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Acontece amanhã, dia 16, das 8h às 17 horas, o ‘Dia D’ da Campanha Nacional de Multivacinação. É uma oportunidade de 
atualizar a carteirinha de vacinas de crianças e adolescentes. Com o slogan “Todo mundo unido fica mais protegido”, a campanha 
começou no dia 11 de setembro e segue até o dia 22 de setembro. Pág. 3

O 1º Encontro de Negó-
cios de Indaiatuba será rea-
lizado no dia 29 de setembro 
no Royal Palm Tower das 
8h30 às 11h30. As empresas 
interessadas em participar 
devem entrar em contato 
com a Ciesp até o dia 26 de 
setembro.

Pesquisa Mensal de Ser-
viços (PMS) realizada pelo 
IBGE divulgadas na quarta-
-feira, dia 13, aponta que o 
segmento de serviços presta-
dos as famílias como hotéis 
e restaurantes foi o único a 
crescer, 0,9%, em julho frente 
ao mês anterior. 

A 18ª Semana Municipal 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência será realizada 
de 19 a 27 de setembro pelo 
Conselho Municipal para 
Assuntos da Pessoa com De-
ficiência (Comdefi), ligado 
à Secretaria da Família e do 
Bem Estar Social. 

A HQ Fest acontece ama-
nhã, dia 16, das 9h às 18 horas 
no Shopping Parque Mall. O 
evento, que tem entrada gra-
tuita, reunirá diversas atrações 
relacionadas ao mundo de 
histórias em quadrinhos e co-
mics. Ainda haverá palestras 
e exposições de revistas.

A 53ª edição do passeio 
ciclo-turístico “Indaiatuba 
by Bike” acontece neste do-
mingo, dia 17, com saída às 
8 horas do estacionamento da 
Prefeitura. O evento é gratuito 
e para participar é só compa-
recer com a bicicleta no ponto 
de encontro. 

A Prefeitura de Indaia-
tuba e o Saae trabalham no 
desassoreamento dos lagos 
do Parque das Frutas, que 
são formados pelo córrego 
São Lourenço. O serviço foi 
iniciado quarta-feira (13) e a 
previsão é de que seja con-
cluído em dois meses. 

Em jogo válido pela 3ª fase 
do Campeonato Paulista da 
categoria Sub17, o Primavera 
venceu a equipe de Santos 
pelo placar de 1x0. O jogo 
ocorreu no estádio do Prima-
vera, Ítalo Mário Limonge, no 
último sábado, dia 9.

A equipe de ciclismo da Se-
cretaria de Esportes, participou 
no domingo, dia 10, da Prova 
Internacional Volta do ABCD, 
e conquistou cinco pódios. Na 
categoria Open feminino, a ci-
clista Cíntia Vidal cruzou a linha 
de chegada em primeiro lugar. 
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Primeiro encontro de 
negócios de Indaiatuba 
acontece dia 29

Serviços prestados as 
famílias tiveram alta 
de 0,9% em julho

Indaiatuba realiza 18ª 
Semana dos Direitos 
dos Deficientes

HQ Fest acontece 
amanhã com 
diversas atrações

“Indaiatuba by 
Bike” será neste 
domingo

Professor e aluno se desentendem 
em escola estadual

Preço médio da gasolina 
sobe e atinge recorde 

Saae inicia obra 
nos lagos do 
Parque das Frutas

Sub17 do Primavera 
vence o Santos em 
casa

Equipe local conquista 
cinco pódios na Volta 
Internacional 

Sábado é o ‘Dia D’ da Campanha de 
Multivacinação de crianças e adolescentes

Um aluno de 13 anos, estudante da escola estadual José de Campos, no Jardim Morada 
do Sol, disse ter sido agredido pelo professor de matemática na tarde de quarta-feira, 
dia 13. A denúncia foi feita pela mãe do garoto. Pág. 09A

O preço médio da gasolina para o consumidor brasileiro 
atingiu o valor recorde no ano de R$ 3,850 por litro. Os da-
dos são do Levantamento de Preços e de Margens de Co-
mercialização de Combustíveis (LPMCC) da ANP, feito en-
tre os dias 3 e 9 deste mês. Pág. 10A

Prefeitura e Observatório 
lançam campanha “Pare 
para o Pedestre” 

Pág. 03A
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Editorial

A consciência no trânsito 
deve ser em todos os meses! 

Debater ações em busca de um trânsito mais seguro nunca 
é demais, e o Observatório Nacional de Segurança Viária e a 
Prefeitura de Indaiatuba, através do Laço Amarelo, continuam 
a bater na tecla quanto à importância da responsabilidade e 
consciência no trânsito.

Desta vez a campanha tem como foco os pedestres que tam-
bém são grandes vítimas de muitos acidentes. A ação visa orientar 
tanto motoristas quanto o pedestre da importância de respeitar a 
sinalização e a faixa de pedestres.

Ter educação no trânsito é sem dúvidas essencial para a redu-
ção nos números de acidentes. Em Indaiatuba acontece quase que 
diariamente um acidente de trânsito, e os motivos muitas vezes 
são distrações ou desrespeitos a leis. Se todos tiverem consciência 
que o trânsito mata cerca de 500 mil pessoas todos os anos, talvez 
houvesse a mudança na postura e da forma de pensar de alguns 
motoristas. Seria uma hipocrisia dizer que um acidente com ví-
timas fatais é uma fatalidade, porque não é! Assume-se a culpa 
quando pega o carro embriagado; assume-se a culpa quando anda 
em alta velocidade; assume-se a culpa quando dirige utilizando 
o celular; entre outros diversos motivos.

Até mesmo uma peça que se solta de um carro em movimento 
ou um pneu que estoura e causa acidentes, é de “responsabilida-
de” do motorista que, na maioria das vezes, não fez a manutenção 
adequada no veículo.

Enfim, as mortes causadas pela imprudência dos motoristas 
são motivos de sobra para que algumas atitudes no trânsito sejam 
repensadas quando sentamos na frente do volante, no banco de 
uma motocicleta ou quando vamos atravessar uma via pública. 
Que a consciência no trânsito possa ser levada à risca todo os dias. 

Artigos

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

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

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.

16 SAB 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

16 SAB 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

17 DOM.   NÃO OPERA

18 SEG. 172 B/C Av. Francisco de Paula Leite DEF Nº 975

18 SEG. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia

18 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

18 SEG. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador

18 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

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

19 TER. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke

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

19 TER. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

19 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

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

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

20 QUAR. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

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

20 QUAR. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 

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

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

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

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

21 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

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

21 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

21 QUIN. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

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

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

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

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

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

22 SEX. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

22 SEX. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

RADARES DIAS - 16 A 22/09

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

REFORMA TRABALHISTA – CENÁRIO FAVORÁVEL AO 
EMPREGADOR

A evolução dos sistemas operacionais

A reforma foi aprovada em julho deste ano e pegou muita gente de surpresa, inclusive 
os seus defensores que contavam com um grande entrave no legislativo para sua aprovação.

Nesse artigo pretendo fazer uma análise jurídica independentemente da visão política 
do leitor. Não se busca no artigo dar razão a qualquer um dos lados, somente uma obser-
vação jurídica do tema aplicável no dia a dia dos atores que atuam na relação de trabalho.

Primeira alteração vista com bons olhos pelo empregador é o poder de negociar com 
o empregado, o que está sendo garantido por meio de instrumento coletivo, ou seja, pre-
valece o que ficou acordado entre as partes em detrimento do legislado. Outra alteração 
significativa é a de que o empregador poderá reduzir o intervalo para descanso e refeição 
em até 30 minutos por meio de acordo ou convenção coletiva, o que antes só era possível 
por meio de autorização expressa do Ministério do Trabalho e Emprego.

Também favorável ao empregador é a possibilidade de realizar acordo de banco de horas 
diretamente com o empregado não havendo necessidade de o sindicato intermediar. Ficou 
bom para o empregador, pois este poderá investir no banco de horas ao invés de pagar 
as horas extras ao empregado, muito embora o prazo para compensação esteja menor, 6 
meses. Por fim, outra alteração que o empresariado comemorou é a possibilidade de paga-
mento das verbas rescisórias após 10 dias do término do contrato, independentemente se 
o aviso prévio foi indenizado ou trabalhado.  Como será na prática? Não sabemos ainda. 
Somente o tempo para mostrar se a reforma dará certo ou não. Para o empregador, ficará 
o encargo de adaptar os contratos de trabalho ativo quando da vigência da reforma que 
começará em novembro deste ano.

Me lembro como se fosse ontem , meu primeiro computador pessoal foi o famoso e 
velho XT de tela verde, um teclado gigante que tenho até hoje guardado. No final dos 
anos 80,essas máquinas eram um sonho de consumo das pessoas da época. Mas adiante 
na década de 90 surgiram as primeiras versões do windows 3.11 “sistema operacional “ 
que deu origem aos famosos mouses de computador, que conhecemos hoje, onde era pos-
sível movimentar uma seta na tela , clicar em ícones para executar programas , deixando 
de lado as linhas de comando usadas com o teclado. Mas porque tanta nostalgia… ? rs..  
Recentemente a versão de sistema operacional chamada Windows 95 completou 22 anos 
de existência, que foi o maior sucesso da empresa Microsoft que lucrou com 40 milhões 
de cópias originais vendidas para a época. Imaginem 40 milhões de computadores co-
nectados na década de 90 , muito não acham ? Agora não dá para imaginar o quanto de 
dinheiro essa empresa lucrou com uma boa idéia ?. Essa versão de sistema operacional 
mudou completamente  a forma que as pessoas interagiam com o computador. Li recen-
temente um matéria que no mundo existem apenas 7 computadores rodando windows 
95 que estão conectados à internet  todos eles localizados em Taiwan ‘fonte  techtudo’, 
mas existem vários computadores que podem estar em funcionamento no mundo todo 
, porém offi-line. A Microsoft desde então aprimorou todas as suas ferramentas e apli-
cativos com o famoso Windows 10 ,que segundo a empresa, não será mais nomeado 
como windows 11 , 12 , etc e permanecerá com as atualizações para os usuários sem 
a mudança de versões. Em comemoração aos 22 anos do Windows 95 , você poderá 
testar o mesmo em um site criado para esse fim. O endereço é https://win95.ajf.me/  
Essa evolução é muito importante porque nos dias de hoje, empresas e usuários de 
computadores pessoais se aprofundem no mundo digital e desfrutem ainda mais 
experiência que a internet tem a nos oferecem, seja para seu negócio ou lazer. 

Você acha o transito 
de Indaiatuba 
seguro? Por quê?

Enquete

 “Não. Pessoal não respeita o 
ciclista, não respeitam a pref-
erencial”
Francisco José Alves de Souza, 
28 anos , Vigilante

“Indaiatuba evoluiu muito e as 
infraestruturas do trânsito não 
comportam mais, nos horários 
de pico é caótico”
Gabrie l  Biazn,  22  anos , 
Agente de Manutenção

“Não. Motorista não respeit-
am os motociclistas, falta de 
atenção, nem os pedestres estão 
seguros”
Elisangela Mangano, 34 anos , 
Auxiliar de Embalagem

“Sim. Ruas bem sinalizadas, o 
pedestre respeita o motorista”
Edivaldo Pereira dos Santos, 
47 anos, Personal Traine

 “Seguro, porém muita gente 
não respeita passando no farol 
fechado”
Luiz Carlos dos Santos, 53 
anos , Aposentado

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING
(19)9.9648-1883 -  Rádio Nextel 89*76644 
www.signatreinamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Formação de Treinadores e Palestrantes.
Eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra: se você está vivo, não terminou. (Richard Bach.) 

HÁ VAGAS NO MERCADO
Qualquer profissão, emprego ou carreira precisa de homens que não percam a sua indi-

vidualidade perante as multidões; que sejam persuasivos e não tenham medo de dizer não, 
ainda que o mundo inteiro diga sim; de homens que, sem prejuízo dos altos desígnios de 
que estão imbuídos, não permitam que a atividade demasiada de uma faculdade prejudique 
ou paralise o desenvolvimento das restantes, mutilando dessa maneira o equilíbrio da vida. 
Precisamos de homens superiores à sua vocação, homens que não considerem esta unica-
mente como meio de subsistência, mas que se sirvam dela, também, para cultivar a razão, 
fortalecer a vontade e disciplinar o caráter. São homens destemidos, sem qualquer ponta 
de covardia em qualquer dos seus aspectos, que nos faltem falta; homens equilibrados, sem 
fraqueza nem defeitos que diminuam o seu valor ou neutralizem as suas capacidades; ho-
mens que estejam desenvolvidos harmônica e simetricamente, e não apliquem todas as suas 
energias em uma determinada qualidade, consentindo que as outras se atrofiem e morram; 
homens cuja amplitude espiritual seja não encarar as coisas unilateralmente e exprimam 
as suas teorias com senso comum, de modo que a educação escolar não prejudique a sua 
vida prática; homens que prefiram a essência à circunstância e a realidade à aparência e 
prezem o seu bom nome como um tesouro de extraordinário valor. Mesmo que todo mundo 
esteja fazendo uma coisa errada, ela ainda assim continua errada. Conheça os trabalhos de 
desenvolvimento da Signa Treinamentos. - www.signatreinamentos.com.br - Trevisan José
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Campanha “Pare para o 
pedestre” acontece de 
18 a 25 de setembro

ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI

ARQUIVO/ ELIANDRO FIGUEIRA – RIC/PMI

Campanha incentiva o motorista a respeitar a faixa de pedestre

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

DIREITOS

Indaiatuba realiza a 18ª 
Semana dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência

O prefeito Nilson Gaspar (PMDB) reuniu a imprensa para divulgar a programação do município durante a Semana Nacional de Trânsito

Semana visa comemorar o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência

A Prefeitura em par-
ceria com o Obser-
vatório Nacional de 

Segurança Viária (ONSV) 
realizará entre os dias 18 
e 25 setembro a campanha 
“Pare para o pedestre. É se-
guro. É gentil. É lei”. A ação 
acontece durante a Semana 
Nacional de Trânsito.

De acordo com o diretor 
presidente do ONSV, José 
Aurélio Ramalho, o objetivo 
é incentivar os condutores 
de veículos a respeitarem o 
pedestre e, ao mesmo tempo, 
incentivar o pedestre a usar 
sempre a faixa para atraves-
sar as vias. 

Segundo o prefeito Nil-
son Gaspar (PMDB) o pe-
destre é o foco das ações que 
acontecerão na Semana do 
Trânsito que irá possibilitar 
o desenvolvimento de um 
trabalho conjunto voltado à 
educação no trânsito. “Essas 
ações visam uma mudança 
de cultura, uma mudança de 
hábito da população e sabe-
mos que isso não é possível 
da noite para o dia. Nesta 
Semana vamos trabalhar o 
tema de uma forma mais 
abrangente para tentarmos 
criar o hábito dos indaiatu-
banos respeitarem a faixa de 
pedestres”, explicou. 

Gaspar também reforçou 
que a campanha deve ser 

contínua no município, pa-
ralela a outras campanhas 
desenvolvidas em parceria 
com o Observatório, den-
tro do programa Município 
Laço Amarelo, e também 
do trabalho de educação no 
trânsito que já é desenvol-
vido nas escolas da Rede 
Municipal.

Para  o  secre tár io  de 
Obras e Vias Públicas, Ro-
benilton Oliveira Lima, a 
ideia é aproveitar a Semana 
Nacional do Trânsito para 
trabalhar a campanha de 
forma mais efetiva de forma 
a trazer a segurança a todos 
os envolvidos no trânsito. 
“Temos uma equipe do De-
partamento de Trânsito que 
irá para as ruas fazer esse 
trabalho de conscientização, 
tanto de condutores como de 
pedestres. Vamos tentar fa-
zer com que essa mudança de 
comportamento seja notada 
em Indaiatuba o mais rápido 
possível”, acrescentou.

Conforme dados do Por-
tal Iris do Observatório Na-
cional de Segurança Vi-
ária, as estatísticas atuais 
mostram que no Brasil as 
principais vítimas dos aci-
dentes de carros estão em 
motocicletas e carros, mas o 
número de pedestres mortos 
em 2015 chegou a quase sete 
mil pessoas, ou seja, foram 
19 pedestres mortos por dia 
nesse ano em todo território 
nacional. No Estado de São 
Paulo o número de mortes 

de pedestres envolvidos em 
acidentes de trânsito no mes-
mo ano foi de 1.590 pessoas. 

Ações
A programação  se rá 

aberta dia 18, às 14h, com 
a palestra “Harmonia no 
Trânsito”, ministrada no 
auditório da Fiec (Fundação 
Indaiatubana de Educação 
e Cultura). Durante toda a 
semana haverá abordagens 
educativas à pedestres e 
condutores.

Além da palestra que o 
Centro de Treinamento da 
Honda realizará na Fiec, no 
dia 18, das 9h às 11h, acon-
tecerá uma abordagem a pe-
destres no cruzamento da rua 
XV de Novembro com a rua 
Bernardino de Campos. A 
mesma abordagem será feita 
diariamente até o dia 25, em 
outros pontos da cidade de 
grande movimentação, como 
a praça Prudente de Moraes, 
passarela do Polo Shopping, 
Terminal Rodoviário, Par-
que Ecológico e nas princi-
pais avenidas da cidade. 

O Comdefi (Conselho 
Municipal para Assuntos 
da Pessoa com Deficiência) 
promoverá ações de cons-
cientização no Shopping 
Jaraguá, Parque Mall e tam-
bém no Centro, além de 
uma caminhada no Parque 
Ecológico no dia 23, e uma 
vivência como portador de 
deficiência na praça Pruden-
te de Moraes, dia 27.

A AbColinas, outra par-
ceira da Prefeitura na reali-
zação da Semana do Trân-
sito, estará coordenando 
abordagens a pedestres na 
passarela do Polo Shopping 
e na praça Dom Pedro, blitze 
educativas em avenidas, no 
início do Parque Ecológico 
e no Parque Temático, e 
também na praça do pedágio. 

A Fiec (Fundação Indaia-
tubana de Educação e Cultu-
ra) participará das atividades 
da Semana do Trânsito com 
o Circuito Saúde, que será 
realizado no Parque Temá-
tico, dia 24. Os alunos de 
Enfermagem farão aferição 
de pressão arterial e testes 
de diabetes na população que 
passar pelo local. A AbCo-
linas fará parte do Circuito 
Saúde, com blitz educativas.

A Câmara Municipal de 
Indaiatuba, o Centro de Trei-
namento da Honda, grupos 
de Escoteiros Indaiá e Falcão 
Azul, o Saae (Serviço Au-
tônomo de Água e Esgotos) 
e a Guarda Civil também 
são parceiros da Semana de 
Trânsito em Indaiatuba.

Durante o período, a Pre-
feitura e o Observatório 
farão a divulgação de cam-
panhas educativas em out-
doors, flyers, faixas e-mail-
MKT/Facebook, um totem 
na avenida Presidente Var-
gas próximo da entrada da 
cidade, além de full banners 
nos sites da Prefeitura e do 
Observatório.

A 18ª Semana Municipal 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência será realizada de 
19 a 27 de setembro pelo Con-
selho Municipal para Assuntos 
da Pessoa com Deficiência 
(Comdefi), ligado à Secretaria 
da Família e do Bem Estar 
Social. O evento visa come-
morar o Dia Nacional da Luta 
das Pessoas com Deficiência. 
Durante a semana serão pro-
movidas ações que visam à 
divulgação dos direitos da 
pessoa com deficiência.

De acordo com a organi-
zação do evento, o objetivo 
da Semana é comemorar esse 
dia. “Queremos conscientizar 
a população sobre os direitos 
das pessoas com deficiências, 
buscando assim, uma socie-
dade mais justa e igualitária”, 
afirma a doutora Lucia Benito, 
da OAB de Indaiatuba.

No dia 19 ocorre no Parque 
Mall, Shopping Jaraguá e Pra-
ça Prudente de Moraes, às 10h, 
o lançamento de uma campa-
nha de conscientização em 
respeito às vagas reservadas 
para pessoas com deficiência.

No dia 21, às 19h, haverá 
uma sessão gratuita do filme 
“João - O Maestro”, no Polo 
Shopping, e após haverá um 
bate papo.

Já no dia 22, às 14h, os jo-
vens das entidades não gover-
namentais e governamentais 

que desenvolvem projetos com 
pessoas com deficiência assis-
tirão gratuitamente uma sessão 
de Cinema no Cine Topázio, no 
Polo Shopping.

No dia 23, será feita uma 
ação integrada no Parque Eco-
lógico, das 8h30 às 15h, com 
as seguintes atividades: alon-
gamento; caminhada; zumba; 
atividades artísticas; esportes 
adaptados; show musical; ven-
da de artesanato; lazer com a 
equipe da Secretaria de Espor-
tes; e barracas das entidades/
alimentação. 

Por fim, no dia 27, acon-
tece às 9h, o evento “Viven-
ciando o Centro Comercial”, 
cujo objetivo é sensibilizar 
a população, comerciantes 
e autoridades do Poder Pú-
blico quanto às dificuldades 
encontradas pelas pessoas 
com deficiência (cadeirantes, 
deficientes visuais e auditivos) 
e pessoas com baixa mobili-
dade, no centro comercial do 
município. 

Para a realização do per-
curso da vivência sensorial 
serão disponibilizadas aos 
participantes: cadeiras de 
rodas, bengalas, andadores, 
“vendas” para os olhos e ou-
tros materiais. 

O percurso tem início na 
Praça Prudente de Moraes e 
seguirá pela Rua 24 de Maio 
até finalizar na Rodoviária.
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BOLSAS
Objetivo promove concurso 
de bolsas para o ensino 
médio noturno

cidade

Primeiro encontro de 
negócios de Indaiatuba 
acontece dia 29
O evento será no Royal Palm Tower das 8h30 às 11h30

GIULIANO MIRANDA RIC/PMI

DIVULGAÇÃO
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O 1º Encontro de Ne-
gócios de Indaia-
tuba será realizado 

no dia 29 de setembro no 
Royal Palm Tower das 8h30 
às 11h30. As empresas in-
teressadas em participar 
devem entrar em contato 
com a Ciesp até o dia 26 
de setembro e o valor de 
participação é R$100, para 
associados do Ciesp. Já para 
não associados o valor co-
brado será de R$200. Para 
informações (19) 3935-8931 
ou 3935-7711 ou gerencia@
ciespindaiatuba.com.br. 

Os participantes do even-
to serão beneficiados com o 
networking, a visibilidade da 
marca; grande possibilidade 
de incrementar negócios e 
aumentar suas vendas e ainda 
recebem o livro do evento 
com as informações de todos 
os participantes. A ideia da 
Secretaria de Governo é ajudar 
as indústrias a fomentar novos 
negócios, aumentar a visibilida-
de de Indaiatuba na região e es-
treitar as relações entre o poder 
público e o meio empresarial.

A novidade este ano são 
os Líderes de mesa. São em-
presas convidadas pelo Ciesp 
Indaiatuba, com indicação 
da Prefeitura, para serem um 
atrativo a mais e valorização 
do Encontro. Esses líderes são 
compradores de grandes em-
presas da cidade ou da região 
e que já confirmaram presença. 
São eles: Lenovo; Kion; SEW; 
Schott; Colocon e o próprio 
hotel Royal Palm Tower que 
sedia o Encontro. Os líderes 
permanecerão sentados em 
mesas exclusivas durante todo 

o evento, recebendo os par-
ticipantes que se revezarão 
apresentando seus portfólios.

O encontro é realizado pela 
Prefeitura de Indaiatuba junto 
com a Diretoria de Produtos, 
Serviços e Negócios do Ciesp 
São Paulo e também recebe 
apoio do Sesi e Senai de In-
daiatuba, além do Sebrae local.

 
Reuniões

Serão distribuídas unifor-
memente (nº de participantes 
x nº de mesas), onde cada 
empresário se apresenta 

em até um minuto em cada 
mesa, de maneira que consi-
ga se apresentar para todos 
os participantes sem repeti-
ção entre eles e não só para 
as empresas líderes.

Cada sessão de reunião 
terá sua duração de acordo 
com o número de participan-
tes na mesa, podendo levar 
de 10 a 15 minutos.

Durante todo o evento, 
haverá no telão a projeção 
do mapa de distribuição das 
reuniões, bem como o tempo 
das mesmas.

Encontro de Negócio visa ajudar as indústrias a fomentar novos negócios

No dia 07 de outubro, às 8h, 
será promovido o Concurso de 
Bolsas para o Ensino Médio 
Noturno do Colégio Objetivo 
Indaiatuba, tanto para alunos 
da rede pública como para os 
da rede particular que estejam 
cursando do 9º ano à 2ª série 
do Ensino Médio. 

O Ensino Médio Noturno é 
a oportunidade para os alunos 
que querem uma boa prepa-
ração para os vestibulares, 
inclusive para aqueles que não 
se enquadram nos critérios do 
sistema de cotas implantado 
nas universidades federais e 
que agora começam a ser ado-
tados, gradativamente, pelas 
universidades estaduais. 

Desde 2012, a Lei nº 
12.711/2012, conhecida como 
a Lei de Cotas, garante a reserva 
de 50% das matrículas por curso 
e turno nas 59 universidades fe-
derais e 38 institutos federais de 
educação, ciência e tecnologia a 
alunos oriundos integralmente 
do ensino médio público, em 
cursos regulares ou da educação 
de jovens e adultos.

De lá para cá, as universidades 
públicas estaduais também estão 

implantando o próprio sistema de 
cotas. Entretanto, ainda há muitas 
dúvidas sobre o assunto e, por 
isso, é importante que o vestibu-
lando esteja atento aos critérios 
adotados em cada caso.

Nessa ação do governo que 
visa a facilitar o ingresso na 
universidade pública e para 
garantir o direito a quem real-
mente necessita, existem alguns 
critérios que são desconhecidos 
do público em geral, como as 
regras para as cotas sociais que 
analisam a renda mensal per 
capita da família. 

As inscrições para o Con-
curso de Bolsas para o Ensino 
Médio Noturno do Objetivo 
Indaiatuba são gratuitas e devem 
ser feitas até o dia 05/10/17, no 
site do Colégio: www.objeti-
voindaiatuba.com.br. “Aqui os 
alunos encontram a melhor in-
fraestrutura, plantões de dúvidas 
diários, simulados periódicos, 
escolas de esportes, coral e teatro, 
professores especializados em 
vestibulares, Núcleo de Apoio ao 
Vestibulando e Orientação pro-
fissional e pedagógica”, explica 
a coordenadora do Ensino Médio 
Noturno, Jade Rosa.

O Ensino Médio Noturno é a oportunidade para os alunos que querem 
uma boa preparação para os vestibulares
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Cores & Coisas um novo conceito 
de loja chega em Indaiatuba

Tropicalismo foi o tema do sarau cultural do Colégio Montreal 
INAUGURAÇÃO SARAU

Para ser imunizado, basta comparecer a qualquer uma UBS nos horários 
indicados portando a carteira de vacinação 

Professores e alunos se apresentando no Sarau Cultural do Colégio 
Montreal que abordou o Tropicalismo

Sábado é o “Dia D” da Campanha 
de Multivacinação 

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

DIVULGAÇÃO

Intuito é estimular a atualização da carteirinha de vacinas de crianças e adolescentes
DENISE KATAHIRA
Especial para o Mais Expressão
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Acontece amanhã, 
dia 16, das 8h às 
17 horas, o ‘Dia 

D’ da Campanha Nacional 
de Multivacinação. É uma 
oportunidade de atualizar 
a carteirinha de vacinas de 
crianças e adolescentes. 

Com o slogan “Todo mun-
do unido fica mais protegido”, 
a campanha começou no dia 
11 de setembro e segue até o 
dia 22 de setembro. A meta 
é resgatar todas a crianças e 
adolescentes não vacinados e, 
com isso, iniciar ou completar 
os esquemas de imunização.

Em Indaiatuba as Unidades 
de Saúde (UBS) que estarão 
participando são: UBS Ando-
rinhas; UBS Beto Spana; UBS 
CS II; UBS Jardim de Fáveri; 
UBS Integrado; PSF Andori-
nhas; e PSF Beto Spana.

Para ser imunizado, basta 
comparecer a qualquer uma 
das Unidades Básicas de 
Saúde nos horários indicados 
portando a carteirinha de 
vacinas e um documento de 
identificação com foto.

Entre as vacinas ofereci-
das estão BCG; VIP; VOPb; 

Pneumocócica 10 Valente; 
Meningocócica C conjugada; 
Febre Amarela; Tríplice Viral; 
Tetra Viral ou Tríplice Viral + 
Varicela (atenuada); DTP; He-
patite A e Varicela; Hepatite B; 
dT; dTpa; e HPV. Já as vacinas 
SCR, a Pentavalente e a contra 
o Rotavírus Humano, ainda não 
foram enviadas pelo Ministério 
da Saúde ao Grupo de Vigilân-
cia Epidemiológica do Estado 
de São Paulo (GVE-SP), e por 

isso não foram repassadas as 
Secretarias Municipais de Saú-
de. Portanto podem estar em 
falta quando forem procuradas 
nas UBS. A situação deve ser 
regularizada nos próximos dias.

Ainda amanhã, das 8h às 
12 horas, a Emeb Profª Maria 
Benedicta Guimarães, no Jar-
dim Teotônio Vilela, e a Emeb 
Profª Laura Fahl Corrêa, no 
Parque das Nações, também 
serão postos da Campanha 

Nacional de Multivacinação e 
irão disponibilizar as vacinas 
direcionadas ao público ado-
lescentes. As vacinas dispo-
níveis são: HPV; Meningite 
C; Hepatite B; Dupla Adulto 
(Difteria e Tétano); e SCR (Sa-
rampo, Caxumba e Rubéola). 

Além das duas escolas ci-
tadas e das unidades de saúde, 
neste sábado, uma equipe tam-
bém estará aplicando as vaci-
nas indicadas para o público 
adolescente no Ponto Azul, das 
9h às 13h.

Mudanças
Em 2017, o Ministério da 

Saúde fez alterações no esque-
ma vacinal e, por isso, orienta 
os pais a irem aos postos de 
saúde para checar a caderneta 
de vacinação. Houve alteração 
nas vacinas meningocócica C, 
pneumocócica 10 valente, Pa-
piloma Vírus Humano (HPV), 
febre amarela e dTpa.

No caso da meningocócica 
C para crianças, o reforço, que 
era administrado aos 12 meses 
agora pode ser feito até os 4 
anos. As primeiras duas doses 
continuam sendo realizadas aos 
3 e 5 meses. Para os adolescen-
tes, agora é oferecido um refor-
ço que pode ser administrado de 
12 a 13 anos de idade.

A pneumocócica 10 valente 
para crianças sofreu redução de 
três doses e passou a ser admi-
nistrada em duas (2 e 4 meses), 
com um reforço preferencial-
mente aos 12 meses, mas que 
pode ser recebido até os 4 anos.

A febre amarela também 
mudou de duas para apenas 
uma dose para todas as fai-
xas etárias.

Já a vacinação contra o 
HPV, para crianças e ado-
lescentes, passou de três para 
duas doses, com intervalo de 

Confira as UBS que participam da ação:
No “Dia D” da campanha, sábado, 16 de setembro, das 8h às 17h
UBS e PSF Andorinhas (Rua Lavieiro Giuzio, n° 360 – Jar-
dim Andorinhas)
UBS e PSF Beto Spana (Avenida da Saudade, n° 2.734 – 
Beto Spana)
UBS CS II (Rua Max Hergert, n° 770 – Centro)
UBS Jardim de Fáveri (Av. Ester, n° 1.433 – Jardim de Fáveri)
UBS Integrado (Avenida da Saudade, n° 1.121 – Bairro 
Jardim Campos Sales)
Durante a semana, de 11 até 22 de setembro, das 8h às 16h:
UBS e PSF Andorinhas (Rua Lavieiro Giuzio, n° 360 – Jar-
dim Andorinhas)
UBS e PSF Beto Spana (Avenida da Saudade, n° 2.734 – 
Beto Spana)
UBS e PSF Vila Cosmos (Rua Pedro Damiano, n° 327 – Vila 
Cosmos)
UBS CS II (Rua Max Hergert, n° 770 – Centro)
UBS Jardim de Fáveri (Av. Ester, n° 1.433 – Jardim de Fáveri)
UBS Integrado (Avenida da Saudade, n° 1.121 – Bairro 
Jardim Campos Sales)

seis meses entre elas, para 
meninas saudáveis de 9 a 14 
anos. O ministério ressalta 
que a proteção só acontece 
com o esquema completo 
após duas doses. Houve ainda 
a inclusão de meninos de 11 
a 14 anos no calendário de 
vacinação contra o HPV.

Para as adolescentes ges-
tantes também está disponível 
uma dose da vacina dTpa, a 
partir da vigésima semana de 
gestação.

Inaugura amanhã, dia 16, a 
nova loja Cores & Coisas. Um 
espaço onde o cliente encontrará 
alguma “coisa” que goste!

A Cores & Coisas é uma 
curadoria de peças de decoração, 
moda infantil e presentes que fo-
ram escolhidos com carinho por 
Sandra Brianti, sua idealizadora. 
Sandra, executiva do mercado 
financeiro, tomou a decisão de 
empreender em suas paixões 
que vem sendo desenvolvido 
em suas viagens para destinos 
exóticos e diferentes culturas.

O nome Cores & Coisas 
já diz o que vai encontrar, um 
misto de peças coloridas que 
compõem um ambiente alegre, 
diferenciado e onde o cliente 
pode exercitar sua criatividade 
com a mistura de temas e estilos. 
“Prezamos pela liberdade de 
expressão e de escolha e acre-
ditamos que a mistura de estilos 
pode trazer mais ‘cor’ à nossa 

vida”, disse Sandra. “Costuma 
também dizer que a loja é um es-
paço à ser explorado”, completa.

A loja possui peças a partir de 
R$ 22 até R$ 398. Entre os produ-
tos pode-se encontrar na Cores & 
Coisas lanternas marroquinas ou 
porta-retratos até peças de decora-
ção como a luminária de teto. De 
acordo com a idealizadora a esco-
lha de Indaiatuba é porque passou 
sua infância na cidade e depois 
de uma longa temporada em São 
Paulo, retorna para o município, 
onde tem família e amigos.

A Cores & Coisas está loca-
lizada na Avenida Conceição, 
2981, próxima a Padaria Suiça e 
ao Hortifurti Oba. A loja funcio-
na de segunda a sexta-feira, das 
9h às 18 horas, e aos sábados das 
9h às 14 horas. Siga pelas redes 
sociais facebook.com/lojacore-
secoisas ou @lojacoresecoisas. 
Para maiores informações (19) 
3834.5386 / (19) 9.8448.4772.

O 2º Sarau Cultural do 
Colégio Montreal, realizado 
no dia 6 de setembro, abordou 
o Tropicalismo, o movimento 
musical que surgiu no final da 
década de 1960 e que também 
influenciou outras esferas cul-
turais, como artes plásticas, 
cinema e poesia.

Participaram do Sarau os 
alunos do 6º ano à 3ª série do 
Ensino Médio, com apresenta-
ções de música, canto, teatro, 
dança, declamação de poesias 
e exposição de quadros.  

Toda a equipe pedagógica 
se envolveu no projeto. A 
professora de História, Ana 
Maria Soares, conta que os 
alunos do 9º ano estudaram 
o conceito do Tropicalismo, 
a importância do movimento 
para o Brasil, seus destaques e 
os principais discos. “Foi uma 
delícia fazer esse trabalho! 
Desenvolver o senso crítico 
dos alunos, fazê-los entender 
o contexto histórico, o signifi-

cado das letras, foi tudo muito 
interessante. Os alunos ficaram 
encantados com a inteligência 
dos artistas com as palavras, 
para poderem driblar a censura 
da época. Esse aprendizado 
eles nunca vão esquecer!”, 
afirma a professora. 

A professora de Literatura, 
Virgínia Castro, trabalhou com 
os alunos do 6º ano à 3ª série 
do Ensino Médio a poesia dos 
poetas marginais, da década 
de 1970. “Os alunos esta-
vam muito motivados! Eles 
gostaram muito dos poemas 
enfáticos e bem-humorados 
do Tropicalismo, que é um 
movimento que normalmente é 
trabalhado somente na 3ª série 
do Ensino Médio, mas por oca-
sião do Sarau, todos tiveram a 
oportunidade de conhecer com 
naturalidade. Foi muito baca-
na!”, ressalta Virgínia. 

A aluna Beatriz Araújo, 
da 2ª série do Ensino Médio, 
gostou muito de participar. 

“O Sarau deste ano foi sen-
sacional! Achei que o tema 
abordado foi muito interessan-
te e nos proporcionou várias 
reflexões. Tudo foi muito belo, 
as músicas, os poemas e as 
peças de teatro. Ouvi muitos 
comentários positivos, que me 
deixaram bem feliz e realizada. 
Foi um projeto que me ajudou 
bastante a entender como fun-
cionou esse período e o que 
isso causou na sociedade”, 
considera a aluna. 

“O Sarau Cultural é um 
momento muito especial, que 
proporciona alegria e prazer 
a toda comunidade escolar. 
Reúne diversas formas de ma-
nifestações artísticas e desperta 
a sensibilidade de quem está 
participando ou assistindo. É 
uma oportunidade muito rica 
para aprender, descobrir e 
vivenciar novas experiências”, 
declara Mauricéia Pereira, 
coordenadora pedagógica do 
Colégio Montreal. 
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Passeio ciclo-turístico 
“Indaiatuba by Bike” 
será neste domingo
O evento é gratuito e para participar é só comparecer com a bicicleta no ponto de encontro 
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Crianças da Rede 
Municipal de Ensino 
realizarão teste de visão

MUTIRÃO

Na ocasião 400 crianças da Rede Municipal de Ensino, com idades 
entre 5 e 11 anos, serão submetidas ao teste

A 53ª edição do passeio 
ciclo-turístico “Indaiatuba 
by Bike” acontece neste do-
mingo, dia 17, com saída às 
8 horas do estacionamento 
da Prefeitura. O evento é 
gratuito e para participar é 
só comparecer com a bici-
cleta no ponto de encontro. 

Nesta edição o percurso 
urbano/rural, de moderada 

A Prefeitura de Indaia-
tuba promoverá um mutirão 
para a realização de testes de 
acuidade visual amanhã, dia 
16, das 8h às 12 horas nas 
Emebs Profª Maria Benedicta 
Guimarães, no Jardim Teo-
tônio Vilela, e Profª Laura 
Fahl Corrêa, no Parque das 
Nações, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação e a 
Clínica de Olhos Ben Vista.

Na ocasião 400 crianças 
da Rede Municipal de Ensi-
no, com idades entre 5 e 11 
anos, serão submetidas ao 
teste, que tem o objetivo de 
detectar precocemente pro-
blemas visuais, foram indica-
das pelas unidades escolares 
do município. “São crianças 
cujos professores observaram 
algum tipo de dificuldade no 
dia a dia da escola, e houve a 
indicação para que se fizesse 
o teste de acuidade visual e o 
posterior acompanhamento 

com o especialista, quando 
necessário”, explicou a en-
fermeira e coordenadora do 
Programa Saúde na Escola, 
Edineia Ramos Fernandes.

Após os testes, que serão 
realizados por médicos resi-
dentes em oftalmologia, os 
casos em que for detectado 
algum tipo de alteração serão 
encaminhados para consulta 
com um oftalmologista, que 
será agendada no mesmo dia.

Na última semana 120 
profissionais de saúde, en-
tre agentes comunitários, 
enfermeiros e técnicos de 
enfermagem da Rede Muni-
cipal de Saúde participaram 
de um treinamento que teve 
como objetivo capacitá-los 
para a realização do teste de 
acuidade visual nas escolas, 
creches e unidades de saúde 
do município, ação realizada 
rotineiramente como parte 
integrante do Programa Saú-
de na Escola, do Ministério 
da Saúde.

dificuldade, será de aproxi-
madamente 17 km. A peda-
lada é indicada para maiores 
de 12 anos (menores de-
verão estar acompanhados 
dos responsáveis) com bi-
cicletas tipo Mountain Bike 
revisadas. Em caso de chuva 
o passeio será cancelado.

O trajeto seguirá pelo 
Parque Ecológico com des-
tino ao futuro Parque do 
Mirim. Chegando à represa 
haverá o plantio de 150 de 

mudas de árvores e depois 
os participantes retornarão 
ao ponto de partida. A du-
ração será de aproximada-
mente 3 horas e meia, com 
paradas para hidratação ao 
longo do percurso. 

O passeio conta o apoio 
do Departamento de Trânsi-
to, Ambulância, Saae (Ser-
viço Autônomo de Água e 
Esgoto), além das Secreta-
rias de Cultura, Esportes e 
Saúde.

Passeio
O projeto foi criado há mais 

de sete anos pelo Departamento 
de Turismo da Prefeitura Mu-
nicipal e ganha mais adeptos 
a cada edição. É uma ótima 
opção de lazer para toda a fa-
mília com uma programação 
que alterna trajetos urbanos e 
rurais, com diferentes níveis 
de dificuldade, sempre con-
templando pontos de interesse 
turístico, cultural e ambiental 
além de proporcionar atividade 
física. Aqueles que tiverem in-
teresse podem se inscrever no 
link:  www.indaiatuba.sp.gov.
br/cultura/turismo/inscricao  
para receber informações sobre 
as próximas edições.

Nesta edição o percurso urbano/rural, de moderada dificuldade, 
será de aproximadamente 17 km
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Espaço Fiore: Especialista em 
tratamento facial

JME

GIULIANO MIRANDA  RIC/PMI

Clínica oferece profissionais altamente qualificados para atender os diversos tratamentos 

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

SERVIÇO OBRA

Saae e Prefeitura iniciam desassoreamento 
dos lagos do Parque das Frutas

Prefeitura trabalha na pavimentação de 
trecho da Rodovia Lix da Cunha

DENISE KATAHIRA
Especial para o Mais Expressão
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Espaço Fiore oferece diversos tratamentos faciais com profissionais altamente qualificados

O serviço foi iniciado quarta-feira (13) e a previsão é de que seja concluído em dois meses

O Espaço Fiore é uma 
clínica especiali-
zada em diversos 

tratamentos faciais e ofere-
ce profissionais altamente 
qualificados para atender os 
diversos tratamentos que a 
clínica   oferece.

Com o objetivo de atender 
à necessidade específica de 
cada pessoa, o Espaço Fio-
re realiza, em sua primeira 
consulta, uma avaliação indi-
cando qual tratamento deverá 
ser feito.

De acordo com a pro-
prietária, Claudia Santos, a 
avaliação inicial é feita com 
a lâmpada de Wood que nada 
mais é que um aparelho que 
auxilia no diagnóstico das 
discromias da pele. Através de 
uma irradiação luminosa emi-
tida pela lâmpada de Wood, 
pode-se determinar se existe 
uma alteração hipercrômica 
que indica se está em nível 
epidérmico ou dérmico.

A utilização da lâmpada 

mortas e milium da pele, e 
deve ser feita em espaço de 
tempo determinado pelo pro-
fissional. “Todos os tipos de 
peles recebem muito bem esse 
procedimento e a limpeza bem 
realizada ajuda no equilíbrio 
das pelas secas, normal, ole-
osa e mista”, explica Claudia.

Após a limpeza, é utilizado 
o tratamento de laserterapia 
que auxilia na aceleração em 
processos de cicatrização, 
edema, diminuição da dor, 
rejuvenescimento facial, hi-
dratação facial, entre outros. 
“Os resultados são excelentes 
e superam as expectativas por 
não ser um tratamento invasi-
vo”, conta Claudia.

Já a fototerapia oferece 
diversos benefícios tanto te-
rapêuticos como estéticos e 
oferece excelentes resultados 
por atingir as camadas mais 
profundas da pele permitindo 
a estimulação e reparação teci-
dual. O tratamento utiliza três 
cores de luz e cada uma traz 
um tipo de benefício à pele: 
Vermelha tem ação bioesti-
mulante e regeneradora, pro-
movendo o rejuvenescimento 

das células. É muito utilizada 
para combater as linhas de 
expressão e a flacidez porque 
promove estímulo ao coláge-
no; Azul é excelente para o 
tratamento de peles acneicas, 
possui comprimento de onda 
favorece a ação bactericida 
e oxigenante;  e Amarela ou 
âmbar  tem ação drenante. 
Ela melhora a circulação 
sanguínea e linfática, diminui 
edemas, estimula a hidratação 
e tem efeito calmante, sendo 
indicada para peles sensíveis 
ou para quem tem problemas 
como a rosácea.

Para conhecer ou saber 
mais sobre os tratamentos 
faciais que o Espaço Fiore 
oferece basta entrar em con-
tato pelo telefone (19) 99173-
3928. O Espaço Fiore funcio-
na de terça a sexta-feira, das 
9h às 18 horas, e aos sábados 
das 8h às 13 horas, e está 
localizado na Rua Almirante 
Barroso, 362, Vila Georgina, 
Indaiatuba. Siga o Espaço 
Fiore nas redes sociais pelo 
www.facebook.com/espaco-
fioreestetica e pelo instagram 
@espaçofiore.

ajuda a definir a extensão, o 
grau e a localização da lesão 
pigmentar de modo rápido e 
prático. Para um bom diag-
nóstico o exame deve ser 
realizado em local escuro 

(pois a fluorescência só pode 
ser verificada desse modo). 
“Com isso consigo focar em 
qual tratamento a cliente pre-
cisa para sua pele atendendo 
assim as suas necessidades”, 

disse Claudia.
A limpeza de pele que o 

Espaço Fiore oferece é uma 
limpeza profissional profunda 
que auxilia na remoção de 
cravos, impurezas, células 

A Prefeitura de Indaia-
tuba e o Saae (Serviço Au-
tônomo de Água e Esgotos) 
trabalham no desassorea-
mento dos lagos do Parque 
das Frutas, que são formados 
pelo córrego São Lourenço. 
O serviço foi iniciado quar-
ta-feira (13) e a previsão é 
de que seja concluído em 
dois meses. 

Conforme explicou o pre-
feito Nilson Gaspar, o desas-
soreamento traz inúmeros 

benefícios aos mananciais. 
“Entre esses benefícios estão 
o aumento do volume de re-
servação, melhora a qualida-
de da água, ao retirar o lixo e 
material orgânico decompos-
to depositado, e revitaliza as 
nascentes”, destacou.

O assoreamento acontece 
principalmente devido a res-
tos de material de construção 
que ficam nas calçadas e com 
a chuva e o vento, a areia, 
terra e o entulho descem 

pelas galerias pluviais e aca-
bam no Parque Ecológico. 

Gaspar informou, tam-
bém, que todo o material 
retirado do fundo dos lagos 
é levado para o Aterro Sa-
nitário, onde passa por um 
processo de secagem e é 
reaproveitado nos jardins 
e nos plantios feitos pela 
Prefeitura e pelo Saae. “Uti-
lizamos esse composto como 
fertilizante para nossas áreas 
verdes”, finalizou o prefeito.

A Prefeitura de Indaiatu-
ba deve concluir até amanhã 
(16) a obra de pavimentação 
de mais um trecho da rodo-
via Lix da Cunha (SP-073), 
no bairro Tombadouro. O 
asfalto beneficiou cerca de 
500 metros lineares da rodo-
via, interligando o Conjunto 
Habitacional Caminho da 
Luz ao trecho da SP-073 que 
já é pavimentado. As obras 
preliminares incluíram a 
instalação de uma travessia 
em aduelas no local. 

O trecho de asfalto que 
a Prefeitura está concluin-
do vai até o final do bairro 
Caminho da Luz, atendendo 
uma solicitação dos mora-
dores do local, que sofriam 
com a poeira nas épocas de 
seca e também com a lama, 
em períodos de chuvas in-
tensas.

A obra haverá continui-
dade na pavimentação da 
Lix da Cunha e a avenida 
será interligada à IDT 334, 
que dá acesso à empresa 
Plastek. 

Atualmente a SP-073 
conta com um trecho asfal-
tado de aproximadamente 
800 metros lineares, partindo 
da avenida Ezequiel Monto-
anelli até a marginal da rodo-
via Engenheiro Ermênio de 
Oliveira Penteado (SP-75), 

na altura da alça de acesso à 
avenida Presidente Vargas.

Para a parte da rodovia 
que ficou sem asfalto foi feita 
a limpeza de mato dos acos-
tamentos e também a recupe-
ração das saídas de água que 
fazem a drenagem do trecho.
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polícia

Professor e aluno se 
desentendem em escola 
estadual
Aluno disse ter sido agredido pelo professor na tarde de quarta-feira
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Presos que utilizam tornozeleira eletrônica 
podem ter que custear seu monitoramento

PROPOSTA

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

COMANDO UNO/COMANDO NOTÍCIA

SECRETARIA DE JUSTICA/DIVULGAÇÃO

Um aluno de 13 anos es-
tudante da escola esta-
dual José de Campos, 

no Jardim Morada do Sol, disse 
ter sido agredido pelo professor 
de matemática na tarde de quar-
ta-feira, dia 13.

Segundo o relato do garo-
to à mãe e para o Boletim de 
Ocorrência, o professor estava 
o levando para a diretoria, 
mas passou uma “rasteira” e 
depois, para levantá-lo, pegou 
no pescoço e o tirou do chão. 
Ainda segundo o adolescente, 
o agressor disse que não era 
para contar o caso “porque eu 
posso até ir preso, mas você vai 
para o hospital”. Nem a escola 
e nem o professor se manifes-
taram sobre o caso.

A Diretoria Regional de 
Ensino de Capivari - respon-
sável pelas escolas estaduais 
de Indaiatuba - afirmou, via 
assessoria de imprensa, que os 
responsáveis pelo aluno foram 
chamados imediatamente, que 
houve uma reunião entre eles, 
a direção e o professor e que o 
caso está sendo acompanhado 
pela coordenação da escola.

A mãe contou que o profes-
sor chegou e perguntou se ele 
tinha terminado a lição, mas o 
aluno ainda não tinha conse-
guido. “Foi quando o profes-

sor pegou ele pelo braço e o 
arrastou até a diretoria. Acho 
que ele estava muito nervoso e 
deu uma rasteira nele”, conta a 
mãe do estudante.

O pior momento, segundo 
conta a mãe, foi quando o 
educador teria pegado o ado-
lescente pelo pescoço. “Chegou 
a tirar o meu filho do chão. Os 
colegas de sala não viram a 
agressão, mas perceberam o 
pescoço dele vermelho”, diz. 
“Quando ele percebeu que tinha 
feito algo errado, voltou para a 
sala e o obrigou a ficar lá até 15 
horas, quando a aula acabou e o 
meu filho foi contar tudo para a 
diretora”, prossegue.

“A escola e a diretora estão 
dando toda a assistência possí-

vel, mas o que eu quero é que 
este professor seja afastado. 
Meu filho gostava muito dele, 
mas achei um absurdo que isso 
tenha acontecido”, encerra.

Um Boletim de Ocorrência 
foi feito na Delegacia de Mu-
lher, por se tratar de um menor 
de idade, e o adolescente pas-
sou por um exame no Instituto 
Médico Legal (IML) na tarde 
desta quinta-feira (14).

Apesar de nem a escola 
e nem o professor terem se 
manifestado, a mãe contou à 
reportagem que a versão do 
professor ficou registrada tam-
bém na própria escola. “Lá, ele 
disse que meu filho escorregou 
e ele tentou impedir que ele ca-
ísse pegando no pescoço”, diz.

Nota da Diretoria de 
Ensino de Capivari

A Diretoria Regional de 
Ensino de Capivari esclare-
ce que a direção da Escola 
Estadual José de Campos 
acionou prontamente os 
responsáveis pelo aluno 
para esclarecer os fatos. O 
professor também foi convo-
cado para uma reunião junto 
a equipe gestora. A direção 
abriu uma averiguação para 
verificar as acusações. A 
unidade intensificará os tra-
balhos já realizados de pre-
venção a conflitos, promoção 
de atividades restaurativas 
e cultura de paz. O caso é 
acompanhado pela supervi-
são da escola.

Condenados que são monitorados 
eletronicamente poderão ter que 
assumir as despesas referentes à 
manutenção desses equipamentos. 
O Projeto de Lei do Senado (PLS) 
310/2016 foi aprovado na Comissão 
e Justiça (CCJ) do Senado nesta 
quarta-feira, dia 13, em caráter ter-
minativo. Caso não haja recurso para 
votação em plenário, o texto seguirá 
direto para a Câmara dos Deputados.

A proposta de autoria do senador 
Paulo Bauer (PSDB-SC), estabelece 
que os custos com o monitoramento 
possam ser descontados do salário 
que o preso recebe pelo trabalho 
remunerado que ele exerce.

Dados do primeiro diagnóstico 
nacional sobre monitoração eletrô-
nica do Departamento Penitenciário 
Nacional (Depen), reproduzidos na 

justificativa da proposta, atestam 
que atualmente existem cerca de dez 
situações em que os presos no Brasil 
são monitorados, somando mais de 
18 mil pessoas sobre vigilância. O 
estudo também aponta que são gas-
tos em média R$ 300 por mês para 
monitorar condenados. O principal 
item utilizado na monitoração é a 
tornozeleira eletrônica.

Na justificativa, Bauer afirmou 
que os recursos investidos nesse 
programa chegam em torno de R$ 
23 milhões e que abrigam até 40 
mil pessoas. “O gasto com a ma-
nutenção do monitoramento eletrô-
nico representa 12% das despesas 
de um condenado encarcerado, a 
sociedade brasileira não pode e 
não deve arcar com esse custo”, 
justificou o senador.

A proposta estabelece que os custos com o monitoramen-
to possam ser descontados do salário que o preso recebe 
pelo trabalho remunerado que exercer 

Caso ocorreu na Escola Estadual José de Campos, 
no Jardim Morada do Sol
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Preço médio da gasolina 
sobe e atinge recorde 
para o consumidor
Valor atingiu o valor recorde no ano de R$ 3,850 por litro
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Segmento de serviços prestados as família teve 
alta de 0,9% em julho

ALTA

LOUCAS DE ALEGRIA - Abrindo o “17º Festival de Filmes Italia-
nos” * -  Comédia Dramática  -  Classificação 14 anos  -  116 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (14):   15h00  /  19h30. *Atenção - ingresso:  
um kilo de alimento não perecível, doado à “Associação Beneficente 
Irmã Dulce”
............................................................................................................
FEITO NA AMÉRICA - Lançamento  -  Ação  -  Classificação 16 
anos -  115 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (14)  a  Quarta (20):   17h05  /  21h25
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (14),  Sexta (15),  Segunda (18),  Terça (19)  
e  Quarta (20): 18h45. Sábado (16)  e  Domingo (17):   14h15  /  18h45
............................................................................................................
O QUE SERÁ DE NOZES? 2 - Lançamento  -  Animação  -  Clas-
sificação livre -  91 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (14),  Sexta (15),  Segunda (18),  Terça (19)  e  
Quarta (20): 17h20. Sábado (16)  e  Domingo (17):   13h35  /  17h20
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (14)  a  Quarta (20):   14h50
............................................................................................................
EM DEFESA DE CRISTO - Lançamento  -  Drama  -  Classificação 
12 anos -  112 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (14)  a  Quarta (20):   15h45  /  20h25
............................................................................................................
AMITYVILLE - O DESPERTAR * - Lançamento  -  Terror / Sus-
pense  -  Classificação 14 anos -  85 minutos
*Atenção especial aos horários e versões deste filme:
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (14),  Domingo (17)   e   Quarta (20):   19h20
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (14)   e   Quarta (20):   21h50
Sexta (15),  Segunda (18)  e  Terça (19):   19h20  /  21h50
Sábado (16):   14h30  /  19h20  /  21h50
Domingo (17):   14h30  /  21h50
............................................................................................................
COMO NOSSOS PAIS - Estreia  -  Drama  -  Classificação 14 anos  
-  106 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Sexta (15)  a  Quarta (20):   18h05  /  20h30. 
*Excepcionalmente na quinta, dia 14, este filme não será exibido 
no Jaraguá.
............................................................................................................
O ESTRANHO QUE NÓS AMAMOS - Sessão do Cineclube In-
daiatuba* -  Drama  -  Classificação 14 anos  -  93 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (16):   14h30. *Atenção: para o Cineclube 
os ingressos tem preço de R$ 12,00 para o público em geral. Maiores 
de 60 anos pagam ingresso promocional R$ 6,00
............................................................................................................
LINO - UMA AVENTURA DE SETE VIDAS - 2ª semana  -  Ani-
mação  -  Classificação livre -  93 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sexta (15),  Segunda (18),  Terça (19)  e  Quarta 
(20): 15h40. Sábado (16)  e  Domingo (17):   14h00  /  16h05. *Excep-
cionalmente na quinta, dia 14, este filme não será exibido no Jaraguá.
............................................................................................................
POLÍCIA FEDERAL - A LEI É PARA TODOS - 2ª semana  -  
Thriller de Ação  -  Classificação 12 anos  -  115 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (14)  a  Quarta (20):   16h15 /  18h45  /  21h10
............................................................................................................
IT - A COISA - 2ª semana  -  Terror / Suspense  -  Classificação 16 
anos -  135 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (14)  a  Quarta (20):   21h45
Polo Shopping: Quinta (14)  a  Quarta (20):   19h50
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (14)  a  Quarta (20):   16h35  /  20h00
Polo Shopping: Quinta (14)  a  Quarta (20):   15h20  /  18h25  /  21h30
............................................................................................................
EMOJI - O FILME - 3ª semana  -  Animação  -  Classificação livre 
-  92 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (14),  Sexta (15),  Segunda (18),  Terça (19)  
e  Quarta (20): 19h20. Sábado (16)  e  Domingo (17):   15h20  /  19h20
Polo Shopping: Quinta (14),  Sexta (15),  Segunda (18),  Terça (19)  e  
Quarta (20): 18h05. Sábado (16)  e  Domingo (17):   14h00  /  18h05
............................................................................................................
ATÔMICA - 3ª semana  -  Ação  -  Classificação 16 anos -  115 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (14)  a  Quarta (20):   16h45
............................................................................................................

CINEMA

A pesquisa encontrou preço mínimo de venda da gasolina de R$ 3,149 
e máximo de R$ 4,950

O preço médio da ga-
solina para o con-
sumidor brasileiro 

atingiu o valor recorde no 
ano de R$ 3,850 por litro. Os 
dados são do Levantamento 
de Preços e de Margens de 
Comercialização de Combus-
tíveis (LPMCC) da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP), feito entre os dias 3 
e 9 deste mês e divulgado no 
dia 12.

A pesquisa analisou 3.160 
postos e encontrou preço 
mínimo de venda da gasolina 
de R$ 3,149 e máximo de R$ 
4,950. Para as distribuidoras, 
o preço médio da gasolina por 
litro alcançou R$ 3,410.

Em relação ao etanol, o 
preço médio por litro vendi-
do para consumo foi de R$ 
2,612 na semana pesquisada, 
atingindo valor de R$ 2,265 
na distribuidora. Já o litro de 
diesel chegou ao consumi-
dor pelo preço médio de R$ 
3,150 e à distribuidora por 
R$ 2,759.

O Levantamento de Pre-
ços e Margens de Comer-

cialização de Combustíveis 
abrange preços pesquisados 
em 459 localidades brasi-
leiras.

O preço nas bombas refle-
tem os reajustes feitos pela 
Petrobras nas refinarias. A 
estatal aumentou em 2,06% o 
valor da gasolina vendido aos 
postos de combustível na se-
mana, considerando reajustes 
feitos até sexta-feira, dia 9. 

A Petrobras muda dia-
riamente o preço do com-
bustível na refinaria, mas a 
decisão de repassar ou não 
o valor para o consumidor é 
dos postos de combustíveis.

Tendências 
A Petrobras reajustou três 

vezes o preço da gasolina e 
do diesel nas refinarias desde 
o dia 9. Nesse período a Pe-
trobras aumento novamente 
os preços dos dois combustí-
veis, mas reduziu os valores 
na terça-feira, 12, e teve uma 
nova redução nos preços na 
quarta-feira, dia 13.

No acumulado do mês, já 
considerando as mudanças 
dos últimos dias, o preço da 
gasolina nas refinarias au-
mentou em 5,14%. Já o diesel 
subiu 4,8% no mês.

Pesquisa Mensal de Ser-
viços (PMS) realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatísticas (IBGE) 
divulgadas ontem, dia 13, 
aponta que o segmento de 
serviços prestados as famí-
lias como hotéis, restauran-
tes, atividades esportivas e 
outros, foi o único a cres-
cer, 0,9%, em julho frente 
ao mês anterior. 

O analista da Coorde-
nação de Serviços e Co-
mércio do IBGE, Roberto 
Saldanha, explica um dos 
aspectos que influenciaram 
os resultados da PMS: “Ju-
lho foi o último mês para 
saque das contas inativas do 
FGTS (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço), por-

tanto podemos considerar 
que a melhora na renda das 
famílias contribuiu para o 
aumento no consumo de 
serviços”.

Enquanto os serviços 
prestados às famílias cresce-
ram, as atividades turísticas 
tiveram queda de 2,1% em 
relação a junho, e de 5,0% 
na comparação a julho de 
2016. Apesar de julho ser 
um período de férias esco-
lares, o que estimularia as 
viagens e as hospedagens no 
país, Saldanha ressalta que 
esse segmento está com um 
histórico predominantemen-
te negativo. “Entre outros 
motivos, por causa da infla-
ção no preço das passagens 
aéreas em julho”, disse.



11AMais Expressão

esportes

DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br

LUIS TURATI

DIVULGAÇÃO

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

Sub17 do Primavera 
vence o Santos em casa

“Hora do Esporte”, da Rádio Jornal, estreia novo formato

Equipe local conquista cinco pódios na 
Volta Internacional do ABCD

VITÓRIANOVIDADE

CICLISMO

TABELÃO

Jogadores do Limpa Mais vencem Restaurante Caipirão por 4X2 
pela categoria Adulto

Minicampo do Clube 9 
contabiliza 87 gols
Rodada realizada no fim de semana, dias 9 e 10, contou com 14 partidas

Os campos do Clube 
9 de Julho se enche-
ram de adrenalina 

e emoção com a realização 
de mais uma temporada de 
jogos do Campeonato de Fu-
tebol de Minicampo Maior 
Seguros. A rodada que acon-
teceu no fim de semana, dias 
9 e 10, rendeu 87 bolas na rede 
em 14 partidas.

Dando início as atividades 
no gramado, as equipes pela 
categoria Adulto disputaram 
três jogos, nos quais, a Sanare 
Serviço de Saúde venceu a 
Faculdade Max Planck por 
3X2, o Restaurante Caipirão 
perdeu para o Limpa Mais 
por 4X2 e a Ford Tempo 
marcou 5 gols contra 4 da 
Sorvetes Saint Luiger.

A competição pela categoria 
Veterano também foi acirrada. 

18º Campeonato Liga Regional Aifa GR Marquinhos 

Rodada amanhã, dia 16, na Sol-Sol  
 
Horário    Partida    Divisão 
12h50    APS Bolivia x Outro Iskema     3ªB
13h50    Futshow/Col.Meta x Klorofila Futsal    3ªA
14h40     União Tribuna B x ML. Infor/Drog Unifarma     1ª
15h30 A. Oliveira/C.Carnes Lorenzo x S. Grillos/Tam.Tintas     1ª
16h20    Sol Sol x Flamengo/Desp. Marq.     1ª
17h10    Meninos G.5 x Kautela/Bonatelha    1ª

Rodada amanhã, dia 16, Ginásio M.Esportes
 
Horário    Partida    Divisão 
12h50    DeuruimFutsal x Real Sporting F.C 3ª C
13h50    Napoli Futsal x Tancredo Neves  3ªC
14h40     The Rocket x U.Audax/ Esc. Atenas 2ª  
15h30    ProjetoRestitui x n. Aliança Xii Junho 1ª
16h20    União Z. Leste x Celtic/Central MF 3ª C
17h10    Invictus Futsal x Projeto Restitui B 3ªB
18h00        Olimpic S.da Terra x Zenit Futsal 3ªA

Rodada amanhã, dia 16, Ginásio C. Aldrovandi

Horário    Partida    Divisão 
12h50    Unidos B.Gaucho x Colégio Conquista 3ªA
13h50    Unidos da Cecap x Barcemilona Futsal 3ªB
14h40    BVB Desp. Pacheli x CEBI/VM  2ª
15h30    Clube 9 de Julho x Juventus Real Mala 2ª
16h20    Tapiratiba/LBC x Tenis de Ouro  2ª
17h10    R5/Salg. Neves x Carvalhada Futsal 2ª

2ª Fase Copa Integração Reduzino Climatizador

Rodada domingo, dia 17

Horário  Partida   Campo        
11h00  Ponte Preta x LBC Ponte Preta
11h00       XV Novembro x Manchester XV de Novembro
11h00       Santa Cruz x Família SPQV Osan
11h00       Independente x Atlético Oliveira    Belo Horizonte 
 

O confronto entre a SS Silveira 
e D.D. Max terminou em em-
pate por 1X1, enquanto que a 
Luxafit Transportes ganhou da 
Karcher Center Altex por 5X0. 
Em seguida, a GPS Imóveis e 
a JR Celulares/Pinguim saíram 
de campo empatadas em 3X3 
e a Centermaq conquistou a 
vitória de goleada, colocando 
15 bolas na rede contra 1 da 
Atento Segurança e Serviços. A 
Embalimp também pontuou, ao 
vencer a Smart Ar Condiciona-
do por 5X0.

Os jogadores pela categoria 
Máster fecharam a rodada com 
seis partidas, que obtiveram os 
resultados: Juninhos Camisetas 
2X4 Vidraçaria Kyoto; Tec-
nosemillas 4X1 Big Strong/
Freegelo; Colégio Meta 0X7 
Madeireira Madelasca; Casa 
das Embalagens 4X2 Alves 
Hair; Hot Dog Tio Lau 2X4 
Lanchonete Chega Mais e Ja-
citara 2X1 Grupo Marquinhos.

Em jogo válido pela 3ª 
fase do Campeonato Paulista 
da categoria Sub17, o Pri-
mavera venceu a equipe de 
Santos pelo placar de 1x0. O 
jogo ocorreu no estádio do 
Primavera, Ítalo Mário Li-
monge, no último sábado, dia 
9.  Com o resultado a equipe 
assumiu a segunda colocação 
do grupo.

A partida foi bem dis-
putada com os dois times 
procurando o gol a todo o 
momento, mas quem saiu 
com resultado positivo foi a 
equipe da casa que fez o gol 
na etapa inicial com Habraão.

Com resultado o time da 
casa assumiu a 2° colocação 
do grupo 21. Além do Pri-
mavera, as equipes Inter de 
Limeira, Santos e Mauaense 
também estão no grupo 21.

A Inter de Limeira é líder 
do grupo com três pontos. 
Em segundo lugar vem o 
Primavera com também com 
três pontos perdendo apenas 
no critério de desempate. 
Santos e Mauaense ainda não 
pontuaram no grupo.

O próximo jogo da equipe 
será amanhã, às 11 horas, 
contra a Inter de Limeira em 
Limeira.

A equipe de ciclismo da 
Secretaria de Esportes, par-
ticipou no domingo, dia 10, 
da Prova Internacional Volta 
do ABCD, e conquistou 
cinco pódios. Na categoria 
Open feminino, a ciclista 
Cíntia Vidal cruzou a linha 
de chegada em primeiro 

lugar. Na Júnior, Bruno de 
Sá foi o terceiro colocado. 
Os atletas Antônio Garcia e 
Milton Takahara, foram 1º e 
2º lugares, respectivamente, 
na Máster A. Armando Reis 
Camargo chegou em segun-
do lugar na Máster B. 

Os ciclistas Carlos Je-

fé ter ,  Cleber  Marqui to , 
Douglas Calefo, Antônio 
Sérgio, Nicola Amorezano, 
Fernando Arruda, Bárbara 
Bianca e Gideoni Monteiro 
(que retornou da Europa 
recentemente) na categoria 
Elite também participaram 
da prova. 

O programa “Hora do 
Esporte”, da Rádio Jornal, 
estreou com novo formato 
no dia 5. Exibido entre terça 
a sexta-feira, das 18h às 19 
horas, AM 1470, a atração 
passa a ter novos quadros e 
maior abrangência de mo-
dalidades. Os responsáveis 
pelo programa, tanto na par-
te editorial como comercial, 
são os jornalistas Danilo Te-
zoto, Hugo Antoneli Junior 
e Jean Martins.

Entre as novidades está 
justamente a maior cobertura 
de outros esportes, conforme 
explica Tezoto. “Queremos 
ser a voz do esporte amador 
de Indaiatuba nas ondas de 
rádio. Os ouvintes podem ter 
certeza que terão a melhor 
cobertura possível dos mais 
diversos esportes além do 
futebol”, afirma. “Também 

diferencial na atração. “Nós 
também transmitimos o pro-
grama via Facebook ao vivo 
(facebook.com/horadoespor-
teindaiatuba), o que aumenta 

o nosso alcance e a intera-
tividade com os ouvintes”, 
comenta Jean. “Essa visibi-
lidade só traz benefícios ao 
esporte amador da cidade 
e também aos empresários 
que acreditarem no projeto 
do programa, que tem mais 
visibilidade”, completa. 

A busca por parceiros 
comerciais e sugestões con-
tinua. “Quem quiser entrar 
em contato, pode falar di-
retamente com o Danilo, 
o Jean ou comigo mesmo. 
Além das redes sociais, 
temos o email horadoespor-
teindaiatuba@gmail.com 
para receber estas sugestões 
e dúvidas”, informa Hugo.

traremos novidades como 
novos quadros e convidados 
especiais como comentaris-
tas e entrevistados.”

As redes sociais são um 

Os responsáveis pelo programa são os jornalistas Hugo Antoneli 
Junior, Jean Martins e Danilo Tezoto
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cultura e lazer

HQ Fest acontece amanhã 
com diversas atrações
Evento ocorre das 9h às 18h no Shopping Parque Mall, com entrada gratuita

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

ELIANDRO FIGUEIRA – RIC/ PMI

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

O quadrinhista Luke Ross, artista exclusivo no Brasil da Marvel, estará 
no HQ Fest neste sábado

Tarde de música eletrônica ocorre na Concha Acústica

Fatec Indaiatuba promove Game Day no dia 23

MÚSICA

ATRAÇÃO

Horóscopo de 15 a 21/09 Por Alex Costa Guimarães

Esta semana tende a ser agitada com o risco de gerar 
confusões, pois está havendo uma finalização de situações 
que podem estar relacionados a algum acordo ou contrato. 
Não é um bom momento para começar as coisas, mas para 
planejar, já que estará mais sociável e comunicativo.  O 

amor continua intenso nessa fase, apontando uma fase de paixões fortes 
e intenso envolvimento. 

O taurino precisa manter os gastos sob controle, enfrentando 
pequenas dificuldades financeiras nos próximos dias. O 
momento pede paciência, pois também é um período de 
finalizações, e é possível que novas mudanças decisivas e 
transformadoras ocorram em seu ambiente de trabalho. No 
amor, uma nova fase tende a começar, deixando o nativo mais aberto, e 
sociável para os assuntos amorosos.

Esta semana pode fazer uma diminuição do pique do nativo 
de gêmes. Isso pode trazer uma baixa de energia e sua saúde 
pode ficar fragilizada, se não houver cuidados. Economize 
sua energia, evite os excessos até mesmo de coisas conside-
radas saudáveis. Suas emoções podem estar mais instáveis 

principalmente no trato familiar. Mudanças em seus bens e imóveis.

O nativo tem seu modo de se comunicar mais facilitado por 
estas semanas e suas ideias são expressas de forma mais 
eficaz. Momento bom para firmar contratos, e conclusão de 
contratos anteriores podem ser sentidos. Há possbilidade 
de melhorias financeiras através destes contratos com em-
presas, clubes ou instituições. Irá trabalhar mais intensamente por muito 
tempo, mas isso facilitará seu desenvolvimento material. 

O leonino estará com suas possibilidades abertas às oportu-
nidades de ganhos facilitadas. Esta é uma fase de aquisições 
e organização de bens, que podem criar estabilidade à sua 
vida material. Em termos afetivos, um romance do passado 
pode vir a tona e ter novo significado em sua vida. Nesta 
fase, o leonino não irá querer aventuras amorosas, desejará 

maior estabilidade.

O virginiano estará focado nos fatos que envolverão seu 
trabalho e sua saúde. Alguns começam um planejamento 
que pode culminar com uma grande mudança de casa, 
cidade, ou mesmo país a longo prazo. Sua vida financeira 
pode ter melhoras significativas por estes dias. Acordos 
materiais podem ajudar nesse momento. Emocionalmente, 
o nativo ainda se sente confuso, e prefere não mexer nessa caixa.

O libriano começa agora um ciclo que força o nativo a buscar 
por renovação no seus conhecimentos e nos estudos que 
podem ser renovados. Sendo assim, estará mais focado em 
estudos, viagens e acordos e negociações. O nativo estará 
mais introspectivo e sem muito jogo de cintura. Amizades 

podem ajudar nesse momento. Está na hora de rever sua vida profissional 
e colocar seus planos em prática.

O escorpiano está com muitos compromissos sociais e 
novas amizades podem ser concretizadas. Pode ser que o 
nativo seja convidado a chefiar ou gerenciar um projeto em 
equipe, que pode trazer progresso e crescimento profissio-
nal. Alguns escorpianos desenvolvem projetos sociais que 
trarão crescimento e novas estruturas financeiras aos nativos. Mas tudo 
isso, vem com um esforço, pois o trabalho será intenso. 

O sagitariano pode estar pra receber uma promoção ou o 
convite para participar de novos projetos. O momento é de 
progresso mas ao mesmo tempo de muita pressão em sua car-
reira profissional. Nesta fase, pode ocorrer fatos inesperados 
e causar surpresa ao sagitariano. Vida familiar impactante.

O capricorniano continua sua fase de renovação de 
energia vital e aumento do otimismo. Um projeto pode 
começar a ser posto em prática. Momento bom, que 
facilita viagens para longe e os contatos com pessoas 
de longe. Novos projetos podem cair em suas mãos. Sua 
saúde precisa ser cultivada, pois sua força física pode 
cair e seu sistema imunológico ficar debilitado.

O Aquariano passa a sentir uma liberdade em seu peito, 
mágoas são liberadas, porém, é dado a uma séries de 
atitudes, alguns fatos que criaram tais situações são 
melhor digeridas pelo nativo. Momento positivo de 
benefícios emocionais e financeiros. Alguns aquarianos 
pedem divorcio ou rescindem contratos nesse período.

O pisciano estará mais atraente e seus relacionamentos 
(namoro, casamento, sociedade e parcerias comerciais) 
podem entrar em uma nova fase, podendo conhecer uma 
pessoa que mexerá com os sentimentos do nativo. Nessa 
fase pode oficialir um namoro. Sua vida social expande e 
novas amizades podem ocorrer. 

A HQ Fest acontece 
amanhã, dia 16, das 
9h às 18 horas no 

Shopping Parque Mall. O 
evento, que tem entrada gra-
tuita, reunirá diversas atra-
ções relacionadas ao mundo 
de histórias em quadrinhos 
e comics. 

No dia os participantes 
poderão assistir palestras 
e conferir exposições de 
revistas e outros produtos li-
gados ao mundo dos quadri-
nhos. Ainda no evento esta-
rão presentes profissionais 
da área, além de cosplays 
(pessoas que se fantasiam 
inspirados em personagens 
dos quadrinhos e comics).

Uma das principais atra-
ções do HQ Fest é o “Bate 
Papo HQ”, que conta com a 
presença de grandes nomes 
dos quadrinhos como: Luke 
Ross, artista exclusivo no 
Brasil da Marvel;  Paulo 
Maffia, jornalista e editor 
Disney da Editora Abril; 
Pedro Mauro, dos Estúdios 
Paul  Santa-Donato-NY; 
Sergio Bonelli Editor; e 

organizadores, Moacir Tor-
res, o objetivo é trazer para 
Indaiatuba um evento que 
proporcione interação dos 
fãs com os artistas. “Espe-
ramos que as pessoas que 
curtem histórias em quadri-
nhos e comics prestigiem 
o nosso evento, pois está 
sendo organizado para re-
ceber esse público, além de 
pessoas que não conhecem e 
tem interesse em saber mais 
sobre HQ”, disse.

Ainda de acordo com 
Torres, são esperados para 
o dia cerca de mil pessoas.

A atração conta com o 
apoio do Shopping Parque 
Mall, Editora Abril, site 
Nerd Interior, Colégio Epis-
teme e do Geek´s Bar.

Programação
9h: Abertura
11h: Painel com Marcos Kimura
14h: Painel com Lauda Ferreira
14h30: Abelar Nagil – Grafite 
ao vivo com os participantes
15h: Painel com Pedro Mauro
16h: Painel com Paulo Maffia
17h: Painel com Luke Ross
17h30: Desfile de cosplays
18h: Encerramento

Laudo Ferreira da Editora 
Globo.

No total, mais de 60 qua-
drinhistas das mais diversas 
tendências e estilos, irão 

participar do evento.
O HQ Fest ainda contará 

com desfile de cosplay que 
acontece, às 17h30.

De acordo com um dos 

A Prefeitura de Indaia-
tuba promove “Tardes da 
E-Music” (Música Eletrô-
nica) com os DJ´s Gui Wit-
tckind, Wilton (Sacerdot) 
e koZaboa (Caio Noize e 
Mauricio). O evento é gra-
tuito e acontece amanhã, 
dia 16, das 17h às 21h, na 
concha acústica do Parque 

Ecológico .  Em caso  de 
chuva a apresentação será 
cancelada. 

A tarde de música ele-
trônica tem como finalida-
de integrar ação cultural e 
social, através da música, 
com referência ao Museu de 
Música Eletrônica Moderna 
(Frankfurt – ALE).

“Tardes da E-Music” acontece das 17h 
às 21 horas com participação gratuita

A Fatec Indaiatuba irá 
realizar no próximo dia 23 
de setembro o Game Day que 
será realizado pelos cursos de 
Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas e Redes de Computa-
dores. O evento tem início às 
9 horas, com entrada gratuita, 

e aberto ao público em geral. 
O evento reunirá compe-

tidores de Counter Strike 1.6, 
Othello, Xadrez; Mesa de 
RPG; Apresentação de Cubo 
Mágico; Exposição de Carros 
Antigos; Exposição de Bonés; 
Exposição de Hot Wheels; 

Exposição de Vídeo Games; 
Exposição de Action Figure; 
Exposição de Mangá e Anime; 
e Desfile de Cosplay. Não é 
necessário fazer inscrição para 
comparecer no evento.

Para participar do campe-
onato de Counter Strike e do 

desfile de Cosplay, as vagas 
são limitadas e, neste caso, o 
interessado deverá se inscre-
ver por meio do site fatecin-
daiatuba.com.br.

Maiores  informações 
3885-1923, ramal 209 com 
Mariana, Karina ou Luana.
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boanerges gonçalves
atendimento@maisexpressao.com.br Visite nosso site: maisexpressao.com.br/social/boanerges-goncalves/

Variedades de Café
INFORME PUBLICITÁRIO

Existem muitas variedades da planta de café Arábica. 
As mais comuns nas melhores regiões produtoras bra-
sileiras são: Bourbon, Catuaí, Acaiá e Mundo Novo. 
E, dentre essas variedades, existem também várias 
subvariedades: Bourbon Amarelo e Vermelho, Catuaí 
Amarelo e Vermelho, variedades de Mundo Novo, etc. 
Abaixo as características de algumas das principais 
variedades. 
 
Café tipo Bourbon

Características de sabor deste café: 
 
É considerada uma das melhores variedades para pro-
dução de cafés gourmet. Seu aroma intenso, suavidade, 
textura achocolatada e sabor adocicado conferem 
características únicas. Porém, vale lembrar que solo, 
clima, altitude e processos de secagem são fundamen-
tais para maximizar todas essas características. 
Na Mon Petit Cafeteria você encontra esta e outras 
variedades deliciosas do café arábica bem gostoso e 
fresquinho. Venha conferir. Avenida Itororó, 791 - 
Cidade Nova I - Indaiatuba/SP

ANIVERSARIANTES - ATENTO

Leonice, comemorou dia 14Evelyn, comemorou dia13

Ana Paula, comemorou dia 11 Patricia, comemorou dia12

Iguatemi Campinas recebe maestro 
João Carlos Martins e Camerata 
Bachiana em apresentação gratuita

Ainda no Iguatemi Campinas

Homenageado no cinema com 
o filme “João, o Maestro”, e um 
dos nomes mais respeitados 
no cenário musical do Brasil 
por seu talento como pianista 
e regente, João Carlos Martins 
fará uma apresentação especial 
gratuita, aberta ao público, 
com a Orquestra Camerata 
B a c h i a n a ,  n o  d i a  2 4  d e 
setembro, domingo, às 16h30, 
no estacionamento do Shopping 
Center Iguatemi Campinas, em 
frente ao Outback. Com o apoio 

do Iguatemi Campinas e produção da D’color Produções 
Culturais, o espetáculo é parte do Circuito CPFL

Dia de visitar a Exposição The Art of The Brick no Iguatemi 
Campinas, de Nathan Sawaya, uma das mais celebradas e 
aplaudidas mostras de arte da atualidade. Lindo, tudo muito 
lindo, inacreditável de ver o expele dido trabalho de Nathan.

Vitor, Leticia e Bruna do Colégio MontrealProfessora Adriana e alunos do 6º ano do Colégio Montreal

Equipe de Basquete que representou o Objetivo nos Jogos 
Escolares do Estado de São Paulo

Equipe Bazinga Jr, do Objetivo, no Festival de Robótica de 
Sorocaba

Confraternização da equipe da Sanare

Na noite do dia 13/09, aconteceu a reinauguração do Studio 
Sozo, sob nova direção, proprietarias Monique Munhoz 
Machado e Gillyany Jesus Sampaio Lima

Tradicional na data de 7 de setembro, os concursos 
Miss Indaiatuba e Mister Indaiatuba, elegeu seus novos 
representantes no palco da Sala Acrísio de Camargo. O evento 
foi no CIAEI, em uma noite repleta de glamour e novidades. 
Homenageando a cultura de Indaiatuba, o cenário trouxe 
toques tecnológicos que, durante o evento, se alternavam para 
apresentar ao público a diversidade urbana da cidade.
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Cortina

Vestidos de noiva / Coleção Bromélia Conforto e Bem-estar na MMartan

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

Executivo DakarGrenelle Gastro Pub - Bom Demais

Restaurante Caipirão

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

As saladas da Casa da Esfiha são feitas com todo carinho, 
com ingredientes frescos e cuidadosamente selecionados, 
para sua refeição mais leve e com muita qualidade. Para 
quem gosta de uma alimentação mais saudável, é só correr 
para a Casa da Esfiha! Esta é a Salada à Moda da Casa.

A Flor de Liz está com uma excelente promoção - Corte Bordado + 
Reconstrução apenas R$99,90. O corte bordado é um procedimento realizado 
nos cabelos para retirar o excesso de pontas duplas, danificadas, quebradas e 
secas. Esta técnica NÃO altera o COMPRIMENTO e nem o corte do cabelo, 
pois a máquina apenas retira as pontas duplas que estão sobre o fio. Promoção 
válida até 30/09. Agende seu horário 9.9921-7576 / 3825-0623

O Restaurante Caipirão oferece à la carte com o tão famoso filet à 
parmegiana, picanha grelhada, filet príncipe Albert, filet pizzaiolo, filet 
à moda da casa, filet surpresa, filet Chatobriant, filet Vaticano, filet 
à cubana, filet alho e óleo e strogonoff de filet. Além disso, pratos 
executivos com peixes à moda, parmegiana, filet de frango, filet grelhado 
e picanha. Espaguetes - à moda da casa, na manteiga com cheiro verde, 
ao sugo e alho e oléo. Peixes especiais - peixe a moda da casas, vila 
nova, bellemuniere, camarão à baiana, camarão à paulista, camarão à 
moda da casa, risoto de camarão, bobó de camarão, pintado grelhado 
e filet de pirarucu. Pratos típicos - tutu à mineira e joelho de porco. 
Escolha o seu prato favorito e corra para o Caipirão. R. Marta Camargo 
Ifanger, 18 - Vila Homero. Disk entrega 3885-5434

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

Kostela do Japonês - delícia ímpar

O Grenelle GastroPub oferece diariamente no almoço maravilhoso 
pratos executivos e a la carte. Não deixe de saborear incríveis 
lanches como Burguers, Americano, Bombom Burguer, PH Burguer, 
Crispy Cheddar, lanche de pernil, Grenelle’s Duck Burguer e 
Picanha defumada e outros e divinas porções nas noites de sexta 
e sábado. Toda quinta-feira Rodízio de Mini Burgers. Aos sábados 
com música ao vivo, com pop e rock clássico. Vale a pena conhecer 
na Avenida Conceição, 250 - Fone: 2516-1289. Bom demais!

Viva plenamente o melhor da estação com a nova coleção Primavera/
Verão da MMartan. A nova coleção é inspirada no conforto e bem-estar 
que você procura, cores suaves, tecidos refrescantes, detalhes  que 
nos inspiram para que possamos traduzir seu universo em estampas 
exclusivas, desenhadas especialmente para vestir sua casa com muito 
estilo, elegância e conforto

Não perca 
domingo, dia 
17 de setembro 
das 9h às 11h, na 
Clínica Veterinária 
Bicho Amigo. Rua XV de 
Novembro, 1050 - Centro. 
Vá buscar o seu pet!

Filé à parmegiana

A Nova Loja teve o imenso prazer de participar desse lindo 
momento da noiva Jéssica Barbosa. Felicidades!

Murilo e Cesar

Marcio

Lucas e Juliane
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Visite nosso site: http://maisexpressao.com.br/social/social-gastronomia

Quando se pensa em vinho muitas pessoas logo já associam 
o vinho como uma bebida alcoólica, a quem o aceita como um 
alimento, mas outros que reconhecem o potencial associado 
que tem em uma taça de vinho. 

O maior componente do vinho é a água biológica, com 
cerca de 80% de seu volume. 

Quanto mais encorpado o vinho menos água ele possui.
Mas falar de vinho é como comparar a simples ato de 

aplicar as  fases de uma degustação, pois começando quando 
olhamos sua cor vivaz reluzindo semelhante a um por de sol, 
sentir as nuances de seus aromas intensos de liberdade e apre-
cia-lo no paladar com ataque em boca no toque sutil que ativa 
as percepções sensoriais do frescor de amizade, aquecimento 
de um abraço, doçura do amor das pessoas, adstringências dos 
tropeços da vida que culmina com o final elegante somado 
com a persistência de sempre buscar aquilo que nos faz feliz.

O vinho não é complexo conforme alguns acreditam que 
ele seja, pois talvez por seu veículo de apreciação seja a taça 
que pode ser de vidro ou cristal inglês. Mas podemos deixar 
as formalidades de lado e se entregar aos prazeres que uma 
taça de vinho, pois ativa nossa serotonina e inibi a o aumento 
do cortisol, assim se melhora o humor e a autoestima e pode 
melhorar a nossa capacidade de pensar e viver. 

Vinho desde que seja proveniente de uvas viníferas deve 
ser apreciado sem preconceito e sem regras o importante e 
gerar felicidade. 

Saber ou conhecer sobre vinho é muito importante, nunca 
é tarde para apreciá-lo. 

Disse-me um Amante de vinho``Só vou saber tudo sobre 
vinhos quando eu morrer´´

O tempo traz a resposta pra tudo até pra escolher um 
bom vinho.

Sem dúvidas o vinho ainda que existam vários estilos 
eles são como nossa vida, muitos dizem que a vida é curta 
pra tomar vinhos ruins. Mas não existem vinhos ruins o que 
existem são os vinhos que não é pra você.

Mas o bom da vida é que temos o livre arbítrio, as-
sim como amizades iremos escolher aquilo que é bom, 
que concentra valores, que são macios, que seus taninos 
pode se arredondar e assim se tornam mais agradáveis e 
possuem um tempo de maturação que podemos chamar 
de tempo para o amadurecimento.

Hoje muitos Vinhos são elaborados para se apreciar ainda 
jovens, sem a necessidade de envelhecer assim também são 
os amigos, que não importa a idade sempre serão os mesmos 

jovens amigos. 
E pra finalizar digo 

que vinhos são encan-
tadores, elegantes e 
fontes de amizades.

O que é vinho?

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

Juliana e Mauricio Ceccato, proprietários do Buffet Travessuras 
e Gostosuras, sempre atenciosos com seus clientes. Ligue e 
faça sua festa com muita diversão 3801-3919Fernanda, cliente do Faustino Barber modernizando seu visual

Comemoração do aniversariante do Mês da Equipe da Sanare

Ana Paula Barqueta Blogueira, Gillyany Proprietária Studio 
Sozo,  Ivanilde Reis Cerimonialista, Monique Proprietária 
Studio Sozo e  Dirce Blogueira,  estiveram presentes na 
reinauguração do Studio Sozo, sucesso pra vocês meninas!

Solange e Gustavo no Grenelle Gastro Pub

Sandra, Marilena e Beatriz no Restaurante Caipirão

Ricardo no Restaurante Açafrão

Raul no Cintra Restaurante

Rafael no Restaurante Açafrão

José e Alisson no Cintra Restaurante

Francisco e eEdimilson na Casa da MoquecaCaroline, Marcos e Cliscia na Casa da Moqueca

Carlão segurança do Restaurante Caipirão
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Escola de Futebol Cruzeiro Indaiatuba
Onde nascem os campeões: treinos de manhã, tarde e noite, 
com professores capacitados para atender diversas idades 
entre 3 a 17 anos. Dê “bola” ao talento de seu filho!

helga takeno

Prof. Fernanda com seus aluno no Colégio Alves de Oliveira

Samuel do Lava Rápido Irmão Soster 
com o cliente há mais de 20 anos José

Nair comemorou mais um ano de vida ao 
lado de seu marido Orlando. Parabéns!

A BlOOm está com a Quinzena da Lingerie 
com 20% de desconto para qualquer 
conjunto. Aproveite e dê uma passadinha 
na loja de 15 a 30 de Setembro. Compre 
também pelo site: www.bloomlingerie.com.br

Jaqueline, Tatiana, Lucas e Maria, equipe da Auto Escola Nato

A Loja Angelo Vertti - Moda 
Masculina, estará atendendo 
em novo endereço a partir 
do dia 19/09. Com muitas 
novidades, Ana Claudia 
Fazzolin (proprietária) e  Caio 
Blumer (Gerente), estarão 
durante todo o dia, das 9 as 20hr 
recepcionando seus clientes 
mais que especiais com um 
delicioso brunch, oferecendo 
ainda um desconto de 50% 
em toda a loja. Parabéns e 
que a nova loja seja o sucesso 
de sempre, com peças lindas 
que proporcionam aos clientes 
muita elegância e sofisticação, 
atingindo a modernidade, além 
de todo o conforto,  e tudo 
isso, com a excelência de um 
atendimento personalizado. 
Avenida Presidente Kennedy, 
785 - Seg. a sexta das 9 as 20hr 
e aos sábados das 9 as 17hr.

Os lindos irmãos Arthur e Rafael comemoraram seu aniversário ao lado de seus pais Calixto Paulo e Ana Paula Brollo 
com uma animada festa no Buffet Travessuras e Gostosuras As empresárias Alyne Demarchi e Kelly Mattos da Jeunesse 

em reunião de negócios no Café Empório e Arte

Na foto Daniela Gaspar, Pietra Glad, Dulcineia de Souza, 
Eduardo Silvério, Larissa Anacleto, Camila Barbosa e 
Andressa Lima. Comemoração dos 15 anos da Miss Larissa 
Anacleto no Fran's Café em Indaiatuba. O café da tarde foi 
oferecido pela Dulci em parceria com o Edu

Final da Miss e Mister Indaiatuba. O Mister Indaiatuba, e os 
2 finalistas masculinos, a Miss Nab, Miss Simpatia e a Miss 
Indaiatuba 2018, o Mister 2017 e a Miss 2017. Além dos 
apresentadores Agnaldo Oliveira e Rosa Maria Buzinaro

Michelle Valle e Jonathan Dumont são eleitos Miss e Mister 
Indaiatuba
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Locação – Salões e Salas

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

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

Jd.Pompeia-SL00338
Torre Corporate 40M².
R$800,00 + Condomínio R$405,00 
+ IPTU

Centro – SL00339
Sala comercial no Ed. Córdoba
50m² com 01 Wc (Sem vaga)
Condomínio e IPTU isento. R$850,00

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

Centro – SL00323
Salão c/ 30M² E 01 Wc.
R$ 1.300,00 R. 15 de Novembro, 432

V. Teller- SL00328
Sala c/ 80M² C/ 02 Wcs.

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

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

Locação - Casas

Centro – CA02902
 01 dormitório, cozinha, sala, Wc e 
01 vaga.
R$ 5500,00 + IPTU R$ 50,00

Jd. Califórnia – CA02596
Casa de fundos com 01 dormitório, co-
zinha, sala, lavanderia, Wc e 01 vaga.
R$ 600,00 + IPTU

Vila Aurora– CA 022906
01 dormitório, cozinha, sala, lavanderia, 
Wc, s/ garagem.
R$ 650,00 (Incluso IPTU)

Cidade Nova – CA 02988
01 dormitório, cozinha, sala, lavanderia, 
Wc, quintal nos fundos, s/ garagem.
R$ 700,00 + IPTU

Jd. Morada do Sol – CA 02977
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, área 
de serviço, 01 vaga
R$ 800,00 

Jd. Morada do Sol – CA 02437
02 dormitórios (01 suíte), sala, cozinha, 
Wc, área de serviço, 02 vaga
R$ 900,00 

Centro – CA02932
02 dormitórios, sala, copa/cozinha, Wc, 
área de serviço e s/garagem.
R$ 950,00 + IPTU

Cidade Nova II – CA02994
1 dormitório, sala, cozinha, Wc, área de 
serviço, amplo quintal, e um barracão.
R$ 950,00 + IPTU 

Cidade Nova II – CA02993
Casa 02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, 
quintal, lavanderia 02 vagas.
R$ 1.000,00 + IPTU 

JD. Alice – CA02986
Casa 02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, 
garagem coberta.
R$ 1.000,00 + IPTU 

JD. America – CA 02911
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, área 
de serviço e 02 vagas.
R$ 1.100,00 + IPTU

Centro – CA0370
Casa 02 dormitórios, sala, cozinha, 
Wc, quintal.
R$ 1.200,00 + IPTU 

R. Candelária (Prox.: Av. Kenedy) 
– CA02685
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, e 
02 vagas.
R$ 1.200,00 + IPTU (80,00)

Cidade Nova I-CA1353
Casa de 03 dormitórios (01 suíte), 
cozinha, Wc, área de serviço, pequena 
varanda, quintal gramado, canil, piscina, 
garagem p/ vários carros.
R$1.700,00 + IPTU R$133,00

Villaggio di Itaici – CC00051
Sobrado, piso superior: 02 dormitórios 
(2 suítes, 1 closet e varanda).
Sala 02 ambientes, 1 lavabo, cozi-
nha planejada, área de serviço com 
armários. Área Gourmet e 01 dormitório 
com Wc. 
Garagem coberta P/01 auto e 1 des-
coberta.
R$ 2.000,00 + COND R$ 210,00 + IPTU

Jd. Valencia – CA 02976
03 dormitórios (01 suíte) ar condicio-
nado e armários, sala 02 ambientes, 
lavabo, cozinha, planejada e despensa, 
área coberta com churrasqueira, portão 
eletrônico
R$ 2.500,00.

Jd.Feres – CA02990
Linda casa, piso superior: 04 dormitórios 
(01 suíte) e Wc social, copa, cozinha 
planejada, área de serviço, duas amplas 
salas, sala de estar, sala de jogos, bar, 
lavabo, dormitório com suíte p/ empre-
gada, piscina, salão, churrasqueira, 
forno, e 04 vagas.
Aquecimento solar térmico.
R$ 5.000,00

Locação - Apartamentos
 
Centro – AP00824
 Kitnet sem garagem
R$ 790,00 Isento de Condomínio 
e IPTU

Jd. Moacir Arruda –AP00822
02 dormitórios, Wc, sala, cozinha, 01 
vaga coberta
R$ 800,00

Jd. Parque Indaiá (Isento de Condo-
mínio e IPTU)
 AP00816
Apto térreo - 02 dormitórios, sala, cozi-
nha, Wc e 01 vaga
R$ 800,00

Jd. Moacir Arruda – AP00825
 03 dormitório, sala 02 ambientes, cozi-
nha, Wc e 01 vaga
R$ 900,00 

Pq São Lourenço – AP 00399
02 dormitórios, Wc, sala, cozinha com 
armários, lavanderia com armários a 
01 vaga
R$ 900,00 + Condomínio R$ 100,00 
+ IPTU.

Azaleia de Itaici – AP00830
03 dormitórios, sala, cozinha, Wc ,01 
vaga, portaria 24 horas e área de lazer.
Apartamento todo mobiliado 
R$ 1.000,00 + Condomínio R$ 236,00 
+ IPTU R$ 53,00

Azaleia de Itaici – AP00710
03 dormitórios, sala, cozinha, Wc ,01 
vaga, portaria 24 horas e área de lazer.
R$ 1.100,00 (Incluso Condomínio 
e IPTU).

Jd. Pompeia Ed Soho – AP00758
03 dormitórios (01 suíte), sala 02 am-
bientes, Wc, cozinha, e 02 vagas. Área 
de lazer completa.
R$ 1.500,00 + Condomínio + IPTU

Centro – AP00824
 01 dormitório, sala, cozinha, Wc e 01 
vaga. R$ 1.500,00 Isento de Condo-
mínio e IPTU

Jd. Santiago – AP00819
02 dormitórios, sala 02 ambientes, 
cozinha, Wc ,01 vaga.
R$ 1.500,00 (Incluso Condomínio 
+ IPTU)

Centro – AP00821
03 dormitórios (01 suíte), sala 02 am-
bientes, cozinha, Wc, 02 vagas.
R$ 2.000,00

Venda- Apartamentos

Jd.Morumbi– AP00802
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, área 
de serviço e 01 vaga.
R$ 150.000,00

Centro – AP0297
Kitnet  s/vaga de garagem.
R$ 170.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Venda - Casas

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

Pq. São Lourenço – CA02980
03 dormitórios, sala, cozinha, Wc, cozi-
nha e garagem coberta.
R$ 250.000,00

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

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

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

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

Pq. São Lourenço – CA02980
03 dormitórios (01 suíte) sala, cozinha, 
Wc,02 vagas.
R$ 330.000,00

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

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

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

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

Venda - Chácaras

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

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

Venda -Terrenos 

Jd. União –TR00789
Terreno 7 X 20
R$ 96.000,00 à vista

Jd. Mantova –TR00793
Terreno plano de 228m²,Quitado 
R$ 110.000,00 

Jd. Colibri – TR00782
Terreno aberto de 150m²
R$ 110.000,00

JD.IMPERIO – TR00788
Terreno plano Jd. dos império - Vila 
Paraty.
R$ 115.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jd. Valencia – CA02976
03 dormitórios (01 suíte) ar con-
d i c ionado  e  a rmár ios ,  sa la  02 
ambientes, cozinha planejada e 
despensa. Área coberta com chur-
rasqueira. (Todos cômodos com ar 
condicionado) portão eletrônico.
R$ 520.000,00

Jd. Brescia – CC00046
03 dormitórios, (01 suíte), sala com 
pé direito de 4 m, sala e quartos 
com preparação para ar condicio-
nado, aquecedor solar instalado, 
lavabo e churrasqueira.
C ondomín io  com i n f r aes t r u t u -
ra completa, área de lazer com 
quiosque, churrasqueira e piscinas.
R$ 530.000,00

Vila Suíça – CA 02975
03 dormi tór ios  (01 suí te) ,  sa la 
ampla, cozinha, Wc, quintal, área 
gourmet e portão eletrônico. (Aceita 
permuta por casa em condomínio 
fechado de 150 m²)
R$730.000,00

Jd. Esplanada II – CA02981
03 dormitór ios (03 suítes),  sala 
02 ambientes, cozinha, área de 
serviço, área gourmet com piscina, 
04 vagas.
R$810.000,00

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

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

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

Res. Village Terras de Indaiá – 
CC00049
 03 dormitór ios, c loset,  sala 02 
ambientes, escritório, copa, cozi-
nha, despensa, lavanderia, vaga 
06 carros, área de lazer com salão 
de festa, quadra de tênis, sala de 
ginástica, campo de futebol e área 
de recreação infantil (aceita permu-
ta por apartamento ou casa térrea 
em cond. Fechado) 
R$ 1.350.000,00
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AP00254 – Cond. Azaleia 3 dor-
m,cozinha com armários, 1 vaga 
portaria 24 horas, área de lazer R$ 
900,00 + cond. 250,00 + Iptu 
AP00400 – Flat  - Number One – 1 
dorm. Sendo suite, sala com saca-
da  13 andar
R$2.000,00 ( tudo incluso )
AP00436 – Cond. Bosque dos In-
daias – 2 dorm.   sala 2 ambientes, 
cozinha separada com lavanderia 
próximo ao Walmart. Shopping Polo 
, bancos , lojas e escolas Aluguel 
1.000,00) Incluso condomínio e 
IPTU
AP00462 – Solar do Itamaraca 
– Apto no Cond. Rachid Sfeir, 3 
dorm. Sendo 1 suite com armários 
planejado , sala com 2 ambientes, 
varanda, WC social, cozinha plane-
jada, lavanderia com armários, R$ 
1.300,00 + Cond 550,00 + 74,00 
IPTU, com elevador e janelas anti 
ruído.
AP00498 – São Conrado –  2 dorm. 
grande Sendo 1 suite  grande, sala 
cozinha grande, sem condomínio 
R$ 750,00
AP00542 – Edifício  Pictor – Centro 
,com 2 dorm sendo 1 suite com 
armários planejados nos 2 dorm. 
cozinha com planejados, WC, sala 
com planej. 1 vaga coberta, com 
piscina e salão de festa $1.100,00 
+ cond. 400,00 + Iptu .

AP00570 – Cidade Nova – Edificio   San 
Marino 11 andar com 3 dorm. sendo 1 
suite com armários, sala 2 ambientes , 1 
vaga de garagem R$ 1.800,00 ( incluso 
condomínio e Iptu)
AP00582- Cond Ype - Centro – com 1 
dorm. sala, cozinha e WC, 1 vaga co-
berto, aluguel R$ 700,00 + cond 400,00 
+ IPTU 53,10 
AP00601 – Cond. Gran Ville – 3 dorm. 
sendo 1 suite aluguel 1.200,00+ COND. 
+ IPTU -73m , 4 andar com elevador área 
de lazer total
AP00616 – Residencial Mirim 2 – 2 
dorm.sendo 1 planj. Com cama de solt. 
E ventilador teto, cozinha com planejado 
R$800,00 + cond. 250,00 incluido gás e 
água, 2 andar.
AP00621 – M.do Sol  ( prox, ao Cristo)- 2 
dorm. sala, cozinha com armários e fo-
gão cooktop, e 1 dorm com armários R$ 
1.000,00 ( incluso Iptu+ Cond)
AP00631 – Pq. Boa Vista – 2 dorm. 1 
vaga de garagem, sala 2 amb. 64m R$ 
1.350,00 cond 210,00
AP 00640 – DUE – 3 dorm. sendo 1 suite, 
varanda gormet – 2 vagas , área de lazer 
total Aluguel 2.500,00 + Cond. + Iptu
AP00646 – Edificio Valquiria – 3 dorm. 2 
vagas, 2 wc. Cozinha planejada – 3 andar 
R$1.100,00 cond.250,00 + Iptu 94,62
AP00643 – Duetto de Mariah – 3 dorm., 
cozinha planejada, sacada gourmet, 2 
vagas de garagem R$ 1.700,00 + Cond. 
341,72 – 11 andar . 

AP00648 – Condomínio Felicita – 3 dorm.
com planejados, sendo uma suíte, sala 2 
ambientes , WC social, cozinha e lavan-
deria planejada 2 vagas cobertas, sol da 
manha, área de lazer completa, próximo 
ao parque Mall, supermercardo Sonda, 
82m, R$ 1.900,00 + cond. 400,00 + Iptu 
AP00649 Cond. Rocaporena- 2 dorm. 
sala, com sacada,cozinha e lavanderia, 
portaria 24 horas, Aluguel 1.350,00 + 
cond. 404,00
AP00650 – Pousada – 9 suites, cozinha, 
lavanderia, salão de festa, 15 vagas  - 
300m
R$ 4.000,00
AP00658 – Portal das Flores – 2 dorm., 
sala 2 ambientes, WC, cozinha e sacada, 
1 vaga de garagem. R$ 1.100,00 + cond. 
370,00 + Iptu 70,00
CA01021- Jardim Androvandi – 2 dorm. 
Coz. WC, lav. Coberta e 1 vaga R$ 900,0
CA01140 – Jardim America – Casa 
comercial, 2 dorm. com suíte , sala e co-
zinha , no fundo 2 salas , WC e cozinha. 
R$ 2.000,00  
CA01123 –Esplanada 1 – Sobrado parte 
superior 4 dorm. todos com armários,ar 
condicionado e ventilador de teto, WC 
social, 2 com sacada e 1 suite máster, 
parte inferior sala 2 amb. Com lavabo, 
jd. De inverno, cozinha plan., lavande-
ria com armários, área gourmet, com 
churrasqueira, pia e WC. Cerca elétrica, 
aquecedor solar, vaga pra 4 carro sendo 
2 coberta R$ 3.800,00

CA01229 – Portal do Sol – Sobrado 
embaixo garagem, pequena escada 
2 dorm. sendo 1 suite, cozinha ame-
ricana, sala com 2 ambientes com 
pequena sacada, 1 wc , lavanderia 
bem arejada R$ 1.000,00
CA01279 – Bairro Maria Helena – 2 
dorm. sendo 1 suite, WC social, sala 
grande, cozinha  grande, lavanderia 
coberta, área gourmet com churras-
queira pia e quintal, 2 vagas coberta, 
175m, cerca elétrica
CA01280 – Jd. Do Valle II – 2 dorm., 
cozinha com armários, 2 vagas, por-
tão eletrônico, terraço com  1 dorm., 
churrasq., mesa de bilhar e vent. De 
teto – R$ 1.600,00 + IPTU
CA01281- Pau Preto – 3 dorm. sendo 
1 suite, portão eletrônico  R$ 2.300,00
CA01284 – Cond. Vilaggio de Itaici – 
sobrado 3 dorm., sendo 1 suite, todos 
com sacadas e armários, sala 2 amb. 
Cozinha planejada, churrasqueira, 
paisagismo 2 vagas R$ 2.300,00 
cond. 260,00
CA01285 – Jd. Panorama  - 3D. sendo 
1 suite com ar condicionado, churras-
queira, cozinha planejada, ventilador 
de teto e 2 vagas R$ 2.300,00 + cond.
CA01286 – Jd. Pau Preto – sobrado 
4 suites, sendo 1 no térreo, sala 2 
amb. Coz. planej.,lavabo, dispensa, 
4 vagas, portão automatco, sacada 
na frente e fundo, aquecedor solar 
R$ 5.000,00

CA01288 – Jd. Paradiso- Cond. com 
completa área de lazer – 3 andar , 5D. 
sendo 1 suite máster, 4D. c/ closet 
e WC conjugado, sala 2 amb. Coz. 
planejada, pisicina aquecida, espaço 
gourmet, gar. p/a 4 carros. R$ 9.000,00 
+ cond.
CA01289 –Vila Georgina – Casa Coml. 
5 salas e mais 3 sala individual R$ 2.500
GL000 15 – Distrito  Industrial – 2000 m2 
AC em terreno de 3000 m2, PE direito 
12m 15 vagas garagem, com instalação 
ADM, recepção, escritório e laboratório, 
almox. Refeitório  e vestiário$ 34.000,00 
Cond 2.000,00
SA00010 – Office Premium – Torre 
Bunises – Locação sala de 44m2 com 
1wc- sexto andar – aluguel R$1.000,00 
+ cond. + IPTU
SL00018 -3 salas  na av. Conceição, 
todas interligadas, 3 lavabos e 3 wc em 
cada sala, c/ 2 recepção. R$ 3.200  
SA00024 – Sala – centro  44m2 com 
1wc, cozinha , e área de luz e duas salas  
sendo uma tipo recepção, R$ 1.100,00 
_ IPTU 70,00 
SA00019 –  Jd. Morada do Sol  Salão 
com 4 box com divisórias de gesso e por-
ta de vidro, 1 cozinha 2 WC. R$ 1.500,00 
SA00026 – Diplomat – sala  com 1 vaga 
e 1 wc , 42m Aluguel R$ 1.000,00 + 
COnd. 430,00 + Iptu 60,00
SA00028 – EDIFICIO CORDOBA – sala 
de 32m  8 andar  R$ 1.000,00 ( incluso 
IPTU e Condominio) 
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ref. site 950891 - Edifício Class - 2 dor-
mt/1 suíte / sala/ coz/ wc / lavand/ 2 gar/ 
varand R$ 330.000 00

ref. site 963791 - Spazio Illuminare - 3 dor-
mt/wc / coz/ sala/lavand / gar R$295.000,00

ref. site 335591 - Mosteiro de Itaici - 3D /1 
suíte/sala / lavabo/ coz/ lav./ churr./ piscina/ 
quiosque/ forno pizza/ WC ext/ poço/ Casa 
p/ hospedes 2 suítes/ 3 gar R$ 1.500.000 00 

ref. site 746591 - Cidade Nova - 150 m² - coz 
/ 2 coifas / lav. / 2 WC R$3.800,00 + IPTU

ref. site 294791 – Paulista - Terreno 
com 150 m² - R$135.000,00

ref. site 319451 - Cidade Nova - Salão 
comercial - Possui 516 m² - coz/ churrq/ 
5 wc /  R$9.000,00 / R$2.000.000 

ref. site 360851 - Jardins do imperio - 
150 m² / R$ 115.000,00.

ref. site 6737 - Jardim Morada do Sol - 
salão com wc. R$ 1.100,00 + IPTU

ref. site 348791 - Chác. Areal - 3D/ 1 suite/ 
closet/ wc/ varanda/ 2 salas/ escrit. / 2 wc /
lavabo/ coz/ lav./  churr./piscina/ wc ext/  4 
gar / R$3.800,00 + cond+ IPTU

ref. site 3047 - Jardim Morada do Sol - 1 
dorm. / sala / coz,as / wc. R$ 680,00 + IPTU

ref. site 543641  - Jd Esplanada - 3D. (suite) / 
sala / coz. / copa / 2 wc / as / edicula (dorm./
coz./wc) / gar. 3 vagas. R$ 600.000,00

ref. site 849791 – Centro - 2 dormt 
/ sala /coz / wc /lavand / jardim 
R$1.200,00 + IPTU
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VISITE NOSSO SITE E CONFIRA OS IMÓVEIS PARA VENDA COM FOTOS: www.localizaimoveis.net 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dorms, sala, coz, 2 wc, 
lavanderia, quintal, garagem descoberta para 5 carros.
COD.259 – VL.TELLER – R$400 MIL – 2dorms, sala, copa, coz, 
lavanderia, WC, quintal, garagem para 1 carro

CASAS DE 2 DORMS - FINANCIAMENTO 
PELA CAIXA ECÔNOMICA DO TERRENO E 

DA CONSTRUÇÃO. CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.321 – JD.MONTE VERDE – R$300 MIL – 3dorms(1st)sala, 
coz, WC, garagem para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
lavabo, lavanderia, garagem. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3dorms (1st), sala de estar 
com pé direito duplo, sala de TV com lareira no mesanino, 
lavabo, coz planejada, lavanderia, dorm e WC de empregada, 
escritório, área gourmet, área de luz, garagem coberta para 2 
carros e descoberta para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CS.310 – VL.BORGHESE – R$1.400.000,00 – 3sts com sacada, 
, sala 3 ambientes, coz, lavabo, lavanderia, escritório, dispensa, 
piscina, churrasqueira, arcondicionado, aquecedor solar, gara-
gem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$360 MIL – 3dorms (1st), sala de 
estar e jantar, coz, wc, lavanderia, gar. coberta para 2 carros.
AP.521 – ANDA LUZ – R$390 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, wc, 
lavanderia, garagem coberta para 2 carros.

TERRENOS

TE.22 – BELA VISTA – R$180 MIL – 250m²
TE.23 – JD.MANTOVA – R$110 MIL – 216m²
TE.57 – JD.BELA VISTA – R$155 MIL – 300m²
TE.63 – JD.DO IMPERIO – R$100 MIL – 150m²

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 M²  R$250 MIL
  
CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$180 MIL – AT: 5.130m² - somente 
em dinheiro 
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.724 – RECREIO CAMPESTRE – R$445 MIL – dorm, coz, 
WC, lavanderia, garagem coberta para 2 carros, forno caipira, 
campo de futebol, pomar com muita fruta, poço artesiano, água 
e esgoto na rua, caixa d´água 3000L
CH.725 – CANGUÇU – R$550 MIL – piscina, churrasqueira 
AT:100m² AC: 300m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$55,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 
5 comodos, 2 casas de 4 comodos, galpão de 150m2, tanque de 
água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 71.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA – R$450,00 – dorm, sala, 
coz, wc
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – dorm, sala, coz, 
WC, garagem
JD.CALIFORNIA – R$530,00 – dorm, coz, wc
CECAP III – R$600,00 – dorm, coz, wc 
JD.CARLOS ANDROVANDI –  R$600,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, sem garagem
JD.PAU-PRETO – R$650,00 – dorm, coz, WC, sem garagem
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
JD.MARINA – R$650,00 – dorm, sala, coz, wc
VL.MERCEDES – R$750,00 – 2Ds, sala, coz, wc, entrada de carro.
CECAP III – R$800,00 – 2dorms, coz, WC, entrada de carro
JD.CALIFORNIA – R$800,00 – dorm, sala, coz, wc.
CIDADE NOVA – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem
VL.MERCEDES – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
quartinho de despejo, garagem
VL.SUIÇA - R$1.100,00 – edícula – dorm, sala, coz, WC, entrada 
para carro

COLIBRI  R$1.100,00  2dorms, sala, coz, WC, garagem
CENTRO – R$1200,00 – 2dorms com armários, sala, coz, WC, 
as, sem garagem. PISO SUPERIOR
JD.ITAMARACÁ – R$1300,00 – 2dorms(1st), sala, coz america-
na, as, WC, garagem para 2 carros.
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms, sala, coz, copa, 
3wc, as, quintal, garagem. (SOBRADO)
VL.RUZ PERES – R$1400,00 (frente) 2dorms, sala, copa, coz, 
WC, garagem  R$800,00 (fundos) dorm, sala, coz, wc                                
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 3Ds(1st), sala de estar  jantar, coz pla-
nejada, WC, nos fundos dorm e WC, are acoberta, gar. para 2 carros.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3dorms(1st), 
sala, coz americana, WC, as, entrada de carro
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3dorms c/sacada e armários (1st c/
hidro), sala de estar c/ lareira, sala de jantar e TV, copa, coz 
planejada, lavabo, lavanderia, dorm e WC de empregada, escri-
tório, dispensa, piscina, área gourmet completa, salão de fetsa, 
portão eletrônico, garagem para 2 carros coberta e 2 descoberta

CASAS EM CONDOMINIO

PORTAL DAS ACACIAS – R$ 3 MIL – SOBRADO PISO SUPE-
RIOR : 3dorms c/ ar condicionado(2st), wc social,  PISO INFE-
RIOR: sala 2 ambientes, coz c/a/e, lav., churrasqueira, garagem
ALTOS DE ITAICI – R$4 MIL – sobrado – 3sts, dorm reversível, 
sala 2 ambientes, coz planejada, piscina, churrasqueira, WC ex-
terno, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.

APARTAMENTOS

JD.M. DO SOL – R$630,00 – 1dorm, sala, coz, wc, sem garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 – dorm, sala, coz, WC, as
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms, sala, coz, WC, sacada, 1 vaga 
de garagem
JD.JEQUITIBÁ – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem 
(SEM COND.)
VL.ALMEIDA – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 1 vaga de 
garagem (SEM COND)
JD.SANTA CRUZ – R$730,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, 
garagem 
ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, coz, WC, garagem.)
JD.SANTA CRUZ – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, 
garagem (INCLUSO COND. E IPTU)
VL.FURLAN – R$1300,00 – 2dorms (1 c a/e), sala, coz planejada 
com fogão, WC, lavanderia planejada, garagem.

JD.NELLY – R$1320,00 – 3D(1st), sala, coz, WC, 1 vaga de gar.
VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz, wc, as, garagem coberta para 2 carros 
PQ.BOA ESPERANÇA – R$2 MIL – 3dorms (1st) todos com a/e, 
sala 2 ambientes, sacada, coz com a/e, lavanderia, WC (NOVO)

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$590,00 – 45m², WC
CENTRO – R$750,00 – 28, 22m², wc
JD.OLINDA – R$900,00 – 55m², 2wc, escritorio
JD.DO VALE – R$1.100,00 – 90m², WC
PAU – PRETO – R$1100,00 – 87m², wc
JD.ITAMARACÁ – R$1500,00 -  100m², 2wc, salinha
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 –   80m², com 2wc e duas 
portas de entrada..
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 m², wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m², WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m², WC + WC cadeirante
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – R$900,00 á 
R$1.000,00 – salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC privativo, 
1 vaga de garagem, no edifico : elevador, escadas, serviço de lim-
peza, portaria virtual, monitoramento 24h, WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m², 2wc, coz
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – sala para área de 
saúde c/wc privativo, incluso água, luz, IPTU, ar condicionado, 
lixo branco.
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m², 2wc, 1 vaga de garage, 
sacada, ar condicionado, montado para estetica
VL.CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 46m², 2wc, 1 vaga de 
garagem

TERRENOS

VL.HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra
JD.SANTIAGO– R$3000,00 – 3030 m², água e luz

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  219m², escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m²

VENDE-SE CASAS INDAIATUBA 
JD. MORADA DO SOL: CASA DE 04 COMODOS EM LOTE IN-
TEIRO + UMA CASA SIMPLES NOS FUNDOS POR APENAS: 
R$240.000,00. TEL:19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 
JD. MORADA DO SOL: (RUA-20) (LOTE DE 250 M2) -01 
DORMITÓRIO SALA, COZINHA –WC SOCIAL- LAVAN-
DERIA, CONSTRUIDA NOS FUNDOS COM ESTRUTURA 
PARA SOBRADO E UM BELO TERRENO AJARDINADO 
NA FRENTE. VALOR: APENAS: R$250.000,00(PREÇO 
DE TERRENO) AC. FINANCIAMENTO. TEL:19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 
JARDIM HUBERT: 03 DORMITÓRIOS (01 SUITE) COZINHA 
AMERICANA-MEZANINO NOS FUNDOS - GARAGEM C/
PORTÃO ELETRONICO – LOTE DE 130M2. OPORTUNIDA-
DE ÚNICA!! R$280.000,00. ACEITA LOTE/ FINANCIAMENO. 
TEL:19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 
OPORTUNIDADE ÚNICA!! JD MORADA DO SOL.04 CO-
MODOS E ENTRADA PARA AUTOS EM LOTE DE 125M2 
FALTANDO ACABAMENTOS, PARA VENDER URGEN-
TE!! APENAS: R$130.000,00(OFERTA VALIDA APENAS 
PARA OS PROXIMOS 30 DIAS) F=19-3017-2608/99762-
7997.3935-3294 
OPORTUNIDADE ÚNICA!! JD MORADA DO SOL.02 CASA 
DE 03 COMODOS CADA UMA  EM LOTE DE 125M2, IDEAL 
PARA LOCAÇAO -PARA VENDER URGENTE!! APENAS: 
R$120.000,00(OFERTA VALIDA APENAS PARA OS PRO-
XIMOS 30 DIAS) F=19-3017-2608/99762-7997.3935-3294 
 

APARTAMENTO VENDE-SE 
APARTAMENTO NO CONDOMINIO VILLA DAS PRAÇAS 
COM 02 DORMITÓRIOS –SALA-COZINHA-WC-LAVANDE-
RIA E 01 VAGA DE GARAGEM COBERTA- COM ARMARIOS 
PLANEJADOS-LINDO!! R$225.000,00 AC.FINANCIAMEN-
TO OU TROCA COM CASA OU TERRENO. TEL:19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294 
APARTAMENTO NO EDIFICIO NAÇOES COM 02 DORMITÓ-
RIOS –SALA-COZINHA-WC-LAVANDERIA E 01 VAGA DE 
GARAGEM COBERTA-R$190.000,00 AC.FINANCIAMENTO. 
TEL:19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 
 

TERRENO VENDE-SE 
PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA RUA) 150M2 
– PLANÍSSIMO – R$1100,00P/ M2 ESCRITURADO. TEL:19-
3017-2608/99762-7997/3935-329 

SÍTIOS VENDE-SE 
SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 DORMITÓ-
RIOS, 02 WC, TODA AVARANDADA, GRAMADA, POMAR, 
ÁREA DE CULTURA, BOSQUE, ÁGUA DE MINA, 01 
TANQUES COM PEIXES ABASTECIDO COM ÁGUA POR 
GRAVIDADE, DIVERSAS ÁRVORES FRUTÍFERAS, PLAY 
GROUD, A 12 KM DO CENTRO, R$390.000,00 ACEITA 
IMÓVEL EM INDAIATUBA DE IGUAL OU MENOR VALOR.
ESTUDA ENTRADA + PARCELAMENTO. TEL:19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294

VENDE-SE CASA SALTO 
JD NAIR MARIA-04 COMODOS –ENTRADA PARA AUTOS 
E QUINTAL NOS FUNDOS. APENAS: R$180.000,00-A-
CEITA 50% A VISTA E O RESTANTE EM PARCELAS 
DE R$2.000,00 POR MÊS-. TEL:19-3017-2608/99762-
7997/3935-329 
 

ALUGA-SE CASAS 
JD.MORADA DO SOL (ANT-50):02 DORM.-SALS -COZ. 
–WC – LAV – GARAGEM R$ 1.100,00 + IPTU 
JD.MORADA DO SOL (ANT-58):01 DORM. -COZ. -–WC – 
LAV - R$ 500,00 + IPTU 
JD.MORADA DO SOL (ANT-71 SOBRADO) (PAV INF.)
SALA-COZ.COM ARMARIS PLANEJADOS E FOGÃO-
-DISPENSA E WC (PAV.SUP) 03 DORM –WC -GARAGEM 
COBERTA 02VAGAS 02 VAGAS DESCOBERTA– CHUR-
RASQUEIRA -01 DORM C/ WC FUNDOS QUINTAL –POR-
TÃO ELETRONICO - R$ 1.600,00 + IPTU 
JD.MORADA DO SOL (ANT-80) (FRENTE) 02 DORM–SALA 
-COZ. –WC – LAV – GARAGEM R$ 1.000,00   
JD.MORADA DO SOL (ANT-80). (PAV.SUP): 02 DORM 
(1SUITE) –SALA -COZ. –WC – LAV – GARAGEM R$ 900,00   
JD.MORADA DO SOL (ANT-80). 01 DORM. -COZ. –WC – 
LAV – GARAGEM R$ 650,00 + IPTU  
JD.MORADA DO SOL (ANT-82). 01 DORM.-SALA -COZ. 
-–WC – LAV – GARAGEM R$ 800,00  
JD.MORADA DO SOL (ANT-82) (PAV.SUP). 01 DORM.-
-SALA -COZ. –WC –SEM GARAGEM R$ 600,00 + IPTU 
 

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

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 98271-6141

M.Sol-rua-20, 
250 m2 -01 
dormitório sala, 
cozinha –wc 
social- lav., cons-
truida nos fundos 
com estrutura 
para sobrado e 
um belo terreno 
ajardinado na 
frente. apenas: 
R$250.000,00 
(preço de terreno) 
ac. financiamento  
F=3017-2608 
/ 99762-7997 
/ 3935-3294. 
Corra! 

Casa Venda 
Jd. Morada 

do Sol
01 dormitório, 

sala, cozinha,wc 
social, lavande-

ria, garagem. 
Toda em em 

estrutura para 
sobrado. Opor-
tunidade única!! 

valor: apenas: 
R$215.000,00 
ac. financ, ou 

terreno no 
negócio.
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CA05771 - Jd. Ve-
neza - Casa térrea - 
AT. 150 m². - AC. 55 
m². - 2 dorms. (1 st.), 
wc. soc., coz. amer., 
sl. 2 ambs., lav., 
quintal, 2 vgs., portão 
eletrônico. Prep. p/ ar 
cond.. Piso porcela-
nato. - R$ 245 mil

LOCAÇÃO

VENDA

AP01632 - PATIO ANDALUZ  - 03 
dorms. (1 suite) c/ armários, sala 02 
ambientes, cozinha planejada, wc 
social c/ box e gabinete, lavanderia, 
02 vagas de garagem descoberta. R$ 
1.600,00 + Cond. + IPTU.

CA05811 COND. FLAMBOYANT- Casa com 
03 dormitorios(1 suite com armario e ar condi-
cionado) sala 2 amb., cozinha planejada, area 
gourmet, 02 vagas descobertas. Locação 
R$ 1.590,00+ cond. 375,00+ IPTU R$ 60,00

TR03029 - Jd. do Império - Terreno residencial com 150 m². - 
Ótima localização! - R$115 mil

CA05070 - OPORTUNI-
DADE - CASA BELLA 
- 2 suítes com closet, box, 
gabinete e armários, sala 
2 amb. com home theater 
, cozinha planejada, wc 
social com box e gabinete, 
área de serviço planejada, 
área de churr. com pia, 
quintal com belo paisagis-
mo, 2 vagas. R$ 430 mil

TR03002 - PARK REAL - Lote de 150 m² em condomínio, já escriturado 
e registrado. R$ 135 mil

CA05862 - Jd. Regente - Casa Térrea em terreno 
de 160m² que conseguiu dar um aproveitamento 
melhor ao projeto e um agradável espaço gour-
met c/ churr. A casa possui 100m² de construção, 
distribuída com 3 dormitórios (sendo 1 suíte), 
banheiro social, sala integrada com a cozinha 
americana que permite uma maior amplitude 
do espaço, área de serviço, amplo quintal com 
churrasqueira, 2 vagas descobertas. R$ 310 mil

AP02309 - WINDS - Apto. novo - AU. 103,04 
m². - 3D. (1 st.), sl. ampla c/ 2 ambs., face oeste, 
prep. p/ ar cond. Lazer compl. todo mobiliado, 
cinema c/ 16 poltronas. Pronto p/ morar, c/ arms. 
em todos os ambs. menos o escrit., coz., churra., 
st., box, iluminação de LED. - Venda: R$ 840 mil 
/ LOCAÇÃO R$ 2.550,00 + COND. + IPTU

CA05519 - OPORTUNIDADE - VL AVAÍ 
- CASA TERREA c/ 3 dorm. (1 ste), sala 
2 amb. amplos c/ ar condicionado, coz. 
armarios, wc social c/ hidro, lav. fechada, 
edicula c/ 1 quarto e banheiro, quintal amplo 
c/ churr., 3 vagas de gar. c/ portao eletronico 
- R$ 2.100,00 + IPTU

AP01824- VL SFEIR- RES.L JATOBA- 3 
dormit. c/ armarios planejados (sendo 1 suite 
c/ closet), sala 2 amb., varanda envidraçada, 
coz. planejada, lav., wc empregada, 2 vagas 
paralelas. Lazer completo - R$ 2.400,00 + R$ 
500,00 COND + R$140,00 IPTU

CA04036 - JD. REGENTE - Sobrado - 3 
dorms., 1 suite com sacada, 2 salas, co-
zinha, área de serviços, varanda c/ chur-
rasqueira, amplo quintal, 4 vgs. - Venda: 
R$ 424 mil Locação: R$ 2.000,00

AP02342 - DUE - Apto. - AU. 96,16 m². 
- 3 dorms. (1 suíte), sala 2 ambientes, 
wc. social, lavabo, cozinha, lavande-
ria, varanda gourmet, 2 vgs + dep. na 
gar. Mobiliado. - R$ 766 mil locação 
R$2.700,00+ cond + IPTU

CA05834 - CENTRO, 2 dorm. c/ armário em-
butido, 2 suítes sendo 1 c/ banheira e closet, 3 
salas, 3 banheiros, 5 vagas sendo 3 cobertas, 
área para churr., piscina,mini bar, 406,00 cons-
truída, 490,00 total R$ 1.500.000,00 (venda) 
R$ 5.000,00 (locação)



06B | Mais Expressão Imóveis / Serviços / Utilidades

TEM IMÓVEL PARA LOCAÇÃO? ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

IMÓVEIS COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO:

DISTRITO INDUSTRIAL - GALPÃO INDUSTRIAL 
C/497 M2 DE A.C. (TERRENO DE 1000 M2), 
ESCRITÓRIO, 4 BANHEIROS, RECEPÇÃO, ÁREA 
DESCOBERTA NA LATERAL E FUNDOS, RECUO 
P/ESTACIONAMENTO - R$5.000,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA - SALÃO COMERCIAL COM 18 M2 
E BANHEIRO, IDEAL PARA BARBEARIA - R$900,00 
+ IPTU

CENTRO - SALÃO COMERCIAL COM 100 M2 E 
BANHEIROS - R$2.500,00 + IPTU
 
IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA LOCAÇÃO:

JARDIM ITAMARACÁ - 1 DORMITÓRIO, SALA, CO-
ZINHA, BANHEIRO, A S. CASA INDEPENDENTE, 
GARAGEM COBERTA - R$850,00 + IPTU

JARDIM MOACYR ARRUDA - TIPO APARTAMEN-
TO, 2 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO, A S., SEM GARAGEM - 
R$900,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA - CASA DE FUNDOS C/ 2 DORMI-
TÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, A S., SEM 
GARAGEM - R$700,00 + IPTU
 
JARDIM FLÓRIDA - 2 DORMITÓRIOS, SALA, CO-
ZINHA, BANHEIRO, A S., GARAGEM P/2 CARROS 
- R$1.100,00
 
JARDIM MORADA DO SOL - 2 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO, A S., GARAGEM - 
R$1.100,00 + IPTU

JARDIM MORADA DO SOL - 2 DORMOS, SALA, COZI-
NHA, BANHEIRO, AS., GARAGEM - R$1.000,00 + IPTU
 
JARDIM TROPICAL - 2 DORMITÓRIOS SENDO 1 
SUÍTE, SALA, COZINHA, BANHEIRO, A S., FUNDOS 
C/ EDÍCULA E CHURRASQUEIRA, GARAGEM P/2 
CARROS - R$1.300,00 + IPTU

VILA SUÍÇA - 3 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO, A S., COPA, FUNDOS 
C/ EDÍCULA E CHURRASQUEIRA + 1 SUÍTE, GARA-
GEM P/4 CARROS - R$2.250,00 + IPTU
 
IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA VENDA:

PARQUE SÃO LOURENÇO - APTO NO SPAZIO ILLU-
MINARE COM 3 DORMS SENDO 1 SUÍTE, SALA EM 
2 AMB., COZ., WC SOCIAL. MOVEIS PLANEJADOS, 1 
VAGA COBERTA - R$255.000,00 (AC. FINANCIAMENTO)

JARDIM PEDROSO - CASA COM 1 DORMITÓRIO, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO, 1 VAGA, EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO - R$230.000,00

JARDIM PEDROSO - APTO COM 2 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO, 1 VAGA COBERTA. 
RICO EM MÓVEIS PLANEJADOS - R$230.000,00 
(PERMUTA POR TERRENOS ATÉ 50% DO VALOR)

V. MARIA HELENA - TERRENO COM 320 MTS, ÓTI-
MA TOPOGRAFIA E LOCALIZAÇÃO, DESMEMBRA 
- R$260.000,00 (IDEAL PARA INVESTIDOR)

RES. BRÉSCIA - TERRENO EM CONDOMÍNIO FECHA-
DO COM 200 MTS, BOA TOPOGRAFIA, FRENTE PARA 
ÁREA VERDE E COM INFRA ESTRUTURA COMPLETA 
DE LAZER E SEGURANÇA 24 HS - R$136.000,00
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classificados

Casa 3dorms no condomínio 
Montreal R$ 390 mil (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl Maria 
Helena com  at : 2700m²,pa-
ra construtores é possível,-
desmembrar os 2700m² em 4 
lotes, sendo 3 de 380m² e 1 
de 950m² - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa nova - Jd Brasil - AC 75 
M2, 2 dorms, sala, wc, 2 vagas. 
R$ 200 MIL F: (19) 99362-7351
Casa R$ 340 mil - Jd Dos Co-
libris - 3 dorms / 1 suíte, sala, 2 
wc, 3 vg - AC 110 m2, churras 
R$ 340 mil. F: (19) 99976-7071
Casas 2 dorms – Financia-
mento pela caixa ecônomica do 
terreno e da construção – con-
sulte-nos F. (19) 98136-7331 / 
(19)3885-4500 CRECI 74.092
Colibris: Casa Nova  2 dorm, 
sendo 1 suite, sala, cozinha, wc 
social vaga para 3 carros. Aceita 
terreno aceita financiamento. R$ 
240 mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 WhatsApp.
Imperdível!! Permuta-se uma 
ótima casa em ½ lote, no Jd. do 
Valle, por uma na Cecap. Base: 
R$320.000,00 se for de maior 
valor, pode-se voltar até 30mil 
reais. F. 3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294 Condomínio 

Vista Verde - Vendo Casa tér-
rea - 3 dorms (1 suíte) e demais 
dependências, lavabo, cozinha 
planejada, ar condicionado, aque-
cimento solar, dormitórios com 
planejados, lavanderia, churras-
queira, quintal, garagem para 3 
veículos. Condominio fechado 
portaria 24 horas, câmeras. Se-
gurança total. Aceito terreno 
como parte de pagamento F.: (19) 
3392-9149 / (19) 99975-0534.
Itamaracá: 3 dorm, sala, coz, 
wc social, lava nos fundos ga-
ragem coberta. Aceita terrenos 
ou 50% do valor e assumir 
financiamento. R$ 230 mil F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-
7320 WhatsApp. 
Lagos de Shanadu-CH00324 
- Parte Superior: 03 dormitórios 
(03 suítes 1 c/ closet), Wc, sala, 
cozinha americana c/despensa, 
sala de jantar, mezanino para 
TV. Parte térrea: Sala grande 
Área externa: Churrasquei-
ra, piscina, campo de futebol, 
lago, poço, canil,04 vagas. R$ 
1.010.000,00 F. 3875-2215
M. Sol – rua - 57, 1 dormitó-
rios sala, cozinha, wc social, 
lavanderia, garagem. Toda em 
em estrutura para sobrado. 
Oportunidade única!! Apenas: 
R$215.000,00 ac. financ, ou ter-
reno no negócio. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294
Morada do Sol: 2 casas em lote 
de 125 m R$ 180 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
WhatsApp.

M. Sol – Rua 20, 250 m2 - 1 
dormitório sala, cozinha, wc 
social, lavanderia, construída 
nos fundos com estrutura para 
sobrado e um belo terreno 
ajardinado na frente. Apenas: 
R$250.000,00 ac. financiamen-
to F. 3017-2608 / 99762-7997 / 
3935-3294. 
Morada do Sol: 2dormitórios, 
sala, cozinha, wc, churras-
queira, vaga para p/ carros. 
Aceita terreno aceita finan-
ciamento. R$ 225 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
WhatsApp.
Morada do Sol: com 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, wc, 
lavanderia, garagem para 2 
carros. Aceita Financiamento. 
R$ 230 mil Aceita troca por lote 
de 250m². F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 WhatsApp.  
Oportunidade - Casa Vista 
Verde - condominio fechado R$ 
385 MIL AC: 140 M2 - 3 dorms 
/ 1 suíte, sala, wc, 3 vagas. F: 
(19) 99362-7351
Oportunidade única!! Jd Mo-
rada do Sol - 04 cômodos e 
entrada para autos em lote de 
125m2 faltando acabamentos, 
para vender urgente!! apenas: 
R$130.000,00 (oferta valida 
apenas para os próximos 30 
dias) F. 3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294  
Parque São Lourenço - AT. 
150m² AC. 125m² excelente 
casa a 50m do Parque das 
Frutas, 3 dorms, 1 suíte, 1wc 
social, cozinha com armarios, 
lavanderia coberta e fechada, 
quintal com churrasqueira, 
2 garagens cobertas, portão 
eletrônico. Bairro diferenciado 
bem arborizado e fácil acesso 
ao centro e a Rodov. SP75. Do-
cumentação Ok R$410.000,00. 
Tratar (19) 3875-0423/99346-
7999, com o proprietário.
Salto Jd. Nair Maria: Oportu-
nidade Imóvel em construção 
aceita financiamento, 2 dormi-
tórios, Consulte-nos. F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
WhatsApp. 

Salto Nair Maria: Casa Nova 1 
dormitório, sala, cozinha e wc 
social, aceita financiamento R$ 
175 mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 WhatsApp. 
Vende - se casa Vila Maria Hele-
na - Casa nova 2 quartos 1 suíte 
master, banheiro social, sala, co-
zinha, área de serviço e garagem 
para 2 carros R$325.000,00 Falar 
com proprietario F.: 19-99450-
2461 / 3894-6182.
Vende-se: casa com 2 dorm., 
sala, cozinha e banheiro, fundos 
com edícula + quarto, sala e 
banheiro. Garagem coberta para 
2 carros. Cômodos grandes, 
terreno com 260 m²., próxima a 
mercado, padaria, escola, etc. 
R$430.000,00. Aceita permuta 
por terrenos até 50% do valor 
do imóvel! Fone / Whatsapp: 
998118218 CRECI 165463F
Vende-se: casa com 3 dorm., 
sala, cozinha grande, 2 banhei-
ros, quintal, vaga coberta para 2 
carros, bairro tranquilo próximo 
ao parque ecológico e parque 
mall - R$450.000,00. Estuda 
permuta por imóvel em condo-
mínio. Terreno com 250 mts, área 
construída de 154 mts. Fone / 
Whatsapp: 998118218 CRECI 
165463F
Vende-se: Casa Nova com 3 
dormitórios sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 1 vaga. 
ótima localização, próxima ao 
Clube de campo do 9 de Julho - 
R$350.000,00. Fone / whatsapp: 
99811-8218 CRECI 165463F
Vende-se: casa com 3 dormi-
tórios, sala, cozinha, banheiro, 
garagem coberta para 1 carro. 
Terreno de esquina com 190 
m² no jardim pau preto, próxima 
ao centro da cidade, região com 
grande potencial para escri-
tórios, salas comerciais, etc. - 
R$380.000,00. Fone / Whatsapp: 
998118218 CRECI 165463F
Vendo Casa Cond. Santa Cla-
ra - AT 502 M² / AC 340 M² 
C/ piscina, 04 Suítes/ 1 Mas-
ter. De R$ 1.900.000,00 Por 
R$1.750.000,00 Márcia (19) 
97404-0445

Classificados 27B

Apto Vila das Praças: Opor-
tunidade 2 dorm, sala, coz, wc 
social, sétimo andar Apenas R$ 
200 mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 WhatsApp.
Edificio Resedás - Vende 
/ permuta – apto c/ 56 m². 2 
dorms, 1 vaga, Cond c/ piscina, 
Segurança 24 h R$ 260 mil. F: 
(19) 99976-7071
Lançamento Aptos em Salto:  
Parcelas menores que o alu-
guel,  2 dormitórios, sala, cozi-
nha, wc, 1 ou 2 vagas, a partir 
de 146 mil. F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 WhatsApp.  
Esse mês Documentação Gratis
Vendo Apartamento Novo:  
2  do rm i tó r i os .  2  vagas . 
R$230.000,00 no Jd. Santiago 
tratar com Antonio - F 99169-
2590.
Vendo Apto DUE 96 m²  3 
dorms/ 1 S. todo planejado e 
decorado. c/ 4 Ar condicionado 
2 vagas  R$ 950 mil. Márcia (19) 
97404-044
Vendo apto Imagine - 3 Dor-
ms./ 1 Suíte- 2Vagas. De R$ 
713.169,00 Por R$ 570.000,00. 
Aceita veículo como parte de 
pagamento e financiamento. 
Márcia (19) 97404-0445
Vendo/Alugo Office Premium 
- Sala Coml. 40 m²  280 mil/ R$ 
1.300,00. Márcia (19) 97404-0445

 
Alugo – Apto  no Jardim M. do 
Sol – 2 dorm. sala, cozinha com 
planejados e cooktop  sendo 1 
dorm. com  planejados e cama 
1 vaga de garagem. R$ 1.000,00 
( incluso cond. e IPTU) Próximo 
ao cristo  Regina Kuga creci 
167606   19 99177.7051 -
Alugo apto  Cond. Roccapo-
rema. Com 2 dorm., sala com 
sacada, cozinha com planejado 
linda vista Regina Creci 167606 
– F: 99177.7051 – aluguel 
R$1.350,00 COnd. 440,00

Alugo _ Apto cond. Picto  com 
2 dorm com planejado,  cozinha 
com planejado,  sala com armários 
, com sacada, 1 vaga de garagem,  
com piscina, churrasqueira e 
salão de festa   R$ 1.500,00 
inclusio IPTU e cond. bem no 
centro da cidade. Regina Kuga 19 
99177.7051 creci 167606
Alugo –Apto no Cond. Bosque 
dos Indaias, 2 dorm. sala 2 am-
bientes, cozinha com armários e 
lavanderia 1 vaga de garagem 
coberto  aluguel 800,00 + 200,00 
Cond. Tr. Regina Kuga creci 
167606 –(19) 99177.7051
Alugo Apto. 3 dorms/ 1 Suite 2 
vagas R$ 2.500,00  incluso cond. 
E IPTU Márcia (19) 97404-044
Vendo/Alugo Office Premium 
- Sala Coml. 40 m²  280 mil/ R$ 
1.300,00. Márcia (19) 97404-0445

 
Chácara no Olho D’água - 
1000m², terreno plano, cercado, 
água encanada, esgoto, pés de 
fruta - R$120 MIL (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Chacara no Pq. Da Grama com 
5.130 m² R$190 MIL (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Colinas Mosteiro - permuta por 
apto de mesmo valor. Chácara c/ 
2500 M2 - 2 dorm, coz, poço, sala 
2 ambs, fundo para o lago R$ 780 
mil F: (19) 99976-7071
Lagos de Shanadu-CH00324 
- Parte Superior: 03 dormitórios 
(03 suítes 1 c/ closet), Wc, sala, 
cozinha americana c/despensa, 
sala de jantar, mezanino para TV. 
Parte térrea: Sala grande. Área 
externa: Churr., piscina, campo de 
futebol, lago, poço, canil,04 vagas. 
R$ 1.010.000,00 F. 3875-2215
Sítio em Piedade SP - 26.000m², 
casa c/ 03 dormitórios, 02 wcs 
, toda avarandada, gramada,  
pomar, área de cultura, bosque, 
água de mina, 01 tanques com 
peixes abastecido com água 
por gravidade,  diversas árvores 
frutíferas, play groud ,a 12 km 
do centro,  R$390.000,00 aceita 
imóvel em indRaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294

Financiamento terreno + Cons-
trução Jd. Sabias: 2D, sala, coz., 
wc social, a partir de 170 mil F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-
7320 WhatsApp.
Jd. Bela Vista c/ 300m² R$155 
mil F. 98136-7331 CRECI 74.092.
Jd. Dos Impérios - Vila Rica - Ter-
reno Vende – 189m² documenta-
ção em ordem. R$130.000,00. 
Tratar direto com o proprietário 
F.: 3834-3110/981426215
Lançamento terrenos Em Salto: 
Pequena entrada divida em 5 
vezes, e parcelas de 760, tire suas 
duvidas F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 WhatsApp.
Loteamento Jd. Residencial 
Dona Lucilla -  Terrenos de 300 
m² E 378 m². Valores á partir de 
R$ 240.000,00. F. 3875-2215
Oportunidade – Terreno Murya-
ma - 150m² . R$ 95.000,00. Márcia 
(19) 97404-0445
Pq São Lourenço (único lote na 
rua) 150m2 – planíssimo – R$1.100 
p/ m2 -escriturado. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294 
Salto Jd. Nair Maria: lote de 180 
m²com alicerce pronto, R$ 87 mil, 
F 3017-6659, 99758-1971, 99301-
7320 WhatsApp. 
Terreno - Jd Moriyama R$ 95 MIL 
- AT 150 M2 F: (19) 98223-8831
Terreno no Montreal com 184m² 
Valor R$165.000,00.Tratar com 
proprietário. (19) 98151-0501.
Vale das Laranjeiras c/ 2.760m² 
na escritura e 3.000m² no físico 
R$450.000. Ac. casa ou carro como 
forma de pagto. Ac. sugestão falar 
c/ Carlos F. 99954-5467 whatsapp
Terreno Vende – 10.000m² em 
Salto-SP, 400mt do asfalto, es-
criturado, troco por casa ou Apto. 
R$380 Mil. F: (19) 98986-9106
Terreno no Jd. Esplanada 2 
com 300 mts, ótima topografia - 
R$230.000,00. Fone / Whatsapp: 
998118218 CRECI 165463F
Cond. Fechado, 450m², Rodovia  
Castelo Branco, Km 196. Entrada 
R$15.000 + 58 parcelas de R$480 
+ Cond. Ac. carro ou moto. F. 99147-
4118 ou 99212-4329.
Vendo/Alugo Terreno coml Jd. 
Regina - 615 m²  R$ 925 mil / R$ 
2.000,00. Márcia (19) 97404-0445

Vendo casa Jd.  Veneza - 02 
Dorms. R$ 245 mil. Márcia 
(19) 97404-0445
Vendo casa Jd. Regina R$ 
490 mil - AT 250M² AC 136M². 
3 dorms/ 1 suíte. Márcia (19) 
97404-0445
Vendo Casa Parque Real - 
115 m² 3 Dorm/1 Suíte. R$ 
370 Mil. Márcia (19) 97404-
0445
Vendo Sobrado Esplanda - 3 
dorms / 1 suite R$ 800 mil 
Márcia (19) 97404-044
Vendo x troco  casa: por chá-
cara ou terreno de 1000mts 
como parte do pagamento. 
R$390.000,00 aceito pro-
posta, contato po whatsapp, 
falar com proprietário (19) 
99267-7603. 
Vila Suíça – CA 02975 - 03 
dormitórios (01 suítes), sala 
ampla, cozinha, Wc, quin-
tal, área gourmet e portão 
eletrônico. (Aceita permuta 
com casa em condomínio 
de 150 M²) R$730.000,00 F. 
3875-2215

 
Aluga-se: casa com 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, ba-
nheiro, 1 vaga coberta no Jd. 
Morada do Sol - R$1.100,00 
+ IPTU. Fone / Whatsapp: 
998118218 CRECI 165463F
Alugo  Sala no Edif Cordoba 
– 8 andar  32m2- com 1 wc alu-
guel 1.000,00 ( incluso IPTU, 
Cond. )Regina creci 167606-
19 99177.7051 whatsapp                                                                                                                                
Alugo Pousada com 9 suites, 
salão de festa, cozinha e 
lavanderia R$ 4.000,00 Tr. 
Regina Kuga creci 167606 – 
(19) 99177.7051
Centro – CA0370 - Casa 02 
dormitórios, sala, cozinha, 
Wc, quintal. R$ 1.000,00 + 
IPTU F. 3875-2215
Centro – SL00323 - Salão c/ 
30M² E 01 Wc. R$ 1.300,00 
R. 15 de Novembro, 432 F. 
3875-2215
Jd. Califórnia – CA02596 
- Casa de fundos com 01 
dormitór io,  cozinha, sala, 
lavanderia, Wc e 01 vaga. R$ 
600,00 F. 3875-2215

predial
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classificados

Vende-se confecção com 
estoque de tecidos e avia-
ments em geral e instalação 
de loja. Valor R$4.000,00. 
Tratar (19) 98151-0501.
Vendo/Alugo - Office Pre-
mium - Sala Coml. 40 m²  
280 mil/ R$ 1.300,00. F. (19) 
97404-0445 c/ Márcia
 

Bicicletas novas e bicicletas 
duplas. Rua Alberto Santos 
Dumont, 73 (próx. ao cemité-
rio). F: 2516-5110 c/ Fernando 
Brechó da Margô - Mês 
de Agosto e Setembro está 
com queima de estoque, 
aproveitem!!!! R. Tiradentes, 
11 Vila Vitória II.
Fan 150 - 2012 com bateria 
nova, relação com retentor 
e pneus novos R$5.200,00 
aceito proposta F. 9.9334-
7959 com Roberto
Motor arranque Iveco 3510 
ano 1997. R$300,00. F: (19) 
3835-3350 Paulo

Transformador 110/220 
ou 220/110. 75000 vts. 
R$450,00. F: (19) 3835-3350 
Paulo
Troco várias bicicletas 
novas por carro valor + 
30.000,00 F: (19) 3835-3350 
Paulo 
Vendo  Aparelho de som 3 
em 1 Philips Mod. AS. 125 c/ 2 
caixas R$120,00 Fones: (19) 
99259-1877 / (19) 3017-5541.
Vendo  Aspirador Pó e água, 
Sem saco coletor · 22,6 kg 
Tensão 220 potência 1600w 
modelo turbo 2002 - WAP 
· Canister R$1.200,00 Tra-
tar F: 19 99901-9918/19-
982094777
Vendo  Coleção manual glo-
bo do automóvel (mecânica) 
5 Vol. V$ 60,00 Fones: (19) 
99259-1877 / (19) 3017-5541.
Vendo  Cortador de gra-
ma Trapp Mod. MC - 350 
220V. R$280,00 F.: 99259-
1877/3017-5541.
Vendo  Fogão de ferro fundi-
do 2 bocas com chapa (a gás) 
R$250,00 F: 98151-0501.
Vendo  Fonte para Notebook 
Fortrek 65W Nova, na caixa 
com NF. R$55,00 Fones: (19) 
99259-1877 / (19) 3017-5541.
Vendo  fritadeira Semi-
-nova Actifry Arno na cai-
xa R$280,00 F.: 99259-
1877/3017-5541.

Vendo  Geladeira raridade 
ano 1960 110vts funcionando 
F.: 99900-7158
Vendo  Lampião a gás 
Yannes com boti jão de 
2Kg  R$70,00 F.: 99259-
1877/3017-5541.
Vendo  Material de acaba-
mento p/ construção (Vaso, 
Cuba de vidro, Conexão tigre, 
fios variados, válvula Hidra, 
pastilhas etc) F: 98151-0501.
Vendo  tacho de cobre gran-
de. R$200,00 F: 98151-0501.
Vendo  uma churrasqueira 
vertical inox R$150,00.  F: 
98151-0501.
Vendo  uma maquina de 
fazer queijo com 6 formas.  F: 
98151-0501.
Vendo / Troco - Máquina 
de solda Industrial Banboz-
zi TDG 415 completa com 
tocha e cilindro. Tratar (19) 
99324-7676.
Vendo 1 Bike Canadian, aro 
26, c\21 marchas. Impecável! 
F: (19) 99324-7676
Vendo 4 pneus  aro 14 (semi-
-novo). R$330,00 - Claudionor 
F: 3885-3471.
Vendo aparelho de ginastica: 
Remo completo Semi-novo 
R$600,00 F: 98151-0501.
Vendo cadeira de rodas mo-
torizada Freedom, reclinavel, 
semi-nova R$2.800,00. F: 
981510501.
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Vendo filmadora caseira 
Marca Sony R$250,00 Con-
tato: 3894-1801 Admilson.
Vendo sala de jantar Luis 
XV completa ou separada. 
(Só a mesa com 10 cadeiras 
R$6.900,00)
Vendo uma secadora de 
roupas Brastemp – 110w. 
R$250,00. F: (19) 99324-
7676

 

Caminhão Ford F600 
ano 1972 (vendo ou tro-
co por carro popular) R$ 
20.000,00 Indaiatuba Preço 
para vender logo! Caminhão 
basculante com guincho 
hidráulico modraci para 400 
kg. Motor Perkins 6cc com 
65000km retífica Sorodie-
sel, 4 pneus novos. Falar 
com Odir F: (19) 33927900/ 
38945001
Onix ano 2014 1.0 Flex- 
Modelo Lolla – Cor Branco 
R$ 32.800,00 (Fipe) - Único 
dono F. 3875-2215
Oportunidade - Vendo C3 
Exclusive, ano 2009, Md. 
2010. R$17 Mil F.: 3329-
7003

 
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos, crianças, 
pessoas com necessidades 
especiais e etc. Atendimento 
residencial e hospitalar. Con-
tato Evelyn 199 89271275 
199 88584065 19 38759902 
99980-2723
Ofereço-me como cuidado-
ra de idosos, pessoas com 
necessidades especiais etc. 
Residencial e hospitalar. 
Cursando enfermagem F. 
9.9980-2723.
Ofereço-me como emprei-
teiro de obras do básico ao 
ao acabamento. Aceito carro 
e moto. Fone: 3318- 3573 
(Evandro) 
Ofereço-me como marido 
de aluguel - Odair F.: 99776- 
6841/99130-7264. 
Ofereço-me como marido 
de aluguel. Faço consertos 
gerais em residências (hi-
dráulica, elétrica e etc.). F: 
9.9830-0614 c/ Kiko.
Ofereço-me como Moto-
rista. Categorias A e B e 
serviços gerais. Tel.: 11-
975314276. Com  carro ou 
sem carro.

Ofereço-me como Motorista. 
Categorias A/D. Exp. c/ cargas 
de pequenos e grandes portes. 
F: 3936-4053/ 99804-7578.
Ofereço-me como pedreiro, 
encanador e reformas em 
gerais (Construção civil) João 
(19)98329-8580.
Ofereço-me p/ trab.como 
freelancer em auxiliar de cozi-
nha, balconista de padaria ou 
sorveteria. Renata Aparecida. 
F.: 3935-7618.
Ofereço-me para conserto de 
maquina de costura industrial e 
doméstica F: (19) 99212-1731.
Ofereço-me para cuidar de 
crianças. Formada em peda-
gogia. Contato. 3834- 8345 / 
99411-7179.
Ofereço-me para fazer faxina 
e passar roupa. Fone: 99595- 
9448 – Sueli.
Ofereço-me para fazer tra-
balhos de corte de grama e 
limpeza de terreno. Tenho 
máquina. Tratar com Denis 
(11) 952237579
Ofereço-me para manutenção 
em máquina de costura indus-
trial: Galoneira, Caseadeira, 
Reta, Overloque, 2 Ag, Trave-
te. F.: 99212-1731.
Ofereço-me para Motorista 
administrativo (senhor) CNH 
“D”. Bom conhecimento Capi-
tal e Interior – Fixo ou Freelan-
cer F (19) 99793-4700.

Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro ou chacarei-
ro. Tenho 39 anos, divor-
ciado, sem fi lhos. Faço 
trabalhos de jardinagem 
(corte de grama) também. 
Tenho maquina, não tenho 
vícios. Tratar com Denis 
(11) 952237579.
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora de 
idoso, diurno ou noturno, 
em hospitais e residência. 
F : 9.9479-0454 ou .2516-
7008
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idosos. 
Possuo referencia. Tratar 
c/ Leni F: 3894-4778. 
Ofereço-me para trabalho 
como Aux. De Enferma-
gem, babá ou cuidadora c/ 
Coren. Disponibilidade de 
horário. F: (19) 3894- 1610 
/ 98985-8142.
Ofereço-me: Serviço de 
transporte e remoção com 
caminhão munck e bom-
beamento de concreto. Vai 
encher sua Lage?  Faça 
um orçamento. Precisa 
transportar uma máquina 
pesada? Serviço com ces-
to aéreo? Faça um orça-
mento. Tratar com Nelson 
Eugênio F.:(19) 99618-
4334 (Vivo)  - 7818-6548 
(Nextel) Id: 965*12540.

PROMOÇÃO Pé + Mão 
“R$20,00”. Selamento de 
Cabelo a partir de R$50,00 
(ganha corte) atendo tam-
bém a domicilio. F.: 3935-
0499/99369-5615. 
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idoso. 
Maria Cicera F : 3328-1908.
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos, crianças, 
pessoas com necessidades 
especiais e etc. Atendimen-
to residencial e hospitalar.  
F.9.8927-1275 / 9.8858-
4065 /  3875-9902 com 
Evelyn
Ofereço-me como cuidado-
ra de idosos e recepcionos-
ta. Candelária F.999378315.
Ofereço-me para qualquer 
reparo em sua residência 
(Hidraulica, elétrica, pintura, 
telhados etc...)  F.99755-
4276
Ofereço-me para lavar, 
passar, cozinhar, faço faxina 
etc... Tratar com Jane Rosa 
F.: 97136-6492 / 3329-7719.
Ofereço-me para aulas 
particulares crianças c/ difi-
culdades em alfabetização, 
idade 4, 5 e 6 anos. Tratar c/ 
Rose F.: 99215-6300.
Karol Manicure e Pedicure. 
Atendo a domicílio (valor de 
acordo com o Local) Whats 
19 99357-9318



Ajudante de embalador
Auxiliar de linha de produção
Churrasqueiro
Costureira
Cozinheiro geral
Encarregado de obras
Jardineiro
Mecânico de automóvel
Operador de torno com comando 
numérico
Orientador de tráfego para esta-
cionamento
Soldador
Tapeceiro a mão (tapetes
Técnico em segurança do Tra-
balho
Tosador de animais 
Vendedor interno
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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

ARTE FINALISTA – Conhecimentos 
em Corel Draw, Photoshop e Design. 
Desejável possuir experiência em 
empresas de comunicação visual, 
agências de publicidade ou gráficas. 
Conhecimentos em vetorização de 
logos, tratamento de imagem, ela-
borar, desenvolver e alterar layout, 
finalizar arquivo para impressão. 
Residir em Indaiatuba.  
ELETRICISTA AUTOMOTIVO DIE-
SEL - Conhecimento em interpre-
tação dos circuitos elétricos e seus 
consumidores, reles e fusíveis, 
habilidade no manuseio de multí-
metro, baterias, reparação de motor 
de partida, alternadores em veículos 
pesados, manutenção em painéis 
automotivos e chicotes em geral. 
Conhecimento em todo o sistema 
de injeção eletrônica. Residir em 
Indaiatuba ou região.
MANDRILHADOR – Ensino médio 
completo. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba. Disponibilida-
de para trabalhar em Turno.
OPERADOR DE MÁQUINAS CNC 
– Ensino médio completo. Desejável 
Técnico em Mecânica, Automação 
Industrial ou equivalente. Conheci-
mentos em Metrologia e Leitura e 
Interpretação de desenho. Experi-
ência em Operação de Torno CNC e 
noções de programação da máquina. 
Residir em Indaiatuba.
PASSADOR (A) – Ensino funda-
mental completo. Possuir experi-
ência na função. Para trabalhar em 
lavanderia. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para trabalhar em 
horário comercial. 
PINTOR INDUSTRIAL  – Ensino 
médio completo. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba. Dis-
ponibilidade de horário.
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – 
Possuir experiência em controle de 
acesso, ronda e monitoramento. En-
sino médio completo. Conhecimentos 
em Informática. Residir em Indaiatu-
ba. Disponibilidade de horário.
TÉCNICO DE PROCESSOS – Pos-
suir Técnico em Plásticos. Experi-
ência em controle de arquivos de 
parâmetros de processos. Try-out, 
construção e t roca de moldes. 
Conhecimentos em Ferramentas 
da qual idade (FMEA e PPAP). 
Residir em Indaiatuba, Campinas, 
Hortolândia, Elias Fausto ou Monte 
Mor. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos.
VENDEDOR (A) - Ensino médio 
completo. Possuir experiência na 
função. Experiência em orçamentos e 
medição em esquadrias de alumínio. 
Conhecimentos em medições e cál-
culos para fechar orçamentos. CNH: 
A/B. Possuir condução própria pois 
irá trabalhar com o próprio veiculo.
VENDEDOR (A) - Ensino médio 
completo. Possuir experiência na 
área comercial com prospecção de 
cliente (Pessoa Jurídica). Para traba-
lhar em Corretora de Seguros. CNH: 
B. Possuir condução própria pois irá 
trabalhar com o próprio veiculo.

empregos

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

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

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

Enviar currículo para: 
contato@atentoseg.com.br ou
 comparecer no endereço com 

currículo: Av. Fábio Ferraz Bicudo, 
411 - Jd. Esplanada - Próximo a 

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

ESTAMOS CONTRATANDO
Auxiliar de Limpeza – Femi-
nino, idade entre 22 e 40 anos 
com experiência em l impeza 
residencial. Disponibilidade de 
horários.
 
Porteiro - Masculino. Desejável 
experiência em Portaria.  Pos-
suir CNH A/B (carro e moto), 
desejável ter condução própria. 
Ter disponibi l idade para tra-
balhar na  escala 12X36 e  ter 
conhecimento de  informática.

Auxiliar de Serviços Gerais 
- Masculino. Experiência na fun-
ção. Desejável conhecimentos 
com serviços gerais de limpeza, 
jardinagem, pequenos reparos 
na área hidráulica e elétrica, e 
manutenção de piscinas.

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

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

 FONE/FAX: (19) 3875-3759

ANALISTA FISCAL (8063): 
ANALISTA GARANTIA DA QUALIDADE 
PLENO (8030): 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (8104): 
AUX. ADMINISTRATIVO/ RECEPCIONISTA 
(8107): 
AUX. PRODUÇÃO/ REBARBAÇÃO DE 
PEÇAS (8094): 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8106): 
AUXILIAR DE COMPRAS (8088): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8098): 
ESTAGIÁRIO EM LOGÍSTICA (8085): 
ESTÁGIO EM MARKETING (8100): 
FERRAMENTEIRO (8070): 
GERENTE COMERCIAL (8102): 
GERENTE DE PRODUÇÃO (8062); 
LÍDER DE PRODUÇÃO (8087): 
LÍDER DE PRODUÇÃO/ (FERTILIZANTES) 
(8105): 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (8092): 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUS-
TRIAL (8096): 
MECANICO MANUTENCAO (8021):
OPERADOR DE PRODUÇÃO/TÉC. QUÍ-
MICO (8077): 
OPERADOR DE TORNO CNC (8038): 
OPERADOR MÁQUINAS (8093): 
PROFESSOR DE ED. FÍSICA/ NATAÇÃO 
(8091): 
TEC. ENFERMAGEM DO TRABALHO (8069): 
TÉC. SEGURANÇA DO  TRAB. /MEIO AM-
BIENTE (8056): 
TÉCNICO ELETRÔNICO JÚNIOR (8089): 
TECNICO SEGURANCA DO  TRABALHO 
(8095): 
VENDAS EXTERNAS (8080):  

Interessados 
entrar no site 

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