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A Banda Roupa Nova será a principal atração do 12ª edição do Frutos de Indaiá que irá premiar as empresas indicadas em pesquisa com a população como 
destaque no segmento que atua. Uma banda esperada por todos, Roupa Nova promete agitar a noite de premiação com suas canções que marcaram época. Pág. 05

O Banco Central (BC) 
espera uma inflação menor 
este ano. A estimativa para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
foi revisada de 3,8%, divul-
gada em junho, para 3,2%, 
no Relatório de Inflação di-
vulgado ontem (21) pelo BC.

No final da tarde desta 
terça-feira, dia 19, um ho-
mem esfaqueou outro por 
ciúmes de sua mulher. O 
caso aconteceu na rua For-
tunato Ré, no bairro Jardim 
Morada do Sol. Vítima teve 
ferimentos graves em um 
dos braços.

Foi publicada no dia 1º de 
setembro, na Imprensa Oficial 
de Indaiatuba, a Lei 6.764  que 
obriga a Secretaria Municipal 
da Saúde a divulgar as lista-
gens de pacientes que aguar-
dam por consultar com espe-
cialistas, exames e cirurgias na 
Rede Pública Municipal. 

O Circuito FA Oliva de 
Tênis acontece de 23 de 
setembro a 7 de outubro e 
será realizado nas quadras do 
Clube 9 de Julho. A compe-
tição, realizada em parceria 
com a Liga Jundiaiense de 
Tênis, contará nesta edição 
com 12 categorias.

A Guarda Civil de Indaia-
tuba registrou no último final 
de semana 4 ocorrências 
relacionadas à embriaguez 
no volante. A primeira de-
las foi na noite do último 
sábado, quando um homem 
aparentemente embriagado 
teria atropelado um ciclista.

O time de futsal masculi-
no da Associação Desportiva 
Indaiatubana (ADI) estreia 
hoje, dia 22, na Copa Paulis-
ta de futsal.  O primeiro jogo 
que será contra Uniara/Ara-
raquara acontece no ginásio 
do Clube 9 de julho às 20 
horas, com entrada gratuita.  
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BC reduz projeção 
de inflação este 
ano para 3,2%

Homem esfaqueia 
outro no Jardim 
Morada do Sol

Prefeito sanciona lei 
da Transparência 
na Saúde

Circuito FA Oliva 
de Tênis tem início 
amanhã no Clube 9

GC atende ocorrências 
relacionadas à 
embriaguez ao volante 

Clube 9 de Julho realiza Baile do 
Hawaii em novembro

Viação Rápido Sumaré apresenta 
defesa à prefeitura

ADI estreia hoje na 
Copa Paulista

Roupa Nova é a principal 
atração do 12º Frutos de Indaiá

Em sua 31ª edição, o tradicional baile do Hawaii será realizado no dia 25 de novembro, 
no Clube 9 de Julho, com início ás 23h30. Os portões serão abertos às 22h. Para este ano 
são esperadas 6 mil pessoas. Pág. 15A

A Viação Rápido Sumaré, do grupo VB Transportes, que tem a concessão do transporte 
coletivo urbano na cidade, apresentou sua defesa à prefeitura de Indaiatuba no processo 
administrativo para declaração de caducidade do contrato. Pág. 03A

João Carlos Martins 
e Camerata Bachiana 

se apresentam no 
Ciaei no dia 30Pág. 16A
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Editorial
A importância da vacinação 

para prevenir doenças
Com o objetivo de colocar a carteirinha de vacinação de 

crianças e adolescentes em dia, o Ministério da Saúde lançou a 
Campanha Multivacinação que termina hoje, dia 22, em todo o 
país. A ação ocorreu, pois nas últimas campanhas, muitas cidades 
não atingiram o número esperado do público-alvo. E um dos mo-
tivos foi o movimento antivacina que muitas mães aderiram por 
achar que determinadas vacinas poderiam dar alguma reação nos 
filhos. Lembrando que, o Brasil tem um dos mais reconhecidos 
programas públicos de vacinação do mundo, com os principais 
imunizantes disponíveis a todos gratuitamente.

Esses movimentos estão sendo apontados como um dos prin-
cipais fatores responsáveis por um recente surto de sarampo na 
Europa, onde mais de 7 mil pessoas já foram contaminadas. No 
Brasil, os grupos são impulsionados por meio de redes sociais 
que divulgam, sem base científica, supostos efeitos colaterais 
das vacinas.

O avanço desses movimentos já preocupa o Ministério da 
Saúde, que observa queda no índice de cobertura de alguns 
imunizantes oferecidos no Sistema Único de Saúde (SUS). 
No ano passado, por exemplo, a cobertura da segunda dose da 
vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e 
rubéola, teve adesão de apenas 76,7% do público-alvo.

Olhar seu filho levar aquela picadinha não é fácil, não é 
mesmo? Apesar da angústia dos pais, é importante ressaltar que 
essa é a melhor maneira de prevenir seus filhos contra doenças. 
Por isso pais não percam essa oportunidade de proteger a saúde 
do seu filho e vá até a UBS mais próxima da sua casa portando 
a carteira de vacinação e documento com foto e coloque a saúde 
do seu filho em dia.

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.

23 SAB 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

23 SAB 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

24 DOM.   NÃO OPERA

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

25 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

25 SEG. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 

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

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

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

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

26 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

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

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

26 TER. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

26 TER. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

27 QUAR. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860

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

27 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

27 QUAR. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador

27 QUAR. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

27 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

28 QUIN. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657

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

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

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

28 QUIN. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

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

29 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

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

29 SEX. 172 B/C Av. Francisco de Paula Leite DEF Nº 975

29 SEX. 203 B/C Av. Conceição PROX a Rua Equador

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

29 SEX. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
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REFORMA TRABALHISTA – CENÁRIO FAVORÁVEL AO 
EMPREGADOR

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.

Dra. Nancy Villaron - CRM 74989 - Rua José da Costa, 538 - Medicina Preventiva e Integrativa     

MÉDICO TREINADOR
Coach é uma palavra em inglês que significa treinador, instrutor. A liderança coach 

aplicada à Medicina Integrativa encontra-se em um novo modelo de saúde, voltada 
tanto a pessoas com doenças crônicas em seu perfil quanto a indivíduos que querem 
manter e melhorar a sua saúde. A essência do trabalho coaching é ajudar o cliente no 
seu processo de reflexão, decisão e ação.

Os benefícios são inúmeros. No campo emocional, melhora a autoestima, satis-
fação, descontração. No aspecto fisiológico, reduz a dor crônica, melhora níveis de 
colesterol, os níveis hormonais e a pressão arterial são regulados, melhoram a condi-
ção e a resistência física, melhora a mobilidade articular.  Em tratamentos crônicos, 
reestabelece ou até melhora a qualidade de vida.

As técnicas de coaching aplicadas no acompanhamento médico “treinam” o cliente 
a definir sua própria meta de saúde que é específica, atingível, realista e desafiadora. 
O modelo e processo de monitoramento são determinados, e em seguida, dependendo 
da situação, possíveis programas são propostos. O compromisso para a ação é estabe-
lecido. As técnicas do coaching ajudam o cliente com as emoções, com a superação 
de problemas, a gerir a mudança, e a “olhar” o final do desafio, com o objetivo al-
cançado. O mais importante são as perguntas certas para capacitar pacientes a tomar 
conta de sua vida. 

Tudo isso ajuda o paciente a tornar-se consciente, e dizer: “Eu não sou minha do-
ença!”  Porque a maior parte do tempo o simples desejo de mudar não é o suficiente 
para que isso aconteça: é preciso orientação e apoio para o paciente ver por si mesmo 
porquê a sua situação de saúde é necessária no momento, para onde está indo e o que 
você precisa para obter o equilíbrio. Coaching é um processo novo, mas eu “torço” 
para que se torne popular, para que todos possamos nos “treinar” uns aos outros.

Qual a sua opinião 
sobre a saúde pública 
de Indaiatuba?

Enquete

“Tem um bom atendimento, sem 
demora, acho que está muito bem 
encaminhada”
Antônio João dos Santos, 72, 
auxiliar de cozinha

“Acredito que a saúde está bem, 
atendimento é rápido e eficiente 
nos hospitais. A única queixa é 
em relação à demora dos postos 
de saúde, que às vezes levam 
muito tempo para uma consulta”
Adriane Francisco de Assis, 50, 
frentista.

“Excelente, sem demora, atendi-
mento de qualidade, tanto nos hos-
pitais quanto nos postos de saúde. 
Sempre resolvem os problemas”.
João Carlos Arantes, 50, fun-
cionário público.

“É muito boa, sem reclamações. O 
atendimento é rápido levando em 
consideração que pessoas de outras 
cidades vêm para Indaiatuba por 
conta da qualidade dos hospitais”
Luiz Fonseca, 78, aposentado

“Não tenho do que reclamar, acho 
o atendimento rápido e eficiente. 
Tanto eu quanto minha esposa, 
quando necessitamos, fomos 
muito bem atendidos pela equipe”
Darci Messias de Oliveira, 64, 
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.) 

CUIDADO COM TUA EXPERIÊNCIA
Certa vez duas moscas caíram num copo de leite. A primeira era forte e valente, assim 

logo ao cair nadou até a borda do copo, mas como a superfície era muito lisa e ela tinha suas 
asas molhadas, não conseguiu sair. Acreditando que não havia saída, a mosca desanimou, 
parou de nadar e de se debater e afundou. Sua companheira de infortúnio, apesar de não 
ser tão forte era tenaz, continuou a se debater a se debater e a se debater por tanto tempo, 
que, aos poucos o leite ao seu redor, com toda aquela agitação, foi se transformando e for-
mou um pequeno nódulo de manteiga, onde a mosca conseguiu, com muito esforço, subir 
e dali levantar vôo para um lugar seguro. Durante anos, ouvi esta primeira parte da história 
como um elogio à persistência, que, sem dúvida, é um hábito que nos leva ao sucesso, no 
entanto...Tempos depois a mosca,  novamente caiu no copo. Como já havia aprendido em 
sua experiência anterior, começou a se debater, na esperança de que, no devido tempo, se 
salvaria. Outra mosca, passando por ali e vendo a aflição da companheira de espécie, pousou 
na beira do copo e gritou:”Tem um canudo ali, nade até lá e suba pelo canudo”.A mosca 
tenaz não lhe deu ouvidos, baseando-se na sua experiência anterior de sucesso, continuou a 
se debater e a se debater, até que, exausta afundou no copo cheio de água. AUMENTE SUA 
PERCEPÇÃO PARA OPORTUNIDADES NOVAS, VENHA PARA O TREINAMENTO 
SIGNA1 NOS DIAS 20-21 E 22-10-2017, LIGUE PARA A PAULA E SE INSCREVA 
WWW.SIGNATREINAMENTOS.COM.BR - TREVISAN JOSÉ
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Viação Rápido 
Sumaré apresenta 
defesa à prefeitura

JME

GIULIANO MIRANDA RIC/PMI

Documentação está em análise pela Secretária de Negócios Jurídicos
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MONITORAMENTO

Vizinhança Solidária é implementado no Jardim 
Novo Horizonte

Viação Rápido Sumaré tem a concessão do transporte coletivo urbano na cidade

A Viação Rápido Su-
maré, do grupo VB 
Transportes,  que 

tem a concessão do trans-
porte coletivo urbano na ci-
dade, apresentou sua defesa 
à prefeitura de Indaiatuba 
no processo administrativo 
para declaração de caduci-
dade do contrato. 

A Administração Munici-
pal informou que recebeu a 
defesa no final do último dia 
15, e que a documentação está 
em análise pela Secretária de 
Negócios Jurídicos. Não foi 
informado o prazo para que a 

decisão seja anunciada. 
A empresa deveria ter 

apresentado sua defesa no 
dia 1º de setembro, porém a 
prefeitura concedeu mais 15 
dias para que a Viação Rápido 
Sumaré, após um pedido de 
prorrogação. O prazo se en-
cerrou no dia 15 de setembro.

O prefeito Nilson Gaspar 
(PMDB) anunciou a determi-
nação da abertura do processo 
administrativo para declaração 
de caducidade do contrato com 
a empresa, no dia 27 de julho, 
em entrevista coletiva. Na época 
Gaspar apontou que a decisão 
foi motivada em razão da ina-
dimplência e descumprimento 
de cláusulas contratuais. “Os 
ônibus quebram com frequên-

cia, não recebem a manutenção 
devida e estão com as docu-
mentações irregulares. Temos 
muitas reclamações com relação 
ao transporte coletivo da cidade 
e não vou mais permitir que 
a população seja prejudicada 
desta forma”, declarou.

O item IV da notificação 
apresentada pela administração 
municipal à empresa afirma que 
“(...) foi certificada uma série de 
infrações contratuais causando 
oscilações técnico-operacionais, 
como paralisações, excesso de 
quebras de veículos e aumento 
de autuações, apreensões e 
retenção de veículos por mal 
estado de conservação (CTB) 
e por apresentar item de segu-
rança impeditivo à operação 

e não substituição de veículo 
com idade individual superior à 
máxima estabelecida e aumento 
de acidentes de trânsito com e 
sem vítima (vítima fatal), que 
comprometeram de modo direto 
na qualidade, pontualidade, con-
forto e segurança dos usuários 
do serviço público de transporte 
coletivo de passageiros do Mu-
nicípio de Indaiatuba”.

Todas as irregularidades 
constatadas no serviço do trans-
porte coletivo levaram a admi-
nistração municipal a aplicar 
uma séria de multas contratuais 
à empresa, que somam R$ 
1.690.500,00. Desse total, R$ 
842.500 já estão inscritos em 
dívida ativa. Até o momento, 
nenhuma delas foi paga.

A Secretaria Municipal 
de Saúde promove amanhã, 
dia 23, a “Ação Extramu-
ros” que contará com uma 
equipe do SAE (Serviço de 
Atendimento Especializado) 
que estará no ponto azul 
realizando testes rápidos de 
HIV, Hepatite B, Hepatite C 
e Sífilis, cujos resultados fi-
cam prontos em 15 minutos. 
Os profissionais também 
darão orientações sobre 
doenças sexualmente trans-
missíveis e farão a entrega 
gratuita de preservativos.

Dia 30 de setembro, os 
visitantes do Ponto Azul po-
derão conferir orientações 
sobre higiene bucal com a 
equipe do Centro de Espe-
cialidades Odontológicas. 
Já dia 07 de outubro uma 
equipe de enfermagem dará 
orientações sobre o auto 
exame das mamas e datas e 

locais onde o Mama Móvel 
estará realizando exames de 
mamografias, integrando as 
ações do "Outubro Rosa", 
mês dedicado a sensibilizar 
a população para a preven-
ção dos cânceres de mama e 
colo de útero.

De acordo com o Se-
cretário de Saúde, Dr. José 
Roberto Stefani, a ação ex-
tramuro é uma maneira de 
levar os serviços de saúde 
até a população. "No Ponto 
Azul há uma circulação 
muito grande de pessoas, 
aproximadamente mil so-
mente aos sábados, mora-
dores de diversos pontos da 
cidade. Desta forma conse-
guimos alcançar um público 
importante, mostrando os 
serviços que disponibiliza-
mos visando, especialmen-
te, as ações de prevenção", 
afirmou.

Secretaria de Saúde estará no Ponto Azul amanhã, dia 23, atendendo a 
população para a realização de diversos testes rápidos

Os moradores do Jardim 
Novo Horizonte ganhou um 
reforço para auxiliar na segu-
rança do bairro. Desde o dia 
13 de setembro o projeto Vi-

zinhança Solidária está ativa 
na região e vem auxiliando as 
Forças de Segurança Pública 
no combate à criminalidade. 
O projeto consiste na aproxi-

mação dos vizinhos, para que 
um conheça a rotina do outro 
e em conjunto monitorem o 
cotidiano do bairro, ficando 
alertas para qualquer situação 
suspeita.

Todo bairro tem um Tu-
tor que é o responsável pela 
coordenação dos vizinhos. 
O tutor cria um grupo no 
WhatsApp, onde os vizinhos 
escrevem caso constatem 
qualquer anormalidade no 
bairro e avisam se já ligaram 
para a Guarda Civil ou para 
a Policia Militar. 

Os moradores que tem 
câmeras de monitoramento 

na residência, muitas vezes 
até enviam no grupo as fotos 
dos suspeitos, o que auxilia 
os vizinhos e as Forças de 
Segurança Pública a localizar 
os indivíduos. Nos bairros 
onde já foi implementado, o 
projeto reduziu drasticamente 
o número de delitos e a sensa-
ção de segurança agora toma 
conta dos moradores.

O projeto é organizado e 
implantado pela Secretaria de 
Segurança Pública de Indaia-
tuba e tem o apoio do CON-
SEG (Conselho Comunitário 
de Segurança de Indaiatuba) 
e das Polícias Civil e Militar. 

O projeto consiste na aproximação dos vizinhos para ficarem alertas 
para qualquer situação suspeita

SAÚDE

“Ação Extramuros” 
acontece amanhã no 
ponto azul
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Outubro Rosa contará com 
ações diferenciadas na cidade

Roupa Nova é a principal atração 
do 12º Frutos de Indaiá
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A programação conta com exposições, palestras, ações de saúde e caminhadas

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

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

Objetivo tem 136 finalistas em Olimpíadas Científicas
OLIMPÍADA

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

DIVULGAÇÃO
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Premiação acontece no dia 24 de novembro no salão social do Clube 9 de Julho

05AMais Expressão

A Banda Roupa Nova 
será a principal atra-
ção do 12ª edição do 

Frutos de Indaiá que irá pre-
miar as empresas indicadas 
em pesquisa com a população 
como destaque no segmento 
que atua.

Uma banda esperada por 
todos, Roupa Nova promete 
agitar a noite de premiação 
com suas canções que mar-
caram época como “Canção 
de Verão”, “Dona”, “Coração 
Pirata”, “Whisky a Go Go”, 
entre outras.

Donos de uma lista de 
sucessos, a banda possui 
inúmeras músicas que foram 
tema de novelas, além de 37 
CD´s e 5 DVD´s que juntos 
alcançou mais de vinte mi-

lhões de cópias vendidas.
A banda Roupa Nova tem 

36 anos de carreira, dezenas 
de sucessos lançados, e uma 
agenda de shows ininter-
ruptos e lotadas pelo Brasil 
inteiro. 

O grupo que conta com 
seus integrantes originais é 
formado por Cleberson no 
teclado e vocal; Feghali no 
teclado, violão, guitarra, 
voz e vocal; Kiko no violão, 
guitarra, voz e vocal; Nando 
no baixolão, baixo acústico, 
violão, voz e vocal; Paulinho 
na voz e percussão; e Sergi-
nho na bateria, djembe, voz 
e vocal.

A contratação da banda 
foi comemorada por muitos 
indicados, pois relatam que 
as músicas marcaram sua 
juventude e sua vida. “Gostei 
muito de saber que a Roupa 
Nova irá cantar no Frutos. O 

show condiz com o tamanho 
e importância do evento”, 
disse o proprietário do Sor-
vetão, Douglas Martins.

Os proprietários das em-
presas escolhidas pelos leito-
res do Jornal Mais Expressão 
e consumidores do comércio 
local, como as melhores de 
2016 e que receberão o troféu 
Frutos de Indaiá, estão na 
expectativa para a edição do 
evento deste ano. Organizado 
pelo Grupo Mais Expressão, 
a premiação acontece no dia 
24 de novembro, no salão 
social do Clube 9 de Julho. 

Para Martins, a indicação 
é gratificante. “Receberemos 
o troféu pela primeira vez e 
para nós é um orgulho ter 
sido escolhido, em pesquisa 
com a população, como a me-
lhor empresa no segmento”, 
conta. “Ficamos muito felizes 
com a notícia e a expectativa 

é enorme”, completa.
Um dos estreantes na 12ª 

edição do Frutos de Indaiá é 
a empresa Luzion que aguar-
da com ansiedade o grande 
dia. "O sentimento de ser 
reconhecido pelo trabalho 
prestado ou pela marca da 
empresa, trás motivação para 
buscar sempre inovações que 
tragam frutos de valorização 
pelo esforço em manter um 
negócio com qualidade e 
satisfação dos clientes e pela 
própria sociedade local", 
disse Luiz Queiroz.

Qualidade
Considerado o principal e 

melhor evento de premiação 
de Indaiatuba, o Frutos de 
Indaiá 2017, nesse ano, será 
realizado no salão social do 
Clube 9 de Julho e promete 
superar as expectativas dos 
premiados e convidados, que 

nos anos anteriores ficaram 
muito satisfeitos.

Segundo o empresário e 
presidente do Grupo Mais 
Expressão, Admilson Rede-
copa, a prioridade é manter 
a qualidade dos serviços 
prestados. No evento estarão 
presentes alguns parceiros 
que estão desde o primeiro 
ano, como é o caso da empre-
sa de Vallet – Open Parking 
e o serviço de ambulância e 
serviços de saúde e emergên-
cia - Sanare Saúde. “Iremos 
manter os serviços prestados 
com excelência na edição 
do ano passado devido a sua 
eficiência e aprovação dos 
participantes, quanto aos 
novos parceiros, estão vindo 
para aprimorar a qualidade do 
evento",  afirma.

O 12º Frutos de Indaiá 
tem como objetivo oficial o 
recebimento do troféu, que 

os empresários eleitos em 
pesquisa feita com a popula-
ção e leitores do jornal, rece-
berão das mãos do presidente 
do Grupo e do diretor Alan 
de Santi. Troféu esse, que 
simboliza o reconhecimento 
de seus trabalhos prestados à 
população durante o ano de 
2016. “A diferença do Frutos 
de Indaiá é muito grande se 
comparado a outros ‘prê-
mios’ existentes na cidade e 
até mesmo na região. Uma 
delas está na participação 
apenas dos eleitos em pri-
meiro lugar, o que acaba 
por limitar a quantidade de 
empresas, pois se o primeiro 
lugar não aderir ao pacote 
publicitário, o concorrente 
que ganhou em segundo 
lugar não pode participar, 
ficando o segmento vago e 
sem nenhum representante”, 
explica Redecopa.

DIVULGAÇÃO

Roupa Nova promete animar a noite de premiação com seus maiores sucessos

Volacc realizará no dia 1º de outubro a V Caminhada Contra o Câncer pela Vida

Pedro, Yaoheng e Alexandre foram selecionados para a pré-seletiva das 
Olimpíadas Internacionais de Astronomia

Douglas Martins do Sorvetão é 
um dos estreantes do 12º Frutos 
de Indaiá

Luiz Queiroz da Luizon também 
receberá pela primeira vez o 
troféu Frutos de Indaiá

No mês de outubro 
será a vez de se 
atentar à saúde da 

mulher. E para tanto, assim 
como ocorre em todos os 
anos, o Outubro Rosa será 
realizado na cidade com 
diversas ações diferenciadas 
que tem como objetivo sen-
sibilizar a população para a 
prevenção dos cânceres de 
mama e colo de útero.

Integrando a campanha 
mundial, durante o mês de 
outubro, a ação contará com 
uma programação que inclui 
exposições, palestras, ações de 
saúde, caminhadas, além de 
prédios públicos e comércios 
com iluminação cor de rosa.

Como parte das ativida-
des, a Volacc (Voluntárias de 
Apoio no Combate ao Câncer) 
realizará no dia 1º de outubro, 
a V Caminhada Contra o Cân-
cer pela Vida. A concentração 
acontece no estacionamento do 
Parque Ecológico com saída às 
9 horas.

Outra caminhada também 
será realizada no dia 22 de 
outubro. A ação integra a cam-
panha promovida pela EPTV 

Campinas com as Prefeituras 
da região, que traz como tema 
“Lembrar de Cuidar de Mim – a 
prevenção do câncer de mama é 
o ano todo”. A saída está mar-
cada às 8 horas, na Praça Pru-
dente de Moraes e tem como 
trajeto pela rua Bernardino de 
Campos e segue até a Praça 
do Chafariz, local onde haverá 
diversas atividades, como prá-
ticas corporais chinesas (Liang 
Gong e Xiang Gong); orienta-
ções sobre os cinco principais 
tipos de câncer que acometem 
as mulheres; teste rápido de 

sífilis e HIV; inscrições para 
o Projeto 100% Saúde (pes-
soas com sobrepeso recebem 
orientações profissionais para 
ter uma vida mais saudável); 
verificação de pressão arterial 
e glicemia; avaliação odon-
tológica e orientações sobre 
prevenção do câncer bucal; Au-
riculoterapia; Projeto Crescer 
Bem. O Conselho da Mulher 
oferecerá: Reiki, Massagem, 
sessão de aurículoterapia e 
outras atividades. 

Ainda no local haverá aulas 
de zumba, e os alunos da Fa-

culdade Max Planck do curso 
de Nutrição farão orientação 
nutricional e os estudantes de 
Farmácia realizarão orientação 
sobre medicamentos e aferição 
de pressão arterial.

Já a Faculdade Anhanguera 
participará oferecendo a equipe 
do curso de Fisioterapia, que 
realizará alongamentos indivi-
duais em macas e orientações 
posturais aos participantes 
do evento. Os alunos estarão 
acompanhados do professor 
Supervisor de estágios.

Dando continuidade as ati-

vidades, no dia 20 de outubro 
a vereadora Silene Carvaline, 
autora da Lei Municipal nº 
6.699/2017 que institui o 
mês “Outubro Rosa” no ca-
lendário oficial de eventos 
do munícipio, promove uma 
palestra na Câmara Munici-
pal, a partir das 14 horas. Na 
ocasião serão realizadas duas 
palestras: “Saúde da Mulher” 
que será ministrada pela 
Drª Rosa Reyna (médica da 
família); “Bem Me Quero”- 
ministrada pela Psicóloga e 
Coach, Solange Mazzoni.

Ainda durante o mês de 
outubro, a Secretária de Saúde 
disponibilizará nos bairro o 
Mama Móvel (caminhão com 
mamógrafo). As Unidades de 
Saúde farão a conferência da 
carteira de vacinação da mu-
lher; consulta de enfermagem 
e orientações gerais de saúde 
da mulher; vacina de HPV 
para meninas de 9 a 13 anos; 
orientação sobre prevenção dos 
cinco principais tipos de câncer 
que acometem as mulheres e 
orientação sobre o autoexame 
das mamas. 

No mês dedicado à mulher 
alguns pontos da cidade ficarão 
iluminados de rosa. Entre eles o 
Paço Municipal, um painel no 
Parque Ecológico, em frente da 
Prefeitura, cinco reservatórios 
de água do Saae (reservatórios 
do Cristo, Rodoviária, rua 
dos Indaiás, Lauro Bueno e 
do Maison Du Parc) e alguns 
comércios. Também ocorrerá 
uma exposição em locais de 
grande circulação com fotos de 
homens em preto e branco com 
destaque para alguns elementos 
cor de rosa e com a frase “Lem-
brar de Cuidar Dela”.

Confira a programação 
completa do “Outubro Rosa” 
em nosso site www.maisex-
pressao.com.br.

O Colégio Objetivo In-
daiatuba está comemorando o 
sucesso nas participações em 
olimpíadas científicas. Até o 
momento, 136 alunos estão 
disputando as fases finais em 
12 olimpíadas diferentes.  

Somente essa semana, 10 
alunos se classificaram para 
a fase final da Olimpíada 
Brasileira de Física e outros 6 
disputarão medalhas na Olim-
píada Paulista de Física Júnior, 

da qual participam alunos do 
4º e 5º anos do Ensino Funda-
mental I. 

De acordo com o coorde-
nador de olimpíadas científicas 
do Objetivo, professor Luiz 
Carlos Marques, o Colégio 
tem muito a comemorar por-
que, além de ter aumentado 
a variedade de olimpíadas 
científicas, este ano também 
aumentou o número de escolas 
participantes. 

O professor Luiz contou 
ainda que três alunos do Ensi-
no Médio foram pré-selecio-
nados para participarem das 
seletivas que vão compor as 
equipes brasileiras, as quais 
participarão das Olimpíadas 
Internacionais de Astronomia 
no ano que vem. “Estamos 
muito felizes com o desempe-
nho dos nossos alunos. É com 
entusiasmo que contemplamos 
os resultados de nossa proposta 

pedagógica, e é nesse ambiente 
que oferecemos os treinamen-
tos olímpicos e nossos alunos 
correspondem e nos surpre-
endem sempre. Tudo fruto de 
muito estudo e empenho, tanto 
dos alunos quanto da equipe de 
professores que os orientam e 
os apoiam. É muito gratificante 
ver o desenvolvimento desse 
trabalho”, declara Loide Rosa, 
mantenedora do Colégio Obje-
tivo Indaiatuba. 
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Acenbi realiza 
2º Matsuri Japan 
Festival em outubro 
Evento contará com diversas atrações gastronômicas, exposições, danças e música

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Prefeitura instala galerias 
para pavimentação de 
acessos da nova rodoviária

OBRA

2º Indaiatuba Matsuri Japan Festival acontece de 6 a 8 de outubro

A previsão é de que a pavimentação esteja pronta até o final de outubro

A Associação Cultu-
ral Esportiva Nipo-
-Brasileira de In-

daiatuba (Acenbi) promove 
entre os dias 6 a 8 de outubro, a 
2ª edição do Indaiatuba Mat-
suri Japan Festival. O evento 
será realizado no Pavilhão 
da Viber e os ingressos já es-
tão à venda pelo site www.
ingresse.com e custam R$ 6 
(inteira) e R$ 3 (meia), mais 
R$ 1 da taxa de conveniência. 
Os valores serão os mesmos 
na bilheteria do evento. No 

dia 6 a festa acontece das 18h 
às 23 horas; no dia 7 das 12h às 
23 horas; e no domingo, dia 8, 
das 12h às 18 horas. O evento 
faz parte das comemorações 
do aniversário de 70 anos da 
Associação Nipo-Brasileira, 
que foi fundada em 7 de se-
tembro de 1947.

Com novo formato, o In-
daiatuba Matsuri Japan Festival 
uniu a Festa do Sushi e a Festa 
do Chopp Bom Odori. Eventos 
estes que sempre eram realiza-
dos no segundo semestre do 
ano há mais de duas décadas. 
“No ano passado, plantamos 
uma semente dessa proposta e 

nesse ano entramos na fase do 
cultivo”, explica o presidente 
da associação, Anésio Kimura. 
“Esperamos cerca de 10 mil 
pessoas nos três dias”.

Realizado pelo segundo 
ano, o evento contará com 
diversas atrações que incluem 
shows musicais, danças fol-
clóricas, apresentação de taiko, 
oficinas e exposições culturais, 
feira comercial, além da gastro-
nomia japonesa. O ator, can-
tor e humorista Kendi Yamai 
será o apresentador oficial do 
evento.  

Segundo Kimura o festival 
tem como objetivo angariar 

fundos para a manutenção da 
Escola de Língua Japonesa e 
das atividades dos departamen-
tos da Acenbi. “O novo forma-
to do festival visa atingir os 
municípios de toda a região de 
Indaiatuba e Campinas”, disse.

Sergio Takao Sato, presi-
dente da Tasa Eventos e um dos 
organizadores do evento, disse 
que pretende tornar o Matsuri 
uma referência no país. “Não 
queremos que seja maior e sim 
a festa japonesa mais lembrada 
do Brasil”, revela.

Em 2016, o Indaiatuba Mat-
suri recebeu aproximadamente 
sete mil pessoas.

A Secretaria de Obras e 
Vias Públicas trabalha na ins-
talação das galerias pluviais 
no entorno do novo Terminal 
Rodoviário. Os serviços de-
vem ser concluídos até o final 
desta semana. Nesta semana 
a Secretaria também iniciou 
os trabalhos de instalação de 
guias e sarjetas e preparação da 
base para a pavimentação das 
vias de acesso ao Terminal. A 
previsão é de que a pavimen-
tação esteja pronta até o final 
de outubro.

Conforme informou o se-
cretário de Obras, Robenilton 
Oliveira Lima, as galerias são 
compostas por 680 metros 
lineares de tubos, com diâme-
tros entre 400 e 800mm. Esse 
serviço, que é realizado com 
mão de obra própria, inclui 
ainda a instalação de 18 caixas 
de passagem com tampão para 
manutenção.

Também falta pouco para o 
novo Terminal Rodoviário de 
Indaiatuba ficar pronto. O pré-

dio está na fase de acabamento 
com instalação de luminárias e 
piso da parte externa. O prazo 
contratual de entrega dessa 
parte da obra é até dezembro.

A nova Rodoviária terá 15 
guichês, postos policiais, área 
de espera e área de embarque 
e desembarque com 15 baias 
para ônibus intermunicipais. 
No saguão terá espaço para 
telefones públicos, caixas 
eletrônicos, guichê de infor-
mações e 35 lojas. A praça de 
alimentação terá espaço para 
restaurantes e lanchonetes 
com deck externo e sanitários 
masculinos e femininos com 
chuveiros.

O projeto da Engenharia 
ainda contempla uma área 
administrativa com posto 
do Conselho Tutelar e um 
Ambulatório, um galpão para 
lanchonetes e exposições e 
um Terminal Urbano com 
sanitários acessíveis e baia 
para seis ônibus do transporte 
coletivo urbano.

ELIANDRO FIGUEIRA /PMI
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Prefeito sanciona lei da 
Transparência na Saúde

ARQUIVO RIC/PMI

SIMONE ANDRADE

Lei obriga a Secretaria de Saúde a divulgar a lista de pacientes que aguardam por consultas
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HOMENAGEM

BNI Indaiatuba recebe 
Moção de Congratulações 
da Câmara de Vereadores

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Pacientes terão acesso à lista de agendamento de diversos especialistas

BNI foi homenageado pelo poder legislativo municipal da cidade

Foi publicada no dia 
1º de setembro, na 
Imprensa Oficial de 

Indaiatuba, a Lei 6.764 de 
autoria do Vereador Alexan-
dre Carlos Peres, sancionada 
pelo prefeito Nilson Gaspar, 
que obriga a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde a divulgar 
as listagens de pacientes que 
aguardam por consultar com 
especialistas, exames e cirur-
gias na Rede Pública Muni-
cipal. Essa divulgação será 
feita por número para preser-
var a identidade do paciente e 
a Prefeitura tem 90 dias para 
desenvolver o processo ope-
racional e cumprir os requi-
sitos da lei.

A Lei da Transparência 
na Saúde, que deverá ser 
divulgada até a última se-
mana de novembro, é um 
ganho para os usuários do 
Sistema Municipal de Saúde 
que poderão acompanhar em 
qual lugar estarão na fila 
para executar uma consulta 
com especialistas, exames 
ou mesmo cirurgias.

De acordo com o vere-
ador, as consultas já eram 
para ser feita pela internet 
como a própria Adminis-
tração Municipal já havia 
anunciado, porém esta fa-
cilidade não está disponível 

para todas as especialidades. 
“Tenho acompanhado que as 
demandas variam um pouco 
e os maiores índices de re-
clamações, que é a dificul-
dade de agendamento, foram 
relacionados a dentistas e 
oftalmologistas”, conta.

Alexandre destaca que 
como já existe o software para 
agendamento, basta apenas 
customizar o sistema para 
realizar a publicação das filas. 

Ainda segundo o vereador 
haverá dois ganhos com a 

transparência: o de curto pra-
zo, com  foco no indivíduo; 
e o outro, de médio e longo 
prazo, com foco na gestão. 

O primeiro trata-se do 
paciente, que poderá tomar 
decisões específicas confor-
me conhecer seu lugar na 
fila e o tempo médio para 
ser atendido.  “O paciente 
poderá buscar outros meios 
de atendimento e isso pode 
ser a diferença entre a vida e 
a morte”, destaca Alexandre. 

O segundo ponto são os 

benefícios de médio e longo 
prazo, na qual os gestores 
terão dados transparentes, 
numericamente expostos 
para tomarem ações de cor-
reção, prevenção ou me-
lhoria no sistema de saúde 
local. “Com isso espero que 
os recursos sejam planeja-
dos e disponibilizados de 
forma mais eficaz, como por 
exemplo, as contratações de 
profissionais, execução de 
mutirões ou instalação de 
ambulatórios que ainda não 
temos como o de radiologia 
para tratamento de pacien-
tes com câncer”, explica 
Alexandre

No mês de setembro, 
o  g rupo  de  empresá -
rios BNI (Business Ne-
tworking Internacional) 
foi homenageado pelo 
poder legislativo muni-
cipal da cidade de In-
daiatuba, pelo vereador 
Massao Kanesaki com 
uma Moção de Congra-
tu lações  pe lo  ex ímio 
e notório trabalho que 
vem realizando em In-
daiatuba e região.

Em 4 anos que o BNI 
está  na cidade de In-
daiatuba, já gerou mais 
de 12 milhões de fatu-
ramento para empresas 
associadas, somente em 
nossa cidade,  impac-
tando assim,  centenas 
de pessoas.

O BNI, organização 
presente em mais de 70 
países, é um grupo que 
tem por objetivo poten-
cializar negócios para as 
empresas participantes 
por meio das melhores 
práticas de networking.  

Seu slogan “Mudando 
a Forma que o Mundo 
faz  Negócios” ,  segue 
justamente a l inha de 
transformação das rela-
ções empresariais, prio-
rizando a transparência, 
a ética e a gratidão. Na 
cidade, são dois grupos 
que somados são com-
postos por mais de 70 
empresas que vem ge-
rando impacto positivo 
na comunidade.

Na nossa região so-
mente nos últ imos 12 
meses, o BNI gerou R$ 
48 millhões em negó-
cios para mais de 600 
empresários em 10 ci-
dades  d i f e ren te s .  No 
mundo, o BNI existe há 
mais de 30 anos, está 
em mais de 70 países, 
com mais  de 220 mil 
empresários e gerou no 
ano passado 10 bilhões 
e 600 milhões de dóla-
res em negócios para os 
empresários associados 
do mundo todo.
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Cosama Soluções 
Profissionais: Maior loja de 
ferramentas e variedades 
Unidade de Indaiatuba possui um grande mix com mais de 55 mil produtos em seu estoque

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Colégio Montreal promoverá Mostra Cultural no 
próximo sábado

ATIVIDADE
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Cosama Soluções Profissionais oferece um mix com mais de 55 mil produtos

Alunos do Fundamental II prontos para a Mostra Cultural do Colegio Montreal

A Cosama Soluções 
Profissionais é uma 
loja de ferramentas 

elétricas, manuais e diversi-
dades para o lar. Embora há 
pouco tempo em Indaiatuba, 
a Cosama já se tornou refe-
rência quando o assunto é 
ferramentas. 

Com 27 anos de história 
iniciada na cidade de Valinhos, 
a Cosama de Indaiatuba conta 
com mais de 55 mil produtos 
organizados em um espaço de 
1.040 m² de loja, onde 520 m² 
de estoque permite aos clientes 
comprar tudo o que precisam, 
sejam ferramentas elétricas ou 
objetos para casa, sem precisar 
ir a mais de uma loja. “Muitas 
vezes os clientes precisam 
comprar uma variedade de 
produtos muito diversificados, 
e na Cosama ele irá encontrar 
tudo que precisa”, explica o 
gerente geral, Lucas Mattioli. 

Na Cosama Soluções Pro-
fissionais encontram-se abra-
sivos, adesivos, vedantes e 
lubrificantes, equipamentos e 
acessórios para pintura, ferra-
mentas de corte, ferramentas 
manuais, construção civil, 
ferramentas agrícolas, jardina-
gem e pulverização, ferragens, 

máquinas e equipamentos, fi-
tas, fixadores, medição, solda, 
equipamentos de segurança, 
tubos e conexões água quente e 
fria, esgoto, tubo de instalação 
de gás e muito mais. “Com 
essa grande diversidade, a loja 
atende compradores domés-
ticos, comerciais e corporati-
vos”, disse Mattioli.

Além da variedade de pro-
dutos, a Cosama oferece atendi-
mento especializado para orien-
tar quem esteja interessado em 
montar o seu próprio negócio. 
“Indicamos a ferramenta ade-
quada que melhor atenda às 

necessidades”, conta o gerente.
A loja ainda oferece aos 

seus clientes um diferencial: 
o empréstimo de ferramentas. 
“Se algum produto comprado 
na Cosama necessitar de algum 
reparo, nós emprestamos a 
mesma ferramenta enquanto 
a sua adquirida na loja está 
na assistência. Desta forma, 
o cliente pode continuar seu 
trabalho, evitando perda de 
tempo”, explica Mattioli.

A loja ainda oferece a co-
modidade de estacionamento 
próprio, além de entrega a 
domicílio. É possível também 

realizar compras através do 
televendas que opera das 8h às 
17 horas pelos telefones (19) 
3836-6864 ou (19) 3836-6865. 
Pedidos também podem ser 
efetuados via e-mail por ven-
das@cosama.net. As entregas 
são feitas em até 24 horas.

A Cosama Soluções Profis-
sionais está localizada na Rua 
Soldado João Carlos de Oli-
veira Jr., 1910, Jardim Alice. 
O horário de funcionamento 
é de segunda à sexta-feira, 
7h30 às 18 horas e os sábados 
das 8h às 12h30. Para maiores 
informações (19) 3836-6869.

No próximo sábado, dia 23 
de setembro, das 9h às 11h30, 
será realizada a Mostra Cultu-
ral do Colégio Montreal.

Participarão do evento os 
alunos da Educação Infantil, 
do Ensino Fundamental I e 
do 6º e 7º anos do Ensino 
Fundamental II.

O tema que norteou os 
trabalhos dos alunos da Edu-
cação Infantil e do Ensino 
Fundamental I foi “A Turma 
da Mônica”. O Jardim II  
estudou a Magali e vai apre-
sentar trabalhos que envolvem 
alimentação e reciclagem. O 
4º ano, inspirado pelo Chico 
Bento, abordará os impactos 
socioambientais, setores da 
economia e as diferenças entre 

a vida no campo e a vida na 
cidade.

O tema da Mostra Cultural 
para os alunos do 6º e 7º anos 
será a Água. Nas disciplinas 
de Matemática e Ciências, 
por exemplo, os alunos do 7º 
ano, pesquisaram diversos as-
suntos como o desperdício da 
água em diversas situações do 
dia a dia, a sua utilização na 
produção de alimentos e sua 
função no nosso organismo, 
entre outros. No conteúdo de 
Geografia foram realizados 
estudos sobre os rios, córregos 
e as bacias hidrográficas da 
região de Indaiatuba. Os alu-
nos apresentarão maquetes e 
mapas giratórios. “O objetivo 
desse trabalho é fazer com que 

os alunos compreendam que 
a água é fundamental para a 
existência de todos os seres 
vivos. , afirma a professora 
de História.

 O empenho de cada um 
poderá ser conferido nos 

trabalhos que serão apre-
sentados. Toda comunidade 
está convidada a prestigiar a 
Mostra Cultural do Colégio 
Montreal”, convida a coorde-
nadora pedagógica, Mauricéia 
Pereira.
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Guarda Civil atende ocorrências 
relacionadas à embriaguez ao volante 
Todos os casos aconteceram no final de semana, 16 e 17 de setembro
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Motorista não respeita sinalização e 
bate em moto

Veiculo perde o controle e capota na SP-75

Carro bate em árvore e fere seis 
pessoas na Kennedy

COLISÃO

CAPOTAMENTO

VELOCIDADE

Em todos os casos a embriaguez foi confirmada através de um teste no Instituto Médico Legal

Carro atinge violentamente uma árvore deixando uma pessoa com ferimentos graves

Acidente deixa vítima gravemente ferida 

A Guarda Civil de In-
daiatuba registrou no 
último final de sema-

na 4 ocorrências relacionadas 
à embriaguez no volante. A 
primeira delas foi na noite do 
último sábado, quando liga-
ções ao telefone 153 da Guar-
da Civil relatavam que um 
homem aparentemente em-
briagado teria atropelado um 
ciclista na Rua Martinho Lute-
ro, no Bairro Morada do Sol, e 
depois fugido do local.

Ao chegar no local os ho-
mens da Guarda Civil consta-
taram o atropelamento. Popu-
lares informaram aos Guardas 
a placa do veículo que atro-
pelou o ciclista. A vítima do 
atropelamento foi conduzida 
até o UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento), onde perma-

muito alterado precisou ser 
contido pelos Guardas e a 
delegada determinou a sua 
prisão em flagrante.

A segunda ocorrência teve 
como cenário a Rua Tangará, 
na Vila Havaí. Ao chegar 
no local de um acidente de 
trânsito, os Guardas notaram 
que uma das partes estava 
visivelmente embriagada. 
Conduzido até a Delegacia de 
Polícia, a delegada de plan-
tão determinou a condução 
do indivíduo até o IML em 
Campinas. Como o laudo do 
IML foi positivo para embria-
guez, e o indivíduo não tinha 
o valor arbitrado da fiança, a 
delegada determinou que ele 
ficasse recolhido à disposição 
da justiça.

O terceiro caso aconteceu 
na madrugada do domingo, 
quando os Guardas Civis sur-
preenderam um veículo BMW 
trafegando pela contramão na 

Avenida Almirante Tamanda-
ré. Após realizarem a aborda-
gem do veículo, o condutor foi 
apresentado na Delegacia de 
Polícia, e o veículo recolhido 
ao pátio.

No último caso, na noite 
de domingo, várias ligações 
ao telefone 153 relatavam um 
indivíduo embriagado dirigin-
do um Audi A3 de forma im-
prudente pelas ruas do Jardim 
Esplanada. Ao chegar ao local 
indicado, os Guardas encon-
tram o veículo estacionado 
e o dono do carro sentado na 
calçada. O indivíduo foi con-
duzido até a delegacia somen-
te para averiguação, porem, 
na delegacia, o proprietário 
do veículo começou a proferir 
palavras de baixo calão para 
os Guardas Civis e para os 
Policias Civis que estavam na 
delegacia. Diante deste fato, 
o indivíduo recebeu voz de 
prisão por desacato.

neceu em observação. Uma 
viatura da Guarda Civil foi 
até o endereço em que o carro 
estava registrado, e encontrou 
o dono do veículo chegando 
à sua residência. Ao realizar 
a abordagem do veículo, os 

Guardas notaram que o moto-
rista estava visivelmente em-
briagado, e localizaram dentro 
do veículo garrafas de cerveja. 
O carro com a documentação 
em atraso foi recolhido ao 
pátio, e o indivíduo conduzido 

a Delegacia de Polícia onde a 
delegada de plantão determi-
nou a realização de um teste 
no Instituto Médico Legal de 
Campinas, onde foi constata-
da a embriaguez.

Na delegacia, o indivíduo 

No começo da tarde de 
sábado, dia 16, um homem foi 
encaminhado para o Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc) após sofrer um aci-
dente de trânsito na Avenida 
Francisco de Paula Leite, no 
Bairro Parque das Nações.

De acordo com a vítima, 
que estava sendo atendida 

Por volta das 01h45 da 
madrugada de domingo, dia 
17, um veículo Toyota Co-
rola ocupado por 6 pessoas, 
perdeu o controle da direção 
na avenida Presidente Ken-
nedy e atingiu violentamente 
uma árvore e arrancou uma 
sarjeta. Com o forte impacto, 

o volante do veículo saiu e 
foi parar alguns metros. O 
velocímetro travou em 120 
km por hora. 

De acordo com teste-
munhas, as vítimas foram 
socorridas e encaminhadas 
pelo Corpo de Bombeiros 
ao Hospital (Haoc), e em 

conversa com o pai do mo-
torista foi mencionado que 
somente um dos ocupantes 
teve ferimentos mais graves.

A ocorrência foi atendi-
da pela Policia Militar, que 
preservou o local até a che-
gada dos peritos criminais de 
Campinas. 

Um capotamento acon-
teceu na hora do almoço de 
sábado, dia 16, no quilômetro 
53 da Rodovia Engenheiro 
Ermênio de Oliveira Penteado 
(SP-75), em Indaiatuba. As 
informações são da conces-
sionária AB Colinas.

O acidente registrou uma 
vítima com ferimentos graves 
que foi atendida e encaminha-
da para o Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc).

Em razão do acidente, a 
faixa da esquerda precisou 
ser interditada até às 13h05 
e neste período o trânsito 
fluiu pela faixa da direita 
e acostamento. Não houve 
congestionamento.

pelos socorristas, um veículo 
atravessou sua preferencial, 
bateu em sua moto e logo em 
seguida fugiu.

A Guarda Civil foi aciona-
da para ir ao local, onde cons-
tatou a colisão entre carro e 
moto. No entanto, os guardas 
encontraram apenas o ocu-
pante da motocicleta caído no 

chão. A vítima foi socorrida 
pelo Serviço de Emergência 
Municipal e levada para o 
Hospital.

Com o impacto o para-
-choques acabou caindo e fi-
cou na Avenida Filtros Mann, 
sendo recolhido pelos guardas 
e encaminhado para Delega-
cia de Polícia.
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Em seis meses furto e roubo de 
veículos reduziu 31,55% em Indaiatuba
O roubo teve retração de 19,37% comparando com o ano passado
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Defesa Civil apaga incêndio 
em diversos pontos da cidade

Homem esfaqueia outro 
no Jardim Morada do Sol

Homens são multados por resgatar balão

Guarda civil apreende aranhas 
no CCE dos correios

INCÊNDIO INCÊNDIO

MULTA

APREENSÃO
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ARQUIVO RIC/PMI

DEFESA CIVIL INDAIATUBA COMANDO UNO/CN

A redução constatada foi de 31,55% em relação ao mesmo período do ano passado quando foram registrados 168 casos

A Defesa Civil alerta a população não jogue bitucas de cigarro na 
mata, e nem realizem a limpeza de terrenos com fogo

A vítima teve ferimentos graves em um dos braços

A Secretaria de Se-
gurança Pública do 
Estado de São Paulo 

divulgou dados do Índice de 
Criminalidade de janeiro a 
julho deste ano que aponta 
redução de furto e roubos de 
veículos em Indaiatuba.

A redução constatada foi 
de 31,55% em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado quando foram registra-
dos 168 casos. Em 2017 este 
número baixou para 115. 

Os homicídios também 
registraram redução de 50%, 
passando de 4 casos em 2016 
para 2 este ano. O furto 

também diminuiu em 5,29% 
saindo de 983 em 2016 para 
931. O roubo teve retração 
de 19,37%, sendo 537 ocor-
rências em 2016 para 351 
nos primeiros seis meses 
desse ano.

Separando os furtos e 
roubos de veículos temos os 
seguintes números. De ja-
neiro a julho de 2016 foram 
117 furtos de veículos contra 
85 em 2017, uma redução de 
27,35%; o roubo de veículos 
foi de 51 em 2016 para 30 
em 2017, uma retração de 
41,18%.

No Estado de São Paulo 
a taxa por 100 mil habitan-
tes em homicídio doloso de 
janeiro a julho é 4,88; já na 
RMC (Região Metropoli-

tana de Campinas) a taxa 
é ainda maior, sendo 5,71. 
Em Indaiatuba a taxa de 
homicídio doloso por 100 
mil habitantes é de apenas 
0,87. Comparando a Taxa de 
Roubo por 100 mil habitan-
tes, o Estado de São Paulo 
está com 419,31; a RMC está 
com 319,58 e novamente 
Indaiatuba bem abaixo com 
122,49. Conferindo com a 
Taxa de Furto o Estado de 
São Paulo está com 684,24; 
a RMC com 670,25 e Indaia-
tuba com 122,49. Por fim a 
Taxa de Furto/Roubo de veí-
culos por 100 mil habitantes 
no Estado de São Paulo é de 
228,41; já na RMC é 254,47 
e em Indaiatuba somente 
49,78.

A Defesa Civil de Indaiatu-
ba registrou na segunda quin-
zena deste mês um aumento 
nos chamados relatando focos 
de incêndios em mata, sendo 
que três casos foram de maio-
res proporções necessitando 
do apoio do corpo de Bombei-
ros para controlar as chamas. 
Como é o caso do incêndio 
que ocorreu no último dia 14, 
em mato, ameaçando alguns 
galpões no Bairro Europark.

Segundo o coordenador da 
Defesa Civil de Indaiatuba, 
Paulo Cesar Feijão, o incêndio 
consumiu uma área de apro-
ximadamente quatro quartei-
rões. O controle do fogo foi 
feito por homens da Defesa 
Civil, da SEMURB (Secreta-
ria Municipal de Urbanismo 
e Meio Ambiente), do Corpo 
de Bombeiros e da Brigada de 
Incêndio de uma empresa pró-
xima. Foi usado um caminhão 
pipa da SEMURB e um cami-
nhão de Bombeiros da Brigada 
de Incêndio de uma empresa 

próxima que prestava apoio 
aos homens da Defesa Civil.

Fiscais da Prefeitura esti-
veram no local para avaliar 
o cenário e determinar se a 
causa do incêndio foi uma 
possível “limpeza de terreno” 
com fogo, que acabou saindo 
de controle. No município de 
Indaiatuba esta é uma pratica 
proibida por lei.

A defesa Civil alerta a po-
pulação para que não joguem 
latas de alumínio e vidro 
em meio ao mato, devido ao 
fato de que esses materiais 
aquecem com a luz do sol e 
acabam iniciando a combustão 
do mato seco. Outro pedido da 
Defesa Civil é para que a po-
pulação não jogue bitucas de 
cigarro na mata, e nem reali-
zem a limpeza de terrenos com 
fogo. Qualquer problema com 
fogo em mato pode ser co-
municado para a Defesa Civil 
através do telefone 3935-9444 
ou em situações de emergên-
cia através do telefone 153.

No final da tarde desta 
terça-feira, dia 19, um homem 
esfaqueou outro por ciúmes de 
sua mulher. O caso aconteceu 
na rua Fortunato Ré, no bairro 
Jardim Morada do Sol.

De acordo com a corpo-
ração da Polícia Militar, o 
marido chegou à residência 
e encontrou o rapaz, pegou 
um facão e começou a golpe-
á-lo, desferindo facadas que 
o feriram gravemente em um 
dos braços. A vítima, muito 
ferida, saiu correndo para a rua 
pedindo socorro e foi atendida 
por populares.

Ao chegar ao local, a guar-
nição da polícia encontrou  o 

agressor ainda com o facão.
A vitima foi socorrida,  e 

foi levada ao PSF do  Parque 
Corolla e na unidade de saúde 
foi levada a sala de atendimen-
to e socorrida por 2 técnicos 
de enfermagem, 2 enfermeiras 
e 1 médico. Após estabilizar 
todo o sangramento e con-
trolar os parâmetros vitais o 
serviço de Ambulâncias foi 
acionado e conduziu a vitima 
ao Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo (Haoc).

O agressor foi levado para 
a Delegacia juntamente com o 
facão usado no crime. O acu-
sado de agressão foi ouvido e 
liberado na Delegacia.

Duas pessoas foram detidas 
após serem flagradas resgatando 
um balão, na manhã de domingo, 
dia 17.  De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, os sus-
peitos foram encontrados pela 

equipe após denúncia em uma 
estrada que dá acesso à rodovia 
João Ceccon, próximo ao aterro 
sanitário. A Polícia Militar Am-
biental foi acionada e um balão 
e uma gaiola foram apreendidos. 

Os dois homens foram detidos 
e multados em R$ 5 mil reais. 
Após as providencias, os dois 
foram liberados.

Ainda no domingo pelo me-
nos dois balões foram vistos 

sobrevoando uma área próxima 
do Aeroporto Viracopos, em 
Campinas. Um deles chegou a 
cair em uma área descampada, 
porém, não chegou a prejudicar 
a operação do aeroporto.

Na manhã do último sába-
do, dia 16, a Guarda Civil foi 
acionada para averiguação de 
uma encomenda encontrada no 
Centro de Cartas e Encomendas 
(CCE) dos Correios, que fica 
localizado na Rodovia Enge-
nheiro Ermínio de Oliveira 
Penteado, no Bairro Helvetia.

Durante a verificação de 
Raio-X realizada nas encomen-
das que passam pelo CCE, os 
agentes dos Correios localizaram 
uma encomenda que acomodava 

Aranhas foram apreendidas 
e encaminhadas para os 
cuidados de um veterinário

em seu interior três aranhas pre-
sas em recipientes plásticos. O 
envio de animais vivos é proibido 
pela Lei Postal 6538/78 que apre-
senta, no Artigo 13º, Inciso V a 
seguinte redação: - Não é aceito 
e nem entregue pelos Correios 
animais vivos, exceto os admiti-
dos em convenção internacional 
ratificada pelo Brasil. 

As aranhas foram apreendidas 
e encaminhadas a Clínica Bicho 
da Mata, onde ficou aos cuidados 
do Doutor Renato Caleme.

COMANDO UNO/CN
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BC reduz projeção de
inflação este ano para 3,2%
Estimativa divulgada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em junho era de 3,8%
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Sem reforma da Previdência 
não há como cumprir teto 
de gastos, diz secretário

Agosto registra 35,45 mil 
novas vagas de trabalho 
formal no país

REFORMA

EMPREGO

Redução da inflação 
para 3,2% beneficiará 
consumidores

O Banco Central (BC) 
espera uma inflação 
menor este ano. A es-

timativa para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) foi revisada de 
3,8%, divulgada em junho, para 
3,2%, no Relatório de Inflação 
divulgado ontem (21) pelo BC.

A projeção é de um dos 
cenários previstos pelo 

BC, chamado de “projeção cen-
tral”, elaborada considerando 
as estimativas do mercado para 
a taxa de juros e o câmbio.

A expectativa do mercado 
para a taxa de câmbio é R$ 3,20 
no fim de 2017, R$ 3,30 no final 
de 2018, R$ 3,40 em 2019 e R$ 
3,45 em 2020.

A projeção para a Selic é 
7% ao ano ao final de 2017 e 
de 2018. Para o fim de 2019, 
é de elevação para 8% ao ano, 

mantendo-se nesse patamar 
até o fim de 2020.

Segundo o BC, a 
revisão ocorreu por 

conta da queda dos 
preços dos ali-

mentos. À 

medida que esse efeito saiu 
dos cálculos em 12 meses, a 
projeção para a inflação sobe. 
Para 2018, a projeção é 4,3%, 
abaixo do centro da meta que 
deve ser perseguida pelo BC 
(4,5%). A projeção de junho era 
4,5%. Para 2019, a estimativa é 
4,2% e 2020, 4,1%.

     Outros cenários 
No caso do cenário com 

taxa Selic estimada pelo mer-
cado financeiro e câmbio cons-
tante, a projeção para a inflação 
fica em 3,2% este ano, 4,1% 
em 2018 e 3,9% em 2019 e 
em 2020.

Já com taxa de câmbio e Se-
lic constantes, a projeção para o 
IPCA é de 3,2% em 2017. 

Para 2018, a 
estimativa 

ficou em 
3,8%. Nos 
anos se-

guintes, 2019 e 
2020, em 3,7% 
e 3,8%, respec-

tivamente.
No último cená-

rio, com taxa de câmbio 
estimada pelo mercado e 

Selic constantes, a inflação fica 
em 3,2% este ano, 4,1%, em 
2018, e em 4% em 2019 e 2020.

O secretário de Acompa-
nhamento Econômico do Mi-
nistério da Fazenda, Mansueto 
Almeida, afirmou no dia 20 que, 
sem reforma da Previdência, 
não há como cumprir a meta do 
teto de gastos. Aprovada no ano 
passado, a emenda constitucio-
nal do teto de gastos estabelece 
o controle das despesas públi-
cas, restringindo-as à inflação 
do ano anterior por um período 
de 20 anos.

Mansueto, que participa de 
audiência pública na Comis-
são de Assuntos Econômicos 
(CAE) do Senado para discutir 
a situação fiscal do país, disse 
também que, mesmo com a 
implementação das medidas do 
ajuste fiscal, o Brasil levará de 
cinco a seis anos para equilibrar 
as contas públicas e voltar a 
apresentar superávit. “No me-
lhor cenário, o país vai deixar 
de ter déficit em 2021. A nossa 
dívida pública, que já é alta, 
vai crescer. Estamos falando 
de um ajuste [fiscal] gradual. 
Ninguém está falando em trans-
formar déficit em superávit em 
dois anos. Vai levar cinco, seis 
anos”, declarou o secretário aos 
senadores.

Segundo Mansueto, apesar 
da perspectiva de que os resul-
tados só apareçam no médio 
prazo, seria suficiente para as 
agências de classificação de 
risco, que guiam as decisões de 
investimento, constatar que o 
país está no caminho para o ree-
quilíbrio. “As agências de risco 
querem olhar, para ver quando 
a dívida vai parar de crescer e 
começar a cair”, destacou.

O secretário atribuiu o cres-
cimento da dívida, em parte, a 
decisões de política econômica 
dos governos anteriores e citou 
como exemplo os empréstimos 
do Tesouro Nacional a bancos 
públicos. Segundo dados apre-
sentados por Mansueto, de 2001 
a 2007, a média desses emprés-
timos correspondeu a 0,9% do 
Produto Interno Bruto (PIB, 
soma dos bens e riquezas pro-
duzidos por um país). De 2007 
ao final de 2015, a proporção 
atingiu 9,5% do PIB, ressaltou.

Para o secretário, esse tipo 
de decisão foi correto em 2008, 
quando havia uma crise finan-
ceira mundial e era preciso 
estimular a economia. “O que 
não foi certo, talvez, foi não ter 
parado ali”.

E m  a g o s t o ,  o  n ú -
mero de novas vagas 
de trabalho com car-
teira assinada somou 
35.457, conforme da-
dos do Cadastro Geral 
de Empregados e De-
sempregados (Caged), 
divulgado ontem, dia 
2 2 ,  p e l o  M i n i s t é r i o 
do Trabalho e Empre-
go. Segundo o Caged, 
agosto foi o quinto mês 
seguido com mais va-
gas de trabalho formal 
abertas do que fecha-
das no país.

N o  m ê s  a n t e r i o r , 
julho, foram gerados 
mais 35.900 postos de 
trabalho com carteira 
assinada.

De janeiro a agosto 
des te  ano,  o  mês  de 
abril foi o que apresen-
tou melhor resultado: 
71 .193  novas  vagas 
em postos de trabalho 
formal.

No entanto, dados do 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) mostram que o 
desemprego continua 
alto. De acordo com a 
Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 
(Pnad), no trimestre de 
maio a  julho,  12,8% 
dos brasileiros estavam 
desocupados ,  núme-
ro que representa um 
quant i ta t ivo  de  13,3 
milhões de pessoas.

Secretário 
de Acompa-
nhamento 
Econômico do 
Ministério da 
Fazenda, Man-
sueto Almeida
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Rodada da Copa Vizzent 
Calçados contaliza 62 
bolas na rede

Equipe conquista medalhas 
no torneio regional de 
natação Petiz à Sênior

CAMPEONATO NATAÇÃO

TABELÃO

ADI estreia hoje às 20 horas em jogo contra Uniara/Araraquara

ADI estreia hoje na 
Copa Paulista
O primeiro jogo é contra Uniara/Araraquara no ginásio do Clube 9 de julho, às 20 horas

18° CAMPEONATO LIGA REG. AIFA 
DE FUTSAL GR MARQUINHOS 2017                     

Rodada amanhã, dia 23, na Sol-Sol 

Horário     Partida      Divisão 
12h50      Academia Focus x Zenit Futsal          3°
13h50     S. Chance/Extintuba x União Zona Leste    3°
14h40     Tênis de Ouro  x BVB Desp. Pacheli         2°
15h30     Flamengo/Desp. Marq. x Projeto Restitui    1°
16h20     Sol Sol x A. Olievira/C. Carnes Lorenzo     1°
17h10     S. Grillos/Tam. Tintas x Meninos G.5         1°

Rodada amanhã, dia 23, no Ginásio Municipal de Esportes
Horário   Partida    Divisão
12h50     Real Sporting F.C x Napoli Futsal            3°
13h50     Futshow/Col. Meta x Unidos B. Gaucho  3°
14h40    CEBI/VM x Clube 9 DE Julho            2°
15h30    Tapiratiba/ LBC x R5/Salg. Neves            2°
16h20    Juventus Real Mala x Pq. Indaiá            2°
17h10    Carvalhada Futsal x The Rocket            2°

Rodada amanhã, dia 23, no Ginásio Carlos Aldrovandi
Horário   Partida    Divisão
14h20      Klorofila Futsal x Olimpcs S. Da Terra    3°
15h10     Tancredo Neves x Deuruim Futsal           3°
16h00     ML. Inform./Drog. Unifarma x União Tribuna   1°
16h50     N. Aliança XII Junho x União Tribuna B  1°

Copa Integração

Rodada domingo, dia 24

Horário    Partida    Campo
11h00      Ponte Preta x Mastigasamba   Campo da Osan
11h00    Independente x Santa Cruz   Campo do XV

Copa Walter Pimentel

Rodada domingo, dia 24, no Campo de Oliveira Camargo

Horário Partida     
9h00   Internacional x Morada do Sol   
11h00   Oliveira x Benfica B    
13h30  Unidos de Indaiatuba x Huaxipato 
 
Rodada domingo, dia 24, no Campo Parque Indaiá

Horário Partida     
9h00   Atlético Indaia x Paulistinha B    
11h00    Real Sporting x Bem Bolado    

Rodada domingo, dia 24, no Campo do Pimenta

Horário Partida
9h00      Atlético Paulista x Elite Campo Bonito 
11h00     Resenha F C x Vasco   
 
Rodada domingo, dia 24, no Campo do Centro Esportivo 2

Horário Partida 
11h00    Kamaradas F C x Itália
13h30   São Francisco x Florence
11h00   Unidos do Corola x Estrela da Colina

Rodada domingo, dia 24, no Campo da Ponte Preta

Horário Partida
13h30    Jamel F C x Desportivo Oliveira

Rodada domingo, dia 24, no Campo do Bandeirante

Horário Partida
13h30   Bandeirantes x Unidos do Remulo Zoppi

O time de futsal mascu-
lino da Associação 
Desportiva Indaia-

tubana (ADI) estreia hoje, dia 
22, na Copa Paulista de futsal.  
O primeiro jogo que será con-
tra Uniara/Araraquara acon-
tece no ginásio do Clube 9 de 
julho às 20 horas, com entrada 
gratuita.  Porém, os ingressos 
devem ser retirados na secre-
taria de esportes que fica na 
Avenida Visconde de Indaia-
tuba, 1250 das 8h às 17 h.

A equipe teve mudança 
no comando do time depois 
da disputa do Campeonato 
Paulista em que a equipe não 
conseguiu passar da primeira 
fase.

ADI ainda disputa a Copa 
Record. A equipe se encontra 
na 2° colocação do seu grupo 
com uma vitória, um empate 

e uma derrota.
Na Copa Paulista a ADI 

está na chave B com Tem-
persul/Dracena, AD Mogi 

Futsal, Uniara/Araraquara, 
Yoka/AcR/Unisal/Sicredi, 
AABB/Mapfre.

Pelo regulamento, os ti-

mes são distribuídos em 
2 grupos, sendo que os 4 
melhores se classificam para 
fase de mata-mata.

A Copa Vizzent Calçados/
Clube 9 de Futsal Menores 
agitou a quadra do Clube 9 
de Julho no fim semana, dias 
16 e 17. O campeonato que 
já está em sua quinta edição, 
realizou 13 jogos, totalizando 
62 gols. As equipes voltam a 
se encontrar amanhã, dia 23.

Os jogadores pela categoria 
Sub 8 deram o pontapé inicial na 
competição com duas partidas, 
que renderam o empate das equi-
pes Clube 9 A e Tejuza em 1X1 
e uma vitória do Show de Bola 
sobre o Sesi por 4X0. Os times 
pela Sub 10 realizaram o mesmo 
número de jogos, nos quais, o 
Clube 9 A e Tejuza também 
empataram em 1X1, enquanto 

que o Show de Bola ganhou do 
Sesi por 5X1.

A disputa seguiu com as parti-
das válidas pela categoria Sub 12, 
em que o Clube 9 B enfrentou o 
Colégio Objetivo e venceu por 
4X1, o Show de Bola colocou 5 
bolas na rede do Sesi e o Clube 9 
A perdeu para o Tejuza por 4X3. 
Já pela categoria Sub 14, os resul-
tados foram: Colégio Objetivo 
2X5 Clube 9 B, Clube 9 A 0X2 
Tejuza e Show de Bola 6X1 Sesi.

Fechando o campeonato, o 
Colégio Objetivo pontuou na ro-
dada, ao vencer o Colégio Rodin 
por 3X1 pela categoria Sub 16. O 
Tejuza entregou a vitória para o 
Clube 9 por 3X1. O Salto Futsal 
venceu o Sesi por 7X0.  

Equipe conquista medalhas 
no torneio regional de natação 
Petiz à Sênior

No sábado, dia 16, a equipe 
de Natação da ADI/Secretaria 
de Esportes, esteve participando 
do Torneio Regional de Petiz 
à Senior, em Piracicaba. Foi a 
primeira competição da equipe, 
no 2º semestre, e conquistou 34 

medalhas (10 ouro, 17 prata e 7 
bronze). 

De acordo com o técnico 
Ricardo Watanabe, o staff de 
Indaiatuba teve excelente resul-
tado, uma vez que a maioria dos 
atletas não competiram em suas 
especialidades, demonstrando 
que os nadadores têm muito 
potencial em outros estilos.

Resultados      
Gustavo Pedroso: Prata (200 m costas, 1500 m livre) ouro (400 m medley)   
Leonardo Smanioto: prata (400 m medley)      
Maria Fernanda Lopes: ouro (1500 m livre) bronze (400 m medley)      
Natália Medeiros: prata (1500 m livre)      
Gabriel silva: ouro (400 m medley)      
Letícia Prado: prata (1500 m livre)      
Guilherme Freire: bronze ( 1500 m livre)      
Jonatas Pedroso: Prata (400 m medley e 800 m livre) bronze (400 m livre)    
Rafael Pietrobon: prata (200 m costas e 100 m borboleta)      
Lucas Araújo: Prata (100 m peito e 100 m costas) ouro (400 m medley)      
Giovanna Finardi: prata (200 m medley e 50 m livre) bronze (200 m livre)     
Thalita Daroz: ouro (400 m livre, 1500 livre e 800 m livre)      
Igor Bretas: prata (400 m livre e 200 m livre) ouro (100 m borboleta)      
Lucas Gomes: Bronze (200 m livre e 400 m livre) ouro (200 m medley)      
Antônio Dias: bronze (200 m medley) prata (800 m livre)      
Kaio Souza: prata (200 m medley)      
Iago Ferreira: ouro (100 m livre)            
Também participaram da etapa: Luís Guilherme Lopes, Victor Roston, 
Laís Oliveira, Letícia Oliveira, Mariah Costa, João Militão, Samara Cruz, 
Aline Takenaka e Ingrid Quinteiro.
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Circuito FA Oliva de Tênis tem 
início amanhã no Clube 9
Promovida em parceria com a Liga Jundiaiense de Tênis, jogos da competição se iniciam no dia 23 de setembro
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Centro de Artes e Esportes Unificados 
será inaugurado no dia 28 

Minicampo do Clube 9 contabiliza 42 gols
INAUGURAÇÃO CAMPEONATO

O Circuito FA Oliva 
de Tênis acontece 
de 23 de setembro 

a 7 de outubro e será reali-
zado nas quadras do Clube 
9 de Julho. A competição, 
realizada em parceria com 
a Liga Jundiaiense de Tênis, 
contará nesta edição com 12 
categorias e as inscrições já 
estão abertas.

As disputas são as das 
categorias 40MA, MB, FEM 
e 11 anos Misto, que rece-
bem inscrições até o dia 20 
de setembro. A próxima ro-
dada de jogos está marcada 
para o dia 30 de setembro, 
com os jogadores das cate-
gorias 40MB, MC, MA e 
até 13 anos Mistos, que têm 

a data final de inscrição no 
dia 27. 

O circuito se encerra no 
dia 7 de outubro com os 
tenistas pelas categorias 
40MC, MP, Dupla mista 
A/B/C e FEM, que devem 
solicitar a participação até 
o dia 4 de outubro.

Para competir é preciso 
se inscrever na Secretaria 
do Clube 9 ou pelo e-mail 
contato@ljtenis.com.br ou 

As partidas foram 
iniciadas com os times 
pela categoria Adulto

O Centro de Artes e Es-
portes Unificados será inau-
gurado no dia 28 de setem-
bro no Jardim São Conrado. 
No local já funciona o Cras 
IV (Centro de Referência 
em Assistência Social) , 
administrado pela Secreta-
ria da Família e Bem Estar 
Social. A cerimônia de inau-
guração terá início às 9h, 
com a presença do prefeito 
Nilson Gaspar (PMDB) e 
autoridades locais.

O prédio foi construído 
em 2014, quando passou a 
sediar a quarta unidade do 
Cras, e recentemente foi 
realizada uma reforma para 
adequações, concluída no 
início deste ano.

Desde junho são ofere-
cidas oficinas da Secretaria 
de Cultura nas modalidades 
Violão, Teatro, Desenho e 

Circuito FA Oliva de Tênis - Inscrições
Categorias 40MA, MB, FEM, até 11 Anos MISTO
Data limite de inscrição: 20/09/2017
Data do torneio: 23/09/2017
Categorias 40MB, MC, MA, até 13M
Data limite de inscrição:27/09/2017 
Data do torneio:30/09/2017
Categorias 40MC, MP, DUPLA MISTA/A/B/C e FEM
Data limite de inscrição:04/10/2017
Data do torneio: 07/10/2017

Etapa da competição acontece entre 
os dias 23 de setembro e 7 de outubro 

O espaço oferece pista de caminhada, pista de skate, playground, equipamentos de ginástica, entre outros

esportes2@clube9.com.
br, além de pagar uma taxa 
no valor de R$55 na mo-
dalidade Simples e R$80 
na Dupla, mais R$20 refe-
rentes ao cadastro anual da 
Liga Jundiaiense de Tênis. 
Já os associados do Clube 
pagam R$25 na categoria 
Simples e R$50 na Dupla. 
Mais informações pelos 
telefones (19) 3875 9833 e 
(11) 97220 8905.

Jazz, com trinta vagas cada.
Em agos to  o  espaço 

também passou a oferecer 
atividades esportivas para 
crianças e jovens, coorde-
nadas pela Secretaria de 
Esportes. Os inscritos têm 
aulas de alongamento e 
condicionamento físico do 
Programa de Lazer, e aulas 
de futsal do Projeto Esporte 
Cidadão, voltadas a crianças 
06 a 15 anos. A novidade 
mais recente são as aulas de 
futsal do Projeto Juventude 
Esportiva, que serão minis-
tradas para jovens de 16 a 
21 anos.

Inicialmente chamado 
de Praça dos Esportes e da 
Cultura, o Centro de Artes e 
Esportes Unificados é com-
posto por dois blocos cons-
truídos em um terreno de 
6.256,15m², na esquina das 

ruas Martinho Lutero com a 
Rua Jordalino Pietro Bom.

O  B l o c o  0 1 ,  c o m 
404,88m² de construção, 
abriga uma biblioteca, um 
telecentro e um cineteatro, 
enquanto no Bloco 02, com 
203,28m², funciona um Cras.

O espaço ainda oferece 
pista de caminhada, pista 
de skate, playground, equi-
pamentos de ginástica, can-
teiros de leitura, bicicletário 
e paisagismo. O projeto 
também inclui uma quadra 
coberta que ocupa 426,30m² 
do terreno.

O Centro de Artes e Es-
portes Unificados foi cons-
truído com recursos do PAC 
2 (Plano de Aceleração do 
Crescimento) do Governo 
Federal. Na época foram 
investidos cerca de R$ 1,6 
milhão na construção.

As equipes do Campeona-
to de Futebol de Minicampo 
Maior Seguros se reuniram no 
domingo, 17, para mais uma 
série de confrontos. A rodada 
contou com a disputa de 11 
jogos, que renderam 42 gols. 

As partidas foram ini-
ciadas com os times pela 
categoria Adulto. A Sanare 
Serviço de Saúde encarou a 
PCB Informática e ganhou 
de goleada, marcando 11X0, 
enquanto que o Restaurante 
Caipirão perdeu por 3X0 
para a Corbella Tintas. Já 

pela categoria Veterano, os 
jogadores da SS Silveira e 
Vizzent Calçados empataram 
em 3X3 e a Visual Formatu-
ras balançou uma vez a rede 
da Luxafit Transportes, con-
tabilizando 1X0.

Os campos continuaram 
agitados com a entrada das 
equipes pela categoria Más-
ter, que obtiveram os se-
guintes resultados: Casa das 
Embalagens 2X1 Auto Escola 
Dirce/Race Pneus; Tecnose-
millas 4X1 Balilla; Colégio 
Meta 1X0 Alves Hair; e Ju-

ninhos Camisetas 2X1 Big 
Strong/Freegelo. Os times 
pela categoria Super Máster 
também marcaram presença 
no gramado, realizando três 
partidas, nas quais, a Pais & 
Filhos Mat. para Construções 
conquistou a vitória sob o 
Cartão de Todos por 3X0 e 
a Hot Flowers foi derrota-
da pelo Posto Tremendão/
Kapalú por 2X1. O Grupo 
GTA também pontou no 
campeonato, ao vencer a 2G 
Bebibas/Visão Imóveis por 
3X0.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Polo Shopping Indaiatuba recebe Mostra 
Internacional de Artesanato e Decoração

NOVIDADE

Edição 2017, que acontece em 25 de novembro, terá o neon como destaque na decoração assinada por Jimmy Silva 

Clube 9 de Julho 
realiza Baile do 
Hawaii em novembro
Evento tradicional em Indaiatuba acontece no dia 25 e ganha inovação no layout do Parque Aquático

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

O FERROVIÁRIO - Fazendo parte do “17º Festival de Filmes Ita-
lianos” * -  Drama  -  Classificação 14 anos  -  115 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (21):   15h00  /  19h30. *Atenção - ingresso:  
um kilo de alimento não perecível, doado à “Associação Beneficente 
Irmã Dulce”
............................................................................................................
M Ã E ! - Lançamento  -  Drama / Suspense  -  Classificação 16 anos 
-  115 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (21),  Sexta (22),  Segunda (25),  Terça 
(26)  e  Quarta (27):   18h50  /  21h25. Sábado (23)  e  Domingo (24):   
14h50  /  18h50  /  21h25
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (21)  a  Quarta (27):   16h05
............................................................................................................
DIVÓRCIO - Lançamento  -  Comédia  -  Classificação 12 anos 
-  104 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (21)  a  Quarta (27):   16h35  /  19h20  /  21h50
............................................................................................................
O ASSASSINO: O PRIMEIRO ALVO - Lançamento  -  Ação  -  
Classificação 16 anos -  113 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (21)  a  Quarta (27):   16h35  /  21h45
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (21)  a  Quarta (27):   19h10
............................................................................................................
ESTA É A SUA MORTE - O SHOW - Lançamento  -  Drama / 
Suspense  -  Classificação 18 anos -  104 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (21)  a  Quarta (27):   21h15
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (21)  a  Quarta (27):   18h45
............................................................................................................
AFTERIMAGE - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate após 
a exibição* -  Drama  -  Classificação 14 anos  -  93 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (26):   19h30. *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
............................................................................................................
FEITO NA AMÉRICA - 2ª semana  -  Ação  -  Classificação 16 
anos -  115 minutos
LEGENDADO*
Shopping Jaraguá: Quinta (21)  a  Segunda (25)   e   na  Quarta (27):   
21h00. *Excepcionalmente na terça, dia 26, não será exibida esta 
versão
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (21)  a  Quarta (27):   18h30
............................................................................................................
O QUE SERÁ DE NOZES?  2 - 2ª semana  -  Animação  -  Classi-
ficação livre -  91 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (21)  a  Quarta (27):   15h10
............................................................................................................
EM DEFESA DE CRISTO - 2ª semana  -  Drama  -  Classificação 
12 anos -  112 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (21)  a  Quarta (27):   16h10  /  20h15
............................................................................................................
COMO NOSSOS PAIS - 2ª semana  -  Drama  -  Classificação 14 
anos  -  106 minutos
NACIONAL
Jaraguá: Quinta (21),  Sexta (22),  Segunda (25),  Terça (26)  e  Quarta 
(27):   15h40. Sábado (23)  e  Domingo (24):   16h15
............................................................................................................
LINO - UMA AVENTURA DE SETE VIDAS - 3ª semana  -  Ani-
mação  -  Classificação livre -  93 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente Sábado (23)  e  Domingo (24):   14h15
Polo Shopping: Somente Sábado (23)  e  Domingo (24):   14h45
............................................................................................................
POLÍCIA FEDERAL - A LEI É PARA TODOS - 3ª semana  -  
Thriller de Ação  -  Classificação 12 anos  -  115 minutos
NACIONAL
Polo Shopping:  Quinta (21):   17h30. Sexta (22)  a  Quarta (27):   
17h30  /  20h35
............................................................................................................
IT - A COISA - 3ª semana  -  Terror / Suspense  -  Classificação 16 
anos -  135 minutos
LEGENDADO*
Shopping Jaraguá: *Excepcionalmente na quinta, dia 21, esta versão 
não será exibida no Jaraguá. Sexta (22)  a  Segunda (25)   e   na  Quarta 
(27):   20h20. Terça (26):   21h00
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sábado (23)  e  Domingo (24):   17h30
Polo Shopping: Quinta (21),  Sexta (22),  Segunda (25),  Terça (26)  
e  Quarta (27):   18h25  /  21h30. Sábado (23)  e  Domingo (24):   
15h35  /  18h25  /  21h30
............................................................................................................
EMOJI - O FILME - 4ª semana  -  Animação  -  Classificação livre 
-  92 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (21),  Sexta (22),  Segunda (25),  Terça (26)  e  
Quarta (27):   18h00. Sábado (23)  e  Domingo (24):   14h00  /  18h00
............................................................................................................

CINEMA

Em sua 31ª edição, o tradi-
cional baile do Hawaii 
será realizado no dia 

25 de novembro, no Clube 9 de 
Julho, com início ás 23h30. 
Os portões serão abertos às 
22h. 

Para este ano são esperadas 
6 mil pessoas, e a principal 
novidade é a centralização da 
festa para o Parque Aquático. 
O salão principal não estará 
mais disponível neste ano, 
permitindo que a equipe de 
100 seguranças fique concen-
trada nas piscinas, oferecendo 
assim, mais segurança ao 
público. 

Nesta edição os ambientes 
da festa terão o neon como um 
aliado para evidenciar ainda 
mais os elementos que levam 
o público a uma viagem ao 
destino paradisíaco. Por isso, 
esculturas metálicas bidimen-
sionais, pranchas de surfe, co-
queiros fluorescentes e muitas 
plantas e flores serão alguns 
dos destaques da decoração.

O baile, que é direcionado 
principalmente para o público 
jovem, contará com atrações 
para o público adulto tam-
bém. O evento é dividido em 
dois setores: Piscina inferior 
e superior. A piscina inferior 
terá uma programação voltada 
mais para o público jovem, 
contando com a banda HSeTe 
e os dois DJ’s do Clube 9, 
Rodrigo e Dany. Já a piscina 
superior, será voltada para o 
público adulto, e contará com 
a banda Santa Esmeralda. Em 
ambos os espaços, haverá fru-
tas e sorvetes à vontade.

Os ingressos já estão à ven-
da na secretaria do Clube e em 
diversos estabelecimentos de 
Indaiatuba e também de cida-
des da região. A censura é de 
16 anos. Os convites do Baile 
do Hawaii 2017 são limitados 
e custam R$ 60 inteira e R$ 
30 meia entrada, sendo que 
haverá uma taxa fixa de con-
sumação (frutas e sorvetes) no 
valor de R$ 30. Dessa maneira, 
o valor total do convite será 
a consumação acrescida do 
valor do lote. Para o 1º lote, o 
ingresso para convidado será 
R$90 e meia entrada R$60. 
Com a mudança do lote, a taxa 
de consumação permanece 
a mesma, mas sempre serão 
somados os dois valores. 

As mesas, tanto na piscina 
quanto no deck, acomodam 
quatro pessoas e também serão 
comercializadas com antece-
dência, já que tem número li-
mitado. É importante ressaltar 
que a compra das mesas não 
inclui os convites.

Para os que quiserem ad-
quirir uma mesa para, o preço 
varia de acordo com o lugar. 
Para não associados, as mesas 
próximas à piscina custam R$ 
180. Já as mesas do deck R$ 
220. Para os associados, as 
próximas à piscina custam R$ 
120 e as do deck R$ 160.

De acordo com os organi-
zadores do evento, a estimativa 
é de que os ingressos esgotem 
uma semana antes do baile. 
Para os associados será dis-

ponibilizado estacionamento 
por R$ 15.

A edição 2017 do Baile do 
Hawaii conta com patrocínio 
de MRocha Brasil, Sanare, 
Frispy, FCK Condomínio 
Aeronáutico Santos Dumont, 
CNA, Armazém das Tintas, 
Etiqueta Modas e Óticas Carol. 

Mais informações pelo telefo-
ne (19) 3825 8233, no site www.
clube9.com.br ou na secretaria do 
Clube, que fica na Avenida Presi-
dente Vargas, 2000, Indaiatuba.

Pontos de Venda
Clube 9 de Julho – Secretaria - Avenida Presidente Vargas, 2000 
– Vila Homero
Loja Jhows - Avenida Geraldo Hackmann, 328 – Cecap
Lojas Vizzent - Avenida Ario Barnabé, 1478 Jardim Morada do Sol. 
Avenida Geraldo Hackmann, 552 – Cecap
Óticas Carol
Rua Quinze de Novembro, 730 - Centro
Rua Candelária, 714 - Centro
Praça Prudente de Moraes, 56 - Centro
Rua João Martini, 2310. Sala 3. Jardim Morada do Sol
Polo Shopping Indaiatuba (Alameda Filtros Mann, 670 - Jardim 
Tropical) Parque Mall (Rua das Primaveras, 1050 - Jardim Pau Preto)
CNA – Salto - Rua Joaquim Nabuco, 164 - Vila Teixeira, Salto/SP

Uma viagem por diversas 
partes do mundo por meio do 
artesanato. Essa é a proposta 
do Polo Shopping Indaiatuba 
ao sediar a Interart - Mostra 
Internacional de Artesanato e 
Decoração, que ocorrerá de 22 
de setembro a 18 de outubro 
na Praça Central do empre-
endimento. Peças de arte e 
decoração de mais de 15 países 

estarão à venda no evento, iné-
dito em Indaiatuba.

Durante o evento, os frequen-
tadores poderão conhecer, por 
meio do artesanato, particulari-
dades culturais de países como 
Índia, Grécia, Senegal, Paquistão, 
República Tcheca e Bolívia. O 
Brasil também será representado 
pela cultura e artesanato vindo de 
três estados: Rio Grande do Sul, 

Rio de Janeiro e Santa Catarina. 
Da Grécia, os destaques são a 
árvore da fortuna e o olho Grego. 
Da Turquia, chamam atenção as 
peças de cerâmica das cidades de 
Kutahya e Iznik e as luminárias 
de mosaico de vidro colorido 
de Istambul. Da Índia, virão 
tecidos famosos pela qualidade, 
em produtos como pashminas, 
xales, lenços, colchas, toalhas de 

mesa, almofadas, tapetes e roupas 
indianas, além de objetos enta-
lhados em madeira. A República 
Tcheca será representada por 
peças em cristal, strass e zircônia. 
O Senegal mostrará artigos em 
algodão e o tradicional artesanato 
em madeira com motivos étnicos. 
O Paquistão exibirá calçados fe-
mininos adornados com pedras e 
clutchs bordadas.
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cultura e lazer

Cidade recebe maestro 
João Carlos Martins e 
Camerata Bachiana
Apresentação acontece no dia 30 de setembro, às 20 horas, no Ciaei com entrada gratuita

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

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

Maestro João Carlos Martins e Camerata Bachiana se apresenta no Ciaei no dia 30 de setembro

Indaiatuba conhecerá sua nova princesa no dia 28 de setembro
CONCURSO

Horóscopo de 22 a 28/09 Por Alex Costa Guimarães

A semana começa tensa pra o ariano, pois seus desejos 
estarão sendo confrontados para poder trabalhar com 
sua rotina diária de forma intensa. Isso pode ser des-
gastante para o ariano. No trabalho, deverá aprender 
a lidar com o envolvimento emocional e sentimental. 

Em termos de saúde, pode ter que aprender a lidar com o excesso de 
doces. Emocionalmente, estará mais racional. 

O taurino sentirá desejos mais fortes de buscar prazeres 
para si, seja de forma racional, ou mesmo de forma inte-
lectual. Também estará aberto para o amor e romances. 
Poderá sentir que essa fase exige uma atenção à sua criança 
interior, é bom saber lidar com suas emoções intensas. 
Seu magnetismo provoca surgimento de diversas pessoas. 

A semana do geminiano pode ser marcada pelas suas 
emoções e sentimentos relacionados à sua familia, ou com 
relação a sua casa, seu lar. Uma maior responsabilidade 
ou necessidade de ser mais justo, sério ou demonstrar sa-
bedoria com relação a esses assuntos. Por outro lado, essa 
época pode levar o nativo a decorar ou reformar sua casa.

O canceriano tem uma semana focada nos relaciona-
mentos, nos contatos comerciais, e os irmãos podem 
ter uma ação mais intensa. Os estudos e as pequenas 
viagens estarão favorecidas. Antigas amizades podem 
ser renovadas. Época boa para assinar contratos de 
trabalho. O momento é ótimo para viajar com amigos 
ou junto de seu amor. 

Semana boa para as questões financeiras do leonino. Os 
ganhos e os gastos tendem a ser o foco da sua atenção. 
O momento é bom para rever esses assuntos e garantir 
novos investimentos. É bom saber que sua mente estará 
focada no trabalho, e com isso muitos ganhos podem 
ocorrer, pois sua vida material ganha força.

O Virginiano  tem sua vida pessoal, profissional, e 
afetiva intensificada. Uma movimentação de energia 
permite que um novo ciclo em todas as áreas seguintes 
recomecem: setor financeiro, sua religiosidade, seu 
lado metafísico, pessoas de longe entram em contato 
com o nativo, além de uma nova filosofia de vida que 
pode vir  junto com esse novo ciclo. Alguns podem iniciar um novo 
romance.

Momento um pouco pesado para alguns librianos, pois 
apesar de alguns estarem em seu inferno astral seu 
planeta regente entra em uma fase de interiorização, 
forçando o desejo de ficar distante da vida social e do 
barulho social. Pode ser que um amor do passado venha 

a causar tumulto em suas emoções, ou seu relacionamento atual (ou 
sócio comercial) passe por uma turbulência.

O escorpiano tem uma fase boa que é a de desenvol-
vimento de suas amizades. Excelente fase para os 
contatos comerciais, especialmente com grandes em-
presas, clubes e instituições. Até mesmo os trabalhos 
em equipe estão fortalecidsos. Cuidado apenas com 
as sociedades que estiver realizando.

Semana importante para o sagitariano que estiver 
querendo dar um passo importante em sua carreira. 
Sua vida profissional ou suas escolhas profissionais 
serão fortemente influenciadas de forma positiva. Um 
novo emprego pode surgir, ou o que possui, o colocará 
em evidência.

Se o capricorniano estiver viajando, um romance pode 
ocorrer de forma inesperada e será muito bom, pois 
o contato com pessoas que vem de outras cidades é 
muito benéfico ao nativo. Novas ideias surgem nesse 
período, e sua alegria pode expandir facilmente.

Semana marcada por mudanças, noticias de transforma-
ções e de conhecidos que faleceram ou foram embora 
para muito longe. Suas emoções entram em uma fase 
de grande profundidade, e precisa aprender a lidar com 
isso. Hora de renovar, retirar o lixo mental, emocional, 
manter a limpeza de sentimentos e não permanecer com 
pessoas só pelo fato de permanecer com elas.

Pisciano focado no outro, nas relações sociais, novos 
contatos, amizades e aproximação de pessoas diferen-
tes. Momento que pede atenção à suas emoções e às 
suas necessidades de contatos com os outros. Portanto, 
é hora de se relacionar com todos ao redor, nada de 
isolamento (evite ficar muito tempo nas redes sociais, 
encontre mais as pessoas).

Um dos nomes mais 
respeitados no cenário 
musical do Brasil por 

seu talento como pianista e re-
gente, João Carlos Martins fará 
uma apresentação especial gra-
tuita, aberta ao público, com a 
Orquestra Camerata Bachiana, 
no dia 30 de setembro, sábado, 
às 20h, no Teatro CIAEI - Cen-
tro Integrado de Apoio à Educa-
ção de Indaiatuba. O espetáculo 
é produzido pela D’color Pro-
duções Culturais e conta com 
patrocínio da Tuberfil.

A retirada dos vale-ingres-
sos gratuitos acontece a partir 
do dia 20 de setembro pelo site 
www.dcolor.art.br e poderá ser 
trocado pelo ingresso no dia do 
evento das 18h às 19h45. Os 
vale-ingressos que não forem 
trocados até este horário serão 
invalidados e disponibilizados 
ao público em geral.

João Carlos Martins iniciou 
seus estudos de piano na infân-
cia e, aos 13 anos, começou sua 
carreira no Brasil. Cinco anos 
depois ganhou projeção no 
exterior. Aos 20 anos, estreou 
no famoso Carnegie Hall, em 
Nova York, em apresenta-
ções patrocinadas pela então 
primeira dama dos Estados 
Unidos, Eleanor Roosevelt.

O maestro passou por dois 
incidentes que poderiam ter 
posto fim à sua carreira musical. 
Em 1966, aos 26 anos, sofreu 

uma lesão no braço quando 
jogava uma partida de futebol 
em Nova York, que o manteve 
afastado dos palcos por sete 
anos. Quando retornou as ativi-
dades, gravou a obra completa 
de Bach. Em 1995 foi ferido 
num assalto na Bulgária e ficou 
com o lado direito do corpo 
paralisado. Vítima da síndro-
me de movimentos repetitivos 
encerrou a carreira de pianista 
aos 63 anos, mas não deixou 
o universo da música. Estudou 
regência, fundou a Filarmônica 
Bachiana Jovem em 2006 e hoje 
é regente e diretor-artístico da 
Bachiana Filarmônica SESI-SP.

A Orquestra Bachiana Fi-
larmônica apresentou-se pela 
primeira vez em 2004, em São 

Paulo e, depois disso, com um 
repertório que inclui sinfo-
nias de Beethoven, Brahms e 
Tchaikovsky, esteve nas mais 
importantes salas de concerto 
do Brasil e do mundo.

Em 2006, com objetivo de 
trabalhar na evolução musical 
de jovens musicistas e demo-
cratizar a música clássica com 
apresentações em espaços varia-
dos, João Carlos Martins fundou 
a orquestra Bachiana Jovem. 
Em 2010, as duas orquestras se 
fundiram formando a Bachiana 
Filarmônica SESI-SP, um grupo 
que reúne músicos profissionais, 
orientadores e jovens musicistas. 
É uma das mais importantes or-
questras da iniciativa privada do 
Brasil, mantendo os ideais que 

deram origem à Bachiana Fi-
larmônica e à Bachiana Jovem.

O termo Bachiana remete 
à riqueza musical do Brasil, 
numa homenagem ao imortal 
maestro e compositor Heitor 
Villa-Lobos, autor das céle-
bres Bachianas Brasileiras, e 
à Johann Sebastian Bach. A 
Camerata Bachiana, parte da 
Fundação Bachiana Filarmôni-
ca, é formada por viola, cello, 
oboé, clarinete, fagote, flauta, 
percussão e dois violinos.

A apresentação é viabiliza-
da pela lei de incentivo fiscal 
ProAc, com patrocínio da 
Tuberfil, apoio da Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba e 
produção da D’color Produ-
ções Culturais.

As pequenas também ga-
nharam um espaço para brilha-
rem na passarela e concorrer ao 
título de “Princesa do Reino do 
Sol”, um evento que mistura a 
temática lúdica em uma com-
petição de carisma e desenvol-
tura entre as inscritas.

Realizado pela primeira vez 
na cidade, o concurso busca ele-
ger uma criança que conquiste 
os jurados e a plateia com sua 

forma de se expressar durante os 
desfiles, colocando os padrões 
de beleza em segundo plano.

Cerca de 35 meninas, com 
idades de 5 até 12 anos desfi-
lam em busca da coroa de Prin-
cesa, no palco da Sala Acrísio 
de Camargo, localizada no 
CIAEI, no dia 28 de setembro 
a partir das 18h30.

As etapas serão compos-
tas por três desfiles, dividi-

dos em abertura, desfile com 
roupas de passeio e desfile 
com vestido. Os jurados 
avaliarão quesitos como: 
simpatia, desenvoltura e em-
patia com público, elegendo 
uma legítima princesa entre 
as participantes.

Com a inclusão de uma 
história fictícia recheada de fan-
tasia, as crianças conseguirão se 
divertir e aprender, não focando 

apenas na disputa por um título.
A coroa de “Princesa 

do Reino do Sol” é uma 
homenagem à Indaiatuba, 
conhecida por ser a Cidade 
do Sol e que agora ganhará 
uma representante infantil, 
que terá um ano de reinado 
para representar a cidade, 
suas tradições e culturas.

O evento é um realização da 
Loggar Entretenimento.
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atendimento@maisexpressao.com.br Visite nosso site: maisexpressao.com.br/social/boanerges-goncalves/

O Supermercado Lopes sempre com as melhores frutas e 
legumes em seu Hortifruti

Parte dos competidores do Box G7 Crossfit que estão 
preparados para competir no The Fitness Games 2017, 
em Valinhos. Boa sorte à todos!

A linda Larissa, 
comemorou 
seu aniversário 
ao lada de sua 
mãe Valdineia, 
pai Jackson, 
irmã Sabrina, 
amigos e 
familiares com 
uma festa 
muito divertida 
no Buffet 
Travessuras e 
Gostossuras

Turma de Teatro do Ensino Médio e a professora Fernanda 
Bugallo no Sarau do Colégio Montreal

A panificadora do Supermercado Lopes sempre com pães 
quentinhos para seus clientes

Os açougueiros do Supermercado Lopes com carnes sempre 
fresquinhas para as melhores refeições

A arquiteta Flavia Aldrighi curtindo com seu marido 
Alessandro Rabello as vinicúlas de São Roque

Taf RBC em excursão para 36° Expoflora 2017

Ana Alice e Fernanda no Sarau do Colégio Montreal

Giovanna Cordeiro e Emmanuele Zanetti durante o intervalo 
do Ensino Médio noturno do Objetivo

Interação 
dos alunos 
com os 
índios - 
Beatriz Lima 
aprendendo 
a usar o arco 
e flecha

Congesa apresenta o Life

Homenagem merecida

Matsuri Japan Festival 2017 - Cultura 
& Gastronomia Japonesa

Novo Feito para Dançar no IC

Turazza Móveis e Decoração

A  Congesa, engenharia e construções, apresentou na noite 
do dia 20, seu mais novo empreendimento, o Life, o seu mais 
recente lançamento. O coquetel de lançamento, contou com 
muita gente interessada no apartamento do novo edifício, que 
conta com uma planta simples, com dois quartos, um deles 
suíte, e o outro pode ser revertido em closet ou escritório, fica 
a gosto do freguês. Serão oitenta apartamentos, ideais para 
pequena família, ou para pessoas solteiras. Na apresentação, 
o apartamento foi decorado e assinado por Anderson Leite, que 
sempre é impecável em tudo que faz.

A partir das 19h deste domingo, dia 24, o Indaiatuba Clube realiza 
o novo formato do Feito Para Dançar, que passou por uma 
reformulação e retorna com novidades. Sob o comando do professor 
de dança, Victor Tegério, esta edição do Feito Para Dançar terá 
como principal atração a apresentação banda Ópera Show. Para 
que ninguém fique sem dançar, o IC reformulou o grupo de Free 
Dancers e um DJ irá se apresentar antes e durante o intervalo da 
banda. Os ingressos para o evento também sofreram alteração e 
estão mais baratos. Para quem comprar de forma antecipada, até 
a manhã do sábado, dia 23, o convite custa R$ 20. No dia do Feito 
Para Dançar a entrada vai custar R$ 25. Associados não pagam.

Na noite do dia 19/09/2017, aconteceu o coquetel de inauguração 
da unidade de Indaiatuba da Torazza Móveis e Decoração. 
Pelas mãos de Tarik Costa, compareceram alguns dos melhores 
arquitetos e decoradores da cidade, a imprensa local, convidados 
e amigos, que fizerem desta reunião uma verdadeira delícia.

Na noite do dia 
14/09, meu querido 

amigo Victor Tegerio, 
junto a mais outros 

profissionais de 
Educação Física, 

recebeu  pela indicação 
do Vereador Januba, 

pelo dia do Profissional 
de Educação Física, a 
Medalha de Honra ao 
Mérito, pelo trabalho 
que vem realizando 

nesta área em nossa 
cidade. E Viva o dia 

do Profissional da 
Educação Física.

A ACENBI recebeu na noite do dia 14, em sua sede, a Imprensa local e 
regional, patrocinadores e convidados, para a coletiva de apresentação do 
“Indaiatuba Matsui Japan Festival”. Na ocasião foi apresentado os detalhes da 
festa e os patrocinadores e parceiros, e também aconteceu a palestra com Jo 
Takahashi, curador de arte e cultura do novo Centro Cultural da Aliança Cultural 
Brasil - Japão, que trouxe a Julinha Toys, para mostrar o que é uma das novas 
tendências culturais do Japão de hoje. Logo após foi oferecido aos convivas, 
uma pequena amostra da culinária japonesa que será servida no festival.
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Cortina

Vestidos de noiva / Coleção Bromélia Loja Sempre Linda / Promoção

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. 

Kibe Cru
Rogane / Promoção

Grenelle Gastro Pub - Bom Demais

Restaurante Caipirão

Mega Feirão de Fábrica Probel

Prato típico da culinária árabe. O kibe cru é uma rica fonte 
de proteínas. Na Casa da Esfiha, o preparo é feito de 
maneira tradicional, com carne selecionada, trigo integral, 
hortelã, cebola e temperos árabes. Excelente para dias 
quentes. Já provou? É divino.

Mesa com tampo madeira / vidro colado - Off-White - 1,80 
x 1,00 - 6 cadeiras estofadas De R$2.890,00 por 1+5 
R$518,00 ou à vista R$2.190,00. Vale a pena conferir na 
Rua 11 de Junho, 1353 - Fone: 3834-7303. Linda!

O Restaurante 
Caipirão oferece 
à la carte com 
maravilhosos 
pratos peixes 
especiais, 
aves pratos 
típicos, saladas, 
porções, pratos 
executivos, 
espaguetes, 
sobremesas 
e bebidas em 
geral. E para a 
criançada um 
maravilhoso 
espaço kids 

“A Fazendinha do Caipirão”. Eventos em geral. R. Marta 
Camargo Ifanger, 18 - Vila Homero. Disk entrega 3885-5434

A nova coleção Primavera / Verão é inspirada numa flor muito 
presente na Mata Atlântica, a Bromélia. Paraíso das Noivas, 
uma coleção maravilhosa da Center Noivas com muita renda e 
transparência, com detalhes incríveis que fazem toda diferença. 
Tecidos nobre e caimento impecável. Uma coleção que vai encantar 
as futuras noivas. Não deixe de conferir também a divina coleção 
moda festa, longos e curtos que a loja acaba de receber na opção 
venda e aluguel. Essa você não pode perder, tem que passar na loja 
para conferir de perto. Demais! WhattsApp 9.9540-8836 e 3875-1760.

Ozimere foi a sortuda do mês de agosto da promoção da loja Sempre 
Linda. Você pode fazer um check-in no Facebook e concorrer a 
R$120,00 em vale compras. Se você não conhece a Loja Sempre 
Linda agora é hora. Acaba de receber uma moda super fashion 
para todas as idades do P ao G. Não deixe também de aproveitar a 
promoção com 50% off com shortinhos, calças, blusas, blusas sociais 
e sainhas. Vá conhecer a loja na Rua Bernardino de Campos, 564 
- Fone: 2516-1611 (em frente ao Banco do Brasil). Parabéns Julio e 
Claudia e muito mais sucesso. Vale a pena conhecer!

Uma parceria entre vizinhos Trattoria Do Vinho e Rincão Gaúcho 
, oferece para você um sensacional Jantar com Rodizio de 
Pizzas, fogão de lenha com muitas delícias e mais o Bufett de 
saladas tudo a vontade e pra melhorar tudo regrado com 3 estilos 
de Vinhos tintos e para sobremesa pizzas doces e o maravilhoso 
Espumante Moscatel. Tudo harmonizado pelo Sommelier Juarez 
Donizete. Gostou da idéia? Leve seus amigos e juntem as 
mesas. Uma noite especial.Valor por pessoa R$80,00 com tudo 
incluso (exceto cervejas e refrigerantes). Reservas antecipadas 
no Rincão Gaúcho ou Fone: 992128712 - whatsaap.

O Grenelle GastroPub oferece diariamente no almoço maravilhoso pratos 
executivos e a la carte, amanhã sábado no almoço a sugestão do chef 
é Costela em tira acompanha mandioca frita e arroz com uma salada 
de entrada. 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!

Kostela do Japonês, costela super macia
Na Kostela do Japonês você saboreia a melhor costela, super macia e 
grelhada no ponto com aquele caprichado arroz e feijão com sabor ímpar, 
diversas saladas, maionese, farofa, fritas e polenta frita. Tudo feito com 
produtos de primeira qualidade e sabor sem igual. É por isso que a Kostela 
do Japonês faz sucesso em Indaiatuba e região. Atendimento e dedicação 
de toda sua equipe, vale a pena conhecer! Rua Antônia Martins Luiz, 180 - 
Distrito Industrial João Narezzi - Fone: (19) 3894-6646

Filé à parmegiana

A Nova Loja teve o imenso prazer de participar da linda festa de 
debutante de Beatriz Brescansin. Parabéns, felicidades!

Parham  e Sam

João Carlos e Felipo Augusto

César e  Rodrigo

Não deixe 
de conferir e 
aproveita o 
Mega Bazar 
da Sonhare 
com preços 
inacreditáveis. 
Agora é hora de 
você trocar o seu 
colchão. Corra para 
o Polo Shopping 
na Loja Sonhare / 
Probel ao lado do 
Tenda
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Visite nosso site: http://maisexpressao.com.br/social/social-gastronomia

Desde os primórdios da humanidade já se tomava vinho e o vinho 
vem acompanhando todo avanço da humanidade.

Antes se tomava o vinho como um composto inebriante que 
aquece, melhora o humor e era o melhor remédio que se conhecia. 

Mas os benefícios do consumo de vinho estão presentes na 
casca das uvas. A videira para proteger seus frutos naturalmente ela 
desenvolve uma autodefesa contra os insetos e pragas, chamado de 
compostos fenólicos. 

Quando a videira entrava no seu ciclo de uvas maduras era co-
mum o ajuntamento de vários colonos para colheita e com cantorias, 
lentamente os frutos eram esmagados com os pés e todo seu precioso 
e abençoado liquido junto com as cascas (matéria corante) tudo era 
armazenamento em grandes vasos cerâmicos lacrados com couro 
de animais e selados com cera de abelha. E o tempo passava, 30 
dias, sem saber qual fenômeno ocorreria, eis que surge um liquido 
vermelho intenso rico em aromas e quando bebido se gerava uma 
grande fonte de alegria e satisfação daquele feito. 

Assim se reuniam, cantavam, comiam e, bebiam vinho e a vida 
seguia.  

Realmente fale lembrar que sem dúvidas era um tempo bom, 
pois estavam tomando um vinho orgânico rico em antioxidantes 
naturais que estão presentes na casca da uva, hoje os cientistas o 
chamam de Polifenóis.

Os Polifenóis são compostos químicos presentes na casca da 
uva, que com o seu contato com o liquido prensado para tudo para 
os vinhos tintos e que traz para os humanos um grande beneficio 
cardiovascular.

Diversos estudos já relacionaram o consumo moderado de vinho 
tinto com os a benefícios para o coração e também produz efeitos 
positivos como a redução do risco de derrames cerebrais.

Temos de nos atentar que o vinho é bebida alcoólica, e deve ser 
apreciado com moderação, pois proporciona benefícios para a saúde, 
mas não pode ter seu consumo exageradamente.  

O principal composto dos antioxidantes mais estudados é o 
Resveratrol. 

Resveratrol é um potente Polifenol encontrado na casca das uvas, 
especialmente das tintas e faz parte do sistema imunológico da fruta. 

Quais são os benefícios?
Os principais são a redução do LDL, conhecido como “mau 

colesterol” e o aumento do HDL, o “bom” sendo assim ocorre a dimi-
nuição de riscos de acidentes cardiovasculares e derrames cerebrais. 

Outros benefícios potenciais permanecem em estudo, como a 
diminuição do risco de alguns tipos de câncer, como o de pulmão, 
de pele e de próstata. 

O resveratrol pode ser encontrado em bons vinhos e em sucos 
de uva orgânicos. 

E o vinho além de ser um vaso dilatador é um poderoso probiótico 
e ainda há muitas evidências dos efeitos antidepressivos do vinho. 

Todas as nossas emoções são captadas e processadas por uma 
rede de neurônios (células do sistema nervoso). A comunicação entre 
os neurônios se dá por neurotransmissor que estimula as células e 
a mais importante é a Serotonina que gera a sensação de prazer.

O vinho tem como função aumentar a produção Serotonina. 
E é esta a explicação para o efeito antidepressivo do vinho.
De acordo com os testes laboratoriais e práticos na Universidade 

Harvard (EUA), foi concluído que o Resveratrol tem ação de  esti-
mular  a atividade de uma proteína, chamada SIRT1 (sirtuína 1) que 
protege o organismo de doenças ligadas ao envelhecimento como o 
cancro, a Alzheimer, a diabetes. Desta forma há efeitos profundos 
e benéficos sobre a nossa saúde.

E para finalizar saliento  que estes efeitos só ocorrem se se beber 
vinho com moderação, regularmente, de pre-
ferência durante as refeições e por pessoas 
que não tenham contraindicação ao uso de 
bebidas alcoólicas. 

E o mais importante é o consumo mode-
rado de vinho que pode ser uma a duas taças 
por refeição e assim já estaremos nos discipli-
nando para uma dieta do rejuvenescimento.

 Assim  toda vez que formos tomar um 
vinho tinto devemos nos lembrar de que li-
teralmente estamos consumindo mais saúde! 

Quais os benefícios de tomar vinho?  

Aniversariantes - Atento

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

Ruan Carlos comemorou 
mais um ano de vida dia 24

Renato comemora mais um 
ano de vida dia 24

Maria Verônica comemora 
mais um ano de vida dia 24

José Martim comemorou 
mais um ano de vida dia 19

Alunos do Colégio Episteme na Feira do Guia do Estudante
O cliente da Faustino Barber, Bruno, que se preocupa com a 
saúde de sua barba para sempre ficar bem cuidada

A competente equipe da Imobiliária Chido Vende - Caio, 
Marianne, Ana Alice e Victor

Calliopi da Escola Arte em Cerâmica executando sua 
escultura em seu ateliê

Ruth e Maria no Restaurante Açafrão

José Luiz e Tiago da Visão Imóveis no Restaurante Açafrão

Eudes e Vanice no Sorvetão

Diego, Giovana, Marcia e Roberta na Casa da Moqueca

Aline e Suelen na Casa da Moqueca 

Larissa, Sandra e Lisa - Rei do Sabor
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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

Athos Mazzoni e Adriana Mazzoni - Diretores da Congesa Athos 
e Adriana Mazzoni, Margaret Hogan arquiteta responsável pelo 
projeto do Life Cidade Nova e Anderson Leite arquiteto responsável 
pelo apartamento decorado e também pela decoração das áreas 
comuns Equipe de vendas Congesa Salão de festas e espaço 
gourmet do Life Cidade Nova Piscina do Life Cidade Nova

Raquel Duarte, Felipe Savi e Luiz Fernando Correa na inauguração 
da Turazza Móveis e Decorações em Indaiatuba

Suzi Ruiz, Carol Duarte e  Débora Packer no Pré lançamento 
do Life Cidade Nova

Bruno C Antonio e Suzi Ruiz no pré-lançamento do Life 
Cidade Nova

Os alunos do Colégio Alves de Oliveira criando Mosaico com 
macarrão em aula super criativa

Maria e Rosa na inauguração da Angelo 
Vertti na Kennedy

Leusa Mazotti Bassan, Claudio Fazolin - fundador da Angelo Vertti, Nana Fazolin , 
Moreno Gomes na inauguração da Angelo Vertti na Kennedy

Leandro, Cynthia, Estela Ayub Banqueteria e Buffet e 
Rosângela na inauguração da Turazza Móveis e Decoração

Eduardo, Andressa, Erica, Moacir, Leandro, Cynthia, Rosângela, 
Luciano e Patricia na inauguração da Turazza Móveis e Decoração

Celio Meneguelo e Vladimir Bassan na 
inauguração da Angelo Vertti

Alessandro Oliveira, Rodrigo de Almeida e Flavio Ribeiro na 
inauguração da Turazza Móveis e Decoração

As professoras Cláudia, Angélica, Érika e Meire na festa do 
azul do Colégio Meta

Profª Mayara e seus alunos do Maternal na Festa do Azul do 
Colégio Meta

Willian, Francine e Luis na inauguração 
da Angelo Vertti na Kennedy

Claudio Fazolin - fundador da Angelo 
Vertti e Nana Fazolin

Nana Fazolin , Moreno Gomes na 
inauguração da Angelo Vertti
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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

Cidade Nova I – SL00309
Salão c/ 55M²
R$ 1.100,00 

Centro – SL00323
Salão c/ 30M² E 01 Wc.
R$ 1.200,00 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$ 550,00 + IPTU R$ 50,00

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

Vila Aurora– CA 02906
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 02995
01 dormitórios, sala, cozinha, Wc, 01 
vaga coberta.
R$ 750,00 + IPTU

Jd. Morada do Sol – CA 02977
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, área 
de serviço, 01 vaga
R$ 780,00 

Cidade Nova II – CA02994
1 dormitório, sala, cozinha, Wc, área de 
serviço, amplo quintal, e um barracão.
R$ 900,00

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

Jd. Morada do Sol – CA 02437
02 dormitórios (01 suíte), sala, co-
zinha, Wc, área de serviço, 02 vaga
R$ 1.000,00 

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 

Itaici (Moradas de Itaici) – CC00034
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, e 
02 vagas.
R$ 1.200,00 + IPTU (80,00)

R. Candelária (Prox.: Av. Kenedy) 
– CA02685
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, área 
de serviço, quintal, 03 vagas
R$ 1.200,00 + Condomínio + IPTU 

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

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

Jd.Feres – CA02990
Linda casa, piso superior: 04 dormi-
tórios (01 suíte) e Wc social, copa, 
cozinha planejada, área de serviço, 
duas amplas salas, sala de estar, sala 
de jogos, bar, lavabo, dormitório com 
suíte p/ empregada, piscina, salão, 
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, 
cozinha, Wc e 01 vaga
R$ 800,00

Jd. Moacir Arruda – AP00825
 03 dormitório, sala 02 ambientes, 
cozinha, 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 Condomínio 
e IPTU

Jd. Santiago – AP00819
02 dormitórios, sala 02 ambientes, cozi-
nha, 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

Vila Brizola – CA02996
Casa frente – Sala, cozinha, 01 dormi-
tório, Wc.
Casa fundos – 01 dormitório, cozinha, 
Wc.
R$210.000,00

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

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/ emprega-
da, 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. Império – 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

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

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

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

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

Vila Suíça – CA 02975
03 dormitórios (01 suíte), sala ampla, 
cozinha, Wc, quintal, área gourmet 
e portão eletrônico. (Aceita permuta 
por casa em condomínio fechado de 
150 m²)
R$730.000,00

Jd. Esplanada II – CA02981
03 dormitórios (03 suítes), sala 02 am-
bientes, cozinha, área de serviço, área 
gourmet com piscina, 04 vagas.
R$810.000,00

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

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

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

Res. Village Terras de Indaiá – 
CC00049
 03 dormitórios, closet, sala 02 ambien-
tes, escritório, copa, cozinha, despensa, 
lavanderia, vaga 06 carros, área de 
lazer com salão de festa, quadra de 
tênis, sala de ginástica, campo de fute-
bol e área de recreação infantil (aceita 
permuta por apartamento ou casa térrea 
em cond. Fechado) 
R$ 1.350.000,00
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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, lav., garagem 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.CALIFORNIA – R$450,00 – dorm, coz, wc
JD.CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – dorm, sala, coz, 
WC, garagem
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
VL.FURLAN – R$650,00 – dorm, sala, coz, wc, sem garagem
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
JD.PRIMAVERA – R$1000,00 – 3dorms (1st), sala, coz, wc, 
garagem sobrado

VL.SUIÇA - R$1.100 – edícula – dorm, sala, coz, WC, entrada p/ 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 
CIDADE NOVA – R$1650,00 – 3 dorms(1st), sala, coz, wc, 
quartinho nos fundos, garagem                               
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 3Ds(1st), sala de estar  jantar, coz 
planejada, WC, nos fundos dorm e WC, are acoberta, gar. p/ 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.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, sala, coz, wc, sem gar.
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 – dorm, sala, coz, WC, as
JD.SANTA CRUZ – R$680,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, gar.
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)
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$1100,00 – 2dorms (1 c a/e), sala, coz planejada 
com fogão, WC, lavanderia planejada, garagem.
JD.NELLY – R$1320,00 – 3Ds(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 p/ 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 gar.

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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ref. site 803891 - Jardim Regente - 2 dor-
mt/ sala/ coz/ wc / lavand/ jardim/  1 gar 
R$800,00 + COND+ IPTU / 215.000,00

ref. site 62141 – Vila pires da cunha - 3 
dorm / sala / coz / wc / lav / 2 gar - R$ 
1.200,00 + IPTU

ref. site 632891 – Centro - sala comercial 
com 45 m² e wc  R$650.00

ref. site 842891 - Residencial Belvedere 
- 3 dormt/1 suíte/ wc / sala/ coz/lavand / 
churrasq/ R$335.000,00

ref. site 113891  - Jd. Regente – 3 
dormt / sala 2 amb / coz / wc / la-
vand / 2 gar /quintal / portao eletr/ 
R$2.2000 + IPTU – R$500.000,00 

ref. site 244751  - Jd. Pedroso - 2 dorm. 
/ sala / coz. / wc / as / quintal / gar. 
R$250.000,00 

ref. site 631661 - Jd. Morada do sol - 3 
dorm.(suite) / sala / coz. / wc / as / 2 gar. r$ 
1.300,00 + IPTU

ref. site 556691 - Residencial Santa Clara 
- 5 dormt/4 suítes/ 3 salas/ 2 coz/7 wc/
lavand/Piscina/ 4 gar R$2.000.000,00

ref. site 435791  - Jardim Vista Verde - 3 
dorm / sala / coz / wc / lav / 2 gar/ churrasq 
/ R$1.900,00 + COND+ IPTU / R$420.000,00

ref. site 851891 - Jardim dos Colibris - 3 
dormt/ sala / coz planej/wc social/ lav./ 
churrasq/ piscina/ 3 gar R$280.000,00

ref. site 98141 - Vista Verde - Jd vista 
verde - 3 dorm.(1 suite) / sala / coz. / wc 
/ as / chur / 1 gar. R$ 1.900,00 + COND + 
IPTU / R$420.000,00

ref. site 957191 - Lagos de Shanadu - 2D. (1 
suite) / sala 2 amb. c/ bar / coz. planej. / wc/ as / 
quiosque c/ chur e forno / piscina / 2 vestiários 
/ quadra tenis / campo p/ fut/ casa caseiro c/ 2 
dorm, sala, coz, wc / 4 + 6 gar. R$ 1.300.000,00
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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), ESCRIT., 4 WC, RECEPÇÃO, 
ÁREA DESCOBERTA NA LATERAL E FUNDOS, RECUO P/ 
ESTACIONAMENTO, TODO REFORMADO - R$5.000,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA - SALÃO PEQUENO COM 18 M2 E BA-
NHEIRO, IDEAL PARA BARBEARIA - R$900,00 + IPTU

CIDADE NOVA - SALA COMERCIAL COM 45 M2, PRÓXI-
MO À AV. PRES. KENNEDY - R$1.000,00 + IPTU
 

IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA LOCAÇÃO:

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

JD. MOACYR ARRUDA - TIPO APARTAMENTO, 2 DOR-
MITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE, SALA, COZINHA, BANHEI-
RO, A S., SEM GARAGEM - R$900,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA - CASA DE FUNDOS C/ 2 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, A S., SEM GARA-
GEM - R$700,00 + IPTU
 
JD. MORADA DO SOL - 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, BANHEIRO, A S., GARAGEM - R$1.100,00 + IPTU

JD. MORADA DO SOL - 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, BANHEIRO, A S., GARAGEM - R$1.000,00 + IPTU

JD. BELO HORIZONTE - 3DORMS SENDO 1 SUÍTE, SALA, 
COZ., WC SOCIAL, 2 VAGAS COBERTAS - R$1.350,00 + IPTU
 
VILA SUÍÇA - 3 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO, A S., COPA, FUNDOS C/ EDÍ-
CULA E CHURRASQUEIRA + 1 SUÍTE, GARAGEM P/4 
CARROS - R$2.250,00 + IPTU

CENTRO - APTO ALTO PADRÃO (1 APTO POR ANDAR) 
COM 3 DORMS SENDO 1 SUÍTE MÁSTER COM HIDRO-
MASSAGEM E TODOS COM ARMÁRIOS, SALA AMPLA EM 
3 AMB., LAVABO, COZINHA COM MÓVEIS PLANEJADOS, 
VARANDA, QUARTO DE EMPREGADA C/ WC, ÁREA DE 
SERVIÇO. SEGURANÇA 24 HS. 3 VAGAS COBERTAS, 
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO E EXCELENTE ILUMINAÇÃO E VEN-
TILAÇÃO NATURAL - R$4.500,00 (COND. + IPTU INCLUSOS)
 

IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA VENDA:

PARQUE SÃO LOURENÇO - APARTAMENTO NO 
SPAZIO ILLUMINARE COM 3 DORMITÓRIOS SENDO 
1 SUÍTE, SALA EM 2 AMBIENTES, COZINHA, BA-
NHEIRO SOCIAL. MOVEIS PLANEJADOS, 1 VAGA 
COBERTA - R$255.000,00 (ACEITA FINANCIAMENTO)

JD. PEDROSO - CASA COM 1 DORM., SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, 1 VAGA, EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - 
R$230.000,00

JD. POMPÉIA - APARTAMENTO NOVO NO EDIFÍCIO 
SOHO COM 3 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE, SALA 
EM 2 AMBIENTES, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, 2 
VAGAS NO SUBSOLO. ANDAR ALTO, EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO - R$450.000,00 (ESTUDA PROPOSTAS)

JD. PEDROSO - APARTAMENTO COM 2 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 1 VAGA COBER-
TA. 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 com 2 dorm., sala, co-
zinha e banheiro, fundos com 
edícula + quarto, sala e ba-
nheiro. 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
Casa com 3 dorm., sala, coz. 
grande, 2 wc, quintal, vaga co-
berta para 2 carros, bairro tran-
quilo próx. ao parque ecológico e 
parque mall - R$450.000,00. Es-
tuda permuta por imóvel em 
condomínio. Terreno com 250 
mts, área construída de 154 mts. 
Fone / Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F
Casa com 3 dorms, sala, coz., 
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 
escritórios, salas comerciais, etc. 
- R$380.000,00. Fone / Whatsa-
pp: 998118218 CRECI 165463F

Casa de 3 dorms na Vl Maria 
Helena com  at : 2700m²,para 
construtores é possível,des-
membrar 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 nova com 3 dorms sendo 
1 suíte, sala, cozinha, wc so-
cial, 1 vaga. ótima localização, 
próxima ao clube de campo 
do 9 de Julho - R$350.000,00 
Fone / Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F
Casa R$ 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 
– consulte-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 finan-
ciamento. R$ 240 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-
7320 WhatsApp.
Morada do Sol: 2 casas em 
lote de 125 m R$ 180 mil 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp.

Cond. Vista Verde - Vendo 
Casa térrea - 3 dorms (1 suí-
te) e demais dependências, 
lavabo, cozinha planejada, ar 
condicionado, aquecimento 
solar, dormitórios com plane-
jados, lavanderia, churrasquei-
ra, quintal, garagem para 3 ve-
ículos. Cond. fechado portaria 
24 horas, câmeras. Segurança 
total. Aceito terreno como 
parte de pagamento F.: (19) 
3392-9149 / (19) 99975-0534.
Imperdível!! Permuta-se uma 
ótima casa em ½ lote, no Jd. 
do Valle, por uma na Cecap. 
Base: R$320.000,00 se for 
de maior valor, pode-se voltar 
até 30mil reais. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294
Itamaracá: 3 dorm, sala, coz, 
wc social, lava nos fundos ga-
ragem coberta. Aceita terrenos 
ou 50% do valor e assumir 
financiamento. R$ 230 mil 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp. 
Lagos de Shanadu-CH00324 
- Parte Superior: 3 dorms (3 
suítes 1 c/ closet), Wc, sala, 
cozinha americana c/ despen-
sa, 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
M. Sol – rua - 57, 1 dorms 
sala, cozinha, wc social, lav., 
garagem. Toda em em estrutu-
ra para sobrado. Oportunidade 
única!! Apenas: R$215.000,00 
ac. financ, ou terreno no ne-
gócio. F. 3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294
M. Sol – Rua 20, 250 m2 - 1 
dormitório sala, cozinha, wc 
social, lavanderia, construída 
nos fundos com estrutura 
para sobrado e um belo ter-
reno ajardinado na frente. 
Apenas: R$250.000,00 ac. 
financiamento F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294. 

Morada do Sol: 2 dorms, sala, 
cozinha, wc, churrasqueira, 
vaga para p/ carros. Aceita ter-
reno aceita financiamento. 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, coz. com armarios, lav. 
coberta e fechada, quintal com 
churrasqueira, 2 garagens 
cobertas, portão eletrônico. 
Bairro diferenciado bem arbo-
rizado e fácil acesso ao centro 
e a Rodov. SP75. Documenta-
ção Ok R$410.000,00. Tratar 
(19) 3875-0423/99346-7999, 
com o proprietário.
Salto Jd. Nair Maria: Opor-
tunidade Imóvel em constru-
ção aceita financiamento, 2 
dormitórios, Consulte-nos. 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp. 
Salto Nair Maria: Casa Nova 1 
dormitório, sala, cozinha e wc 
social, aceita financiamento 
R$ 175 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
WhatsApp. 
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Centro – CA0370 - 2 dorms, 
sala, cozinha, Wc, quintal. R$ 
1.200,00 + IPTU F. 3875-2215
Centro – SL00323 - Salão c/ 
30M² E 1 Wc. R$ 1.300 R. 15 de 
Novembro, 432 F. 3875-2215
 

Apto Vila das Praças: Opor-
tunidade 2 dorm, sala, coz, wc 
social, 7º 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/ pis-
cina, Segurança 24 h R$ 260 
mil. F: (19) 99976-7071
Lançamento Aptos em Sal-
to:  Parcelas menores que o 
aluguel,  2 dorms, sala, coz., 
wc, 1 ou 2 vagas, a partir de 
146 mil. F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 WhatsApp.  
Esse mês Documentação 
Gratis
Vendo Apto Novo:  2 dorms. 
1 vaga. 59m² R$195.000,00 
no Residencial São Bento 
- Salto - SP Tratar com Fer-
nando - F (19) 99687-0519.
Vendo Apartamento Novo:  
2 dormi tór ios .  2  vagas. 
R$230.000,00 no Jd. San-
tiago tratar com Antonio - F 
99169-2590.
Vendo Apto DUE 96 m²  3 
dorms/ 1 S. todo planejado 
e decorado. c/ 4 Ar condicio-
nado 2 vagas  R$ 950 mil. 
Márcia (19) 97404-044
Vendo apto Imagine - 3 
Dorms./ 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 Pre-
mium - Sala Coml. 40 m²  280 
mil/ R$ 1.300,00. Márcia (19) 
97404-0445
Cond. Spazio Iluminare - 
Todo planejado c/ móveis, 
2 dorm, sala, coz., wc, lav., 
gar. coberta, piscina, play-
graund, salão de festas. Bem 
localizado próx. Pq das Frutas 
R$245.000 F: 9.97985900 
Falar c/ Julio

 
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. 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  Cond. Roccapo-
rema - 2 dorm., sala c/ sacada, 
cozinha com planejado linda 
vista Regina Creci 167606 
– F: 99177.7051 – aluguel 
R$1.350,00 COnd. 440,00
Alugo Apto no Centro de 
Indaiatuba -  Edifício Ana 
Lúcia, na Rua Cinco de Ju-
lho, 3 dormitórios (1 suíte), 
sala ampla 2 ambientes com 
sacada, cozinha, área de 
serviço com WC empregada, 
WC social, área útil 120 m² , 2 
vagas cobertas, aquecedor à 
gás central, portaria 24 horas 
com segurança. Não é permiti-
do animais. R$ 1.650,00 isento 
de condomínio e IPTU. Fones: 
(19)3875-4297/ Whatsapp 
(19)99725-2157
Alugo –Apto no Cond. Bos-
que dos Indaias, 2 dorm. sala 
2 ambientes, cozinha com 
armários e lavanderia 1 vaga 
de garagem coberto  aluguel 
800,00 + 200,00 Cond. Tr. Re-
gina 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 Pre-
mium - Sala Coml. 40 m²  280 
mil/ R$ 1.300,00. Márcia (19) 
97404-0445
 

Chácara no Olho D’água 
- 1000m², terreno plano, cer-
cado, água encanada, esgoto, 
pés de fruta - R$120 MIL (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Chácara 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
Sít io em Piedade SP  - 
26.000m², casa c/ 03 dormitó-
rios, 02 wcs , toda avarandada, 
gramada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes abas-
tecido com água por gravida-
de,  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 + 
Construção Jd. Sabias: 2 dor-
ms, sala, coz., wc social, apartir 
de 170 mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 WhatsApp.
Jd. Bela Vista com 300m² 
R$155 mil F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092.
Jd. Dos Impérios - Vila Rica 
- Terreno Vende – 189m² doc. 
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
Mosteiro de Itaici– TR00794 
- Terreno de 2.500 m² R$ 
370.000,00 F. 3875-2215
Oportunidade – Terreno Murya-
ma - 150m² . R$ 95.000,00. Már-
cia F. 9.7404-0445
Parque São Lourenço (único 
lote na rua) 150m2 – planíssimo 
– R$1100,00 p/ m2 -escriturado. 
F. 3017-2608 / 99762-7997 / 
3935-3294 
Salto Jd. Nair Maria: lote de 180 
m²com alicerce pronto, R$ 87 
mil, F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp. 
Terreno - Jd Moriyama R$ 
95 MIL - AT 150 M2 F: (19) 
98223-8831
Terreno c/ construção antiga 
na cecap com 260 mts, região 
movimentada e próximo ao 
mercado cato. Ideal para in-
vestidor - R$400.000,00. Fone 
/ Whatsapp: 998118218 CRECI 
165463F
Terreno no Jd. Esplanada - 2 
com 300 mts, ótima topografia - 
R$230.000,00 Fone / Whatsapp: 
998118218 CRECI 165463F
Terreno no Montreal com 
184m² Valor R$165.000,00.
Tratar com proprietário. (19) 
98151-0501.
Vale das Laranjeiras com 
2.760m² na escritura e 3.000m² 
no físico R$450.000,00. Aceito 
casa ou carro como forma de pa-
gamento. Ac. sugestão falar com 
Carlos F. 9.9954-5467 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
Cond. Fechado, 450m², Rodo-
via  Castelo Branco, Km 196. 
Entrada R$15.000 + 58 parcelas 
de R$480 + Condomínio. Aceito 
carro ou moto. Tratar (19) 99147-
4118 ou 99212-4329.
Vendo/Alugo Terreno coml 
Jd. Regina - 615 m²  R$ 925 
mil / R$ 2.000,00. Márcia (19) 
97404-0445

Vende - se casa Vila Maria 
Helena - Casa nova 2dorms, 
1 suíte master, wc social, sala, 
coz., área de serviço e gar. 
para 2 carros R$325.000,00 
Falar com proprietario F.: 
19-99450-2461 / 3894-6182.
Vendo Casa Cond. Santa Cla-
ra - AT 502 M² / AC 340 M² C/ 
piscina, 4 Suítes/ 1 Master. De 
R$ 1.900.000 Por R$1.750.000 
Márcia (19) 97404-0445
Vendo casa Jd.  Veneza - 02 
Dorms. R$ 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 
chácara  ou  te r reno  de 
1000mts como parte do pagto. 
R$390.000 aceito proposta, 
contato po whatsapp, falar com 
proprietário (19) 99267-7603. 
Vila Brizola – CA02996 - 
Casa frente – Sala, cozinha, 
01 dormitório, Wc. Casa fun-
dos – 01 dormitório, cozi-
nha, Wc. R$210.000,00  F. 
3875-2215
Vila Suíça – CA 02975 - 03 
dormitórios (01 suítes), sala 
ampla, cozinha, Wc, quintal, 
área gourmet e portão eletrôni-
co. (Aceita permuta com casa 
em condomínio de 150 M²) 
R$730.000,00 F. 3875-2215

 
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 sui-
tes, salão de festa, cozinha 
e lavanderia R$ 4.000,00 Tr. 
Regina Kuga creci 167606 – 
(19) 99177.7051
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Vende-se confecção com es-
toque de tecidos e aviaments 
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 Du-
mont, 73 (próximo ao cemitério). 
F: (19) 2516-5110 c/ Fernando 
Brechó da Margô - Mês de 
Agosto e Setembro está com 
queima de estoque, aprovei-
tem!!!! 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$1.200,00 Tratar F: 19 
99901-9918/19-982094777
Vendo  Coleção manual globo do 
automóvel (mecânica) 5 Vol. V$ 
60,00 Fones: (19) 99259-1877 / 
(19) 3017-5541.
Vendo  Cortador de grama Trapp 
Mod. MC - 350 220V. R$280,00 
F.: 99259-1877/3017-5541.
Vendo  Fogão de ferro fundido 
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 caixa R$280,00 F.: 
99259-1877/3017-5541.
Geladeira raridade ano 1960 
110vts funcionando F.: 99900-7158
Vendo  Lampião a gás Yannes 
com botijão de 2Kg  R$70,00 F.: 
99259-1877/3017-5541.
Vendo  Material de acabamento 
p/ construção (Vaso, Cuba de vi-
dro, Conexão tigre, fios variados, 
válvula Hidra, pastilhas etc...) F: 
98151-0501.
Vendo  tacho de cobre grande. 
R$200,00 F: 98151-0501.

Churrasqueira vertical inox 
R$150,00.  F: 98151-0501.
Maquina de fazer queijo com 6 
formas.  F: 98151-0501.
Vendo / Troco - Máquina de sol-
da Industrial Banbozzi 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, reclina-
vel, semi-nova R$2.800,00. F: 
981510501.
Vendo filmadora caseira Marca 
Sony R$250,00 Contato: 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

Fiat Spazio 147 - Ano 83 Motor 
1,3 Doc. Ok! Valor R$5.000,00 
Falar com Luzia F.: 98255-
4601.
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Caminhão Ford F600 ano 
1972 (VENDO OU TROCO 
POR CARRO POPULAR) R$ 
20.000,00 Indaiatuba Preço 
para vender logo! Caminhão 
basculante com guincho hidráu-
lico modraci para 400 kg. Motor 
Perkins 6cc com 65000km 
retífica Sorodiesel, 4 pneus 
novos. Falar com Odir F: (19) 
33927900/ 38945001
Gol G3 ano 2005- Cor Prata, 4 
portas, 1.0. 8V.álcool, som alar-
me, travas, direção hidraulica, 
segundo dono. Tratar com pro-
prietário F.: (19) 99117-5233.
Onix ano 2014 1.0 Flex- Mo-
delo 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

Karol Manicure e Pedicure. 
Atendo a domicílio (valor de 
acordo com o Local) Whats 
19 99357-9318
Ofereço-me  como cuida-
dora de idosos, criancas, 
en fe rmos ,  pessoas  com 
necessidades especiais e 
etc. Atendimento residencial 
e hospitalar. Possuo expe-
riencia e referencias. Evelyn  
19 988584065

Ofereço-me como cuidadora 
de idosos, criancas, enfermos, 
pessoas com necessidades 
especiais e etc. Atendimento 
residencial e hospitalar. Pos-
suo experiencia e referencias. 
Evelyn F. 9.8858-4065
Ofereço-me como cuidado-
ra de idosos, pessoas com 
necessidades especiais etc. 
Residencial e hospitalar. Cur-
sando enfermagem F. 9.9980-
2723.
Ofereço-me como empreiteiro 
de obras do básico ao ao aca-
bamento. 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 (hidráulica, 
elétrica e etc.). F: 9.9830-0614 
c/ Kiko.
Ofereço-me como motorista 
particular para shows, janta-
res, teatro, casamento, bati-
zados, viagens, compras em 
São Paulo entrre outros (Com 
veículos da pessoa) 24 horas. 
Tratar com Domingues F.: (19) 
99928-4433
Ofereço-me como Motorista. 
Categorias A e B e serviços 
gerais. Tel.: 11-975314276. 
Com  carro ou sem carro.
Ofereço-me como Motorista. 
Categorias A/D. Exp. com 
cargas de pequenos e gran-
des portes. Tel.: 3936- 4053/ 
99804-7578.

Ofereço-me como pedreiro, 
encanador e reformas em 
gera is  (Construção c iv i l ) 
João (19)98329-8580.
Ofereço-me  p/ trab.como 
freelancer em auxi l iar de 
cozinha, balconista de pa-
daria ou sorveteria. Renata 
Aparecida. F.: 3935-7618.
Ofereço -me  pa ra  au l as 
particulares crianças c/ difi-
culdades em alfabetização, 
idade 4, 5 e 6 anos. Tratar c/ 
Rose F.: 99215-6300.
Ofereço-me  para  cu idar 
de crianças. Formada em 
pedagogia. Contato. 3834- 
8345 / 99411-7179.
Ofereço-me para fazer faxi-
na e passar roupa. Fone: 
99595- 9448 – Sueli.
Ofereço-me  pa ra  f a ze r 
trabalhos de corte de grama 
e limpeza de terreno. Tenho 
máquina. Tratar com Denis 
(11) 952237579
Ofereço-me  pa ra  l ava r , 
p a s s a r ,  c o z i n h a r ,  f a ç o 
fax ina  e tc . . .  T ra ta r  com 
Jane Rosa F.: 97136-6492 
/ 3329-7719.
Ofereço-me para manuten-
ção em máquina de costura 
industr ial:  Galoneira, Ca-
seadeira, Reta, Overloque, 
2 Ag, Travete. F.: 99212-
1731.
Ofereço-me para Motorista 
administrativo (senhor) CNH 
“D”. Bom conhecimento Ca-
pital e Interior – Fixo ou Fre-
elancer F (19) 99793-4700.

Ofereço-me para qualquer 
reparo em sua residência 
(Hidraulica, elétrica, pintura, 
telhados etc...)  F.99755-
4276
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idosos. 
Possuo referencia. Tratar c/ 
Leni F: 3894-4778. 
Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro ou chacareiro. 
Tenho 39 anos, divorciado, 
sem filhos. Faço trabalhos 
de jardinagem (corte de gra-
ma) também. Tenho maqui-
na, não tenho vícios. Tratar 
com Denis (11) 952237579.
Ofereço-me para trabalhar 
como cu idadora  de  ido-
so, diurno ou noturno, em 
hospitais e residência. F : 
9.9479-0454 ou .2516-7008

Ofereço-me para trabalho 
como Aux. De Enfermagem, 
babá ou cuidadora c/ Coren. 
Disponibilidade de horário. F: 
(19) 3894- 1610 / 98985-8142.
Ofereço-me :  Serv iço  de 
transporte e remoção com 
caminhão munck e bom-
beamento de concreto. Vai 
encher sua Lage?  Faça um 
orçamento. Precisa transpor-
tar uma máquina pesada? 
Serviço com cesto aéreo? 
Faça um orçamento. Tratar 
com Nelson Eugênio F.:(19) 
99618-4334 (Vivo)  - 7818-
6548 (Nextel) Id: 965*12540.
PROMOÇÃO Pé  +  Mão 
“R$20,00”. Selamento de Ca-
belo a partir de R$50,00 (ganha 
corte) atendo também a domici-
lio. F.: 3935-0499/99369-5615.



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): 
AUX. ADMINISTRATIVO/ RECEPCIONISTA 
(8107): 
AUX. PRODUÇÃO/ REBARBAÇÃO DE 
PEÇAS (8094): 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8106): 
AUXILIAR DE COMPRAS (8088): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8098): 
AUXILIAR PRODUÇÃO (8109): 
ESTAGIÁRIO EM LOGÍSTICA (8085): 
ESTÁGIO EM MARKETING (8100): 
FERRAMENTEIRO (8070): 
GERENTE COMERCIAL (8102): 
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): 
PREPARADOR DE TORNO CNC (8060): 
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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