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O Parque da Criança será inaugurado no dia 12 de outubro em comemoração ao Dia das Crianças. A festa de inauguração tem início às 16 horas e contará 
com diversas atrações entre palhaços, distribuição de pipoca e algodão doce. Pág. 05

O Grupo Executivo de 
Mercado e Preços (Gemp) 
da Petrobras decidiu rea-
justar em 6,9%, em média, 
os preços no mercado do 
gás liquefeito de petróleo 
(GLP) para uso residencial 
vendido em botijões de até 
13 kg (GLP P-13).

Na noite de sábado (23), a 
viatura do GAM (Grupamento 
Ambiental), foi parada por 
populares nas proximidades da 
Fazenda Rio Negro. Assim que 
os guardas pararam a viatura, 
constataram que os populares 
estavam socorrendo uma mu-
lher gravemente ferida. 

A Prefeitura Municipal de 
Indaiatuba por meio da Fiec 
(Fundação Indaiatubana de 
Educação e Cultura) realizará 
amanhã, dia 30, das 9h às 12h, 
a campanha de doação de san-
gue em parceria com o Centro 
de Hematologia e Hemoterapia 
da Unicamp (Hemocentro).

O prefeito Nilson Gaspar 
(PMDB) recebeu na quinta-
-feira (28) o Título de Pro-
jeto Inovador 2017 da Rede 
Cidade Digital. A entrega 
do prêmio foi realizada du-
rante o I Fórum de Cidades 
Digitais do Leste Paulista, 
realizado em Vinhedo. 

O Ministério da Saúde 
estuda retirar a insulina do 
“Aqui Tem Farmácia Popu-
lar”, caso o preço pago pelo 
produto não seja reduzido. 
A medida faz parte de uma 
estratégia da pasta para 
restringir o orçamento do 
programa.

Neste domingo (1º) acon-
tece o primeiro jogo da final 
da Copa Integração 2017, às 
10 horas. No campo do XV 
de Novembro, Ponte Preta x 
Santa Cruz iniciam o duelo. 
A entrada é 1kg de alimento 
não perecível .
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Preço do botijão 
de gás sofre novo 
reajuste

Guarda Civil localiza 
autor de tentativa 
de homicídio 

Doação de sangue 
acontece amanhã 
na Fiec

Cidade recebe 
Título de Projeto 
Inovador 2017

Ministério da Saúde 
pretende retirar insulinas 
da Farmácia Popular

Orquestra Sinfônica de Indaiatuba se 
apresenta hoje no Ciaei

Parque da Criança será inaugurado no dia 12 de outubro

Final da Copa 
Integração começa 
domingo

     Indaiatuba é a primeira cidade do   
  país a adotar o Teste de HPV

A Orquestra Sinfônica de Indaiatuba se apresenta hoje, dia 29, às 20h30 no Ciaei. O 
concerto, que será gratuito, irá unir os instrumentos tradicionais da orquestra com gui-
tarras elétricas da banda Villa Jazz. Pág. 15A

Thiaguinho se 
apresenta em 
Indaiatuba no dia 
11 de outubro Pág. 16A
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Ana Claudia Fazzolin (Proprietária) e Caio Blumer (Gerente), em noite de inaugu-
ração da loja Angelo Vertti, que está em novo endereço.  A Angelita divide o espaço, e 
destaca-se pela elegância e modelos exclusivos. O novo endereço oferece estacionamento 
para os clientes, ocasionando comodidade, além do horário de atendimento que irá das 9 
às 20hrs, de segunda a sexta-feira e aos sábados das 9 às 17hrs.
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Editorial

Setembro Amarelo: 
Atenção à vida!

Apenas hoje, até o final do dia, 32 brasileiros vão morrer 
por suicídio. A questão é de saúde pública, e nove entre dez 
destas mortes poderiam ser evitadas se tivesse recebido a 
ajuda certa no momento certo.

Falar sobre suicídio, quebrar tabus, superar estigmas e 
senso comum, alertar a população e conscientizar são algu-
mas tarefas que deveriam ser cotidianas, mas neste mês de 
setembro, o sinal amarelo acende.

Nesta semana mesmo tivemos um caso na cidade onde 
um homem tentou pular da passarela na Rodovia Santos 
Dumont. Se não fosse a ajuda na hora certa dos integrantes 
da Romi, talvez este homem estaria entre os 32 brasileiros 
que morrem por suicídio.

E os motivos para se tirar a própria vida, geralmente, 
são os mesmos: Problemas financeiros, familiares, amorosa 
entre outros. 

Mesmo com todas as ações e divulgações, o suicídio 
ainda é pouco falado e, com isso, os números de mortes só 
aumentam. No Brasil, o número de jovens que perdem a vida 
por suicídio só é menor que os decorrentes de acidentes de 
trânsito.

A cada 40 segundos acontece um suicídio no mundo, 
segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). 
Os jovens ainda são a maioria, mas as taxas de suicídio 
também são elevadas entre grupos mais vulneráveis, como 
das comunidades indígenas, idosos e homossexuais.

A conscientização e conhecer a forma de prevenção é a 
chave para salvar muitas vidas, assim como a que foi salva 
nesta semana aqui em Indaiatuba.

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.

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

30 SAB 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

1 DOM.   NÃO OPERA

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

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

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

2 SEG. 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi

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

2 SEG. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

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

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

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

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

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

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

4 QUAR. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657

4 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

4 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860

4 QUAR. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158

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

4 QUAR. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

5 QUIN. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860

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

5 QUIN. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke

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

5 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

5 QUIN. 203 B/C Av. Conceição PROX a Rua Equador

6 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

6 SEX. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia

6 SEX. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 

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

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

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

RADARES DIAS - 30/09 A 06/10

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

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 observação 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, prevalece 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 pagamento das verbas rescisó-
rias 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.

Belle Santé – Instituto de Inovação em Odontologia - Av. João Amibiel 1281 – Indaiatuba – SP
Tel: (19) 3834-8797

Diversas técnicas de clareamento dentário
Imagino que você gostaria de ter dentes mais claros e com a coloração mais uniforme. Sim, esse é o 

sonho da maior parte das pessoas. E muitas delas têm recorrido ao clareamento dentário cada vez mais.
Eu sou a Dra. Lilian Yamamoto e estou aqui para falar um pouquinho sobre as diversas técnicas 

de clareamento dentário.
Os tratamentos estéticos estão em alta. Hoje, a exigência pela beleza atinge todas as pessoas, não 

somente os artistas de televisão e cinema. Para se conseguir um bom emprego ou um cargo mais alto na 
empresa, é necessário que você esteja bem aparentado. Isso envolve todo um conjunto: as vestimentas, 
o cabelo, a pele, as mãos, o perfume, a postura e não há como negar: os seus dentes e o seu sorriso.

Existem diversos produtos de uso doméstico que garantem dentes mais brancos: cremes dentais, 
enxaguatórios e etc. Esses produtos, de fato funcionam. Eles clareiam os dentes até certo ponto, pois 
eliminam os pigmentos que ficam aderidos à placa bacteriana, como café, refrigerantes, cigarro. Porém 
o grau de clareamento é muito menor do que os tratamentos realizados por um profissional e a durabi-
lidade do tratamento é bastante curta.

O clareamento caseiro, feito com a utilização de moldeiras sob a supervisão de um cirurgião-dentista 
funciona muito bem. Deve-se utilizar a moldeira com um gel clareador sob supervisão do cirurgião 
dentista. O tratamento varia de 3 a 5 semanas, normalmente e pode durar até dois anos sem precisar 
de retoques. 

O clareamento a laser é um tratamento feito exclusivamente no consultório, sem necessidade que 
se faça nada em casa. O feixe de laser acelera o processo do clareamento tornando-o mais rápido. Nor-
malmente são necessárias de 3 a 4 sessões de aproximadamente 1 hora, sendo 1 sessão por semana ou 
a cada 10 dias. O resultado é excelente e rápido. 

Além do clareamento dentário, existem outras técnicas para devolver a estética aos seus dentes. 
Hoje já é possível utilizar as facetas laminadas e as facetas de lente de contato para transformar um 
dente escuro, envelhecido, com formato inadequado ou desgastado em um dente branco, lindo e com 
uma textura brilhante e uniforme.

Caso tenha interesse em receber mais informações sobre os tratamentos de estética dental, envie um 
e-mail com suas dúvidas para bellesante@bellesante.com.br ou agende uma consulta.

Qual a sua 
opinião sobre o 
horário de verão?

Enquete

Gentil Zonini, 47 anos, motorista
“Sou contra, pois, para mim, não 
há economia. A única coisa que 
muda é que amanhece e escurece 
mais tarde”

Ednaldo Alves Medina, 45 
anos, taxista
“Acho o horário de verão bom, 
o dia amanhece mais tarde, es-
curece mais tarde, o que faz com 
que se aproveite mais o dia”

Darcio Corrêa, 76 anos, profes-
sor de inglês
“Acho indiferente. Não muda 
muito meu dia, e essa mudança de 
horário não me afeta, portanto, sou 
indiferente”

José Orlando Luciano, 57 anos, 
aposentado
“Para mim é indiferente. O que 
acho importante é o governo 
conscientizar a população para 
economizar energia, através de 
medidas educativas”

Zuleida Lima, 68 anos, aposentada
“Amo o horário de verão. O dia 
rende mais, às vezes temos que 
sair de tarde para alguma coisa, e 
ainda está claro”

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 formou 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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Indaiatuba adota exame que detecta 
vírus causador de câncer de colo uterino

ELIANDRO FIGUEIRA ACS/PMI

JULIANA WOLF

DIVULGAÇÃO

Município será o primeiro do país a adotar o Teste de HPV em substituição ao Papanicolau no SUS

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

OSC Gabriel realiza 19ª Campanha Nacional de Doação de Órgãos 

Campanha de doação de sangue acontece em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia da Unicamp

Prefeito anunciou a novidade em coletiva de imprensa realizada na manhã de ontem, dia 28 

INFORMAÇÃOCAMPANHA

Ação sobre Doação de Órgãos 
acontece no Polo Shopping

Doação de sangue acontece amanhã na Fiec

Uma parceria firma-
da entre a Prefeitu-
ra de Indaiatuba, a 

Universidade de Campinas 
(Unicamp) e o Laboratório 
Roche permitirá que o muni-
cípio seja pioneiro no país na 
detecção do vírus HPV (pa-
pilomavírus humano) no colo 
do útero, causador desse tipo 
de câncer, antes mesmo que a 
mulher desenvolva a doença. 
O teste de DNA de HPV será 
implantado no município 
para as mulheres assistidas 
pelo SUS (Sistema Único 
de Saúde) em substituição 
ao já convencional Papani-
colau, exame ginecológico 
que detecta lesões no colo 
uterino, com o diferencial de 
fazer parte de um programa 
organizado.

O “preventivo” será im-
plantado no munícipio a 
partir de segunda-feira, dia 
2, nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS). De acordo 
com o prefeito Nilson Gas-
par (PMDB), o projeto está 
em estudo há 5 anos. “Estou 
orgulhoso em poder oferecer 
para as mulheres da cidade 
este benefício na saúde, com 
o teste de DNA do HPV”, dis-
se. “Está sendo aplicada em 
Indaiatuba uma tecnologia 
de ponta que só existe aqui, 
na Austrália e Holanda”, 
enfatiza.

Segundo o vice-prefeito, 
Dr. Tulio José Tomas do 
Couto, os testes tem como 
público alvo, mulheres entre 
25 e 64 anos. “O diferencial 
é que esse teste irá permitir 
um intervalo de 5 anos para 

cada teste e o exame detecta 
a doença antes mesmo que ela 
se desenvolva. É um grande 
avanço para a  saúde pública 
de Indaiatuba”, ressalta.

O médico ginecologista 
e pesquisador da Unicamp, 
Dr. Júlio César Teixeira, que 
é um dos coordenadores do 
programa, explica que o tes-
te de HPV é uma tendência 
mundial “O exame começou 
a ser realizado nos Estados 
Unidos e em alguns países 
da Europa. Até então, no 
Brasil, era realizado apenas 
em clínicas privadas para es-
clarecer alterações duvidosas 
no exame convencional, pois 
tem um custo mais alto. Nos-
so maior desafio é organizar 
o sistema de controle das 
mulheres rastreadas e, com 
o novo programa em Indaia-
tuba, poderemos avaliar e 
demonstrar a relação custo/

benefício da aplicação deste 
novo método no Sistema 
Único de Saúde”, disse. 

Gaspar ainda ressalta que 
a implantação do novo pro-
grama é mais uma medida 
que beneficia a população 
como um todo. “Este é mais 
um serviço inovador e de ex-
celente qualidade que vamos 
oferecer para as mulheres, 
graças à esta importante 
parceria. O atendimento ofe-
recido pelas nossas unidades 
de saúde já é uma referência 
para a região, pois atendemos 
também muitas pessoas de 
outros municípios, e agora, 
com este novo exame reali-
zado pelo SUS, seremos uma 
referência para todo o país”, 
disse.

O novo programa, deno-
minado Preventivo (Progra-
ma Indaiatubano de Rastre-
amento do Câncer de Colo 

de Útero com teste de HPV) 
será aplicado no município a 
partir do dia 02 de outubro 
nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) nas mulheres 
assistidas pelo SUS, dentro 
da faixa de idade indicada 
para o procedimento, entre 
25 e 64 anos.

A coleta do material para 
a realização do exame é 
realizada pelo médico gi-
necologista em consultório 
(mesmo procedimento de 
coleta para o Papanicolau), 
e o resultado do exame fica 
pronto em aproximadamente 
20 dias. Caso o resultado 
seja negativo, a mulher so-
mente precisará fazer um 
novo exame após cinco anos, 
diferentemente da citolo-
gia convencional, que, após 
resultados negativos em dois 
anos consecutivos, deve ser 
feita novamente após três anos.

Ao detectar o vírus antes 
que ele comece a causar lesões 
no órgão, o exame possibilitará 
uma importante redução nos 
casos de câncer de colo de 
útero e, desta forma, Indaiatuba 
se tornará uma referência para 
todo o Brasil, inclusive para 
o Ministério da Saúde, que 
futuramente, pode adotar o pro-
cedimento na rede de atenção à 
saúde da mulher em todo o país.

 
Programa

O estudo, que será aplica-
do pelos próximos cinco anos 
em Indaiatuba, está sendo 
coordenado pelos médicos 
ginecologistas e pesquisa-
dores da Unicamp, Dr. Luiz 
Carlos Zeferino e Dr. Júlio 
César Teixeira. Eles elabo-
raram o projeto há alguns 
anos e encontraram na Roche 
Diagnóstica um apoiador que 
permitiu a implantação da 

ação. A empresa disponibi-
lizou equipamentos automa-
tizados, insumos e recursos 
para aprimorar o sistema de 
rastreamento e possibilitar 
a avaliação da viabilidade 
econômica da implementa-
ção deste tipo de rastreio no 
sistema único de saúde.

“Com este apoio, reforça-
mos o compromisso da Roche 
com a saúde dos brasileiros. 
Trabalhamos constantemente 
ao lado dos profissionais de 
saúde, hospitais e governos 
para ampliar o acesso da 
população às soluções ino-
vadoras da companhia que 
trazem segurança, rapidez 
e eficiência às análises clí-
nicas”, comenta Henrique 
Vailati, diretor de Recursos 
Humanos e Comunicação da 
Roche Diagnóstica Brasil.

Segundo o pesquisador, nas 
últimas décadas o país investiu 
no exame Papanicolau como 
principal método de prevenção 
do câncer de colo de útero, 
no entanto, não houve uma 
redução da mortalidade, de-
vido à falta de controle sobre 
a população rastreada. “As 
estatísticas apontam que no 
Brasil morre uma mulher por 
hora, com aproximadamente 
45 anos, em consequência 
da doença. 80% delas não 
morreriam se o programa de 
rastreamento com o preventivo 
de citologia (Papanicolau) fun-
cionasse de forma organizada 
e adequada. Por outro lado, o 
teste DNA de HPV é muito 
sensível e realizado inteira-
mente de forma automatizada, 
por esta razão as chances de fa-
lhas são muito pequenas. Sem 
contar que vamos detectar a 
presença do vírus antes mesmo 
de haver uma doença”, afirma.

O Dia Nacional do Doador 
de Órgãos foi celebrado no 
último dia 27 e para incentivar 
a população a participar dessa 
campanha, o Polo Shopping 
Indaiatuba recebe amanhã, 
dia 30, das 10h às 20 horas, 
a 19ª Campanha Nacional de 
Doação de Órgãos. 

Realizado pela OSC Ga-
briel, o evento, que faz parte do 
movimento Setembro Verde, 
receberá o público para serviços 
gratuitos como aferição de pres-
são arterial, testes de glicemia e 
confecção do Cartão do Doador, 
que será feito pelo Banco de 
Olhos de Sorocaba (BOS).

Somente no Brasil, a fila de 
pacientes que aguardam por um 
transplante de órgãos sólidos, 
medula e/ou córneas chega a 
46 mil. Esse número poderia 
ser menor se as famílias auto-
rizassem a doação; hoje, 43% 
dos familiares se recusam a doar 
os órgãos de um ente falecido. 
No ano passado, mais de 2.000 
mortes ocorreram pela falta de 
órgãos para transplante. “Em In-
daiatuba há uma fila de espera de 
65 pessoas. A população precisa 
se conscientizar que é possível 
salvar vidas por meio de um ato 
tão generoso”, afirma Maria Inês 
Toledo de Azevedo Carvalho, 
presidente da OSC Gabriel.

A Prefeitura Municipal de 
Indaiatuba por meio da Fiec 
(Fundação Indaiatubana de 
Educação e Cultura) realizará 
amanhã, dia 30, das 9h às 
12h, a campanha de doação 
de sangue em parceria com 
o Centro de Hematologia e 
Hemoterapia da Unicamp 
(Hemocentro). O evento con-
ta com o apoio da Secretaria 
Municipal de Saúde, que 
disponibiliza uma ambulân-
cia durante todo o período de 
doação, seguindo as normas 
da Unicamp.

Não poderá ser doador o 
candidato que estiver fazen-
do algum tipo de tratamento, 

usando medicamento, estiver 
com gripe, ter tomado a va-
cina contra a febre amarela 
ou contra a gripe comum há 
menos de 30 dias, não tiver 
parceiro (a) fixo (a), pesar 
menos de 50 quilos, tiver 
feito endoscopia há menos 
de um ano, tiver piercing ou 
tatuagem também há menos 
de um ano, for diabético, se 
tiver ingerido bebida alcoó-
lica na noite anterior, fumar 
horas antes, etc.

Para ser um doador é 
obrigatória a apresentação 
de documento oficial com 
foto. Ter entre 16 (dos 16 até 
18 anos incompletos, apenas 

com consentimento formal 
dos responsáveis) e 67 anos, 
11 meses e 29 dias; não es-
tar em jejum; evitar apenas 
alimentos gordurosos nas 
quatro horas que antecedem 
a doação.

O intervalo mínimo entre 
doações é de 60 dias para ho-
mens e 90 dias para mulheres. 
É importante ressaltar que os 
homens podem doar no má-
ximo 4 (quatro) vezes em 12 
meses e as mulheres 3 (três) 
vezes nesse mesmo período. 

Para pessoas com mais de 
60 anos, o intervalo mínimo 
entre as doações é de 6 (seis) 
meses.
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Parque da Criança será inaugurado 
no dia 12 de outubro

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

 A  festa de inauguração tem início às 16 horas com diversas atrações
DENISE KATAHIRA
Especial para o Mais Expressão
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O Parque da Criança 
será inaugurado no 
dia 12 de outubro 

em comemoração ao Dia 
das Crianças. A festa de 
inauguração tem início às 16 
horas e contará com diver-
sas atrações entre palhaços, 
distribuição de pipoca e al-
godão doce. No dia 13 de ou-
tubro, o Parque estará aberto 
ao público, porém para ter 
acesso a parte molhada é 
necessário o cadastramento 
do responsável e da criança 
e o agendamento através 
do site da Prefeitura www.
indaiatuba.sp.gov.br/par-
que-da-criança/. O Parque 
da Criança tem capacidade 
total de aproximadamente 5 
mil pessoas. 

O acesso à parte molhada do 
Parque será permitido apenas 
a crianças de até 15 anos e 11 
meses de idade, acompanha-
das dos pais ou de um adulto 
responsável, devidamente ca-
dastrado e com exame médico. 

O horário de funcionamen-
to será de quarta a domingo, 
das 8h às 19h, inclusive aos 
feriados. Já o acesso ao Parque 
Aquático será dividido em dois 
períodos, de manhã das 9h às 
12h, e à tarde das 13h30 às 
16h30. 

De acordo com o prefeito 
Nilson Gaspar (PMDB) o 
agendamento se fez necessário 
para não misturar crianças de 
0 a 11 anos com adolescentes 
de 12 a 15 anos. “Poderão 
ser cadastradas 300 crianças 
em cada período, para dessa 
forma evitar a superlotação e 
possíveis acidentes”, explica.

Segundo Gaspar, o projeto 
de criar um espaço diferen-
ciado para as crianças existe 
há 10 anos, quando ainda era 
secretário de Urbanismo. “É 

um parque público municipal 
cheio de atrativos para as 
crianças se divertirem nos dias 
de calor. Tudo foi pensado 
para oferecer muita diversão, 
mas com toda a segurança 
necessária”, reforçou.

O secretário de Urbanismo 
e Meio Ambiente, José Carlos 
Selone, salientou que o Parque 
foi desenvolvido para crianças 
de 0 a 11 anos e adolescentes 
de 12 a 16 anos. “Somente 
as crianças poderão utilizar a 
área molhada no espaço, as-
sim como o toboágua. Os pais 
deverão somente acompanhar 
para reforçar a segurança do 
filho”, enfatiza. “Os pais serão 
acompanhantes e não banhis-
tas”, completa.

Para as pessoas que não 
têm computador ou acesso à 
internet em casa, a Prefeitura 
disponibilizará um compu-
tador na administração do 
Parque exclusivo para cadas-
tramentos dos interessados. 
“Queremos dar a oportunidade 
de todos usufruírem do espa-
ço”, reforçou Gaspar.

O cadastramento para in-
gresso nas dependências do 
Parque Aquático deve ser 

efetuado exclusivamente pelo 
site da Prefeitura – www.
indaiatuba.sp.gov.br/parque-
-da-crianca/ .

Serão cadastrados como 
usuários principais menores 
de 0 a 15 anos de idade, com 
atendimento às faixas etárias 
de 0 a 11 anos e de 12 a 15 anos 
em horários distintos. Em cada 
período a capacidade máxima 
será de 300 crianças.

Cada menor poderá ter até 
três adultos (maiores de 18 
anos de idade) responsáveis 
cadastrados, e cada adulto 
poderá ser responsável por, no 
máximo, cinco menores.

Na primeira etapa do ca-
dastramento o sistema vai 
gerar uma chave de acesso que 
será utilizada pelo usuário nas 
etapas seguintes. 

Para o cadastro serão exi-
gidas informações como nome 
completo, endereço, número 
dos documentos (RG e CPF) e 
data de nascimento dos meno-
res e dos responsáveis.

Nessa fase que o usuário 
poderá indicar o nome de cin-
co menores. A mesma criança 
poderá ser indicada por até 
três adultos responsáveis.

No mesmo link do ca-
dastro será possível agendar 
a data para a utilização do 
Parque Aquático, conforme 
datas disponíveis. 

A apresentação de exame 
médico na entrada do Parque 
Aquático é obrigatória. Após o 
agendamento o usuário deverá 
escolher um dos núcleos espor-
tivos disponibilizados pela Se-
cretaria de Esportes para fazer 
a carteirinha do exame médico, 
levando uma foto e documentos 
pessoais (RG e CPF). O horário 
de atendimento é de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 12h e das 
13h às 17h, exceto em horários 
reservados à realização do 
exame. Para os usuários que já 
possuem a carteirinha, porque 
utilizam outras piscinas da Pre-
feitura, basta manter o exame 
médico atualizado.

É preciso comparecer de 
maiô ou sunga. 

Parque
O Parque da Criança está 

implantado no Parque Ecoló-
gico, na altura do Jardim do 
Vale, em uma área de 22.155 
m². Desse total, 3.501m² são 
exclusivos do Parque Aquá-

tico, que é cercado e possui 
uma portaria própria para 
controle do acesso apenas 
para pessoas previamente 
cadastradas. Podem utilizar 
o Parque Aquático menores 
de idade de 0 a 15 anos e 11 
meses acompanhados dos pais 
ou de um adulto responsável. 

A grande atração da parte 
molhada é o toboágua com 
60 metros de comprimento. 
São quatro escorregadores 
que conduzem a uma piscina 
medindo 10x14m de área, e 
um metro de profundidade. 
A altura mínima exigida para 
o uso do tobogã é de 1,20m. 

A parte aquática conta ain-
da com uma lâmina de água 
medindo 30 por 50 metros 
de área e 30 centímetros de 
profundidade, com escorrega-
dores em formato de animais, 
cachoeira com balde gigante, 
chuveirões em formato de co-
gumelos, bengalas e esguichos 
de água por todos os lados.

O Parque Aquático tam-
bém contará com banheiros, 
vestiários e armários para 
guarda-volumes. No caso dos 
armários, para a utilização 
será necessária apresentação 

de um documento com foto, 
que ficará retido até a devo-
lução da chave.

Na área seca do Parque 
da Criança, com 18.654m², o 
acesso é livre. É nessa parte 
que estão instalados 12 quios-
ques com mesas e bancos para 
piquenique, labirinto verde, 
playground em grama sintéti-
ca com brinquedos temáticos 
em fibra, com livre acesso a 
todo o público. 

A lanchonete e a tirolesa 
também ficam nessa área, mas 
ainda não estão funcionando. 
Assim como os pedalinhos do 
Parque Temático, a tirolesa será 
administrada pelo concessioná-
rio da lanchonete, cujo processo 
de licitação está em andamento. 
A tirolesa tem quase 100 metros 
de comprimento e atravessa o 
lago do Parque Ecológico no 
sentido do Ciaei (Centro Inte-
grado de Apoio à Educação de 
Indaiatuba), onde foi construída 
uma ponte.

As salas de administração 
e de apoio e a Enfermaria 
ficarão ao lado da portaria. O 
estacionamento tem capacida-
de para 100 veículos.

Horário do Parque Aquático
Quarta-feira
Das 9h às 12h e das 13h30 às 
16h30 - de 0 a 11 anos
Quinta-feira
Das 9h às 12h - atendimento 
institucional destinado a esco-
las e entidades;
Das 13h30 às 16h30 - faixa 
etária de 0 a 11 anos;
Sexta-feira
Das 9h às 12h e das 13h30 às 
16h30 - de 12 a 15 anos;
Sábado
Das 9h às 12h e das 13h30 às 
16h30 - de 0 a 11 anos.
Domingo
Das 9h às 12h e das 13h30 às 
16h30 - de 0 a 11 anos.
Segunda e terça-feira o 
Parque permanece fechado 
para manutenção.

O Parque da Criança está implantado no Parque Ecológico, na 
altura do Jardim do Vale, em uma área de 22.155 m²
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V Caminhada da 
Volacc abre as ações 
para o Outubro Rosa
Município promoverá ações diferenciadas durante todo o mês
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4º Chá Beneficente 
e Tarde de Prêmios 
acontece neste domingo

ABID

Caminhada da Volacc faz parte da Campanha Mundial Outubro Rosa

Com apoio da Prefei-
tura, a V Caminhada 
Contra o Câncer Pela 

Vida, organizada pelas vo-
luntárias da Volacc (Volun-
tárias de Apoio no Combate 
ao Câncer), abre as ações di-
ferenciadas que o município 
promoverá com o objetivo de 
sensibilizar a população para 
a prevenção dos cânceres de 
mama e colo de útero, inte-
grando a campanha mundial 
Outubro Rosa. O evento 
acontece no domingo (1º), 

com concentração marcada 
para às 8h no estacionamento 
do Parque Ecológico. 

A caminhada “Lembrar 
de Cuidar de Mim – a pre-
venção do câncer de mama 
é o ano todo”, que integra 
a campanha realizada pela 
EPTV Campinas com as 
Prefeituras da região de 
cobertura da emissora, acon-
tecerá no dia 22 de outubro, 
às 8h, na Praça Prudente de 
Moraes e será o marco das 
ações que a cidade preparou 
para o Outubro Rosa.

No mês dedicado à mu-
lher alguns pontos da cidade 

ficarão iluminado de rosa. 
Entre eles o Paço Munici-
pal, um painel no Parque 
Ecológico, em frente da Pre-
feitura, cinco reservatórios 
de água do Saae (reservató-
rios do Cristo, Rodoviária, 
rua dos Indaiás, Lauro Bue-
no 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 desta-
que para alguns elementos 
cor de rosa e com a frase 
“Lembrar de Cuidar Dela”.

Durante todo mês a Secre-

taria de Saúde disponibilizará 
nos bairros o Mama Móvel, 
que é um caminhão equi-
pado com mamógrafo. As 
Unidades de Saúde farão a 
conferência da carteira de va-
cinação da mulher; 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 autoe-
xame das mamas. Confira a 
programação em nosso site 
www.maisexpressao.com.br.

O 4º Chá Beneficente e 
Tarde de Prêmios acontece 
no domingo, dia 1º, às 14h, 
na Rua Adhemar de Barros, 
759, Cidade Nova. O even-
to é promovido pela ABID, 
Associação Beneficente Irmã 
Dulce.

A organização que espera 
cerca de 300 pessoas, disse 
que o principal objetivo é ar-
recadar fundos para o Festival 
de Dança, promovido pela 
ABID, que ocorre nos dias 3 e 
4 de novembro, pelas crianças 
do projeto Criança Indaiatuba-
na Feliz (Cif). 

Para participar do chá, bas-
ta comprar a cartela no valor 
de R$ 10 e os prêmios serão: 
Tanquinho; Batedeira; Liqui-
dificador; Panela Elétrica; e 
R$ 700 em dinheiro.

Levando 1 kg de alimento, 
ainda pode concorrer a uma 
rodada extra. A cada uma das 
rodadas principais, 3 prêmios 
de linha também serão sortea-
dos. Colchões infláveis, cesta 
de café e produtos de cama, 
mesa e banho, são alguns 
desses prêmios.

Mais informações (19) 
2516-8203.
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Ministério da Saúde pretende retirar 
insulinas da Farmácia Popular
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Mudança deve trazer transtorno e atraso no tratamento da diabetes
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COMDEFIRECONHECIMENTO

Prefeito participa de vivência como pessoa com 
deficiência no centro da cidade 

Seprev conquista prêmio 
de Boas Práticas de Gestão 
Previdenciária

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Pacientes terão acesso à lista de agendamento de diversos especialistas

Retirada dos medicamentos da Farmácia Popular pode prejudicar o tratamento dos diabéticos

O Ministério da Saúde 
estuda retirar a insu-
lina do “Aqui Tem 

Farmácia Popular”, caso o 
preço pago pelo produto não 
seja reduzido. A medida faz 
parte de uma estratégia da pas-
ta para restringir o orçamento 
do programa.

Porém a medida pode tra-
zer transtorno e atraso no tra-
tamento da diabetes, segundo 
o presidente da Associação 
dos Diabéticos Sempre Ami-
gos Indaiatuba, Edvaldo Fur-
tado Apolinário, o Didi.

De acordo com o presiden-
te a diabetes é uma doença 
crônica que não tem cura, mas 
com o tratamento adequado é 
possível viver com qualidade 
de vida. “O que nós diabé-
ticos queremos é garantir a 
manutenção da gratuidade dos 
medicamentos para o controle 
da diabetes e vamos lutar por 
isso!”, disse.

Didi ainda explica que o 

23 mil pessoas com diabetes.
O presidente da Associa-

ção ainda orienta sobre o ca-
dastro nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS). Segundo 
Didi somente com o cadastro 
diabético será possível fazer 
um mapeamento do número 
de diabéticos na cidade para 
um melhor atendimento. 

A maior parte das pessoas 
atendidas pelo Aqui Tem 
Farmácia Popular acessa me-
dicamentos de forma gratuita. 
De acordo com última infor-
mação do ministério, entre os 
medicamentos mais distribu-
ídos estão o para controle de 
hipertensão e para diabetes.

Para retirar os medica-
mentos, o usuário deve apre-
sentar o documento de iden-
tidade, CPF e receita médica 
dentro do prazo de validade, 
que em fevereiro deste ano 
foi ampliada para 180 dias. 
A prescrição médica pode 
ser emitida tanto por um 
profissional da rede pública 
quanto por médico que aten-
de em hospitais ou clínicas 
privadas.

Projeto
Didi também anuncia que 

já estão abertas as inscrições 
para 2018 do projeto “Dia-
betes no Controle” realizado 
pela Associação Sempre 
Amigos em parceria com a 
Faculdade Max Planck.

O projeto tem como ob-
jetivo oferecer atendimento 
multiprofissional, envolven-
do as áreas de Enfermagem, 
Nutrição, Fisioterapia, Edu-
cação Física e Farmácia.

Os encontros acontecem 
três vezes por semana, de 
segunda, quarta e sexta-fei-
ra, das 18h às 19 horas. Os 
interessados em participar 
do projeto devem inscre-
ver-se na Interclínicas da 
Faculdade Max Planck, pelo 
telefone (19) 3885 9901 
ou na Associação, pelos 
telefones (19) 3834 7617 e 
994626291, com Edvaldo 
Furtado Apolinário, o Didi. 
Os atendimentos são realiza-
dos na Interclínicas que fica 
na Avenida 9 de dezembro, 
460, Jardim Pedroso, In-
daiatuba.

principal objetivo da Sempre 
Amigos é lutar pelos direitos 
dos diabéticos e a intenção é 
fazer barulho para que a mu-
dança não aconteça. “Vamos 
fazer de tudo que estiver em 
nosso alcance para que isso 

não ocorra, mas para isso 
precisamos nos manifestar e 
mostrar o que isso pode acar-
retar para os diabéticos”.

Ainda de acordo com o 
presidente da Associação não 
é possível prever o impacto 

que a mudança pode acarretar, 
pois segundo Didi não existe 
números exatos de quantas 
pessoas possuem a doença 
em Indaiatuba. Porém, o pre-
sidente calcula que somente 
na cidade deve ter cerca de 

O prefeito Nilson Gaspar 
(PMDB) participou na ma-
nhã de terça-feira, dia 27, do 
“Vivenciando o Centro Co-
mercial de Indaiatuba”, que 
foi organizado pela Conselho 
Municipal para Assuntos 
da Pessoa com Deficiência 
(Comdefi), Comissão dos 
Direitos das Pessoas com 
Deficiência da OAB/Indaiatu-
ba, Comissão Permanente de 

O Serviço de Previdência e 
Assistência Social dos Funcio-
nários Municipais de Indaiatuba 
(Seprev) conquistou o 3º lugar 
no 8º Prêmio de Boas Práticas 
de Gestão Previdenciária, na 
categoria Instituição de Grande 
Porte, promovido pela Asso-
ciação Nacional de Entidades 
de Previdência de Estados e 
Municípios (Aneprem).

A premiação aconteceu du-
rante o 17º Congresso Nacional 
de Previdência da Aneprem, 
realizado de 18 a 20 de setem-
bro, em Curitiba (PR), que teve 
como tema central os desafios 
do RPPS frente à reforma da 
Previdência, possibilitando aos 
gestores, conselheiros e servi-
dores um amplo debate e um 
aprofundamento sobre diversos 
assuntos relevantes. 

Para essa premiação fo-
ram avaliados diversos itens 
pautados nos princípios da 
transparência, equidade, ética e 
responsabilidade corporativa e 

social. “As ações para garantir 
a entrega dos documentos exi-
gidos, dentro do prazo, foram 
um desafio e ao mesmo tempo 
um incentivo a todos os RPPS 
para alcançar a premiação. Des-
tacamos que a colaboração dos 
servidores de nossa autarquia 
foi essencial para essa conquis-
ta”, comenta o superintendente, 
Antonio Corrêa.

O Prêmio Boas Práticas de 
Gestão Previdenciária visa es-
timular as unidades gestoras de 
Regime Próprio de Previdência 
Social a desenvolverem boas 
práticas de gestão, por meio 
de ações que otimizem seu 
desempenho e garantam a con-
fiabilidade de seus servidores, 
segurados e toda a sociedade, e 
tem apoio da Secretaria de Pre-
vidência, da Associação Bra-
sileira das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar 
(Abrapp), da Revista RPPS do 
Brasil e do Conselho Federal de 
Administração (CFA).

Acessibilidade da Prefeitura 
e Conselho Municipal dos 
Direitos dos Idosos (CMDI). 

O objetivo foi sensibilizar 
a população sobre as dificulda-
des encontradas pelas pessoas 
com deficiência, idosos e pes-
soas com baixa mobilidade no 
centro comercial do município. 
A ação encerrou a 18ª Semana 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e também a pro-

gramação de Indaiatuba para a 
Semana Nacional do Trânsito. 

Gaspar fez a vivência 
como cadeirante e também 
com os olhos vendados para 
entender as dificuldades de 
locomoção que essas pessoas 
enfrentam no dia a dia. “Dei 
uma volta no Centro, entrei 
no comércio e vi como é 
difícil para essas pessoas se 
locomoverem. Vou reunir 

minha equipe de secretários 
e vamos buscar ações que 
visem aumentar a acessibi-
lidade, principalmente na 
região Central da cidade, onde 
se concentram os comércios”, 
declarou o prefeito.    

Para a presidente do Com-
defi, Lucia Benito Mesti, o 
evento foi muito produtivo. 
“Tivemos o apoio do prefeito, 
secretários, o vereador Cebo-
linha, diversas pessoas com 
deficiência e da população em 
geral, que puderam vivenciar 
as dificuldades enfrentadas no 
dia a dia pelas pessoas com 
deficiência”, argumenta. “A 
existência de muitos obstácu-
los no centro comercial, como 
falta de acessibilidade nas 
lojas, calçadas esburacadas e 
diversas barreiras arquitetôni-
cas no caminho dificultaram 
o percurso realizado pelos 
participantes da vivência, 
e permitiram uma reflexão 
sobre a importância de tor-
narmos os espaços acessíveis 
para todos”, completou.
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Durante 26ª sessão, vereadores 
destacam datas no Calendário Oficial 

Popularidade de Temer tem 3% de 
aprovação, diz pesquisa CNI/Ibope
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Ganem fila-se ao partido Podemos
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A cerimônia contou com a presença do senador Álvaro Dias e a deputada Renata Abreu
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No sábado, dia 23, 
na câmara dos ve-
readores aconteceu 

à cerimônia de filiação do 
ex-vereador Bruno Ganem 
ao partido Podemos. Ganem 
era filiado ao Partido Verde.

Na bancada da mesa es-
tavam a Deputada Federal 
Renata Abreu, o Senador 
Álvaro Dias, o ex-jogador 
Marcelinho Carioca que é 
líder do esporte do partido, 
Alexandre Peres vereador e 
líder da oposição na câmara, 
o Vereador Ricardo França 
e Janete Rodrigues, que se 
candidatou a vice-prefeita 
com Bruno na eleição de 
2016.

No público estavam líde-
res de comunidades, verea-
dores de outras cidades, do 
mesmo partido, e seguido-

res de Bruno Ganem.
O ex-vereador agradeceu 

a presença de todos da ban-
cada e do público e explicou 
qual seu objetivo. “Agrade-
ço a presença de cada um em 
especial a Deputada Renata 
e Senador Alvaro”. 

O objetivo de Bruno é 
unir os partidos em Indaia-
tuba e lançar sua candidatu-
ra a Deputado Estadual nas 
eleições do ano que vem.

O partido Podemos nas-
ceu no dia 16 de maio de 
2017 homologado ao Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) 
e veio na refundação do an-
tigo Partido Trabalhista Na-
cional (PTN) com objetivo 
de mudar o Brasil. No seu 
discurso a Deputada e Pre-
sidente do Partido explicou 
um pouco do nascimento do 
partido e explicou o poder 
do voto . “Nossa juventude 
acha um absurdo ter que vo-

tar, o voto é nosso direito”.
A Deputada ainda falou 

da Operação Lava Jato. 
“Pela primeira vez políticos 
corruptos estão indo pra ca-
deia”, disse. “Temos que ter 
mudança cultural no nosso 
país”, explica a Deputada 
em relação cultura na hora 
de escolher seus represen-
tantes.

Por fim o Senador Ál-
varo Dias discursou. “É 
momento de mudança. Se o 
povo brasileiro escolher mal 
enriquecerá e vai proporcio-
nar o sofrimento especial-
mente dos mais pobres”.

O Senador será candida-
to à presidência da Republi-
ca no ano que vem e também 
comentou sobre a Operação 
Lava Jato. “Ex-Governa-
dores, ex- Presidentes da 
Câmara foram presos e o 
Presidente da Republica 
está a caminho da cadeia”.  O objetivo de Bruno é unir os partidos em Indaiatuba e lançar sua candidatura a Deputado Estadual nas eleições do ano que vem

ROSE PARRA - ACS/CMI

Vereadores aprovaram por unanimi-
dade cinco projetos de Lei que alteram 
o Calendário Oficial do Município

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

Pelo quatro trimestre consecutivo, cai a popularidade do presidente Michel Temer 

Durante a última sessão 
de Câmara, ocorrida segun-
da-feira (25), os vereadores 
aprovaram por unanimidade 
cinco projetos de Lei que al-
teram o Calendário Oficial 
do Município. Três deles 
são voltados para dias es-
pecíficos. O vereador Jorge 
Luis Lepinsk (Pepo), teve 
aprovado o “Dia Municipal 
do Voluntário”; o vereador 
Arthur Machado Spíndola 
inst i tui  no calendário o 
“Dia do Rotaract”; e o ve-

reador João de Souza Neto, 
o “Dia do Aposentado”. Já 
a vereadora Silene Silvana 
Carvalini teve aprovado 
o “Setembro Amarelo” -- 
voltado para a prevenção 
do suicídio -- e o projeto 
que institui a “Semana da 
Saúde Bucal”. 

A sessão, ocorrida no 
Plenário Joab José Puccine-
li, aprovou ainda projeto que 
concede ao atleta Marcelo 
Chris Correa, o título “Es-
portista do Ano”. O projeto 

é de iniciativa da vereadora 
Silene Carvalini, mas leva 
a assinatura de todos os ve-
readores da Casa. O título, 
assim como todos os demais 
votados e aprovados esse 
ano no Plenário da Câmara, 
será entregue durante Sessão 
Solene, que acontecerá dia 
8 de Dezembro, às 19h30 e 
que também celebra o ani-
versário de Indaiatuba.

A sessão de segunda-fei-
ra aprovou todos os projetos 
constantes da Ordem do Dia. 

Foi o quarto trimestre con-
secutivo de piora na avaliação 
do presidente Temer, segundo 
a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). 

Apenas 3% da população 
consideram o governo Temer 
ótimo ou bom. Já 77% consi-
deram ruim ou péssimo; 16% 
avaliam com regular e 3% não 

sabem ou não responderam.
Na pesquisa anterior, a 

popularidade de Temer já 
havia caído a seu nível mais 
baixo entre os ex-presiden-
tes. Em julho deste ano, 5% 
dos entrevistados avaliaram 
o governo como ótimo ou 
bom, 21% como regular, 
70% como ruim ou péssimo 

e 3% não souberam ou não 
responderam.

A popularidade do presi-
dente Michel Temer caiu a 
seu nível mais baixo. Segun-
do a CNI, a avaliação do go-
verno como ótimo ou bom é a 
pior desde o final do governo 
de José Sarney, em julho de 
1989, que foi 7%.
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Trattoria do Vinho: Um 
lugar para conhecer e 
adquirir um bom vinho
Estabelecimento administrado pelo sommelier, Juaréz Donizete, é referência em vinho na região
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Junta militar promove cerimônia de juramento à bandeira
CERIMÔNIA
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Trattoria do Vinho oferece mais de 200 rótulos nacionais e importados

A Junta de Serviço Mili-
tar de Indaiatuba promoveu 
na manhã de terça-feira, dia 
26, a cerimônia de Jura-
mento à Bandeira Nacional. 
Cerca de 700 jovens parti-
ciparam do evento que foi 
realizado no Ciaei (Centro 
Integrado de Apoio à Edu-
cação de Indaiatuba). O pre-
feito Nilson Gaspar (PMDB) 
participou da cerimônia.

O juramento foi o se-

gundo do ano, para os jo-
vens nascidos em 1999 que 
f izeram o al is tamento e 
que foram dispensados da 
prestação do serviço mili-
tar. Em agosto, outro grupo 
de aproximadamente 500 
jovens participou da ceri-
mônia e receberam o CDI 
(Certificado de Dispensa de 
Incorporação).

Para quem perdeu o prazo 
do alistamento, que foi 30 

de junho, haverá multa e a 
situação militar será defini-
da somente no próximo ano.

Além do prefeito e autori-
dades militares da 14ª CSM 
(Circunscrição de Serviço 
Militar), o evento também 
contou com a participação 
do secretário de Segurança 
Pública, Alexandre Guedes 
Pinto; o Chefe do Gabinete 
Fábio Conte; o secretário da 
Junta local, Jair Ruinho Gon-

çalves Júnior; e a diretora da 
Guarda Civil de Indaiatuba, 
Marilsa Aparecida Souza.

A Junta Militar de In-
daiatuba fica na praça Rui 
Barbosa, s/nº. O horário de 
atendimento é das 8h às 12h 
e das 13h às 17h, de segunda 
a sexta-feira. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone 3816-6961 ou pelo 
endereço eletrônico gabinete.
jsm@indaiatuba.sp.gov.br.

Com mais de 200 ró-
tulos de vinho, a 
Trattoria do Vinho 

oferece para a cidade In-
daiatuba uma oportunidade 
de conhecer, aprender e 
adquirir vinhos que não são 
encontrados em supermer-
cados. São marcas de vinhos 
nacionais e importados dos 
mais variados países reco-
nhecidos mundialmente pela 
produção de uva e vinho.

Existem inúmeras marcas 
de vinho. Entretanto, nas 
grandes redes de supermer-
cados, podem ser encontradas 
apenas algumas delas. Já na 
Trattoraria, existe uma vasta 
gama, para oferecer o mais 
adequado ao consumidor. Lá 
o cliente pode detalhar seus 
gostos e preferências, rece-
bendo indicações de qual será 

o melhor vinho, de acordo 
com o gosto dos clientes. 

Para Juaréz Donizete, 
proprietário da Trattoraria 
do Vinho, esse é o grande 
diferencial de seu estabeleci-
mento. “Aqui eu ofereço uma 
grande variedade de vinhos, 
posso dizer ao cliente qual 
é o que mais irá lhe agradar. 
Nos supermercados, o cliente 
não recebe assistência, e tem 
pouca opção de escolha. Além 
disso, também ofereço cursos 
e promovo evento para que os 
consumidores conheçam mais 
sobre vinhos, aguçando seus 
gostos”, explica.

Hoje, dia 29, acontece um 
curso de degustação e harmo-
nização do Vinho às 20 horas 
na Churrascaria e Pizzaria 
Rincão Gaúcho. Além de 
degustar vinhos tintos, o parti-
cipante também terá um jantar 
à vontade. Para participar do 
evento, é necessário pagar 

uma taxa de R$ 80 por pessoa 
e fazer uma inscrição prévia.

Para amanhã, dia 30, ha-
verá uma reunião com vários 
expositores que promoverão 
uma Feira de venda de vários 
produtos com preços espe-
ciais! A Trattoria do Vinho 
estará presente oferecendo 
seus produtos e dicas sobre o 
produto. A Feira acontece da 
11h às 22h, no Espaço Opera, 
na Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, 215, Parque 
Ecológico. O evento é promo-
vido pelo Grupo União para 
o Bem, com o objetivo gerar 
uma contribuição financeira 
para a entidade Volacc, que 
faz um trabalho sério voltado 
aos portadores de Câncer de 
Indaiatuba. A entrada é gratui-
ta e aberta para todo o público, 
tendo atrações pra crianças.

Já para novembro, acon-

tece a 3° Feira de Vinhos 
Nacionais e Importados de 
Indaiatuba nos dias 10 e 11 
no Ópera Espaço de Eventos. 
Na compra do ingresso, o 
comprador ganha uma taça de 
degustação. No dia, cada par-
ticipante receberá uma pulsei-
ra para ter acesso à degustação 
em todos os expositores.

Além dos variados tipos de 
vinho, haverá um buffet uma 
gama de queijos, aperitivos e 
pães com patê e azeites, para 
criar harmonização e acompa-
nhar os vinhos degustados. Os 
ingressos podem ser adquiri-
dos pelo site www.trattoriado-
vinho.com.br ou pelo número 
(19) 3801-1545.

A Trattoria do Vinho está 
localizada na Avenida Vis-
conde de Indaiatuba, 890, 
Jardim América. Para infor-
mações (19) 3801-1545.
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Indaiatuba registra aumento 
na mortalidade infantil
Município está entre as seis cidades da RMC que tiveram a média acima de 10, o limite aceitável pela OMS
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Em oito meses roubos em Indaiatuba 
reduziram 22,95% 

Guardas salvam vida de homem que 
tentava pular de passarela 

REDUÇÃO REDUÇÃO

Indaiatuba é uma das seis 
cidades que registraram 
uma média acima de 10, 

limite aceitável pela Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), na mortalidade in-
fantil entre 2015 e 2016. 
Os dados são da Fundação 
Seade divulgados neste 
mês, e foi pesquisado entre 
os anos de 2012 e 2016.  A 
consulta foi feita nos cerca 
de 840 cartórios de todo o 
estado pelo órgão estadual. 

Além de Indaiatuba, as 
cidades que registraram- mé-
dia acima de 10, nas mortes 
de recém-nascidos foram: 
Cosmópolis, Engenheiro 

Coelho, Itatiba, Jaguariúna 
e Morungaba.

Reduzir a mortalidade de 
crianças é uma das principais 
metas das políticas para a 
infância em todos os países. 
A atenção se concentra prin-
cipalmente no primeiro ano 
de vida, faixa em que ocorre 
a maior parte dos óbitos. Usa-
das como indicadores básicos 
de desenvolvimento humano, 
a taxa de mortalidade infantil, 
número de crianças que mor-
rem antes de completar 1 ano 
de vida para cada mil nascidos 
vivos, e a taxa de mortalidade 
de menores de 5 anos, também 
chamada de taxa de morta-
lidade na infância, revelam 
muito sobre as condições de 
vida e a assistência de saúde 
em um país.

Reduzir a mortalidade de crianças é 
uma das principais metas das políticas 
para a infância em todos os países

O município registrou uma queda de 22,95 % nos casos de roubo comparando com o mesmo período de 2016

Homem é salvo pela guarda após tentar pular de passarela na SP-75

A Prefeitura de Indaia-
tuba divulgou o Índice de 
Criminalidade de janeiro a 
agosto, emitido pela Secre-
taria de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo. O 
município registrou uma 
queda de 22,95% nos casos 
de roubo comparando com o 
mesmo período do ano pas-
sado. Foram 414 casos em 
2016 contra 319 em 2017. Já 
em relação aos furtos acon-
teceu uma pequena retração 
de 2,64% sendo 1.176 no ano 
passado e 1.145 até agosto 
deste ano.

Em relação aos homicí-
dios, o índice se mantém com 
redução de 50%, passando 

de 4 casos em 2016 para 2 
este ano. O furto e roubo de 
veículos também apresentou 
uma queda significativa de 
23,12%, sendo 199 em 2016 
e 153 em 2017. Contanto 
apenas com o furto de ve-
ículos, até agosto de 2016, 
foram 139 casos e no mesmo 
período desse ano, foram 97 
o que significa uma redução 
de 30,22%. O roubo de veí-
culos apresentou redução de 
40% com 60 casos em 2016 
e 36 em 2017.

No Estado de São Paulo a 
taxa por 100 mil habitantes 
em homicídio doloso foi de 
5,39; já na RMC (Região 
Metropolitana de Campinas) 

a taxa é ainda maior, sendo 
6,40. Em Indaiatuba a taxa 
de homicídio doloso por 100 
mil habitantes é de apenas 
0,83. Comparando a Taxa de 
Roubo por 100 mil habitan-
tes, o Estado de São Paulo 
está com 774,04; a RMC está 
com 750,43 e novamente In-
daiatuba abaixo com 477,88. 
Conferindo com a Taxa de 
Furto o Estado de São Paulo 
está com 469,75; a RMC 
com 357,09 e Indaiatuba com 
133,14. Por fim a Taxa de 
Furto/Roubo de veículos por 
100 mil habitantes no Estado 
de São Paulo é de 256,92; 
já na RMC é 288,38 e em 
Indaiatuba somente 63,86.

Um homem de 41 anos 
teve a vida salva por inte-
grantes da Ronda Ostensiva 
de Motos de Indaiatuba 
(Romi) na manhã de segun-
da-feira, dia 25.

De acordo com os guar-
das, o homem estava em 
cima da proteção da passa-
rela na rodovia, mais preci-
samente na rua 80, no Jardim 
Morada do Sol, na rodovia 
Santos Dumont (SP-75), e 
pretendia pular.

Porém, um dos integran-

tes da guarda subiu na prote-
ção da passarela para tentar 
impedir que o mesmo não 
pulasse. Após muita conver-
sa foi constatado que o ho-
mem estava passando por di-
versos problemas familiares, 
de saúde e de desemprego.

Após conseguir conven-
cer o homem a desistir de 
pular, o mesmo foi enca-
minhado para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
onde recebeu atendimento 
médico, e após foi encami-

nhado para o Caps.

Setembro Amarelo
Setembro  Amare lo  é 

uma campanha mundial que 
ocorre em todo o mês de 
setembro, para prevenção 
de suicídio. No Brasil foi 
iniciada em 2014 e a ideia 
é promover eventos que 
abram espaço para debates 
sobre suicídio, e divulgar o 
tema alertando a população 
sobre a importância de sua 
discussão.
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Guarda Civil localiza autor de 
tentativa de homicídio 
Após ser socorrida vítima relatou ter sido atacada por golpes de machado
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PM estoura refinaria e 
localiza Sub metralhadora

Prefeitura faz flagrante de descarte de resíduos 
de tinta no Córrego Barnabé

Caminhão perde o controle e cai em lago
DROGAS

ILEGAL

ACIDENTE
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Vítima relatou que foi agredida, com golpes de machado, pelo companheiro

Na residência foram encontrados armas, carregadores e diversas munições

Como a quantidade de tinta descartada foi pequena a qualidade da 
água do córrego não foi comprometida

Na noite de sábado 
(23), a viatura do 
GAM (Grupamento 

Ambiental), foi parada por 
populares nas proximidades 
da Fazenda Rio Negro. As-
sim que os guardas pararam 
a viatura, constataram que os 
populares estavam socorren-
do uma mulher gravemente 
ferida. De imediato a viatura 
se deslocou até o Pronto So-
corro do Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc), 
com a vítima, que recebeu os 
primeiros atendimentos.

No hospital,  após ser 
atendida, a vítima relatou 
que estava em seu sofá, 
quando seu companheiro 
apareceu com um machado 
em mãos no intuito de agre-
di-la. Segundo a vítima, no 
momento da agressão ela 
tentou bloquear o golpe do 

do GAP (Grupo de Apoio 
Preventivo) deslocaram até o 
local do crime na tentativa de 
encontrar o autor dos fatos. 
Na residência onde ocorreu 
a agressão, os homens da 
Guarda Civil localizaram 
frascos de chumbo, pólvo-
ra, munição, um punhal e 
uma espingarda, que foram 
apresentados na delegacia e 
apreendidos pelo delegado 
de plantão, porém o suspeito 
de autoria do crime não foi 
localizado.

Já na tarde de segunda-
-feira (25), durante o patru-
lhamento, a viatura do GAM 
localizou o provável autor 
dos fatos sentado em fren-
te à residência onde tudo 
aconteceu. Diante dos fatos 
os homens da Guarda Civil 
conduziram o provável au-
tor do crime até a delegacia 
de polícia para apreciação 
do delegado responsável, 
ele foi ouvido e liberado.

machado com as mãos, po-
rém teve o seu dedo decepa-
do. O machado ainda acertou 

sua mandíbula, o que ocasio-
nou graves fraturas. Após ser 
atacada, a vítima correu para 

a casa de conhecidos que a 
socorreram e acionaram a 
Guarda Civil.

Enquanto uma viatura 
estava com a vítima no hos-
pital, as viaturas do GAM e 

Durante patrulhamento 
policial, a PM recebeu uma 
denúncia onde de acordo 
com informações na Estrada 
Ângela Trevisan Ciciliato, 
1200, seria uma refinaria de 
drogas.

Ao se descolar até o local 
indicado, não havia ninguém 
na residência. Então foi feito 
um levantamento para locali-
zar o proprietário e os PM se 
encaminharam para o bairro 

Jardim Oliveira Camargo, lo-
cal onde foi feito uma busca 
pessoal e nada de ilícito foi 
encontrando.

Ao retornar a residência 
denunciada foi confirmado a 
refinaria e foram encontradas 
armas, sendo uma pistola 380 
da Imbel e carregadores, uma 
espingarda calibre 32, Sub 
metralhadora caseira (calibre 
40), carregadores e diversas 
munições. 

A equipe de fiscalização 
do Departamento de Meio 
Ambiente da Secretaria de 
Urbanismo e Meio Ambien-
te notificou um flagrante 
de descarte irregular de 
resíduos de tinta no córre-
go Barnabé, na manhã de 
quinta-feira (21). O pintor 
e o proprietário da residên-
cia localizada no Jardim 
Esplanada II foram notifi-
cados e já compareceram 
na Secretaria para ciência 
do processo administrativo 
aberto com o intuito de 
apurar o caso e aplicar a 
punição cabível.

O descarte de resíduos 
químicos em local impró-
prio pode gerar penalidades 
que variam de acordo com 
a gravidade da infração, 
conforme Lei 5853/2011, 
que “institui e regulamen-
ta as ações fiscalizatórias 

do Departamento de Meio 
Ambiente, face a gestão 
compartilhada com a Cetesb 
(Companhia de Tecnologia 
de Saneamento Ambiental, 
e dá outras providências”. 

Conforme consta na no-
tificação, os resíduos da 
limpeza de restos de tinta 
usadas no imóvel foram des-
cartados na galeria de águas 
pluviais e conduzidos até o 
córrego. A irregularidade 
foi flagrada por um fun-
cionário da Prefeitura, que 
percebeu a mudança de co-
loração da água do córrego 
quando passava pelo local, 
e acionou o Departamento 
de Meio Ambiente. 

Foi feita uma vistoria no 
bairro e assim que foi loca-
lizada a origem do proble-
ma, os responsáveis foram 
notificados pelos fiscais do 
Meio Ambiente. O Saae 

(Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos) também foi acio-
nado para fazer a limpeza do 
córrego no local do descarte, 
com o intuito de evitar danos 
maiores ao manancial. 

Como a quantidade de 
tinta descartada foi pequena 
e a ação da Prefeitura e do 
Saae foi rápida, a qualidade 
da água do córrego não foi 
comprometida.

Por volta das 16 horas de 
sexta- feira (22) um caminhão 
perdeu o controle de direção 
na rua Prefeito Luiz Teixeira 

de Camargo Junior, no Jardim 
Esplanada, e foi parar em um 
lago atrás do Colégio Objetivo. 

De acordo com testemunhas 

o motorista conseguiu pular 
antes de o veículo cair no lago 
e não ficou ferido. Foi montada, 
então, uma operação para a re-

tirada do caminhão, e por volta 
das 19h foi possível remove-lo 
o qual foi guinchado por apre-
sentar documentação irregular.
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Preço do botijão de gás 
é reajustado em 6,9%
Se a elevação for repassada integralmente ao consumidor, o preço do botijão pode ter aumento de R$ 1,55
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Petrobras anuncia redução nos preços da gasolina e 
do diesel

Comércio nacional 
deve abrir 73 mil vagas 
temporárias para o Natal
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O ajuste anunciado foi aplicado sobre os preços praticados sem incidência de tributos

O Grupo Executivo de 
Mercado e Preços 
(Gemp) da Petro-

bras decidiu reajustar em 
6,9%, em média, os preços 
no mercado do gás liquefeito 
de petróleo (GLP) para uso 
residencial vendido em boti-
jões de até 13 kg (GLP P-13). 
A alta entrou em vigor à zero 
hora desta terça-feira, dia 26, 
e se restringe a esse produto.

Segundo a companhia, o 
ajuste anunciado foi aplicado 
sobre os preços praticados 
sem incidência de tributos. 
Pela estimativa da Petrobras, 
se a elevação for repassada 
integralmente aos preços ao 
consumidor, o preço do bo-
tijão de GLP P-13 pode ter 
alta, em média, de 2,6% ou 
cerca de R$ 1,55 por botijão.

A empresa destacou que 
o cálculo se confirmará se 
forem mantidas as margens 
de distribuição e de revenda 
e as alíquotas de tributos.

De acordo com a Petro-
bras, para definir a correção, o 
Gemp considerou que o mer-
cado de GLP ao longo do mês 
de agosto permaneceu pres-
sionado por baixos estoques e 
que a proximidade do inverno 
no hemisfério Norte aumenta 
a demanda pelo produto, por 
isso, o ajuste era necessário.

Conforme a estatal, o 

reajuste segue a variação de 
preços do mercado interna-
cional registrada em agosto 
conforme política já anun-
ciada pela companhia.

Sindicato
O Sindicato Nacional das 

Empresas Distribuidoras de 

Gás Liquefeito de Petróleo 
(Sindigás) informou, em nota, 
que o reajuste vai oscilar entre 
6,4% e 7,4%, de acordo com 
o polo de suprimento. A en-
tidade afirma que a correção 
aplicada não repassa integral-
mente a variação de preços do 
mercado internacional.

“Com isso, o Sindigás 
calcula que o preço do pro-
duto destinado a embala-
gens até 13 quilos ficará 
15% abaixo da paridade 
de importação, o que inibe 
investimentos privados em 
infraestrutura no setor de 
abastecimento”, diz a nota.

A Petrobras anunciou na 
última segunda-feira, dia 25, a 
redução dos preços da gasolina 
e do diesel nas refinarias. A 
gasolina decaiu 0,3% e o die-
sel 0,4%. A mudança entrou 
em vigor na terça-feira, dia 26.

Não necessariamente o 
consumidor poderá notar 
tal diferença nos preços, 
pois o impacto do reajuste 
no preço final depende de 
outros fatores da cadeia de 
combustíveis, principalmen-

te distribuidoras e postos 
revendedores.

No último sábado, dia 23, 
o diesel e a gasolina haviam 
subido 0,6% e 0,2% nas refi-
narias, respectivamente.

A atual política de preços 

da estatal permite reajustes 
nos preços dos combustí-
veis a qualquer momento, 
até diariamente, desde que 
a variação acumulada por 
produto esteja dentro da faixa 
de -7% a +7%.

Mais de 73 mil pessoas se-
rão contratadas pelo comércio 
brasileiro para as festas 
de fim de ano, com alta 
de 10% em comparação 
com o mesmo período do 
ano passado, quando foram 
geradas 66,7 mil vagas 
temporárias de emprego. 
A estimativa foi divulga-
da nesta quarta-feira, dia 
27, no Rio de Janeiro, pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC) .

O quadro de inflação 
baixa, juros em queda, 
retomada gradual do em-
prego e confiança das famí-
lias contribui para que a CNC 
projete aumento de 4,3% para 
as vendas do comércio varejista 
brasileiro no Natal, equivalente 
à movimentação financeira de 
R$ 34,3 bilhões até dezembro. 

Segundo o chefe da Divisão 
Econômica da CNC, Fabio 
Bentes, o emprego temporá-
rio é uma espécie de aposta 
que o varejista faz no Natal, 
porque não pode deixar para 
contratar em cima da hora. Por 
isso, a própria contratação do 
trabalhador temporário é uma 
percepção mais favorável para 
o Natal deste ano em relação ao 
do ano passado.

Para este ano, a CNC traba-
lha com estimativa de alta de 
2,2% nas vendas do comércio 
nacional. Bentes lembrou que 
o início do ano não foi bom, 
e que, no primeiro trimestre, 
houve queda nas vendas. Nos 
últimos cinco meses, entre-
tanto, as vendas no varejo au-
mentaram na comparação com 
igual período de 2016.

Segmentos
O vestuário é um dos se-

tores que mais crescem com 
o Natal. As vendas aumentam 
mais de 80% em dezembro em 
comparação com o mês ante-
rior. Segundo Bentes, vestuário 

é o mais democrático dos seg-
mentos, porque engloba desde 
a lembrancinha adquirida no 
comércio popular até produtos 
de marca, mais caros. Se isso 
ocorre nas vendas, acaba re-
plicando também no emprego, 
demandando mão de obra em 
dezembro.

Outro segmento que deve 
concentrar os maiores volumes 
de contratação é o de hiper e 
supermercados, que responde 
por 30% do varejo e foi afetado 
positivamente este ano pelo 
dólar baixo e pelos preços em 
queda dos alimentos.

De acordo com a CNC, 
além de serem os grandes em-
pregadores do varejo, concen-
trando juntos por 42% da força 
de trabalho do setor, vestuário 
e hiper e supermercados costu-
mam responder, em média, por 
60% das vendas natalinas.

Bentes disse que o paga-
mento do bônus do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) ajudou o varejo no 
período de março a julho, mas 
ressaltou que o que tende a aju-
dar o setor daqui pra frente é a 
reativação do emprego, inclusi-
ve pelo próprio comércio, com 
a contratação de temporários 
para o fim de ano.
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Natação do Indaiatuba Clube conquista 31 medalhas 
no Circuito UNAMI

Copa Vizzent contabiliza 
37 gols

SUCESSO

FUTSAL

TABELÃO

Domingo acontece o primeiro jogo da final entre Ponte Preta x Santa Cruz

Jogos contabilizaram 27 bolas na rede em 13 partidas

Final da Copa 
Integração começa 
domingo
Ponte Preta e Santa Cruz vão decidir quem fica com a taça

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

Rodada de amanha, dia 30, no Sol Sol

Horário    Times    Divisão
12:50    Dynamo/ A hora almoço x  Unidos da Cecap  3°
13:50   The Rocket x  Tapiratiba/LBC                2°
14:40    Pq. Indaia x Cebi/VM                       2° 
15:30   Clube 9 de Julho x  BVB Desp. Pacheli  2°
16:20    R5/Salg. Neves x Tenis de ouro                   2°
17:10   U. Audax/Esc. Atenas x Juventus Real Mala 2°

Rodada de amanha, dia 30, no Ginásio de Esportes

Horário    Times    Divisão
14:00     Otro Iskema x Invictus Futsal             3°
14:50     Zenit Futsal x  Klorofila Futsal         3°
15:40    Projeto Restitui B x Aps Bolivia         3°
17:20 Colegio Conquista  x  Futshow/Dol. Meta/2017      3°
18:10   Tancredo Neves x S. Chance/Extintuba      3°

COPA INTEGRAÇÃO FINAL IDA

Rodada de domingo, dia 1º, no Campo XV de Novembro

Horário Times      
10:00   Santa Cruz  X Ponte Preta

39° CAMPEONATO WALTER PIMENTEL 2017

6ª Rodada de domingo, dia 1º, no Campo XV de Novembro
Horário      Campo    Time
13:30    Campo do Oliveira Camargo   Desportivo X Oliveira
13:30     Campo do California   Ipiranga X Bem Bolado
13:30     Campo da Osan    Vasco X Santa Clara
13:30     Campo do Bandeirantes    Elite X Kamaradas
13:30     Campo do Pimenta    U.Indaiatuba x U.Pq Corolla
15:30   Campo do California   União Paulista x Florence 

Neste domingo, dia 01, 
acontece o primeiro jogo da 
final da Copa Integração 2017, 
às 10 horas. No campo do XV 
de Novembro, Ponte Preta x 
Santa Cruz iniciam o duelo. 
A entrada é 1kg de alimento 
não perecível .

As duas equipes chegaram 
com méritos a final. A Ponte 
Preta eliminou a equipe do 
Mastiga Samba pelo placar 
de 1x0 e o Santa Cruz venceu 
o Independente nos pênaltis.

A expectativa da equipe do 
Santa Cruz  é alta para a par-
tida. “Sabemos que a equipe 
da Ponte é muito forte, mas 
sabemos também que temos 
total chance de título. Para 
mim, a decisão está aberto. 
50% para cada lado “ , afirma 
o auxiliar técnico Guilherme.

Guilherme ainda acrescen-
ta que o time era desacredita-
do. “Mas nosso grupo é muito 
unido e isso dentro de campo 
fez a diferença no campeonato 
como a gente costuma dizer 
juntos somos mais fortes”.

Para esse primeiro jogo, a 
única dúvida do Santa Cruz  
é o lateral esquerdo Renan, 
que no último jogo sofreu 
uma pancada no joelho, mas 
está em tratamento intensivo 
e pode jogar. O restante da 

equipe vai com força máxima.
A Ponte Preta, já experien-

te em decisões, vem mantendo 
a base da equipe com joga-

dores experientes e alguns 
jovens que vêm se destacan-
do. O time sempre entra nas 
competições como um dos 

favoritos à taça.
A segunda partida será no 

outro domingo (08) às 10 ho-
ras no estádio do Primavera.

O time de natação do 
Indaiatuba Clube Zumm, 
formado por associados e 
atletas locais, conquistou 
um ótimo resultado durante 
a disputa da Sétima Etapa do 
Circuito UNAMI (União da 
Natação Master do Interior) 
2017, realizada no sábado, 
dia 23 de setembro, na ci-
dade de Piracicaba.

Com atletas competindo 
em várias modalidades, a 
equipe do IC trouxe pra casa 
um total de 31 medalhas nas 
disputas individuais e por 
equipes, sendo 13 de ouro, 
sete de prata e 11 de bronze.

Desse total, 15 medalhas 
foram obtidas pelas mulhe-

res e 16 pelos homens.
E foi justamente no mas-

culino que o time do Clube 
conquistou o resultado mais 
expressivo. O associado Vi-
tor Eugênio Souza quebrou 
o recorde da prova dos 25 
metros nado peito. Ele na-
dou em 15s83c, deixando 
para trás o recorde antigo 
que era de 16s76c.

O time do Indaiatuba 
Clube é treinado pelo pro-
fessor Antônio Luiz Cândi-
do, o “Maceió”.

Confira abaixo a lista 
das medalhas conquistas 

por categorias:
Ouro
25m livre masculino 35+

25m livre feminino 35+
25m peito feminino 35+
25m peito masculino 35+ (Re-
corde da prova 15s83c atleta 
Vitor Eugênio Gnocchi )
25m peito masculino 50+
50m livre feminino 65+
50m peito feminino 65+
50m costas feminino 25+
50m costas feminino 65+
50m costas masculino 20+
200m costas feminino 25+
200m livre feminino 60+
Revezamento 4x25m livre 
feminino
Prata
25m livre feminino 35+
50m livre masculino 75+
100m medley feminino 25+
100m medley masculino 40+
Revezamento 4x25m me-

dley feminino
Revezamento 4x25m me-
dley masculino
Revezamento 4x25m livre 
masculino
Bronze
25m peito masculino 30+
25m livre feminino 55+
25m livre masculino 50+
50m peito feminino 75+
50m peito masculino 30 +
50m peito masculino 40 +
50m livre feminino 75+
50m livre masculino 25+
200m costas feminino 20+
Revezamento 4x25m livre 
masculino
Revezamento 4x50 livre 
masculino

A 5ª edição da Copa Viz-
zent Calçados/Copa 9 de Fut-
sal Menores agitou a quadra 
do Clube 9 de Julho no fim 
de semana, dias 23 e 24, com 
a realização de 13 jogos e 37 
bolas na rede. As partidas con-
tinuam neste sábado, dia 30.

Jogando pela categoria 
Sub8, os times Clube 9 A e 
Falcão 12 empataram em 2X2 
e o Show de Bola venceu o 
Colégio Renovação por 2X1. 
Já pela categoria Sub10, o 
Clube 9 A ganhou a partida 
disputada contra o Falcão 12 
por 2X1 e o Show de Bola 
marcou 6 gols contra 1 do 
Colégio Renovação.

A competição também 
contou com jogos válidos pela 
categoria Sub12, que obtive-

ram os seguintes resultados: 
Associação Mann+Hummel 
3X0 Projeto Restitui; Tejuza 
2X1 Colégio Polo Educacio-
nal; Clube 9 A 1X0 Falcão 12 
e Show de Bola 1X0 Colégio 
Renovação. Pela categoria 
Sub14, as equipes Clube 9 A 
e Falcão 12 saíram da qua-
dra em 0X0, enquanto que 
o Projeto Restitui garantiu 
a vitória sobre a Associação 
Mann+Hummel por 4X2, o 
Colégio Polo Educacional 
perdeu para o Tejuza por 2X0 
e os jogadores Show de Bola 
e Colégio Renovação termi-
naram o jogo com o placar em 
0X0. Para fechar a rodada, o 
Clube 9 A colocou 3 bolas na 
rede contra 1 da Falcão 12, 
pela categoria Sub16.
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Nove times disputam quatro vagas nas semifinais 
do society do Indaiatuba Clube

Esporte Cidadão estimula 
a prática esportiva

DECISÕES

PROJETO

Competição estreou no fim de semana, finalizando os jogos de cinco categorias 

Matheus da Silva Daniel, aluno de Taekwondo do Esporte Cidadão e o 
prof. Luis Fernando Büll

O Clube 9 de Julho 
recebeu no fim de 
semana, dias 23 e 

24, tenistas de Indaiatuba e 
região para a estreia de mais 
uma edição do Circuito FA 
Oliva de Tênis. A competição, 
realizada em parceria com a 
Liga Jundiaiense de Tênis, 
já finalizou cinco categorias: 
40MA, MB, FEMA, FEMB 
e até 11 Anos Misto. Partidas 
continuam amanhã, dia 30.

A primeira etapa do tor-
neio deu o título de campeão 
ao tenista Ary Jorge Dantas, 
do Clube 9 de Julho, pela 
categoria 40MA. Enfrentan-
do o também indaiatubano 
Paulo Rosito, Ary Jorge 
Dantas venceu por 2 sets a 
1. Já pela categoria MB, o 
jogador João Gabriel Reis 
Freitas, da cidade de Vinhe-
do, conquistou a vitória do 
jogo disputado contra Vini-
cius Campitelli, do Clube 9, 
por 2 sets a 0.

Os jogadores pela cate-
goria 11 anos Misto também 
marcaram presença na rodada. 
Por 2 sets a 0, Gustavo Carva-
lho, de Indaiatuba, ganhou do 
tenista que ocupava o 1º lugar 
do ranking da categoria, o 
jundiaiense Diogo Jorge Tre-
vizan. Na sequência, foram 

disputadas partidas válidas 
pela categoria FEMA, com 
Ivana Chachá Cerqueira ga-
rantindo o título de campeã 
para a cidade de Jundiaí, ao 
vencer Nádia Costa Lukin em 
um jogo acirrado, que resultou 
em 2 sets a 0. Em confron-
to pela categoria FEMB, a 

indaiatubana Ana Cláudia 
Araújo ficou com a 1ª posição, 
obtendo a vitória também por 
2 sets a 0, contra Thalita San-
tos Nascimento, de Jundiaí.

A próxima etapa do Cir-
cuito acontece neste sábado, 
30, com embates válidos pelas 
categorias 40MB, MC, MA e 
13M, que têm suas inscrições 
abertas até esta quarta-feira, 
27.  O torneio 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 partici-
pação até o dia 4 de outubro.

Para competir é preciso se 
inscrever na Secretaria do Clu-
be 9 ou pelo e-mail contato@
ljtenis.com.br ou esportes2@
clube9.com.br, além de pagar 
uma taxa no valor de R$55 na 
modalidade Simples e R$80 
na Dupla, mais R$20 referen-
tes ao cadastro anual da Liga 
Jundiaiense de Tênis. Já os 
associados do Clube pagam 
R$35 na categoria Simples e 
R$50 na Dupla. Mais informa-
ções pelos telefones (19) 3875 
9833 e (11) 97220 8905.

Restando apenas três ro-
dadas para o fim do segundo 
turno das duas copas de fu-
tebol society do Indaiatuba 
Clube, nove times ainda 
possuem chances de classifi-
cação para as semifinais.

Pela Copa Lojas Matheus 
de Futebol Society – Categoria 
Veteranos, cinco times dispu-
tam as duas vagas restantes para 
a próxima fase, já que o Vero-
na Restaurante e o Brasiltex, 
ambos com 13 pontos, já estão 
classificados.

Assim, o Imunovacin (9 
pontos), Casagrande Turismo 
(8), Vizzent Calçados (7), 
Flexchange e Multifer (ambos 

O Brasiltex venceu o Flexchange e garantiu 
a vaga na semifinal dos Veteranos

O  E s p o r t e  C i d a d ã o , 
projeto desenvolvido pela 
ONED, Organização Na-
cional das Entidades do 
Desporto, em parceria com 
a Prefeitura de Indaiatuba, 
tem transformado a vida de 
muitas crianças e jovens, 
como aconteceu com Ma-
theus da Silva Daniel, de 
15 anos. 

Há dois anos, Matheus, 
então com 13 anos, inscre-
veu-se para as aulas de Jiu 
Jitsu e Taekwondo do Esporte 
Cidadão, e neste ano passou 
a frequentar também as aulas 
de Caratê, todas no Núcleo 
Centro de Lutas João Pioli.

Neste ano, ele começou 
a participar de competi-
ções e conquistar algumas 
premiações. A última delas 
foi a medalha de prata con-
quistada na Copa São Paulo 
de Taekwondo, realizada 
em Mogi das Cruzes, no dia 
10 de setembro. “O esporte 
me ensinou muita coisa: 
disciplina, respeito, ter res-
ponsabilidade, me ajudou a 
melhorar na escola, é muito 
bom! Se não fosse o Esporte 
Cidadão, com certeza eu não 
teria tido a oportunidade 
de conhecer o Jiu Jitsu, o 
Taekwondo, o Caratê”, afir-
ma Matheus. 

Segundo Roberto Daniel, 
pai de Matheus, foi através 
do Esporte Cidadão que o 
filho passou a se interessar 
mais pelo esporte e notou 
ainda algumas mudanças no 
seu comportamento. “De-
pois que começou a frequen-
tar o projeto, ele ficou mais 
interessado pelo esporte, 
ficou mais calmo, está mais 
focado, respeita mais aqui 
em casa. Eu tenho certeza 
de que o esporte, com o 
acompanhamento de um 
professor, ensina a ter mais 
responsabilidade, a respeitar 
o outro e isso só acrescenta 
coisas boas na vida do jo-
vem”, afirma o pai do aluno.

“O projeto Esporte Ci-
dadão, além de melhorar a 
qualidade de vida e o bem-
-estar dos alunos atendidos, 
de diminuir a vulnerabilida-
de social e preencher com 
qualidade o tempo ocioso da 
criança e do jovem, desperta 
também o interesse pela 
prática esportiva”, ressalta 
Rene Eduardo Salve, diretor 
executivo da ONED.

O projeto Esporte Cida-
dão é incentivado pela em-
presa John Deere do Brasil 
e do Banco Sofisa, via Lei 
de Incentivo do Ministério 
do Esporte.

com 6), jogam as últimas ro-
dadas para ver quais serão os 
dois classificados.

Na Copa Colégio Pólo de 
Futebol Society – Categoria 
Adultos, as duas vagas que 
ainda estão abertas para as 
semifinais serão disputadas 
pelo Seven Fitness (9 pon-
tos), DF Engenharia (7), Red 
Ballon (4) e Colégio Pólo 
(3). As outras duas vagas já 
estão garantidas pelos times 
do Limpa Mais e Ultragaz.

As definições nas duas 
competições podem ficar 
mais próximas neste domin-
go, dia 1º de outubro, quando 
acontece mais uma rodada 

das duas competições.
Pelos Veteranos, às 8h, 

o Vizzent Calçados faz jogo 
isolado contra o Casagrande 
Turismo. Uma vitória classi-
fica o Casagrande.

Nos Adultos, às 9h10 o Red 
Ballon enfrenta o Ultragaz e às 
10h15 o Colégio Pólo encara 
o DF Engenharia. Nos dois jo-
gos, somente a vitória interessa 
para o Red Ballon e o Pólo. 
Qualquer outro resultado pra-
ticamente elimina as equipes.

Resultados
No domingo, dia 24 de 

setembro, aconteceram três 
jogos pela categoria Vete-

ranos. O Brasiltex venceu o 
Flexchange por 2 a 1, o Imu-
novacin goleou o Indy Kids 
por 7 a 2 e o Multifer perdeu 
para o Verona Restaurante 
por 2 a 1.
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Turma do Gabi realiza 10º Concurso Cultural no 
Parque Mall

Dia das Crianças terá diversas 
atrações no Indaiatuba Clube

CONCURSO

DIVERSÃO

O concerto, que será gratuito, irá unir os instrumentos tradicionais da orquestra com guitarras elétricas da 
banda Villa Jazz

Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba se 
apresenta hoje no Ciaei
“Clássicos do Rock” será o tema do concerto deste mês

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

BELOS SONHOS - Fazendo parte do “17º Festival de Filmes Italianos”* -  Drama  
-  Classificação 14 anos  -  134 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Somente na Quinta (28):   15h00  /  19h30. *Atenção - ingresso:  
um kilo de alimento não perecível, doado à “Lar de Velhos e Espaço Dia Emmanuel”
.........................................................................................................................................
BLACK SABBATH - THE END OF THE END - Sessão especial* -  Show  -  Clas-
sificação livre  -  120 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Somente na Quinta (28):  20h00. *Atenção - ingresso:  para este show, 
ingressos R$ 40,00 (inteira)  e  R$ 20,00 (meia)
........................................................................................................................................
KINGSMAN: O CÍRCULO DOURADO - Lançamento  -  Ação / Aventura  -  Clas-
sificação 16 anos -  141 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (28)  a  Quarta (4):   15h40  /  21h25
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (28)  a  Quarta (4):   18h35
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (28)  a  Quarta (4):   20h15
........................................................................................................................................
LEGO NINJAGO: O FILME - Lançamento  -  Ação / Animação / Aventura  -  Clas-
sificação livre  -  101 minutos
LEGENDADO -  Atenção especial para dias, horários e shoppings desta versão
Shopping Jaraguá: Somente na Terça (3):   18h15
Polo Shopping: Somente na Segunda (2):   21h15
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (28)  a  Segunda (2)   e   na Quarta (4):   15h10  /  18h15. 
Terça (3):   somente  15h10
Polo Shopping: Quinta (28),  Sexta (29),  Terça (3)  e  Quarta (4):   21h15. Segunda (2):   
não será exibida esta versão no Polo. Sábado (30)  e  Domingo (1º):   14h20  /  21h15
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (28),  Sexta (29),  Segunda (2),  Terça (3)  e  Quarta (4):   15h30  
/  19h00. Sábado (30)  e  Domingo (1º):   16h35  /  19h00
..........................................................................................................................................
DUAS DE MIM - Lançamento  -  Comédia  -  Classificação 12 anos -  80 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (28):   16h10  /  18h40  /  20h45
Sexta (29)  a  Quarta (4):   16h10  /  18h40  /  21h55
.........................................................................................................................................
AFTERIMAGE - Sessão do Cineclube Indaiatuba* -  Drama  -  Classificação 14 
anos  -  93 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (30):   14h20. *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
........................................................................................................................................
M Ã E ! - 2ª semana  -  Drama / Suspense  -  Classificação 16 anos -  115 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (28),  Sexta (29),  Segunda (2)  e  Quarta (4):   19h00. Terça 
(3):   19h30 (com debate após a exibição). Sábado (30)  e  Domingo (1º):   16h25  /  19h00
........................................................................................................................................
DIVÓRCIO - 2ª semana  -  Comédia  -  Classificação 12 anos -  104 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Sexta (29)  a  Quarta (4):   17h05  /  19h30
*Excepcionalmente na quinta, dia 28, não haverá exibição deste filme
........................................................................................................................................
O ASSASSINO: O PRIMEIRO ALVO - 2ª semana  -  Ação  -  Classificação 16 
anos -  113 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (28)  a  Segunda (2)  e  na  Quarta (4):   21h40. *Excepcio-
nalmente na terça, dia 3, não haverá exibição deste filme
........................................................................................................................................
FEITO NA AMÉRICA - 3ª semana  -  Ação  -  Classificação 16 anos -  115 minutos
LEGENDADO*
Shopping Jaraguá: Quinta (28)  a  Domingo (1º),  Terça (3)  e   Quarta (4):   20h30. 
*Excepcionalmente na segunda, dia 2, não será exibida a versão legendada
DUBLADO*
Shopping Jaraguá: Sexta (29)  a  Domingo (1º),  Terça (3)  e  Quarta (4):   17h30. 
Segunda (2):   17h30  /  20h30. *Excepcionalmente na quinta, dia 28, não será exibida 
a versão dublada
........................................................................................................................................
O QUE SERÁ DE NOZES?  2 - 3ª semana  -  Animação  -  Classificação livre -  91 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Somente Sábado (30)  e  Domingo (1º):   15h05
........................................................................................................................................
LINO - UMA AVENTURA DE SETE VIDAS - 4ª semana  -  Animação  -  Classi-
ficação livre -  93 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (30)  e  Domingo (1º):   14h45. Quarta (4):  14h00  (Cinematerna)
........................................................................................................................................
POLÍCIA FEDERAL - A LEI É PARA TODOS * - 4ª semana  -  Thriller de Ação  
-  Classificação 12 anos  -  115 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Sexta (29)  a  Quarta (4):   20h45. *Excepcionalmente na quinta, dia 
28, não haverá exibição deste filme
.......................................................................................................................................
IT - A COISA - 4ª semana  -  Terror / Suspense  -  Classificação 16 anos -  135 minutos
LEGENDADO*
Shopping Jaraguá: Sexta (29)  a  Domingo (1º),  Terça (3)  e  Quarta (4):   20h00. 
*Excepcionalmente na quinta, dia 28, e na segunda, dia 2, não será exibida a versão 
legendada
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Segunda (2):   20h00
Polo Shopping: Quinta (28),  Sexta (29),  Segunda (2),  Terça (3)  e  Quarta (4):   18h25  
/  21h35 Sábado (30)  e  Domingo (1º):   15h30  /  18h25  /  21h35
.......................................................................................................................................
EMOJI - O FILME - 5ª semana  -  Animação  -  Classificação livre -  92 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sábado (30)  e  Domingo (1º):   14h45
Polo Shopping: Quinta (28)  a  Quarta (4):   17h50
.......................................................................................................................................

CINEMA

A Orquestra Sinfô-
nica de Indaiatuba 
se apresenta hoje, 

dia 29, às 20h30 no Centro 
Integrado de Apoio à Educa-
ção de Indaiatuba (Ciaei). O 
concerto, que será gratuito, 
irá unir os instrumentos tra-
dicionais da orquestra com 
guitarras elétricas da banda 
Villa Jazz. O repertório 
conta com a exibição de clás-
sicos do Rock internacional 
tocados pelas tradicionais 
bandas como: Rolling Sto-
nes, The Beatles, Iron Mai-
den, Black Sabbath, Pink 
Floyd, AC/DC, entre outros.

A Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba visa promover o 
desenvolvimento musical de 
Indaiatuba e região e, para 
isso, promove apresentações 
de alto nível, que estimulem 
e enriqueçam a vida musical 
do município. A orquestra 
tem promovido em Indaia-
tuba um intenso trabalho de 
formação de público através 
de seus concertos comen-
tados, possibilitando aos 
ouvintes uma compreensão 

maior das obras e dos com-
positores, tornando a música 
clássica acessível a uma 
grande parte da população. 
A Orquestra tem uma pro-
gramação mensal e todas as 
apresentações são gratuitas.

Criado no início de 2004, 
por iniciativa da Prefeitura 
e da Secretaria Municipal 
de Cultura de Indaiatuba, o 

grupo recebeu, inicialmente, 
a denominação Orquestra 
Jovem de Indaiatuba. Em 
meados de 2008, em função 
do grande desenvolvimento 
musical de seus integrantes, 
o grupo passa a denominar-
-se Orquestra de Indaiatuba. 
A partir de dezembro de 
2014, tornou-se Orquestra 
Sinfônica de Indaiatuba.

Desde a sua criação, a 
Orquestra é dirigida pelo 
regente Paulo de Paula e, 
além da programação regular 
em Indaiatuba, o grupo tem 
se apresentado em cidades 
como Vinhedo, Serra Negra, 
Jaguariúna, Salto, Monte 
Verde, Piracicaba, Pinda-
monhangaba, Itapira e São 
Paulo.

A Turma do Gabi realiza 
de 2 a 31 de outubro uma 
exposição com os desenhos 
selecionados na 10ª edição 
do Concurso Cultural Turma 
do Gabi. O evento será reali-
zado no Parque Mall e estará 
aberto ao público de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 20 
horas; e aos sábados das 9h 
às 16 horas.

O concurso cultural come-
çou em março deste ano e con-
tou com a participação de 150 
desenhos. Eles concorreram 
nas categorias 9 a 10 anos, 
11 a 12 e de 13 a 14 anos. Os 
trabalhos vieram de crianças 
de diversas cidades do Brasil. 
“Por não ser um tema livre, 
acredito que a participação foi 
muito boa”, salienta o ideali-
zador do evento, o cartunista 

Moacir Torres. 
Todos os 71 desenhos que 

ficarão expostos no Parque 
Mall foram selecionados por 
uma comissão julgadora. O 
júri foi formado pelos artistas 
plásticos Walter Caldeira e 
Thelma Regina Fulanetti, 
além de Torres.

A lista com os ganhadores 
do prêmio foi divulgada no 
dia 23 de setembro. Os ven-
cedores do concurso foram: 
Matheus Kenzo Matucita 
Barros, 9 anos, de Ipiranga/
SP; Ana Beatriz Limas Reis, 
12 anos, de Salvador/BA; e 
Ana Carolina Waetge da Con-
ceição, de 13 anos, da cidade 
de São Paulo. Cada vencedor 
em suas respectivas categorias 
vão ganhar um tablet como 
prêmio. 

As menções honrosas fica-
ram com Isabela dos Santos 
Barros, de 9 anos, da Tijuca/
RJ; Mariana Alves Maldo-
nado, 11 anos, de Montes 
Claros/MG; e Estephany Ma-
ria da Silva, de 13 anos, do 
município de Jaboatão dos 

Guararapes/PE. Ambos re-
ceberão como prêmio um kit 
com revistas e livros da Turma 
do Gabi. Todos os autores dos 
desenhos selecionados, que 
estarão expostos no Parque 
Mall, vão receber certificado 
de participação. 

Para comemorar o Dia das 
Crianças, o Indaiatuba Clube 
realiza no dia 12 de outubro 
uma festa especial para os asso-
ciados mirins. A partir das 10h, 
as crianças vão se divertir com 
as brincadeiras, brinquedos, 
distribuição de guloseimas e 
sorteio de presentes.

Os meninos e meninas vão 
brincar no tobogã inflável, 
cama elástica, guerra de coto-
nete, castelo inflável, pula-pula 
com escorrega, o jacaré inflável 
e o futebol de sabão.

Durante toda a festa será fei-

ta a distribuição de pipoca doce, 
pipoca salgada e algodão doce.

Outra atração da festa será a 
Little Master Chef com a culi-
nária e mágica para as crianças.

Para encerrar o dia, a direto-
ria do Clube realiza um sorteio 
de brindes.

Informações sobre o evento 
pelo telefone (19) 3834-2399.

As crianças vão se divertir com as brincadeiras, 
brinquedos e distribuição de guloseimas

Os trabalhos vieram de crianças de diversas cidades do Brasil
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cultura e lazer

Thiaguinho traz seu 
mais novo show para 
o Indaiatuba Clube
Com novo projeto, cantor se apresenta no dia 11 de outubro

DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

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

Festival de teatro infantil acontece em outubro
TEATRO

Horóscopo de 29/09 a 05/10 Por Alex Costa Guimarães

O ariano continua focado em sua vida de trabalho e em 
seu serviço. Agora é um bom momento para gerenciar 
seus negócios, empregos, promoções. As sociedades, 
os parceiros, e a vida social tende a refletir em sua vida 
profissional. Novas amizades tendem a surgir e o nativo 

estará mais aberto a essa situação.

O taurino está tendo uma fase relativamente tranquila 
em sua cabeça. Seu desejo por buscar posses, bens, 
imóveis, dinheiro e prazeres pode ficar mais acentuado 
nesse momento. Pessoas de muito longe ou estrangeiros 
podem trazer mudanças importantes ou provocarem essas 
reformas. Assim como viagens para longe nesse momento. 
Vantagens em sua rotina de trabalho.

O geminiano estará buscando desenvolver mais seu equi-
líbrio interior e ao mesmo tempo sentirá o desejo de ser 
mais leve e alegre. Sua mente estará focada em sua busca 
interna e em coisas que o deixem mais alegre, é possível 
que sua energia vital fique em baixa temporariamente. 
Momento pode trazer magnetismo ao nativo e isso gerar 

atrações nos relacionamentos.

Muita agitação social para o canceriano, ele pode querer 
participar de encontros, se envolver em diversos grupos 
sociais. Estará mais dinâmico. Dentro de si estará havendo 
um desejo forte de renovar ou de crescer materialmente 
e isso pode ser sentido nas mudanças que pode querer 
fazer em sua vida profissional. As pessoas vão com mais 
facilidade para dentro de seu lar nessa fase.

Uma tensão oculta ocorre em seu trabalho, ou na maneira 
de como lidar com seu trabalho. Agora é hora de aprender 
a desenvolver sua maneira de planejar as coisas, em como 
lidar emocionalmente com os fatos ao seu redor. Sua  
atividade mental e intelectual amplia bastante, nesta fase. 
Fase ruim para relacionamentos e sociedades comerciais.

O virginiano sente que está prestes a gastar muito e teme 
que suas contas podem não aguentar. Sua vida material 
e financeira torna-se bem agitada nessas semanas. O 
momento é bom se quiser implementar seus bens e ga-
nhos. Emocionalmente estará muito agitado, pois novos 
aprendizados estarão ocorrendo na área financeira.

A vida doméstica, os relacionamentos familiares são pontos de 
aprendizado forte, ao mesmo tempo os relacionamentos afe-
tivos-amorosos estão em uma fase problemática, mas apesar 
disso, o libriano tem o controle da situação caso queira. Não 
é um bom momento para assinar contratos e fechar acordos 
trabalhistas, mas para avalia-los antes de qualquer coisa.

O escorpiano está em pleno inferno astral e se sentirá 
isolado, sozinho e enfrentando o resultado de atitudes 
tomadas tempos atrás. Por esta semana sua força corporal 
ainda é boa, mas tenha cuidado pois a próxima semana 
promete uma baixa em sua vitalidade. Evite desgaste 
emocional e físico nesta semana, para se poupar.

O sagitariano pode sentir que sua profissão ou seu trabalho 
está exigindo um esforço muito maior do que esperava, e 
sua vida material e financeira pode se ressentir de algum 
modo. Poderá ser chamado a fazer trabalhos que não 
esperava. Por outro lado, o momento traz ganhos e seu 
magnetismo forte irá atrair novos romances e relações 
afetivo-sexuais.

O capricorniano sente que está em uma fase de desen-
volvimento de trabalho, mas pode se sentir cobrado, iso-
lado, ou medo intenso de que não consiga  obter ganhos 
materiais na medida que quer. Sua energia vital está boa, 
mas terá medo de tomar decisões e agir de forma leve. 
Alguém pode trazer novidades importantes. Fique atento.

O aquariano está tendo dias de muita interiorização e 
distanciamento da vida social. É importante que saiba 
cuidar um pouco pelo menos, de si mesmo nesse 
momento.  Momento que pode marcar o término de 
relacionamentos, de sociedades, de parcerias comer-
ciais ou conjugais. Veja como está dentro de si e se 
respeite. Mente em mudanças profundas.

O pisciano está em mudanças de aparência, de perso-
nalidade e de hábitos. Seu trabalho estará terminando 
ou modificando. Seu lar e sua casa também sofrem 
mudanças, bem como seu relacionamento pessoal ou 
conjugal e sociedades que tenha. Momento forte para 
suas emoções. Aprenda a se libertar de pessoas, coisas 
e hábitos se quiser ter mais força de vida.

O cantor Thiaguinho 
estará em Indaiatuba 
no dia 11 de outubro 

e realizará o seu novo show 
no Indaiatuba Clube, às 22 
horas. Os ingressos já estão 
à venda nos valores de R$ 
40 (pista); R$ 60 (área vip); 
R$ 70 (camarote seco); e R$ 
100 (camarote com consuma-
ção). Os convites podem ser 
adquiridos na Secretaria do 
IC, Ótica Carvalho, Radical 
Vest ou na Loja Urucum. 
Ainda os ingressos podem 
ser comprados através do site 
http://www.tkingressos.com.
br. Será permitida a entrada 
de adolescentes a partir de 
14 anos, porém devem estar 
acompanhados de respon-
sáveis. Já de 16 e 17 anos, 
basta apenas apresentar o 
documento pessoal com foto 
na portaria do IC.

O menino que começou a 
compor para vencer a timidez 

é considerado um dos com-
positores mais requisitados 
do momento. Suas canções 
invariavelmente viram hits e 
são gravadas por artistas de 
todos os gêneros.

Após nove anos à frente 
do Exaltasamba, Thiaguinho 
decolou para uma nova e vi-

toriosa fase em sua carreira.
Cantor, compositor e ins-

trumentista, Thiaguinho é 
um dos mais versáteis e cria-
tivos artistas brasileiros. Seu 
estilo musical é moderno e 
diferente. Ele transmite em 
suas composições a influ-
ência de tudo o que ouve. 

Os ritmos R&B, funk, pop, 
se fazem presentes nas suas 
composições criando uma 
identificação natural com o 
público jovem.

Thiaguinho, hoje, é uma 
referência e um modelo aspi-
racional para este público, que 
se espelha na sua trajetória.

Para prestigiar o mês das 
crianças, a Secretaria de Cul-
tura direcionou apresentações 
teatrais para o público infantil. 
Serão dez peças infantis gra-
tuitas e abertas ao público.

No Cras do Campo Bo-
nito serão encenados cinco 
espetáculos. No dia 1º, às 
17 horas, será apresentado o 
espetáculo “Pluft, o Fantas-
minha”. 

A Maratona de Teatro 
Fântaso acontece em 4 apre-
sentações que ocorrem nos 
dias 12, 13, 14 e 15, no Pia-
no (Novo Centro Cultural 
do Jardim Morada do Sol).

Na Sala Acrísio de Ca-
margo (Ciaei), a peça “O 
Gato de Botas” integra os 
eventos preparados para o 
mês Outubro Literário.

Mais informações no 
telefone (19) 3894 1867.

 Programação
Dia 1 ,  às 17h: “Pluft, o 
Fantasminha”, no CRAS do 
Parque Campo Bonito
Dia 7, às 17h: “Alice no 
País das Maravilhas”, no 
CRAS do Parque Campo 
Bonito.
Dia 8, às 17h: “O Gato de 
Botas”, no CRAS do Parque 
Campo Bonito.

Dia 12, às 16h: “Procura-se 
Mágico”, no Novo Centro 
Cultural do Jardim Morada 
do Sol, às 16h
Dia 13, às 20h: “Conec-
tados”, no Novo Centro 
Cultural do Jardim Morada 
do Sol.
Dia 14, às 20h: “Negócio de 
Família”, no Novo Centro 
Cultural do Jardim Morada 
do Sol.
Dia 15, às 16h: “A Farça 
da Boa Preguiça” no Novo 
Centro Cultural do Jardim 
Morada do Sol.
Dia 15, às 17h: “O Gato de 
Botas”, na Sala Acrísio de 
Camargo.
Dia 21 ,  às 17h: “João e 
Maria”, no CRAS do Parque 
Campo Bonito.
Dia 22, às 17h: “Procura-se 
Mágico”, no CRAS do Par-
que Campo Bonito.

Cantor Thiaguinho 
se apresenta 
dia 11 de outubro no 
Indaiatuba Clube

Peça João e Maria será um dos espetáculos gratuitos no mês de outubro
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boanerges gonçalves
atendimento@maisexpressao.com.br Visite nosso site: maisexpressao.com.br/social/boanerges-goncalves/

O time de natação do Indaiatuba Clube Zumm, formado 
por associados e atletas locais, conquistou um ótimo resultado 
durante a disputa da Sétima Etapa do Circuito UNAMI (União 
da Natação Master do Interior) 2017, realizada no sábado, dia 
23 de setembro, na cidade de Piracicaba.

Com o salão social lotado de associados e convidados, um 
show que agradou todos os presentes, sorteios de brindes e 
um clima agradável, o Novo Feito Para Dançar do Indaiatuba 
Clube teve o sucesso como a principal marca do retorno do 
maior evento dançante da cidade, que aconteceu na noite do 
domingo, dia 24 de setembro.

A novidades para os noivos de Indaiatuba e Região, aconteceu no dia 21 de 
setembro ano Green House Gourmet Restaurante, o Casamento em Cena, uma 
feira voltada para eventos de pequeno a grande porte – da cerimônia intimista ao 
suntuoso casamento. A primeira edição do evento, prevê benefícios para quem 
busca fornecedores com alto padrão de qualidade. Os expositores apresentaram 
produtos e serviços com lançamentos que resultam grande atrativos exclusivos 
para os convidados da feira

Na manhã do dia 23/09, o Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, juntamente com 
o RotaryKids de Indaiatuba, participaram de uma palestra sobre como adotar uma 
nascente, no SAAE, a seguir o grupo foi levado para o grotão onde se localiza a mina 
d’água que o Cocaes enfim adotou, para cuidar, tratar  e manter, localizada no Jardim 
Jequitibá (próximo ao Bosque do Saber). A Palestra foi feita pelo Sr. Ildo de Sousa  Dias, 
Gestor Ambiental do SAAE, também foi  entregue para o presidente Boanerges, da 
chave do terreno onde se encontra o grotão  d’água do Cocaes, pelas mãos de Sr. Ildo

O RotaryKids de Indaiatuba, fez sua reunião ordiná-
ria na manhã do sábado dia 16/09, na Casa da Amizade 
de Indaiatuba. Trataram de diversos assuntos, lacre, dia 
do amigo e apresentaram o calendário até dezembro/17, 
e dois meses de 2018, sob a presidência do companheiro 
João Pedro Vital do Nascimento, ano 2017/2018

O Rotary Club de Indaiatuba, realizou na noite do dia 
22/09, a sua festiva de visita do Governador do  Distrito 
4310, José Walter Viotto e sua cônjuge, a Coordenadora 
Distrital, Leonilde Felici Viotto. Durante o dia o presi-
dente do Rotary Indaiatuba, levou o governador para 
uma entrevista na Radio Jornal, depois uma visita ao 
NRDC de Indaiatuba, ido depois para a Casa da Amizade 
de Indaiatuba, para os serviços de praxe; devido a um 
imprevisto o governador não foi até a Praça Nelson Al-
meida Domingues, onde os filhos de Nelson  descerrarão 
a placa com o nome da praça, uma homenagem justa a 
este rotariano ilustre. A festiva noturna foi recheada de 
honrarias, e troca de mimos, tudo em uma noite linda e 
elegante. Parabéns Presidente Daniel e a seu clube.

Na noite do dia 18/09, o Rotary Club de Indaiatuba 
Cocaes fez uma reunião conjunta com o Rotary Club de 
Salto. Em uma bela festiva, o RI Salto recebeu a visita 
oficial do Governador Distrital 2017/2018, José Walter 
Viotto com a sua cônjuge, a Coordenadora Distrital, Leo-
nilde Felici Viotto; na festiva aconteceu também a posse 
de dois novos companheiro para o clube de Salto. troca 
de mimos entre os casais presidencial e governador, tudo 
lindo e com muito um alegre companheirismo.

Na noite do dia 19/09/20176, aconteceu a Reunião 
Conjunta do Rotary Cocaes com o Rotary de Salto Mou-
tonnée, reunião festiva de visita do Governador José 
Walter Viotto de sua cônjuge a Coordenadora Distrital 
Leonilde Felici Viotto, ao Rotary de Salto Moutonnée.

No domingo, 24/09, aconteceu ma cidade de Li-
meira, o Seminário BiDistrital  de Fundação Rotária, 
com os Distritos  4310 e 4590

A GD Engenharia que é especialista em acessibilidade participou da passeata junto com a comissão da AOB 

Nayara Aranha, Isabella e  Marcelo, na 1º Feijoada Beneficente 
da Prata da Casa que aconteceu no ultimo sabado, dia 23

O lindo Lorenzo 
completou 
seu 1º aninho 
de vida ao 
lado de seus 
pais Vanessa 
e Rodrigo, 
familiares e 
amigos. A festa 
aconteceu 
no último dia 
24, no Buffet 
Moleka Fest 
Evento

Alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Meta partem para Porto 
Seguro em viagem de formatura

Fotocriativa
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Cortina

Coleção Primavera Verão - Center Noivas Nova Coleção Primavera / Verão

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. 

Banquete Árabe

Grenelle Gastro Pub - é só sucesso

Restaurante Caipirão

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

Agora com esse calor nada melhor que o Banquete Árabe 
da Casa da Esfiha, dezenas de pratos árabes deliciosos do 
cardápio no sistema self-service. Vá correndo para o Polo 
Shopping. Não existe nada melhor!

A “A Nova Loja” acaba de receber a nova coleção Bromélia Primavera / 
Verão de vestidos de noiva da Center Noivas, uma combinação perfeita 
das tendências da moda com as melhores tradições do casamento em 
modelos deslumbrantes. Para quem vai casar é a melhor opção, uma 
variedade incrível de modelos com tecidos nobres, transparência, cetim, 
pedraria e muito brilho. Vale a pena também conferir a nova coleção 
moda festa, com vestidos longos e curtos sempre na opção venda ou 
aluguel. Demais! Whatsapp: 9.9540-8836. Telefone: 3875-1760

O Restaurante Caipirão oferece à la carte com o tão famoso 
filet à parmegiana, picanha grelhada, filet príncipe Albert, filet 
pizzaiolo, filet à moda da casa, filet surpresa, filet Chatobriant, 
filet Vaticano, filet à cubana, filet alho e óleo e strogonoff de filet. 
Além disso, pratos executivos com peixes à moda, parmegiana, 
filet de frango, filet grelhado e picanha. Espaguetes - à moda da 
casa, na manteiga com cheiro verde, ao sugo e alho e oléo. Peixes 

especiais - peixe a moda da 
casas, vila nova, bellemuniere, 
camarão à baiana, camarão à 
paulista, camarão à moda da 
casa, risoto de camarão, bobó 
de camarão, pintado grelhado e 
filet de pirarucu. Pratos típicos - 
tutu à mineira e joelho de porco. 
Escolha o seu prato favorito 
e corra para o Caipirão. R. 
Marta Camargo Ifanger, 18 - Vila 
Homero. Disk entrega 3885-5434

Acaba de chegar na Look Chic a nova coleção Primavera/
Verão com vestidos super fresquinhos, nas cores da alta 
moda e lindas estampas, na moda casual e festa. Aproveite 
promoção com descontos de até 50% em todas as blusinhas 
e em vestidos casual. Essa não dá para perder. Corra para 
conferir. Rua 24 de Maio, 1320 - Fone: 3875-0186

Kostela do Japonês - delícia ímpar

O Grenelle GastroPub está fazendo o maior sucesso. Oferece 
diariamente no almoço maravilhosos pratos executivos e à la carte 
com surpreendetes pratos com carnes, aves, peixes e massas. 
Amanhã sábado a sugestão do chef é Camarão à Saint Jacques, 
camarão empanado recheado com catupiry, arroz à grega e salada. 
Quinta-feira a partir das 18h fantástico Rodízio de Mini Burgers. Já 
na sextas e sábados incríveis lanches e porções diversas. Sábado 
com música ao vivo, com pop e rock clássico. Vale a pena conhecer 
na Avenida Conceição, 250 - Fone: 2516-1289. Bom demais!

Filé à parmegiana

Vitória a linda mascote 
da Clínica Veterinária 
Bicho Amigo

Flávio

Gabriel, Katia e Ana Paula

Sergio, Hideki, Renato e Vagner

A Nova Loja Moda Atual teve o imenso prazer de parti-
cipar desse momento especial. Nossa linda Noiva Josiane 
Cristina Oliveira de Souza
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 Estudo descobre nova solução
Esta é a notícia perfeita para todos aqueles que aprovei-

taram sem preocupações aquela sexta-feira para um jantar 
harmonizado para aquecer’ à noite. 

Ora, verdade seja dita, vinho bom não dá dor de cabeça, 
mas se abusar na quantidade de vinho ingerido, talvez amanhã 
possa ter essa dor de cabeça. 

Já se questionou por que é isso acontece?
Podemos mencionar 02 produtos que podem geram este 

desconforto.
Existe uma substância no vinho chamada de Tiramina que 

causa essas pontadas na cabeça devido à influência que esta 
tem na pressão arterial.

A Tiramina surge durante o processo de fermentação e 
também presentes em alimentos maus armazenados e queijos 
curados.

Assim como os taninos, as tiraminas fazem os vasos cere-
brais pulsarem com mais magnitude, provocando a dor espe-
cialmente em quem já tem essas estruturas mais sensibilizadas. 

Eis que há uma forma de possivelmente minimizar e evitar 
a chegada da dor de cabeça desconfortável depois de beber 
um pouco a mais de vinho

O consumo de álcool em excesso leva à desidratação do 
corpo, por sua vez, gera dor de cabeça desconfortável em 
alguns casos a ingestão de agua tem ajudado muito. 

O conselho dos especialistas é se mantiver hidratado por 
tomar dois copos de água a cada taça de vinho, além de se 
alimentar durante o consumo de vinhos. 

O vinho, especialmente o tinto, contém ainda histamí-
nico, que algumas pessoas mais sensíveis não conseguem 
metabolizar.

Para quem é sensível a isso e para evitar que isso aconteça 
o ideal é tomar um anti-histamínico, antes de começar a beber.

A investigação conclui, ainda, que os taninos do vinho 
podem aumentar a produção de serotonina química no cére-
bro, e as mudanças de serotonina no cérebro podem provocar 
dores de cabeça. 

A uva Tannat possui alta concentração de Polifenóis (An-
tioxidantes naturais) como Taninos, Resveratrol e Flavonoides 
que também são aliados do funcionamento do coração, mas é 
mencionada como vilã por muitos pesquisadores que percebe-
ram que a uva Tannat é a maior inimiga das dores de cabeça 
em comparação com outras variedades como a Cabernet 
Sauvignon e Merlot. 

Mas vinhos tintos de outras uvas, mesmo bem elaborados, 
também podem acarretar transtornos em algumas pessoas.

Mas a incidência de dor de cabeça está também relacionada 
ao consumo em excesso de vinhos brancos, espumantes e a 
misturas de bebidas destiladas com as fermentadas. 

O Dióxido de enxofre (Sulfito)  também é a substância 
usada para a conservação da bebida, mas o excesso desse 
conservante pode alterar o sabor e o aroma do produto.

 Pode também provocar náuseas, asmas, dores de cabeça 
e até mesmo problemas digestivos se ingerido em excesso.

O Vinho Branco (Sobremesa) e Espumante há quantidades 
maiores de Dióxido de enxofre, quando comparado com os 

vinhos Tintos. 
Outro fator que gera a dor de cabeça 

é a higiene no processo de vinificação e 
as preservações da bebida implicam a 
inclusão (ou o aparecimento) de com-
ponentes capazes de ocasionar reações 
como a dores de cabeça. 

E para finalizar o vinho bom àquele 
que você gosta! 

Dores de cabeça depois de beber 
vinho tinto?

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

A colaboradora da Atento 
Eliene completou mais um 
ano de vida no último dia 25

A colaboradora da Atento 
Maria Elena completa mais um 
ano de vida amanhã, dia 30

Chef Sebastian e a cerimonialista Ivanilde Reis no 
Casamento em Cena

O músico Allen Lima e a cerimonialista Ivanilde Reis no 
Casamento em Cena

Fernando Faria e Elisama Lima na 1º Feijoada Beneficente 
do Prata da Casa que aconteceu no último sábado, dia 23

Cerimonialista - blogueira Ivanilde Reis visitando o Espaço 
Alessandra Guilguer

Wellington no Cintra Restaurante

Ana Caroline, Camila e Stefani a competente equipe da Ultragaz 
Conceição Gás e Água, que faz o sucesso da empresa, atendendo 
seus clientes com muito carinho. Disk Gás e Água 3894-6444

Vera da Sermo Clean, que está há 15 anos no mercado e conta 
com profissionais competentes e preparados par executar suas 
atividades em instituições públicas e privadas

Mariluci Hisae comemorando seu aniversário com seus 
companheiros da Hot Flowes no Cintra Restaurante

Guilherme, Raul e Leandro no Cintra Restaurante

Fernanda e Emanoel no Grenelle Gastro Pub
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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

Participantes do treinamento NR35 na Sanare Serviços de Saúde

Os diretores da APCD Indaiatuba no evento Pizzada, que 
aconteceu no último dia 15

G7 CrossFit participou no último final de semana do Fitness Games. O destaque ficou por conta da equipe feminina que levou 
o terceiro lugar. A equipe G7 parabeniza todos os participantes pelo empenho e dedicação

André, cliente da Faustino Barber, mostrando seu novo corte 
de cabelo super moderno

Reginaldo completa mais 
um ano de vida no próximo 
domingo, dia 1º. Parabéns!

O Colégio Alves de Oliveira realizou o Projeto Tarsila do Amaral, onde os alunos puderam 
aprender sobre as obras e a vida desta pintora, desenhista e tradutora brasileira. Para 
completar o estudo o colégio visitou a casa que ela morou em Rafard

A linda Isabela fez 5 anos ao lado da mamãe Daniela, papai 
Marcio e muitos amigos que puderam se divertir numa festa 
linda e muito animada no Buffer Travessuras e Gostossuras

Vanice Czeletzki e Marília Magnusson no Casamento em 
Cena que aconteceu na Green House Gourmet

Os noivos William Polo e Thais Fujiwara aproveitaram 
o Casamento em Cena na Green House Gourmet para 
conhecerem fornecedores para seu casamento junto com a 
cerimonialista Nathalia de Biasi e Aline Carvalho

Marcela Queiroz, Silvana Salviato e Karina Albertini no 
Casamento em Cena que aconteceu na Green House Gourmet

Jéssica Carotti, Kátia Costa, Mayara Cantelli e Raphaela Nascimento 
na inauguração da Cervejaria Santos Dumont Brew Pub

As noivas com o Fabricio Mora que desfilaram na 3ª Edição 
do Vitrine Noivas do Floresça Centro de Beleza

Andreia Campos e Janaina Ruman na 3ª Edição do Vitrine 
Noivas do Floresça Centro de Beleza

Sub 09 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em recente 
amistoso na Toquinha da Raposa

Sub 13 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente amistoso na Toquinha da Raposa

Sub 11 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em recente 
amistoso na Toquinha da Raposa

Sub 15 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente amistoso na Toquinha da Raposa



        caderno de negóciosNº 766

Locação – Salões e Salas

Centro (Ed. Ambassador)- SL0112
Sala Comercial 20M², 01 Wc, Ar Condicio-
nado, 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 esta-
cionamento 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. Pau Preto – CA02513
Casa de fundos com 01 dormitório, cozinha, 
sala, lavanderia, Wc, despensa, quintal com 
churrasqueira, sem vaga.
R$ 600,00 + IPTU

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)

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, cozinha, 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, piscina, garagem p/ 
vários carros.
R$1.700,00 + IPTU R$133,00

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

Jd.Feres – CA02990
Linda casa, piso superior: 04 dormitórios (01 
suíte) e Wc social, copa, cozinha planejada, 
área de serviço, duas amplas salas, sala de 
estar, sala de jogos, bar, lavabo, dormitório 
com suíte p/ 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 Condomínio 
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 ar-
mários, 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 ambientes, 
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, cozinha, 
Wc ,01 vaga.
R$ 1.500,00 (Incluso Condomínio + IPTU)

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

Venda- Apartamentos

Jd.Eldorado– AP00555
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, lavan-
deria e 01 vaga.
R$ 150.000,00

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 planejada 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, Cozi-
nha com armários 01 vaga.
R$ 265.000,00

Pq. São Lourenço –AP00744
02 dormitórios com armários, Wc, sala, 
cozinha planejada, área de serviço, sa-
cada,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.Eldorado– CA02963
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, quintal 
e 02 vagas.
Área do terreno 125 m², área construída 
87,06 m²
R$220.000,00

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 

Jd.Esplanada – CA02460
01 dormitórios, sala, cozinha, Wc, varan-
da, área de serviço e garagem.
R$ 300.000,00

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

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

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

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

Venda - Chácaras

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

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

Venda -Terrenos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jd. Valencia – CA02976
03 dormitórios (01 suíte) ar condicionado 
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 completa, 
área de lazer com quiosque, churrasqueira 
e piscinas.
R$ 530.000,00

Vila Suíça – CA 02975
03 dormitórios (01 suíte), sala ampla, co-
zinha, 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 ambien-
tes, cozinha, área de serviço, área gourmet 
com piscina, 04 vagas.
R$810.000,00

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

JD. Bela Vista – CA02892
05 Suítes (01 com hidro e 04 com 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 futebol e área de 
recreação infantil (aceita permuta por 
apartamento ou casa térrea em cond. 
Fechado) 
R$ 1.350.000,00

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

CASAS COM 1 E 2 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$1.100,00 – 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 pla-
nejada, WC, nos fundos dorm e WC, are acoberta, gar. para 2 carros.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3dorms(1st), 
sala, coz americana, WC, as, entrada de carro
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3dorms c/sacada e armários (1st c/
hidro), sala de estar c/ lareira, sala de jantar e TV, copa, coz 
planejada, lavabo, lavanderia, dorm e WC de empregada, escri-
tório, dispensa, piscina, área gourmet completa, salão de fetsa, 
portão eletrônico, garagem para 2 carros coberta e 2 descoberta

CASAS EM CONDOMINIO

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

APARTAMENTOS

JD.M. DO SOL – R$630,00 – 1dorm, sala, coz, wc, sem garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 – dorm, sala, coz, WC, as
JD.SANTA CRUZ – R$680,00 – 2Ds, sala, coz, WC, as, garagem
PQ.INDAIA  R$730,00  2Ds, sala, coz, WC, sacada, 1 vaga de gar.
JD.JEQUITIBÁ – R$830,00 – 2Ds, sala, coz, WC, gar. (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 para área de 
saúde c/wc privativo, incluso água, luz, IPTU, ar condicionado, 
lixo branco.
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m², 2wc, 1 vaga de garage, 
sacada, ar condicionado, montado para estetica
VL.CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 46m², 2wc, 1 vaga de 
garagem

TERRENOS

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

GALPÃO

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

CASA VENDE-SE
M.SOL-RUA-57, 01 DORMITÓRIOS SALA, CO-
ZINHA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, GARAGEM. 
TODA EM ESTRUTURA PARA SOBRADO. 
OPORTUNIDADE ÚNICA!! VALOR: APENAS: 
R$210.000,00 AC. FINANC, OU TERRENO NO 
NEGÓCIO. CORRA!! 
M.SOL. IMPERDÍVEL!!!-RUA-20, 250 M2 -01 
DORM. SALA, COZ –WC SOCIAL- LAVAND, 
CONSTRUIDA NOS FUNDOS COM ESTR. PARA 
SOBRADO E UM BELO TERRENO AJARDINADO 
NA FRENTE.APENAS: R$250.000,00 AC. FINAN-
CIAMENTO. F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 
CORRA! 
JARDIM HUBERT: 03 DORMITÓRIOS (01 SUITE) 
COZINHA AMERICANA-MEZANINO NOS FUNDOS 
- GARAGEM C/PORTÃO ELETRONICO – LOTE DE 
130M2. OPORTUNIDADE ÚNICA!! R$270.000,00. 
ACEITA LOTE/ FINANCIAMENO. CORRA!! 
GRANDE OPORTUNIDADE !! JD MORADA DO 
SOL.03 CASAS DE 02 CÔMODOS E WC, EM LOTE 
DE 125M2, SENDO UMA EM DOIS PAVIMENTOS E 
OUTRA EM ÚNICO. IDEAL PARA LOCAÇÃO. PARA 
VENDER URGENTE!! APENAS: R$120.000,00(OFER-
TA VALIDA APENAS PARA OS PROXIMOS 30 DIAS) 

APARTAMENTO VENDE-SE 
APARTAMENTO NO CONDOMINIO VILLA DAS 
PRAÇAS COM 02 DORMITÓRIOS –SALA-COZI-
NHA-WC-LAVANDERIA E 01 VAGA DE GARAGEM 
COBERTA- COM ARMARIOS PLANEJADOS-LIN-
DO!! R$225.000,00 AC.FINANCIAMENTO.   

TERRENO VENDE-SE 
PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA RUA) 
150M2 – PLANÍSSIMO – R$1050,00P/ M2 -ESCRI-
TURADO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294 

SÍTIOS VENDE-SE 
SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 DORMI-
TÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARANDADA, GRAMADA,  
POMAR, ÁREA DE CULTURA, BOSQUE, ÁGUA DE MINA, 
01 TANQUES COM PEIXES ABASTECIDO COM ÁGUA 
POR GRAVIDADE,  DIVERSAS ÁRVORES FRUTÍFERAS, 
PLAY GROUD ,A 12 KM DO CENTRO,  R$390.000,00 
ACEITA IMÓVEL EM INDAIATUBA DE IGUAL OU ME-
NOR VALOR.ESTUDA ENTRADA + PARCELAMENTO.  

VENDE-SE CASA SALTO. 
JD NAIR MARIA-04 COMODOS –ENTRADA PARA 
AUTOS E QUINTAL NOS FUNDOS. APENAS: 
R$180.000,00-ACEITA 50% A VISTA E O RESTANTE 
EM PARCELAS DE R$1.500,00 POR MÊS 
 

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-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 – GAR. 
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 GAR. R$ 600,00 + IPTU 
 

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

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 98271-6141

VENDE-SE CA-
SAS INDAIATUBA 
OFERTA INA-
CREDITÁVEL!!!! 
MORADA DO SOL 
PROXIMO AOS 
BANCOS DA AVE-
NIDA ÁRIO BAR-
NABÉ.03 DORMI-
TÓRIOS (01SUITE) 
CHURRASQUEIRA 
SUPER CONSER-
VADA. APENAS: 
R$235.000, 00.VÁ 
ZUNINDO!!!! F=19-
3017-2608/99762-
7997/3935-3294.

OFERTA INA-
CREDITÁVEL!!!! 

MORADA DO 
SOL PROXIMO 

AOS BANCOS DA 
AVENIDA ÁRIO 

BARNABÉ.03 
DORMITÓRIOS 

(01SUITE) CHUR-
RASQUEIRA 

SUPER CONSER-
VADA. APENAS: 

R$235.000, 00.VÁ 
ZUNINDO!!!! 

F=19-3017-
2608/99762-

7997/3935-3294. 
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- ref. site 752081 – Jd. dos Colibris 
- 2 dormt / 1 sala/ wc / 2 garagem - 
R$295.000,00

- ref. site 466061 - Rec Camp Int Viracopos - 2 
suites/ 3 salas/ lavabo/ 3 coz/ wc/ as/ chur/ pis-
cina c/ cascata/ 1 gar coberta. R$700.000,00

 - ref. site 912791 - Terreno misto com  
150 m² R$96.000,00

ref. site 434891 – Jd. Morada do Sol – 
1 dormt/ sala/  coz/wc social/  quintal/ 
lavand / 1 gar R$560.00

- ref. site 67496  - Mosteiro de itaici - 4 suítes / 
dorm. / escrit. / sala 2 amb. / copa / coz. / lavabo 
/ 2wc / pisc. / chur. / salão de festa / estudio / 
campo fut. / quadra areia / casa caseiro / canil 
/ pomar / gar. 4 vagas. R$ 2.500.000,00 

ref. site 353891 – Jd. Eldorado - 2 dormt/ 
sala/ coz/  lavand/ 2 wc / churrasq/varan-
da piso sup /  1 gar/ R$1.200,00 + IPTU

- ref. site 224141 – Centro - 5 dorm.(1 
suite) / 2 salas / coz. / 2 wc (1 externo) / 
as / piscina / chur. / 6 gar. R$ 1.850.000,00

ref. site 982751 – Jd. Morada do Sol - 
1 dormt/ sala/  coz/wc / lavand / 1 gar 
R$680.00 + IPTU

ref. site 52124  - Jd. dos colibris -2 dorm. 
/ sala / coz. / wc / as / chur / 1 gar. R$ 
1.228,00 + IPTU

ref. site 782891 - Villa das Praças - 2 
dormt/ coz plan/ sala/ wc / lavand/ 1 gar 
R$760.00  + COND+ IPTU

- ref. site 550691 - Jd. Eldorado – Casa 1: 
3D/ 2 salas / coz/ wc / edícula / edícula c/ 
coz/ dormt e wc /serviço casa 2: 2 dorm/1 
suite/ sala/ coz/wc / lavand / quintal/ canil/ 
5 vagas R$600.000,00

ref. site 431891 - Aqui Se Vive - 3 dormt/ 
1 suíte/ sala/ coz/ wc / lavand/ gar/ 2 gar 
R$1.500,00
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TEM IMÓVEL PARA LOCAÇÃO? ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

IMÓVEIS COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO:

DISTRITO INDUSTRIAL - GALPÃO INDUSTRIAL C/600 M2 DE 
A.C. (TERRENO DE 1000 M2), ESCRITÓRIO, BANHEIROS, 
RECEPÇÃO - R$7.500,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA - SALÃO PEQUENO COM 18 M2 E BANHEIRO, 
IDEAL PARA BARBEARIA - R$900,00 + IPTU

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

IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA LOCAÇÃO:

JD. ITAMARACÁ - 1 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, BA-
NHEIRO, A S. CASA INDEPENDENTE, GARAGEM COBERTA 
- R$850,00 C/ IPTU INCLUSO

JD. MOACYR ARRUDA - TIPO APARTAMENTO, 2 DORMI-
TÓRIOS SENDO 1 SUÍTE, SALA, COZINHA, BANHEIRO, A 
S., SEM GARAGEM - R$900,00 + IPTU

VL. VITÓRIA - 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
QUINTAL E PEQUENO QUARTO NOS FUNDOS (NÃO TEM 
GARAGEM PARA CARRO) - R$1.100,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA - CASA DE FUNDOS C/ 2 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO, A S. (NÃO TEM GARAGEM 
PARA CARRO) - R$700,00 + IPTU
 
JD. MORADA DO SOL - 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, A S., GARAGEM COBERTA - R$1.100,00 + IPTU

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

JD. BELO HORIZONTE - 3 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, 2 VAGAS COBERTAS 
- R$1.350,00 + IPTU
 
VILA SUÍÇA - 3 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE, SALA, COZI-
NHA, BANHEIRO, A S., COPA, FUNDOS C/ EDÍCULA E CHURR 
+ 1 SUÍTE, GARAGEM P/4 CARROS - R$2.250,00 + IPTU

CENTRO - APTO ALTO PADRÃO (1 APTO POR ANDAR) COM 3 
DORMITS SENDO 1 SUÍTE MÁSTER COM HIDROMASSAGEM 
E TODOS COM ARMÁRIOS, SALA AMPLA EM 3 AMBIENTES, 
LAVABO, COZINHA COM MÓVEIS PLANEJADOS, VARANDA, 
QUARTO DE EMPREGADA C/ BANHEIRO, ÁREA DE SER-
VIÇO. SEGURANÇA 24 HS. 3 VAGAS COBERTAS, ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO E EXCELENTE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO 
NATURAL - R$4.500,00 (CONDOMÍNIO + IPTU INCLUSOS)
 

IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA VENDA:

PARQUE SÃO LOURENÇO - APTO NO SPAZIO ILLUMINARE 
COM 3 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE, SALA EM 2 AMBIEN-
TES, COZ. BANHEIRO SOCIAL. MOVEIS PLANEJADOS, 1 
VAGA COBERTA - R$255.000,00 (ACEITA FINANCIAMENTO)

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

JD. POMPÉIA - APTO NOVO NO EDIFÍCIO SOHO C/ 3 DORMITS 
SENDO 1 SUÍTE, SALA EM 2 AMBIENTES, COZINHA, BANHEI-
RO SOCIAL, 2 VAGAS NO SUBSOLO. ANDAR ALTO, EXCE-
LENTE LOCALIZAÇÃO - R$450.000,00 (ESTUDA PROPOSTAS)

JD. PEDROSO - APTO C/ 2 DORMS, SALA, COZ., BANHEI-
RO, 1 VAGA COBERTA. RICO EM MÓVEIS PLANEJADOS - 
R$230.000,00 (PERMUTA POR TERRENOS ATÉ 50% DO VALOR)

JD. SANTORINI - LOTE MISTO (RES./COM) COM 150 MTS, 
BOA TOPOGRAFIA. PRÓXIMO A NOVA RODOVIÁRIA E COM 
FÁCIL ACESSO A CIDADE - R$120.000,00

JD MORADA DO SOL - LOTE COM 250 MTS, DESMEMBRA, 
PRÓXIMO AO PARQUE ECOLÓGICO - R$250.000,00

V. MARIA ELENA - TERRENO COM 320 MTS, ÓTIMA TO-
POGRAFIA E LOCALIZAÇÃO, DESMEMBRA - R$260.000,00 
(IDEAL PARA INVESTIDOR)

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

Casa 3dorms no condomínio Mon-
treal R$ 390 mil (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 2 dorm., sala, cozinha 
e banheiro, fundos com edícula + 
quarto, sala e banheiro. Garagem 
coberta para 2 carros. Cômodos 
grandes, terreno com 260 m², 
próxima a mercado, padaria, es-
cola, 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, cozinha 
grande, 2 banheiros, quintal, vaga 
coberta para 2 carros, bairro tran-
quilo próximo ao parque ecológico 
e parque mall - R$450.000,00. Es-
tuda permuta por imóvel em con-
domínio. Terreno com 250 mts, 
área construída de 154 mts. Fone 
/ Whatsapp: 998118218 CRECI 
165463F
Casa com 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, garagem coberta 
para 1 carro. Terreno de esquina 
com 190 m² no jardim pau preto, 
próxima ao centro da cidade, re-
gião com grande potencial para 
escritórios, salas comerciais, etc. 
- R$380.000,00. Fone / Whatsapp: 
998118218 CRECI 165463F
Casa de 3 dorms na Vl Maria 
Helena com  at : 2700m²,para cons-
trutores é possível,desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, sendo 3 de 
380m² e 1 de 950m² - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Casa nova - Jd Brasil - AC 75 M2, 
2 dorms, sala, wc, 2 vagas. R$ 200 
MIL F: (19) 99362-7351
Casa nova com 3 dormitórios sen-
do 1 suíte, sala, cozinha, banheiro 
social, 1 vaga. ótima localização, 
próxima ao clube de campo do 9 de 
Julho - R$350.000,00 Fone / What-
sapp: 998118218 CRECI 165463F
Casa R$ 340 mil - Jd Dos Colibris 
- 3 dorms / 1 suíte, sala, 2 wc, 3 
vg - AC 110 m2, churras R$ 340 
mil. F: (19) 99976-7071

Casas 2 dorms – Financiamento 
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 financiamento. R$ 240 mil F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-7320 
WhatsApp.
Cond. Vista Verde - Vendo Casa 
térrea - 3Ds (1 suíte) e demais depen-
dências, lavabo, cozinha planejada, ar 
condicionado, aquecimento solar, dor-
mitórios com planejados, lavanderia, 
churrasqueira, quintal, garagem para 
3 veículos. Cond. fechado portaria 24 
horas, câmeras. Segurança total. Ac. 
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$320.000,00 
se for de maior valor, pode-se voltar 
até 30mil reais. F. 3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294
Itamaracá: 3 dorm, sala, coz, wc 
social, lava nos fundos garagem 
coberta. Aceita terrenos ou 50% do 
valor e assumir financiamento. R$ 
230 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp. 
Lagos de Shanadu-CH00324 - Par-
te Superior: 03 dormitórios (03 suítes 
1 c/ closet), Wc, sala, cozinha ame-
ricana 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 F. 
3875-2215
M. Sol – rua - 57, 1 dormitórios 
sala, cozinha, wc social, lavanderia, 
garagem. Toda em em estrutura 
para sobrado. Oportunidade única!! 
Apenas: R$215.000,00 ac. financ, 
ou terreno no negócio. F. 3017-2608 
/ 99762-7997 / 3935-3294
M. Sol – Rua 20, 250 m2 - 1 dor-
mitório sala, cozinha, wc social, 
lavanderia, construída nos fundos 
com estrutura para sobrado e um 
belo terreno ajardinado na frente. 
Apenas: R$250.000,00 ac. financia-
mento F. 3017-2608 / 99762-7997 / 
3935-3294. 

Morada do Sol: 2 casas em lote 
de 125 m R$ 180 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
WhatsApp.
Morada do Sol: 2dormitórios, sala, 
cozinha, wc, churrasqueira, vaga 
para p/ carros. Aceita terreno aceita 
financiamento. R$ 225 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
WhatsApp.
Morada do Sol: com 2 dormitórios, 
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 Morada 
do Sol - 04 cômodos e entrada para 
autos em lote de 125m2 faltando 
acabamentos, para vender urgen-
te!! apenas: R$130.000,00 (oferta 
valida apenas para os próximos 30 
dias) F. 3017-2608 / 99762-7997 / 
3935-3294  
Salto Jd. Nair Maria: Oportunidade 
Imóvel em construção aceita finan-
ciamento, 2 dormitórios, Consulte-
-nos. F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp. 
Salto Nair Maria: Casa Nova 1 
dormitório, sala, cozinha e wc 
social, aceita financiamento R$ 
175 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp. 
Vende - se casa Vila Maria Helena 
- Casa nova 2 quartos 1 suíte mas-
ter, banheiro social, sala, cozinha, 
área de serviço e garagem para 
2 carros R$325.000,00 Falar com 
proprietario F.: 19-99450-2461 / 
3894-6182.
Vendo Casa Cond. Santa Clara 
- AT 502 M² / AC 340 M² C/ pis-
cina, 04 Suítes/ 1 Master. De R$ 
1.900.000,00 Por R$1.750.000,00 
Márcia (19) 97404-0445
Vendo casa Jd.  Veneza - 02 
Dorms. R$ 245 mil. Márcia (19) 
97404-0445
Vendo casa Jd. Regina R$ 490 
mil - AT 250M² AC 136M². 3 dorms/ 
1 suíte. Márcia (19) 97404-0445

Vendo Casa Parque Real - 115 m² 
3 Dorm/1 Suíte. R$ 370 Mil. Márcia 
(19) 97404-0445
Vendo Sobrado Esplanda - 3 
dorms / 1 suite R$ 800 mil Márcia 
(19) 97404-044
Vendo x troco  casa: por chácara 
ou terreno de 1000mts como parte 
do pagamento. R$390.000,00 
aceito proposta, contato po what-
sapp, falar com proprietário (19) 
99267-7603. 
Vila Brizola – CA02996 - Casa 
frente – Sala, coz., 1 dorm, Wc. 
Casa fundos – 1 dorm., cozinha, 
Wc. R$210.000,00  F. 3875-2215
Vila Suíça – CA 02975 - 03 dor-
mitórios (01 suítes), sala ampla, 
cozinha, Wc, quintal, área gourmet 
e portão eletrônico. (Aceita permuta 
com casa em condomínio de 150 
M²) R$730.000,00 F. 3875-2215

 
Alugo  Sala no Edif Cordoba – 8 an-
dar  32m2- com 1 wc aluguel 1.000,00 
( incluso IPTU, Cond. )Regina creci 
167606-19 99177.7051 whatsapp
Alugo Pousada com 9 suites, salão 
de festa, cozinha e lavanderia R$ 
4.000,00 Tr. Regina Kuga creci 
167606 – (19) 99177.7051
Centro – CA0370 - Casa 02 dor-
mitórios, sala, cozinha, Wc, quintal. 
R$ 1.200,00 + IPTU F. 3875-2215
Centro – SL00323 - Salão c/ 30M² 
E 01 Wc. R$ 1.300,00 R. 15 de 
Novembro, 432 F. 3875-2215
 

Apto Vila das Praças: Oportuni-
dade 2 dorm, sala, coz, wc social, 
sétimo andar Apenas R$ 200 mil F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-
7320 WhatsApp.

Classificados 27B

Alugo – Jd M. do Sol – 2 dorm. sala, 
coz. com planejados e cooktop  sendo 
1 dorm. c/  planejados e cama 1 vaga 
de gar. R$ 1.000,00 ( incluso cond. e 
IPTU) Próximo ao cristo  Regina Kuga 
creci 167606   19 99177.7051 -
Alugo cond. Picto  c/ 2 dorm com 
planejado,  coz. com planejado,  sala 
com armários , c/ sacada, 1 vaga de 
gar.,  c/ piscina, churrasqueira e salão 
de festa   R$ 1.500,00 inclusio IPTU e 
cond. bem no centro da cidade. Regi-
na Kuga 19 99177.7051 creci 167606
Alugo Apto no Centro de Indaiatuba 
-  Edifício Ana Lúcia, na Rua Cinco 
de Julho, 3 dormitórios (1 suíte), sala 
ampla 2 ambientes com sacada, 
cozinha, área de serviço com WC 
empregada, WC social, área útil 120 
m² , 2 vagas cobertas, aquecedor à 
gás central, portaria 24 horas com 
segurança. Não é permitido animais. 
R$ 1.650,00 isento de condomínio e 
IPTU. Fones: (19)3875-4297/ What-
sapp (19)99725-2157
Alugo –Apto no Cond. Bosque dos 
Indaias, 2 dorm. sala 2 ambientes, 
cozinha com armários e lavanderia 
1 vaga de garagem coberto  aluguel 
800,00 + 200,00 Cond. Tr. Regina 
Kuga creci 167606 –(19) 99177.7051
Alugo Apto. 3 dorms/ 1 Suite 2 vagas 
R$ 2.500,00  incluso cond. E IPTU 
Márcia (19) 97404-044
Vendo/Alugo Office Premium - Sala 
Coml. 40 m²  280 mil/ R$ 1.300,00. 
Márcia (19) 97404-0445

 
Chácara no Olho D’água - 1000m², 
terreno plano, cercado, água enca-
nada, esgoto, pés de fruta - R$120 
MIL (19) 98136-7331 CRECI 74.092

Chacara no Pq. Da Grama com 
5.130 m² R$190 MIL (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Colinas Mosteiro - permuta por 
apto de mesmo valor. Chácara c/ 
2500 M2 - 2 dorm, coz, poço, sala 
2 ambs, fundo para o lago R$ 780 
mil F: (19) 99976-7071
Sítio em Piedade SP - 26.000m², 
casa c/ 03 dormitórios, 02 wcs , toda 
avarandada, gramada,  pomar, área 
de cultura, bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes abastecido 
com água por gravidade,  diversas 
árvores frutíferas, play groud ,a 12 
km do centro,  R$390.000,00 aceita 
imóvel em indRaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294

Financiamento terreno + Cons-
trução Jd. Sabias: 2 dormitorios, 
sala, cozinha, 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 documen-
tação 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.

Jd. Res. Dona Lucilla -  Terrenos de 
300 m² E 378 m². Valores á partir de 
R$ 240.000,00. F. 3875-2215
Mosteiro de Itaici– TR00794 - 
2.500m² R$ 370.000 F. 3875-2215
Oportunidade – Muryama - 150m² 
. R$ 95.000. Márcia (19) 97404-0445
Pq São Lourenço (único lote na 
rua) 150m2 – planíssimo – R$1100 
p/ m2 - escriturado. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294 
Salto Jd. Nair Maria: lote de 180 
m²com alicerce pronto, R$ 87 mil, F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-7320. 
Terreno - Jd Moriyama R$ 95 MIL - 
AT 150 M2 F: (19) 98223-8831
Terreno c/ construção antiga na 
cecap com 260 mts, região movimen-
tada e próx. ao mercado cato. Ideal p/ 
investidor - R$400.000. Fone / What-
sapp: 998118218 CRECI 165463F
Jd. Esplanada - 2 c/ 300 mts, ótima 
topografia - R$230.000 Fone / What-
sapp: 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. Ac. casa ou carro como 
forma de pagto. Aceito sugestão falar 
c/ Carlos (19) 99954-5467 whatsapp
Terreno Vende – 10.000m² em Sal-
to-SP, 400mt do asfalto, escriturado, 
troco por casa ou Apto. R$380 Mil. F: 
(19) 98986-9106
Vendo terreno em Cond. Fechado, 
450m², Rodovia  Castelo Branco, Km 
196. Entrada R$15.000 + 58 parcelas 
de R$480,00 + Cond. Ac. carro ou moto. 
F. (19) 99147-4118 ou 99212-4329.
Vendo/Alugo Terreno coml Jd. 
Regina - 615 m²  R$ 925 mil / R$ 
2.000,00. Márcia (19) 97404-0445

Edificio Resedás - Vende / permuta – 
apto c/ 56 m². 2 dorms, 1 vaga, Cond 
c/ piscina, Segurança 24 h R$ 260 mil. 
F: (19) 99976-7071
Lançamento Aptos em Salto:  Par-
celas menores que o aluguel,  2 dormi-
tórios, sala, cozinha, wc, 1 ou 2 vagas, 
a partir de 146 mil. F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 WhatsApp.  
Esse mês Documentação Gratis
Vendo Apartamento Comercial 
- Torre Medical - Àrea 40m² con-
sulte (19) 99922-1992 Daniela - 
R$210.000,00.
Vendo Apartamento Novo:  2 dor-
mitórios. 1 vaga. 59m² R$189.000,00 
no Residencial São Bento - Salto 
- SP Tratar com Fernando - F (19) 
99687-0519.
Vendo Apartamento Novo:  2 dor-
mitórios. 2 vagas. R$230.000,00 no 
Jd. Santiago tratar com Antonio - F 
99169-2590.
Vendo Apto DUE 96 m²  3 dorms/ 
1 S. todo planejado e decorado. c/ 4 
Ar condicionado 2 vagas  R$ 950 mil. 
Márcia (19) 97404-044
Vendo apto Imagine - 3 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 Premium - Sala 
Coml. 40 m²  280 mil/ R$ 1.300,00. 
Márcia (19) 97404-0445

 
Alugo apto  Cond. Roccaporema. 
Com 2 dorm., sala com sacada, 
cozinha com planejado linda vista 
Regina Creci 167606 – F: 99177.7051 
– aluguel R$1.350,00 COnd. 440,00
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Vende-se confecção com es-
toque de tecidos e aviaments 
em geral e instalação de loja. 
Valor R$4.000,00. Tratar (19) 
98151-0501.
Vendo/Alugo - Office Premium 
- Sala Coml. 40 m²  280 mil/ R$ 
1.300,00. F. (19) 97404-0445 
c/ Márcia

 

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
FIAT SPAZIO 147 - Ano 83 
Motor 1,3 Doc. Ok! Valor 
R$5.000,00 Falar com Luzia 
F.: 98255-4601.
GOL G3 ANO 2005- Cor Pra-
ta, 4 portas, 1.0. 8V.álcool, 
som alarme, travas, direção 
hidraulica, segundo dono. Tra-
tar com proprietário 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 

Bicicletas novas e bicicletas 
duplas. Rua Alberto Santos 
Dumont, 73 (próximo ao ce-
mitério). F: (19) 2516-5110 
c/ Fernando 
Brechó da Margô - Mês de 
Agosto e Setembro está com 
queima de estoque, aproveitem!!!! 
R. Tiradentes, 11 Vila Vitória II.
Fan 150 - 2012 com bateria 
nova, relação com retentor 
e pneus novos R$5.200,00 
aceito proposta F. 9.9334-
7959 com Roberto
Motor arranque Iveco 3510 
ano 1997. R$300,00. F: (19) 
3835-3350 Paulo
Trans formado r  110 /220 
o u  2 2 0 / 1 1 0 .  7 5 0 0 0  v t s . 
R$450,00. F: (19) 3835-3350 
Paulo
Troco vár ias  b ic ic le tas 
novas  po r  ca r ro  va lo r  + 
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.
Vendo  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 
vidro, Conexão tigre, fios va-
riados, válvula Hidra, pastilhas 
etc...) F: 98151-0501.
Vendo  tacho de cobre grande. 
R$200,00 F: 98151-0501.
Vendo  uma churrasqueira 
vertical inox R$150,00.  F: 
98151-0501.
Vendo  uma maquina de fa-
zer queijo com 6 formas.  F: 
98151-0501.
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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, reclinavel, 
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
 

Karol Manicure e Pedicure. 
Atendo a domicílio (valor de 
acordo com o Local) Whats 19 
99357-9318
Ofereço-me como empreiteiro 
de obras do básico ao ao aca-
bamento. Aceito carro e moto. 
Fone: 3318- 3573 (Evandro) 

Ofereço-me  como cuida-
dora de idosos, cr iancas, 
e n f e r m o s ,  p e s s o a s  c o m 
necessidades especiais e 
etc. Atendimento residencial 
e hospitalar. Possuo expe-
riencia e referencias. Evelyn  
19 988584065
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos, cr iancas, 
enfermos, pessoas com ne-
cessidades especiais e etc. 
Atendimento residencial e 
hospitalar. Possuo experien-
cia e referencias. Evelyn F. 
9.8858-4065
Ofereço-me como cuidado-
ra de idosos, pessoas com 
necessidades especiais etc. 
Residencia l  e  hospi ta lar . 
Cursando enfermagem F. 
9.9980-2723.
Ofereço-me como marido 
de aluguel - Odair F.: 99776- 
6841/99130-7264. 
Ofereço-me  como marido 
de aluguel. Faço consertos 
gerais em residências (hi-
dráulica, elétrica e etc.). F: 
9.9830-0614 c/ Kiko.
Ofereço-me como motorista 
particular para shows, jan-
tares,  teatro,  casamento, 
batizados, viagens, compras 
em São Paulo entrre outros 
(Com veículos da pessoa) 
24 horas. Tratar com Domin-
gues F.: (19) 99928-4433
Ofereço-me  como Moto-
r ista. 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 grandes portes. 
Tel.: 3936- 4053/ 99804-7578.
Ofereço-me como pedreiro, 
encanador e reformas em ge-
rais (Construção civil) João 
(19)98329-8580.
Ofereço-me p/ trab.como free-
lancer em auxiliar de cozinha, 
balconista de padaria ou sor-
veteria. Renata Aparecida. F.: 
3935-7618.
Ofereço-me para aulas parti-
culares crianças c/ dificuldades 
em alfabetização, idade 4, 5 
e 6 anos. Tratar c/ Rose F.: 
99215-6300.
Ofereço-me para cuidar de 
crianças. Formada em peda-
gogia. Contato. 3834- 8345 / 
99411-7179.
Ofereço-me para fazer faxina 
e passar roupa. Fone: 99595- 
9448 – Sueli.
Ofereço-me para fazer traba-
lhos de corte de grama e limpeza 
de terreno. Tenho máquina. Tra-
tar com Denis (11) 952237579
Ofereço-me para lavar, passar, 
cozinhar, faço faxina etc... Tra-
tar com Jane Rosa F.: 97136-
6492 / 3329-7719.
Ofereço-me para manutenção 
em máquina de costura indus-
trial: Galoneira, Caseadeira, 
Reta, Overloque, 2 Ag, Travete. 
F.: 99212-1731.
Ofereço-me para Motorista 
administrativo (senhor) CNH 
“D”. Bom conhecimento Capital 
e Interior – Fixo ou Freelancer 
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 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 idado ra  de  i do -
so, diurno ou noturno, em 
hospitais e residência. F : 
9.9479-0454 ou .2516-7008
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idosos. 
Possuo referencia. Tratar c/ 
Leni F: 3894-4778. 

Ofereço-me para trabalho 
como Aux. De Enfermagem, 
babá ou cuidadora c/ Coren. 
Disponibilidade de horário. F: 
(19) 3894- 1610 / 98985-8142.
Ofereço-me: Serviço de trans-
porte e remoção com caminhão 
munck e bombeamento de 
concreto. Vai encher sua Lage?  
Faça um orçamento. Precisa 
transportar uma máquina pesa-
da? Serviço com cesto aéreo? 
Faça um orçamento. Tratar 
com Nelson Eugênio F.:(19) 
99618-4334 (Vivo)  - 7818-6548 
(Nextel) Id: 965*12540.
P r o m o ç ã o  P é  +  M ã o 
“R$20,00” .  Selamento de 
Cabelo a partir de R$50,00 
(ganha corte) atendo tam-
bém a domicilio. 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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