equilíbrio.

Indaiatuba gastou R$ 
657,64 na saúde de cada hab-
itante durante o ano de 2017. 
É o que diz o levantamento 
feito pelo Conselho Federal 
de Medicina (CFM). 

FÁBIO ALEXANDRE

FÁBIO ALEXANDRE

Em coletiva de imprensa realizada na manhã da última quarta-feira, dia 23, o prefeito Nilson Gaspar (MDB) anunciou que o aumento 
de 17,14% será aplicado nas tarifas de ônibus a partir da zero hora do dia 10 de fevereiro. 

A Volacc recebeu as chaves de sua nova sede, localizada no Parque Residencial Indaiá, na última terça-fei-
ra (22). As obras, que tiveram início em janeiro de 2018, foram concluídas na última semana pela empresa 
Domus – Soluções Sustentáveis. 
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Editorial
Linha de cerol: Perigo anunciado

Artigo

Enquanto alguns encaram como lazer, outros enxergam 
como perigo, e a polêmica quando o assunto é soltar pipa 
é grande. Para que a diversão não vire uma tragédia são 
necessários alguns cuidados e isso inclui a não utilização da 
linha chilena e de cerol, composto de vidro e cola, proibido 
por lei no Estado de São Paulo. As pesquisas demonstram 
que a média no Brasil é de cem acidentes por ano, dos quais 
50 causam ferimentos graves, 25 provocam mortes e os 
outros 25 apenas escoriações brandas.

Em Indaiatuba o uso e ou comercialização do cerol é 
proibido conforme Lei 5.657/2009. E nos últimos dias três 
pessoas foram vítimas das linhas de pipa, resultando na morte 
de um jovem, residente de Salto. Devido aos casos ocorridos, 
a Operação Cerol foi intensificada na cidade. Durante o tra-
balho foram apreendidos aproximadamente 50 rolos de cerol.

Porém, apesar da fiscalização é necessário que os pais 
orientem os seus filhos quanto ao uso de cerol ou da linha 
chilena. É importante que as crianças e os jovens tenham 
consciência do perigo e da tragédia que eles podem causar 
utilizando este tipo de material. Quanto a população é 
importante a participação através da denúncia pelo 153.

Avenidas mais perigosas 
reduzem número de acidentes 

Alça de acesso da Rod. Dom 
Pedro I é bloqueada em definitivo

O novo estudo sobre acidentes de 
trânsito, realizado pela Prefeitura de 
Hortolândia, apontou que as três 
vias municipais com maior índice 
de acidentes em 2018 apresentaram 
queda no número de acidentes. A 
expectativa é que menos acidentes 
aconteçam a partir de agora, com 
o início da operação dos radares de 
fiscalização.

O tráfego de veículos está bloqueado 
em definitivo na alça de acesso à pista 
sul da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), 

no sentido Jacareí. A intervenção 
ocorre no sentido Centro – bairro, 
na região do Galleria Shopping. 

Os motoristas passarão a uti-
lizar a rotatória da Avenida Carlos 

Grimaldi, com acesso pela Avenida 
Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira. 
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Marketing Pessoal: Construa Um Produto Chamado Você

Há Mal Que Vem Para O Bem

O Marketing Pessoal surgiu como forma de revalorização das capacidades e competências do homem.
Em todo processo de desenvolvimento humano é importante preservarmos nossas características, evitando a busca 

de ser aquilo que não somos.
Construir uma autoimagem positiva e otimista. As pessoas esquivam-se daqueles que estão sempre mau humorados 

ou torcendo para dar tudo errado. Fique atento ao feedback. Saber o que as pessoas pensam a seu respeito pode ajudar 
a mudar pequenos hábitos e costumes se necessário.

Muitas vezes esquecemo-nos das pessoas consideradas “sem importância”, como o porteiro, a faxineira, o guarda, 
entre outros tantos profissionais. Porém, imagine o mundo sem o trabalho e a dedicação dessas pessoas. Muitas vezes, 
um simples “bom dia” é o suficiente para tocarmos o coração das pessoas e cativá-las para sempre. Todos são impor-
tantes e assim devemos nos sentir.

Tenha prazer no que faz e faça com prazer.
O Marketing Pessoal é uma técnica eficaz para o sucesso global, mas se utilizada de forma correta e bem intencio-

nada, valorizando as pessoas no caminho para o sucesso pessoal e profissional.
Segundo Whit Hon “ Sucesso é acordar de manhã não importa 

quem você seja, onde você esteja, se é velho ou se é jovem, e sair da 
cama porque existem coisas importantes que você adora fazer, nas quais 
você é bom. Algo que é maior que você, que você quase não aguenta 
esperar para fazer hoje.”

O Avião caiu no mar. Quase todos morreram, mas um  ficou boiando à deriva, durante muito tempo, até que 
chegou a uma ilha não habitada. Ao chegar à praia, cansado, porém vivo, agradeceu a Deus por tê-lo salvo da 
morte. Ele conseguiu se alimentar de peixes e ervas. Conseguiu derrubar algumas árvores e com muito esforço 
conseguiu construir uma casa para ele. Agradeceu a Deus, porque agora podia dormir sem medo dos animais 
na Ilha. Um dia, ao voltar-se na direção de sua casa, qual não foi sua

decepção ao vê-la toda incendiada. Ele se sentou em uma pedra, reclamando, chorando e dizendo em prantos: 
“Deus! Como é que o Senhor podia deixar isto acontecer comigo? O Senhor sabe que eu preciso muito desta 
casa para poder me abrigar, e o Senhor deixou minha casa se queimar todinha. Deus, o Senhor não tem pena 
de mim?” Neste momento uma mão pousou no seu ombro e ele ouviu uma voz dizendo: - “Vamos, rapaz?” 
qual não foi sua surpresa quando viu à sua frente um marinheiro todo fardado e dizendo: nós viemos buscá-
-lo. Como vocês souberam que eu estava aqui? Vimos os seus sinais de fumaça pedindo socorro”. O capitão 
ordenou que o navio parasse e me mandou vir buscá-lo naquele barco ali adiante. Os dois entraram no barco 
e assim o homem foi para o navio que o levaria em segurança de volta para os seus entes queridos. Trevisan 
José www.signatreinamentos.com.br

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
26 SAB 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
26 SAB 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
27 DOM.   NÃO OPERA
28 SEG. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925
28 SEG. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
28 SEG. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
28 SEG. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
28 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
28 SEG. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
29 TER. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
29 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
29 TER. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
29 TER. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
29 TER. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
29 TER. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
30 QUAR. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
30 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
30 QUAR. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
30 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
30 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
30 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
31 QUIN. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
31 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
31 QUIN. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
31 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
31 QUIN. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
31 QUIN. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
1 SEX. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
1 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
1 SEX. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925
1 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
1 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
1 SEX. 203 B/C Av. Conceição PROX a Rua Equador

Joice Teixeira - contato@factorhumano.com.br
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Reajuste foi anunciado na quarta (23); licitação foi novamente suspensa pelo Tribunal de Justiça
GIULIANO MIRANDA

Novo certame para concessão será aberto em 30 dias

Tarifa de ônibus subirá para R$ 4,10

FÁBIO ALEXANDRE
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Após três anos, a 
tarifa de ônibus 
será reajustada 

em Indaiatuba, passando 
dos atuais R$ 3,50 para 
R$ 4,10. Com o final do 
subsídio concedido pela 
Prefeitura em julho de 
2018, será aplicado o 
aumento de 17,14% no 
preço da passagem, a 
partir da meia-noite do 
dia 10 de fevereiro. O 
percentual, abaixo da mé-
dia inflacionária do perí-
odo, foi anunciado pelo 
prefeito Nilson Gaspar 
(MDB) em coletiva na 
última quarta-feira (23).

O transporte coletivo 
municipal atende mensal-
mente 717.354 passagei-
ros, sendo 477.142 pagan-
tes e 209.192 que utilizam 
o serviço gratuitamente. No 
total, 6,45% da população 
utilizam os ônibus da Santa 
Cecília Turismo (Sance-
tur - SOU Indaiatuba), 
empresa que opera através 
de contrato emergencial. 
“Entre os gratuitos, temos 
aposentados e deficientes, 
o que impacta no momen-
to de definir o preço da 
passagem. Hoje, nosso 
grande problema é termos 
muitos gratuitos. Vamos 
ter que rever a questão da 
gratuidade para o deficiente 
no transporte coletivo e 
iremos aguardar o debate 
no governo federal sobre as 
regras para a Previdência”, 
afirma Gaspar.  

O prefeito ressaltou a 
necessidade da coletiva de 
imprensa. “Não adianta 
querer esconder uma coi-
sa que não tem mais como 

evitar. A tarifa, desde 
2015, é de R$ 3,50. Não 
houve reajuste, nem infla-
cionário, nem da compo-
sição do preço da tarifa, 
que deve levar em conta 
as melhorias do trans-
porte público”, destaca. 
“Mesmo naquela situação 
anterior, de ônibus ve-
lhos, caindo aos pedaços, 
seguramos e mantivemos 
o valor. Agora, com uma 
frota zero quilômetro, 
ar condicionado, rampa 
para cadeirante, wifi e 
funcionando muito bem, 
o preço continua nos 
mesmos R$ 3,50 para o 
usuário. Não aguentamos 
mais esse valor”. 

Gaspar justifica o índi-
ce aplicado. “Se fôssemos 
colocar desde 2015 até 
hoje, a média da inflação 
pelos principais índices 
daria 25,86%, em média. 
Estamos aplicando um 
reajuste menor do que a 
inflação no período destes 
três anos. Então a passa-
gem passa de R$ 3,50 para 
R$ 4,10, um reajuste de 
17,14%. Se aplicássemos 
os 25,86%, a passagem 
passaria a $ 4,40”. 

O chefe do Executivo 
avisou ainda que os rea-
justes inflacionários serão 
aplicados anualmente. “O 
Departamento de Trânsito 

está reestudando todo o sis-
tema, mais uma vez, para 
chegar a um valor ideal 
para a tarifa. O compromis-
so que faço é que o valor 

Pela segunda vez, a licitação para concessão de 
exploração do serviço público municipal de trans-
porte coletivo urbano de passageiros foi suspensa 
por ordem judicial. Desta vez, a determinação partiu 
da juíza Érika Folhadella Costa, da 3ª Vara Cível de 
Indaiatuba, em decisão publicada na terça-feira (22). 
A entrega das propostas aconteceria na quarta (23), 
no Departamento Municipal de Licitações. 

A decisão atende ação da empresa da West Side 
Viagens e Turismo Ltda. Entre os pontos destacados 
estão irregularidades e inconsistências na concor-
rência, como ausência de precificação de ônibus 
básico e de frota auxiliar; erro no cálculo do custo 
operacional relativo à exigência de ônibus equipa-
do com ar-condicionado; ausência de provisão do 
seguro de responsabilidade civil; entre outros. 

“Estamos caminhando para concluir o proces-
so licitatório definitivo, mas a guerra das empre-
sas do mercado de transporte é muito grande”, 
lamentou Gaspar. “As propostas seriam abertas 
hoje (dia 23), mas durante a semana houveram di-
vergências e várias empresas entraram com pedi-
dos de impugnação. Ontem (22), a Justiça soltou 
liminar pedindo a suspensão da licitação, apesar 
do Tribunal de Contas ter dado provimento”.

Uma nova licitação será aberta no prazo máximo 
de 30 dias. “Por prudência e por querermos a maior 
transparência possível, revogamos a licitação. Vamos 
dar continuidade, infelizmente, a mais um contrato 
emergencial pelo prazo máximo de 180”, revelou o 
prefeito. “Em seguida, entre 20 e 30 dias, abriremos 
novamente o certame para a concessão definitiva”.

para o usuário será de R$ 
4,10, enquanto eu estiver 
como prefeito”, enfatizou. 
“Após encontrarmos o 
valor da tarifa, iremos dar 

o subsídio necessário para 
cobrir os custos de um 
transporte de primeira ca-
tegoria, como o que temos 
hoje. Mas os reajustes in-
flacionários, este teremos 
que, ano a ano, atualizar. 
Senão fica defasado, não 
fecha a conta. Depois, 
quando dá o aumento, o 
impacto se torna muito 
grande para o usuário”.

Por meio de rede social, 
o evento “Manifestação 
contra o aumento da passa-
gem – Indaiatuba” convo-
ca a população para protes-
to marcado para hoje (25). 
A concentração terá início 
às 18h no estacionamento 
do Parque Ecológico, com 
destino à Prefeitura.
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Volacc apresenta detalhes de nova sede
Após um ano de obras, entidade prepara mudança e precisa novamente da ajuda de todos

FÁBIO ALEXANDRE

Silvio Oliveira e Joanna Joly com as chaves do novo prédio

cidadeA4|

A Volacc (Voluntá-
rios de Apoio no 
Combate ao Cân-

cer) recebeu as chaves de 
sua nova sede, localizada 
no Parque Residencial 
Indaiá, na última terça-
-feira (22). As obras, que 
tiveram início em janeiro 
de 2018, foram concluí-
das na última semana pela 
empresa Domus – Solu-
ções Sustentáveis. 

A instituição estuda 
agora a mudança para o 
novo prédio, cujo projeto 
é assinado pela arquiteta 
Barbara Fantelli. Desen-
volvido exclusivamente 
para atender às neces-
sidades da Volacc e de 
seus assistidos, conta com 
ambientes específicos para 
as atividades que são ofe-
recidas no apoio ao trata-
mento do câncer, como a 
assistência social, terapias 
alternativas e confecção de 
artesanatos, além de audi-

tório com capacidade para 
80 pessoas sentadas, para 
os mais diversos eventos. 

“Criar o projeto da 
nova sede foi um misto 
de prazer e desafio – pra-
zer em poder ajudar uma 
instituição tão séria e res-
peitada e que desenvolve 
esse trabalho que é basica-
mente de amor; e desafio, 

porque o prédio, além de 
permitir a facilitação, a 
integração e o aprimora-
mento das várias frentes 
de trabalho desenvolvi-
das pela Volacc, tem que 
necessariamente incluir a 
finalidade de acolhimento 
e bem estar dos voluntá-
rios e usuários, utilizando 
materiais de menor custo 

e que facilitem a manuten-
ção em médio e longo pra-
zos”, comentou Barbara. 

Duas das mais impor-
tantes fontes de receita 
e marcas registradas da 
Volacc, o pastel e o bre-
chó, também foram con-
templadas. Uma cozinha 
semi-industrial auxiliará 
na confecção dos pasteis 
que a instituição vende em 
muitos eventos da cidade 
e o brechó ganhou um 
amplo salão, com direito 
a provadores, estoque e 
estacionamento exclusivo 
para atender aos clientes 
que forem às compras.

De acordo com Flávio 
Ulhoa, um dos engenhei-
ros responsáveis pela obra 
e sócio proprietário da 
Domus, o edifício, que 
conta com 745 metros qua-
drados, divididos em três 
pavimentos, apresentou 
um grau de complexidade 
interessante na execução. 
O desnível do terreno fez 
com que fosse necessário 
dividir a obra em duas eta-

pas, construindo estruturas 
separadas. Ingredientes 
como os muros de arrimo e 
a cobertura metálica com-
plementaram o desafio. “A 
obra nos apresentou mui-
tas adversidades ao longo 
de sua execução, mas com 
um bom planejamento e 
a assessoria de diversos 
profissionais capacitados 
foi possível concluir o 
prédio em um ano de ati-
vidades”, destacou.

Sonho
Silvio Oliveira, atual pre-
sidente da Volacc, afirma 
se tratar da realização 
de um sonho antigo de 
todos os voluntários. “A 
sensação de ver a obra 
pronta é um sentimento 
inexplicável. Imaginar 
cada atividade sendo 
exercida em espaço ade-
quado, saber que teremos 
condições de expandir o 
nosso trabalho e de me-
lhorar a qualidade do que 
oferecemos. Como diria 
a Dona Joanna, ‘a Volacc 

não é nossa, a Volacc é 
da comunidade’. Então, 
saber que a comunidade 
será melhor atendida é 
realmente uma sensação 
maravilhosa”.

Segundo o presidente, 
ainda não há uma data 
confirmada para o início 
das operações no prédio 
novo, uma vez que há 
demandas financeiras 
para regularizar, mobi-
liar e equipar o prédio, 
enquanto as contas da 
obra ainda estão sendo 
pagas. “Nessa reta final, 
parcelamos muitas com-
pras para ganhar fôlego e 
ainda temos muitos com-
promissos pela frente. A 
Volacc ainda precisa da 
ajuda de todos para fina-
lizar essa etapa”, ressalta.

Para fazer qualquer 
tipo de doação, basta 
entrar em contato com 
a instituição através 
do telefone (19) 3875-
4544. A nova sede está 
localizada na Avenida 
João Ambiel, 1.170. 
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Cidade é a 10ª da RMC que mais investiu na saúde
Levantamento se refere ao ano de 2018 e foi feito pelo Conselho Federal de Medicina

GIULIANO MIRANDA/PMI
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Cidade investiu R$ 657,64 por indaiatubano no ano de 2018 segundo a Conselho Federal de Medicina

Indaiatuba gastou R$ 
657,64 na saúde de 
cada habitante du-

rante o ano de 2017. É o 
que diz o levantamento 
divulgado no último dia 
21, pelo Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM). 

A análise mostra que 
esse foi o valor médio 
aplicado por gestores 
municipais com recursos 
próprios em Ações e Ser-
viços Públicos de Saúde 
declaradas no Sistema 
de Informações sobre os 
Orçamentos Públicos em 
Saúde (Siops).

Na Região Metro-
politana de Campinas 
(RMC), composta por 20 
municípios, Indaiatuba 
é a 10ª cidade que mais 
investiu na saúde de 
cada habitante em 2017. 
A primeira cidade foi 
Paulínia que pagou R$ 
2.753,44 por paulinen-
se e Cosmópolis ficou 

em 20ª com um investi-
mento de R$ 327,09 por 
morador.

Em 2016, a cidade 
pagou R$ 678,40 por 
indaiatubano. O valor 
representa uma queda 
de R$ 20,76 quando 
comparado com 2017. 
Porém, o levantamento 
mostra que de 2013 a 

2015 houve aumento 
nos pagamentos com 
a saúde da população 
sendo R$ 569,16 (2013); 
R$ 587,57 (2014); R$ 
581,99 (2015) por ha-
bitante.

Para a interina da 
Secretaria Municipal 
de Saúde, Dra. Lucia-
na Mori, a notícia que 

Indaiatuba é uma das 
cidades da RMC que 
mais investiu na saúde 
demostra a qualidade e 
eficiência da gestão mu-
nicipal. “Indaiatuba está 
figurada entre as melho-
res em saúde do Brasil, 
sendo que a média na-
cional de investimento 
em saúde é de R$ 389,45 

por habitante, para muni-
cípios de 100 a 500 mil 
habitantes”, disse.

Ainda segundo Dra. 
Luciana, o sistema tem 
atendido a população do 
município com excelên-
cia no serviço prestado, 
inclusive atendendo pa-
cientes de outros mu-
nicípio da região, que 

procuram as unidades de 
saúde de Indaiatuba, le-
vando em consideração a 
qualidade no atendimen-
to. “O poder público visa 
sempre a amplitude da 
cobertura pelo SUS, seja 
em novos prédios, proce-
dimentos, medicamentos 
ou exames”, enfatiza.

Para este ano, de 
acordo com a pasta as 
ações principais são: 
Inauguração de duas 
Unidades Básicas de 
Saúde, uma no Jardim 
das Maritacas e outra 
no bairro Camargo An-
drade; a inauguração 
da UTI Pediátrica no 
HAOC;  a inaugura-
ção do novo prédio do 
HAOC com ampliação 
dos leitos; a inaugura-
ção dos novos leitos de 
saúde mental; a parceria 
com a Unimax no curso 
de medicina humana, 
além dos investimentos 
em prevenção e promo-
ção à saúde, exames, 
procedimentos cirúrgi-
cos, entre outros.



Sérgio Marcos Alves Faria inicia novo projeto de vida

Unimax proporciona o sonho de ser médico
Vestibular para formação de mais uma turma acontece no dia 3 de fevereiro

FÁBIO ALEXANDRE
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Ter a oportunida-
de de se tornar 
médico é a rea-

lização de um sonho de 
infância para a maioria 
dos alunos do curso de 
Medicina de Indaiatuba 
oferecido pela UniMAX 
– Centro Universitário 
Max Planck. Muitos de-
les se dedicaram desde 
muito cedo para alcançar 
o objetivo de cursar a 
graduação que está entre 
as 14 melhores em mais 
de 300 instituições de 
ensino avaliadas em todo 
o país. 

Esse é o sentimento 
da aluna Natália Caro-
lina da Silva Brighente. 
“Lembro-me das brin-
cadeiras de médica em 
que eu sempre falava que 
seria uma de verdade, o 
tempo passou e o único 
sonho que me acompa-
nhou fielmente foi o de 
seguir essa profissão 
maravilhosa, acredito 
que esse sonho já veio 

plantado no meu cora-
ção”, afirma. 

Os bons exemplos en-
contrados durante a vida 
também despertaram o 
interesse desses alunos 
pela Medicina. “Quando 
minha avó ficou doente, 
vi muitos médicos dis-
postos a dar seu máximo 
para ajudá-la. Eu queria 
fazer o mesmo que eles 
fizeram por ela”, revela 
Amanda São Bernardo 

de Godoy. 
Também foi a de-

dicação de um médico 
que despertou Angela 
Lippaus Perugini para a 
área da saúde. “A Medi-
cina surgiu na minha vida 
quando eu tinha 9 anos, 
através de um problema 
de saúde de um familiar, 
eu descobri que queria 
ser médica para poder ser 
na vida de alguma garoti-
nha o que aquele doutor 

foi para mim”, comenta.
Já para Giovana Ca-

bello Quinta Reis, o 
exemplo veio de dentro 
da própria família. “Sen-
do filha e sobrinha de mé-
dicos, a Medicina sempre 
fez parte da minha vida e 
por isso sou apaixonada 
por ela”, salienta. Com 
Anna Vitória não foi 
diferente: “Quando co-
mecei a ter os primeiros 
contatos com a área atra-
vés do meu pai (médico 
ortopedista) passei a me 
identificar com a profis-
são”, enfatiza.

Para outros o sonho 
de estudar Medicina 
foi substituído, tempo-
rariamente, por outros 
objetivos, mas nunca 
morreu. “Com 13 anos 
já tinha o desejo de fa-
zer Medicina. Estudei 
Psicologia e sempre 
gostei de trabalhar com 
pessoas, após atuar em 
hospi tais  soube que 
precisava retomar meu 
sonho de ser médica, e 

nos últimos anos venho 
tentando cursar Medici-
na! Assim surgiu a Uni-
MAX em minha vida, a 
Medicina perto de casa, 
com conceito máximo 
no MEC, ótima estru-
tura e professores! ”, 
conta Mariana Lippaus 
Sória Perugini.

Já graduado em Far-
mácia- Bioquímica, Sér-
gio Marcos Alves Faria 

também inicia um novo 
projeto de vida. “Re-
cém-formado, entrei no 
Exército Brasileiro e após 
vários estágios, pedi para 
trabalhar no Amazonas. 
Nas experiências que lá 
tive com as populações 
ribeirinhas tive certeza 
da necessidade de que 
em algum dia estudaria 
para me formar médico! 
”, conclui.

Unidade na área central 
inicia atividades em 
fevereiro

Indaiatuba acaba de 
ganhar mais uma creche 
para atender crianças de 0 
a 3 anos na região central 
do município. A nova 
unidade está localizada ao 
lado do Espaço Bem Vi-
ver, na rua Alberto Santos 
Dumont, na Vila Teller. A 
Creche Profª. Lúcia Stef-
fen atenderá 120 crianças 
em período integral a par-
tir de fevereiro.

Os pais interessados 
serão recebidos no local, 
das 8h30 às 17h. Para 
a inscrição é necessá-
rio levar comprovante de 
endereço e certidão de 
nascimento original. Mais 
documentos serão soli-
citados na chamada para 
matrícula. A adaptação 
será agendada a partir de 
fevereiro.

A nova unidade passou 
por uma reforma executa-
da pela equipe de Cons-
truções e Ampliações 
da Secretaria Municipal 
de Educação. O imóvel 

estava cedido ao Cirva 
(Centro de Integração, 
Reabilitação e Vivência 
do Autista) e foi devolvido 
no início de 2018, quando 
parte dos alunos do Civai 
(Colégio de Integração e 
Vivência do Autista de 
Indaiatuba) foram trans-
feridos para o Espaço 
Avançar.

A creche Professora 
Lúcia Steffen será ad-
ministrada pela Casa da 
Criança Jesus de Nazaré, 
em sistema de parceiriza-
ção com a Administra-
ção Municipal. O prédio 
possui 489,15m² de área 
construída divididos em 
cinco salas com trocador 
e área de banho, sendo 
duas para berçário e três 
para maternal. A unidade 
também terá cozinha, 
lactário, refeitório, la-
vanderia, dependências 
administrativas, banhei-
ros e vestiários, além 
de um pátio coberto e 
estacionamento.

CRECHE

Mariana Lippaus e Angela Lippaus Perugini



Prazo para Simples Nacional termina dia 31
Empresas excluídas devem regularizar a situação até o final do mês de janeiro
DENISE KATAHIRA-
maisexpressao@maisexpressao.com.br

REPRODUÇÃO

No site da Receia 
Federal é possível fazer 
a busca para saber se a 
empresa foi excluída do 
Simples Nacional

As empresas ex-
cluídas do Sim-
ples Nacional 

têm até o dia 31 de ja-
neiro para regularizar a 
situação. Cerca de 521 
mil empresas devedo-
ras do programa foram 
excluídas, segundo in-
formações da Receita 
Federal.

De acordo com os di-
retores da Stalden Consul-
toria Empresarial, Lucas 
Amstalden, Ygor Alouan 
e Saulo Alouan, a Receita 
Federal sempre realiza 
varredura em todas as 
empresas para conferir se 
estão em conformidade 
com as condições de en-
quadramento no Simples 
Nacional. “Quando é iden-
tificada alguma irregulari-
dade são enviadas cartas 
através do E-CAC com o 
aviso de exclusão. Esses 

comunicados informam 
sobre as divergências que 
a empresa possui e que 
a impedem de permane-
cer no regime”, explica 
Alouan.

Quando a empresa é in-
formada sobre a exclusão, 
o fisco ainda oferece um 
prazo para regularização 
da pendência, antes do 
desenquadramento. “Se a 
empresa não solucionar a 
situação dentro do período 
estipulado, aí realmente 
será concretizada a exclu-
são do Simples Nacional 

para o próximo ano”, en-
fatiza Amstalden.

Segundo Alouan, a 
exclusão da empresa é 
feita por diversos motivos 
como Limite de fatura-
mento (faturar até R$ 4,8 
milhões anuais); Ativi-
dades Impeditivas (não 
são todas atividades que 
são permitidas no Sim-
ples Nacional); Sócio PJ 
(Uma empresa enquadra-
da no Simples Nacional 
não pode ter uma pessoa 
jurídica como sócia); e 
Empresas com dívidas 
(não pode estar em débito 
com o INSS, fazendas 
públicas federal, estadual 
ou municipal). 

Como saber
Para saber se a empresa 
foi excluída do Simples 
Nacional, o empresário 
deve acessar o site da 
Receita Federal (www.
receita.fazenda.gov.br/

SimplesNacional/), entrar 
nos serviços mais procu-
rados, clicar em consulta 
optante e digitar o CNPJ 
da empresa. 

Caso a pesquisa mostre 
que a empresa foi excluída 
é importante o empresário 
fazer uma defesa da exclu-
são do Simples Nacional. 
“Isso pode ser feito com 
o termo de impugnação 
defendendo a não exclusão 
desde que existam motivos 
palpáveis para que a ação 
seja aceita”, explica Ams-
talden. “Cabe lembrar que 
o julgamento costuma ser 
bem demorado. Assim, 
você pode esperar não ser 
respondido por algumas 
semanas ou até mesmo 
meses”, completa. 

Após protocolar o ter-
mo, a empresa consegue 
se manter no Simples 
normalmente, cabendo 
apenas informar os dados 
do processo administrativo 

na tela do Simples Nacio-
nal quando for realizar a 
apuração dos impostos. 
Importante enfatizar que 
se a solicitação não for de-
ferida a empresa irá pagar 
os impostos retroativos de-
vidos com as respectivas 
multas.

Consequências
A grande maioria das 
empresas que saem do 
Simples Nacional acabam 
optando pelo lucro presu-
mido. Muitas vezes isso 
acontece por adoção natu-
ral e sem nenhum critério 
para avaliar se esse seria 
mesmo o melhor regime 
tributário.

Uma das principais 
diferenças é em relação 
à folha de pagamento e à 
contribuição previdenciá-
ria patronal de 20%. Isso, 
por si só, já aumenta e 
muito o custo de uma em-
presa que era optante pelo 
Simples Nacional e possui 
uma quantidade considerá-
vel de funcionários.

Outro ponto que de-
vemos observar é que a 
burocracia aumenta consi-
deravelmente. As obriga-
ções acessórias que antes 
não eram devidas e tam-
bém em função das várias 
guias de impostos a pagar 
ao invés da guia única do 
Simples Nacional (DAS).

Simples Nacional
O Simples Nacional foi 
criado com o intuito de ser 
um regime de tributação 
simplificado, que possibi-
lita o compartilhamento 
de arrecadação, cobrança 
e fiscalização de tributos 
aplicável às Microempre-
sas (ME) e Empresas de 
Pequeno Porte (EPP),

Uma das principais 
vantagens para o pequeno 
empreendedor é que ele 
estará diante de alíquotas 
reduzidas em comparação 
com os demais regimes. A 
tributação varia dentro do 
Simples Nacional, sendo 
determinada de acordo 
com a atividade econômica 
exercida pela empresa e 
com o anexo de enquadra-
mento no Simples.

Existem cinco anexos 
(o anexo VI foi revogado 
pela Lei Complementar nº 
155/2016) com alíquotas 
mínimas que variam de 4% 
a 15,50%, e a economia com 
impostos pode chegar a até 
40%, dependendo do tipo 
de empresa e faturamento.

Este regime abrange a 
participação de todos os 
entes da federação (União, 
Estados, Distrito Federal 
e Municípios), razão pela 
qual o pagamento dos tri-
butos é efetuado mediante 
um único Documento de 
Arrecadação (DAS).
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AB COLINAS

Cidade recebe mais de R$ 2 milhões de  ISSQN
No total, desde o ano de 2000, Indaiatuba já foi beneficiada com mais de R$ 28 milhões 
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A A B  C o l i n a s , 
concessionária 
do Programa de 

Concessões Rodoviárias 
do Estado de São Pau-
lo, e que administrada a 
rodovia SP-75, repassou 
em 2018 para Indaiatu-
ba, R$ 2.690.386,32 em 
pagamento do ISSQN 
(Imposto sobre Serviço 
de Qualquer Natureza). 
Os repasses do imposto 
são feitos mensalmente 
com base nos valores de 
arrecadação de pedágio 
e também de receitas 
acessórias. Desde o ano 
de 2000 o município já 
recebeu o repasse de R$ 
28.204.442,78.

Para o diretor-executi-
vo da AB Colinas, Clau-
dio Taira, o pagamento do 
ISSQN contribui com o 
desenvolvimento das co-
munidades existentes no 
trecho administrado pela 

concessionária. “Este re-
passe ajuda as prefeituras 
a manter e aplicar novos 
programas e atividades 
que revertam em mais 
qualidade de vida e bem-
-estar para os moradores 
destas cidades”, diz. 

A verba proveniente 
do ISSQN sobre os pe-
dágios é significativa na 

composição orçamentária 
das administrações muni-
cipais, principalmente em 
pequenas cidades. 

RMC
Entre os municípios da 
região de Campinas, o 
que mais teve arreca-
dação com o ISS dos 
pedágios foi Campinas, 

que recebeu R$ 25,8 mi-
lhões, seguido de Limeira 
(R$ 17,3 milhões). No 
total, 59 prefeituras fo-
ram beneficiadas com 
R$ 175,2 milhões em 
repasses provenientes do 
ISSQN, que incide sobre 
as tarifas de pedágio, no 
ano de 2018. O valor é 
maior ao arrecadado no 

ano anterior, que foi de 
R$ 174,5 milhões. 

Balanço da Agência 
de Transporte do Estado 
de São Paulo (ARTESP) 
mostra que em 2018, o re-
passe total atingiu R$ 509,9 
milhões, R$ 500 mil a mais 
que em 2017, quando as 
prefeituras arrecadaram 
com o imposto R$ 509,4 

milhões. Nos últimos dez 
anos já foram entregues às 
prefeituras R$ 4 bilhões.

A alíquota do imposto 
é definida por legislação 
municipal e o repasse é 
feito proporcionalmente à 
extensão das rodovias sob 
concessão que atravessam 
o município. E como não 
se trata de uma “receita 
carimbada”, que deve ser 
aplicada em determina-
das áreas do município 
conforme previsão em lei, 
as administrações muni-
cipais podem empenhar a 
verba recebida em qual-
quer área como saúde, 
segurança, educação ou 
infraestrutura urbana.

O ISS começou incidir 
sobre as tarifas de pedágio 
em 2000 e, desde então, 
já foram repassados R$ 
5 bilhões para os muni-
cípios beneficiados. No 
mesmo período, a região 
de Campinas já recebeu 
R$ 1,7 bilhão a título de 
ISS sobre os pedágios.

A verba é significativa na composição orçamentária 
das administrações municipais
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Atleta local é bicampeão de Downhill 4X
Ciclista Gabriel Giovannini superou todos seus adversários para levar o bicampeonato

DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br
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O atleta de Indaia-
tuba  Gabr i e l 
Giovannini está 

mais uma vez no topo no 
pódio, dessa vez na Copa 
América de Downhill 
4X. A prova aconteceu 
na manhã de domingo 
(20) na pista montada no 
Ski Mountain Park, em 
São Roque. Giovannini 
fechou a bateria final e as-
segurou o bicampeonato 
com o tempo 46seg734, 
mais de um segundo para 
o vice-campeão, o mi-
neiro Renato Rezende, 
47seg780. Kaique Ma-
rin, com 48seg432, e o 
chileno Enrique Genova, 
com 50seg290, respecti-
vamente, completaram o 
pódio da edição 2019 da 
competição.

A Copa América de 
Downhill 4X 2019 foi 
marcada pelo alto nível 
técnico e reuniu o que há 
de melhor no país e no 
exterior. A decisão do 
masculino, por exemplo, 
reuniu dois campeões do 
evento, Giovannini e o 
chileno Enrique Geno-
va, um atleta olímpico 

e campeão mundial de 
BMX, Renato Resen-
de, e o bicampeão do 
ranking nacional, Kai-
que Milani. 

Em grande fase e 
fazendo boas largadas, 
Giovannini superou to-
dos seus adversários para 
levar para casa o bicam-
peonato. “Essa prova é 
muito importante, é uma 
das mais importantes do 
Brasil. Meu treino foi 
focado para ela e fico 
feliz em conquistar o bi-
campeonato. A prova foi 
bem disputada, larguei na 
frente, peguei a coloca-
ção no começo da prova 
e mantive até o fim, foi 
bem emocionante e é com 
certeza a realização de um 
sonho”, comenta Giovan-
nini, que é formado em 
engenharia mecânica e 
divide seu tempo entre o 
trabalho e o esporte. 

A Copa América de 
Downhill/4X é realizada 
e organizada pela Globo 
e Yescom. O patrocínio 
é de Bradesco, Rexona, 
Motorola e Decolar.com. 
O apoio especial é de Ski 
Mountain Park e da Pre-
feitura de São Roque, com 
apoio de Montevérgine, 

Café 3 Corações, Dois 
Cunhados, Minalba, Probi-
ótica, Shimano, Bluecycle 
e Taquaplan. A supervisão 
técnica é da CBC e FPC.

Feminino
Já no feminino, Julia 
Alves Santos, de Lon-
drina (PR), garantiu o 

quarto título do evento 
ao vencer a final com 
58seg111. A segunda co-
locação ficou com a ca-
rioca Mariana dos Santos 
Lopes, 1min06seg135, 
seguida pela gaúcha Laís 
Flecke, 1min08seg617, 
e a paranaense Maria 
Tereza Muller, 1min-

21seg714. Ao todo, 120 
pilotos participaram da 
competição, sendo 90 
homens e 30 mulheres.

Futuro
Em 2019, Giovannini já 
tem definidas as partici-

pações na Descida das 
Escadaria de Santos, e 
eventos no exterior. “Tudo 
depende do orçamento, 
mas vamos tentar estar no 
Pan-Americano da Argen-
tina e o mundial”, comple-
tou o piloto de 26 anos.

Gabriel Giovannini garantiu título no último domingo (20), em prova disputada no Ski Mountain Park, em São Roque

Resultados 2019 – Baterias final

Masculino
1) Gabriel Giovanini (BRA), 46seg734
2) Renato Resende (BRA), 47seg780
3) Kaique Milani (BRA), 48seg432
4) Enrique Genova (CHI), 50seg290

Feminino
1) Julia Alves (BRA), 58seg111
2) Mariana Lopes (BRA), 1min06seg135
3)  Laís Flecke (BRA), 1min08seg617
4) Maria Tereza Muller (BRA), 1min21seg714

Campeões
2002 – Robson “Urubu” Santos (BRA)
2003 – Robson “Urubu “ Santos (BRA)
2003 – Robson “Urubu” Santos (BRA)
2005 – Sebastián Vasquez (CHI)
2006 – Doron Cattoni (BRA)
2014 – Lucas de Borba (BRA) e Julia Santos (BRA)
2015 – Enrique Genova (CHI) e Júlia Santos (BRA)
2016 – Thiago Boaretto (BRA) e Júlia Santos (BRA)
2017 – Anderson de Souza Filho (BRA) e Thaynara 
Chaves (BRA)
2018 – Gabriel Giovannini (BRA) e Bruna Ulrich (BRA)
2019 – Gabriel Giovannini (BRA) e Júlia Santos (BRA)
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Primavera estreia com 
vitória na A3 do Paulista
Equipe joga amanhã contra Grêmio Osasco, em Indaiatuba 
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

BRUNO FREITAS

Inscrições para Formação 
em Ciclismo de Pista 
acontecem no Velódromo

FORMAÇÃO

Após estreia vitoriosa contra o São Carlos, Fantasma empatou com o Noroeste em Bauru

O Esporte Clube 
Primavera es-
treou bem na Sé-

rie A 3 do Campeonato 
Paulista. Jogando em casa, 
garantiu três pontos contra 
o São Carlos, no último 
sábado (19). Já na quarta-
-feira (23), trouxe mais um 
ponto ao empatar com o 
Noroeste, em Bauru. 

A partida contra o São 
Carlos começou equilibra-
da, com as equipes criando 
chances de gol. Ainda as-
sim, a primeira etapa termi-
nou em 0 a 0. O São Carlos 
voltou melhor no segundo 
tempo, mas o Primavera re-
agiu após substituições. Os 
visitantes, porém, abriram 
o placar em um contra-a-
taque. Em bola alçada na 
área, a zaga afastou mal e 
Elton, que não desperdiçou, 
aos 30 minutos.

Quando o placar pa-
recia definido, o Pri-
mavera empatou aos 47 
minutos. Após cobrança 
curta de escanteio, Lucas 
Lopes enxergou Guilher-
me sozinho na área e fez 

um cruzamento preciso.
Mesmo com o em-

pate, o Fantastma não 
abandonou o ataque. Aos 
50 minutos, o time de In-
daiatuba teve um pênalti 
a seu favor. Com tran-
quilidade, Lucas Lopes 
marcou o gol da virada 
e garantiu a vitória.

Segunda rodada
Na última quarta-feira (23), 
o Fantasma foi até Bauru 
para enfrentar o Noroeste 
pela segunda rodada da 
Série A3 da competição. 

Jogando em casa, o 

adversário tomou a ini-
ciativa do jogo e tentou 
criar oportunidades de 
gol. O Primavera, porém, 
ficou bem posicionado 
defensivamente, espe-
rando um bom contra-a-
taque. Apesar do esforço 
das equipes, o jogo foi 
para o intervalo sem gols.

No segundo tempo, 
logo aos 15 minutos, após 
queda de energia que durou 
quase dez minutos, o Noro-
este teve um pênalti a seu 
favor. Na cobrança, Diego 
Souza bateu firme. O go-
leiro primaverino acertou 

o canto, mas não defendeu.
O Primavera não desis-

tiu e manteve o duelo equi-
librado, chegando ao gol 
de empate. Lucas Lopes, 
que se destacou na estreia 
com gol e assistência, ba-
lançou a rede pela segunda 
vez na competição. Ele 
aproveitou um rebote da 
zaga e chutou de fora da 
área para marcar, fechan-
do a partida em 1 a 1.

A equipe do Primavera 
volta a campo amanhã (26), 
às 16h, para enfrentar o 
Grêmio Osasco, em Indaia-
tuba, pela terceira rodada.

Estão abertas as ins-
crições para o Centro 
de Formação Esportiva 
em ciclismo no Veló-
dromo Municipal. As 
aulas de ciclismo de 
pista serão direciona-
das a faixa etária de 10 
a 15 anos e de 15 a 20 
anos. Os interessados 
devem comparecer no 
velódromo entre 8h e 
17h com os documentos 
pessoais. Os menores 
de 18 anos devem estar 
acompanhados dos pais 
ou com autorização por 
escrito. Serão disponi-
bilizadas 60 vagas para 
cada categoria. Para 
mais informações, ligue 
(19) 3834-7472.

Os participantes te-
rão acesso a bicicleta, 
uniforme, sapatilhas de 
ciclismo e material de 
segurança como capa-
cete e luvas. As aulas 
começam no dia 11 de 
fevereiro e serão mi-
nistradas por Educado-
res Físicos contratados 
por meio de concurso 
público. As aulas acon-
tecem de terça a sexta-
-feira, das 8h às 11h, e 
das 14h às 17h.

Convênio
O Centro de Formação 
Esportiva em ciclis-
mo acontece por meio 
do Convênio firmado 
c o m  o  G o v e r n o  d o 
Estado de São Paulo 
nº 012/2017 destinado 
à formação esportiva 
para crianças e adoles-
centes de Indaiatuba 
na modalidade ciclis-
mo de pista olímpica, 
com a finalidade de 
alcançar o desenvol-
vimento integral  do 
indivíduo, com a atu-
ação e  a  or ientação 
de  p ro f i s s iona i s  de 
educação física.

De acordo com o 
Convênio o Estado de 
São Paulo é respon-
sável pelas despesas 
com: equipe técnica; 
aquisição de unifor-
mes; aquisição de ma-
terial de segurança e 
locação de bicicletas. 
A  c o n t r a p a r t i d a  d a 
Prefeitura de Indaia-
tuba é a aquisição de 
material de divulgação 
e a filiação e inscrição 
de atletas em provas 
oficiais de ciclismo e 
o local para as aulas.



Linhas de pipa com cerol fazem vítimas
Só no mês de janeiro já foram registrados quatro casos com uma vítima fatal 
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O ano mal come-
çou e os aciden-
tes com linhas 

de pipa já marcam a 
cidade. Somente no mês 
de janeiro já foram re-
gistrados, em Indaiatu-
ba, três casos de pessoas 
que ficaram feridas com 
as linhas de cerol, sendo 
que um deles infeliz-
mente veio a óbito.

O  p r ime i ro  ca so 
aconteceu na Rua Álva-
ro dos Santos, no Jardim 

América. A vítima foi o 
jovem Matheus Canova 
de 21 anos. “Eu estava 
voltando do trabalho 
quando senti a linha cor-
tando meu nariz. Che-
guei a derrapar na pista, 
mas não cai”, explica.

O  s e g u n d o  c a s o 
aconteceu na últ ima 
sexta-feira, dia 18, na 
Avenida General Mo-
tors em que vitimou 
Vagner Pszybylsk ,de 
22 anos, morador da ci-
dade de Salto. Ele estava 
voltando do trabalho 
quando foi atingido pela 

linha sofrendo um corte 
profundo que atingiu a 
artéria central. 

A Guarda Civil de 
Indaiatuba prestou os 
primeiros socorros jun-
tamente com uma en-
fermeira que passava 
no local, mas ele acabou 
não resistindo e falecen-
do no local. 

O terceiro caso acon-
teceu no último domin-
go, dia 20, no mesmo 
local. A vítima Rafael 
Gustavo estava voltando 
para Salto, por volta das 
22h, quando sentiu uma 

O quarto caso acon-
teceu na cidade Valinhos 
com menino Miguel de 
apenas 11 anos. O garoto 
teve um corte profundo 
no pescoço devido a uma 
linha chilena. “Meu filho 
Miguel estava aprovei-
tando suas férias escola-
res andando de bicicleta 
com seus amigos e por 
volta das 18h uma linha 
de pipa caiu, cruzan-
do a rua, no momento 
em que ele passava. A 
linha acabou cortando 
seu pescoço”, conta a 
mãe, Gisele Mendes. 
“Foi desesperador ver 
seu filho num momento 
de diversão pedir ajuda. 
Ele dizia ‘mãe me salva 
não quero morrer’. Eu 
coloquei ele no carro 
em 3 minutos chegamos 
na Santa Casa. Graças a 
Deus meu vizinho, que 
é brigadista, ajudou o 
Miguel a ficar consciente 
o tempo todo enquanto 
dirigia”, relembra.

Ainda segundo Gise-
le o seu filho só sobre-
viveu porque não pegou 
nenhuma artéria, caso 
contrário teria sido fatal. 
“Quero deixar claro que 
o ato de soltar pipas é um 
crime sim e silencioso, 
pois a linha que o cortou 
não tinha cerol, era a 
linha chilena muito mais 
grossa. Deveria haver 
mais denúncias para evi-
tar esse tipo de acidente 

Região também registram 
casos de acidentes com 
linhas de pipa

linha no seu pescoço. A 
vítima ao tentar retirar 
a linha teve seu dedo 
cortado e no desespero 
quase caiu da sua mo-
tocicleta.

O Jornal Mais Expres-
são procurou a Secretária 
de Segurança Pública de 
Indaiatuba para informar 
quais são as medidas que 
estão sendo tomadas na 
cidade.

Defesa Civil
Em nota a pasta infor-
mou que “A Secretaria 
de Segurança Pública 

com mais pessoas. Pais 
não é uma brincadeira 
saudável, orientem seus 
filhos que soltar pipa 
pode matar”, enfatiza. 

“Devemos ter um lu-
gar apropriado para essa 
prática com medidas 
se segurança cabíveis, 
onde não venham ferir 
pedestres, ciclistas e mo-
tociclistas”, recomenda 
Gisele sobre esse tipo de 
atividade.

A Prefeitura de Va-
linhos informou que no 
dia do ocorrido a Guarda 
Municipal orientou aos 
pais a fazerem o boletim 
de ocorrência na dele-
gacia e a prefeitura está 
pedindo para a popula-
ção denunciarem quem 
está praticando este ato 
criminal e orientando as 
crianças através de pales-
tras educativas.

A mãe do garoto 
nega que foi orientada 
a fazer o boletim de 
ocorrência pela Guarda 
Municipal. “Ninguém 
nos procurou dentro da 
Santa Casa de Valinhos 
para que eu registrasse 
o caso. Na hora eu per-
guntei para médico se 
eu tinha que fazer um 
boletim de ocorrência, 
ele me disse se eu tiver 
prova de quem estava 
soltando pipa sim caso 
contrário seria em vão, 
pois não teria como 
acusar ninguém”.

de Indaiatuba, através 
da Defesa Civil, rea-
liza constantes ações 
de conscientização e 
orientações sobre o pe-
rigo do uso do cerol. 
A nota diz ainda que 
“Para 2019 foi feito um 
acordo com a CPFL e 
as palestras serão mi-
nistradas em conjunto 
com a Defesa Civil e 
os programas Proerd e 
Viver também terão o 
tema cerol incluído no 
conteúdo”.

A pasta ainda enfati-
za que “ A Prefeitura irá 

continuar e intensificar 
as campanhas de cons-
cientização, orienta-
ção e fiscalização para 
coibir o uso de linhas 
cortantes. Soment em 
janeiro já foram apre-
endisos 63 rolos”.

No município o uso 
e ou comercialização 
do cerol é proibido con-
forme Lei 5.657/2009. 
Para contribuir com o 
trabalho da fiscalização 
as pessoas devem de-
nunciar ligando no 153. 
Vale ressaltar que não é 
preciso se identificar. 

Motorista embriagado causa acidente e é detido
Faltando alguns mi-

nutos  para  terminar 
a  noi te  de  domingo 
(20), a Guarda Civil 
foi acionada para aten-
der uma ocorrência de 
acidente de t rânsi to 
envolvendo uma pes-
soa embriagada. Tudo 
aconteceu no Jardim 
Bom Princípio, na Rua 
Noêmia Von Zubem 

Amstaldem. G.J.C.D. 
d i r ig ia  seu  veículo , 
quando perdeu a di-
reção e colidiu contra 
um veículo estaciona-
do e o portão de uma 
residência, causando 
danos também aos veí-
culos guardados dentro 
da residência.

Ao chegar no local, 
a equipe da viatura 110 

fez a detenção do indi-
víduo, que estava visi-
velmente embriagado e 
contido por populares, 
pois queria ir embora 
do local. Questiona-
do, ele confessou aos 
guardas  t e r  tomado 
vinho. O motorista foi 
conduzido até a dele-
gacia, onde o delegado 
o encaminhou para a 

Polícia Cientifica na 
cidade de Campinas, 
para realizar o laudo 
de constatação de em-
briaguez.

Com o laudo posi-
tivo em mãos, o de-
legado determinou a 
pr isão  em f lagrante 
do motorista pelo cri-
me de embriaguez ao 
volante.
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Rocky Balboa orienta Adonis em luta contra filho de Ivan Drago
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Rocky Balboa orienta seu pupilo em luta contra Viktor Drago

Stallone evolui conflitos e 
personagens em Creed IIEssa semana tende a ser mais agitada que a anterior, e o 

nativo precisará de sua força interior para se manter calmo 
diante dos fatos que surgem de forma inesperada. Há uma 
necessidade de rever e ampliar seus conceitos e seus recursos 
pessoais. Vida profissional bem agitada também.

Esta finalizando o período de reformas que o taurino vem 
passando. Alguns mudam de casa, outros tem situações 
envolvendo sua familia, há desejos de mudar seu relacio-
namento, enfim, o momento pede renovação e seria bom 
cuidaar da saúde neste período. 

Esta semana continua o trabalho de ampliar sua visão de es-
piritualidade, sua visão de vida precisa espandir , é preciso 
renovar sua mente, seus hábitos e sua aparência. Evite ser 
resistente ás novas ideias e procure conhecer o novo, irá ser 
muito bom. Saúde fragilizada, tenha cuidado.

Esta semana tem indicações que o canceriano vivencia um sen-
timento de mudança em seus valores pessoais, em suas ferra-
mentas básicas que ele usa para sobreviver na vida, pode fazer 
um curso sobre como lidar com o dinheiro, ou pode melhorar 
sua visão de como cuidaar de seus bens. Sua família pode trazer 
alguns impedimentos ou necessidades de organizar assuntos domesticos.

Semana interessante para os lenoninos que estão buscando 
um relacionamento, é possível que uma amizade venha a se 
transformar em um relacionamentomais íntimo, principal-
mente com pessoas de longe. É provavel que algum projeto 
que queira realizar venha a ser facilitado por algum amigo 

que pode se tornar seu sócio. Seu trabalho estará em modificações.

Ainda nessa semana o virginiano terá uma semana onde seu 
foco será seu trabalho. Uma grande mudança está ocorrendo 
na consciência do virginiano, uma reforma em seus valores 
básicos tendem a ocorrer, pode ter que gastar muito dinheiro, 
precisa ter cuidado com seus gastos. Sua familia tende a limi-
tar seus conhecimentos.

O libriano tem, durante estas semanas, uma lição importante 
para fazer com relação a sua maneira de se relacionar com 
os outros. É importante não se melindrar com as diversas 
reações emocionais dos outros. Seu trabalho e sua vida ma-
terial dependem do quanto consegue entender isso lá dentro 

de si. Não é um momento de festas, mas de planejar e focar em seu trabalho 
e no futuro.

No geral o escorpiano estará mais introspectivo que antes. 
Estará se permitindo ampliar seus valores acerca das emo-
ções e de fatos que nunca viveu antes. Sua mente rígida padra 
renovações terá a possibiliade de renovar, de revere modifi-
car alguns aspectos dentro de si. Esse período marca o início 
e término de projetos. 

O sagitariano vive um período mais introspectivo, e com 
grandes possibilidade de renovar seus valores pessoais, afinal 
existe uma certa rigidez nos seus valores.Sua vida profissional 
pode trazer benefícios e novos contatos interessantes. Esse pe-
ríodo é de grande importância pois marca a possibilidade de 

encontrar caminhos para trazer cura a questões antigas.

Estas semanas continuam marcando tensões na vida do capri-
corniano, até que ele consiga se libertar de algum padrão que 
esteja prendendo. Dentro de casa ou em sua familia, ocorrem 
questões que levam a disputas, e posicionamentos firmes do 
nativo. Por outro lado , esse momento pode ser libertador, se 
o nativo fizer o exercício do desapego.

Aquariano que já passou o aniversário, se prepare para ter um ano bem di-
ferente do ano anterior. As mudanças e reformas marcam todo 
esse período. Por estes dias, reformas em sua casa, em seus 
relacionamentos, em sua mente e em sua maneira de pensar 
podem ocorrer. Aspectos rígidos em sua alma serão reforma-
dos e o nativo renovará sua força interior.

Esta semana é um pouco tensa para os filhos do pisciano e 
essa tensão pode trazer dificuldades para sua vida. Por outro 
lado, pode precisar passar por uma cirurgia (há uma grande 
indicação de que os piscianos façam ou marquem cirurgias 
por estas semanas) ou venham a sofrer acidente provocado 
por irritação. Sua familia, e seu lar podem ser uma fonte de 
problemas devido a instabilidades.

Quando resolveu 
contar histórias 
ligadas ao boxe, o 

cinema nos entregou clássi-
cos como Touro Indomável 
(1980), de Martin Scorsese, 
e Menina de Ouro (2004), 
de Clint Eastwood. Mas 
é na figura de Sylvester 
Stallone que reside o maior 
expoente deste gênero es-
portivo nas telonas. Por 
meio de seu Rocky Balboa, 
construiu um legado que se 
mantém há mais de 40 anos 
e que chega ao seu auge 
em Creed II, que estreia no 
Topázio Cinemas. 

Quando Creed foi lan-
çado, em 2015, a pergunta 
era: o que Stallone estaria 
planejando para dar conti-
nuidade a uma franquia que 
carregou (na medida do 
possível) durante 30 anos, 
de Rocky – Um Lutador 
(1976) a Rocky Balboa 
(2006)? Reagindo a uma 
época onde a representa-
tividade importa e dando 
protagonismo total para os 
negros, colocou Ryan Coo-
gler (Fruitvale Station: A 
Última Parada) na direção 
e a estrela em ascensão Mi-
chael B. Jordan (Pantera 
Negra) no papel central. 

As escolhas mostraram-
-se acertadas e em Creed II, 
Stallone passa o bastão, 
definitivamente, e entrega 
a direção a Steven Caple 
Jr., outro diretor negro que 
surge em Hollywood com a 
bênção do astro. Na trama, 
Adonis Creed (B. Jordan) 
enfrenta um novo desafio 
para si, mas antigo para 

Rocky. Agora campeão 
mundial dos pesos pesa-
dos, Adonis é desafiado 
por Viktor Drago (Florian 
Munteanu), filho de Ivan 
Drago (Dolph Lundgren), 
o lutador russo que matou 
seu pai no ringue há anos.

Quando a figura de Vi-
ktor Drago surge ao lado 
do pai na Suécia, banidos 
pela família após a vergo-
nhosa derrota para Balboa 
em Rocky IV (1985), um 
ambiente gélido e hostil é 
revelado. Viktor se mostra 
um brutamontes que pode 
ser inexperiente no ringue, 
mas que reúne força e en-
vergadura descomunais.

Dramas
Creed II segue os passos 
da franquia ao se apro-
fundar nos dramas do 
protagonista. Adonis é re-
lutante em se ver como o 
grande campeão mundial 
dos pesos pesados, pre-
cisando ser chacoalhado 
pela namorada Bianca 
(Tessa Thompson, de 
Thor: Ragnarok) assim 
que vence a luta do título: 

“você sabe o que acabou 
de fazer?”. Porém, Ado-
nis não parece satisfeito 
e acaba caindo na arma-
dilha de um promotor de 
caráter duvidoso. 

Recheando a relação 
entre Adonis e Rocky 
com frases motivacionais 
características da fran-
quia, o longa desperta no 
espectador uma curio-
sidade: o que Adonis 
precisa para se sentir um 
verdadeiro campeão e 
descobrir pelo que luta? 

O carinho de Stallone 
com seus personagens é 
tão grande que até a famí-
lia Drago é retratada com 
compaixão. O drama do 
pai banido que enxerga no 
filho uma oportunidade de 
ser novamente aceito em 
seu país é sutilmente abor-
dado, algo que a franquia 
Rocky nunca havia feito até 
então, já que os adversários 
de Rocky (com exceção 
de Apollo Creed) serviam 
apenas para a volta por 
cima do protagonista.

Stallone – que assina o 
roteiro com Cheo Hodari 
Coker – não tem vergonha 
alguma em mostrar que a 
nostalgia dos filmes anti-
gos ainda pinga no ringue 
de Creed II. E é justamente 
por assumir essa escolha 
e entregar nas mãos de 
Caple Jr. um roteiro óbvio, 
mas redondo, que Stallone 
reconhece que o futuro da 
franquia está bem enca-
minhado, tanto no talento 
de B. Jordan quanto nos 
punhos de Adonis Creed. 
(Angelo Cordeiro)



Marchinha marca folia no Indaiatuba Clube
Carnaval da Saudade abre Carnaval 2019 no dia 1º, ingressos estão à venda na Secretaria Social
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Programação do Carnaval contará com marchinhas, zumba e matinês, com direito a concurso de fantasias na estreia
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O Carnaval 2019 
do Indaiatuba 
Clube conta-

rá com duas noites de 
folia, uma festa com 
zumba na piscina e mais 
duas matinês para a 
criançada.  Destaque 
para o tradicional Car-
naval da Saudade, que 
abre a programação na 
sexta-feira, 1º de mar-
ço, a partir das 21 ho-
ras, com um repertório 
repleto de marchinhas. 

Sob o comando da 
Banda Faixa Nobre, 
responsável pela anima-
ção do Carnaval 2019, o 
Carnaval da Saudade já 
se tornou uma tradição 
em Indaiatuba, quando 
os associados e con-
vidados se divertem 
ao som das marchi-
nhas que por décadas 
animam os foliões. É 
também neste dia que 
o Indaiatuba Clube re-

aliza o concurso das 
melhores fantasias.

A festa segue no sá-
bado, dia 2, onde ritmos 
como axé, pagode, funk, 
sertanejo universitário 
e outros, se misturam 
com as marchinhas. 
Neste dia, a abertura do 
salão acontece às 23h 

e segue até às 4h. No 
domingo, dia 3, acon-
tecem dois eventos do 
Carnaval 2019. A partir 
das 10h30, no espaço 
de acesso ao parque 
aquático, tem Zumba na 
Piscina, onde associa-
dos e convidados vão 
se divertir muito com 

as aulas dos professores 
do Indaiatuba Clube.

Para participar,  é 
necessário trocar o in-
gresso por um quilo de 
alimento não perecível. 
Logo depois da Zumba, 
por volta das 12h, o 
grupo Quarta da Samba 
sobe ao palco para uma 

tarde de muita anima-
ção. Na sequência, por 
volta das 15h, acontece 
a primeira matinê do 
Carnaval 2019, evento 
que volta ao Salão So-
cial na terça-feira, dia 
5, começando no mes-
mo horário e terminan-
do por volta das 18h.

Ingressos
Os associados do In-
daiatuba Clube não pa-
gam para se divertir no 
Carnaval. Na sexta-fei-
ra, os ingressos para 
convidados custam R$ 
70 (inteira) e R$ 35 
(meia). As mesas com 
seis lugares custam R$ 
170 e devem ser adqui-
ridas por associados ou 
convidados. No sábado, 
os ingressos para asso-
ciados são vendidos a 
R$ 80 (inteira) e R$ 40 
(meia). As mesas de seis 
lugares, para esse dia, 
custam R$ 100. 

Para as matinês de 
domingo e terça-feira, 
os ingressos custam R$ 
50 (acima de 13 anos) 
e R$ 40 (crianças de 5 
a 12 anos). O Indaia-
tuba Clube fica na Rua 
Dr. Oswaldo Cruz, 40, 
Vila Rossignatti. Mais 
informações em www.
indaiatubaclube.com.
br ou pelo telefone (19) 
3834-2399. 
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Flex Soluções Integradas é referência 
em transporte e logística em Indaiatuba
Empresa oferece soluções para abastecimento e distribuição em Indaiatuba
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A Flex é comprometida com projeto sócio ambiental com certificação do IBMA e CETESB 

A Flex Soluções In-
tegrada é referên-
cia no mercado 

de transporte e logística 
em Indaiatuba e apresenta 
serviço de armazenagem, 
distribuição, cabotagem e 
serviços aduaneiros.

Comandada por Fábio 
Oliveira e Eduardo Smarie-
ri, a Flex está há três anos 
em atividade na cidade e 
conta com uma estrutura 

física para armazenamen-
to de mil m², um amplo 
pátio de caminhão, além 
de armazém na Cidade do 
Porto em Portugal, escritó-
rios operacionais no Porto 
de Santos, Aeroporto de 
Guarulhos/Viracopos e 
escritórios comerciais e 
representantes fora do país.

Fábio Oliveira conta 
como surgiu a empresa. 
“A Flex começou como 
uma empresa de consulto-
ria. Em 2017 entendendo 
as oportunidades de mer-

cado, se tonou uma em-
presa de armazéns gerais, 
transportes rodoviários, 
e comércio exterior que 
atende todas as fases do 
transporte fazendo toda a 
cadeia logística”.

A Flex atua vários seg-
mentos com maior presen-
ça em dois deles que são 
de bebidas e produtos para 
saúde e químicos contro-
lados. A empresa elabo-
ra projetos logísticos de 
acordo com necessidade 
de cada cliente explican-

do todo o funcionamento 
do transporte. Para isto, a 
empresa possui todas as 
licenças necessárias como 
Anvisa, Polícias Federal, 
Civil, e Exército.

Eduardo Smarieri ex-
plica a escolha pelo muni-
cípio. “Uma das decisões 
de escolher por Indaiatuba 
é porque a cidade está 
localizada em um eixo 
logístico muito favorável, 
tem o aeroporto e acesso 
as principais rodovias do 
país”.

Exterior
A Flex Soluções Integra-
das possui um armazém 
em Portugal onde recebe 
cargas fracionadas, em toda 
Europa, fazendo a consoli-
dação das cargas que serão 
embarcadas para o Brasil, 
diminuindo assim o custo 
do transporte internacional. 

Além disso, a empresa 
trabalha na área de Co-
mércio Exterior como de-
sembaraço aduaneiro de 
importação e exportação. A 
empresa é também habili-

tada para trânsito aduaneiro 
de cargas. (DTA).

A Flex é comprometida 
com projetos sócio am-
bientais com certificação 
do IBAMA e CETESB 
e projetos de controle de 
emissão de gases poluentes 
na área de transporte.

A Flex Soluções In-
tegradas está localizada 
na Rua Nazario Pietro 
Francesco Veccaro, 158 
Europark Comercial. 
Telefone para contato é 
(19) 3115-6950.

A Flex Soluções Integradas está localizada na Rua Nazario Pietro Francesco Veccaro, 158 Europark Comercial

FOTOS: JME
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Coluna do Chef – Simetria RestauranteLopes Supermercearia completa 30 anos de sucesso

Ciao Amici!

ROYAL PALM TOWER INDAIATUBA
Av. Francisco de Paula Leite, 3.027
Recreio Campestre Joia – Fone: (19) 2117-6600

SIGA O SIMETRIA RESTAURANTE NAS REDES SOCIAIS:
instagram: @simetriarestaurante | facebook: simetria restaurante
site: https://royalpalm.com.br/royal-palm-tower-indaiatuba/gastronomia/

O Chef Ricardo Cleto é responsável pelo menu do Si-
metria Restaurante, localizado no Royal Palm Tower In-
daiatuba. Com 47 anos e formação acadêmica em Águas 
de São Pedro pelo CIA – Culinary Institute of America 
em 1998, o Chef ainda possui cursos de especialização 
em bares, restaurantes e preparo de carnes pelo Senac.

CHEF RICARDO CLETO

Hoje trago a vocês uma dica muito sofisticada 
para suas refeições durante os dias mais quentes. 
Vocês sabiam que o champanhe é ideal para 
harmonização com diversos pratos? A sua acidez 
e efervescência ajudam a equilibrar o paladar 
entre um prato e outro, além de ser uma bebida 
leve e refrescante.
Entre os espumantes, há diferentes tipos que 
podem ser identificados de acordo com o teor 
de açúcar inserido na bebida. Entre as deno-
minações, você pode encontrar do Nature, que 
possui menor índice de açúcar, até o Moscatel, 
que apresenta cerca de 60g de açúcar por litro.
Para harmonizar, o ideal são os champanhes mais 
secos, pois eles combinam com praticamente 
tudo, desde saladas, canapés e pratos de massa 
até uma carne de churrasco. Para as sobremesas, 
é indicado servir os espumantes mais doces, 
como o Demi-sec e o Moscatel.
O Simetria Restaurante oferece uma carta de 
espumantes completa, onde todos os champa-
nhes harmonizam perfeitamente com a Feijoada 
Tradicional, servida aos sábados, e os pratos do 
Buffet Italiano, apresentados aos domingos. 
Buon Appetito! 

Fabio, 22/01Luís, 21/01Marcia, 19/01Evandro,15/01 Jonatas, 23/01 Bruna, 24/01Samara, 22/01

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO - ATENTO

Caroline, Rafael, Ezequiel e Gustavo no Cintra Restaurante Jéssica e Michele no Grenelle Gastro Pub
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CINEMA

CREED II - Lançamento  -  Ação  -  Classificação 12 anos  -  129 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping - Quinta (24)  a  Quarta (30):   15h50  /  20h30
DUBLADO
Polo Shopping - Quinta (24)  a  Quarta (30):   18h40  /  21h40
.....................................................................................................................
GREEN BOOK - O GUIA - Lançamento  -  Drama  -  Classificação 12 anos  
-  130 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá - Quinta (24)  a  Quarta (30):   18h25  /  21h15
DUBLADO
Shopping Jaraguá - Quinta (24)  a  Quarta (30):   15h35
.....................................................................................................................A 
PÉ ELE NÃO VAI LONGE - Sessão do “Cineclube Indaiatuba”* - Drama 
- Classificação 14 anos - 114 minutos  
LEGENDADO
Shopping Jaraguá - Sábado (26):   15h00
*Para a sessão do Cineclube Indaiatuba ingresso único R$ 10,00
.....................................................................................................................
BOHEMIAN RHAPSODY - Voltando em cartaz  -  Drama  -  Classificação 
14 anos  -  136 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping - Segunda (28):   20h50
Shopping Jaraguá - Terça (29):   20h00 [TC]
.....................................................................................................................
COMO TREINAR O SEU DRAGÃO 3 - 2ª semana  -  Animação / Aventura  
-  Classificação livre  -  104 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá - Quinta (24)  a  Segunda (28)   e  na  Quarta (30):   14h00 
[TC]  /  16h30 [TC]  /  19h30. Terça (29):   14h00  /  16h30
Polo Shopping - Quinta (24)  a  Quarta (30):   14h15  /  16h40
3D - DUBLADO
Polo Shopping - Quinta (24)  a  Quarta (30):   19h05
.....................................................................................................................
VIDRO - 2ª semana  -  Ficção / Suspense  -  Classificação 14 anos  -  129 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá - Quinta (24)  a  Quarta (30):   18h50 [TC]*  /  21h40 [TC]*
*na terça, dia 29, esta versão não será exibida na sala Comfort
DUBLADO
Shopping Jaraguá - Quinta (24)  a  Quarta (30):   17h35  /  20h30
.....................................................................................................................
HOMEM-ARANHA NO ARANHAVERSO - 3ª semana  -  Animação / 
Aventura  -  Classificação 10 anos  -  116 minutos
DUBLADO
Polo Shopping - Quinta (24)  a  Quarta (30):   17h45  /  21h25
3D - DUBLADO
Polo Shopping - Quinta (24)  a  Quarta (30):   15h00
.....................................................................................................................
WIFI RALPH - 4ª semana  -  Animação / Aventura / Comédia  -  Classifi-
cação livre  -  113 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá* - Quinta (24)  a  Quarta (30):   14h25  /  17h00
*na terça, dia 29, este filme será exibido na sala Comfort do Jaraguá
Polo Shopping - Quinta (24)  a  Quarta (30):   15h30  /  18h15
.....................................................................................................................
DRAGON BALL SUPER: BROLY - 4ª semana  -  Animação / Aventura  
-  Classificação 10 anos -  99 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá - Quinta (24),  Sexta (25)  e  de  Domingo (27)  a  Quarta 
(30):   15h05. *Excepcionalmente no sábado, dia 26, não haverá sessão 
deste filme
.....................................................................................................................
MINHA VIDA EM MARTE - 5ª semana -  Comédia  -  Classificação 12 
anos  -  102 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá - Quinta (24)  a  Segunda (28)   e  na  Quarta (30):   21h50
*Excepcionalmente na terça, dia 29, não haverá sessão deste filme no Jaraguá
Polo Shopping- Quinta (24)  a  Quarta (30):   14h35  /  17h10  /  20h00
........................................................................................................................
AQUAMAN - 7ª semana  -  Aventura  -  Classificação 12 anos  -  143 minutos
DUBLADO
Polo Shopping - Quinta (24)  a  Domingo (27),  Terça (29)  e  Quarta (30):   
20h55
*Excepcionalmente na segunda, dia 28, não haverá sessão deste filme no 
Jaraguá
........................................................................................................................

Gabriel, parabéns pelo seu dia! Muitas felicidades e 
que Deus te abençoe e ilumine sempre. Você foi um 
presente de Deus na minha vida e já passamos por 
muitas coisas, mas sempre juntos porque o nosso 
amor é verdadeiro. Te amo, Mônica!

Flávio, Natália, Amanda é Luís da Ouro e Prata 
recebendo um Bolo da Madre

Alunos do Colegio Alves de Oliveira em aula de 
pintura livre, durante o Curso de Ferias

Quem 
comemorou 
mais um ano, 
no último dia 
03, foi o amigo 
Flávio Maschieto 
Azuaga, 
proprietário 
da Mr. Roof, 
Estruturas e 
Telhas em Aço 
Galvanizado. A 
equipe do Jornal 
Mais Expressão 
deseja toda 
felicidade 
do mundo e 
sucesso!

O jogo Palmeiras x Botafogo, que acontece no dia 23 
de janeiro no Allianz Parque, promete ser especial 
para 6 crianças com deficiência. Os amigos do menino 
Nickollas Grecco, deficiente visual que viralizou na 
web após ser flagrado na arquibancada nos jogos do 
Brasileirão, terão a oportunidade de acompanhar pela 
primeira vez um clássico direto do Camarote Fanzone, 
com direito a diversão, guloseimas e refrigerantes. A 
ação, planejada pelo empresário Leo Rizzo e pela 
mãe do Nickollas, Silvia Grecco, tem como objetivo 
a inclusão social das crianças no mundo do esporte, 
além de proporcionar momentos especiais e cheios 
de emoção para o grupo. 

Equipe da Stolle Machinery - Brasil, em ação para ajudar 
o meio ambiente, onde fazem uma caminhada e passam 
recolhendo todo lixo nas ruas. Essa ação ocorreu no 
último dia 18, no Distrito Industrial. Quem se interessar 
em ajudar entre em contato com Luciano F. 9.9762-2460 
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Não deixe de conferir na A Nova Loja a coleção Center Noivas 
“Magnólia”. Inspirada na flor magnólia utilizada a perfumaria 
requintada pela sua fragrância doce. O significado dessa 
flor remete à nobreza, perseverança, dignidade e à beleza 
esplêndida. E é isso que as noivas buscam encontrar em 
seu vestido de noiva. Vestidos com cortes e modelagens 
perfeitos e preocupação com os tecidos e suas texturas, 
pedrarias, bordados e transparências. Quando a noiva 
passa deixa um rastro desta flor tão cheirosa. Coleção 
maravilhosa. Dê uma espiada também na coleção moda 
festa longos e curtos, da nova coleção verão que está 
deslumbrante (venda e aluguel). Rua: Ademar de Barros nº 
1011 - WhatsApp (19) 99540-8836 / Fone: (19) 3875-1760.

Adelaide Decorações

Escola Automobilística 

Mr Roof

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

O Rafa sempre foi fã de hambúrguer. A Isa gosta, mas jamais trocaria 
um prato de comida pelo lanche. E é por isso que no Grenelle não 
tem erro, cada um come o que mais ama no mesmo lugar

A linda Cleo, da proprietária Claudete da Vitorello, em 
consulta e banho na Clínica Bicho Amigo 

ACIAI e Ópticas Carvalho entregam o carro 0km para 
a sorteada Herminia de Jesus Almeida Santos no 
último dia 23. Parabéns!

Mais uma obra realizada pela Mr Roof. Faça já seu orçamento, 
trabalhamos com Estruturas com Aço Galvanizado e Telhas 
Ecológicas, para salões comerciais e residências. Telefone: 19 
3894-1094 WhatsApp : 19 98355-8383 site: www.mrroof.com.br

Eduardo e Valter, saboreando a maravilhosa costela do 
Restaurante Kostela do Japonês.

Não deixe de conferir no Grenelle Gastro Pub o Cardápio Fit. 
Você vai amar! Av. Conceição, 250 – Fone: (19) 3834-4802

Mario esta semana no Restaurante Kostela do Japonês.

Agora é hora de pensar em persianas, cortinas, papel 
de parede, colchas sob medida, almofadas, tapetes e 
carpetes. Então ligue já para a Adelaide Decorações. 
Há mais de 20 anos fazendo sucesso com seu bom 
gosto e profissionalismo. Tecidos nobres e o que há de 
mais moderno no mercado. Av. Itororó, 704 – Fones: 
(19) 3894-4638/(19) 99763-2829. (Atendimento no 
anúncio abaixo). Você vai adorar e seu bolso também!

A Escola Automotiva está com matrículas abertas. Você vai 
aprender mecânica de automóveis e depois de formado poderá 
abrir seu próprio negócio. É muito fácil! Corra já e faça a sua 
matrícula em qualquer período. A escola fica na rua Humaitá, 
1107. Fone: (19) 3394-4394 - (19) 99334-2509. Vale a pena!

Casamento de Vanusa 
Marins. É a A Nova 
Loja homenageando 
sua cliente
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Família Baida, curtindo as férias das netas  no Torrelaguna, 
que fica na Av. Cel. Ant. Estanislau do Amaral,587, em Itaici

Nosso querido Tiago Costa com sua cliente Pietra, que fez um 
com um lindo corte e vai aproveitar para fazer uma doação 
do seu cabelo para uma instituição. Parabéns pela iniciativa

Edwiges e Fernando Ambiel com o afilhado Fábio 
Panzetti Filho na Formatura do Terceiro Ano do Ensino 
Médio do Colégio Rodin

Adriano, da Mega Air, fazendo mais uma manutencao de ar 
condicionado

Katia e Francisco, comemoraram no ultimo dia 12/01 4.5 anos 
do Francisco, o Mais Expressão deseja muitas Felicidades

Cerimonialista e blogueira Ivanilde Reis e família no aniversário de sua neta Lorena

Gabriel da Indaiá Pescados aniversariou no último dia 
22, desejamos muita saúde, paz, alegria. O jornal mais 
expressão presenteou com um delicioso bolo da madre

O Casal Joel Sena e Regiane Bernal da Doce Sabor Bolos 
& Cia, são os mais novos participantes do Frutos de Indaiá 
2019. O Mais Expressão deseja Parabéns e muito sucesso
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CA08095 - AT 130m² AC 80m² - MORADAS DE 
ITAICI - casa Térrea Com 02 Dormitórios sendo 
01 suíte com hidro e Ar Condicionado, sala 02 
ambientes, cozinha planejada, área de Servi-
ço, WC, garagem para 02 autos, CONDOMÍNIO 
FECHADO COM PORTARIA E SEGURANÇA 24 
HORAS, PISCINAS, SALÃO DE FESTAS, PLAY-
GROUND, QUIOSQUE E CHURRASQUEIRA. R$ 
1.600,00 + condomínio + IPTU.
CA03558 - JARDIM ESPLANADA II - AT 300m², 
AC 200m² - 03 suítes (1 com ar condicionado), 
WC social, hall de entrada, lavabo, sala de estar 
e TV, jardim de inverno, cozinha, lavanderia, 
despensa, churrasqueira, balcão com pia, WC 
externo, garagem para 04 autos, sendo 02 co-
bertas. R$ 2750,00 + IPTU

VENDA:

TE05703 - JARDIM ESPLANADA I - AT. 300 m² - 
Excelente terreno em bairro residencial de alto 
padrão. R$ 240.000,00.
TE05704 - AT 420,19 m² - BELÍSSIMO TERRENO 
PLANO EM CONDOMÍNIO COM ÁREA DE LAZER 
MAGNÍFICA - PARADISO / INDAIATUBA - SP 
- terreno localizado com lote vizinho possibili-
tando compra de uma área maior. R$ 405.000,00
AP04409 - VILLAGIO D’AMORE - AU. 62 m² -  2 
dormitórios (1 suíte), cozinha planejada, lavan-
deria, sala para 2 ambientes e garagem para 1 
auto coberta. R$ 295.000,00
AP04408 - VERTENTES DE ITAICI - AU. 85 m² 
com 3 dormitórios (1 suíte), sala para 2 ambien-
tes, cozinha planejada, wc social, lavanderia 
e 2 vagas de garagem coberta sendo uma ao 
lado da outra. Apartamento com sol da manhã 
e vista para o lago. R$ 375.000,00.
AP04402 - AU 80 m² Cidade Nova - 03 dormitó-
rios sendo 01 suíte planejado, 1 sala, cozinha, 

negócios & classificados
Nº 831

área de serviço, 02 vagas cobertas, condo-
mínio com área de lazer completa, portaria 
24 horas, excelente localização, fácil acesso, 
próximo a faculdade, supermercados, farmá-
cias, ótimo para moradia ou investimento. R$ 
460.000,00
CA08087 - CASA NOVA - JARDIM VENEZA - 
AT.100m² AC 60m² 02 dormitórios, 01 sala, 01 
banheiro, cozinha, lavanderia, garagem para 
02 autos, excelente localização, a poucos 
minutos do centro, R$ 225.000,00
CA08108 - JARDIM ESPLANADA - AT. 300 m² 
AC. 180 m² - 3 suítes, sala ampla, cozinha pla-
nejada, lavabo, lavanderia, jardim de inverno, 
quintal com edícula (1 dormitório e banheiro), 
churrasqueira e garagem para 4 autos sendo 
2 cobertas. R$ 630.000,00.
CA08072 - JARDIM SÃO CONRADO - AT. 125 
m² AC. 65 m² - 2 dormitórios (1 suíte), sala, co-
zinha, WC social, lavanderia e garagem cober-
ta. Aceita permuta por veículo. R$ 280.000,00.
CA08083 - MONTREAL RESIDENCE - AT. 150 
m² AC. 105 m² - Excelente construção nova 
com 3 dormitórios (1 suíte), wc social, sala 
com pé direito alto, cozinha com armários 
planejados e cooktop, área gourmet com 
armários, lavanderia e garagem para 2 autos 
sendo 1 coberta. R$ 499.000,00.
CA08051 - CHÁCARAS BELVEDERE - AT. 120 
m² AC. 100 m² - 3 dormitórios (1 suíte) todos 
planejados, sala de estar com home, sala de 
jantar, WC social, lavabo, lavanderia planejada, 
cozinha planejada com cooktop, forno e coifa, 
área gourmet com churrasqueira e pia e gara-
gem para 2 autos sendo 1 coberta. Condomínio 
com portaria 24 horas, playground, quadra, 
piscina e churrasqueira. Imóvel com aqueci-
mento solar e ar condicionado na suíte e sala. 
Imóvel totalmente planejado! R$ 490.000,00.

LOCAÇÃO:

SL00821 - JARDIM MORADA DO SOL - AU. 90 m² 
com 01 banheiro e vagas de estacionamento. R$ 
1.200,00 + IPTU
SL00249 - JARDIM JULIANA - AU 173,79m² - sa-
lão amplo com mezanino, WC para deficiente, 
copa, WC feminino e masculino, estacionamento 
próprio. R$ 5.000,00 + IPTU
AP04344 - JARDIM PARAISO - AU. 50 m² - 02 dor-
mitórios, WC social, sala, cozinha, lavanderia, 01 
vaga. R$ 850,00 + COND + IPTU.
AP01864 - VILLAGGIO AZALÉIA - AU64M² - 03 
dormitórios, WC social, sala 02 ambientes, cozi-
nha, área de serviço, vaga p/ 01 auto. R$ 900,00 
+ IPTU + COND.
AP02917 - MONTE VERDE - AU. 55,93m², 02 dor-
mitórios sendo 01 suíte, WC social, sala, cozinha, 
lavanderia, elevador, garagem para 1 auto com 
portão eletrônico. R$ 1.300,00 + COND + IPTU
AP04399 - DUE - AU. 129 m² - 4 dormitórios (2 
suítes sendo 1 com closet), lavabo, sala para 2 
ambientes, cozinha planejada, varanda fecha-
da com vidros e pia, banheiro de serviço, WC 
social, lavanderia planejada e garagem para 3 
autos coberta. Apartamento com aparelhos de 
ar condicionado da marca Fujitsu. Condomínio 
com área de lazer completa e portaria 24 horas. 
R$ 1090.000,00 e Locação: R$ 4.000,00 + COND 
+ IPTU.
CA03058 - MORADAS DE ITAICI - AT. 70 m² - 02 
dormitórios., WC social, sala, cozinha c/ armá-
rios, lavanderia, quintal, garagem p/ 02 autos. 
R$ 1.200,00 + IPTU + COND.
CA08020 - RESIDENCIAL MONTE VERDE - 
AT.125m² AC.90m² 02 dormitórios, WC social, 
sala, cozinha, lavanderia, garagem para 02 
autos, a poucos metros do parque temático. R$ 
1.100,00 + IPTU.

CA08106 - CONDOMÍNIO MARIA DULCE - Belíssima casa, 
acabamento de primeira, ótima localização a poucos minutos do 
centro, em um lugar privilegiado, sendo AT. 300m²  AC.180m² 03 
suítes sendo 01 máster com closet, sala 02 ambientes, WC social, 
área de serviço, área gourmet, cozinha americana com moveis 
planejados, forno elétrico, microondas, coifa, preparação para ar 
condicionado e aquecedor solar, gabinete nos banheiros, piscina, 
condomínio com portaria 24 horas, área de lazer completa. estuda 
permuta por terreno em condomínio, R$ 890.000,00.

AP04418 - PÁTIO ANDALUZ - AU 84 m², 03 Dormitórios (01 Suíte 
e 02 C/Armários Planejados), WC Social, Sala de Estar, Sala de 
Jantar, Cozinha C/Armários Planejados e Cooktop, Coifa, Lavadora 
de Louças, Forno Elétrico e Microondas Tudo Embutido, Lavanderia 
e Garagem p/02 Autos. R$ 530.000,00

AP04372 - EDIFÍCIO MAJESTIC - AU 141M², NOVÍSSIMO - 03 
Suítes Com Armários Planejados, Sala 03 Ambientes, Lavabo, 
Cozinha Planejada, Área de Serviço Toda Planejada, Banheiro de 
Empregada, Varanda Gourmet de 19m²Integrada Com Cozinha e 
Sala de Jantar, 3 Vagas de Garagem. R$ 3.800,00 + COND + IPTU.

CA08107 - AT. 570m² - AC. 322m² - BELÍSSIMO IMÓVEL ALTO 
PADRÃO SEMI MOBILIADO EM CONDOMÍNIO COM LOCALI-
ZAÇÃO PRIVILEGIADA - VILA HOME - INDAIATUBA / SP - 03 
dormitórios sendo todos suítes com armários (01 máster), 05 WC 
social, cozinha planejada, 03 amplas salas, despensa, área gour-
met, living externo, piscina, garagem para 04 carros. Imóvel com 
acabamento esplendoroso com localização próxima as principais 
veias de acesso da cidade. R$ 5.500,00 + COND. + IPTU.

CA08061 - PARQUE DAS NAÇÕES - 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO E 
GARAGEM. R$ 1.300,00 + IPTU.

CH01728 - AT.1000m² - AC.230m² - EXCELENTE CHÁCARA 
COM INFRAESTRUTURA DE LAZER - VALE DO SOL / IN-
DAIATUBA - 04 dormitórios sendo 02 suítes (01 fora da casa), 
WC social, cozinha americana com armários, 02 salas, área 
gourmet, piscina, pomar, garagem para 06 autos sendo 02 co-
bertas. Chácara conta com poço artesiano com 6 metro d’água 
e ampla área verde. R$ 550.000,00.



LAGOS DE SHANADU-
-CH00324 -  03 DORM,03 SUÍ-
TES C/ CLOSET, WC, SALA, 
COZ C/DESPENSA, 02SALA, 
CHURR, PISCINA, CANIL,04 
VAGAS. R$ 1.010.000,00

COND. TERRAS DE ITAICI –
ITAICI – CH00330
3 SUÍTES, COZ. SALA, LA-
VANDERIA E WC. 06 VAGA, 
AREA GOURMET, PISCINA. 
POMAR, CASA FERRAMEN-
TAS. A.T: 1.350M² A.C: 250M². 
R$:1.400.000,00. (VALOR P/ 
VENDA) R$:7.000,00 (VALOR 
P/ LOCAÇÃO)

COND. TERRA DE ITAICI – CH 
00331 - PISO SUPERIOR: 01 
DORM C/ SUÍTE, SALA. PISO 
INFERIOR: 03 DORM, SUITE,04 
SALA , LAVABO, WC, COZ, 
ARE GOURMET C/ WC E 
PISCINA 8X4. A.T: 1.000M A.C: 
400M² VALOR: 1.350.000,00.

VENDA -TERRENOS 

JD PORTAL DO SOL 
150M² R$148.000,00 

JD. VALENCIA – TR00784
TERRENO 130 M²- 
R$155.000,00

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 167,21M²- R$ 
177.000,00

JD. MARINGA – TR00804
TERRENO 313,08M²- R$: 
192.000,00.

COND. VISTA VERDE – TR 
00803 - TERRENO 180M²- 
R$:196.000,00.

COND. VISTA VERDE – 
TR00802 - TERRENO  175M²-  
R$:201.400,00

JD. RESERVA BOM VIVER 
INDAIÁ – TR00787
TERRENO COND. FECHADO. 
360 M². R$ 215.000,00

JD. REGINA – TR00731
TERRENO  370 M² (CAÍDA P/
FRENTE). R$ 240.000,00

JD. REGINA – TR00768
284 M². - R$ 240.000,00

TERRACOTA – TE00001
1.200M² COND.: 230,00 IPTU: 
130,00 . R$: 300.000,00

JD. RESIDENCIAL VILLA 
SUÍÇA– TR00754 
TERRENO DE 400 M². - 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- R$ 
450.000,00

VENDA SALÃO/ COMERCIAL

NOVA PIRACICABA- SL00353
SALÃO A.T: 475M², A.C: 
301.80M², A.U: 207M²  WC, 
COPA, VESTIARIO, RECEP-
ÇÃO E ESTAC. R$: 680.000,00. 

COND. VISTA VERDE - 
CC00041 
03 DORM (1 SUÍTE), SALA 
2 AMB, COZ, WC, LAVABO, 
A.S, QUINTAL E 3 VAGAS R$ 
460.000,00

COND. VISTA VERDE – 
CC00069 - 03 DORM. (1 
SUITE),02 SALA , COZ ,WC, 
CHURRASQUEIRA,02 VAGA, 
R$:490.000,00.

ITAICI - CC00058
03 DORM.01 SUITE, LAVABO, 
W.C, A.S, AREA GOURMET, 
VAGA 02. R$:500.000,00

COND. VISTA VERDE- 
CC00068
03 SUITE, WC, SALA, COZ, 
CHURRASQUEIRA, 02 VAGA 
R$: 540.000,00.

COND. VISTA VERDE (ITAICI) 
CC00059
03 DORM. 01 SUITE, SALA, 
COZ, A.S, WC, 02VAGA . A.T: 
175M² R$:550.000,00.

COND. BRESCIA CC 00061
03 DORM. 1 SUITE, W.C, 
SALA, COZ, A.S, AREA 
GOURMET, 03 VAGA
A.T:200M² A.C :142M²- 
R$:585.000,00.

COND. BRESCIA CC00062
03 DORM.1SUITE, W.C, SALA, 
COZ, A.S, AREA GOURMET, 
03VAGA. A.T: 200M² A.
C:120M²- R$:570.000,00

COND.BRESCIA CC00063
03 DORM. 1SUITE, W.C, 
SALA, COZ, A.S, AREA 
GOURMET, 03 VAGA 
A.T:200M² A.C:142,50M²- 
R$:590.000,00.

COND.VISTA VERDE CC00057
03 SUITES C/ CLOSET, 
SALA, LAVABO, PISCINA, 
CHURRASQUEIRA, COZ, 
WC, 02 VAGA . A.T108M². - 
R$:689.000,00.

 COND. VISTA VERDE 
CC00067
03 SUITES, SALA, COZ,WC, 
VAGA P/ 03 CARROS, A.S, AREA 
GOURMET. R$: 690.000,00.

COND.PROTAL DE ITAICI- 
CC00070
04DORM,2SUITE, WC, 
SALA, COZ,SALA ,AREA 
GOURMET,06 VAGA A.T: 
465M² A.C: 300M²  - R$: 
1.200.000,00.

COND. MARIA DULCE – 
CC00064 - 3 SUITES/CLO-
SET, 3 SALA , COZ, LA-
VABO, ESCRITORIOS, AREA 
GOURMET E PISCINA,  04 
VAGA, A.T:300M² A.C:270M²
R$: 1.200.000,00

COND. AMSTALDEN –
CC00044
3 SUITES ,1 MASTER, 2 
SALA , LAVABO, ESCRITO-
RIO, COZ, DESPENSA, AREA 
GOURMET PISCINA, 5 WC, 
04 VAGA. A.T; 360M² A.C: 
3501M²
R$: 1.350.000,00.

VENDA - CHÁCARAS

RECANTO CAMPESTRE: CH 
00328
 03 DORM, SUÍTE, SALA, 
COZ, WC, A.S, EDÍCULA 
COM WC, POMAR, PISCINA, 
CHURRASQUEIRA.
R$ 510.000,00.

JD. MORADA DO SOL – CH 
00332 - 03 DORM, SALA, 
COZ, 03WC, ÁREA GOUR-
MET, PISCINA; 04 VAGAS.
VALOR LOCAÇOA: 1.800,00     
VENDA: 700.000,00.

JD. DOS COLIBRIS – 
CA03003 
02 DORM, SALA, COZ, WC, 
QUINTAL, ÁREA DE SERVI-
ÇO, 02 VAGAS. 
R$210.000,00

VILA BRIZOLA – CA02996
CASA FRENTE – SALA, COZ, 
01 DORM, WC. CASA FUN-
DOS – 01 DORM, COZ, WC.
R$210.000,00

JD. SANTA MARTA CA03063
01DORM. COZ, COPA, SALA, 
WC, 02VAGA . A.T 161M² E 
A.C 97M², 40M² A.L 
R$:210.000,00.

JD. SÃO FRANCISCO 
CA02919
02 DORM, SALA, COZ, WC, 
A.S, CHURRASQUEIRA 1 
VAGA
R$ 235.000,00

JD. PAULISTA I – CA03083.
03 DORM, 1SUITE, SALA, 
COZ, WC, A.S, 02 VAGA.
R$:250.000,00 + IPTU.

JD. SABIAS CA03066
2 DORM.1 SUITE, W.C, SALA, 
COZ, A.S, CHURRASQUEIRA, 
03VAGA. A.C 60M² A.T 150M².
R$: 265.000,00

JD. PORTAL DO SOL – 
CA02979
 02 DORM,1 SUITE, ESCRI-
TÓRIO, SALA, COZ. PLAN, 
VAGA.
R$ 275.000,00

JD MORADA DO SOL 
CA03052 
2 DORM , 01 SUITE, SALA, 
COZ., A.S, WC E  2 VAGAS 
.AT 125M². AC 100M² 
R$ 280.000,00

JD BELA VISTA CA03034
02 DORM (1SUÍTE), SALA,1 
WC, COZ, VAGA ,TERRENO 
250M²
R$  375.000,00

COND. GUARANTÃS  - 
CA02874 
AT: 131 M² E AC: 100M², 03 
DORM.1 SUITE, 2 WC .02 
SALA, COZ A.S ,02 VAGAS 
R$ 382.000,00

JD REGINA CA03057 
A.T 250M², 3 DORM,WC, COZ, 
A.S, SALA, ÁREA GOURMET. 
LAVABO  E PISCINA  
R$ 800.000,00

CENTRO- CASA + COMERCIO 
CA03069
03 DORM, 3WC,SALA , COZ, 
02 VAGA. A.C: 200M² A.T: 
200M² PONTO COMERCIAL 
+ CASA AO LADO. R$: 
1.200.000,00.

CASAS EM CONDOMÍNIO 

COND. FLAMBOYANT – 
CC00052
03 DORM ,01SUITE, 02 SALA 
,COZ , WC, AREA GOURMET.
R$385.000,00.

COND. GUARANTAS – 
CC00065
 3DORM, SUÍTE, SALA, 3WC, 
LAVABO, CHURRASQUEIRA 
, 02VAGAS A.T :130 M²  A.C:  
98 M2 -  R$: 398.000,00

PORTAL DAS ACACIAS – 
CC00074
02 DORM, SALA, COZ, A.S, 
ÁREA GOURMET, VAGA
R$: 400.000,00.

COND. PARQUE REAL - 
CC00053
03 DORM ,1 SUÍTE, SALA 
2,WC, COZ, CHURRASQUEI-
RA.  
R$ 420.000,00

JD. PAU PRETO – AP00806
03 DORM, SALA, COZ, A.S, WC, 
01 VAGA 
R$ 250.000,00

JD. ALICE – AP00774
02DORM, SALA, COZ, WC E 01 
VAGA.
R$ 255.000,00

PQ. SÃO LOURENÇO –AP00818
03 DORM, SUITE, SALA, WC, 
COZ, 01 VAGA.
R$ 265.000,00

SALTO-SP, JD DOS TAPERÁS 
03 DORM,1 SUITE, SALA, COZ, 
WC, 1 VAGA. 
R$ 270.000,00 ACEITA PER-
MUTA.

PQ. SÃO LOURENÇO –AP00744
02 DORM, WC, SALA, COZ, A.S, 
SACADA,01 VAGA.
R$ 275.000,00 

JD. MONTE VERDE – AP 00870
02DORM.1SUITE, COZ, 2 SALA, 
WC, VAGA 2 CARRO.
R$: 280.000,00.

MOACYR ARRUDA- AP00867
02 DORM., 2 SALA, COZ, 
WC,A.S, VAGA P/ 01 CARRO 
R$: 290.000,00

COND. PORTAL DAS FLORES 
AP00858
3 DORM, 2 SALA, COZ, WC, 01 
VAGA.
R$:280.000,00

JD. REGENTE – AP00813
03 DORM ,1 SUÍTE, SALA, COZ, 
WC, 01 VAGA.
R$ 290.000,00

CECAP- AP00833
03 DORM.1 SUÍTE,2 SALA , 
COZ, WC, 02 VAGAS.
R$ 310.000,00

VILA SFEIR – AP00859
03 DORM. SUITE, SALA ,WC, 
COZ ,A.S, VAGA 02. AREA 
GOURMET A.T: 110M²
R$: 450.000,00

CENTRO- AP 00869
03 DORM. 1 SUITE, SALA, COZ, 
A.S, 2WC , SACADA. 02 VAGA . 
A.U: 122,55M²
R$: 450.000,00.

CECAP- AP00828
03 DORM ,1 SUÍTE, COZ, WC, 
A.S, SALA, AREA GOURMET E 
WC,2 VAGAS.
R$ 480.000,00

JD. PAU PRETO-  AP 00902
02 SUITES, SALA 02 AMBIEN-
TES , COZ, VARANDA GOUR-
MET, WC, LAVABO,02 VAGA 
COBERTA.
R$: 550.000,00  A.U: 92 M²

CENTRO- JD. PAU PRETO- 
AP00866
03DORM,1SUITE, A.S, COZ. 
PLAN, WC, 02 SALA,02VAGA . 
A.T : 110M²
R$: 610.000,00.

CIDADE NOVA – AP00639.
AU 108 M²,03 DORM. 1 SUÍTE, 
WC, SALA 2 AMB, LAVABO 
,ESCRITORIO,COZ. PLAN 
,DESPENSA, A/S, 2 VAGAS,DE-
PÓSITO NA GARAGEM 
R$: 690.000,00.

APARTAMENTO CENTRO. 
AP00745 
03 DORM.PLAN, COZ. PLAN, 
DORM P/ EMPR.E 2 VA-
GAS.140M²  R$ 800.000.00

VENDA - CASAS

VILA BRIZOLA CA02681 
01 DORM, SALA, COZINHA, 1 
BANHEIRO E GARAGEM 
R$ 195.000,00

B2 Imóveis

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA. NÃO TRABALHAMOS COM A TAXA DO PRIMEIRO ALUGUEL
Apto Jd. Colibris: 2dorm, sala, coz, wc , 1 vaga. R$: 175.000,00 Kitnet Centro ótima localização. R$: 175.000,00

LOCAÇÃO – 
SALÕES E SALAS

CENTRO - SALA  SL 0112
ED AMBASSADOR, COM 
1WC. ANDAR ALTO.
R$450,00 + COND + IPTU

SALÃO JD AMÉRICA 
SL00355
ÓTIMO SALÃO, 2 AMB, 2 
WCS, DUAS ENTRADAS
70M²
R$ 900,00 + IPTU

CIDADE NOVA SL00356
ESCRITÓRIO COM WC E 
VESTIÁRIO.
R$1.600,00

JD MORADA DO SOL 
AV. ARIO BARNABE
SALÃO C/ 02 AMBIENTES, 
WC E ESTACIONAMENTO
R$ 2.800,00 + IPTU

CIDADE NOVA SL00346
AMPLO SALÃO 300M², WCS, 
VESTIÁRIOS.
PROX AV CONCEIÇÃO.
R$3000,00 + IPTU

GALPÃO GL00042
A.T 500M² A.C 380M²
R$ 6.000,00

JD. MORADA DO SOL 
SL00351
02 ANDARES, 185M² 
R$ 7.500,00

LOCAÇÃO - CASAS
 
JD. AMERICA CA03090
01 DORM, BANHEIRO, CO-
ZINHA, 
A.S, E GARAGEM P/ MOTO
R$ 580,00

CECAP CA02920
01 DORM, COZINHA, BA-
NHEIRO, 
A.S E GARAGEM P/ MOTO
R$ 590,00 + IPTU
 
JD ALICE CA02273
CASA DE FRENTE.
DORMI,SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, 
A.S. E GARAGEM P/ 1 
CARRO
R$ 650,00 + IPTU

PARQUE DAS NAÇÕES 
CA03078
02 DORM, SALA, BANHEI-
RO, COZINHA, A,S
GARAGEM COBERTA 1 
VAGA.
R$ 1100,00 + IPTU

JD TURIN CA03054
CASA NOVA, 03 DORM ( 01 
SUÍTE), SALA, 
COZINHA, A.S, E GARA-
GEM COBERTA 02 AUTOS

JD ELDORADO CA03073
SOBRADO
02 DORM, BANHEIRO. 
SALA 2 AMB, COZINHA, 
AMPLA ÁREA DE SERVIÇO,
QUINTAL, E GARAGEM 
COBERTA. AT. 250M²
R$ 1250,00 + IPTU

JD COLIBRIS CA03065
03 DORM (01 SUÍTE), SALA, 
COZ, A.S. E 2 VAGAS
R$ 1300,00 

LOCAÇÃO 
APARTAMENTOS

JD. MORUMBI AP00916
02 DORM, SALA, COZ, A.S, 
1 VAGA
R$ 700,00 + COND + IPTU

AZALEIA DE ITAICI AP0328
03 DORM, SALA, COZINHA, 
A.S, WC, E UMA VAGA 
COBERTA
900,00 + COND + IPTU

CENTRO ED YPE AP00896
01 DORM, SALA, COZINHA, 
A.S, WC, R$ 1000,00 + COND 
+ IPTU

JD COLIBRIS AP00883
02 DORM, SALA, COZ PLAN,
WC E GARAGEM P/ 01 AUTO
R$1000,00 (INCLUSO COND 
E IPTU)

JD OLINDA
03 DORM (1SUÍTE) SALA 2 
AMB E VARANDA, 
COZ, A.S, WC, 01 VAGA
R$ 1000,00 + COND + IPTU

JD MONTE VERDE AP00511
02 DORM (01SUÍTE), SALA, 
COZINHA PLAN, A.S PLAN, 
AMPLO QUINTAL
01 ANDAR, COM ELEVADOR. 
GARAGEM COBERTA.
1050,00 INCLUSO COND + IPTU

KITNET AP00886
COZINHA PLAN, BANHEIRO 
PLAN, GARAGEM COBERTA
PORTARIA 24HRS ANDAR 
ALTO. R$ 1100,00 .

VENDA- APARTAMENTOS

JD. MORUMBI  - AP00891
02 DORM, SALA, COZ, WC, 
A.S. 55M²
R$:160.000,00.

CENTRO – AP00558
KITNET COM GARAGEM. - R$ 
175.000,00

JD. COLIBRIS – COND. VITO-
RIA REGIS –AP00862
02 DORM., SALA, COZ, WC, 
01VAGA. R$:175.000,00.

JD MONTE VERDE AP00812 
OPORTUNIDADE  
01 DORM, SALA, VARANDA, 
COZINHA COM ARMARIOS, 
BANHEIRO COM ARMARIO E 
2 VAGAS DE GARAGEM 
R$ 180.000,00 

CECAP – AP00815
02 DORM, SALA, COZ, WC  E 
01 VAGA.
R$ 195.000,00

ITAICI- COND. AZALEIA  
AP00901.
02 DORM, WC, COZ, A.S, 
SALA, 01 VAGA P CARRO. 
A.U: 61M²
R$: 200.000,00

CENTRO – AP00896
01 DORM, SALA,COZ,WC, 
SEM GARAGEM, PORTARIA 
24H.
R$: 1.000,00+ COND+IPTU.
R$: 200.000,00 VENDA

JD. ALICE- AP00777
02 DORM, WC, SALA 02 AM-
BIENTE, COZ, A.S E 01 VAGA.
R$ 230.000,00

CECAP – AP00715
02 DORM, WC, SALA, COZ E 
01 VAGA. 
R$ 235.000,00

CENTRO – AP00824
 01 DORM, SALA, COZ PLAN. 
WC E 01 VAGA 
R$ 240.000,00

JD.SANTIAGO– AP00835
02 DORM, SALA, COZINHA, 
A.S , WC, 02 VAGAS
R$ 240.000,00

JD. ALICE – VILA DAS FLO-
RES – AP00861
02 DORM, SALA, COZ PLAN, 
WC, A.S, 01 VAGA COBERTA. 
A.U: 60M² R$: 250.000,00.

ITAICI (ED. AZALEIA)
AP.TERREO, 03 DORM 
(02DORM PLAN), COZ PLAN, 
02 VAGAS.
R$ 250.000,00



B3Imóveis

LOCAÇÃO CASA  - Ref.: CA00073 – Condomínio Jardim Brescia - 110m² útil/ 
200m² total – Valor R$ 2.600,00 + IPTU R$ 70,00 + Condomínio R$ 160,00

LOCAÇÃO CASA SOBRADO Ref.: CA00031 – Cond. Park Avenida - Indaiatuba/SP – 
440m² útil/ 360m² total -  Valor R$ 7.500,00 + Condomínio R$ 598,00 + IPTU R$ 312,00

LOCAÇÃO CASA - Ref.: CA00097 – Parque Residencial Indaiá  - Indaiatu-
ba/SP - 40m² útil/ 100m² total – Valor R$ 850,00 + IPTU R$ 50,00

VENDA APARTAMENTO- Ref.: AP00041 – Condomínio Benevento Resi-
denza- Indaiatuba/SP – 95,39m² útil/ 95,39m² total - Valor R$ 650.000,00

VENDA CASA TERREA - Ref.: CA00063 – Condomínio Jardim Residencial 
Viena – Indaiatuba/SP- 152,80m² util/ 250m² total - Valor R$ 650.000,00

VENDA CASA SOBRADO - Ref.: CA00096 – Cond. Residencial Belle Ville 
Itaycy - 106m² util/  130,00m² total - Valor R$ 335.000,00 – OPORTUNIDADE



TERRENOS
    
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS APAR-
TIR DE 300M² APARTIR DE 180 MIL
  
Laçamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes apartir 
de 300 m² R$240 mil financiado em até 36x

TE.02 – JD.PIEMONTE – R$215 MIL – 302m²
TE.24 – JD. DOS SABIAS – R$115 MIL – 150m²
TE.31 – JD.IMPERIO – R$125 MIL – 150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.68 -  ALTO DE ITAICI – APARTIR DE R$179 MIL – apartir 
de 305m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 M²  R$250 MIL
 
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$110 MIL – 930m²
SI.913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$2.500.000,00 
-  40.023 m²
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 vendendo 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 DORMITÓRIOS
 
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm,coz,wc
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms,sala,co-
z,wc,sem garagem
PQ.INDAIA – R$650,00 – dorm,coz,wc.

B4 Imóveis

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03564 – VL. MARIA HELENA – 3 cômodos s/ gar. 
R$550,00 + IPTU
CA0720 – JD. MORADA DO SOL – 3 cômodos s/ gar. 
R$600,00 + IPTU
CA03435 – VL. CANDELÁRIA – 3 cômodos s/ gar. R$600,00 
+ IPTU
CA03647 – JD. PAU PRETO – 3 cômodos s/ gar. R$600,00 
+ IPTU

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA02732 – JD. CALIFÓRNIA – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$900,00 + IPTU
CA03867 – JD. MORADA DO SOL – 2 dorms, sala, coz e 
gar. R$950,00 + IPTU
CA03823 – CENTRO - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$1.100,00 isento de IPTU
CA02985 – JD. POMPEIA – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.200,00 + IPTU

VENDAS

LOCAÇÃO

SALAS COMERCIAIS

SL0139 – ED. AMBASSADOR – 30m². R$1.000,00 incluso 
IPTU e Cond.
SL00367 – CIDADE NOVA I – Piso Superior: 60m² c/ 1 WC. 
R$1.00,00 + IPTU
SL00369 – ED. OFFICE PREMIUM - 40m², WC feminino e 
masculino e cozinha. R$1.200,00 + IPTU
SL00257 – OFFICE PREMIUM – 40m² e 1 vaga. R$1.400,00 
+ IPTU + Cond.

SALÕES COMERCIAIS

SL00248 – JD. REC. DO VALLE – 34m² c/ 3 WCs. R$900,00 + IPTU
SL00288 – 40m² c/ WC. R$1.000,00 + IPTU
SL00343 – CENTRO – 84m² c/ WC, estac, ar cond e eleva-
dor. R$3.000,00 + IPTU
SL00322 – CENTRO – 350m² C/ 3 WCs (sendo 1 esp), coz 
e estac. R$6.000,00 + IPTU

CHÁCARA

CH00537 –ALTOS DA BELA VISTA - sala, copa, coz, lav. 
e 2 dorms. (1 suíte c/ hidro e 1 suíte c/ sala de estar), churr, 
pisc, canil e viveiro avarand. no piso sup. R$2.400,00 + IPTU

GALPÃO

GL00134 – COM. VITÓRIA MARTINI - 375m² - pé direito 8 
m², entrada p/ baú, recepção c/ WCs, escritório, WCs masc 
e fem, refeitório, coz. de 30 m². R$4.500,00 + IPTU
GL00209 – PARK. COM. DE INDAIATUBA – 1.047m². 
R$14.000,00 + IPTU

TERRENOS

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

CA03863 – JD. FLÓRIDA – 2 dorms. (1 suíte), sala, 
coz, gar e 1 dorm. nos fundos. R$1.200,00 + IPTU
CA02599 – JD. MORADA DO SOL – 2 dorms (1 
suíte), sala, coz e gar c/ 1 dorm e WC nos fundos. 
R$1.200,00 + IPTU
CA02472 – JD. MORA DO SOL – 2 dorms, sala, coz. 
planejada e gar. R$1.250,00 + IPTU

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

CA1483 – JD. MORADA DO SOL – 3 dorms (1 suíte), 
sala, coz e gar. R$1.000,00 + IPTU
CA03659 – JD. ADRIANA - 3 dorms (1 suíte), sala, 
coz. planejada, gar e portão eletr. R$1.450,00 + IPTU
CA03707 – CENTRO – 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, 
copa, coz e gar. R$2.800,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA02900 – PQ. DOS GUARANTÃS - 3 dorms (1 
suíte), sala, lavabo, coz, lavand, churrasq e 2 vagas. 
R$1.900,00 + IPTU + Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 
máster), sala 2 ambs, coz. plan, lavand. plan, 
escrit, lavabo, pisc, 1 dorm, área c/ churrasq, 
sauna e 4 vagas. R$5.000,00 + IPTU + Cond.

APARTAMENTOS

AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz. e 
1 vaga. R$750,00 + IPTU + Cond.
AP00780 – ED. ROCCAPORENA - 1 dorm c/ AE, sala, 
coz. planejada e 1 vaga. R$800,00 + IPTU + Cond.
AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, 
coz. plan. e 1 vaga. R$1.500,00 + IPTU + Cond.

TERRENOS

OPORTUNIDADE - COND. EUROPARK – 500m². R$250.000,00

TE01727 – ALTOS DE ITAICI – 312,16m². R$220.000,00
TE01641 – EUROPARK – 3.000m². R$1.140.000,00

CHÁCARA

CH00541 – ALTOS DA BELA VISTA - 3 dorms (1 suíte c/ hidro), 
sala 2 amb, cozinha c/ AE, A/S, garagem para 3 carros, WC, Apto. 
de empregada, quarto de bagunça, salão de festas c/ churrasq e 
toda avarandada. Aceita permuta. R$950.000,00

CASAS

CA03829 – VL. COSTA E SILVA - 2 dorms (1 suíte), 2 salas, 2 
banheiros e 3 vagas. R$550.000,00
 

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03756 – MORADAS DE ITAICI – 2 dorms, sala 2 
amb, coz, lavand. estendida, área coberta no quintal e 
1 vaga. R$320.000,00
CA03835 – COND. BRÉSCIA - 3 dorms (1 suíte), sala, 
2 banheiros e 2 vagas. R$570.000,00
CA03846 – RES. VIENA - 3 dorms (1 suíte), 2 salas, 
3 banheiros e 2 vagas. R$820.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, 
escrit, lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo e jantar, 
coz, área gourmet, pisc, cascata em granito preparada 
p/ aquecedor solar, paisagismo e 4 vagas (2 cobertas). 
R$840.000,00
CA03834 – COND. DONA LUCILA - 3 dorms (1 suíte), 
sala, 2 banheiros e 2 vagas. R$890.000,00
CA03871 – VILLAGIO SAN MARINO - Casa Térrea: 
3 dorms c/ AE, coz. planejada, desp, lavand. c/ AE, 
churrasq, WC, sala ampla de estar e jantar, aq. solar, 
2 vagas de garagem cobertas, pisos em porcelanato e 
laminado. R$900.000,00

APARTAMENTOS

AP01348 – JD. BELO HORIZONTE - 2 dorms (1 suíte), 2 salas, 
2 banheiros e garagem. R$245.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / GUARUJÁ 
– SP - 1 dorm, sala, coz, lavand, banheiro, sacada e 1 vaga. 
R$320.000,00
AP01344 – ED. GRAÚNA - 3 dorms (1 suíte), sala, coz. plane-
jada, lavand. e 2 vagas de garagem. Apartamento mobiliado. 
R$530.000,00

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA108 – JD.EUROPA – R$290 MIL – suíte,coz conjugada com 
área gourmet,lavanderia,garage, descoberta para 4 carros. 
CA232 – JD. BRASIL – R$160 MIL – 2dorms,sala,coz,wc,
CA234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dorms,sala,coz,2 wc,la-
vanderia,quintal,garagem descoberta para 5 carros.
CA267 – JD.PANORAMA – R$360 MIL – 2dorms,sala,coz 
planejada,varanda,piscina,churrasqueira,garagem

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$360 MIL – 3dorms(1st),sa-
la,coz,wc,piscina,churrasqueira,garagem para 2 carros 
CA.395 – MARIA HELENA – R$1.350.000,00 – 3Ds(1st com 
closet),sala de estar pé direito duplo,jantar e tv,lavabo,varan-
da,copa,coz,lavanderia,escritório,despensa,deposito,piscina,-
churrasqueira,garagem para 3 carros cobertos e 3 descober-
tos,todos os cômodos com armarios
               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA335 – COND. PARK REAL – R$ 400 MIL – 3 dorms (1 st), 
coz americana,sala de estar com pé direito alto, wc social, 
lavanderia, garagem . (se for pagamento em dinheiro, aceita 
proposta).
CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 – 4dorms (2st),-
sala 3 ambs,coz planejada,lavabo,varanda,lav.,dorm de empre-
gada,dispensa,piscina,churr., gramado,quintal,pomar,garagem 

APARTAMENTOS

AP.515 – CIDADE NOVA - R$350 MIL – 3dorms,sala,coz,2 
wc,lavanderia,garagem coberta para 2 carros.
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms,sala,coz,wc,la-
vanderia,1 vaga de garagem,moveis planejados
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planejado),sa-
la,coz planejada,wc,garagem
AP.566 – PRAIA GRANDE – GUILHERMINA – R$150 MIL – 
dorm,sala,coz,wc,1 vaga de garagem comunitária.

PQ. INDAIA – R$670,00 – dorm,sala,coz,wc,sem garagem
JD.CALIFORNIA – R$750,00 – dorm,sala,coz,wc
PORTAL DO SOL – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,wc,entrda 
de carro
JD.CALIFORNIA – R$850,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms,sala,coz,wc,en-
trada de moto
VL. ALMEIDA – R$900,00 – dorm,sala,coz,wc,quintal,ga-
ragem.
JD,MORUMBI – R$900,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$950,00 – 2dorms,sala,coz,wc,sem 
garagem
JD. SÃO FRANCISCO – R$1100,00 – 2dorms,sala,coz,wc,nos 
fundos dorm e lavanderia,garagem
CIDADE NOVA – R$1100,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
CENTRO – R$1150,00 – 2dorms,sala,coz,wc,sem garagem.
JD.BELA VISTA – R$1100,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,quin-
tal,garagem
VILA ALMEIDA – R$1200,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem 
para 1 carro.
JD.REMULO ZOPPI – R$1300,00 – 2dorms,sala,coz,wc,-
garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms,sala,coz,3w-
c,as,quintal,garagem para 3 carros. (sobrado)
CENTRO – R$1600,00 – 2dorms (1st),sala,coz,wc,garagem 
para 2 carro
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/sacada e armários (1st 
c/hidro),sala de estar c/ lareira,sala de jantar e TV,copa,coz 
planejada,lavabo,lavanderia,dorm e WC de empregada,es-
critório,dispensa,piscina,área gourmet completa,salão de 
festa,portão eletrônico,garagem para 2 carros coberta e 2 
descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$570,00 – dorm,sala,coz,wc
JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm,sala,coz,wc,sem 
garagem.
PQ. RES. INDAIA – R$600,00 – 2dorms,sala,coz,wc,lavan-
deria,1 vaga de garagem.
CIDADE NOVA – R$2.500,00 – 3 dorms,(1st),sala de estar e 
jantar,coz,wc,varanda gourmet,2 vagas de garagem coberta

SALÃO

CIDADE NOVA – R$750,00 – 50m²,wc
VL RUZ PERES – R$700,00 – 62m²,mezanino,wc
PAU – PRETO – R$900,00 – 87m²,wc
JD.FLORIDA – R$1200,00 – 115m²,2wc
JD.MORADA DO SOL – R$1600,00 – 100m²,3wc,estrutura 
para coz industrial
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
VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas interligadas,-
cada uma com wc,sala dos fundos com azulejo,gabinete e pia
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

CENTRO -  R$1000,00 - 32,47,wc – EDIFICIO CORDOBA
CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – R$900,00 á 
R$1.000,00 – salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC 
privativo,1 vaga de garagem,no edifico : elevador,escadas,-
serviço de limpeza,portaria virtual,monitoramento 24h,WC 
para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m²,2wc,coz
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 estética
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, DEPOIS 
R$1980,00 – clinica já funcionando. Para médicos : piso por-
celanato,ar condicionado,pia,wc privativo. Para dentistas : piso 
porcelanato,ar condicionado,pia,espaço para esterilização,já 
esta pronta para receber o equipo. Com direito a secretaria,lu-
z,agua,iptu,limpeza e telefone

TERRENOS

VL.HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra

GALPÃO

DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 

CA03666 – CONDOMÍNIO TERRA MAGNA - CASA DE ALTO 
PADRÃO E FINO ACABAMENTO – 04 suítes (01 master), sala 
e estar e jantar, sala de tv, 06 banheiros, área gourmet c/ churras-
queira e forno, Jd. De inverno, sacada, piscina e garagem para 04 
vagas. Com planejados. - R$7.800,00+IPTU+COND

SL00343 – MORADA DO SOL - SALÃO - comercial com 190m² 
de construção com 02 WC, cozinha. Estacionamento frontal e 01 
vaga no subsolo. - R$6.000,00+IPTU

CA03639 – RESIDENCIAL TERRA NOBRE – CASA - 3 dorms planejados sendo 
03 suítes, sala de estar e jantar, coz planejada, banheiro c/ planejado, AS, área 
gourmet c/ churrasqueira, área de piscina c/ sauna e 02 duchas e garagem 04 
vagas. Obs: ar condicionado nas suítes e nas salas. - R$5.000,00+IPTU+COND

CH00117 – LAGOS DE SHANADÚ – CHÁCARA - 5 dorm. Sendo 2 
suítes, sala de jantar e estar, sala de tv, coz, gar, piscina, churrasqueira, 
forno, pomar, lareira, bar, escritório, quarto de empregada com banheiro. 
Casa do caseiro com 2 dorm., WC, sala, cozinha. (+/- 60m²) Obs: pla-
nejado na cozinha, banheiros e dormitórios. - R$6.000,00+IPTU+COND

VENDA - OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO! LOCAÇÃO

CA03793 – JD PAULISTA I - Casa com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 
Sala, Cozinha com planejados, WC, garagem  4 vagas + edícula com 
lavanderia e WC. Frente com 11 metros. Terreno de 186m² / Área Cons-
truída: 160m² - R$320.000,00 - Aceita permuta em imóvel de menor valor.



B5Imóveis

CASA VENDA NO JARDIM BRASIL - LOTE DE 250M2, 03 DORMITORIOS (01 SUITE), WC SOCIAL,SA-
LA,COZINHA AMERICANA, LAVANDERIA,VARANDA ENTRADA PRA VÁRIOS CARROS. R$250.000,00.

CASA VENDA JD. MORADA DO SOL 02 DORMITÓRIOS, SENDO UM SUITE,WC SOCIAL,SALA, 
COZINHA, LAVANDERIA COBERTA, ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE MAIS 01 DORMITÓRIO,  

GARAGEM COM PORTÃO ELETRÔNICO PARA 02 AUTOS, EDICULA COM QUARTO DE DESPEJO, 
EDIFICADA EM LOTE DE 5 X 33=165M2. ÓTIMO ACABAMENTO E BOA LOCALIZAÇÃO, 

PRÓXIMO AO PQ. ECOLÓGICO. R$270.000,00 TEL=19-99762-7997/39353294

CASA A VENDA COND. PARK REAL - 03 DORM. (01 SUÍTE), SALA ,COZ, WC SOCIAL, LAVANDERIA, 
CHURRASQ., 02 VAGAS DE GARAGEM, CONDOMÍNIO POSSUI: QUADRA POLIESPORTIVA ,QUADRA DE 
TENIS, SALÃO DE FESTA COM CHURRASQUEIRA, PLAYGROUND, ÁREA VERDE, PORTARIA 24 HRS COM 
CONTROLE DE ACESSO. ÓTIMO ACABAMENTO! R$420.000,00. ACEITA FINANCIAMENTO. TERRENO E 

IMÓVEL DE MENOR VALOR COMO PARTE DE PAGAMENTO. AGENTE SUA VISITA!

ALUGA-SE APTO EDIFÍCIO NAÇÕES - (PQ DAS NAÇÕES - 1º ANDAR ), 2 DORMS, SALA, COZINHA, WC E 
LAVANDERIA, 01 VAGA DE GARAGEM COBERTA. R$ 1200,00 (JÁ INCLUSO CONDOMÍNIO)



B6 Serviços / Utilidades
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classificados
ClassificadosB14

Oportunidade - Ven-
de-se casa Jardim Pri-
mavera. Sendo 2 dor-
mitórios um suíte, gara-
gem p/02 carros e mais 
dependências. F.: (19) 
99375-2113. WhatsApp.
Casa 2 dorms – Finan-
ciamento pela caixa eco-
nômica do terreno e da 
construção – consulte-
-nos - - (19) 98254 7703 
/(19)3885-4500 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 construto-
res é possível desmem-
brar os 2700m² em 4 
lotes, sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Casa com 3 dorms no Jd. 
dos Imperios R$380 MIL  
- (19) 98136-7331 CRE-
CI 74.092
Condomínio Vista Ver-
de CC00057 - 03 sui-
tes com closet, sala, 
lavabo, piscina, chur-
rasqueira, cozinha, ba-
nheiro,  garagem pra 
02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde (ITAI-
CI) CC00059 - 3 dorm.
com 01 suite ,sala , cozi-
nha, a.s, wc, garagem p/ 
02 autos. COND. 214,00 
+  I P T U : 9 0 , 0 0 .  A . T : 
175M²  R$ 520.000,00. 
F. 3875-2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, cozi-
nha, 01 dormitório, Wc. 
Casa fundos – 01 dor-
mitório, cozinha, Wc. 
R$190.000,00 (19) 3875-
2215

JD. COLIBRIS - AP00862 
02 DORM, SALA , CO-
ZINHA(PLANEJADO), 
B A N H E I R O ,  G A R A -
GEM P/01 CARRO . 
COND:200,00 INCLUSO 
AGUA. R$: 175.000,00. 
(19) 3875-2215
Vendo ou Alugo - Casa 
térrea Portal dos Ipês. 
Com 3 suítes, sem pis-
cina, cozinha planejada 
e aquecedor solar. (19) 
3800-4078 (19) 99913-
9801 Aceito 50% casa ou 
terreno. 
Jd. Tropical – 2 dor-
mitórios sendo 1 suíte, 
sala 2 ambientes, co-
zinha, lavanderia, WC 
social, varanda gourmet 
e 1 vaga de garagem. 
R$240.000,00 Aceita pro-
posta. Fone: (19) 99194-
0145
Casa térrea, 3 quartos 
sendo 1 suíte, wc social, 
sala e cozinha ampla, 
área de serviço fecha-
da, garagem p/ 3 carros, 
portão eletrônico e ampla 
área verde. AC 145m2 e 
AT 387m2. Tratar direto 
com proprietário tel. 19 9 
7403-1950.
Vendo edícula toda flori-
da e murada com planta 
aprovada para um casa 
no Jd. Europa II em terre-
no de 250 m². Local exce-
lente. (19) 99697- 6698. 
Vende-se ou troca-se 
casa Jd. Monte verde 
por chácara. Casa A.T. 
250 m², A.C. 179 m², 
portão eletronico, cerca 
elétrica, aquecedor solar, 
área gourmet, piscina 
3x5, casa com 7 como-
dos sendo 2 banheiros 
e lavanderia. Tratar com 
proprietário F.: (19) 3816-
2011- 99487-5089
Vendo casa em Salto 
nova - Acabamento de 
primeira. Recanto do 
Guaraú - 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, gara-
gem para 2 carros . AT: 
175m² AC: 92,5m². Valor 
: R$250.000,00 F.: (19) 
99612-7897. Aceito per-
muta com terreno em 
Indaiatuba.
Jardim Montreal - Ex-
celente casa térrea com 
106m2 – AT150, 3 D (1 
suíte), wc social cozinha 
c/ balcão e mesa de gra-
nito, sala de jantar e sala 
de visita, churrasqueira 
com wc, aquecimento 
solar, preparada p/ ar con-
dicionado, porcelanato, 
esquadrias em alumínio 
e tudo mais, garagem co-
berta. R$490.000,00. 19-
9.97519921 creci 65362.
Jardim Montreal - Exce-
lente sobrado com 168m2 
– AT150, 3 D (2 suítes 
c/ armários, 1 suíte c/ 

Cidade Nova I e II. O 
imóvel encontra-se em 
perfeito estado de conser-
vação, não necessitando 
de gasto com pinturas e 
outros serviços. Valor: 
R$750.000,00. Contato: 
(19) 98288-1728 WhatsA-
pp. Doc: OK

 
Cond. Parque dos Gua-
rantãs - 3 dormitórios (1 
suite c/ armários embu-
tidos), sala, lavabo, co-
zinha, lavanderia, chur-
rasqueira e 2 vagas de 
garagem. R$1.900,00 + 
IPTU + Cond.Fone: (19) 
99778-4336
Procuro  casa  para 
alugar 3 ou 2 dormi-
tór ios com garagem. 
Valor de R$1.000,00 à 
R$1.200,00. Tenho fia-
dor. Tratar F.:(19) 98240-
8439
Aluga-se casa no Jar-
dim Tropical com 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
lavanderia e garagem. 
Valor: R$1.000,00. Tratar 
F.: (19) 3875-4737
ALUGA-SE CASA - Ref.: 
CA00084 – Condomínio 
Montreal Residence - 
Indaiatuba/SP - 175m² 
útil/ 181m² total – Valor 
R$ 4.000,00 + IPTU R$ 
190,00 + Condomínio 
R$ 160,00 - Fone: (19) 
99799-5771.    
 

RESIDENCIAL  V IC-
TÓRIA, APARTAMEN-
TO 3 DORMITÓRIOS, 
1 SUITE, SALA, CO-
ZINHA,  WC SOCIAL, 
GARAGEM COBERTA 
PRÉDIO COM TODA 
ESTRUTURA DE LA-
ZER,  PISCINA, CHUR-
R A S Q U E I R A S .  R $ 
275.700,00 À VISTA. 
FONE 19 9.7412.0317 
Vende-se ou aluga-se 
apt no Centro Ed. La 
Spezia– APTO. MOBI-
LIADO com 2 dormitórios 
e 1 vaga. R$1.800,00 ou 
R$380.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
ALUGA – SE OU VENDE 
- SE APARTAMENTO 
COCAIS II - 2 dormi-
tórios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 1 
vaga de garagem cober-
ta. R$1.000,00 + IPTU + 
Cond. ou R$200.000,00. 
Fone: (19) 99168-6945

ED. SOHO-  2 dormi-
tórios com suíte, 2 va-
gas, varanda gourmet e 
área de lazer completa. 
R$450.000,00. Fone: (19) 
99721-0395
Apartamento com 3 dor-
ms na Cidade Nova R$ 
800 MIL - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
R$350 MIL - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 
dorms no bairro cháca-
ra do trevo R$370 mil 
- (19) 98254-7703 CRECI 
74.092
Jd. Colibris- AP00862 
- 02 dorm, sala, cozi-
nha(planejada), banhei-
ro, garagem p/01 carro . 
cond:200,00 incluso água 
R$: 175.000,00.
Vendo apt no Centro 
com 2 dorm. + 1 suíte, 
todos os cômodos com 
armário, garagem p/ 2 car-
ros e cozinha planejada. 
(19) 99697- 6698
Vendo Apartamento Re-
sidencial - Nações Uni-
das, Jd. Alice Indaiatu-
ba/SP. 02 dorm. (um com 
móveis planejados), sala 
de estar e jantar, cozinha 
planejada, lavanderia c/ 
armário, WC, garagem 
para 01 carro coberta, 1º 
andar. Baixo condomínio 
e IPTU - Vendo mobiliado. 
F.: (19) 3394-2197 - cel: 
(11) 98635-7556
Vendo Apartamento. Va-
lor: R$155.000,00. Aceito 
50% de entrada e finan-
ciamento 2 dormitórios. 
Jardim Morumbi. Tratar 
com proprietário. F.: (19) 
99482-6697 F.:(19) 3875-
3201
Vendo ou troco Aparta-
mento Villagio D’Amo-
re. 3 dormitórios sendo 
1 suíte, salas de estar/
jantar. Cozinha, área de 
serviço, banheiros com 
móveis planejados. Gara-
gem para 1 carro (80m²). 
Acabamento em porcela-
nato 3º andar TROCO por 
2 terrenos, dependendo 
do local pago a diferença. 
F.: (19) 99913-9801 / (19) 
3800-4078
Vendo apartamento 
novo Residencial Belve-
dere - 3 dormitórios sendo 
1 suíte com espaço gour-
met, ar condicionado sala 
e quartos, 9º andar sol da 
manhã. Aceito permuta 
de terreno no Bréscia ou 
Mantova como parte do 
pagamento. Valor: R$ 
275.000,00. Tratar direto 
com proprietário F.: (19) 
99612-7897
Vende-se apto Cond. 
Portal das Flores - 3 
dorm; cozinha planejada; 

1 vaga; área de lazer com-
pleta. R$ 259 000,00 - F.: 
(19) 992569976 ou (19) 
99368-2711
Vende-se apto Cond. 
Felicitá - 3 dorm (suíte); 
2 vagas;  cozinha e quar-
to planejados; varanda 
gourmet; área de lazer 
completa. R$ 350 000,00. 
F.: (19)99928-8133 ou 
(19) 99256-9976
VENDE-SE APARTA-
MENTO: AP00037- Con-
domínio Edifício SOHO– 
Indaiatuba/SP- 85m² total 
- Valor: R$ 477.000,00 
- Fone: (19) 99799-5771
Vendo apartamento 
pronto para morar. Con-
domínio Village Azaléia. 
Com 3 dorm., 1 vaga p/ 
carro e área de lazer. 
Tratar com proprietário 
(19) 99127- 1799
Vende-se ou Troca-se 
apartamento Villa Fe-
licità. Frente ao Parque 
Ecológico - com móveis 
planejados, ar condiciona-
do, 2 vagas na garagem . 
Lazer completo . 84m². 
Valor: R$490.000,00. F.: 
(19) 99622-7901. Direto 
c/ proprietário
VENDE-SE APARTA-
MENTO - Ref.: AP00035 
– Condomínio Edifício Ma-
roc - Indaiatuba/SP - 84m² 
útil/ 84m² total - Valor: R$ 
450.000,00 - Fone: (19) 
99799-5771
 

Aluga-se ou Vende-se 
apartamento Cocais II - 
2 dormitórios, banheiro, 
sala, cozinha, lavanderia 
e 1 vaga de garagem co-
berta. R$1.000,00 + IPTU 
+ Cond. ou R$200.000,00.
Fone: (19) 99168-6945
Aluga-se apartamento 
Ed. Royale - 3 dormi-
tórios com armários (2 
suítes), banheiro, sala, 
cozinha planejada, lavan-
deria, varanda gourmet e 
2 vagas de garagem no 
2º subsolo. R$2.000,00 + 
IPTU + Cond.Fone: (19) 
99168-6945
Alugo Apto no Centro 
de Indaiatuba- Edifício 
Ana Lúcia, na Rua Cinco 
de Julho, 3 dormitórios 
(1 suíte), sala ampla 2 
ambientes com sacada, 
cozinha, área de servi-
ço com WC empregada, 
WC social, área útil 120 
m² , 2 vagas cobertas, 
aquecedor à gás central, 
portaria 24 horas com 
segurança. Não é permi-
tido animais. R$ 1.600,00 
isento de condomínio, 

água e IPTU. Fones: 
(19)3875-4297/ Whatsapp 
(19)997252157.
ALUGA-SE APARTA-
MENTO - Ref.: AP00030 
- Condomínio Edifício 
Raquel  - Indaiatuba/SP 
- 132m² útil/ 132m² total 
- Valor: R$ 2.500,00 + 
IPTU: R$ 197,00 + Condo-
mínio: R$ 750,00 -Fone: 
(19) 99799-5771
ALUGA-SE APARTA-
MENTO  Ref.: AP00039 
– Condomínio Edifício 
Kellen - Indaiatuba/SP 
– 85m² útil/ 85m² total 
-  Valor R$ 1.400,00 + 
Condomínio R$ 380,00 + 
IPTU R$ 120,00 - Fone: 
(19) 99799-5771.  

 
Chácara Vale do Sol 
- Casa Avarandada – 2 
dormitórios, sala, cozinha 
americana, WC fem e 
mas, piscina, churras-
queira, murado e gramado 
R$510.000,00. Fone: (19) 
99721-0395
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada, 
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes 
abastecido com água por 
gravidade, diversas árvo-
res frutíferas, playgrou-
nd , a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamen-
to. F. (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sitio Estrada Mato Den-
tro  2.500. 000,00. F.: 
(19) 98254-7703 CRECI 
74.092
Sítio na Bahia Ven-
do/Troco por imóvel 
em Indaiatuba.  Com 
470.000m² equivalente a 
20,00 alqueire, boa topo-
grafia, região sul da Bahia 
a 220km de Salvador pela 
BR 101. Situado na região 
do Vale do Jiquiriça, a 
7km da cidade de Mutui-
pe. A propriedade fica a 4 
km da BR 420 no munici-
pio de Mutuipe, e a 70km 
da cidade de Valença 
região de belas praias do 
litoral baiano com aero-
porto operando com voos 
da (Azul) aos sabados 
saindo de Viracopos em 
Campinas-SP. A proprie-
dade esta distribuída em 
pastagem, lavoura de 
cacau, outras e pequena 
mata. Energia passa den-
tro da propriedade. Casa 

close), sala cozinha proje-
tada com cook top, chur-
rasqueira, aquecimento 
solar, ar condicionado, 
porcelanatos especiais, 
granitos, tetos trabalha-
dos, esquadrias em alu-
mínio, muitas tomadas e 
muita iluminação  ampla 
e bela escada mais, ga-
ragem coberta e jardim. 
R$680.000,00 estuda fi-
nanciamento. Localização 
especial 19-9.97519921. 
creci 65362.
VENDE-SE CASA- Ref.: 
CA00088 – Condomí-
nio Duas Marias- Indaia-
tuba/SP –230m² ut i l /  
360,00m² total - Valor R$ 
1.250.000,00 - Fone: (19) 
99799-5771. 
VENDE-SE CASA - Ref.: 
CA00091 – Condomínio 
Green View Village – In-
daiatuba/SP- 212m² util/ 
328,65m² total - Valor R$ 
890.000,00 - Fone: (19) 
99799-5771.
Vendo casa e salão 
bairro Costa e Silva, 
02 dormitór ios, sala, 
cozinha, quintal e ga-
ragem p/ 01 carro com 
salão comercial, em cima 
edícula com terraço, 
churrasqueira e dois cô-
modos. Terreno 180m². 
Valor  R$400.000,00. 
Alugada com renda de 
R$1.5000,00 mensaias. 
Contato F.:(19) 98288-
1728
Vende-se sobrado no 
Jardim São Francisco 
- com 2 dorm. Sendo 1 
suíte com varanda, wc 
social em cima. Sala c/ 
2 ambientes, lavabo, co-
zinha, quintal grande c/ 
lavanderia no fundo co-
berta. Garagem p/ 2 car-
ros com portão eletrônico. 
Valor R$300.000,00 Troco 
por apto. de menor valor. 
Próximo ao Parque Eco-
lógico F.:(19) 99762-7708
 O P O R T U N I D A D E ! 
JD.LAGUNA EM SAL-
TO-SP. Casa de 02 dor-
mitórios, sendo um suíte, 
sala/cozinha americana, 
wc, garagem p/02 autos 
quintal nos fundos em lote 
de180m2 + uma chácara 
de 100m2 (SÓ TERRE-
NO) no bairro pedregulho 
em Indaiatuba-SP. troca-
-se por casa em Indaia-
tuba de menor ou igual 
valor. Base: R$310.000, 
00. Tel.:(19) 99762-7997. 
Corra!
OPORTUNIDADE ÚNI-
CA!! JARDIM MORADA 
DO SOL. Rua:77, próximo 
ao Parque Ecológico de 
R$210.000,00 em oferta 
somente para o mês de 
janeiro por R$195.000,00 
03 dormitórios, suíte, ga-
ragem, bom acabamen-

to em lote de 125m2. 
Aceita:  R$110.000,00 de 
entrada + 90 x R$1.650,00 
F.:99762-7997 /  (19) 
3935-3294. Corra!
JD.COLIBRIS - 02 dormi-
tórios (01 suíte) sala- cozi-
nha –wc social- lavande-
ria, garagem p/02 autos. 
Oportunidade única! Em 
oferta para o mês de janei-
ro de: R$300.000,00 por 
apenas: R$265.000,00, 
ou terreno no negócio. 
F.:(19) 99762-7997 / (19) 
3935-3294. Corra!
JARDIM ALICE: OPOR-
TUNIDADE ÚNICA! - 
Apartamento de 02 dor-
mitórios em condomínio 
com toda infraestrutura. 
Tel: elevador, portaria 24 
horas, piscina, área de la-
zer e salão de festas. Para 
vender ainda em janeiro! 
Apenas: R$175.000,00 
(19)99762-7997 / (19) 
3935-3294. Corra! Vá 
zunindo! (Preço normal 
acima de R$200mil)
JARDIM ADRIANA - Ex-
celente casa em dois pa-
vimentos, sendo no pav 
superior: 02 dormitórios 
(01 suíte) wc social, saca-
da com porta balcão com 
vista para o Parque Ecoló-
gico e no pav inferior: sala 
02 ambientes –lavabo, wc 
social, lavanderia, edícu-
la   e grande espaço de 
terreno com piso ideal 
para piscina, garagem 
com portão eletrônico. De 
R$350.000,00 em oferta 
durante o mês de janeiro 
por R$290.000,00. Corra! 
Tel: (19) 99762-7997. 
Aceita apartamento no 
negócio.
OPRTUNIDADE! JAR-
DIM ITAMARACÁ - 02 
dormitórios (01 suíte) wc 
social, sala, cozinha, ga-
ragem com portão ele-
tronico,110m² de área 
construída, em lote de 
133m² documentos em 
ordem para financiamen-
to. Apenas R$255.000,00 
aceita terreno e carro. 
F.:(19) 99762-7997 / (19) 
3935-3294. Corra!
Vendo/Troco - Casa com 
123metros de área con-
truída, em terreno de 400 
metros, com 2 dormitórios, 
sendo uma suíte e um 
WC social, sala, cozinha, 
área de serviço, garagem 
p/ 3 carros, todos com 
acabamento em piso frio, 
corredor lateral com 1,5 
metros de largura, no 
fundo uma área do terreno 
com 123m², com opção 
para outra construção, 
como casa terrea e/ou 
sobrado. Aceito permuta 
por casa de menor va-
lor, nos bairros: Maria 
Helena, Jardim Aquario, 



classificados
B15Classificados

sede nascente com água 
boa sendo preservada em 
três locais da propriedade. 
Documento ITR OK. Op-
ções para plantação de 
feijão, milho, mandioca, 
café e outros. Isso em 
virtude da boa media de 
chuvas/ano na região e 
as nascentes existentes 
na propriedade. Conta-
to F.:(19) 98288-1728. 
WhatsApp.
 

VENDO JARDIM LAGU-
NA - Terreno de 302m² 
planos. Aceito veiculo 
c /  par te pagamento. 
R$190.000,00. Direto 
com proprietário F.: (19) 
98282-9020. 
OPORTUNIDADE IM-
PERDÍVEL! Lote 250m² 
em condomínio fechado, 
Jardim. Viena, apenas 
R$ 160.000.00. F.: (19) 
97412-0317
Oportunidade. Cond. 
Maria Dulce - Terreno de 
300m². Ótima topografia. 
Fone: (19) 99166-8272 – 
(19) 98333-5694
Vendo terreno Jar-
d im Reg ina .  Ót ima 
topografia 250m². Valor 
R$195.000,00 Tratar F.: 
(19) 99774-4452.
Terreno no Condomi-
nio  Residencial Dona 
Lucilla. Condomínio de 
alto padrão,  área de 
379,20m2. Preço abaixo 
do mercado, R$275 mil 
(R$725,00 o m2). Aceita 
permuta com apartamento 
de valor similar.  Direto 
com o proprietário. Imó-
vel quitado. F.:19-98128-
7316.
Vende-se terreno no 
condomínio Vista Verde 
175m². Próximo a porta-
ria. Tratar com proprietá-
rio. F.: (19) 99792-1440 / 
(19) 99774-3834
Jardim Bréscia - Oportu-
nidade única, TERRENO 
com 200m2, plano, na 
quadra A, com escritura 
e registro, R$165.000,00. 
Discute-se proposta. 19-
9.97519921. 
Vendo/ Troco : Terreno 
de 300 m² plano, melhor 
local Jd. Esplanada I à 
50 metros da Av. Parque 
Ecológico, 5 minutos do 
centro, próximo ao co-
légio Objetivo e o novo 
Sumerbol, padaria Suiça 
e Gianinni. Fácil acesso à 
rodovia. Aceito terreno de 
menor valor em loteamen-
to aberto. Doc. OK. F.: 
(19) 98288-1728 (what-
sapp) / (19) 3875-2860 
- Valor R$ 235.000,00 
(tratar com proprietário)

VENDE-SE TERRENO 
- Ref.: TE00024 – Con-
domínio Quintas da Ter-
racota - Indaiatuba/SP 
– 1.200m² total - Valor: R$ 
265.000,00 - Fone: (19) 
99799-5771.  
PARQUE SÃO LOU-
RENÇO (ÚNICO LOTE 
N A  R U A )  1 5 0 M 2  – 
R$1060,00P/ M2 - ESCRI-
TURADO. F.: (19)99762-
7997 / (19) 3935-3294. 
JARDIM ALICE (ÚNI-
CO LOTE NA RUA) 
125M2 – PLANÍSSIMO 
– R$1.100,00 P/ M2 - 
F.:(19) 99762-7997 /  (19) 
3935-3294
VENDE-SE TERRENO 
- Ref.: TE00025 – Condo-
mínio Residencial Santa 
Clara - Indaiatuba/SP - 
450m² útil/ 450m² total 
- Valor R$ 420.000,00 - 
Fone: (19) 99799-5771.
 

Galpão Industrial Vitória 
Martini – 770 A/T e 375 
A/C. R$4.500,00 Fone: 
(19) 98333-5694 – (19) 
99166-8272
Vendo sobrado comer-
cial - Salão comercial e 
casa na parte superior 
– 360m² A/T e 300m² A/C. 
R$950.000,00.  Fone: 
(19) 99166-8272 ou (19) 
98333-5694
Vende-se ponto – Jd.Re-
gina. Salão odontoló-
gico - 40m² mobiliado, 2 
banheiros e garagem para 
2 carros. R$25.000,00. 
Fone: (19) 99778-4336
Sala nova 39m2, 2WC, 1 
vaga na garagem, situado 
no torre medical. Direto 
com o proprietário. Tel. 
(19) 9 8239-4260
A L U G A - S E  S A L Ã O 
COMERCIAL  - Ref.: 
SL00001 – Vila Georgina 
- Indaiatuba/SP - 240m² 
útil/ 536,70m² total – Va-
lor R$ 3.700,00 + IPTU 
R$ 168,87 - Fone: (19) 
99799-5771.     
 

Cursos de cabeleireiro, 
manicure, maquiagem, 
depilação e barbearia.
Informe a senha J46 para 
receber desconto espe-
cial! Ligue: (19) 3318-
4441 /Whats 98965-8498
Cursos de cuidador de 
idoso, atendente de far-
mácia, informática, rotinas 
administrativas e logística. 
Informe a senha J46 para 
receber desconto espe-
cial! Ligue: (19) 3318-

4441 /Whats 98965-8498
Procuro máquina de cos-
tura caseira, usada P/ 
COMPRAR -Interessados 
ligar (19) 3935-1633
Vendo uma potência p/ 
carro STETSOM CL 950. 
Valor a negociar. (19) 
3875-7624
Vendo bebê conforto R$ 
100,00. F.: (19) 3875-
7624
Vendo tapete de vários 
tamanhos semi-novos a 
partir de R$ 50,00. (19) 
F.: 3834-1367 (19) 9648-
9124 Dona Jandira
Vendo TV SONY 36 po-
legadas R$ 250,00 Entrar 
em contato (19) 98355-
9959
Vendo ar condicionado, 
marca Consul 12.000 ptu. 
Valor R$ 1.000,00 Entrar 
em contato (19) 98355-
9959
Vendo 1 freezer verti-
cal R$ 300,00. PORTAO 
1,80X3- $400,00. MÁQUI-
NA DE RECARREGAR 
CARTUCHO R$ 300,00 
E JOGO DE CORREMAO 
12M DE ALUMINIO SEMI-
NOVO - (19) 3935-1633
Desejo comprar crista-
leira antiga. Entrar em 
contato (19) 3834-1367
Vendo cama de solteiro 
madeira maciça ótimo 
estado. R$ 350,00 F.: (19) 
99259-1877 / 3017-5541
Vendo alto falante de 
carro. Valor a negocE97
Vendo 1 panela de arroz 
Japonesa grande Valor: 
R$150,00. F.: (19) 3834-
1367 - (19) 996489124
Vende-se título familiar 
do clube 9 de julho. Valor 
R$1.500,00. Sem pendên-
cias. F.:(19) 99681-2307
Vendo Bicicleta Scott 
Importada de R$2000,00 
por R$800,00. F.:(19) 
3935-6985
Vendo Portão de 3m X 
1,80. Valor: R$400,00. 
Tratar com Sonia. F.: (19) 
3935-1633
Vendo uma maquina de 
recarregar cartucho. Valor 
R$400,00. Tratar com 
Sonia. F.: (19) 3935-1633
Vendo uma porta de cor-
rer de vidro 1,60m. Valor: 
R$400,00. Tratar com 
Sonia. F.: (19) 3935-1633
Vendo uma televisão de 
14 polegadas de tubo Va-
lor: R$150,00. Tratar com 
Sonia. F.: (19) 3935-1633
Vendo um teclado Casio 
novo Valor: R$400,00. 
Tratar com Sonia. F.: (19) 
3935-1633
Vendo 12 metros de cor-
rimão em aluminio para 
escada. Valor R$300,00. 
Tratar com Sonia. F.: (19) 
3935-1633
Vendo 3 portas de ba-
nheiro sem batente. Valor 
R$70,00 (cada). Tratar 

com Sonia F.:(19) 3935-
1633
Vendo carrinho de chur-
rasqueira INOX. Valor: 
R$ 550,00. F.: 3875-
7624
Vendo Vidros diantei-
ra e traseira para carro 
modelo: Corcel. Valor: 
R$150,00 (cada) F.: (19) 
3875-7624 
Vendo DVDs ra ros , 
desenhos e ser iados 
R$0,80 cada. F.:(19) 
99193-2917 WhatsApp
Vendo Bacia branca de 
banheiro nova R$10,00. 
F . :  (19)  99193-2917 
WhatsApp
Vendo uma camera Tek-
-Pick, grava vídeo, som, 
tira foto, web cam nova 
na caixa. R$200,00. F.: 
(19) 99193-2917 What-
sApp
Vendo ventilador de pe-
destal. Valor: R$100,00 
F.: (19) 3834-1367 - (19) 
996489124
Vendo Tampo de Vidro 
1,50m X 1,50m. Vidro 
temperado 10mm. Valor: 
R$500,00 F.: (19) 3875-
4485 Odete
Vendo Máquina de cos-
tura Bri lhante. Valor: 
R$500,00 F.: (19) 3875-
4485 Odete
Vendo Tablet DL novo, 
com garantia de 3 me-
ses. Valor a negociar F.: 
(19) 3875-7624
Vendo Estante. Valor 
R$150,00. F.: (19) 3017-
4925 / (19) 99140-9237
 

Vendo Fiat Tempra SX 
modelo: 96/97 cor: Azul. 
Bom estado de conser-
vação. Kilometragem ori-
ginal. Valor: R$6.500,00 
F.: (19) 3875-9524
V e n d o  C a r r o  E t i o s 
HBXLS 1.5 Completo 
Modelo 2018 Cor: Branca 
Kilometragem: 17.659. 
Valor da tabela F.: (19) 
38757738
 

Ofereço-me como moto-
rista de van para viagens 
com cursos de passagei-
ros e escolares. Tratar 
com Rosane F.:  (19) 
99710-4661
Ofereço-me como pe-
dreiro, encanador, peque-
nos reparos na constru-
ção civil e pinturas. (19) 
98329-8580 (WHATS 
APP) Falar com João

empregos

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

CURRÍCULO PELO 
SELECAO@JOBLINERH.COM.BR

ACESSE NOSSO SITE: 
WWW.JOBLINERH.COM.BR

FONE: (19) 3834-8862 / 
3835-5215

AUXILIAR DE LIMPEZA  – Experi-
ência na função. Ensino fundamen-
tal. Residir em Indaiatuba. Disponi-
bilidade para trabalhar em turnos e 
aos finais de semana em limpeza 
de empresas e condomínios.
AUXILIAR DE PROCESSO - Experi-
ência em programação de máquina 
CNC nos comandos: Fanuc, Sie-
mens,  Fagor e Msc. Conhecimento 
em programar máquina de medir 
coordenadas (tridimensional). Co-
nhecimento em emissão de PPAP 
/ FMEA. Conhecimento em Solid 
works / Autocad. Conhecimentos 
em Excel/emissão indicadores. 
Residir em Indaiatuba ou região.
CONSULTOR (A) DE RECURSOS 
HUMANOS – Experiência em Re-
crutamento & Seleção. Desejável 
experiência anterior em Agências 
de empregos ou empresas de Ter-
ceirização. Residir em Indaiatuba, 
Salto ou Itu. CNH B. 
CONSULTOR (A) COMERCIAL – 
Experiência anterior em empresas 
do Ramo de Terceirização de 
Serviços de Limpeza e Portaria 
ou Agência de empregos. Expe-
riência em vendas de Serviços de 
Recrutamento & Seleção, tempo-
rários e terceirização. Residir em 
Indaiatuba. CNH categoria B. Irá 
dirigir os carros da empresa em 
Indaiatuba e região.
ESTOQUISTA – Ensino médio 
completo. Bons conhecimentos 
em Informática. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
LIDER DE LIMPEZA – Experiência 
na função. Ensino médio completo. 
Conhecimentos em escalas de 
trabalho. Residir em Indaiatuba.
MANDRILHADOR – Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
– Experiência em manutenção 
mecânica preventiva e corretiva de 
máquinas de usinagem. Curso téc-
nico ou profissionalizante na área 
de mecânica industrial. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE TORNO CNC – Ex-
periência na função. Curso de Me-
trologia e Leitura e Interpretação de 
desenho. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Disponibilidade de horário. 
RETIFICADOR – Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
SOLDADOR – Ensino médio com-
pleto. Experiência em Solda TIG 
e noções em Solda Inox. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. Desejável 
possuir Curso na área de solda e 
montagem.
VENDEDOR (A) - Experiência 
na área de vendas no Ramo de 
material para construção. Ensino 
médio completo. Conhecimentos 
com Informática. Residir em In-
daiatuba ou Salto.

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

selecionar a vaga para se 
candidatar.

RUA 13 DE MAIO, 720 - CEN-
TRO - INDAIATUBA / SP - CEP 

13.330-000 
 FONE/FAX: (19) 3875-3759

AJUDANTE GERAL (8515): 
ANALISTA DE QUALIDA-
DE (8523): 
APLICADOR/ ORÇAMEN-
TISTA DE DEDETIZAÇÃO 
(8497): 
ASSISTENTE DE DEPTO 
PESSOAL (8516): 
ASSISTENTE DE DEPTO 
PESSOAL JR. (8546): 
ASSISTENTE TÉCNICO 
DE MANUTENÇÃO (8484): 
AUXILIAR ADMINISTRATI-
VO (8531): 
AUXILIAR FISCAL (8514): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8528): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8319): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8539): 
AUXILIAR DE VENDAS 
(8544): 
ENG. DE DESENVOLVI-
MENTO DE PRODUTO 
(8506): 
GERENTE INDUSTRIAL 
(8525): 
G E R E N T E  D E  L O J A 
(8453): 
INSPETOR DE QUAL. /
CONTROLE DE QUAL CA-
BOS ÓPTICO (8433): 
MONTADOR ELÉTRICO 
(8501): 
MOTORISTA MOPP (8545): 
MOTORISTA “E” MOPP 
(8530): 
OPERADOR DE MÁQUI-
NAS (8503): 
OPERADOR DE MÁQUINA 
SERRA (8543): 
OPERADOR MULTIFUN-
CIONAL (8541): 
OPERADOR DE TELE-
MARKETING (8494): 
OPERADOR DE TORNO 
MECÂNICO (8536): 
PREPARADOR DE MÁQUI-
NAS (8457): 
TÉCNICO ELETROMECÂ-
NICO (8542): 
TÉC. MECÂNICO DE INJE-
TORAS (8510): 
TÉCNICO EM SEGURAN-
ÇA DO  TRABALHO (8529): 

Açougueiro
Ajudante de confeiteiro
Almoxarife
Assistente de vendas
Atendente de farmácia
Auxiliar de manutenção 
predial
Aux. técnico eletrônico
Balconista de açougue
Caminhoneiro carreteiro
Chefe Administrativo
Chefe de cozinha
Consultor de vendas
Cortador a mão
Costureira
Cozinheiro 
Empregada doméstica
Farmacêutico
Ferramenteiro
Garçon
Gerente de Farmácia 
Instalador hidráulico 
Manobrista
Mecânico de auto em 
geral
Mecânico de caminhão 
a diesel
Mecânico de refrigeração
Mecânico eletricista de 
automóveis
Motorista de caminhão
Operador de máquinas 
de construção civil e 
mineração
Pintor industrial
Recepcionista de hotel
Serrador de mármore
Soldador 
Vendedor

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 

empresa e dados da vaga 
comparecer ao Pat com 
todos os documentos.

Ofereço-me como insta-
lador de antenas digitais. 
Valor R$50,00 contato 
F.: (19) 98970-1976
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos crianças 
pessoas com necessi-
dades especiais pré-
-operatório e etc atendi-
mento hospitalar possui 
experiência e referên-
cia horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como pas-
sadeira e lavadeira de 
roupas e como cuidadora 
de de crianças. Atendo 
à domicílio ou em minha 
residência. Entrar em 
contato com Val (19) 
99448-0082 - whats app
Ofereço-me como lim-
peza e manutenção de 
piscinas e geral. F.: (19) 
98332-1025
Ofereço-me como faxi-
neira e passadora de 
roupas. Entrar em con-
tato no telefone (19) 
99595- 9448
Ofereço-me como jar-
dineiro roçada de chá-
caras e limpezas. (19) 
3875-7624
Ofereço-me como jar-
dineiro, pedreiro, en-
canador e eletricista . 
Tratar com Odair F.: (19) 
99776-6841
Ofereço-me como em-
p regada  domés t i ca . 
Tratar com Sonia F.: 
(19) 98265-1498 ou (19) 
98239-0199
Ofereço-me como ven-
dedor externo 10 anos 
de experiência F.: (19) 
98229-8807
Ofereço-me como Ca-
beleireira. Faço Escova 
Progressiva e Selamento 
sem formol. A partir de 
R$50,00. Atendo na Mo-
rada do Sol e também a 
domicílio. F.: (19) 99369-
5615 / (19) 3935-0499
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos pessoas 
com necessidades espe-
ciais enfermos e etc atendi-
mento Residencial e hospi-
talar possuo experiência e 
referência tratar com Talita 
(19) 98869 -4313
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