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A Prefeitura de Indaiatuba declarou a caducidade e rescindiu o contrato da concessão do serviço público de transporte coletivo no 
munícipio. A decisão está documentada no Decreto 13.153, publicado ontem, 5, em edição da Imprensa Oficial do Munícipio. Pág. 03A

O feriado prolongado do Dia 
de Nossa Senhora Aparecida, 
padroeira do Brasil, celebrado 
na próxima quinta-feira, dia 12, 
deve movimentar a Rodovia SP-
75, que liga Itu à Campinas, e 
passa por Indaiatuba. No trecho 
são esperados 193 mil veículos 
entre a próxima quarta-feira, dia 
11, e domingo, 15.

A Câmara de Indaiatuba 
lançou seu novo portal com 
um novo layout que irá dis-
ponibilizar mais informações 
e transparência à comunidade. 
A adoção das novas ferramen-
tas permite que a Câmara ob-
tenha autonomia tecnológica.

O sistema de monitora-
mento do COI indicou a pas-
sagem de um veículo suspeito 
pela cidade. Segundo levan-
tamento, o veículo Kombi na 
cor branca com placas de São 
Paulo era usada por um bando 
que vinha realizando furtos a 
residências. 

A Aneel anunciou no últi-
mo sábado, dia 29, que a ban-
deira tarifária da conta de luz 
em outubro será a vermelha, 
patamar 2. A tarifa é a mais 
cara do modelo e representa a 
cobrança de taxa extra de R$ 
3,50 a cada 100 Quilowatt-ho-
ra (kWh) consumidos. 

Indaiatuba irá ganhar 
mais uma universidade, a 
Unifae (Centro Universitário 
das Faculdades Associadas 
de Ensino) que irá oferecer, 
inclusive, o curso de medici-
na. A novidade foi anunciada 
na última sexta-feira, dia 29, 
no Museu da Água.

O primeiro jogo da final da 
Copa Integração 2017 acon-
teceu no último domingo, dia 
1º, entre os times Ponte Preta 
x Santa Cruz. A vitória foi da 
equipe Ponte Preta pelo placar 
4x0. Com isso o time obteve 
ampla vantagem para o jogo 
de volta.

O “IPTU Fácil” é uma indi-
cação feita pelo vereador Edval-
do Bertipaglia (PSB) ao prefeito 
Nilson Gaspar (PMDB), que 
consiste na implantação de um 
programa que iria abater parte 
do IPTU e gerar créditos para 
utilizar no comércio da cidade.

Na tarde de ontem, dia 
5, Indaiatuba recebeu a vi-
sita do Secretário de Estado 
de Desenvolvimento Social, 
Floriano Pesaro (PSDB). Na 
ocasião, o secretário apresen-
tou projetos com o objetivo 
de promover novos projetos 
na cidade em relação ao de-
senvolvimento social.
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Feriado da Padroeira 
deve levar 193 mil 
veículos para SP-75

Câmara de 
vereadores lança 
novo portal 

Guarda Civil conduz 
a delegacia trio que 
furtava residências

Conta de luz terá 
cobrança extra no 
mês de outubro

Universidade Unifae 
é homologada pelo 
prefeito Gaspar

Ponte Preta sai na 
frente no primeiro duelo 
da Copa Integração

Vendas no Dia das Crianças deve 
movimentar comércio local

Prefeitura rompe contrato com empresa de 
transporte coletivo

Projeto pode gerar 
desconto no IPTU e 
crédito no comércio local

Secretário de Estado 
de Desenvolvimento 
Social visita Indaiatuba

12º Frutos de Indaiá será no dia 
24 de novembro no Clube 9 

A Associação Comercial de Indaiatuba (Aciai) estima que neste Dia das Crianças, co-
memorado no dia 12 de outubro, as vendas saltem 5%, um aumento se comparado à 
mesma data do ano passado. Ainda segundo a Aciai a principal procura deve ser por 
brinquedos roupas e calçados. Pág. 08A

“Masha e o Urso” é 
atração para 
as crianças 

no Ciaei
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A Fundação Pró-Memória promove durante o mês de outubro atrações especiais para 
o público infantil. O objetivo é oferecer atividades para comemorar o mês das crianças, 
estimulando o desenvolvimento social através de jogos e brincadeiras. Todas as atividades 
são gratuitas e abertas à população. Pág. 12A

CRIANÇAS

Casarão Pau Preto realiza atividades 
especiais para crianças 
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Outubro Rosa: um mês 
para conscientização

O movimento popular Outubro Rosa é comemorado em 
todo o mundo. O nome remete à cor do laço rosa que sim-
boliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama. O 
objetivo do movimento é chamar atenção para a realidade 
atual do câncer de mama e a importância do diagnóstico 
precoce. Segundo o Inca (Instituto Nacional de Câncer), ele 
é o tipo de câncer que mais atinge as mulheres em todo o 
mundo e as estimativas indicam que mais de 50 mil novos 
casos surgirão até o fim do ano.

Aqui na cidade estão programadas diversas atividades 
para conscientizar a população, principalmente, as mulheres 
quanto ao diagnóstico precoce.

Lembrando que quando descoberto precocemente, a 
chance de cura atinge 95%. Por isso, mulheres vamos fazer 
o auto exame e caso sinta alguma mudança na textura, cor, 
e a presença de algum caroço, procure imediatamente o seu 
médico ginecologista.

Porque o outubro é rosa para salvar vidas!

Artigos

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

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.

7 SAB 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

7 SAB 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

8 DOM.   NÃO OPERA

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

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

9 SEG. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

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

9 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

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

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

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

10 TER. 172 B/C Av. Francisco de Paula Leite DEF Nº 975

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

10 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

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

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

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

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

11 QUAR. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia

11 QUAR. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

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

12 QUIN.   FERIADO

12 QUIN.   FERIADO

12 QUIN.   FERIADO

12 QUIN.   FERIADO

12 QUIN.   FERIADO

12 QUIN.   FERIADO

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

13 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

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

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

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

13 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
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Dra. Renata Gonçalves Silva - Especialista em Ortodontia - CROSP 78643
dra.renata@bellesante.com.br - www.bellesante.com.br

Ortodontia Moderna
Olá, pessoal!
Hoje eu vim falar sobre a evolução na minha área de conhecimento: a Ortodontia. 
É certo que mais do que nunca brasileiros e brasileiras buscam pela Estética e pela 

Saúde. Dentes bem alinhados, com a mordida perfeita, não é apenas lindo, mas saudável 
também.

Só que os brasileiros mudaram o seu modo de querer corrigir os dentes. A grande 
maioria não quer mostrar que está com aparelhos fixos e metálicos. E a Ortodontia teve 
que se adaptar ao novo padrão. Hoje existem diversos tipos de aparelhos para corrigir a 
mordida. Os métodos que vou citar abaixo são comprovadamente eficazes, porém sempre 
há a necessidade de se consultar com um especialista para definir qual tipo de aparelho 
é melhor para o seu caso.

Os aparelhos convencionais são aqueles utilizados com maior frequência e pela maioria 
dos Ortodontistas. São braquetes metálicos ou estéticos fixados no arco com amarrilhos 
elásticos (borrachinhas). A maior vantagem dessa técnica é que é o tratamento mais 
econômico financeiramente. Porém há algumas desvantagens também: tratamento mais 
longo, pigmentação das borrachinhas e maior atrito durante o tratamento.

Os Aparelhos Auto-ligáveis são citados em todos os congressos internacionais e na-
cionais de Ortodontia. É uma técnica mais moderna em aparelho fixo. O tratamento é 
realizado com baixíssimo nível de atrito e os braquetes abrem e fecham, dispensando o 
uso das borrachinhas. As vantagens são: menor acúmulo de placa, menor propensão a 
manchas, tratamento com mais conforto. Essa técnica pode também reduzir o tempo de 
tratamento, devido à alta tecnologia do sistema. Existem opções metálicas e estéticas de 
aparelhos auto-ligáveis.

Os Alinhadores são placas removíveis e transparentes. A possibilidade da remoção do 
aparelho possibilita maior conforto durante a alimentação e melhor higienização, além da 
estética super satisfatória. É o tipo de tratamento que normalmente é o mais curto, porém 
há casos em que esse sistema não é recomendado pela complexidade da má-oclusão.

Para saber qual aparelho é mais recomendado para o seu caso, é necessária a avaliação 
com um Especialista experiente nos aparelhos citados.

Tem dúvidas? Estou à disposição!

Você gosta 
de morar em 
Indaiatuba?

Enquete

Sim, porque tem parques legais 
e o sorvete é muito bom
Heloisa Moura, 4 anos

Aqui é bem legal, tem parques 
e animais como as tartarugas 
e os peixes
Leticia Moura, 4 anos

Gosto muito daqui, porque tem 
parques legais e bastante coisa 
pra brincar
Emilly Vitoria Santos, 4 anos

Gosto, pois tem praças, brin-
quedos e os peixes nas praças
Arthur Lima, 3 anos

Gosto muito! Aqui tem bastante 
lojas, parques e muita coisa 
para fazer
Pedro Moura, 6 anos

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.) 

VOCÊ PODE E MERECE
Você em algum momento já teve uma brilhante ideia que falou para um grupo de 

pessoas e apareceu aquele pessimista para dizer: - como você é ingênuo, eu já conheço 
esta historia e isso jamais dará certo, você é muito pequeno, tem poucos recursos,  será 
impossível ter bons resultados e  chegares onde você quer chegar. Como tinha o objetivo 
bem definido e uma vontade enorme, superou os obstáculos,  realizou e conquistou o que 
queria. É óbvio que depois te disseram que teve sorte na vida. Havia  uma gota em uma 
nascente de rio. Era uma simples gota, nada mais que isso. Mas em sua insignificância 
tinha uma utopia, um sonho. Sonhava em um dia, após vencer a correnteza e chegar ao 
encontro das águas, virar mar. Ora, quanta pretensão! Uma gota, uma simples gota, que-
rendo virar mar... Era difícil, sabia ela, porém não impossível. E agarrando-se nesse fio de 
esperança seguiu o seu curso natural de rio, sempre pensando no dia em que certamente 
encontraria o oceano. Desafios foram surgindo: pedras, evaporação, galhos, entre outros 
obstáculos, mas ela nunca desistia. Outras gotas que partiram com ela não chegaram ao 
fim, ficaram pelo caminho. Esta porém, talvez pela sua persistência, pela fé que tinha, 
de uma forma ou de outra sabia que um dia chegaria lá; e de fato, chegou. Venceu todos 
os obstáculos, chegou ao encontro das águas e finalmente realizou seu grande sonho. 
Hoje aquela gota, aquela ínfima gota, é mar. Graças à sua persistência conseguiu o que 
era considerado uma utopia, uma pretensão incomensurável. Não importa, hoje aquela 
gota é mar. Você também pode ser mar, só depende de si próprio. Você pode ser como 
aquelas gotas que ficaram pelo caminho, ou como a gota que protagonizou esta história. 
Só depende de você! Venha para o treinamento da Signa Treinamentos, dias 20.21 e 
22.10.2017que te ajudaremos a mudar seu modo de pensar, te fornecendo ferramentas 
para  conquistar o que mais quer na vida. Ligue 019-3875.7898/99214.2100, fale com 
a Paula ou www.signatreinamentos.com.br TREVISAN JOSÉ
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Prefeitura rompe contrato com 
empresa de transporte coletivo

JME

Contratação emergencial garantirá serviço até conclusão de nova licitação
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Prefeitura deve providenciar em 30 dias a contratação emergencial de uma empresa de transporte coletivo 
pelo prazo de 180 dias

A Prefeitura de Indaia-
tuba declarou a ca-
ducidade e rescin-

diu o contrato da concessão 
do serviço público de trans-
porte coletivo no munícipio. 
A decisão está documentada 
no Decreto 13.153, publicado 
ontem, dia 5, em edição da 
Imprensa Oficial do Muní-
cipio. O Decreto ainda esta-
belece o dia 1º de dezembro 
de 2017 para a retomada do 
serviço pela Administração 
Municipal. 

Assim sendo, a Prefeitura 
deve providenciar em 30 dias 
a contratação emergencial de 
uma empresa de transporte 
coletivo pelo prazo de 180 
dias, até que seja concluído 
o processo licitatório para a 
escolha da nova empresa que 
terá a concessão do serviço.

A decisão de rescindir 
o contrato foi feita após o 
parecer do órgão jurídico do 
munícipio, a partir de uma 
análise jurídico-técnica mi-
nuciosa que seguiu todos os 

trâmites legais e respeitou o 
amplo direito de defesa da 
concessionária Viação Rá-
pido Sumaré, que integra o 
grupo VB Transportes. 

O parecer jurídico favo-

rável à caducidade levou em 
conta as graves infrações 
contratuais apontadas, que 
causaram oscilações técnico-
-operacionais como paralisa-
ções, excesso de quebras de 

veículos e aumento de autu-
ações, apreensões e retenção 
de veículos por mal estado 
de conservação. Também 
foi considerado o fato da 
empresa não ter feito a substi-
tuição de veículos com idade 
individual superior a máxima 
estabelecida em contrato e 
o aumento de acidentes de 
trânsito, comprometendo 
a qualidade, pontualidade, 
conforto e segurança dos 
usuários do serviço.  

“Ouço reclamações da 
população com relação à 
qualidade do transporte pú-
blico desde o período elei-
toral. Temos reclamações 
constantes de pessoas que 
perdem horário de serviço 
por conta dos atrasos dos 
ônibus, de viagens que não 
são feitas em determinadas 
linhas, e até de desconten-
tamento de funcionários, o 
que também acaba refletin-
do na qualidade do serviço 
prestado”, relatou o prefeito 
Nilson Gaspar (PMDB). 

Conforme parecer jurídi-
co, na defesa a concessioná-
ria não nega a existência das 
irregularidades apontadas 
no processo e apenas alega o 
direito de um “ficto” período 
de transição de 180 dias para 
a assunção do serviço de 
transporte coletivo. 

 
Histórico

Gaspar anunciou no dia 27 
de julho a decisão de abertura 
de um processo adminis-
trativo para declaração de 
caducidade do contrato com 
a Viação Rápido Sumaré, do 
grupo VB Transportes.

Na época, o prefeito apon-
tou que a decisão foi motiva-

da em razão da inadimplência 
e descumprimento de cláusu-
las contratuais. “Os ônibus 
quebram com frequência, 
não recebem a manutenção 
devida e estão com as do-
cumentações irregulares. 
Temos muitas reclamações 
com relação ao transporte 
coletivo da cidade e não vou 
mais permitir que a popula-
ção seja prejudicada desta 
forma”, declarou.

O item IV da notificação 
apresentada pela administra-
ção municipal à empresa afir-
ma que “(...) foi certificada 
uma série de infrações con-
tratuais causando oscilações 
técnico-operacionais, como 
paralisações, excesso de que-
bras de veículos e aumento 
de autuações, apreensões e 
retenção de veículos por mal 
estado de conservação (CTB) 
e por apresentar item de segu-
rança impeditivo à operação 
e não substituição de veículo 
com idade individual supe-
rior à máxima estabelecida e 
aumento de acidentes de trân-
sito com e sem vítima (vítima 
fatal), que comprometeram 
de modo direto na qualida-
de, pontualidade, conforto 
e segurança dos usuários do 
serviço público de transporte 
coletivo de passageiros do 
Município de Indaiatuba”.

Além disso, a multa que 
a empresa vem tomando, 
diariamente, por quebra de 
contrato gera em torno de 
R$ 1.690.500,00, sendo que 
R$ 842.500,00 já estão em 
Dívida Ativa. 

Até o fechamento desta 
edição não obtivemos retorno 
da Rápido Sumaré, do Grupo 
VB Transportes.

Secretário de Estado de Desenvolvimento Social visita 
Indaiatuba

PROJETOS

Na tarde de ontem, dia 5, 
Indaiatuba recebeu a visita do 
Secretário de Estado de De-
senvolvimento Social e Depu-
tado Federal, Floriano Pesaro 
(PSDB). Na ocasião, o secre-
tário se encontrou com o pre-
feito Nilson Gaspar (PMDB) 
com o objetivo de promover 
novos projetos na cidade em 
relação ao desenvolvimento 
social.

Em coletiva de imprensa, 
Pesaro apresentou dados e 

elogiou a saúde pública do 
munícipio. “A saúde de In-
daiatuba é uma referência e os 
indicadores são muitos bons. 
Com isso, a cidade se encontra 
na 40ª posição em desenvolvi-
mento humano”, disse.

O secretário também mos-
trou números do programa 
Bolsa Família no estado de 
São Paulo e disse que em 
Indaiatuba cerca de 67% das 
famílias estão cadastradas em 
dia e cinco pontos estão espa-

lhados pela cidade.
Além disso, Pesaro apre-

sentou seus projetos para o 
munícipio. “Indaiatuba irá en-
trar na segunda fase do projeto 
Criança Feliz, que tem como 
público alvo crianças de 0 a 6 
anos”, conta. 

Também foi anunciado em 
coletiva que Indaiatuba irá 
receber uma emenda de 500 
mil reais para serem investidos 
na saúde.

O Secretário de Estado 

ainda anunciou que tem pro-
jeto para se candidatar para 
Governador do Estado. “Em 
Indaiatuba tive mais de mil 
votos para deputado e por isso 
tenho uma dívida com essa 
cidade. Meu partido não tem 
um candidato para a eleição, 
que será pra mim umas das 
mais difícil do Brasil, e eu 
me sinto preparado e pronto 
para somar e dar sequência 
nos bons governos que tenho 
feito”, finaliza.
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Alunos do Colégio Montreal se divertem reutilizando materiais
ATIVIDADE

Feriado da Padroeira deve levar 193 
mil veículos para rodovia SP-75

AB COLINAS

DIVULGAÇÃO

O feriado prolongado deve movimentar as rodovias administradas pela AB Colinas com 615 mil veículos
DENISE KATAHIRA
Especial para o Mais Expressão
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Alunos do Colégio Montreal fabricam brinquedos reutilizando materiais

O feriado prolongado 
do Dia de Nossa 
Senhora Aparecida, 

padroeira do Brasil, celebra-
do na próxima quinta-feira, 
dia 12, deve movimentar 
a Rodovia SP-75, que liga 
Itu à Campinas, e passa por 
Indaiatuba. No trecho são 
esperados 193 mil veículos 
entre a próxima quarta-feira, 
dia 11, e domingo, 15. Em 
toda sua extensão as rodo-
vias administradas pela AB 
Colinas devem receber 615 
mil veículos.

O motorista que não deseja 
enfrentar tráfego intenso na sa-
ída para o feriado, deve evitar 
pegar a estrada entre 6h às 12h 
da quinta. Durante a volta, o 
horário de maior movimento 
promete ser entre 12h e 18h 
do domingo.

No feriado da Independên-
cia, passaram pela Rodovia 
SP-75, 216 mil veículos e 
foram registrados 11 aciden-
tes com sete pessoas feridas e 
uma vítima fatal. Nas rodovias 

administradas pela AB Colinas 
foram registradas um movi-
mento de 684 mil veículos en-
tre os dias 6 e 10 de setembro. 
No total foram contabilizados 
25 acidentes com 18 pessoas 
feridas e duas vítimas fatais.

A Prefeitura não funciona-
rá no dia 12, assim como na 
sexta-feira, dia 13, que será 
ponto facultativo na Prefei-
tura, fundações e autarquias 
municipais.

Como de costume, a Se-
cretaria de Saúde manterá o 
plantão da UPA-24h (Unidade 
de Pronto Atendimento) do 
Jardim Morada do Sol, loca-
lizada na avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, para 
reforçar o Pronto Atendimento 
do Haoc (Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo).

O plantão do Departamento 
Odontológico nas dependên-
cias da UPA-24h será realiza-
do no feriado, das 7h às 12h, e 
na sexta-feira, das 7h às 15h. A 
Farmácia Unificada, localizada 
na rua Regente Feijó, bairro 
Cidade Nova, não atenderá 
no feriado, mas funcionará 
normalmente na sexta-feira, 
dia 13, das 8h às 17h. 

Construir o próprio brin-
quedo, resgatar a arte de 
brincar, entender a impor-
tância de reutilizar materiais 

e preservar o meio ambiente. 
Estes são alguns dos objeti-
vos das atividades propostas 
aos alunos do Período Inte-

gral do Colégio Montreal.
A partir de rodas de con-

versa a respeito da importân-
cia da preservação do meio 
ambiente e da possibilidade 
de reutilizar materiais que 
iriam para o lixo, os alunos 
descobriram que poderiam se 
divertir e, ao mesmo tempo, 
ajudar a preservar o nosso 
planeta. “Foi importante 
para proporcionar aos alunos 
a oportunidade de ampliar 
seus conhecimentos através 
de atividades lúdicas. Eles 
desenvolveram sensibili-

Não haverá expediente no 
Poupatempo de Indaiatuba 
apenas no feriado. Na sexta e 
sábado o serviço funcionará 
normalmente. 

Entre os serviços de infra-
estrutura urbana mantidos pe-
las secretarias de Urbanismo e 
Meio Ambiente e de Obras e 
Vias Públicas, os plantões do 
feriado prolongado incluirão 
as equipes de manutenção 
elétrica e de trânsito, limpeza 
nas praças, coleta de lixo, lim-
peza dos banheiros públicos, 
cemitérios e feiras livres. 

As estações do Projeto 
Ecobike localizadas no Par-
que Ecológico não abrem no 
feriado e funcionarão nor-
malmente na sexta-feira, sá-
bado e domingo. Lembrando 
que aos sábados e domingos 
somente as estações do Par-
que Ecológico ficam abertas. 

O Bosque do Casarão Pau 
Preto estará aberto no feriado 
e na sexta-feira das 9h às 12h 
e o Museu das 13h às 17h.  No 
sábado o Bosque e o Museu es-
tarão abertos das 9h às 17h e, no 
domingo, os visitantes poderão 
aproveitar o Bosque das 9h às 
12h e o Museu das 13h às 17h. 

O Bosque do Saber não 
abrirá apenas na sexta-feira, que 
é ponto facultativo. No feriado, 
sábado e domingo o espaço 
estará aberto das 8h às 17h. 

O Museu da Água abrirá 
normalmente no feriado, 
sexta, sábado e domingo, das 
9h às 16h, e fecha na segunda 
para manutenção. 

As equipes de plantão 

do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) farão 
o atendimento emergencial 
da população pelo telefone 
0800-7722195. 

Não haverá mudanças no 
plantão normal dos serviços 
operacionais da Guarda Civil, 
ligada à Secretaria de Segu-
rança Pública. O telefone da 
Guarda para emergência é 153, 
da Polícia Militar é 190, do 
Corpo de Bombeiros, 193 e da 
Central de Ambulâncias, 192.

Shopping
O Shopping Jaraguá irá 

funcionar normalmente no 
feriado, das 12h às 18h, assim 
como no domingo. Na sexta 
e sábado as lojas funcionarão 
das 10h às 22h e a alimentação 
e lazer das 11h às 22 horas.

Já o Polo Shopping terá um 
horário diferenciado. No dia da 
Padroeira as lojas funcionarão 
das 14h às 20h e a alimentação 
e lazer das 11h às 22h. 

O Parque Mall, bem como 
algumas lojas e serviços, estará 
fechado para atendimento ao 
público na próxima quinta-fei-
ra, dia 12 de outubro. Apenas a 

academia Smart Fit irá funcio-
nar em horário especial, bem 
como as lojas do Deck Gourmet 
que têm abertura facultativa.

O shopping retoma as 
atividades na sexta-feira, dia 
13, e prossegue sua progra-
mação normal de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 20h; aos 
sábados das 9h às 16h; e sem-
pre fechado aos domingos. 

Assim como o shopping, 
o Poupatempo e o Detran-
-SP também suspenderam os 
serviços no feriado. O aten-
dimento será normalizado no 
dia seguinte e segue das 8h às 
17h, de segunda a sexta; e aos 
sábados das 8h às 12h. 

Os cartórios de Registro 
de Imóveis e o de Notas, 
Protestos de Letras e Títulos 
– Tabelionato Mesquita tam-
bém não terão expediente no 
dia 12. O atendimento retorna 
no dia seguinte e prossegue 
naturalmente de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 16h e das 
9h às 17h, respectivamente.

Os serviços na agência do 
banco Itaú estarão suspensos 
no feriado e estarão disponí-
veis normalmente na sexta. 

dade, raciocínio lógico e a 
capacidade de concentração. 
Foram incentivados a traba-
lhar em equipe, aprenderam 
a valorizar a coleta seletiva 
e a reutilização de mate-
riais para a confecção de 
brinquedos. Eles adoraram 
a experiência!”, afirma a re-
creacionista, Cleide Batista.

Cleide conta que dentre 
os brinquedos confecciona-
dos pelos alunos estão o jogo 
da velha, dominó, vai e vem, 
bilboquê, jogo de chá, jogo 
de boliche, telefones e robôs. 

Em toda sua extensão as rodovias 
administradas pela AB Colinas 
devem receber 615 mil veículos
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12º Frutos de Indaiá 
será no dia 24 de 
novembro
Considerado o melhor evento de premiação de Indaiatuba, o Frutos de Indaiá acontecerá no Clube 9 de Julho

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

ARQUIVO JME

RODRIGO CAMPOS
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Universidade Unifae é 
homologada pelo prefeito 
Nilson Gaspar

EDUCAÇÃO

Prefeito Nilson Gaspar anuncia homologação de universidade para Indaiatuba

O Frutos de Indaiá 2017 
será realizado no dia 
24 de novembro no 

salão social do Clube 9 de 
Julho e promete superar as 
expectativas dos premiados 
e convidados, que nos anos 
anteriores ficaram muito sa-
tisfeitos.

Faltando 49 dias, a noite de 
premiação já está toda orga-
nizada e conta com parceiros 
que estão desde o primeiro 

ano, como é o caso da empresa 
de Vallet – Open Parking e o 
serviço de ambulância e ser-
viços de saúde e emergência 
- Sanare Saúde. “Iremos man-
ter os serviços prestados com 
excelência na edição do ano 
passado devido a sua eficiência 
e aprovação dos participantes, 
quanto aos novos parceiros, 
estão vindo para aprimorar a 
qualidade do evento”,  afirma 
o empresário e presidente do 
Grupo Mais Expressão, Ad-
milson Redecopa.

O 12º Frutos de Indaiá 
tem como objetivo principal o 

recebimento do troféu, que os 
empresários eleitos em pesqui-
sa feita com a população e lei-
tores do jornal, receberão das 
mãos do presidente do Grupo 
e do diretor Alan de Santi. 
Troféu esse, que simboliza o 
reconhecimento de seus tra-
balhos prestados à população 
durante o ano de 2016.

E para fechar a noite com 
chave de ouro, a premiação 
contará com um show da Ban-
da Roupa Nova que conta com 
36 anos de carreira, dezenas 
de sucessos lançados e uma 
agenda de shows ininterrupta. 

Roupa Nova possui em 
sua lista inúmeras músicas em 
novelas como “Canção de Ve-
rão”, “Dona”, “Coração Pira-
ta”, “Whisky a Go Go”, entre 
outras. A banda já lançou 37 
CD´s e 5 DVD´s e alcançou 
a impressionante marca dos 
mais de vinte milhões de có-
pias vendidas.

O último trabalho do grupo 
foi lançado em 2016, com o 
CD e DVD “Todo amor do 
mundo” que de uma forma 
conceitual trouxe a história do 
início da carreira que se passa 
nos anos 60.

Indaiatuba irá ganhar mais 
uma universidade, a Unifae 
(Centro Universitário das Fa-
culdades Associadas de Ensi-
no) que irá oferecer, inclusive, 
o curso de medicina.

A novidade foi anunciada 
na última sexta-feira, dia 29, 
no Museu da Água e contou 
com a presença do Secretário 
de Estado da Educação, José 
Renato Nalini, do Deputado 
Estadual, Rogério Nogueira 
(DEM), do vice-prefeito, Dr. 
Tulio José Tomass do Couto, 
do Reitor da Universidade, 
Francisco de Assis Carvalho 
Arten, além de vereadores, 
representando o legislati-
vo municipal, diretores de 
hospitais locais, entre outras 
autoridades.

A vinda de um campus da 
instituição de ensino para In-
daiatuba foi homologada junto 
ao Governo do Estado após 
aprovação da proposta pela 
Câmara Técnica da Secretaria 

de Estado da Educação e pelo 
Conselho de Educação Esta-
dual. A partir de agora, serão 
definidas questões práticas, 
como a localização, demais 
cursos que serão implantados 
no município e início das 
atividades, previstas para o 
segundo semestre de 2018.

Segundo o reitor, a Unifae 
é uma das universidades mais 
antigas do estado de São Pau-
lo, e nos últimos anos foi ava-
liada como uma das melhores 
do Brasil. “Trata-se do modelo 
público/privado, no qual há o 
pagamento de mensalidade, 
mas também a oferta de bolsas 
de estudo para as pessoas com 
menor condição. É o mesmo 
aplicado por instituições de 
renome internacional. Em 
contrapartida, oferecemos 
serviços gratuitos para a po-
pulação, como por exemplo, 
atendimentos médicos e com 
psicológicos, sem onerar os 
cofres públicos”, explicou.

Faltando 49 dias, a noite de premiação 
já está toda organizada e acontece no 
dia 24 de novembro
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“IPTU Fácil” pode gerar 
desconto no IPTU e 
crédito no comércio local
Indicação foi feita pelo vereador Edvaldo Bertipaglia (PSB) ao prefeito Nilson Gaspar (PMDB)

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ARQUIVO PESSOAL

Câmara tem novo portal 
que disponibiliza decisões 
praticamente em tempo real

PORTAL

Câmara de vereadores de Indaiatuba lança novo portal

O “IPTU Fácil” é uma 
indicação feita pelo 
vereador Edvaldo 

Bertipaglia (PSB) ao prefei-
to Nilson Gaspar (PMDB), 
que consiste na implantação 
de um programa que iria 
abater parte do IPTU e ge-
rar créditos para utilizar no 

comércio da cidade.
O programa teria empre-

sas parceiras e cadastradas 
no “IPTU Fácil” e  quando 
o consumidor realizar al-
guma compra em uma das 
empresas cadastradas seria 
depositado, no cartão, uma 
quantia entre 2% até 5%, 
dependendo do acordo que o 
comércio tiver optado. Desta 
forma, metade do valor seria 

utilizado para descontar do 
IPTU, e outra metade seria 
para utilizar como crédito no 
próprio comércio local. 

“O projeto não terá ne-
nhum custo para o municí-
pio, muito pelo contrário, 
adiantará o recebimento do 
IPTU por parte da prefeitura. 
Além disso, é uma medida 
para estimular o comércio 
local, incentivando os mo-

radores a consumirem na 
cidade, movimentando a 
economia do município” 
avalia o vereador.

De acordo com o Berti-
paglia, não será necessário 
criar um Projeto de Lei 
(PL), pois não traz gastos 
à prefeitura, nem altera sua 
arrecadação. Assim como 
não aumenta ou cria taxas 
para a população. Caso a 
indicação seja acatada pelo 
prefeito, será aberto um cha-
mamento público, em que a 
prefeitura fará convênio com 
uma empresa especializada, 
que fará o cadastramento 
das empresas interessadas e 
os moradores que quiserem 
fazer parte do programa.  
“Acredito na implantação 
do projeto. O prefeito tem 
demonstrado muita preocu-
pação na área econômica, 
no comércio e na indústria. 
Dependemos desses setores 
para voltar a crescer através 
da geração de empregos e 
renda”, destaca.

Na Região Metropoli-
tana de Campinas (RMC), 
Hortolândia também utiliza 
um sistema similar a esta 
indicação.

A Câmara de Indaiatuba 
lançou seu novo portal (www.
indaiatuba.sp.leg.br) com um 
novo layout que irá disponi-
bilizar mais informações e 
transparência à comunidade.

A adoção das novas ferra-
mentas permite que a Câmara 
obtenha autonomia tecnoló-
gica, ou seja, abolir despe-
sas com aluguel de software, 
possibilitando o investimento 
dos recursos públicos em uma 
solução própria, sem risco de 
descontinuidade.

A mudança técnica ficou a 
cargo da empresa OpenLegis, e 
todas as alterações foram feitas 
em conjunto com o chefe do 
Departamento de Informática 
da Câmara, José Fábio Rosa. 
“A grande novidade é que o 
novo Portal não muda apenas 
para o público externo, mas 
altera a forma como as infor-
mações tramitarão dentro da 
própria Câmara”, explica.

Além do novo visual, mais 

moderno e de fácil navegação, 
que pode ser acessado via ta-
blets e smartphones, o Portal 
foi elaborado para aproximar 
ainda mais o cidadão do Poder 
Legislativo, de forma ágil e 
fácil. Novas abas, destinadas a 
públicos específicos, também 
são novidade. Na área “Agenda 
de Eventos”, o internauta vai 
poder saber tudo o que ocorre 
nos dois Plenários da Casa.

Outra nova aba dentro do 
Portal é o “Visite a Câmara”, 
que permite que escolas, enti-
dades do 3º setor ou qualquer 
pessoa possa agendar visitas ao 
Palácio Votura, sede do Poder 
Legislativo de Indaiatuba.

“É só preencher um for-
mulário, dizendo qual o inte-
resse da visita, que pode ser 
individual ou em grupo e que 
permite, inclusive, que o inte-
ressado aponte até mesmo qual 
vereador gostaria que acompa-
nhasse a visita”, explica Mário 
Cobianchi, chefe de gabinete.

O programa “IPTU 
Fácil” é indicação do 
vereador Edvaldo 
Bertipaglia (PSB)

REPRODUÇÃO
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Vendas no Dia das 
Crianças deve movimentar 
comércio local

VENDAS

economia

Conta de luz terá 
cobrança extra no 
mês de outubro
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O custo extra é de R$ 3,50 para cada 100 kWh; É a primeira vez que é utilizado o patamar 2 da bandeira vermelha

DA REDAÇÃO
maisexpressao@mais-
expressao.com.br

GUILHERME LIBERALESSO

Comércio está otimista com as vendas para o Dia das CriançasA A g ê n c i a 
Nacional 
d e  E n e r -

gia Elétrica (Aneel) 
anunciou no úl t imo 
sábado, dia 29, que a 
bandeira tarifária da 
conta de luz em outu-
bro será a vermelha, 
patamar 2. A tarifa é 
a mais cara do modelo 
e representa a cobrança de 
taxa extra de R$ 3,50 a cada 
100 Quilowatt-hora (kWh) consumidos. Em setembro, 
a bandeira tarifária foi amarela, com taxa extra de R$ 2 
para cada 100 kWh de energia consumidos.

A conta de luz vem acompanhada de uma determinada 
bandeira, que irá indicar o valor da cobrança extra para 
cada 100 kWh de consumo: bandeira verde (sem taxa 
extra); bandeira amarela (taxa extra de R$ 2); bandeira 
vermelha patamar 1 (taxa extra de R$ 3); ou bandeira 
vermelha patamar 2 (taxa extra de R$ 3,50).

Desde que a bandeira vermelha passou a ter dois pa-
tamares, 1 e 2, em janeiro de 2016, esta é a primeira vez 
que o nível mais alto é acionado. Isso ocorre devido à 
necessidade do governo de ligar as usinas termelétricas, 
já que a demanda por energia está elevada, e somente as 
usinas hidrelétricas não comportam a produção necessária. 

O principal fator que culminou para o aumento, é que 
setembro foi um mês extremamente seco e com pouca 
chuva, diminuindo, assim, a vazão de água, e acabando 

por comprometer a produção de energia hidrelétrica.
“Em função do regime hidrológico muito crítico, este 

setembro foi o pior mês de setembro, do ponto de vista 
da vazão, da série histórica do setor elétrico”, explica o 
diretor-presidente da Aneel, Romeu Rufino. Apesar do 
alerta, Rufino disse que não há risco para o abastecimento 
de eletricidade, ou seja, o país não corre risco de enfrentar 
um racionamento de energia, nem apagões.

Na semana passada, o Comitê de Monitoramento do 
Setor Elétrico (CMSE), ligado ao Ministério de Minas e 
Energia, havia decidido não acionar as usinas termelétricas 
mais caras, o chamado “despacho fora da ordem de méri-
to”, mas aprovou, se necessário, o aumento da importação 
de energia elétrica da Argentina e do Uruguai “na medida 
em que for possível”.

Na reunião, o CMSE também decidiu retomar a opera-
ção de três usinas termelétricas que estão paradas. Segun-
do o comitê, as usinas de Araucária, Cuiabá e Termonorte 
II “são capazes de produzir energia a preços mais compe-
titivos se comparados com os de outras usinas térmicas”.

Economia 
Além disso, a Aneel também realizará uma campa-

nha de conscientização do uso da energia elétrica. Entre 
as recomendações que a agência fará, estão a de usar 
a temperatura morna do chuveiro e tomar banhos mais 
curtos, de até cinco minutos; diminuir ao máximo a utili-

zação de ar-condicionado e 
não deixar portas e janelas 
abertas em ambientes com 
o equipamento; não co-
locar alimentos quentes e 
deixar a porta da geladeira 
aberta apenas o tempo que 
for necessário; e utilizar 
iluminação natural ou lâm-
padas econômicas, além de 
apagar a luz ao sair de um 
cômodo.

A Associação Comercial 
de Indaiatuba (Aciai) estima 
que neste Dia das Crianças, 
comemorado no dia 12 de 
outubro, as vendas saltem 
5%, um aumento se compa-
rado à mesma data do ano 
passado. Ainda segundo a 
Aciai a principal procura 
deve ser por brinquedos rou-
pas e calçados. 

O ano de 2016 foi um 
ano difícil para o mercado, 
e mesmo em datas come-
morativas, como o Dia das 
Crianças, as vendas não fo-
ram as melhores. Entretanto, 
2017 está se mostrando mais 
promissor, e o comércio pa-
rece estar mais otimista para 
esse ano.

Como é o caso do Sho-
pping Jaraguá que acredita 
que as vendas aumentem 
em torno de 3% em rela-
ção à 2016, com aposta nos 
brinquedos como principal 
produto, principalmente os 
que foram lançados na última 

Feira Brasileira de Brinque-
dos (Abrin).

O Polo Shopping também 
acredita no crescimento das 
vendas, sendo um aumento 
em torno de 7,3% em re-
lação ao ano passado. Os 
principais produtos que são 
esperados para venda são os 
associados com personagens 
de desenhos. O marketing do 
shopping também se mos-
tra otimista em relação aos 
produtos eletrônicos como 
tablets e skates elétricos que 
são muito procurados nessa 
data.

De acordo com Vanessa 
Gouveia, coordenadora ge-
ral da Brinquedolândia, as 
vendas já começaram a au-
mentar: “Esperamos que este 
ano as vendas aumentem 3% 
em relação ao ano passado. 
As vendas já estão subindo, 
e esperamos que aumentem 
mais, pois muitas pessoas 
deixam para comprar na 
véspera do feriado”, conta.
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Conceição Gás e Água: 
qualidade e preço justo
Empresa é fornecedora da Ultragaz e oferece atendimento rápido e de qualidade para seus clientes

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Objetivo classifica cinco equipes para o torneio 
Brasil de robótica

CLASSIFICAÇÃO

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

GUILHERME LIBERALESSO

DIVULGAÇÃO

A Conceição Gás e Água está localizada na Avenida Conceição, 2276, bairro Cidade Nova II

Equipes do Objetivo premiadas e classificadas para o nacional do Torneio Brasil de Robótica

A Conceição Gás e 
Água já está no mer-
cado de Indaiatuba 

há duas décadas, e a atual 
administração está à frente da 
empresa há mais de 10 anos. 
Embora tenha mudado seu 
fornecedor neste ano, pas-
sando da Nacional Gás para 
a Ultragaz, a administração 
e os funcionários da empresa 
continuam os mesmos.

De acordo com Camila 
Ribeiro, gerente da Concei-
ção Gás, a mudança ocorreu 
para oferecer um produto 
de maior qualidade. “Com 
o mesmo preço, podemos 
oferecer um produto melhor, 
mais reconhecido no mercado, 
conseguindo, assim, aumen-
tar o custo benefício para os 
clientes”, explica.

Para agilizar seu atendi-
mento, a empresa conta com 
nove entregadores e duas 
atendentes que irão garantir 
uma entrega rápida. “As pes-
soas nos ligam fazendo pedido 
bem no momento em que es-
tão cozinhando algo, portanto 
precisam de entregas rápi-
das, e disponibilizamos essa 
grande equipe para atender 
as necessidades do cliente”, 
comenta Camila.

Além disso, a equipe é 
treinada para auxiliar em qual-
quer problema que os clientes 

tiverem, indo até à residência 
para atender as demandas.

O país passa por uma di-
fícil crise, e recentemente a 
Petrobras anunciou o aumento 
de R$ 1,55 no imposto sobre 
o gás. Para não repassar o 
aumento ao consumidor, a 
Conceição Gás e Água dimi-
nuiu seu lucro, arcando com 
o custo do aumento do preço.

Camila alerta que é im-
portante ficar atento à marca 
de gás que está comprando, 
pois é um produto perigoso. 
“Há vendedores clandestinos 
na cidade, portanto, é melhor 
desembolsar mais dinheiro 

e garantir um produto mais 
seguro e que ofereça maior 
respaldo aos compradores”, 
disse.

A empresa também tra-
balha com a venda de água, 
sendo seus produtos da Bo-
nafont e da Raiz da Serra. A 
Bonafont é uma das marcas 
mais bem conceituadas de 
água do país, sendo indicada 
até mesmo por médicos para 
alguns tratamentos.

A Conceição Gás e Água 
está localizada na Avenida 
Conceição, 2276, bairro Cida-
de Nova II.  Para informações 
(19) 3894-4103, 3835-5052, 

3894-6444 e 3834-1726.

Sorteio de Prêmios
A Conceição Gás e Água 

irá sortear no final do ano 
dois prêmios para os que 
adquirirem um botijão P13 
de cozinha. Para cada botijão 
comprado, o comprador ganha 
1 cupom. No dia 30 de de-
zembro, às 17 horas, ocorrem 
dois sorteios: O primeiro é um 
fogão Eletrolux de 5 bocas, e 
o segundo é um cooktop de 
também 5 bocas. A promo-
ção teve início no dia 1 de 
outubro, e vai até o dia 30 de 
dezembro às 16 horas.

Cinco equipes representarão o Colégio Objetivo In-
daiatuba na etapa nacional do Torneio Brasil de Robótica 
(TBR). A classificação aconteceu na fase regional São 
Paulo disputada no no último sábado, dia 30 de setembro. 
Todas as equipes do Colégio Objetivo Indaiatuba foram 
classificadas para a etapa Nacional, que será disputada nos 
dias 2 e 3 de dezembro, em Uberlândia-MG.

O TBR reuniu 30 equipes do estado de São Paulo, com partici-
pação de cidades como Indaiatuba, Jundiaí, Campinas, São Paulo, 
São Vicente, entre outras. Na categoria Middle as duas equipes 
do Objetivo conquistaram troféus: 1º lugar em Mérito Científico 
para a Catchau Queens e 1º lugar em Tecnologia e Engenharia 
para Catchau Kings. A equipe Bazinga, que disputou na categoria 
High, conquistou o 1º lugar em Tecnologia e Engenharia. 
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Mulher morre baleada 
no bairro Videiras
A suspeita é que a auditora, Cátia Cristina Sccoco, foi baleada após uma tentativa de roubo
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Trator prensa mulher contra muro

Acidente de moto fere 
três em cruzamento 

Guarda Civil conduz 
à delegacia trio que 
furtava residências

ACIDENTE

COLISÃO

FURTO

Uma mulher morreu 
após ser baleada em 
uma suposta ten-

tativa de roubo. A vítima, 
a auditora Cátia Cristina 
Sccoco, 36 anos, morava no 
bairro Videiras e foi morta 
na noite de domingo, dia 1º.

De acordo com infor-
mações, a Guarda Civil foi 
acionada para atender uma 
ocorrência de acidente de 
trânsito, por volta das 22h40, 
que registrava que a motorista 
perdeu o controle do carro 
após ser atingida por um tiro.

Ainda segundo infor-
mações a motorista, possi-
velmente, tentou fugir do 
assalto dando ré e acabou 
se colidindo com um poste. 
Porém, somente quando a 
vítima foi atendida no Hos-
pital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc), que foi 
possível afirmar que Cátia 
havia sido baleada.

O local foi isolado por 
agentes do Grupo Ambien-
tal (GAM) da  Guarda Civil  
para ser periciado pela Pe-
ricia Técnica de Campinas. 
Nenhum suspeito foi identi-
ficado e o caso é investigado 
pela Polícia Civil.

Auditora perdeu o 
controle do carro 
após ser baleada

Acidente aconteceu na rua Joana 
Bernadin Brizola no bairro Brizola

Um acidente envolvendo 
um trator  deixou  uma mulher 
ferida na manhã de ontem, dia 
5, pela rua Joana Bernadin 
Brizola no bairro Brizola. De 
acordo com uma testemunha, 
ela fazia limpeza em uma cal-
çada e o trator desceu impren-
sando a vitima contra o muro.

A acidentada faz parte do 
quadro de funcionários da 
Prefeitura Municipal e ope-
rava a máquina. O Serviço 
Médico de Emergência foi 
acionado e após os primeiros 
socorros, a encaminhou ao 
Hospital Santa Ignês. A Polí-
cia Militar fez o atendimento 
da ocorrência.

Dois motociclistas bateram 
em um cruzamento da avenida 
Presidente Kennedy com a 
Presidente Vargas na tarde de 
domingo (1º). Com a batida, 
três vítimas  foram arremes-
sadas ao solo, ficando feridas.

Socorristas do Corpo 
de Bombeiros e do Serviço 
de Emergência Municipal 
prestaram atendimentos às 
vítimas, que foram encami-

nhadas para o Pronto socor-
ro do Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc).

Segundo informações 
da Guarda Civil,  não se 
sabe quem cruzou o sinal 
vermelho. De acordo com 
testemunhas, o semáforo 
apresentava pane no mo-
mento da colisão devido 
a uma queda de energia, e 
estaria verde para os dois.

Na terça-feira (03), por 
volta das 10h, o sistema de mo-
nitoramento do COI (Centro 
de Operações e Inteligência) 
indicou a passagem de um 
veículo suspeito pela cidade. 
Segundo levantamento reali-
zado pelo Setor de Inteligência, 
o veículo Kombi da cor branca 
com placas de São Paulo era 
usada por um bando que vinha 
realizando furtos à residências. 
De imediato, todas as viaturas 
foram avisadas e iniciaram um 
cerco para abordar o veículo.

A abordagem foi realizada 
no Parque das Nações e con-

tou com as viaturas da ROMI 
(Ronda Ostensiva com Moto-
cicletas de Indaiatuba), ROMI 
060, ROMI 053, ROMI 056, 
e das viaturas 011, 020 e 092.

Abordados, os indivíduos 
disseram aos Guardas que 
estavam em Indaiatuba para 
realizar uma mudança, mas 
após serem conduzidos à de-
legacia, um deles confessou 
que eles estavam na cidade 
para realizar furtos à residên-
cias. Segundo ele, os objetos 
furtados das residências são 
vendidos em vários locais na 
cidade de São Paulo.
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TABELÃO

A vitória foi da equipe da Ponte Preta pelo placar de 4x0

Ponte Preta sai na 
frente no primeiro duelo 
da Copa Integração
O segundo jogo será no domingo, dia 8, às 10 horas no estádio do Primavera

A VIDA É BELA - Finalizando o “17º Festival de Filmes Italianos”* 
-  Drama  -  Classificação livre  -  117 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Somente na Quinta (5):   15h00  /  19h30. *Atenção 
- ingresso:  um kilo de alimento não perecível, doado à “Lar de Velhos 
e Espaço Dia Emmanuel”
................................................................................................................
BLADE RUNNER 2049 - Lançamento  -  Ação / Ficção  -  Classificação 
14 anos -  164 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (5):   19h45
Sexta (6)  a  Quarta (11):   16h05  /  19h45
Polo Shopping: Quinta (5),  Sexta (6),  Domingo (8),  Terça (10)  e  
Quarta (11):   21h00
3D - LEGENDADO  -  Atenção especial para dias de exibição desta versão
Polo Shopping: Sábado (7)  e  Segunda (9):   21h00
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (5)  a  Quarta (11):   17h15
..................................................................................................................
PICA-PAU - O FILME - Lançamento  -  Comédia  -  Classificação 
livre  -  84 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (5)  e  Quarta (11):   16h45  /  19h15. Sexta 
(6),  Sábado (7),  Domingo (8),  Segunda (9)  e  Terça (10):   14h05  /  
16h45  /  19h15
Polo Shopping: Quinta (5)  a  Quarta (11):   15h30  /  17h45  /  20h00
................................................................................................................
CHOCANTE - Lançamento  -  Comédia  -  Classificação 12 anos -  94 
minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (5)  a  Quarta (11):   16h45  /  19h20  /  21h55
................................................................................................................
MY LITTLE PONY - O FILME - Lançamento  -  Animação  -  Clas-
sificação livre  -  105 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá - Quinta (5)  e  Quarta (11):   16h15  /  18h25. Sexta 
(6),  Sábado (7),  Domingo (8)  e  Segunda (9):   13h50  /  16h15  /  18h25. 
Terça (10):   13h50  /  16h15
...................................................................................................................
OS MENINOS QUE ENGANAVAM NAZISTAS - Sessão do Cine-
clube Indaiatuba, com debate após a exibição* -  Drama  -  Classificação 
12 anos  -  114 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (10):  19h30. *Atenção: para o Cineclube os 
ingressos tem preço de R$ 12,00 para o público em geral. Maiores de 60 
anos pagam ingresso promocional R$ 6,00
................................................................................................................
KINGSMAN: O CÍRCULO DOURADO - 2ª semana  -  Ação / Aven-
tura  -  Classificação 16 anos -  141 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá*: Sexta (6)  a  Quarta (11):   18h40  /  21h30. *Excep-
cionalmente na quinta, dia 5, não haverá exibição deste filme no Jaraguá
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente Sábado (7)  e  Domingo (8):   15h30
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (5)  a  Quarta (11):   20h35
...................................................................................................................
LEGO NINJAGO: O FILME - 2ª semana  -  Ação / Animação / Aven-
tura  -  Classificação livre  -  101 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (5):   14h40. Sexta (6)  a  Quarta (11):   14h40  
/  16h15
................................................................................................................
DUAS DE MIM - 2ª semana  -  Comédia  -  Classificação 12 anos -  80 
minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (5)  a  Quarta (11):   18h15
..................................................................................................................
M Ã E ! - 3ª semana  -  Drama / Suspense  -  Classificação 16 anos -  115 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (5)  a  Segunda (9)   e   na  Quarta (11):   20h45. 
*Excepcionalmente na terça, dia 10, não haverá exibição deste filme
................................................................................................................
DIVÓRCIO - 3ª semana  -  Comédia  -  Classificação 12 anos -  104 
minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (5)  a  Quarta (11):   21h45
................................................................................................................
LINO - UMA AVENTURA DE SETE VIDAS - 5ª semana  -  Animação  
-  Classificação livre -  93 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente Sábado (7)  e  Domingo (8):   14h35
Polo Shopping: Sábado (7)  e  Domingo (8):   15h05. Terça (10)  e  Quarta 
(11):  16h10 
..................................................................................................................
IT - A COISA - 5ª semana  -  Terror / Suspense  -  Classificação 16 anos 
-  135 minutos
DUBLADO
Polo Shopping*: Sexta (6)  a  Quarta (11):   18h35  /  21h30. *Excepcio-
nalmente na quinta, dia 5, não haverá exibição deste filme
................................................................................................................

CINEMA

O primeiro jogo da fi-
nal da Copa Integra-
ção 2017 aconteceu 

no último domingo, dia 1º, 
entre os times Ponte Preta 
e Santa Cruz. A vitória foi 
da equipe Ponte Preta pelo 
placar de 4x0. Com isso, o 
time obteve ampla vantagem 
para o jogo de volta.

O jogo começou muito 
equilibrado com as duas 
equipes se estudando. O 
Santa Cruz se soltou um 
pouco mais nos primeiros 
15 minutos com grandes 
oportunidades de abrir o 
placar, mas apostou no con-
tra-ataque e acabou sofeen-
do o primeiro gol, de João 
Paulo. O segundo gol veio 
aos 25 minutos com Ever-
ton. Com isso, o primeiro 

tempo acabou com o placar 
de 2x0 para a Ponte.

No segundo tempo a 
Ponte Preta se manteve e o 
terceiro gol saiu após cru-
zamento de Jeferson. Com 
o placar de 3x0, a equipe do 
Santa Cruz não conseguiu 
mais criar oportunidades de 
gol e antes dos 10 minutos 
da etapa final, em um toque 
de bola pela esquerda, Ce-
nário acertou um lindo chute 

liquidando o resultado.
Agora,  a Ponte Preta 

pode perder por até 3x0 no 
próximo jogo para se con-
sagrar campeã. Já o Santa 
Cruz, precisa vencer por 
4x0 para levar a decisão 
pra prorrogação ou por mais 
gols para levar a taça.

O segundo jogo está 
marcado para este domingo, 
dia 8, às 10 horas no estádio 
do Primavera. 

COPA INTEGRAÇÃO FINAL VOLTA

Rodada de domingo, dia 8, Campo do Primavera

Horário                Times
10:00                     Santa Cruz x Ponte Preta

       39° CAMPEONATO WALTER PIMENTEL 2017
 
Horário     Campo                                Time              

 9:00  Campo do Bandeirantes        Morada do Sol x Seati
 9:00      Campo do Oliveira Camargo  Oliveira x Jamel F.C
 9:00      Campo Pq  Indaia               A. Indaia x Bandeirantes
11:00     Campo do Bandeirantes        Paulistinha B x Ipiranga
11:00     Campo do O. Camargo     Des.Oliveira x S.Francisco
11:00     Campo do Pq Indaia     Estrela Colina x U. Indaiatuba
13:30    Campo do Pq Indaia       Kamaradas FC x Resenha FC
13:30    Campo do Bandeirantes     Atlético Paulista x Santa Clara
13:30   Campo do O.Camargo     Internacional xU. do Corolla
15:30   Campo do Oliveira Camargo             Itália x Vasco 
15:30   Campo da Osan      U. Remu. ZoppixReal Sporting
15:30  Campo do Bandeirantes   Benfica B x União Paulista

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

Rodada de amanha, dia 07, no Sol Sol

Horário      Times                                                       Divisão
12:50    Napoli Futsal x União Zona Leste              3°
13:50    União Tribuna B x Projeto Restitui              1°
14:40  A. Oliveira/C.São Lorenzo x Flamengo/Desp Marq  1°
15:30    União Tribuna A x N. Aliança XVII de Junho     1°
16:20    Meninos G.5 x Sol – Sol                               1°
17:10    Kautela/Bonatelha x ML. Infor/Drog Unifarma   1°       
18:00    Zenit Futsal x Colégio Conquista    3°

Rodada de amanha, dia 07, no Carlos Aldorvandi

Horário      Times                                                       Divisão
12:50    Celtic Central/MF x Real Sporting FC                3°
13:50    Cebi/VM x U. Audax/Esc. Atenas                    2°
14:40    Carvalhada Futsal x Juventus Real Mala          2°
15:30    Tênis De Ouro x Clube 9 de Julho                   2°
16:20     Bvb Desp. Pachelli x Pqe Indaia                          2°
17:10     R5/Salg. Neves x The Rocket                            2°



12A Mais Expressão

cultura e lazer

Sucesso entre o público 
infantil, Masha e o Urso 
chega à Indaiatuba
Teatro infantil acontece no dia 28 de outubro, às 16 horas, no Ciaei
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Fundação Pró-Memória realiza atividades especiais 
para crianças 

ATIVIDADES

Horóscopo de 06 a 12/10 Por Alex Costa Guimarães

O ariano está tendo a oportunidade de lidar com imprevistos, 
e diversos setores de sua vida estão recebendo influências para 
expansão. Isso pode deixá-lo mais elétrico e ansioso. Muitas 
novidades, vida social ativa, o que pode gerar atritos também 
nesse setor. Pode desejar fazer uma viagem para longe, se 

envolver com estudos superiores, buscar uma nova filosofia de vida, ou 
simplesmente agir sem pensar em nada. Pessoas de longe trazem alegrias.

Semana marcada pela atenção em sua saúde, isso envolve 
sua forma de se alimentar. Muita agitação em seu ambiente 
de trabalho. Há uma tendência do taurino começar a revisão 
de sua maneira de conversar com as pessoas e avaliar como 
é sua força de batalha pela vida. Alguns maus entendimentos 
podem ocorrer em seus relacionamentos, principalmente 
devido às suas atitudes. Trabalhe sua impulsividade, use sua paciência.

O geminiano continua na fase onde algumas amizades podem 
entrar em sua lista de relacionamentos para casar.  O nativo 
irá repensar muito sua maneira de viver a vida, suas alegrias 
seus prazeres e como ele lida com seus amores. Algumas 
dificuldades vêm daí. Facilidade para perder a calma em 

encontros sociais. No trabalho, há solicitação de maior concentração e 
organização no que faz. Tenha calma.

Semana bem introspectiva para o canceriano. Sua família 
será importante nessa fase, ou será seu foco de atenção. 
Muita agitação e correria em seu trabalho. Cuidado com seu 
modo de falar com os outros (principalmente dentro de casa), 
estará tendo que reorganizar seus modos e sua expressão. 
Possibilidade de ser chamando para outro trabalho, ou seu 
atual emprego pede por alterações importantes.

O leonino estará revendo sua maneira de falar com os outros, 
perceberá bem seu modo de se expressar e as idéias alheias. 
Algumas dificuldades e mal entendidos em situações do-
mésticas e nos relacionamentos familiares. Muitas emoções 
movimentam seu coração. Amizades que não sabem definir 
o que quer.

Profundas mudanças em seu mundo emocional. Algo deve 
ser transformado dentro e fora de você. Há risco de término 
ou transformação de uma sociedade ou relacionamento. 
Devido a mercúrio retrógrado, certas dificuldades na co-
municação, com documentação e com seu modo de ganhar 
dinheiro podem ocorrer.

Algumas amizades surgem e podem mostrar ao nativo onde 
ele tem estado muito sonhador e nada prático. O libriano deve 
aprender a deixar as coisas acontecerem sem exercer controle 
sobre elas. Tenha cuidado com seus gastos, que podem ser 
inesperados, e com sua família.  Acordos inesperados podem 

surgir, e um romance tende a ocorrer ou formalizar um namoro.

Momento meio tenso para o escorpiano. É seu inferno astral, 
relaxe e tenha paciência. Cuide de sua saúde, evite sair para 
ficar até altas horas em ambientes barulhentos. Dedique-se à 
sua saúde, faça exercícios e busque seu equilíbrio emocional. 
Pode haver mal entendidos e dificuldades na comunicação. 
Fofocas trazem problemas, evite falar o que não deve.

Uma nova vida começa nestas semanas. Se o nativo tiver 
filhos, agora será o momento de mostrar algumas coisas e 
fazê-los enxergar seu ponto de vista. Saúde um pouco fragi-
lizada, mas temporariamente. Mais para o fim da semana, o 
nativo estará mais sensualizado. Corre o risco de se apaixonar  
a qualquer momento.

A vida profissional do capricorniano está bem agitada. 
Muitas mudanças exigindo uma aceitação de alguns fatos 
e paciência para aceitar o que não concorda. A vida social 
pode ficar complicada por atitudes que venha a tomar. 
Busque seu equilíbrio emocional e físico. Amigos gostam 
de sua filosofia de vida. Cultive seu bom humor.

O aquariano estará mais comunicativo, pois sentirá sua 
energia voltando aos poucos para sua mente. Seu raciocínio 
é focado em seus projetos de vida e em novas e alegres 
amizades. Risco de uma negociação não ficar bem clara. 
Momento para revisar sua essência pessoal e descobrir 
mais acerca de si. Mercúrio retrógrado pode provocar difi-

culdades em projetos profissionais e mal entendidos entre colegas. Cuidado 
com seus pensamentos de nostalgia, ou revisão.

Pisciano relembrando passado. Parceiro ou sócio pode entrar 
em crise, simplesmente ficar em um mundo a parte. Cônjuge 
querendo mudar de aparência ou atitude. Mudanças em sua 
casa ou em sua família. Tudo o que o nativo sabe poderá ser 
usado agora em sua vida social ou profissional, e as pessoas 
podem vê-lo como alguém bem dinâmico.

Sucesso entre o público 
infantil, Masha e o 
Urso chegam à Indaia-

tuba com um espetáculo que 
irá conquistar não apenas 
as crianças, mas também 
todos os papais e mamães. 
A apresentação acontece 
no dia 28 de outubro, às 16 
horas, no Teatro do Centro 
Integrado de Apoio à Edu-
cação de Indaiatuba (Ciaei). 
Os ingressos já podem ser 
adquiridos através do site 
www.bilheteriarapida.com 
ou na bilheteria do teatro nos 
valores de R$ 60 (inteira) e 
R$ 30 (meia-entrada). 

O espetáculo Masha e o 
Urso conta com recursos digi-
tais, áudio visuais e interação 
com a plateia. A atração irá 
fazer com que o público real-
mente se torne parte do show.

Masha é uma menina que 
ama aprender e descobrir coi-
sas novas e, como toda criança, 
ama cantar e dançar. É desta 
forma que a apresentação se 
torna um musical, no qual to-
dos os amiguinhos de Masha 
fazem parte de um grandio-

Teatro infantil Masha e 
o Urso acontece no dia 
28 de outubro no Ciaei

so balé. Além das canções 
compostas para o seriado, a 
montagem apresenta também 
outras que foram criadas espe-
cialmente para o teatro.

Personagens
Masha é uma menina 

inquieta, não consegue ficar 
parada devido a sua ener-

gia inesgotável. Gosta de 
explorar tudo o que é novo, 
é muito simpática e trata a 
todos que conhece como se 
fossem amigos há anos. Sua 
curiosidade e criatividade 
levam à aventuras engraça-
das, que muitas vezes cau-
sam problemas aos outros.

Urso é um cara de bom 

coração. Seu mundo tran-
quilo é virado de cabeça 
para baixo quando ele co-
nhece Masha. Apesar de 
gostar da sua vida tranquila, 
descobre que toda vez que 
a garota não está por perto, 
sente falta dela e a espera 
com grande ansiedade para 
a próxima aventura.

A Fundação Pró-Memória 
promove durante o mês de 
outubro atrações especiais para 
o público infantil. O objetivo 
é oferecer atividades para co-
memorar o mês das crianças, 
estimulando o desenvolvimento 
social através de jogos e brinca-
deiras. Todas as atividades são 
gratuitas e abertas à população.

No dia 7 de outubro, o Pró-
-Memória oferecerá a “Pintura 
Comestível” para bebês a partir 
de 6 meses a 4 anos. Com essa 
brincadeira, são estimuladas a 
coordenação motora, percepção 
de cores e criatividade do bebê. 

A preocupação com a fase oral, 
em que tudo vai parar na boca, 
pode ser resolvida com a tinta 
comestível. O objetivo é deixar 
os pequenos explorarem as tin-
tas com as mãos, com os pés e 
até com a boca.

O Superintendente da Fun-
dação Pró-Memória, Carlos 
Gustavo Nóbrega de Jesus, 
acredita no sucesso das oficinas, 
pois este é um público carente de 
atividades específicas. “Geral-
mente as atividades oferecidas 
atendem um público com idade 
superior a 6 anos. Com esta 
iniciativa, pretendemos ofere-

cer entretenimento e lazer às 
famílias com bebês e crianças 
de menor faixa etária”, reitera.

 
Programação 

No dia 14, a Fundação ofe-
recerá confecção de casinhas 
de palito, umas das atividades 
pedagógicas relacionadas com a 
exposição em cartaz “Casinhas 
do Interior”, que tem o intuito de 
mostrar a vida simples no campo.

Dia 21 será vez de atividades 
de brinquedos com materiais 
recicláveis. As crianças pode-
rão confeccionar os próprios 
brinquedos com a ajuda dos pais 

e terão este momento incrível!
Dia 28, com o intuito de 

promover o conhecimento da 
história da cidade onde mo-
ramos, a equipe pedagógica 
estará contando histórias so-
bre a cidade para as crianças, 
realizando a atividade de pin-
tura em que elas se tornarão 
grandes artistas!

As atividades contarão 
com  uma equipe pedagógica e 
acontecem no Museu Casarão 
Pau Preto, localizado na rua 
Pedro Gonçalves, 477, no Jar-
dim Pau Preto, nos sábados de 
outubro, das 10h às 12h.
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Rafaela comemorou seu 
aniversário no último dia 4

Diogo comemorou mais um 
ano de vida no último dia 1º

É uma certeza que 
nasce com todos 
nós, a de que um 
d ia  par t i remos 
desta vida rumo ao 
desconhecido. É o 
final inevitável que 
todos conhecem. 
Mas pouco importa 
quanto sabemos, 
quanto esperamos 
e tememos esse 
adeus definitivo, 
pois quando ele 
bate na porta de 
forma inesperada 
e leva uma pessoa 
que nos é querida, 
o  c h o q u e  é 
tremendo, horrível; 
como agora que 
um membro da 
n o s s a  f a m í l i a 
Atento, a cereja do 
bolo, se foi, sem 
aviso, sem tempo 

para preparar o coração. É terrível dizer adeus, é triste e doloroso, 
e multiplicado até ao infinito quando esse adeus é eterno. Pois dói 
muito tomar consciência que jamais voltaremos a encontrar essa 
pessoa; não neste plano da existência. Você se foi, partiu para 
sempre, e junto com a saudade que deixou no coração daqueles 
que a amam, ficou a sensação de impotência, e um luto carregado 
de saudade e confusão. Mas iremos sempre nos lembrar do seu 
sorriso todos os dias de manhã, sua energia e alegria de viver. 
Sempre haverá um lugar vago em nossa empresa e coração, e 
o que fica são as boas lembranças e a saudade. “Não há adeus 
mais difícil do que aquele que sabemos que é pra sempre”. Você 
sempre será um membro da nossa família.
Saudades eternas! Família Atento

Aniversariantes - Atento

Pedro Montoanelli, Paloma Teodoro, Bianca Tieme e Ana 
Clara Garcia na Mostra Cultural do Colégio Montreal

João Pedro comemora o aniversário de 6 anos no Objetivo

Alunos do Objetivo premiados na Olimpíada Brasileira de 
Astronomia 2017

O judoca 
Sergio Honda, 
professor do 
Clube 9 de Ju-
lho, foi um dos 
atletas partici-
pantes do Ve-
terans World 
Championships 
2017, competi-
ção promovida 
entre os dias 30 
de setembro e 3 
de outubro, na 
cidade de Olbia, 
na Itália. O atle-
ta conquistou 
o 2º lugar pela 
categoria M8 
Peso Ligeiro.

A Fetiche Models realizará no dia 11 de outubro, as 20h30, na 
Sala Palma de Ouro, em Salto, o desfile New Faces 2017. Na pas-
sarela estarão as coleções das marcas Kloset Deluxe, Unicas Atelier, 
Inger, Kombuy, Lelé da Cuca, Traffinhos Kids e Fábio Calçados. 
Além de uma abertura conceitual criada exclusivamente para o 
evento. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ao 
valor de R$25,00 (antecipado); R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia).

A Congesa apresentou na manhã do dia 30/09, a obra do 
Wise Hotel, que está dentro do cronograma de entrega para 
o próximo ano. O evento contou com a Palestra “Tendências 
para uma nova hotelaria” realizada pelo CEO da Travel Inn e 
presidente do FOHB, Manuel Gama.

Lançamento da 2ª edição do Festival Sabor & Arte do Green 
House Gourmet Restaurante que conta com apresentação espe-
cial: Letícia Spiller e o Coletívo El Camino. Até 29 de outubro, 
o cardápio terá preço fixo para almoço e jantar (R$54,90, sem 
bebidas inclusas) e nos dias de programação especial os convites 
serão vendidos a R$130 (sem bebidas inclusas) e contam com 
um cardápio diferenciado.

O Rotary Club Distrito 4310, realizou na manhã do dia 1º, 
o Semináfrio de  Desenvolvimento de Quadro Associativo e 
Imagem Pública, na cidade de Cerquilho. Palestra de Desenvol-
vimento de Rotary com o Gov, 2009/2010 César Luís Sherer 
e Palestra de Imagem Pública com  A companheira Adriana 
Moreira de Souza, Presidente da Comissão de Imagem Pública 
do Distrito 4310. - Premiações de DQA e Almoço no final do 
seminário, com um excelente companheirismo!
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Cortina

Coleção Primavera Verão - Center Noivas Móveis Planejados

Limpeza de painél solar

MMartan - 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. 

Restaurante Caipirão

Beirute de Picanha

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

Seu vestido de noiva será o traje mais bonito que você usará na 
vida, de pura magia, aquele que você ficará deslumbrante. Então 
corra para a A Nova Loja e conheça de perto a maravilhosa coleção 
Primavera / Verão da Bromélia da Center Noivas, com muita renda, 
transparência e brilho, com tecidos nobres e caimento impecável 
que realmente encantam. Confira também a nova coleção moda 
festa, com longos e curtos, na opção venda ou aluguel. Demais! 
Whatsapp: 9.9540-8836. Telefone: 3875-1760

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

A Nova Loja Moda Atual teve o imenso prazer de participar desse 
momento da debutante Heloisa Maria dos Santos. Parabéns!

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 ímparO 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. Não 
deixe de experimentar o risoto de brie com amêndoas é de dar água 
na boca. 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!

Almoço / Lanches

O Fit Burgers está fazendo o maior sucesso com o seu 
cardápio. No almoço oferece diversas saladas, arroz integral, 
feijão, carnes, aves, peixes e sobremesas (sem lactose e zero) 
por apenas R$21,90 a vontade, das 11h às 15h. Após o almoço 
aberto até às 23h, de segunda à quinta, oferecendo lanches, 
porções e delivery (opção sem lactose e gluten). De terça à 
domingo aproveite o rodízio de hamburguer à partir das 18h. 
Tudo preparado com produtos de primeita qualidade e sabor 
ímpar. Vale a pena conferir na Avenida Presidente Kennedy, 
1195 - Fone: 3894-1757. Parabéns Caio e Tarcísio. Sucesso! Salmão grelhado com purê de abóbora e arroz verde

Grenelle Gastro Pub - Fantástico 
Cardápio

Cores neutras e 
mix de texturas 
para deixar seu 
quarto sofisticado 
e aconchegante. 
Conheça a 
nova coleção 
Primavera/Verão 
2018 mmartan. 
Trabalham com 
Delivery! Fone: 
(19)3816-5431
Loja: Av. 
Presidente 
Kennedy, 1142

Na Capricho Decor você tem sempre o projeto certo que vai de 
acordo com o seu gosto e estilo, onde um simples detalhe faz toda 
diferença, seja qual for o lugar da sua casa, apartamento ou empresa. 
Atendimento personalizado e uma equipe sempre pronta para melhor 
atendê-lo. Informe-se na Avenida Coronel Antônio Estanislau do 
Amaral, 1.341 - F. (19) 3894-7544

Se você estiver necessitando de limpar os seus painéis solares 
fotovoltaicos o lugar certo é na Luzion. Ligue já e agende seu horário 
Fone: (19) 38347133 ou (19) 9 8440-0064( Whatsapp). Rua:  Humaitá,994

Você já experimentou o melhor Beirute de Picanha? Só na 
Casa da Esfiha, é claro!

Luciana e Fabrício na Kostela do Japonês

André, Camila e o filho João Pedro na Kostela do Japonês

Adriana, Cesar e Ricardo na Kostela do Japonês
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Quando pensamos em vinhos logo associamos aquela bebida de cor roxa 
de traços violáceos, dentro da taça percebemos aromas doces e convidativos. 

Mas quando viramos a taça na boca, ai que poderemos sentir seu ataque 
em nossas papilas gustativas, alguns esperam um vinho doce e outros fazem 
questão de apreciá-lo lentamente para sentir seu peso, sua estrutura e sua 
potencia.

Mas já ouviu a expressão os Pilares de um vinho?
Os Pilares de um vinho são todos os fatores importantes que agregam a 

estrutura do vinho.
É o fator determinante, pois quando se consegue reunir juntos, com certeza 

teremos um vinho diferenciado, de boa estrutura e longevidade.
Alistamos aqui fatores importantes para determinação da Estrutura de 

um vinho. 
► O primeiro ponto a ser considerado é o local onde e os vinhedos 

estão localizados e a mão humana e assim podemos chamá-lo de Terroir. 
(Território)

► O segundo ponto é a geração de Polifenóis presentes no engaço, 
sementes e na casca da uva, que um deles é o Tanino. E podemos sentir a 
presença de Taninos no vinho (vinho tânico), pela sensação tátil pela “boca 
seca ou amarrada”, como se comêssemos banana verde, também conhecida 
como sensação de adstringência, que para alguns é amável e para outros é 
desagradável.

Mas os Polifenóis (Taninos, Resveratrol e Flavonoides) possuem pro-
priedades antioxidantes naturais perfeitos para o nosso corpo. 

► O terceiro ponto é a Acidez da fruta proveniente da uva colhida 
no período de maturação correto. A Acidez em vinho é uma característica 
muito importante, pois além de dar longevidade e frescor ao vinho é o fator 
determinante na harmonização entre vinho e comida, pois a acidez faz gerar 
saliva, que por sua vez vai facilitar a mastigação e digestão dos alimentos. 

A Acidez é fácil de identificar, pois gera bastante salivação sentida ini-
cialmente nas laterais da língua e se o vinho tiver boa acidez, sentiremos as 
salivas brotando e enchendo a boca de tamanha que é a salivação. 

► Outro ponto importante é o Álcool, que percebemos mais quando 
o vinho não está sendo servido na temperatura correta e se mesmo assim ele 
na boca esquentar muito, isso mostra que o vinho é desequilibrado. O álcool 
vínico é gerado através da Fermentação do mostro, onde as leveduras se 
alimentam do açúcar da uva e gera o gás carbônico e o álcool. 

► E outro ponto também a considerar é o Açúcar que a uva gera 
no seu processo natural de maturação, pois o açúcar é um dos elementos de 

maciez do vinho.
Assim ao considerar a estrutura que se busca 

em todos os vinhos é só considerar estes fatores 
determinantes.

E lembro-lhes sempre que, vinhos de guarda, 
normalmente serão encorpados, alcoólico, cores 
fortes, tânicos e ácidos.

O vinho ideal é aquele que alinham com equi-
líbrio todos estes fatores.
Caro leitor, gostou do assunto, mande sua per-
gunta para o e-mail abaixo:
contato@trattoriadovinho.com.br

 O que são os Pilares de um Vinho?

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

Miguel e Fani no Cintra Restaurante

O sócio Cláudio com os entregadores Kaled, Silvio e Luciano da Ultragaz Conceição Gás

Flavia arquiteta em almoço de domingo na Kaishi Sushi 
Indaiatuba com marido Alessandro e sobrinha Nadia Marcelo com a Mãe Patricia no Grenelle GastroPub

Edgard e Anderson no Cintra Restaurante

Fabio no Cintra RestauranteVinicius, Marcos, Abel, Fabio e Nino no Cintra Restaurante

Natalicio e Neuci no Cintra Restaurante

Heloisa, Luciana e Silmara no Grenelle GastroPub

Cláudio e Eder no Cintra Restaurante
Vinho Tinto  Susana Balbo Crios Malbec 750Ml
É um vinho Argentino elaborado pela enóloga conceituada 

a Susana Balbo , sua uva é a Malbec é um típico vinho de 
Mendoza com as caracteristicas de um bom Malbec , muito 
bem vinificado . 

Notas de Degustação 
De cor vermelho intenso com traços violáceos para 

um  púrpura brilhante.
 É um vinho rico em aromas como ameixas, cerejas 

pretas e vermelhas e delicadas notas de tostado como de 
baunilha e café. 

Boca é um vinho Jovem de excelente estrutura e com 
grande volume. 

Possui boa Persistência na boca se sente toques de 
frutos vermelhos e notas de especiarias e sândalo no final

Os 30% deste foi envelhecimento em madeira de 
carvalho francês por 3 meses . 
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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

Alunos da categoria Sub 15 17 recebendo o álbum de 
figurinhas da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro

Prof. Zeca, Prof. Esp. Luiz Guilherme Bergamo e Prof. 
Junior em recente Evento realizado pela Escola de Futebol 
Oficial do Cruzeiro na Câmara Municipal de Indaiatuba

Prof. Zeca e Prof. Me. Pedro 
Luiz Bulgarelli

Prof. Zeca e Prof. Esp. Ana 
Celia Gurgel

Participantes do treinamento na Sanare Serviços de Saúde

Os alunos do Yázigi Indaiatuba em visita ao Lar dos Idosos

Elaine, Raquel, Andressa, Wando, Rubens e Celi compõe a 
equipe do Central Frios e Laticinios

Dra. Tânia Higaki, Dra. Renata Gonçalves e Dra. Lilian 
Yamamoto no Evento (Invisalign Day) realizado pela empresa 
Align em parceria com o Belle Santé - Odontologia

Cerimonialista e blogueira 
Ivanilde Reis em reunião de 
negócios com Alyne Demarchi

Alunos do Colégio Alves de Oliveira em visita a cidade de 
Rafard onde viveu Tarsila do Amaral

Enzo comemora aniversário com os amigos no Colégio Meta

Jogador do Primavera, 
emprestado para o Fluminense 
treina com seleção brasileira

Na semana 
do feriado 
a BlOOm 
prepara um 
presente não 
apenas para 
as crianças 
mas também 
para as mães 
delas!!!! 
Promoção 
pré e pós 
feriado de 
Moda Praia 
2017 dos 
dias 09 a 14 
de outubro. 
Só aqui 
na BlOOm 
lingerie. Rua 
24 de Maio 
1073 - Tel. 
3329-4445

A arquiteta Diana Brooks e Rachel Nappi da R&R Design em 
reunião sobre as tendências do mercado decor para o próximo ano

Flavia Figueiredo, Caren Sales, Camilla Amaral e Kerlly 
Costa na Bloom Lingerie

Ana Maria Oura, Mitsue Nunes, Edvaldo Nunes e Reginaldo 
Tasso na abertura da 2ª edição do Festival Sabor e Arte do 
Green House Gourmet

Maicon Silva e Tiago Costa  na abertura da 2ª edição do 
Festival Sabor e Arte do Green House Gourmet



        caderno de negóciosNº 767

Locação – Salões e Salas

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

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

Jd.Pompeia-SL00338
Torre Corporate 40M².
R$800,00 + Cond. 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 + Cond. R$424,00 + IPTU

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

Centro – SL00323
Salão c/ 30M² E 01 Wc.
R$ 1.200,00 R. 15 de Novembro, 432

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

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

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

Locação - Casas

Jd. Pau Preto – CA02513
Casa de fundos com 01 dormitório, co-
zinha, sala, lavanderia, Wc, despensa, 
quintal com churrasqueira, sem vaga.
R$ 600,00 + IPTU

Jd. Califórnia– CA 02570
01 dormitório, cozinha, sala, Wc, 01 vaga.
R$ 600 + IPTU R$

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$ 1.000,00

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

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

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

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

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), co-
zinha, 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 co-
berta com churrasqueira, portão eletrônico
R$ 2.500,00.

Centro – CA 02997 ( Casa comercial e 
residencial)
04 dormitórios, 03 Wcs, cozinha, garagem 
coberta
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/ emprega-
da, 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

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

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

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

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

Jd.Pau Preto– AP00832
 02 dormitório com armários planejados, 
sala com varanda, cozinha e área de 
serviço planejado, Wc e 01.
R$ 1.150,00 + Condomínio R$ 280,00 
+ IPTU R$ 80,00

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

Centro – AP00824
 01 dormitório, sala, cozinha, Wc e 
01 vaga
R$ 1.500,00 Isento de Condomínio 
e IPTU

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

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

Venda- Apartamentos

Jd.Eldorado– AP00555
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, 
lavanderia 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 planeja-
da, Wc planejado e 01 vaga.
R$ 195.000,00

Centro – AP00827
01 dormitórios, sala (varanda), cozi-
nha, 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. Pau Preto – AP00806
03 dormitórios, sala, cozinha, área de 
serviço, Wc, 01 vaga 
R$ 250.000,00 (Incluso condomínio 
e IPTU)

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

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

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

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

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

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

Jd.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, cozinha 
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, piscina aquecida, churrasqueira, 
portão eletrônico. R$ 560.000,00

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

Venda -Terrenos 

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

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

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

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

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

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

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, 
lavanderia, 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 com-
pleta, área de lazer com quiosque, 
churrasqueira e piscinas.
R$ 530.000,00

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

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

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

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

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

Res. Vil lage 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.
CS328 – JD.REGENTE – R$310 MIL – 3Ds (1st), sala 2 ambien-
tes, coz planejada, lav., wc, churr. com pia, gar. para 2 carros
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
lavabo, lavanderia, garagem. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3Ds (1st), sala de estar c/ 
pé direito duplo, sala de TV com lareira no mesanino, lavabo, coz 
planejada, lav., dorm e WC de empregada, escrit., área gourmet, 
área de luz, garagem coberta p/ 2 carros e descoberta p/ 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 
 
CS.310 – VL. BORGHESE – R$1.400.000,00 – 3sts c/ sacada, 
sala 3 amb., coz, lavabo, lav., escrit., dispensa, piscina, churr., 
ar condicionado, aquecedor solar, gar. coberta p/ 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.63 – JD.DO IMPERIO – R$100 MIL – 150m²

CHÁCARAS 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.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$106 MIL – 930m²
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
CECAP III – R$600,00 – dorm, coz, wc 
JD.CARLOS ANDROVANDI –  R$600,00 – 2Ds, sala, coz, WC, s/ gar.
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 
JD.MORADA DO SOL – R$680,00 – dorm, sala, coz, wc
VL.MERCEDES – R$750,00 – 2Ds, sala, coz, wc, entrada de carro.
CIDADE NOVA – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem
CIDADE NOVA – R$900,00 – dorm, sala, coz, wc, quintal, sem gar.
VL.MERCEDES – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
quartinho de despejo, garagem
VL.SUIÇA - R$1.100,00 – edícula – dorm, sala, coz, WC, entrada 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 
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3dorms, sala, coz, wc, gar. p/1 carro
CIDADE NOVA – R$1650,00 – 3 dorms(1st), sala, coz, wc, 
quartinho nos fundos, garagem
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 3dorms(1st), sala de estar  jantar, 
coz planejada, WC, nos fundos dorm e WC, are acoberta, gara-
gem 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.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, sala, coz, wc, sem 
garagem
JD.SANTA CRUZ – R$680,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, garagem
PQ.INDAIA  R$730,00  2Ds, sala, coz, WC, sacada, 1 vaga de 
garagem
JD.JEQUITIBÁ – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem 
(SEM COND.)
VL.ALMEIDA – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 1 vaga de 
garagem (SEM COND)
ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, coz, WC, garagem.)
JD.SANTA CRUZ – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, 
garagem (INCLUSO COND. E IPTU)
VL.FURLAN – R$1100,00 – 2dorms (1 c a/e), sala, coz planejada 
com fogão, WC, lavanderia planejada, garagem.

JD.NELLY – R$1320,00 – 3dorms(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$640,00 – 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. 

VENDIDO
VENDIDO
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ref. site 
857591  - 
Ed. Winds 
- 3 dormt/ 1 
suíte/  sala 2 
amb/ lavabo/ 
coz planej/ 
wc / lavand 
/  2 vagas 
R$660.000,00

ref. site 764891 - Terra Magna - 4 dormt/ 
2 suite -  1 master/  2 sala / coz / chur-
rasq/ piscina

ref. site 383891 – Jd. Morada do Sol - 2 
dormt/ sala 2 amb / coz / wc/ lavand/  1  
gar R$180.000,00

ref. site 431891 -  Aqui Se Vive -  3 
dormt/ 1 suite/  sala/ coz/wc / lavand / 
quintal/ 2 gar R$1.300 + IPTU

ref. site 335891 – Jd. Tropical – 2 
dormt / 1 suite/  sala/ coz / lavand / 
churrasq / 2 gar R$385.000

ref. site 134891  - Jd. Esplanada - 3 
dormt/ 2 suítes/ sala/ coz/wc /lavand /  
4  gar R$3.500,00

ref. site 092891 - Mosteiro de Itaici - 3 suítes 
/1 closet/ sala 2 amb/ coz / Lav. / 2° casa - 2 
dormt / wc / coz/ sala / varand/ piscina/ quadra 
polies/ jardim/ churr/ wc / gar R$1.000.000,00

ref. site 869981 – Centro - salão com 
2 wc e mezanino. R$ 3.000,00 + IPTU

ref. site 2696 – Jd. Morada do Sol - 1 
dormt/ sala / coz/ wc / 1 garagem. 
R$680.000

ref. site 782891 - Villa das Praças -  2 
dormt/ cozinha planej /  sala/ wc / la-
vand/  1 gar R$760,00 + COND + IPTU

ref. site 752081 - Jd.dos colibris 2 
dormt / sala/ coz / wc / lavand/ 2 gar - 
R$295.000,00

ref. site 699791 - Parque das Nações -  
1 dormt/ sala/ coz/ wc / lavand/  1 gar 
R$750.00 isento IPTU
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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 P/ BARBEARIA, MANICURE, ETC - 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 DORMITÓ-
RIOS SENDO 1 SUÍTE, SALA, COZINHA, BANHEIRO, A S., 
SEM GARAGEM - R$900,00 + IPTU

VL. VITÓRIA - 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEI-
RO, 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 DORMS SENDO 1 SUÍTE, SALA, COZ., 
BANHEIRO SOCIAL, 2 VAGAS COBERTAS - R$1.350,00 + IPTU
 
VILA SUÍÇA - 3 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO, A S., COPA, FUNDOS C/ EDÍCULA 
E CHURRASQUEIRA + 1 SUÍTE, GARAGEM P/4 CARROS 
- R$2.250,00 + IPTU

CENTRO - APTO ALTO PADRÃO (1 APTO POR ANDAR) COM 
3 DORMS SENDO 1 SUÍTE MÁSTER C/ HIDROMASSAGEM E 
TODOS C/ ARMÁRIOS, SALA AMPLA EM 3 AMBS, LAVABO, 
COZ. C/ MÓVEIS PLANEJADOS, VARANDA, QUARTO DE EM-
PREGADA C/ BANHEIRO, AS. SEGURANÇA 24 HS. 3 VAGAS 
COBERTAS - R$4.500,00 (CONDOMÍNIO E IPTU INCLUSOS)
 

IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA VENDA:

PARQUE SÃO LOURENÇO - APTO NO SPAZIO ILLUMINA-
RE C/ 3 DORMS SENDO 1 SUÍTE, SALA EM 2 AMBIENTES, 
COZINHA, BANHEIRO SOCIAL. MOVEIS PLANEJADOS, 1 
VAGA COBERTA - R$255.000,00 (ACEITA FINANCIAMENTO)

JD. PEDROSO - CASA COM 1 DORM., SALA, COZ., BANHEI-
RO, 1 VAGA, EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - R$230.000,00

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

JD. PEDROSO - APARTAMENTO COM 2 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO, 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 
Montreal 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 tranquilo próximo ao par-
que ecológico e parque mall 
- R$450.000,00. Estuda permuta 
por imóvel em condomínio. Terre-
no com 250 mts, área construída 
de 154 mts. Fone / Whatsapp: 
998118218 CRECI 165463F
Casa com 3 dormitórios, sala, co-
zinha, banheiro, garagem coberta 
para 1 carro. Terreno de esquina 
com 190 m² no jardim pau preto, 
próxima ao centro da cidade, 
região com grande potencial para 
escritórios, salas comerciais, etc. - 
R$380.000,00. Fone / Whatsapp: 
998118218 CRECI 165463F
Casa de 3 dorms na Vl Maria 
Helena com  at : 2700m²,para 
construtores é possível,desmem-
brar os 2700m² em 4 lotes, sendo 
3 de 380m² e 1 de 950m² - (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Casa nova - Jd Brasil - AC 75 
M2, 2 dorms, sala, wc, 2 vagas. 
R$ 200 MIL F: (19) 99362-7351
Casa nova com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro social, 1 vaga. ótima loca-
lização, próxima ao clube de cam-
po do 9 de Julho - R$350.000,00 
Fone / Whatsapp: 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.
CONDOMÍNIO VISTA VERDE - 
Vendo Casa térrea - 3 dorms (1 
suíte) e demais dependências, 
lavabo, cozinha planejada, ar 
condicionado, aquecimento solar, 
dorms com planejados, lavanderia, 
churrasqueira, quintal, garagem 
para 3 veículos. Condominio fe-
chado portaria 24 horas, câmeras. 
Segurança total. Aceito terreno 
como parte de pagamento F.: (19) 
3392-9149 / (19) 99975-0534.
Imperdível!! Permuta-se uma 
ótima casa em ½ lote, no Jd. do 
Valle, por uma na Cecap. Base: 
R$320.000,00 se for de maior 
valor, pode-se voltar até 30mil 
reais. F. 3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294
Itamaracá: 3 dorm, sala, coz, wc 
social, lava nos fundos garagem 
coberta. Aceita terrenos ou 50% do 
valor e assumir financiamento. R$ 
230 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp. 
Lagos de Shanadu-CH00324 - 
Parte Superior: 03 dormitórios (03 
suítes 1 c/ closet), Wc, sala, cozi-
nha 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 F. 3875-2215
Morada do Sol: 2 casas em lote 
de 125 m R$ 180 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
WhatsApp.

M. Sol – rua - 57, 1 dormitórios 
sala, cozinha, wc social, lavande-
ria, garagem. Toda em em estru-
tura 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 
dormitório sala, cozinha, wc 
social, lavanderia, construída nos 
fundos com estrutura para sobra-
do e um belo terreno ajardinado 
na frente. Apenas: R$250.000,00 
ac. financiamento F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294. 
Morada do Sol: 2dormitórios, 
sala, cozinha, wc, churrasqueira, 
vaga para p/ carros. Aceita terre-
no aceita financiamento. R$ 225 
mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp.
Morada do Sol: com 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, wc, lavan-
deria, garagem para 2 carros. 
Aceita Financiamento. R$ 230 mil 
Aceita troca por lote de 250m². F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-
7320 WhatsApp.  
Oportunidade - Casa Vista 
Verde - condominio fechado R$ 
385 MIL AC: 140 M2 - 3 dorms / 
1 suíte, sala, wc, 3 vagas. F: (19) 
99362-7351
Oportunidade única!! Jd Mo-
rada do Sol - 04 cômodos e 
entrada para autos em lote de 
125m2 faltando acabamentos, 
para vender urgente!! apenas: 
R$130.000,00 (oferta valida 
apenas para os próximos 30 
dias) F. 3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294  
Salto Jd. Nair Maria: Oportu-
nidade Imóvel em construção 
aceita financiamento, 2 dormi-
tórios, Consulte-nos. F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
WhatsApp. 
Salto Nair Maria: Casa Nova 1 
dormitório, sala, cozinha e wc 
social, aceita financiamento R$ 
175 mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 WhatsApp. 
Vende - se casa Jd. Esplanada 
- Casa 3 cômodos (sala, quarto, 
cozinha, WC + varanda)  AC. 
64m² AT. 300m² R$300.000,00 
Tratar direto com proprietario 
F.: 19-99258-2654 / 3875-5385.

Vende - se casa Jd. Monte 
Verde - 3 quartos, banheiro, 
cozinha e sala em sistema 
aber to  com a rmar ios  p la -
nejados. Piscina, 1 edícula 
com 2 comodos, banheiro, 
garagem para 2 carros, por-
tão eletrônico, cerca elétrica, 
alarme e aquecimento solar, 
lavanderia com quintal 6 x5 e 
pequena varanda. Aceita-se 
financiamento. Doc ok valor 
R$600.000,00 Tratar F.: 19 
97119-8369 / 99487-5089.
Vende - se casa Vila Maria 
Helena - Casa nova 2 quar-
tos 1 suíte master, banheiro 
social, sala, cozinha, área de 
serviço e garagem para 2 car-
ros R$325.000,00 Falar com 
proprietario F.: 19-99450-2461 
/ 3894-6182.
Vendo Casa Cond.  Santa 
Clara - AT 502 M² / AC 340 
M² C/ piscina, 04 Suítes/ 1 
Master. De R$ 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  ace i to  p ro -
posta, contato po whatsapp, 
fa lar  com propr ietár io (19) 
99267-7603. 
Vila Brizola – CA02996 - Casa 
f rente – Sala,  cozinha,  01 
dormitório, Wc. Casa fundos 
– 01 dormitório, cozinha, Wc. 
R$210.000,00  F. 3875-2215
Vila Suíça – CA 02975 - 03 
dormitórios (01 suítes), sala 
ampla, cozinha, Wc, quintal, 
área gourmet e portão eletrôni-
co. (Aceita permuta com casa 
em condomínio de 150 M²) 
R$730.000,00 F. 3875-2215

Classificados 23B

Apto no Cond. Villagio D´Amore, 
3 dorm., 1 suíte, sala de jantar, sala 
de estar, sacada, móveis planeja-
dos, andar alto c/ vista para a cidade, 
1 vaga coberta - R$357.000,00 F. / 
whatsapp: 998118218 creci 165463f
Vendo apto Imagine - 3 Dorms./ 1 
Suíte- 2Vagas. De R$ 713.169,00 
Por R$ 570.000,00. Aceita veículo 
como parte de pagamento e finan-
ciamento. Márcia (19) 97404-0445
Vendo/Alugo Office Premium 
- Sala Coml. 40 m²  280 mil/ R$ 
1.300,00. Márcia (19) 97404-0445

 
Alugo – Apto  no Jardim M. do 
Sol – 2 dorm. sala, cozinha com 
planejados e cooktop  sendo 1 
dorm. com  planejados e cama 1 
vaga de garagem. R$ 1.000,00 ( 
incluso cond. e IPTU) Próximo ao 
cristo  Regina Kuga creci 167606   
19 99177.7051 -
Alugo - Apto cond. Picto  c/ 2 dorm 
c/ planejado,  coz. com planejado,  
sala com armários , com sacada, 
1 vaga de garagem,  com piscina, 
churrasqueira e salão de festa   R$ 
1.500,00 inclusio IPTU e cond. bem 
no centro da cidade. Regina Kuga 
19 99177.7051 creci 167606
Alugo apto  Cond. Roccaporema. 
Com 2 dorm., sala com sacada, co-
zinha com planejado linda vista Re-
gina Creci 167606 – F: 99177.7051 
– aluguel R$1.350,00 COnd. 440,00
Apto no Centro -  Edifício Ana 
Lúcia, na Rua Cinco de Julho, 3 
dorm. (1 suíte), sala ampla 2 amb. 
c/ sacada, cozinha, área de serviço 
com WC empregada, WC social, 
área útil 120 m² , 2 vagas cobertas, 
aquecedor à gás central, portaria 24 
horas com segurança. Não é per-
mitido animais. R$ 1.650,00 isento 
de cond. e IPTU. Fones: (19)3875-
4297/ Whatsapp (19)99725-2157
Apto no Cond. Bosque dos In-
daias, 2 dorm. sala 2 ambientes, 
cozinha com armários e lavanderia 1 
vaga de gar. coberto  aluguel 800,00 
+ 200,00 Cond.  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 Pq. Da Grama 
com 5.130 m² R$180.000 F. 
(19) 98136-7331 CRECI 74.092
Colinas Mosteiro - permuta 
por  apto  de mesmo va lor . 
Chácara c/ 2500 M2 - 2 dorm, 
coz, poço, sala 2 ambs, fundo 
para o lago R$ 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. Dos Impérios - Vila Rica 
-  Terreno Vende –  189m² 
documentação em ordem. 
R$130.000,00. Tratar direto 
com o proprietário F.: 3834-
3110/981426215
Lançamento terrenos Em Salto: 
Pequena entrada divida em 5 ve-
zes, e parcelas de 760, tire suas 
duvidas F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 WhatsApp.

Loteamento Jd. Residencial 
Dona Lucilla -  Terrenos de 
300 m² E 378 m². Valores á 
partir de R$ 240.000,00. F. 
3875-2215
Mosteiro de Itaici– TR00794 
-  Terreno de 2.500 m² R$ 
370.000,00 F. 3875-2215
O p o r t u n i d a d e  –  T e r r e -
no Muryama - 150m² .  R$ 
95.000,00. Márcia (19) 97404-
0445
P a r q u e  S ã o  L o u r e n ç o 
(único lote na rua) 150m2 – 
planíssimo – R$1100,00 p/ m2 
-escriturado. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294 
Salto Jd. Nair Maria: lote de 
180 m²com alicerce pronto, R$ 
87 mil, F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 WhatsApp. 
Terreno - Jd Moriyama R$ 
95 MIL - AT 150 M2 F: (19) 
98223-8831
Terreno c/ construção antiga 
na cecap com 260 mts, região 
movimentada e próximo ao 
mercado cato. Ideal para in-
vestidor - R$400.000,00. Fone 
/ Whatsapp: 998118218 CRECI 
165463F
Terreno no Montreal  com 
184m² Valor R$165.000,00.
Tratar com proprietário. (19) 
98151-0501.
Terreno no Vale  das La-
ranjeiras  com 2.760m² na 
escritura e 3.000m² no físico 
R$450.000,00. Aceito casa 
ou carro como forma de paga-
mento. Aceito sugestão falar 
com Carlos (19) 99954-5467 
whatsapp
Terreno Vende – 10.000m² 
em Salto-SP, 400mt do asfalto, 
escriturado, troco por casa 
ou Apto. R$380 Mil. F: (19) 
98986-9106
Vendo terreno em Comdo-
mínio Fechado, 450m², Ro-
dovia  Castelo Branco, Km 
196. Entrada R$15.000,00 + 
58 parcelas de R$480,00 + 
Condomínio. Aceito carro ou 
moto. Tratar (19) 99147-4118 
ou 99212-4329.
Vendo/Alugo Terreno coml 
Jd. Regina - 615 m²  R$ 925 
mil / R$ 2.000,00. Márcia (19) 
97404-0445

 
Alugo  Sala no Edif Cordoba – 8 
andar  32m2- com 1 wc aluguel 
1.000,00 ( incluso IPTU, Cond. )Re-
gina 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: Oportunidade 
2 dorm, sala, coz, wc social, 7º andar 
R$ 200 mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 WhatsApp.
Edificio Resedás - Vende / permu-
ta – apto c/ 56 m². 2 dorms, 1 vaga, 
Cond c/ piscina, Segurança 24 h R$ 
260 mil. F: (19) 99976-7071
Lançamento Aptos em Salto:  
Parcelas menores que o aluguel,  
2 dorm., sala, coz., wc, 1 ou 2 
vagas, a partir de 146 mil. F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
WhatsApp.  Esse mês Doc. Gratis
Vendo Apartamento Comer-
cial - Torre Medical - Àrea 40m² 
consulte (19) 99922-1992 Daniela 
- R$210.000,00.
Vendo Apto Novo:  2 dorm. 1 vaga. 
59m² R$189.000,00 no Residencial 
São Bento - Salto - SP Tratar c/ 
Fernando - F (19) 99687-0519.
Vendo Apto Novo:  2 dormitórios. 
2 vagas. R$230.000,00 no Jd. 
Santiago tratar c/ Antonio - F 
99169-2590.
Vendo Apto DUE 96 m²  3 dorms/ 
1 S. todo planejado e decorado. c/ 
4 Ar condicionado 2 vagas  R$ 950 
mil. Márcia (19) 97404-044
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Vende-se confecção com es-
toque de tecidos e aviaments 
em geral e instalação de loja. 
Valor R$4.000,00. Tratar (19) 
98151-0501.
Vendo/Alugo - Office Pre-
mium - Sala Coml. 40 m²  280 
mil/ R$ 1.300,00. F. (19) 97404-
0445 c/ Márcia
 

Bicicletas novas e bicicletas 
duplas. Rua Alberto Santos 
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, aprovei-
tem!!!! R. Tiradentes, 11 Vila 
Vitória II.
Fan 150 - 2012 com bateria 
nova, relação com retentor e 
pneus novos R$5.200,00 aceito 
proposta F. 9.9334-7959 com 
Roberto
Motor arranque Iveco 3510 
ano 1997. R$300,00. F: (19) 
3835-3350 Paulo
Transformador 110/220 ou 
220/110. 75000 vts. R$450,00. 
F: (19) 3835-3350 Paulo

Troco várias bicicletas novas 
por carro valor + 30.000,00 F: 
(19) 3835-3350 Paulo 
Vendo  1 porta de madeira 
completa, 1 porta sanfonada 
na caixa e 1 vaso sanitário 
com caixa acoplada. Tratar 
F.: 3392-2979 falar com Vera.
Vendo  aparador de grama 
1000 W  220V R$150,00 
(Seminovo) Tratar F.: 97119-
8369 ou 99487-5089.
Vendo  Aparelho de som 3 em 
1 Philips Mod. AS. 125 c/ 2 
caixas R$120,00 Fones: (19) 
99259-1877 / (19) 3017-5541.
Vendo  Aspirador Pó e água, 
Sem saco coletor · 22,6 kg 
Tensão 220 potência 1600w 
modelo turbo 2002 - WAP 
· Canister R$1.200,00 Tra-
tar  F:  19 99901-9918/19-
982094777
Vendo  Coleção manual glo-
bo do automóvel (mecânica) 
5 Vol. V$ 60,00 Fones: (19) 
99259-1877 / (19) 3017-5541.
Vendo  cortador de grama 
1800 W  220V marca CID. 
Eletrico R$350,00 (Semino-
vo) Tratar F.: 97119-8369 ou 
99487-5089.
Cortador de grama  Tra-
pp Mod.  MC -  350 220V. 
R $ 2 8 0 , 0 0  F . :  9 9 2 5 9 -
1877/3017-5541.
Vendo  Fogão de ferro fundi-
do 2 bocas com chapa (a gás) 
R$250,00 F: 98151-0501.
Vendo  Fonte para Notebook 
Fortrek 65W Nova, na caixa 
com NF. R$55,00 Fones: (19) 
99259-1877 / (19) 3017-5541.

Vendo   f r i t ade i ra  Semi -
-nova Actifry Arno na cai-
xa  R$280 ,00  F . :  99259 -
1877/3017-5541.
Vendo  Geladeira raridade 
ano 1960 110vts funcionando 
F.: 99900-7158
V e n d o   L a m p i ã o  a  g á s 
Y a n n e s  c o m  b o t i j ã o  d e 
2Kg  R$70,00 F. :  99259-
1877/3017-5541.
Vendo  Material de acaba-
mento p/ construção (Vaso, 
Cuba de vidro, Conexão tigre, 
fios variados, válvula Hidra, 
pasti lhas etc...) F: 98151-
0501.
Vendo  tacho de cobre gran-
de. R$200,00 F: 98151-0501.
Vendo  uma churrasqueira 
vertical inox R$150,00.  F: 
98151-0501.
Vendo   uma maquina de 
fazer queijo com 6 formas.  
F: 98151-0501.
Vendo  /  Troco - Máquina 
de solda Industrial Banbo-
zzi 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 (se-
mi-novo). R$330,00 - Clau-
dionor F: 3885-3471.
Vendo aparelho de ginastica: 
Remo completo Semi-novo 
R$600,00 F: 98151-0501.
Vendo cadeira de rodas mo-
torizada Freedom, reclinavel, 
semi-nova R$2.800,00. F: 
981510501.
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Vendo filmadora caseira Marca 
Sony R$250,00 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

 

Caminhão Ford F600 ano 
1972 (VENDO OU TROCO 
POR CARRO POPULAR) R$ 
20.000,00 Indaiatuba Preço 
para vender logo! Caminhão 
basculante com guincho hi-
dráulico modraci para 400 
kg. Motor Perkins 6cc com 
65000km retíf ica Sorodie-
sel, 4 pneus novos. Falar 
com Odir F: (19) 33927900/ 
38945001
FIAT SPAZIO 147 - Ano 83 
Motor 1,3 Doc. Ok! Valor 
R$5.000,00 Falar com Luzia 
F.: 98255-4601.
GOL G3 ANO 2005- Cor Pra-
ta, 4 portas, 1.0. 8V.álcool, 
som alarme, travas, direção 
hidraulica, segundo dono. 
Tratar com proprietário F.: 
(19) 99117-5233.
Onix ano 2014 1.0 Flex- Mo-
delo Lolla – Cor Branco R$ 
32.800,00 (Fipe) - Único dono 
F. 3875-2215

Oportunidade - Vendo C3 
Exclusive, ano 2009, Md. 2010. 
R$17 Mil F.: 3329-7003
 

Karol Manicure e Pedicure. 
Atendo a domicílio (valor de acordo 
c/ o Local) Whats 19 99357-9318
Cuidadora de idosos, criancas, enfer-
mos, pessoas c/ necessidades espe-
ciais e etc. Atend. residencial e hospita-
lar. Possuo exp. e referencias. Evelyn  
19 988584065
Ofereço-me como cuidadora de 
idosos, criancas, enfermos, pes-
soas com necessidades especiais 
e etc. Atendimento residencial e 
hospitalar. Possuo experiencia e 
referencias. Evelyn F. 9.8858-4065
Ofereço-me como cuidadora 
de idosos, pessoas com ne-
cessidades especiais etc. Resi-
dencial e hospitalar. Cursando 
enfermagem F. 9.9980-2723.
Ofereço-me como empreiteiro 
de obras do básico ao ao aca-
bamento. Aceito carro e moto. 
Fone: 3318- 3573 (Evandro) 
Faxineira e passadeira de rou-
pa. Fone: 99308-6581.
Ofereço-me como marido 
de aluguel - Odair F.: 99776- 
6841/99130-7264. 
Ofereço-me como marido de alu-
guel. Faço consertos gerais em 
residências (hidráulica, elétrica 
e etc.). F: 9.9830-0614 c/ Kiko.

Ofereço-me como motorista 
particular para shows, jantares, 
teatro, casamento, batizados, 
viagens, compras em São Paulo 
entrre outros (Com veículos da 
pessoa) 24 horas. Tratar com 
Domingues F.: (19) 99928-4433
Ofereço-me como Motorista. Ca-
tegorias 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 particu-
lares 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 trabalhos 
de corte de grama e limpeza de 
terreno. Tenho máquina. Tratar 
com Denis (11) 952237579
Ofereço-me para lavar, passar, 
cozinhar, faço faxina etc... Tratar 
com Jane Rosa F.: 97136-6492 / 
3329-7719.

Manutenção em máquina de 
costura industrial: Galoneira, Ca-
seadeira, Reta, Overloque, 2 Ag, 
Travete. F.: 99212-1731.
Motorista administrativo (se-
nhor) CNH “D”. Bom conheci-
mento 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
Trabalhar como caseiro ou chaca-
reiro. Tenho 39 anos, divorciado, 
sem filhos. Faço trabalhos de jar-
dinagem (corte de grama) também. 
Tenho maquina, não tenho vícios. 
Tratar c/ Denis (11) 952237579.
Trabalhar como cuidadora 
de idoso, diurno ou noturno, 
em hospitais e residência. F 
: 9.9479-0454 ou .2516-7008

Trabalhar como cuidadora de 
idosos. Possuo referencia. Tra-
tar c/ Leni F: 3894-4778. 
Ofereço-me para trabalho como 
Aux. De Enfermagem, babá ou 
cuidadora c/ Coren. Disponibili-
dade de horário. F: (19) 3894- 
1610 / 98985-8142.
Serviço de transporte e remoção 
c/ caminhão munck e bombea-
mento de concreto. Vai encher 
sua Lage?  Faça um orçamento. 
Precisa transportar uma máquina 
pesada? Serviço com cesto aéreo? 
Faça um orçamento. F.:(19) 99618-
4334 (Vivo)  - 7818-6548 (Nextel) 
Id: 965*12540 c/ Nelson Eugênio
Promoção Pé + Mão “R$20,00”. 
Selamento de Cabelo a partir de 
R$50,00 (ganha corte) atendo 
também 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

ANALISTA FINANCEIRO (A) – Su-
perior em Administração ou afins. 
Experiência em fechamento de cam-
bio importação/exportação. Residir 
em Indaiatuba ou região.
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 – Para 
trabalhar em Indústria Farmoquími-
ca. Possuir experiência em manipu-
lação de solventes e operação de 
maquinas centrífugas e Reatores. 
Residir em Indaiatuba e região. 
Disponibilidade de horário.
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.
PROGRAMADOR DE MÁQUINAS 
CNC  – Ensino médio completo. 
Desejável Técnico em Mecânica, 
Automação Industrial ou equivalente. 
Experiência em programação De 
Torno CNC e Centro de Usinagem. 
Residir em Indaiatuba.
TÉCNICO DE PROCESSOS – Pos-
suir Técnico em Plásticos. Experi-
ência em controle de arquivos de 
parâmetros de processos. Try-out, 
construção e troca de moldes. Co-
nhecimentos em Ferramentas da 
qualidade (FMEA e PPAP). Residir 
em Indaiatuba, Campinas, Hortolân-
dia, Elias Fausto ou Monte Mor. Dis-
ponibilidade para trabalhar em turnos.
VENDEDOR (A) - Ensino médio 
completo. Possuir experiência na 
função. Experiência em orçamentos 
e medição em esquadrias de alumí-
nio. Conhecimentos em medições 
e cálculos 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 QUALIDADE/ PINTURA (8123):
ASSISTENTE RECURSOS HUMANOS (8115): 
AUX. ADMINISTRATIVO/ RECEPCIONISTA 
(8107): 
AUX. MECÂNICO/ 1/2 OFICIAL DE MANUTEN-
ÇÃO (8124): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8098): 
AUXILIAR TÉC. DE MANUTENÇÃO (8111): 
BALCONISTA/ATENDENTE DE FARMÁCIA 
(8125): 
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO /RECEPÇÃO 
(8120): 
ESTÁGIO EM MARKETING (8100): 
GERENTE COMERCIAL (8102): 
INSPETOR DE QUALIDADE (8114): 
LÍDER DE PRODUÇÃO/ (FERTILIZANTES) 
(8105): 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (8092): 
MECANICO DE MANUTENCAO (8121):.  
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 
(8096): 
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS (8126):
OP. DE MÁQUINAS/ TÉCNICO SÊNIOR (8117): 
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM (8119): 
OPERADOR DE INJETORA (8112):  
OPERADOR DE PRODUÇÃO/TÉC. QUÍMICO 
(8077): 
OPERADOR DE TORNO CNC (8038): 
OPERADOR EMPILHADEIRA (8122): 
OPERADOR MÁQUINAS (8093): 
OPERADOR MULTIFUNCIONAL/ INJETORAS 
(8113): 
PREPARADOR DE TORNO CNC (8060): 
SERRALHEIRO (8116): 
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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