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A Urban Systems elaborou a pedido da Revista Exame um ranking dos 100 municípios brasileiros que reúnem as condições mais 
favoráveis para a instalação de empresas, e Indaiatuba ficou em 29ª posição com 10,51 pontos.        Pág. 05A

A Polícia Militar do Estado 
de São Paulo prendeu uma 
mulher na terça-feira, dia 10, 
que era procurada da justiça. 
A prisão aconteceu após a PM 
receber uma denúncia anônima 
que a mulher se encontrava na 
Rua Silvo Talli, Santa Cruz.

O sinal analógico de In-
daiatuba, será desligado no 
dia 29 de novembro. Após esta 
data, só será possível assistir 
aos canais de TV aberta por 
meio do sinal digital, que ofe-
rece qualidade de som e ima-
gem semelhante à de cinema. 

Um indivíduo foi flagra-
do pelo Copom em posse de 
uma arma de fogo calibre 
38, na rua Zefiro Puccineli, 
Jardim Morada do Sol. Após 
abordagem da equipe, o ho-
mem entregou a arma junta-
mente com cinco munições 
intactas. 

O jovem Indaia tuba , 
Vitor Maciel, 13 anos, está 
no elenco da mais recente 
comédia do cinema nacio-
nal, “Como se tornar o pior 
aluno da escola”. O filme 
estreou ontem, dia 12, em 
todas as salas de cinema do 
Brasil.
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Polícia Militar 
captura mulher 
procurada da justiça 

Sinal analógico será 
desligado no dia 29 
de novembro

Cidade recebe maior nota no 
índice do TCESP

Dia da conscientização do câncer 
de mama acontece no dia 20

AME Laurinha busca arrecadar verba 
para tratamento médico

Indaiatuba está entre as melhores do Brasil 
para investir em negócios 

Homem é flagrado 
com arma de fogo no 
Jardim Morada do Sol

Indaiatubano 
participa do filme 
de Danilo Gentili

Horário de verão tem início 
neste domingo

A Ana Laura possui 
uma doença com 
o nome de Atrofia 
Muscular Espinhal 
e para que seu tra-
tamento seja feito, 
os pais de Ana Lau-
ra estão realizan-
do uma Campanha 
com o objetivo que 
arrecadar o montan-
te de R$ 3 milhões. 
Pág. 07A

Maurício Meirelles 
apresenta seu 
stand up no Ciaei
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A equipe da Ponte Preta é campeã da Copa Integração após derrotar o time do Santa 
Cruz por 6 a 4, na final realizada no Estádio Ítalo Mário Limongi. A competição foi orga-
nizada pela Secretaria Municipal de Esportes em parceria com a  LIDI e a AIFA. Pág. 11A

VITÓRIA

Ponte preta é a grande campeã da 
Copa Reduzino Integração

Indaiatuba novamente é destaque no Es-
tado de São Paulo e alcançou o maior Ín-
dice de Efetividade da Gestão Municipal, 
indicador criado pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo que mede a efici-
ência das prefeituras paulistas.

Mês que é dedicado à conscientização e com-
bate ao câncer de mama. E dando importân-
cia a este assunto a vereadora Silene Carvalini 
está organizando duas palestras que irão aler-
tar as mulheres quanto à importância de um 
diagnóstico precoce da doença. 
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Distração não combina 
com direção

Tem sido notícia quase que semanalmente, acidentes 
de trânsito, em Indaiatuba, deixando vítimas feridas ou até 
mesmo fatais. Independente do motivo do acidente, uma 
grande parte deles é devido à falta de atenção e imprudên-
cia de muitos motoristas que se sentem confiantes na hora 
que estão no volante. São motoristas falando ao celular, 
enviando mensagens, com fone de ouvido e até mesmo 
assistindo DVD.

Distração e direção rimam, mas não combinam. Quando 
estiver com as mãos no volante é importante que sua atenção 
esteja totalmente voltada para a estrada. Só assim e dessa 
forma você pode garantir uma viagem tranquila e segura, 
não só para você, mas para o próximo. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, são três mil 
vidas perdidas por dia nas estradas e ruas ou a nona maior 
causa de mortes no mundo.  A OMS estima ainda que 
1,9 milhão de pessoas devem morrer no trânsito em 2020 
(passando para a quinta maior causa de mortalidade) e 2,4 
milhões, em 2030.

Quer uma dica? Peça para seu copiloto ficar atento ao 
que acontece dentro do carro, como mudar a estação de 
rádio, pegar objetos no banco de trás ou que tenham caído 
no chão. 

E responsabilidade no trânsito pode sim evitar muitos 
acidentes e salvar vidas

Artigos

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

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

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.

14 SAB 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

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

15 DOM.   NÃO OPERA

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

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

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

16 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

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

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

17 TER. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

17 TER. 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi

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

17 TER. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia

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

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

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

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

18 QUAR. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke

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

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

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

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

19 QUIN. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

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

19 QUIN. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158

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

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

20 SEX. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860

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

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

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

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

20 SEX. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
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REFORMA TRABALHISTA – CENÁRIO FAVORÁVEL AO 
EMPREGADOR

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

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

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

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

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

Música e Saúde Integrativa
Quantos de nós sintonizamos uma faixa ou ritmo musical para encorajar ou adequar o momento 

ao sentimento?  A música traz à mente uma série de benefícios, alivia a ansiedade, dá asas à imagi-
nação, permite que a mente voe, dá charme e alegria a todas as coisas e à própria vida.  Estímulos 
musicais são usados há muito tempo, inclusive em contextos médicos, para promover o relaxamento 
ou diminuir a dor física, mas no passado foi um recurso de alguma forma intuitivo. 

Atualmente há estudos, como uma extensa análise publicada por Chanda e Levitin em “The Neu-
rochemistry of Music” revisando 400 relatórios científicos anteriores, com argumentos convincentes 
para atribuir à música o caráter de ferramenta de cura eficaz. Os autores identificam quatro áreas nas 
quais a música age nos neurotransmissores dopamina, endorfina, cortisol, serotonina e oxitocina, 
podendo agir concretamente:

 1. Recompensa, motivação e prazer: por exemplo, ajudar a tratar transtornos alimentares.
2. Redução da ansiedade.
3. Imunidade: fortalecer nosso sistema imunológico
4. Afiliação social: facilita a construção de vínculos afetivos e cooperação.
Entre os estudos analisados, quinze deles comprovam que a música relaxante reduz a presença 

de cortisol (o hormônio que causa estresse) nas pessoas. Outra pesquisa confirmou que participar de 
sessões coletivas de percussão reverte certos efeitos do envelhecimento. Mas talvez a “redescoberta” 
mais valorizada seja um estudo onde pacientes que ouviram música agradável antes de receberem 
cirurgia apresentaram níveis mais baixos de ansiedade, quando comparados aos pacientes submetidos 
a medicamentos em circunstâncias semelhantes. Outro sugere a música como ferramenta terapêuti-
ca, substituindo dezenas de drogas que são atualmente consumidas massivamente (antidepressivos, 
ansiolíticos, etc.), o que evita a necessidade e os efeitos colaterais dessas substâncias.

Independentemente dos gostos musicais (suponho que o melhor é o que você gosta), o objetivo 
é aproveitar, pragmaticamente, as virtudes da música como uma ferramenta de modulação, um 
elemento líder assimilado ao arsenal terapêutico na Clínica Médica Integrativa. Cerca de 2500 anos 
atrás, Platão advertiu que “a música é uma lei moral. Ela dá alma ao universo”. Como diz um velho 
ditado, a música é medicina.

Você concorda 
com o rompimento 
do contrato com 
a concessionário 
do transporte 
público?

Enquete

“Eu acho uma boa empresa, os 
horários estão mais adequados 
na minha opinião”
Melaine Farias, 22 anos, aux-
iliar de cozinha

“Eu não gosto dessa empresa, 
acho os ônibus ruins e os horári-
os não estão bons. Acho que tem 
que mudar”
Santa Alves de Jesus, 42 anos, 
doméstica

“Na minha opinião, se foi feito 
um contrato, ele tem que ser 
cumprido, e se a empresa não 
cumpre, tem que romper”
Ana Amancio de Oliveira, 62 
anos, vendedora

 “A empresa está prestando um 
serviço muito ruim, os atrasos 
são constantes. Acho que a pre-
feitura está certa”
Maria Aparecida Britto, 80 
anos, aposentada

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 apa-

receu 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  che-
gares 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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Horário de verão começa neste domingo 
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DARLENE RIBEIRO RIC/PMI

À 0h do dia 15 de outubro, os relógios devem ser adiantados em uma hora

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

Objetivo oferece aulas com dicas para os vestibulandos

Recurso remanescente da Farmácia Popular será utilizado para aquisição de 11 remédios

REFORÇO

MEDICAMENTO

Tem início neste do-
mingo, dia 15, o ho-
rário de verão. Com 

isso os relógios devem ser 
adiantados em uma hora e o 
período segue até o dia 18 de 
fevereiro. O ajuste do horário 
tem como objetivo aproveitar 
o maior período de luz solar 
para economizar energia.

A CPFL Piratininga pre-
vê que o horário de verão 
2017/2018 traga economia de 
6,5 mil MWh no consumo de 
energia em sua área de con-
cessão. Esse volume seria su-
ficiente para abastecer 2,7 mil 
famílias por um ano com um 
consumo mensal de 200 kWh.

Para se ter uma ideia a 
quantidade de energia econo-
mizada seria suficiente para 
atender Indaiatuba durante 2 
dias e uma cidade do porte de 
Sorocaba ou Santos durante 1 
dia ou Itu, por 3 dias.

De acordo com o Diretor 

de Operações da Distribuição 
da CPFL Energia, Thiago 
Guth, a iniciativa tem como 
os principais objetivos reduzir 
o consumo de energia e di-
minuir a demanda no horário 
de pico, das 18 às 21 horas. 

“Normalmente, as pessoas 
começam a chegar em suas 
casas a partir das seis da tarde, 
sendo que uma das primeiras 
ações é acender a luz. Na 
mesma hora, entram em ope-
ração a iluminação pública e 

os luminosos comerciais. No 
período do horário de verão, 
com o adiamento dos relógios 
em uma hora, as cargas das re-
sidências e de iluminação pú-
blica passam a operar após as 
19 horas, quando o consumo 
industrial já está reduzindo”, 
acrescenta o executivo.

Segundo o Ministério de 
Minas e Energia, o horário de 
verão além de gerar economia 
de dinheiro, ainda apresenta 
ganhos qualitativos com a 
redução do consumo no ho-
rário de pico noturno (das 
18h às 21h), diminuindo os 
carregamentos no sistema de 
transmissão, proporcionando 
maior flexibilidade operativa 
para realização de manu-
tenções em equipamentos e 
redução de cortes de carga 
em situações de emergência, 
o que gera um aumento na 
segurança do atendimento ao 
consumidor final.

O fim do horário de verão 
chegou a ser avaliado pelo 
governo depois que o Mi-
nistério de Minas e Energia 

apontou, em seu estudo, uma 
queda na efetividade do pro-
grama. Entretanto, o governo 
decidiu manter o horário de 
verão uma vez que o país 
passa por mais um ano de 
chuvas fracas que reduziram 
o armazenamento de água nas 
represas hidrelétricas. 

Diante desse quadro, mes-
mo que pequena a economia 
de energia proporcionada 
pelo horário de verão pode 
ajudar o sistema elétrico 
nacional.

Em nota, o Governo fede-
ral anunciou que “O Horário 
De Verão de 2017/2018 está 
mantido para as regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste do 
país. Com a decisão, o novo 
horário entra em vigor no dia 
15 de outubro e se mantem 
até 18 de fevereiro de 2018”. 
Os estados que os relógios 
devem ser adiantados em 
hora serão nas seguintes 
unidades federativas: Dis-
trito Federal, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Paraná, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, São Paulo 
e Espírito Santo. No último 
dia, os relógios devem ser 
atrasados em uma hora.

O  h o r á r i o  d e  v e r ã o 
2016/2017 durou 126 dias, 
de 16 de outubro de 2016 a 19 
de fevereiro de 2017, e gerou 
uma economia de R$ 147,5 
milhões, porém abaixo do re-
sultado do ano de 2015/2016, 
quando o total chegou a R$ 
162 milhões.

Histórico
No Brasil, o horário de 

verão foi instituído pela 
primeira vez no verão de 
1931/1932, pelo então Pre-
sidente Getúlio Vargas. Sua 
versão de estreia durou quase 
seis meses, vigorando de 3 
de outubro de 1931 a 31 de 
março de 1932.

Desde 2008, o horário espe-
cial vigora até o terceiro domin-
go de fevereiro do ano seguinte, 
que em 2018 será no dia 18 de 
fevereiro, quando os relógios 
serão atrasados em 1 hora.

Os relógios 
devem ser 
adiantados em 
uma hora

Os vestibulares 2018 es-
tão se aproximando e os estu-
dantes chegam à reta final da 
preparação para os principais 
processos seletivos do país. 
E para ajudar estudantes, o 
Colégio Objetivo dará aulas 

com dicas importantes que 
poderão fazer a diferença nos 
exames oficiais.

Essa é a proposta das 
Aulas Abertas do Colégio 
Objetivo Indaiatuba – Ves-
tibulares 2018 que serão 

realizadas nos dias 16, 17 e 
18 de outubro, no auditório 
do Colégio. As inscrições são 
gratuitas e já podem ser feitas 
no site www.objetivoindaia-
tuba.com.br. Poderão assistir 
às aulas estudantes do 9º ano 

do Ensino Fundamental II, do 
Ensino Médio, de Cursos Pré-
-Vestibulares e interessados. 
As vagas são limitadas.

No dia 16 de outubro, às 
19h, o tema será “Atualida-
des: Estado Islâmico”, com 
os professores de História e 
Geografia, Nunes e Lincoln. 
No dia 17, será a vez dos 
professores de Redação e 
Filosofia, Vanessa e Marcelo, 
tratarem do tema “A impor-
tância do repertório socio-
cultural para as redações no 
vestibular”. E para encerrar 
as Aulas Abertas, no dia 18 de 
outubro, o professor Frank, 
de Matemática, falará sobre 
“Probabilidade”. 

Aulas Abertas 
gratuitas no 
Objetivo têm 
vagas limitadas

O recurso remanescente da 
Farmácia Popular do Brasil, 
que teve as atividades encer-
radas em Indaiatuba dia 31 
de julho, será utilizado para 
a aquisição complementar de 
medicamentos constantes na 
relação municipal de medica-
mentos para distribuição para 
a população. A transferência 
do saldo restante de R$ 53 
mil, que era repassado pelo 
Ministério da Saúde para 
a manutenção da unidade, 
foi aprovada pelo Conselho 
Municipal de Saúde em reu-
nião extraordinária realizada 
na última sexta-feira (06) na 

Câmara Municipal.
O ofício recebido pelo mu-

nicípio que trata sobre o fim 
das atividades da Farmácia 
Popular do Brasil e utilização 
do recurso remanescente, afir-
ma que os saldos devem ser 
devolvidos ao órgão federal 
ou utilizados para o (...) cus-
teio de outras ações e serviços 
no âmbito da Assistência 
Farmacêutica, caso seja do 
interesse do gestor local (...).

Durante a reunião a res-
ponsável pela assistência 
farmacêutica de Indaiatuba, 
Melina Pansonatto Pereira, 
apresentou uma lista de onze 

medicamentos que devem 
ser adquiridos com o recurso 
remanescente, entre eles, 
antibióticos, anti-hipertensi-
vos, anti-histamínico e anti-
depressivos. Segundo ela a 
aquisição dos medicamentos 
listados, que são alguns dos 
mais procurados, deverá su-
prir a demanda pelo período 
de três meses. O projeto de 
utilização do recurso agora 
será encaminhada para apro-
vação do Ministério da Saúde.

A aquisição dos medicamentos listados, 
que são alguns dos mais procurados, 
deverá suprir a demanda pelo período 
de três meses
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Palestra sobre conscientização do câncer de mama acontece no dia 20

Indaiatuba é a 29ª cidade, entre 100 munícipios, para melhor investir em negócios

Indaiatuba está entre as melhores 
do Brasil para investir em negócios 

ARQUIVO RIC/PMI

Indicativo foi publicado pela Revista Exame e ranqueado pela Urban Systems

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O Outubro Rosa é uma campanha 
de conscientização que tem como 

objetivo alertar as mulheres sobre a 
importância da prevenção

A Urban Systems ela-
borou a pedido da 
Revista Exame um 

ranking dos 100 municípios 
brasileiros que reúnem as 
condições mais favoráveis 
para a instalação de empresas, 
e Indaiatuba ficou em 29ª po-
sição com 10,51 pontos. Neste 
ano, a cidade de São Paulo se 
destacou em primeiro lugar 
com 15,29 pontos.

O levantamento conside-
rou as cidades que têm mais 
de 100 mil habitantes. São 
checados 28 indicadores de 
desenvolvimento social, ca-
pital humano, infraestrutura e 
desenvolvimento econômico. 
Cada indicador tem um peso 
conforme sua importância 
e atualidade, totalizando 27 
pontos. 

De acordo com o prefeito, 
Nilson Gaspar (PMDB), esse 
levantamento aponta que In-
daiatuba possui e segue um 
planejamento sério. “Temos 
bons indicadores fiscais, fa-

culdades, uma escola técnica 
de referência nacional que 
é a Fiec e um importante 
parque industrial, com toda 
infraestrutura necessária para 
se implantar uma empresa. 

Além disso, trabalhamos o 
orçamento com muita respon-
sabilidade. Estamos crescendo, 
mas queremos crescer com or-
ganização e com projetos que 
tornem Indaiatuba, cada dia 

mais atrativa para os negócios, 
que gerem emprego, renda e 
sustentabilidade, sempre com 
foco na qualidade de vida para 
nossos moradores”, ressalta.

Ainda neste ano, Indaia-

tuba conquistou o 30º lugar 
como a cidade mais inteligente 
e conectada do Brasil, segundo 
o ranking Connected Smart 
Cities de 2017, elaborado pela 
Urban Systems e divulgado 
pela Exame.com. Comparado 
ao ranking de 2016 à cidade 
subiu 25 posições. Entre os 
municípios da RMC (Região 
Metropolitana de Campinas), 
Indaiatuba ocupa o segundo 
lugar, atrás apenas de Campi-
nas, que está em 8º no ranking 
nacional.

Para definir o ranking das 
cidades mais inteligentes do 
Brasil foi avaliada a integração 
entre mobilidade, urbanismo, 
meio ambiente, energia, tec-
nologia e inovação, economia, 
educação, saúde, segurança, 
empreendedorismo e gover-
nança, usando 70 indicadores. 
O estudo envolveu mais de 500 
cidades brasileiras.

O mês de outubro é de-
dicado às mulheres através 
do Outubro Rosa. Mês que é 
dedicado à conscientização e 
combate ao câncer de mama. 
E dando importância a este as-
sunto, a vereadora Silene Car-
valini está organizando para o 

dia 20 de outubro, na Câmara 
Municipal de vereadores 

de Indaiatuba, duas pa-
lestras que irão alertar 

as mulheres quanto 
à importância de 

um diagnóstico 
precoce da 

doença. 

O evento tem início às 14 ho-
ras, com participação gratuita.

A primeira palestra será 
realizada pela Drª Rosa Rey-
na (médica da família) e irá 
abordar o assunto “saúde da 
mulher”. Após, a psicóloga e 
coach, Solange Mazzoni, irá 
conversar com os presentes 
sobre o tema “Bem me quer”.

O Outubro Rosa é uma 
campanha de conscientização 
que tem como objetivo 
principal alertar 
as mulhe-

res e a sociedade sobre a im-
portância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer 
de mama. Esta campanha 
acontece com mais intensidade 
no mês de outubro e tem como 
símbolo o laço cor de rosa.

Em geral, a campanha em 
meios publicitários ou em 
atividades dentro de empre-
sas tem um foco grande no 

autoexame, mas especialistas 
do ramo alertam que ele não 
é suficiente para a detecção 
precoce da doença. Tocar o 
próprio corpo e reconhecer 
sinais de possíveis mudanças é 
uma importante ferramenta da 
mulher frente à própria saúde, 
mas não substitui a mamogra-
fia, por exemplo.

Mulheres com 
mais de 

50 anos, mesmo que não sin-
tam nada de diferente em suas 
mamas, precisa fazer mamo-
grafia a cada dois anos. O cân-
cer de mama, como o próprio 
nome diz, afeta as mamas, 
que são glândulas formadas 
por lobos, que se dividem em 
estruturas menores chamadas 
lóbulos e ductos mamários. É 
o tumor maligno mais comum 
em mulheres e o que mais leva 
as brasileiras à morte, segun-

do o Instituto Nacional de 
Câncer (Inca).
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A Prefeitura em parceria com a Seja Digital oferece kits digital para os beneficiários de programas sociais do Governo Federal

Campanha AME Laurinha visa arrecadar R$ 3 milhões para o tratamento 
de Ana Laura

Sinal analógico será desligado em 
Indaiatuba no dia 29 de novembro
Parceria entre Prefeitura e Seja Digital distribui kit digital gratuitamente 

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ELIANDRO FIGUEIRA – RIC/PMI

ARQUIVO PESSOAL

Campanha AME Laurinha busca 
arrecadar verba para tratamento médico

SOLIDARIEDADE

O sinal analógico de 
todos os munícipios 
da Região Metropo-

litana de Campinas (RMC), 
incluindo Indaiatuba, será 
desligado no dia 29 de no-
vembro. Após esta data, só 
será possível assistir aos ca-
nais de TV aberta por meio 
do sinal digital, que oferece 
qualidade de som e imagem 
semelhante à de cinema. 

E para entrar no “sinal 
digital” a Prefeitura de In-
daiatuba em parceria com 
a Seja Digital,  entidade 
responsável pelo processo 
de transição do sinal da 
TV analógica para o sinal 
digital no Brasil, oferece 
kits com conversor e antena 
digital para os beneficiá-
rios de programas sociais 
do Governo Federal, como 
Bolsa Família, Minha Casa 
Minha Vida, Tarifa Social 
de Energia Elétrica e ou-
tros. Indaiatuba há cerca de 
10.500 pessoas no Cadastro 
Único e parte dessas pessoas 

poderão se cadastrar para 
receber gratuitamente o 
conversor digital.

Para receber basta entrar 
no site www.sejadigital.com.
br/kit, informar seu NIS (Nú-
mero de Identificação Social) 
ou CPF, clicar no botão Bus-
car e fazer o agendamento 

para a entrega do kit.
Com esse equipamento, 

milhares de famílias po-
derão continuar assistindo 
TV após o desligamento, 
mesmo por meio de apare-
lhos mais antigos, como os 
de tubo. 

O prefeito de Indaiatu-

ba, Nilson Gaspar (PMDB) 
assinou no dia 11 de julho 
em seu gabinete, o Termo 
de Cooperação do processo 
de migração do sinal de TV 
analógica para o sinal di-
gital com a Seja Digital. O 
objetivo é ampliar o acesso 
da população de menor ren-
da a essa nova tecnologia. 
Indaiatuba foi à primeira 
cidade da região de Campi-
nas a assinar o documento.

Mudança
No dia 29 de novembro 

o sinal analógico será des-
ligado e até lá, a população 
precisa preparar suas casas 
para que continuem assis-
tindo os canais aberto de 
televisão.  O sinal digital 
já está disponível e todo 
aparelho de televisão pode 
exibir a programação dos 
canais abertos com melhor 
qualidade. 

Veja os benefícios da TV 
Digital
• Imagem mais nítida;
• Som de melhor qualidade;
• Adeus, ruídos e interferências;
• Possibilidade de mobilidade e 
interatividade;
• E a melhor, ela continua de 
graça!

Se o equipamento for de 
tubo ou fabricado antes de 
2010, precisará de uma an-
tena digital e um conversor. 
Se o televisor for de tela fina 
fabricado depois de 2010, 
precisará apenas uma antena 
para tv digital.

Com esta mudança, a pro-
gramação da TV aberta no 
Brasil seguirá padrões inter-
nacionais de transmissão, a 
exemplo do que já aconteceu 
em países como China, EUA 
e Reino Unido, permitindo 
aos telespectadores que des-
frutem de seus programas 
favoritos com imagem e som 
com qualidade similar à de 
uma sala de cinema.

O kit distribuído pela pre-
feitura é composto por uma 
antena digital, um conversor 
e um controle remoto, o kit 
gratuito permite que o apare-
lho de televisão antigo exiba 
a programação de TV trans-
mitida pelo sinal digital.

A Ana Laura possui uma 
doença com o nome de Atrofia 
Muscular Espinhal (AME) que 
é uma doença que fragiliza os 
músculos da criança, e que 
com o tempo vai progredin-
do, deixando cada vez mais a 
criança limitada. E para que seu 
tratamento seja feito, os pais 
de Ana Laura estão realizando 
uma Campanha chamada AME 
Laurinha com o objetivo de 
arrecadar o montante de R$ 3 
milhões.

De acordo com Taisa, mãe 
de Laura, desde os 2 meses 
que a Ana Laura começou 
a apresenta dificuldades em 
manter seu corpo com certa 
firmeza. “De início o pediatra 
pediu alguns exames que deram 
resultados normais”, conta. “A 
partir de então foram realizados 
exames mais específicos e o 
resultado apontou que a Lauri-
nha havia nascido com AME”, 
completa.

A AME é uma doença de 
origem genética, que degenera 
os músculos com o passar do 
tempo. Ela tem 4 tipos: tipo 
I – infantil; tipo II – interme-
diária; tipo III – juvenil; e tipo 
4 - adulta. A mais grave é a tipo 
I, a qual a Laura é portadora, 
que é quando ela se apresenta 
já no feto. Muitas crianças 
portadoras do AME tipo I, não 
conseguem passar dos 3 anos 
de idade. “A doença muitas 
vezes acaba comprometendo 
o sistema respiratório e cria 
sérias dificuldades de degluti-
ção”, comenta a mãe.

Segundo Taisa, Ana Laura 
completou recentemente seu 1º 
anos de vida e que agora estão 
correndo contra o tempo. “São 
3 milhões de reais. É muito 
dinheiro! Não está fácil, porém 
não vou desistir e nem deixar 
de lutar pela minha filha”.

Ainda de acordo com Taisa, 
o dinheiro é para custear as in-

jeções SMN-2, importadas dos 
Estados Unidos, e que é capaz 
de frear o avanço da atrofia. A 
Campanha se fez necessária, 
uma vez que o governo brasi-
leiro não oferece esse tipo de 
tratamento pelo SUS.  Quanto 
antes Laura conseguir o trata-
mento, melhor será o resultado, 
pois deterá o avanço da doença, 
deixando seus músculos com 
mais condições. “O médico 
que a acompanha, disse que ela 
consegue chegar entre dois a 
três anos de vida caso não tome 
a vacina”, alerta Taisa.

A mãe de Laurinha espera 
que nos próximos seis meses 
o montante seja alcançado. 
“Ela precisa de ajuda o quan-
to antes, quanto mais cedo 
ela conseguir o tratamento, 
maiores são as chances dela, 
é preciso agir rápido”, disse. 
“Estamos tentando arrecadar 
dinheiro de várias maneiras, 
através de bazar, bingo, farol, 
venda de objetos, vaquinhas 
on-line, doações em conta, 
apoio de meios de comunica-
ção, busca de apoio de artista, 
estamos tentando de tudo”, 
completa Taisa.

Para mais informações aces-
se a página do facebook: AME 
Laurinha ou pelos números: 
(19) 99321-0598/99988-6859.

Como ajudar Laurinha
As doações podem ser feitas:
• pela  vaquinha on-line: www.
vakinha.com.br/vaquinha/jun-
tos-pela-ana-laura;
• Depósito Banco Itaú – Ana 
Laura Araújo Souza
Agência 4985 / Conta Poupan-
ça 14.668-9 500 
CPF 518.260.188-32
• Depósito Bando Bradesco
Agência 2698 / Conta Corrente 
1001498-0
CPF 518.260.188-32
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Prefeitura afirma dívida de concessionária responsável pelo transporte público
TRANSPORTE

cidade

Indaiatuba recebe maior nota no índice de 
efetividade da gestão municipal do TCESP
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Pelo terceiro ano consecutivo Indaiatuba tem o maior índice da RMC

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

JME

Indaiatuba faz parte de um grupo seleto de cidades que alcançaram o maior IEG-M

A Prefeitura afirma dívida da concessionária responsável pelo transporte urbano municipal

Indaiatuba novamente é 
destaque no Estado de 
São Paulo e faz parte de 

um grupo seleto de cidades 
que alcançaram o maior IEG-
-M (Índice de Efetividade da 
Gestão Municipal), indicador 
criado pelo TCESP (Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo) que mede a eficiência 
das prefeituras paulistas. Os 
dados, consolidados a partir 
de informações de 2016, 
foram divulgados na segun-
da-feira (9) pelo presidente 
do TCE, Sidney Beraldo. 
Indaiatuba foi classificada 
com IEG-M muito efetivo, 
com nota B+. 

No histórico do IEG-M, 
Indaiatuba se manteve com 
nota B+ desde 2015. Para o 
prefeito de Indaiatuba, Nilson 
Gaspar (PMDB), esse é um 
indicativo de estabilidade 
governamental e mostra que 
o município está na direção 
certa do desenvolvimento. 
“Queremos sempre evoluir e 
é como eu costumo dizer, se 

está bom, podemos melhorar 
ainda mais. Na avaliação do 
ano passado alcançamos nota 
A em Educação e Saúde, e 
agora já conseguimos a nota 
máxima em cinco áreas. Esse 
avanço comprova que nosso 
trabalho é sério, planejado e 
focado no desenvolvimento 
de Indaiatuba com qualidade 
de vida para a população. 

Quero parabenizar todos 
nossos colaboradores, pois 
ninguém faz nada sozinho e 
isso também é fruto de uma 
boa equipe que está sincroni-
zada com a administração e 
dedicada ao trabalho”, avalia 
Gaspar.

Lançado em 2015, o IE-
G-M avalia sete áreas pú-
blicas: Educação, Saúde, 

Planejamento, Gestão Fiscal, 
Meio Ambiente, Proteção aos 
Cidadãos (quesitos ligados 
à área da Defesa Civil) e 
Governança de Tecnologia 
da Informação. A combi-
nação das análises desses 
sete índices temáticos busca 
avaliar, ao longo do tempo, 
se a visão e objetivos es-
tratégicos dos municípios 

foram alcançados de forma 
efetiva e, com isso, oferecer 
elementos importantes para 
auxiliar e subsidiar tanto a 
ação fiscalizatória exercida 
pelo Controle Externo como 
também da sociedade, além 
de servir como parâmetro 
para a tomada de decisão dos 
gestores públicos.

A partir desse levanta-

mento, os municípios são 
classificados em faixas de 
resultado: altamente efeti-
va (A), muito efetiva (B+), 
efetiva (B), em fase de ade-
quação (C+) e baixo nível de 
adequação (C). Exceto pela 
capital, foram analisadas 
todas as demais 644 cidades 
do Estado.

Das sete áreas de avalia-
ção, Indaiatuba ficou com 
nota A “Altamente Efetiva” 
em cinco, sendo: Educação 
(i-educ), Saúde (i-saúde), 
Meio Ambiente (i-amb), Pro-
teção aos Cidadãos (i-cidade) 
e Governança de Tecnologia 
da Informação (i-govTI).

Apenas 73 cidades do 
Estado de São Paulo foram 
avaliadas com nota B+ (mui-
to efetiva), na RMC (Região 
Metropolitana de Campinas) 
apenas Indaiatuba, Vinhedo 
e Morungaba foram avalia-
das como muito efetiva. Não 
houve municípios classifi-
cados na faixa de resultados 
A (altamente efetivo).  Com 
avaliação B (efetiva) foram 
399 cidades; com nota C+ fo-
ram 119 cidades e 53 ficaram 
com a menor avaliação, C.

A Administração Muni-
cipal afirma que empresa 
Rápido Sumaré possui uma 
dívida, por quebra de con-
trato, que gera em torno de 
R$ 1.690.500,00, sendo que 

R$ 842.500,00 já estão em 
Dívida Ativa. 

J á  a  C o m p a n h i a  d e 
Transportes de Indaiatuba 
(Citi), nome fantasia da con-
cessionária Rápido Sumaré 

Ltda, alega que a Prefeitura 
está equivocada quanto as 
informações relacionadas às 
multas que não foram pagas 
pela empresa responsável 
pelo transporte público.

A Citi disse que foi reali-
zada renegociação dos débi-
tos inscritos na dívida ativa 
pela operadora anterior, o 
montante de R$ 842.500,00, 
e quitou duas parcelas dessa 
renegociação sendo que, a 
primeira foi em 28 de julho 
deste ano, no valor de R$ 
96.401,64, e a segunda, em 
6 de setembro, no valor R$ 
97.558,46.

Em nota, a Secretaria 
de Negócios Jurídicos da 
Prefeitura de Indaiatuba 
informou que “foi aberto 
o processo de caducidade 
e nele foram apurados os 
débitos,  além de outras 
inúmeras irregularidades”. 
A nota ainda informa que 
“eventuais pagamentos de 
débitos são obrigação da 
empresa e não afastam a 
fundamentação da decreta-
ção da caducidade”. 

A Prefeitura ainda infor-
mou que “é preciso escla-
recer que a Viação Indaia-

tubana não possui nenhum 
relacionamento jurídico 
com a Prefeitura. Em razão 
do aditamento do contrato, 
a Viação Rápido Sumaré 
assumiu todas as obrigações  
da antecessora”.

Em contrapartida a con-
cessionária disse que o ple-
no adimplemento contratual 
pela Citi se comprova, haja 
vista que, foram investidos 
mais de R$ 12 milhões na 
substituição e renovação da 
frota, treinamento de moto-
ristas e cobradores, implan-
tação da Rede Credenciada 
Citi, reforma e implantação 
de novos abrigos.

Caducidade
Na semana passada a 

Prefeitura de Indaiatuba 
declarou a caducidade e 
rescindiu o contrato da con-
cessão do serviço público 
de transporte coletivo no 
munícipio. A decisão está 
documentada no Decreto 

13.153, publicado no dia 
5, em edição da Imprensa 
Oficial do Munícipio. O 
Decreto ainda estabelece 
o dia 1º de dezembro de 
2017 para a retomada do 
serviço pela Administração 
Municipal. 

Assim sendo, a Prefei-
tura deve providenciar em 
30 dias a contratação emer-
gencial 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, após uma 
análise jurídico-técnica mi-
nuciosa que seguiu todos os 
trâmites legais e respeitou 
o amplo direito de defesa 
da concessionária Viação 
Rápido Sumaré, que integra 
o grupo VB Transportes. 
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MTT Sistemas de Segurança 
oferece serviço para 
empresas e residências
Empresa conta com profissionais qualificados e com produtos de qualidade
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Alunos do Colégio Montreal aprendem brincando 
sobre segurança no trânsito 

EDUCAÇÃO
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ARQUIVO/MTT

A MTT é administrada por Luiz Mioto e Renan Mioto

Alunos do Colegio Montreal aprendem brincando sobre transito seguro

A MTT Sistemas de 
Segurança é uma em-
presa que atua nos ser-

viços de instalação de sistemas 
de segurança para residências, 
condomínios, prédios, empre-
sas e estabelecimentos comer-
ciais. A empresa não trabalha 
com venda desses produtos, 
apenas com a instalação deles, 
porém oferece para seus clien-
tes os produtos da Intelbras, 
uma empresa renomada que 
atua no fornecimento desses 
produtos de segurança. A em-
presa atua em todas as cidades 
da região como Indaiatuba, 
Salto, Itu, Campinas, Soroca-
ba, entre outras.

Após agendamento de uma 
visita, os técnicos da MTT 
avaliam quais são as necessi-
dades do cliente e sugerem os 
equipamentos. Tanto a visita 
quanto o orçamento é um ser-
viço gratuito.

A MTT é administrada por 
Renan Mioto e Luiz Mioto e 
trabalha com a instalação de 
carecas elétricas, câmeras e 
sistemas de alarmes, tanto de 
invasão quanto para incêndio. 

Também trabalha com o con-
trole de acesso como portarias 
eletrônicas, leitura de cartões, 
leitura biométrica, cancela, 
fechaduras eletrônicas, portões 
eletrônicos, entre outros.

De acordo com Renan que 
está há mais de 10 anos na área 
de segurança, a oportunidade 
surgiu por conta da falta de 
empresas no segmento. “Mui-
tas empresas do segmento não 
oferecem os melhores produ-
tos e os mais adequados às 
necessidades dos clientes. Nós 
não vendemos os produtos, 
apenas instalamos, portanto, 
oferecemos os produtos com 
melhor custo benefício para 
os consumidores. Por isso 
trabalhamos com a Intelbras, 
porque oferecem equipamen-
tos com um custo baixo, mas 
com alta qualidade”, conta.

“Todos os equipamentos 
que instalamos, podem ser 
escolhidos pelos clientes ou, 
caso não queiram escolher, po-
demos fazer o pedido. As en-
tregas chegam em até 24 horas, 
e fazemos a instalação assim 
que possível, para garantir um 
serviço rápido, de qualidade 
e com ótimo custo-benefício 
para os clientes”, afirma Luiz.

Luiz também alerta para a 
importância de estar preparado 
para evitar qualquer problema 
de segurança: “Muitos nos 
procuram depois que tiveram 
problemas, portanto, é de 
grande importância estar pre-
parados para evitarem que isso 
aconteça. Os equipamentos, 
hoje, contam com segurança 
que permitem que os donos 
acompanhem tudo o que acon-

tece pela internet. Podem estar 
em outra cidade e acompanhar 
o que acontece em seu celular, 
para isto, basta ter acesso à 
internet”, completa.

Para mais informações 
dos serviços prestados pela 
empresa, os telefones para 
contato são (11) 97460-0392 
/(11) 99575-1300 ou através 
do e-mail contato@comer-
cial.com.br. 

A educação no trânsito 
deve começar cedo e, por 
isso, aprender as regras que 
tornam o trânsito mais segu-
ro de forma lúdica, através 
de brincadeiras, torna o 
assunto mais atrativo e a 
aprendizagem mais eficaz.

Por acreditar que esse 
aprendizado faz parte do 
processo de formação de 
cidadãos conscientes e res-
ponsáveis, o Colégio Mon-
treal levou as turmas do 
Pré para visitar o Clubinho 
Honda, em Indaiatuba.

Os alunos participaram de 
diversas atividades como pes-
quisas em revistas, construção 
de placas de sinalização, se-
máforo educativo que trabalha 
o significado de suas cores, 
receberam um livrinho com 
regras de trânsito para desen-

volver a escrita, e assistiram à 
apresentação de vídeos. 

Ao conhecerem as ações 
capazes de diminuir os riscos 
nas ruas e trabalharem algu-
mas virtudes como tolerân-
cia, paciência e atenção, os 
alunos se tornam mais cons-
cientes da responsabilidade 
de motoristas e de pedestre 
para termos um trânsito mais 
seguro, que refletirá direta-
mente na vida de todos. 

O ambiente reproduz de 
forma lúdica diversas situa-
ções em que os alunos devem 
tomar decisões para respeitar 
as regras de trânsito, conhe-
cem as regras de segurança, 
sempre brincando. Eles se 
divertem e aprendem na 
prática como devem se com-
portar nas ruas, seja como 
motorista ou pedestre. 
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Polícia Militar captura 
mulher procurada da 
justiça no Santa Cruz
A mulher foi presa após captura e com ela foi localizado entorpecente e dinheiro
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Homem é flagrado com arma de fogo no Morada do Sol

Homem fere gravemente 
sua esposa após briga

APREENSÃO

CRIME

No local denunciado foram encontradas drogas no interior de uma 
garrafa térmica e dinheiro

Mulher teve fratura na mandíbula e um dos dedos decepado

A Polícia Militar do 
Estado de São Pau-
lo prendeu uma mu-

lher na terça-feira, dia 10, 
que era procurada da justiça. 
A prisão aconteceu após a 
PM receber uma denúncia 
anônima na qual dizia que 
no Beco da Baiuca, situado 
à Rua Silvo Talli, Jardim 
Santa Cruz, havia drogas 
escondidas para serem co-
mercializadas pelo bairro.

Ainda de acordo com o 
denunciante, a pessoa em 
questão era uma mulher que 
se chamava Lucinéia. Com os 
dados em mãos a equipe se di-
rigiu até o local indicado e re-
alizou um cerco com o apoio 
das demais equipes. Com isso, 
foi possível localizar a denun-
ciada em companhia de mais 
cinco usuários que estavam ali 
para consumir drogas.

Indagados se existia entor-
pecentes no interior da casa, 
Lucinéia afirmou que não, 
porém mesmo assim a PM 
procedeu uma busca domiciliar 
e localizou, no interior de uma 
garrafa térmica de café, a quan-
tia de 22 eppendorf de cocaína. 

Com o flagrante, Lucinéia 
passou a confessar que estaria 
devendo para um traficante e 
que para saldar a sua dívida 
estaria guardando drogas 
ali. Também foi localizado a 
quantia de R$ 102,15 que ela 
alegou ser  dinheiro de um 
trabalho como faxineira. 

Após pesquisa nos ante-
cedentes criminais dos ave-
riguados, foi constatado que 
Lucinéia estava na condição 
de procurada da justiça pelo 
artigo 33. Diante dos fatos 
todos foram apresentados e o 
delegado elaborou o flagrante 
delito de tráfico em Lucinéia e 
cumpriu o mandado de prisão, 
sendo os demais liberados.

Um indivíduo foi flagra-
do pelo Copom em posse de 
uma arma de fogo calibre 
38, na rua Zefiro Puccine-
li, Jardim Morada do Sol. 
Após abordagem da equipe, 
o homem entregou a arma 
juntamente com cinco mu-
nições intactas. 

Em aver iguações  fo i 
constatado que a arma pos-
suía documentação, porém 
estava atrasada desde 2012. 
Com isso o indivíduo jun-
tamente com a arma foi 
conduzido à central onde a 
ocorrência encontra-se em 
andamento.

Arma calibre 38 
foi apreendida 
pelo Copom 

A Guarda Civil em patru-
lhamento nas proximidades 
do bairro Pedregulho se 
deparou com um veículo 
socorrendo uma mulher que 
estava bastante ferida. Após 
ser agredida violentamente 
pelo seu companheiro de-
vido a uma briga, a vítima 
sofreu fratura na mandíbula 
e teve um dos dedos dece-
pado.

Os agentes do Grupa-
mento Ambiental (GAM) 
fez a escolta até ao pronto 
socorro do Hospital Augusto 
Oliveira Camargo (Haoc), e 

lá descobriram a gravidade 
do ferimento.

A pedido do médico de 
plantão, os Guardas foram 
até o local do fato e loca-
lizaram o dedo no chão da 
residência, e encaminharam 
rapidamente, ao hospital na 
tentativa de um implante, 
porém não obteve sucesso. 

Em uma nova averigua-
ção no interior do imóvel foi 
encontrado a arma do crime 
e uma espingarda atrás do 
guarda roupa. Tudo foi apre-
endido e  apresentado com 
a ocorrência na Delegacia.
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Ponte Preta ficou com o título da Copa Integração 2017

Ponte Preta é campeã 
da Copa Integração COMO SE TORNAR O PIOR ALUNO DA ESCOLA - Lançamento  

-  Comédia  -  Classificação 14 anos -  105 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (12 – feriado)  a  Terça (17):   15h50  /  19h00  /  
21h25. Quarta (18):   16h30  /  19h00  /  21h25
..................................................................................................................
AS AVENTURAS DO CAPITÃO CUECA - O FILME - Lançamento  
-  Animação / Aventura  -  Classificação livre -  89 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (12 – feriado)  a  Domingo (15):   14h50  /  
17h05  /  19h20. Segunda (16),  Terça (17)  e  Quarta (18):   15h00  /  19h20
Polo Shopping: Quinta (12 – feriado)  a  Domingo (15):   14h00  /  18h35. 
Segunda (16),  Terça (17)  e  Quarta (18):   18h35
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (12 – feriado)  a  Terça (17):   16h20. *Excep-
cionalmente na quarta, dia 18, não haverá exibição desta versão no Polo
..................................................................................................................
A MORTE TE DÁ PARABÉNS - Lançamento  -  Suspense / Terror  
-  Classificação 14 anos -  96 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (12 – feriado)  a  Quarta (18):   19h30
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (12 – feriado)  a  Domingo (15):   14h45  /  17h05  
/  21h50. Segunda (16),  Terça (17)  e  Quarta (18):   17h05  /  21h50
..................................................................................................................
OS MENINOS QUE ENGANAVAM NAZISTAS - Sessão do Ci-
neclube Indaiatuba* -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  114 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (14):   15h05. *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
..................................................................................................................
BLADE RUNNER 2049 - 2ª semana  -  Ação / Ficção  -  Classificação 
14 anos -  164 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (12 – feriado)  a  Quarta (18):   16h40  /  20h00
Polo Shopping: Quinta (12 – feriado)  a  Quarta (18):   20h50
..................................................................................................................
PICA-PAU - O FILME - 2ª semana  -  Comédia  -  Classificação livre  
-  84 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (12 – feriado)  a  Quarta (18):   16h10  /  18h45
Polo Shopping: Quinta (12 – feriado)  a  Terça (17):   15h25  /  17h40  /  
20h00. Quarta (18):   17h40  /  20h00
..................................................................................................................
CHOCANTE: 2ª semana  -  Comédia  -  Classificação 12 anos -  94 
minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (12)  a  Quarta (18):   18h10
..................................................................................................................
MY LITTLE PONY - O FILME - 2ª semana  -  Animação  -  Classi-
ficação livre  -  105 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (12 – feriado),  Sexta (13)   e   Domingo 
(15):   13h50  /  15h20. Sábado (14):  13h50. Segunda (16),  Terça (17)  
e  Quarta (18):   15h20
..................................................................................................................
KINGSMAN: O CÍRCULO DOURADO - 3ª semana  -  Ação / Aventura  
-  Classificação 16 anos -  141 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (12 – feriado)  a  Quarta (18):   17h35  /  21h00
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (12 – feriado)  a  Quarta (18):   20h30
..................................................................................................................
LEGO NINJAGO: O FILME - 3ª semana  -  Ação / Animação / Aven-
tura  -  Classificação livre  -  101 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (12 – feriado)  a  Domingo (15):   14h25
..................................................................................................................
M Ã E ! - 4ª semana  -  Drama / Suspense  -  Classificação 16 anos -  115 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (12 – feriado)  a  Quarta (18):   21h30
..................................................................................................................
LINO - UMA AVENTURA DE SETE VIDAS - 6ª semana  -  Animação  
-  Classificação livre -  93 minutos
DUBLADO
Polo Shopping  -  atenção especial aos horários deste filme - Quinta (12 
– feriado),  Sexta (13)   e   Domingo (15): 14h20. Sábado (14):   13h50
Segunda (16):  15h00
..................................................................................................................
IT - A COISA - 6ª semana  -  Terror / Suspense  -  Classificação 16 anos 
-  135 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (12 – feriado)  a  Quarta (18):   20h30
..................................................................................................................

CINEMA

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

Rodada de amanha, dia 14, no Sol Sol

Horário  Jogo         Divisão
12:50  Invictus Futsal  x Olimpic S. da Serra            3°
13:50     Klorofila Futsal x Colégio Conquista        3°
14:40    Dynamo/ A Hora Almoço x Unidos B. Gaucho   3° 
15:30     Flamengo/Desp Marq. X União Tribuna B    1°
16:20   N.A XII Junho x Kautela/Bonatelha     1°
17:10    Projeto Restitui x  União Tribuna A          1°   

Rodada de amanha dia 14, no Ginásio de Esportes

Horário  Jogo           Divisão
12:50         Projeto Restitui B  x Futshow/Col. Meta           3°
13:50  Barcemlona Futsal  x  Unidos da Cecap                3°
14:40  S. Chance/Extintuba  x União Z. Leste            3°

A equipe da  Ponte 
Preta é campeã da 
Copa Integração. A 

segunda partida final acon-
teceu no domingo, dia 8. O 
primeiro jogo ocorreu no dia 
1º de outubro no campo do 
XV de novembro, jogo em 
que a Ponte Preta conquis-
tou a vitória por 4x0 ficando 
com ampla vantagem contra 
o time do Santa Cruz.

O jogo começou com a 
equipe do Santa Cruz  partin-
do  pro ataque já que buscava 
reverter o placar, mas deixou 
brechas na defesa e a Ponte 
Preta novamente apostou no 

contra-ataque e foi eficiente. 
Aos 14 minutos, após cruza-
mento, Murilo abriu o placar 
para Macaca.

No primeiro ataque de-
pois do gol, o Santa Cruz 
conseguiu um pênalti a seu 
favor. Logo após, Lucas do 
Santo Cruz empatou a par-
tida. Com o empate, o título 
ficava com a Ponte Preta. 
Com isso, o Santa Cruz foi 
pra cima, mas quem fez o 
segundo foi a Ponte Preta, 
com William, após bela tro-
ca de passe. Assim terminou 
a etapa inicial.

No segundo tempo, a 
Ponte Preta voltou ligada e 
logo fez o terceiro gol com 
João Paulo, depois de rece-

ber um belo passe. O quarto 
gol saiu no minuto seguinte 
com Rafael.

Praticamente com o jogo 
decidido, o Santa Cruz foi pra 
cima em jogada trabalhada, e 
após o chute, a bola bateu na 
trave e voltou para Alysson, 
diminuindo o resultado.

A partir desse gol, o Galo 
foi só pressão e deu resulta-
do no escanteio. Lucas fez 
um gol “olímpico” colocan-
do pressão no jogo, e em 
novo ataque Lucas empatou 
o jogo em 4x4, deixando a 
torcida empolgada. Parecia 
que o Santa Cruz iria virar 
a partida no ataque seguin-
te. Porém, em uma chance 
pecou na finalização, e em 

dois ataques a Ponte Preta 
foi mortal. Em contra-ata-
que Everton fez o quinto. 
Aos 43 minutos, Everton 
marca novamente, o sexto 
do time, selando a vitória e 
o título.

Pelo regulamento do 
Campeonato, se o Santa 
Cruz vencesse a partida, 
empatava em pontos com a 
Ponte Preta, e o critério de 
desempate eram os cartões. 
Mas a Ponte Preta precisava 
tomar dois cartões para que 
o Santa Cruz ficasse com 
título. Com isso, durante o 
jogo, cada cartão que ambos 
os times tomavam parecia 
que era gol, já que isso po-
deria decidir o campeonato.

15:30   A. Oliveira/C. Carnes Lorenzo x Meninos G.5      1°
16:20   S. Grillos/Tam. Tintas x ML. Infor/Drog Unifarma   1°
17:10     Napoli Futsal x Tancredo Neves                   3°
18:00    Zenit Futsal  x  Deuruim Futsal                       3°

39° CAMPEONATO WALTER PIMENTEL 2017

Oitavas de Final

Horário        Campo                         Time 

11:00             Belo Horizonte               Itália  x Atlético Indaia
13:30             Estádio do Primavera     Unidos RZ x Kamaradas
13:30              Oliveira Camargo           Desportivo O. x E. Da Colina
11:00             Estádio do Primavera     Unidos Corolla x Jamel
13:30             Osan                                Florence x Atlético Paulista
11:00             Bandeirantes                   Vasco x Real Sporting
11:00              Osan                               U. Indaiatuba x S.E.A.T.I
13:30              Belo Horizonte               Paulistinha x São Francisco             

Em jogo com muitos gols a vitória ficou com o time local por 6 x 4
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cultura e lazer

Indaiatubano participa 
do filme “Como se tornar 
o pior aluno da escola” 
Longa metragem é baseado no livro escrito pelo comediante e apresentador Danilo Gentili
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Maurício Meirelles traz para Indaiatuba 
seu stand up “Levando o Caos” 

TEATRO

Horóscopo de 13 a 19/10 Por Alex Costa Guimarães

Essa é outra semana onde o principal foco do nativo será seu 
trabalho ou o modo como atua nele. Poderá perceber que nem 
tudo o que planejou seguirá conforme seus planos. Por outro, 
lado agora é um momento de finalizações de alguns assuntos 
como relacionamentos e contratos do trabalho. Cuidado com 

envolvimentos afetivos no ambiente de trabalho e com tua saúde.

O taurino vem tendo um momento onde seus relacionamentos 
passam por dias de enfrentamento de dificuldades, seja em sua 
casa, seja por motivos familiares ou afetivos. Avalie com cal-
ma e não precisa tomar decisões definitivas de forma abrupta. 
Momentos de grandes gastos, mas por direcionamentos do 
Universo. O que vai pode retornar como benefícios.

O geminiano passa por um aspecto tenso, aspecto de Saturno 
indicando dias de enfrentamento de problemas e dificuldades 
em sua casa ou em um relacionamento familiar. Possibilida-
des de forte agitação mental tende a ocorrer, riscos de pro-
blemas inesperados em seu trabalho com cortes e rupturas ou 
perdas de documentos. Mantenha a calma, o momento pede 

pra você ser mais justo entre seu racional e seu emocional.

O canceriano pode enfrentar dias de dificuldades e possí-
veis atrasos relacionados a seus interesses financeiros, que 
envolvam importantes reuniões e assinatura de documentos 
importantes. Seu pensamento estará focado em sua família. 
Mudanças em sua vida profissional ou no trabalho tendem 
a ocorrer.

O leonino pode enfrentar uma semana de dificuldades em 
sua vida financeira, podendo haver dificuldades e atrasos em 
pagamentos, gastos com parentes ou familiares. Sua cabeça 
estará muito agitada, mas também sua vida social tenderá 
a ser intensa. O momento pode ser mais difícil para suas 
finanças, no entanto, essa energia termina em pouco tempo. 

Uma viagem pode ocorrer nesse período.

O virginiano passa nestas semanas por dias de mudanças 
importantes em sua vida afetiva, em suas emoções. Seus 
sentimentos mais ocultos podem vir à tona para serem 
transformados e uma renovação ou uma mudança neles 
tende a ocorrer. O resultado é uma maior maturidade. O 
momento pode impor um recolhimento e a necessidade de 
contatar com sua espiritualidade maior ao invés de se lançar em festas ou 
reuniões sociais.

Momento muito tenso ou agitado para seus relacionamentos 
pessoais e profissionais, que podem ter seus dias contados. 
Há indícios de términos  e de problemas em uma sociedade, 
ou mesmo em amizades ou relacionamentos afetivos. Tenha 
calma com as decisões, pois estes são dias de interiorização 

e há certa necessidade de distanciar-se da vida social para refletir sobre as 
possíveis mudanças emocionais.

O escorpiano está em pleno inferno astral e nesse momento 
sua vida profissional e algumas amizades podem se mostrar 
complicadas, principalmente se estiverem relacionadas com 
seu trabalho. Nesse momento, para melhor verificação, o 
nativo poderá se afastar da vida social e dos amigos. Você 
estará mais sério e interiorizado.

O sagitariano pode enfrentar fortes mudanças em sua vida 
afetiva e até mesmo algum término de relacionamento im-
portante corre o risco de ocorrer. O Universo mostra que o  
momento pode ser decisivo para começar a construir uma 
nova maneira de relacionar-se, por isso, pode ser um mo-
mento difícil para sua carreira ou vida profissional.

O capricorniano passa por fortes e intensas mudanças em 
sua vida familiar dentro de sua casa. Os assuntos domésticos 
assumem o foco de sua vida neste momento, que pode ocor-
rer desde um casamento até mudanças importantes. Estas 
semanas podem ser de dificuldades em seus planos pessoais. 
Uma nova filosofia de vida estará sendo gerada em sua vida.

O aquariano está tendo dias em que as energias apontam 
para o término de relacionamentos, de sociedades, de 
parcerias comerciais ou conjugais. Além disso, sua mente 
também estará em reforma intensa. Sua maneira de se 
expressar pode ter que ser transformada. Sua vida senti-
mental será aprofundada, e algumas pessoas e sentimentos 
que não fazem mais sentido em sua vida ficam para trás.

O pisciano estará vivendo importantes mudanças em sua 
vida material e financeira. Pode ocorrer um contrato, projeto, 
negociação de compra ou venda. Por outro lado, também 
ocorre a possibilidade do nativo ter que enfrentar problemas 
e dificuldades nos relacionamentos. Cuide de sua sua família 
que corre o risco de tensões nesse momento.

Parte do elenco: Marcos Garcia, Márcia Garcia, Lenora Panzetti, Vitor Garcia, Murilo Garcia, Fábio Pan-
zetti Filho e Fábio Panzetti

O jovem Indaiatuba-
no, Vitor Maciel, 
13 anos,  está no 

elenco da mais recente co-
média do cinema nacional, 
“Como se tornar o pior alu-
no da escola”. O longa me-
tragem foi baseado no livro 
escrito pelo comediante e 
apresentador, Danilo Gen-
tili. O filme estreou ontem, 
dia 12, em todas as salas de 
cinema do Brasil.

Para o jovem ator, os 
melhores momentos da gra-
vação eram os bastidores, em 
que surgiam as maiores risa-
das: “Os bastidores foram as 
melhores partes do trabalho, 
pois eram os momentos em 
que mais dávamos risadas e 
fazíamos piadas”, conta.

O ator mirim também 
comentou da experiência 
que foi ter trabalhado com 
Danilo Gentili: “Ele é muito 
engraçado e atencioso, foi 
realmente muito bom ter 
encenado com o Danilo”.

Esse é o primeiro traba-
lho de Vitor no cinema. “Foi 

tudo muito novo para mim, 
e foi uma experiência muito 
boa. Adorei participar do 
filme, o ambiente era bem 
descontraído” comentou.

O mais novo ator da cidade 
ainda não decidiu se seguirá 
carreira, mas não descarta a 
possibilidade, pois achou a 
experiência bem interessante. 
“Eu ainda não sei ao certo com 
o que eu gostaria de trabalhar 
no futuro, mas a experiência 
foi bem legal, acho que poderia 
seguir nessa área”, disse.

O filme é um dos mais 
esperados do cinema nacio-
nal do ano, além de ser uma 
das melhores comédias. O 
elenco ainda conta com ato-
res renomados como Carlos 
Villagrán, Fabio Porchat, 
Joana Fomm, Raul Gazzola 
e Moacyr Franco, além dos 
estreantes Bruno Munhoz e 
Daniel Pimentel.

Sinopse
Bernardo (Bruno Mu-

nhoz) e Pedro (Daniel Pi-

mentel) são estudantes e 
enfrentam as clássicas tare-
fas de cumprir as obrigações 
escolares, tirar boas notas, 
ter bom comportamento e 
cumprir as regras da escola, 
cada vez mais elaboradas 
graças ao diretor Ademar 
(Carlos Villagrán). Frus-
trados, Pedro acaba encon-
trando um diário de como 
provocar o caos na escola 
sem ser pego, o que leva os 
dois amigos a seguirem as 
dicas do caderno.

O comediante Maurício Meirelles traz para Indaiatuba o seu novo show de stand up 
“Levando o Caos”. A apresentação será no dia 28 de outubro, às 21 horas, na sala Acrísio 
de Camargo no Ciaei. Classificação 14 anos.

Os ingressos já podem ser adquiridos nos valores de R$ 70 (inteira); R$ 35 (meia-
-entrada), na bilheteria do teatro ou através do site Bilheteria Rápida.

Mauricio Meirelles estreou em agosto deste ano, em turnê pelo Brasil, seu novo 
show de stand up “Levando o Caos”. Com 90 minutos de apresentação, o humorista 
continua abordando temas mais profundos, de forma madura e sempre bem-humo-
rada, baseado na sua vivência. Seus textos novos falam sobre: depressão, feminismo 
dentro e fora do casamento, formas de criação dos animais domésticos, a gravidez 
da esposa, preconceitos que todos possuem, entre outros.

Depois de apresentar seu stand up, na parte final do espetáculo, Meirelles quebra as 
quatro paredes do teatro com sua interatividade e improviso fazendo com que cada show 
seja único. Nos quadros de destaque de seu canal, o Traumas e Webbullying, o humorista 
convida corajosos que tenham histórias engraçadas para contar e analisa ao lado de um 
ícone especial: A “Voz da Experiência”.

A História vencedora participa do Webbullying, o momento mais esperado do show 
onde o comediante toma conta do seu perfil nas redes sociais (Facebook, Whatsapp, etc...), 
passando a interagir com outras pessoas como se fosse o titular da conta.
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Na quinta-feira (05), em um evento no Clube de Campo Associação Atlética Guapira na cidade 
de São Paulo, a Guarda Civil de Indaiatuba foi condecorada com a Medalha de Honra ao Mérito das 
Guardas Civis Municipais do Brasil. A Medalha visa condecorar os componentes das Guardas Civis, 
personalidades civis e militares e instituições públicas ou privadas, que de alguma forma tenham 
prestado relevantes serviços às Guardas Civis Municipais do Brasil, a ABIFIP (Associação Brasileira 
das Forças Internacionais de Paz), às Forças Armadas, às Forças de Segurança Estaduais e a Sociedade 
Brasileira em geral, contribuindo para a causa da Segurança Pública. Foram condecorados no evento, 
o Secretário de Segurança Pública de Indaiatuba, Alexandre Guedes Pinto, o Secretário Adjunto de 
Segurança Pública do Município de Indaiatuba, Sandro Bezerra Lima e a Diretora da Guarda Civil de 
Indaiatuba, Inspetora Marilsa Ap. Souza. Dentre as figuras públicas presentes no evento, destacou-se 
a presença do Deputado Major Olímpio, e do Deputado Estadual Coronel Telhada.

Depois do sucesso do Lan-
çamento do Festival Sabor e 
Arte, o Green House Gourmet 
preparou diversas exposições e 
atrações especiais. Semana pas-
sada ficou por conta da exposi-
ção da artista Maria Angélica 
Amaral Maschietto dos Santos. 
A artista, que sempre teve a arte 
muito presente em sua vida por 
conta de sua mãe que pintava 
telas e tecidos, ganhou destaque 
no Festival Sabor e Arte.

O evento Chefs no Cam-
pus, teve como objetivo trazer 
diversas opções de sabores e a 
oportunidade de apreciar pratos 
elaborados por chefs renomados 
por um preço acessível, entre R$ 
10 e R$ 30,00. muita gente com-
parecendo ao evento, que já está 
se tornando uma tradição em In-
daiatuba, e na Max Planck. Com 
show de Fhilipe Maia e Juninho 
Andrade, e uma aula mais que 
especial do Chef Lucas Corazza, 
sobre “Bolos de Chocolate”.

Pré-estreia do filme 
“Como se ordenar o Pior 

Aluno da Escola”. Na 
noite do dia 05/10, acon-

teceu no Cine Topázio 
do Shopping Polo de 

Indaiatuba, a pré-estreia 
do file “Como se ordenar 
o Pior Aluno da Escola”, 
a comédia nacional com 
rotreiro de Danilo Gen-
tili André Catarinacho, 
conta no elenco com o 

ator mirim de Indaiatuba 
Vitor Maciel.

Rotary Cocaes- O Rotary Club de Indaiatuba Cocaes. realizou no dia 10/10/2017, a festiva de 
visita do Governador Distrital, José Walter Viotto, e sua Coordenadora Leonilde Felici Viotto! O 
dia começou com um almoço no Restaurante Tukkanus, e logo após visita e apresentação de um 
dos projetos do Cocaes, com o Lar de Velhos Emanuel de Indaiatuba, onde foi feita a doação de 
uma cadeira de Rodas para o Lar, doação esta feita através do companheiro Sergio Almeida, que a 
recebeu de um amigo para fazer esta doação ao lar por intermédio do Cocaes entregue a Sra. Izidi-
nha, presidente do Lar. Ainda na mesma tarde, ida com o governador ao projeto nascente do Rotary 
Cocaes, onde foi apresentado ao governador a nascente que o Cocaes adotou, através do SAAE de 
Indaiatuba. Finalmente à noite, aconteceu a festiva para o governador na Casa da Esfiha, onde o 
Cocaes se reune; a festiva contou coma muitas homenagens, começando com a entrega de renovação 
de títulos de sócio honorário, a dois companheiros muito queridos do clube, o Companheiro Antonio 
Reginaldo Geiss, e o Companheiro Cleonir Bertipaglia, ambos companheiro do Rotary Indaiatuba, 
o Companheiro Renato Nagamini, do Cocaes foi homenageado pelo governador com o troféu Ética, 
o companheiro foi escolhido em votação unanime pelo Cocaes. O Cocaes também homenageou a 
Arquiteta Barbara Corseti Fantelli, autora do marco rotário do Cocaes, que será instalado na entrada 
do Distrito Industrial de Indaiatuba, Barbara também recebeu homenagem por seu profissionalismo 
e ética no seu trabalho. Tivemos como visitantes, dois representantes do futuro Rotary Club de Elias 
Fausto Nascente, que está em vias de fundação. O Rotary Club de Indaiatuba Cocaes agradece a todos 
os visitantes e convidados presentes que nos ajudaram a fazer uma festiva muito linda.

Stela, Arthur, Guilherme, Maria Sofia, Enrico, Sophia e Laís 
durante visita do Colégio Montreal ao Clubinho Honda

Alunos do Objetivo Indaiatuba finalistas da Olimpíada 
Brasileira de Física
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Cortina

Coleção Primavera Verão - Bromélia Coleção Primavera - Sempre Linda

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

Kafta com arroz Árabe

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 com peixes, 
aves, pratos típicos, saladas, porções, pratos executivos, espaguetes, 
sobremesas e bebidas em geral. E para a criançada um maravilhoso 
espaço kids “A Fazendinha do Caipirão”. Eventos em geral. R. Marta 
Camargo Ifanger, 18 - Vila Homero. Disk entrega 3885-5434

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

O Grenelle GastroPub está fazendo o maior sucesso. Oferece 
diariamente no almoço maravilhosos pratos executivos e à la carte 
com surpreendetes pratos com carnes, aves, peixes e massas. Não 
deixe de experimentar o Virado à Paulista que 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! Kostela do Japonês, costela super macia

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

Grenelle Gastro Pub - sempre com 
uma novidade

Você já experimentou a melhor Kafta com arroz árabe da 
cidade? Só na Casa da Esfiha, é claro!

Lombo grelhado 
com arroz braco, 
farofa e vinagrete

Flores na 
primavera?        
Quem nunca 
pensou nisso? 
A inovação deste 
ano está no uso 
de estampas com 
motivos grandes 
e em tons mais 
escuros. Vale 
conferir essas e 
outras tendências 
na Sempre Linda 
Moda. Rua 
Bernardino de 
Campos, 564 
-Centro. Fone: 
(19) 2516-1611 ou 
WhatsApp 
99207-5692

A linda Rebeca dos tutores Sônia e Tiao após consulta, banho e 
tosa na Clínica Bicho Amigo

No Pelé Motos você encontra moto 0KM da Suzuki, Honda, Yamaha 
e Shineray sem consórcio. Compre já a moto dos seus sonhos, como 
está Jet 50 cc, faz 45KM com apenas 1 litro de gasolina, freio a disco 
dianteiro, super economica, partida elétrica e pedal, baú, disponível 
nas cores. Parcelamos a entrada em até 3x. Entrada de R$508,44 
+ 48 X R$169,48. Ligue e se informe Fone: 3936-4560. Av. Ário 
Barnabé, 365 com Sueli ou Leandro

A Nova Loja teve 
o imenso prazer 
de participar do 
casamento de 
Vivian Volpina. 
Felicidades!

Jefferson, Sebastião e Angela

Kledson e Romildo 

Equipe da Stolle Machinery

Ednei e Cesar

Moto 0KM



15AMais Expressão

social & gastronomia

atendimento@maisexpressao.com.br

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

Com certeza já ouviu alguém mencionando sobre os aromas de 
vinhos como; frutas vermelhas, especiarias, flores e até amadeirado. 

Mas quando você escolhe o seu vinho, e com nariz na taça até 
se esforça para encontrar tais aromas. 

Mas se não encontrar, não se se preocupe, pois há uma explica-
ção. Pode primeiro pensar da seguinte forma;  

Os Aromas deste vinho são agradáveis? É convidativo para um 
gole?  Ele está perfeito para o consumo? Então seja feliz com o 
vinho nosso de cada dia. 

Mas se você é um Amante de Vinhos e quer aprofundar seus 
conhecimentos e às vezes não encontra os aromas como muitos 
Sommeliers ou Enochato dizem ter naquele vinho. Não conclua 
que o defeito pode estar em você ou nos seus receptores olfativos 
da cavidade nasal.

O melhor que se tenha a fazer para perceber os aromas é treinar 
e criar uma memoria olfativa. Nossa memória olfativa pode ser 
treinada, pois em uma taça de vinho há muitos aromas e sem o trei-
namento fica difícil lembrar-se de onde vêm estes aromas.

E Essa técnica é muito fácil, inicie um treinamento com seu 
olfato cheirando frutas, flores, vegetais, especiarias e tudo que te 
possa lembrar-se de vinhos.

 Por que há provas de que em uma taça de vinho podemos sentir 
uma variedade enorme de aromas. Por quê? 

Por causa dos compostos químicos mais voláteis que exalam 
quando rodamos a taça, que são moléculas aromáticas semelhantes 
a aroma de frutas, vegetais, flores, terra molhada ou até mesmo um 
solvente.

Os aromas dos vinhos são as moléculas aromáticas mais volá-
teis que nosso nariz consegue captar e levar para nossa memória 
olfativa treinada.

De fato se você é um apaixonado por Aromas de Vinhos, a boa 
noticia é que hoje isso ficou mais fácil, empresas vendem os kits 
prontos com os descritores aromáticos dos vinhos, tanto aromas de 
vinhos de qualidades como também seus defeitos. 

Saber interpretar os aromas nos vinhos está relacionado com a 
memória olfativa de cada pessoa, ou seja, um senhor de idade tem 
mais memória olfativa do que um jovem.

Em tempos de vaca magra, alguns até preferem gastar pouco e 
buscar vinhos de promoção cujos aromas são voltados para madeira 
e tostados, assim não encontrará frutas vermelhas e tão pouco um 
toque floral, por que neste vinho não existe estes aromas.

Mas um bom Amante de vinho sempre busca vinhos mais 
jovens, cujos rótulos não são tão comerciais e de poucas garrafas 
elaboradas. Cada enólogo ao elaborar um vinho sempre leva em 
conta à estrutura da uva e as suas características aromáticas com os 
seus devidos cuidados na vinificação e no controle de temperatura 
para transmitir para o vinho todos os aromas que aquela uva possui 
e mais outros provenientes do processo de fermentação.

Um bom vinho é aquele que o produtor elabora respeitando as 
características aromáticas de cada uva e o perfeito grau de maturação. 

Estes são vinho de valor agregado, pois há o profissionalismo do 
Enólogo e a identidade do produtor expressa em cada garrafa e vinho. 

Então os aromas dos vinhos são gerados naturalmente sem adição 
de aromas, pois são provenientes da variedade da Uva, Vinificação, 
Afinamento, Amadurecimento e Envelhecimento. E podem ser 
definidos em:

─ Aromas Primários (Vinhos Jovens, variedade da uva).
─ Aromas secundários (Processo de fermentação)
─ Aromas terciários (Envelhecimento em barricas de carvalho)

Assim sendo é normal os vinhos jovens ter como sua caracterís-
tica aromática os aromas frutados e florais.

E vinhos jovens com aromas em excesso de madeira, isto 
mostra que o vinho foi alterado no seu processo natural e denota 
desequilíbrio. 

O Vinho bem elaborado quando jovem exala aromas agradáveis 
de frutas vermelhas, tropicais, flores, choco-
late, baunilha, especiarias e aromas do local 
onde foi plantada a uva.

Fazer vinho é muito fácil, mas fazer um 
grande vinho que é difícil! 

Lembrem-se os aromas de um vinho é 
uma fonte de prazer e também é um fator 
determinante para analise sensorial do equi-
líbrio de um bom vinho.

Então comente e se tiver mais dúvidas 
entre em contato conosco.

Aromas dos vinhos, como isto é 
possível?

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

Equipe da Pizzaria Fiorotto, Silvio, Júnior, William e o proprietário Vitor estão esperando você cliente que quer comer uma 
deliciosa pizza. Faça seu pedido 2516-4461

Ruan, Matheus, Davi e Werikson no Cintra Restaurante

Renata e Aline na Casa da Moqueca (2).JPG

Felipe no Cintra Restaurante

Eva, Tamires, Eduardo e Luis prestigiando o almoço do Rei do Sabor

Ari Custódio no Cintra RestauranteAmanda, Paulo e Tamaira na Casa da Moqueca



16A Mais Expressão

gente de expressão
atendimento@maisexpressao.com.brVisite nosso site: maisexpressao.com.br/social/admilson-redecopa/

helga takeno

Márcio A. Mazzi, Helga Takeno e o coordenados de Gastronomia 
da Faculdade Max Planck, Caio Nunes no  Chefs do Campus 2017

Murilo Garcia, Marcia Garcia, Vitor Maciel, Bruno Munhoz e 
Marcos Figueroa no Topázio Cinemas do Polo Shopping na 
pré-estreia do filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola

José Tonin Junior, suas filhas e Wanessa Cannonieri 
aproveitando o domingo no Chefs do Campus 2017 oferecido 
pela faculdade Max Planck

Josiane Baraldi e Samanta de Martino aproveitando o domingo no 
Chefs do Campus 2017 oferecido pela Max Planck e que junta vários 
restaurantes locais para uma experiencia gastronomica diferente

Família Nobori aproveitando o Indaiatuba Matsuri Japan 
Festival que aconteceu na Viber em Indaiatuba

Claudia Beatriz Salim e Adriana Salim aproveitando o último dia 
do  Indaiatuba Matsuri Japan Festival que aconteceu na Viber

Maciel e Sandra, proprietários do Restaurante Via Brasil  e seus 
filhos Guilherme e Gabrielle, na reinauguração  que aconteceu 
no último dia 10. O Grupo Mais Expressão deseja sucesso!

Imprensa reunida na reinauguração do Restaurante Via Brasil 
em Indaiatuba

Orlando, proprietário da Placas e Fotos para Túmulos 
posando para o clic do JME

Julia Lourencini e Laura Figueira nas Objetíadas

Ingrid, Cerimonialista e Blogueira Ivanilde Reis, Walquíria e 
doutora Juliana do UBS Campo Bonito no evento Outubro Rosa

Cristian da Faustino Barber recebendo o Certificado de Qualidade, 
onde foi destaque na categoria de barbearia em Indaiatuba

Equipe do Colégio Episteme no Festival Cultural... Uma viagem pelo mundos das artes

Antonio e Lucimar no 9 para Dançar

Adriana Tomax, colaboradora 
Atento, comemorou mais um 
ano de vida no último dia 9

Rodolfo, Prof Luiz Carlos, Vereador Hélio Ribeiro e Willian 
durante o XI Meta em Dança, do Colégio Meta
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Locação – Salões e Salas

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

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

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

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

Jd.Pompeia-SL00292
Torre Corporate 41M².
R$1.000,00 + 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 vesti-
ários. 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

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

Jd.Primavera – CA02999
 02 dormitórios (01 suíte), sala, cozinha, 
Wc, área de serviço, 02 vagas cobertas.
R$ 1.200,00 + IPTU 

Itaici (Moradas de Itaici) – CC00034
02 dorms, 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
03 dormitórios (01 suíte), coz., Wc, área 
de serviço, pequena varanda, quintal gra-
mado, canil, piscina, gar. p/ vários carros.
R$1.700,00 + IPTU R$133,00

Vila Maria Helena –CA03000
03 dormitórios (01 suíte), sala 02 am-
bientes, cozinha, área de serviço, área 
gourmet, 02 vagas.
R$1.760,00 + IPTU.

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 dorms, 03 Wcs, coz., garagem coberta
R$ 2.500,00.

Jd. Cidade Nova – CA 02998
03 dorms (01 suíte com banheira e closet), 
02 dormitórios com guarda roupa, sala 02 
ambientes, área de luz, cozinha com ar-
mários, área de serviço, fundos com churr. 
+ 01 dormitório e Wc, portão eletrônico.
R$ 2.800,00.

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, lav. 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 Cond. 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 cond. 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 + Cond. 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, banheiro 
e 01 vaga
R$ 1.500,00 Isento de Condomínio 
e IPTU

Jd. Santiago – AP00819
02 dormitórios, sala 02 ambientes, cozi-
nha, Wc ,01 vaga.
R$ 1.500,00 (Incluso Cond. + IPTU)

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

Venda- Apartamentos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pq. São Lourenço –AP00744
02 dormitórios com armários, Wc, sala, 
cozinha planejada, área de serviço, 
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

Vila Aurora – CA02721
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, Quintal 
nos fundos.
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

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

Venda - Chácaras

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

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

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

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

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

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

V. Todos os Santos–CA02917
03 dorms, escritório, sala 02 amb., coz., 
área de luz interna, 01 banheiro, 01 la-
vabo, pequeno quintal, 02 vagas cobertas.
R$ 400.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Res. Village Terras de Indaiá – CC00049
03 dormits, closet, sala 02 amb, escritório, 
copa, cozinha, despensa, lavanderia, 
vaga 06 carros, área de lazer com salão 
de festa, quadra de tênis, sala de ginásti-
ca, 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, la-
vabo, dormitório com suíte p/ empregada, 
piscina, salão, churr, 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 amb., 
coz planejada, lav., wc, churr. com pia, garagem para 2 carros
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
lavabo, lavanderia, garagem. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3dorms (1st), sala de estar 
c/ pé direito duplo, sala de TV c/ lareira no mesanino, lavabo, coz 
planejada, lav., dorm e WC de empregada, escrit., área gourmet, 
área de luz, gar. coberta para 2 carros e descoberta para 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 cond., 
aquecedor solar, gar. coberta p/ 2 carros e descoberta p/ 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

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS APAR-
TIR DE 300M² APARTIR DE 180 MIL
TE.22 – BELA VISTA – R$180 MIL – 250m²
TE.23 – JD.MANTOVA – R$110 MIL – 216m²

TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.63 – JD.DO IMPERIO – R$100 MIL – 150m²

CHÁCARAS E SÍTIOS

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 – REC. CAMPESTRE – R$445 MIL – dorm, coz, WC, lav., 
gar. coberta p/ 2 carros, forno caipira, campo de futebol, pomar c/ 
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 – SÍTIO NO MIRIM – R$55,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 
5 comodos, 2 casas de 4 cômodos, 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 – 2dorms, sala, coz, 
WC, sem garagem
JD.PAU-PRETO – R$650,00 – dorm, coz, WC, sem garagem
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 –dorm, sala, coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$680,00 – dorm, sala, coz, wc
VL.FURLAN – R$750,00 – dorm, sala, coz, wc, sem garagem
VL.MERCEDES – R$750,00 – 2Ds, sala, coz, wc, entr. de carro.
CIDADE NOVA – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2Ds, sala, coz, wc, entrada de moto
CIDADE NOVA – R$900,00 – dorm, sala, coz, wc, quintal, s/ gar.
VL.MERCEDES – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem
VL.SUIÇA - R$1.100,00 – edícula – dorm, sala, coz, WC, entrada 
para carro

COLIBRI  R$1.100,00  2dorms, sala, coz, WC, garagem
CENTRO – R$1200,00 – 2dorms com armários, sala, coz, WC, 
as, sem garagem. PISO SUPERIOR
JD.ITAMARACÁ – R$1300,00 – 2dorms(1st), sala, coz america-
na, as, WC, garagem para 2 carros.
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms, sala, coz, copa, 
3wc, as, quintal, garagem. (SOBRADO)
VL.RUZ PERES – R$1400,00 (frente) 2dorms, sala, copa, coz, 
WC, garagem  R$800,00 (fundos) dorm, sala, coz, wc 
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3Ds, sala, coz, wc, gar. para 1 carro
CIDADE NOVA – R$1650,00 – 3 dorms(1st), sala, coz, wc, 
quartinho nos fundos, garagem                               
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 3Ds (1st), sala de estar  jantar, coz 
planej., WC, nos fundos dorm e WC, are acoberta, gar.p/ 2 carros.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3dorms(1st), 
sala, coz americana, WC, as, entrada de carro
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3dorms c/sacada e armários (1st c/
hidro), sala de estar c/ lareira, sala de jantar e TV, copa, coz 
planejada, lavabo, lavanderia, dorm e WC de empregada, escri-
tório, dispensa, piscina, área gourmet completa, salão de fetsa, 
portão eletrônico, garagem para 2 carros coberta e 2 descoberta

CASAS EM CONDOMINIO

PORTAL DAS ACACIAS – R$ 3 MIL – SOBRADO PISO SUPE-
RIOR : 3dorms c/ ar condicionado(2st), wc social,  PISO INFE-
RIOR: sala 2 ambientes, coz c/a/e, lavanderia, churr., garagem
ALTOS DE ITAICI – R$4 MIL – sobrado – 3sts, dorm reversí-
vel, sala 2 ambientes, coz planejada, piscina, churrasqueira, 
WC externo, 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  2dorms, sala, coz, WC, sacada, 1 vaga 
de garagem
JD.JEQUITIBÁ – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem 
(SEM COND.)
VL.ALMEIDA – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 1 vaga de 
garagem (SEM COND)
ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, coz, WC, garagem.)

JD.SANTA CRUZ – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, 
garagem (INCLUSO COND. E IPTU)
VL.FURLAN – R$1100,00 – 2dorms (1 c a/e), sala, coz planejada 
com fogão, WC, lavanderia planejada, garagem.
JD.NELLY – R$1320,00 – 3Ds(1st), sala, coz, WC, 1 vaga de gar.
VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz, wc, as, garagem coberta para 2 carros 
PQ.BOA ESPERANÇA – R$2 MIL – 3dorms (1st) todos com a/e, 
sala 2 ambientes, sacada, coz com a/e, lavanderia, WC (NOVO)

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$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 – 80m², com 2wc e2 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 – ED. GRANADA – R$900,00 á R$1.000,00 – 
salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² c/ WC privativo, 1 vaga de gar., 
no edifico : elevador, escadas, serviço de limpeza, portaria virtual, 
monitoramento 24h, WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m², 2wc, coz
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – sala p/ área de saúde c/
wc privativo, incluso água, luz, IPTU, ar condicionado, lixo branco.
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m², 2wc, 1 vaga de garage, 
sacada, ar condicionado, montado para estetica
VL.CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 46m², 2wc, 1 vaga de gar.

TERRENOS

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

GALPÃO

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

VENDE-SE CASAS INDAIATUBA 
JD. MORADA DO SOL: CASA DE 04 COMODOS EM 
LOTE INTEIRO + UMA CASA SIMPLES NOS FUNDOS 
POR APENAS: R$240.000,00.
JD. MORADA DO SOL: (RUA-20) (LOTE DE 250 
M2) -01 DORMITÓRIO SALA, COZINHA –WC SO-
CIAL- LAVANDERIA, CONSTRUIDA NOS FUNDOS 
COM ESTRUTURA PARA SOBRADO E UM BELO 
TERRENO AJARDINADO NA FRENTE. VALOR: 
APENAS: R$250.000,00(PREÇO DE TERRENO) AC. 
FINANCIAMENTO.  
JARDIM HUBERT: 03 DORMITÓRIOS (01 SUITE) 
COZINHA AMERICANA-MEZANINO NOS FUNDOS 
- GARAGEM C/PORTÃO ELETRONICO – LOTE DE 
130M2. OPORTUNIDADE ÚNICA!! R$280.000,00. 
ACEITA LOTE/ FINANCIAMENO. 
OPORTUNIDADE ÚNICA!! JD MORADA DO SOL.04 
COMODOS E ENTRADA PARA AUTOS EM LOTE DE 
125M2 FALTANDO ACABAMENTOS, PARA VENDER 
URGENTE!! APENAS: R$130.000,00(OFERTA VALIDA 
APENAS PARA OS PROXIMOS 30 DIAS)  
OPORTUNIDADE ÚNICA!! JD MORADA DO SOL.02 
CASA DE 03 COMODOS CADA UMA  EM LOTE DE 
125M2, IDEAL PARA LOCAÇAO -PARA VENDER 
URGENTE!! APENAS: R$120.000,00(OFERTA VALIDA 
APENAS PARA OS 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-LINDO!! 
R$225.000,00 AC.FINANCIAMENTO OU TROCA COM 
CASA OU TERRENO. 

TERRENO VENDE-SE 
PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA 
RUA) 150M2 – PLANÍSSIMO – R$1100,00P/ M2 
ESCRITURADO. 

SÍTIOS VENDE-SE 
SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 
DORMITÓRIOS, 02 WC, TODA AVARANDADA, 
GRAMADA, POMAR, ÁREA DE CULTURA, BOSQUE, 
ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES COM PEIXES ABAS-
TECIDO COM ÁGUA POR GRAVIDADE, DIVERSAS 
ÁRVORES FRUTÍFERAS, PLAY GROUD, A 12 KM 
DO CENTRO, R$390.000,00 ACEITA IMÓVEL EM 
INDAIATUBA DE IGUAL OU MENOR VALOR.ESTUDA 
ENTRADA + PARCELAMENTO. 
 

 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$2.000,00 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-56):01 DORM. -COZ. 
-–WC – LAV - R$ 600,00 + IPTU 
JD.MORADA DO SOL (ANT-80). (PAV.SUP): 02 
DORM (1SUITE) –SALA -COZ. –WC – LAV – GARA-
GEM R$ 900,00   
JD.MORADA DO SOL (ANT-80). 01 DORM. -COZ. 
–WC – LAV – GARAGEM R$ 600,00 + IPTU  
JD.MORADA DO SOL (ANT-82). 01 DORM.-SALA 
-COZ. -–WC – LAV – GARAGEM R$ 800,00  
JD.MORADA DO SOL (ANT-82) (PAV.SUP). 01 
DORM.-SALA -COZ. –WC –SEM GARAGEM R$ 600,00  
JD.MORADA DO SOL  (ANT-82)  (PAV.SUP). 
02DORM.-SALA -COZ. –WC –SEM GARAGEM R$ 
900,00  
 

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

JD. MORADA 
DO SOL: (RUA-
20) (LOTE DE 
250 M2) -01 
DORMITÓRIO 
SALA, COZINHA 
–WC SOCIAL- 
LAVANDERIA, 
CONSTRUIDA 
NOS FUNDOS 
COM ESTRUTU-
RA PARA SO-
BRADO E UM 
BELO TERRE-
NO AJARDINA-
DO NA FRENTE. 
R$250.000,00 

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. 

VEN
DID

O
VEN

DID
O
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ref. site 182891 – Jd. Morada do Sol - 2 
dormt/ sala/ coz/ wc / lavand / 2 gar 
R$900,00 + IPTU – R$280.000,00

 ref. site 695891 – Jd. Morada do Sol – 
1 dormt/ sala / coz / wc / quintal / gar 
R$800,00 + IPTU

ref. site 378791  Jd Valença - 3 dormt/ 
1 suite/ sala/ coz/wc /  copa/ churrasq/ 
lavand / gar R$1.700,00 + IPTU

ref. site 827591 – Jd. Morada do Sol 
-  2 dormt/ sala / coz/ wc / lavand/ 2 gar 
R$197.000,00

ref. site 96413 - Jd pau preto - 3 dorm.
(1 suite) / sala / coz. / wc / as / 2 gar. 
R$ 1.500,00 + IPTU

ref. site 830471 – Jd. dos colibris - 3 dorm 
(1 suíte)/ sala/ coz americana/ wc/ as/ 2 
gar. portão eletrônico – R$265.000,00

ref. site 604391 - Jardim Dom Bos-
co - 1 dormt/ sala/  coz/wc / lavand / 
R$800.00

ref. site 284261 – Jd. Portal de Itaici - 3 suítes/ 
closet/ wc / lavabo/ despensa/ sala 3 ambt/ 
coz/ copa/ lav. / edícula /  4 gar R$850.000,00

ref. site 498371 - Colinas do Mosteiro - 5 
dorm./ 3 suites/ 2 salas / coz. / copa / 5 wc / 
as / despejo / salão jogos / chur. / piscina / 
casa caseiro / gar.8 vagas. R$ 1.050.000,00

ref. site 194591 - Jardim Nely - 2 dor-
mt/ suíte/ sala/  coz/ lavabo/ lavand / 
varanda/ 2 gar R$ 250.000 00

ref. site 64085 - Vila Soriano -  3 dorm. 
/ sala / coz. / copa / 2wc / wc ext./ as 
/ edicula / despensa / gar.4 vagas 
R$2.500,00 + IPTU

ref. site 747671 - Parque das Nações - 
3 Dormt/ suite/ sala / coz / wc / lavand 
/ churras / 2 gar R$280.000,00
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TEM IMÓVEL PARA LOCAÇÃO? ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

IMÓVEIS COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO:
 
DISTRITO INDUSTRIAL - GALPÃO INDUSTRIAL C/600 M2 DE 
A.C. (TERRENO DE 1000 M2), ESCRITÓRIO, BANHEIROS, 
RECEPÇÃO - R$7.500,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA - SALÃO PEQUENO COM 18 M2 E BANHEIRO, 
IDEAL PARA BARBEARIA, 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 DORMI-
TÓRIOS SENDO 1 SUÍTE, SALA, COZINHA, BANHEIRO, A 
S., SEM GARAGEM - R$900,00 + IPTU
 
VL. VITÓRIA - 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
QUINTAL E PEQUENO QUARTO NOS FUNDOS (NÃO TEM 
GARAGEM PARA CARRO) - R$1.100,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA - CASA DE FUNDOS C/ 2 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO, A S. (NÃO TEM GARAGEM 
PARA CARRO) - R$700,00 + IPTU
 
JD. MORADA DO SOL - 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, A S., GARAGEM COBERTA - R$1.100,00 + IPTU
 
JD. MORADA DO SOL - 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, A S., GARAGEM COBERTA - R$1.000,00 + IPTU
 
JD. BELO HORIZONTE - 3 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, 2 VAGAS COBERTAS 
- R$1.350,00 + IPTU
 
VILA SUÍÇA - 3 DORMS SENDO 1 SUÍTE, SALA, COZINHA, BA-
NHEIRO, A S., COPA, FUNDOS C/ EDÍCULA E CHURRASQUEI-
RA + 1 SUÍTE, GARAGEM P/4 CARROS - R$2.250,00 + IPTU

CENTRO - APARTAMENTO ALTO PADRÃO (1 APTO POR 
ANDAR) COM 3 DORMITS SENDO 1 SUÍTE MÁSTER 
COM HIDROMASSAGEM E TODOS COM ARMÁRIOS, 
SALA AMPLA EM 3 AMBIENTES, LAVABO, COZINHA 
COM MÓVEIS PLANEJADOS, VARANDA, QUARTO DE 
EMPREGADA C/ BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, SEGU-
RANÇA 24 HS. 3 VAGAS COBERTAS - R$4.500,00 (COND. 
E IPTU INCLUSOS)
 

IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA VENDA:
 
PARQUE SÃO LOURENÇO - APARTAMENTO NO SPAZIO 
ILLUMINARE COM 3 DORMITÓRIOS 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 DORMITÓRIO, SALA, CO-
ZINHA, BANHEIRO, 1 VAGA, EXCELENTE LOCALIZAÇÃO 
- R$230.000,00
 
JD. POMPÉIA - APARTAMENTO NOVO NO EDIFÍCIO 
SOHO COM 3 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE, SALA EM 2 
AMBIENTES, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, 2 VAGAS NO 
SUBSOLO. ANDAR ALTO, EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - 
R$450.000,00 (ESTUDA PROPOSTAS)
 
JD. PEDROSO - APARTAMENTO COM 2 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO, 1 VAGA COBERTA. RICO 
EM MÓVEIS PLANEJADOS - R$230.000,00 (PERMUTA POR 
TERRENOS ATÉ 50% DO VALOR)
 
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$142.000,00

CA01147 - CASA PARA VENDA - CASA TÉRREA COM 3 DORMITÓ-
RIOS (1 SUÍTE), SALA 2 AMBIENTES., COZINHA PLANEJADA, LA-
VANDERIA PLANEJADA, WC SOCIAL, ÁREA GOURMET PLANEJADA 
COM CHURR. GAR. 2 CARROS (1 VAGA COB.). PISO PORCELANA-
TO E REV. RETIFICADO C/ LUMINÁRIAS, BOX BLINDEX, AQUEC. 
SOLAR 500 L. ARM.  ESTÁ APTA A FINANCIAMENTO BANCÁRIO. 
ANALISA PROP. COM TERRENO ATÉ 250MIL OU CARRO ATÉ 100 
MIL COMO PARTE DE PAG. VALOR R$ 480.000,00

CA01140 - CASAPARA VENDA - JD. REGINA – INDAIATUBA - 3 
DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), 1 SALA (2 AMBIENTES), WC SOCIAL, 2 
VAGAS, ÁREA GOURMET, COZINHA PLANEJADA COM COOKTOP 
E FORNO ELETRICO, ARMÁRIOS NOS DORMITÓRIOS, .160,00 AC, 
160,00 AT. 250 MT TERRENO. VALOR R$ 480.000,00

CA01174 - LINDA CASA NOVA  P/ VENDA EM COND. PARK REAL- 
INDAIATUBA - 3 DORM., (1 SUITE), 1 SALA, WC SOCIAL, 2 VAGAS 
(1 COB), COZINHA AMERICANA, ÁREA GOURMET. 105,00 M² AC, 
150,00M² AT. VALOR R$ 405.000,00

CH00312 - CHACARA PARA VENDA - COND. HELVETIA COUNTRY 
– INDAIATUBA - 3 DORMS, (3 SUÍTES C/ ARMÁRIOS), 3 SALAS, 
LAVABO, DEP. DE EMPREG.) C/ WC, LAV.,  2 VAGAS COBERTAS, 
PISCINA , AMPLA ÁREA VERDE. 310,00 M² AC, 1.565,00 M² DE  TER-
RENO. AC. IMÓVEL COMO PARTE DO PAGTO. R$ 1.490.000,00

CH00306 - LINDA CHACARA EM COND. PARA VENDA/PERMUTA- ITAI-
CI - 4 DORMS (2 SUÍTES C/ HIDRO), 3 SALAS, 4 WC, 4 VAGAS, PISCINA, 
AQUEC. SOLAR, CAMPO DE FUTEBOL, ÁREA GOURMET C/ CHURR. E 
FORNO DE PIZZA. 750,00 M² A/C, 3.000 M² TERRENO. ACEITA  ATÉ R$ 
500 MIL EM TERRENOS COMO PARTE DO PAGTO (TERRENO EM 
INDAIATUBA) -AC. APTO EM SP NA REGIÃO DE MOEMA, BROOKLIN 
E CAMPO BELO COMO PARTE DO PAGAMENTO. ACEITA FINANC. 
ACEITA NEGOCIAR E ESTUDAR PROPOSTA. NÃO ACEITA CASAS. 

CH00311 - CHACARA P/ VENDA E LOCAÇÃO.RECR. CAMPESTRE 
DE VIRACOPOS - GLEBA VI C/ 3 DORM.(1 SUÍTE), COZ. AMERICA-
NA PLANEJADA C/ ILHA, SALA 2 AMB., 3 WC, 4 VAGAS, PISCINA, 
2 CHURR. QUIOSQUE P/ FESTAS C/ WC. EXT.PORTÃO ELETR, 
CERCA ELET. 240,00 M²AC, 1.000,00 M² AT. AC. IMÓVEL COMO 
PARTE DO PAGAMENTO(50%). DOCS. EM ORDEM. R$ 550.000,00

AP00268 - APARTAMEN-
TO PARA VENDA - AQUI 
SE VIVE, INDAIATUBA - 3 
DORM.SENDO 1 SUÍTE, 
1 SALA, 2WC, 3 VAGAS 
- 83,00 CONSTRUÍDA, 
83,00 ÚTIL, AP.TERREO 
DUETO DI MARIAH C/ 
3 DORM. 1 SUÍTE, WC 
SOCIAL, GABINETES E 
BOX BLINDEX, LAVAND.
COZINHA PLANEJ. VA-
RANDA GOURMET, 3 
VAGAS DE GARAGEM, 
CONDOM.PORT.24 HS, 
ACADEMIA, PISCINA, 
QUADRA POLIESPORTI-
VA, SAUNA, EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO AO LADO 

DE SUPERMERCADOS, ESCOLAS, AV. CONCEIÇÃO E 
ACESSO A RODOV. ACEITO CASA EM CONDOMINIO VILA 
FORMOSA, MONTREAL OU PARK REAL COMO PARTE DE 
PAGAMENTO. VALOR R$ 380.000,00

CA01124 CASA P/ VENDA - JARDIM VALENÇA, INDAIATUBA 
- 3 DORM.SENDO 2 SUITES C/ CLOSET, SACADA, WC C/ BOX 
BLINDEX GABINETES, PISO PORCELANATO, ESCADA MÁR-
MORE TRAVERTINO, ESCRITÓRIO PLANEJADO, LAVABO, 
SALA DE ESTAR, SALA JANTAR, SALA DE TV, COZINHA 
PLANEJ. C/ FORNO ELETRICO, FOGÃO COKTOP E COIFA, 
DISPENSA, LAVAND. PLANEJ., DORM. PLANEJ. E WC EMPRE-
GADA, EDÍCULA C/ CHURR. FOGÃO A LENHA E FORNO PIZZA. 
GAR. P/ 2 CARROS E PORTÃO ELETR. VALOR R$ 600.000,00

IMÓVEIS PARA VENDA

CA00314 CASA PARA VENDA – AMSTALDEN - 3 SALAS + SALA ÍN-
TIMA, COZINHA, LAVAND., WC., LAVABO, DISPENSA, ESCRITÓRIO, 
3 SUÍTES S/ 1 COM CLOSET, EDÍCULA, 4 VAGAS DE GAR., CHURR.

AP00248 - APARTAMENTO NOVO BELA VISTA SALTO. JÁ ENTRE-
GUE! PARA VENDA OU PERMUTA POR IMOVEL EM INDAIATUBA - 3 
DORM.SENDO 1 SUÍTE, 1 SALA, 2 WC, 1 VAGA, 63,00 ÚTIL, 63,00 
TOTAL - PISCINA ADULTO/INFANTIL, ACADEMIA EQUIPADA, 
QUADRA POLIESPORTIVA, SALA DE MASSAGEM, SALÃO DE FES-
TAS, SPA, SALÃO DE JOGOS, CHURRASQUEIRA, PLAYGROUND, 
BRINQUEDOTECA - VALOR R$ 270.000,00

AP00255 - APARTAMENTO PARA VENDA/PERMUTA CECAP - 3 
DORM. SENDO 1 SUITE, ARMÁRIOS NOS QUARTOS, COZINHA 
E WC,  1 SALA, 2 WC, 1 VAGA -74,00 ÚTIL, 74,00 TOTAL 3º AND. 
ACEITA TERRENO COMO PARTE DE PAGTO. VALOR R$ 285.000,00

AP00256 - APARTAMENTO PARA VENDA - PREÇO ABAIXO DE 
MERCADO - JD. ALICE MUITO BEM DECORADO!  2 DORM., 1 SALA, 
1 WC, 1 VAGA, 50,00 ÚTIL, 58,00 TOTAL - VALOR R$ 200.000,00

CA01176 - CASA PARA VENDA/ PERMUTA POR CHÁCARA - CHA-
CARAS AREAL, INDAIATUBA - 4 DORM., SENDO 1 SUÍTE, SALA DE 
TV, SALA DE JANTAR, ESCRIT., COZINHA, DESPENSA, LAVABO, 
WC SOCIAL, WC EXT., ÁREA GOURMET COBERTA, PISCINA, 
TERRAÇO, LAVAND. INT., E EXT., 2 VAGAS (1 COB.)240,00 M²DE 
ÁREA CONST., 360,00 M² ÁREA TOT. ACEITA PERMUTA CHÁCARA 
OU ÁREA RURAL DE 5.000M² OU MAIS EM INDAIATUBA. VALOR 
R$ 800.000,00

CA01171 - CASA PARA VENDA - COND. DONA LUCILA –INDAIA-
TUBA - 3 SUITES(SENDO 1 SUÍTE MÁSTER COM CLOSET), SALA 
DE TV, LAVABO, SALA DE ESTAR E JANTAR, COZINHA, DESP. 
LAVAND., ÁREA GOURMET C/CHURRASQ., PISCINA, AQUECED. 
SOLAR DE ÁGUA; AT: 300M² AC: 180M² - VALOR R$ 900.000,00

CA01117 - CASA PARA VENDA - JARDIM EUROPA, INDAIATUBA 
- 3 DORM (1 SUÍTE), 1 SALA, 2 WC,  2 VAGAS, CHURRASQ. 140,00 
AC - ACEITA PERMUTA POR CHÁCARA - VALOR R$ 480.000,00

TE00249 - TERRENO  COMERCIAL PARA VENDA -CAMPO 
BONITO, INDAIATUBA - 140,00 M2 TOTAL. TOTALMENTE 
PLANO.NA MELHOR ÁREA DE CAMPO BONITO! VALOR 
R$ 150.000,00

TE00246 - TERRENO PARA VENDA. EXCELENTE CONDIÇÃO 
DE VENDA!NOVA VENEZA, INDAIATUBA. EM ÓTIMAS QUA-
DRAS, PARTE ALTA DO LOTEAMENTO. QUADRAS R, S, G, 
I, 150,00 M TERRENO. VALOR R$ 95.000,00

TE00248 - EXCELENTE TERRENO EM COND. FECHADO 
P/ VENDA. COND. PARK REAL.JD. REGINA - INDAIATU-
BA.150,00 M² ÁREA.TOTALMENTE PLANO! VALOR R$ 
135.000,00

IMOVEIS PARA LOCAÇÃO

AP00253 - APTO PARA VENDA E LOCAÇÃO. JARDIM 
MOACYR ARRUDA, INDAIATUBA (PROX.MERC., PADARIA, 
BANCOS, SAÍDA P/ O CENTRO) - 3 DORM., (2 C/ARMÁRIOS), 
1 SALA, COZ. C/ ARM., 1 WC, LAVAND., 1 VAGA COB.77,00 
ÚTIL, 88,00 TOTAL. VALOR R$ 230.000,00 - R$ 900,00.

CA01130 - CASA PARA LOCAÇÃO- PARQUE RES. INDAIÁ, 
INDAIATUBA - 2  DORM., SALA, COZ., 1 WC, 2 VAGAS COB. 
QUINTAL, LAV.(PROX. POSTO DE SAÚDE, MERCADO, PA-
DARIA).104 AC, 125,00 AT. VALOR R$ 1.000,00

CA01108 - CASA PARA LOCAÇÃO -VILA CASTELO BRAN-
CO, INDAIATUBA - 14 SALAS, WC -400,00 AC, 770,00 AT 
- VALOR R$ 15.000,00

CA01123 - CASA PARA LOCAÇÃO -VILA TODOS OS SAN-
TOS, INDAIATUBA - PERTO DE MERCADO, COMERCIO, PA-
DARIA.2 DORM., C/ ARM., COZ. C/ ARM., 1 SALA, 1ÁREA DE 
LUZ, 1 WC, 2 VAGAS.125 AC, 250,00 AT. VALOR R$ 1.300,00

CA01114 - CASA PARA LOCAÇÃO FUNDOS -JARDIM MO-
RADA DO SOL, INDAIATUBA. 1 DORM., SALA, COZ., 1 WC, 
QUINTAL, LAVAND., ENTRADA P/ MOTO - 125 A/C, 125 AT. 
VALOR R$ 900,00

VENHA REALIZAR SEU SONHO!! VOCÊ PODE! CASAS A PARTIR DE 
R$ 185.000,00 TERRENO + CONSTRUÇÃO - Fone: 9.7405-1651
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classificados

Casa 3dorms no condomínio Mon-
treal R$ 390 mil (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 2 dorm., sala, cozinha 
e banheiro, fundos com edícula + 
quarto, sala e banheiro. Garagem 
coberta para 2 carros. Cômodos 
grandes, terreno com 260 m², 
próxima a mercado, padaria, es-
cola, etc. - R$430.000,00. Aceita 
permuta por terrenos até 50% do 
valor do imóvel! Fone / Whatsapp: 
998118218 CRECI 165463F
Casa com 3 dorm., sala, cozinha 
grande, 2 banheiros, quintal, vaga 
coberta para 2 carros, bairro tran-
quilo próximo ao parque ecológico e 
parque mall - R$450.000,00. Estuda 
permuta por imóvel em condomínio. 
Terreno com 250 mts, área constru-
ída de 154 mts. Fone / Whatsapp: 
998118218 CRECI 165463F
Casa com 3 dorms, sala, cozinha, 
banheiro, gar. 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$380.000,00. 
Fone / Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F
Casa de 3 dorms na Vl Maria 
Helena com  at : 2700m²,para cons-
trutores é possível,desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, sendo 3 de 
380m² e 1 de 950m² - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Casa nova - Jd Brasil - AC 75 M2, 
2 dorms, sala, wc, 2 vagas. R$ 200 
MIL F: (19) 99362-7351
Casa nova com 3 dormitórios sendo 
1 suíte, sala, cozinha, banheiro 
social, 1 vaga. ótima localização, 
próxima ao clube de campo do 9 de 
Julho - R$350.000,00 Fone / What-
sapp: 998118218 CRECI 165463F
Casa R$ 340 mil - Jd Dos Colibris 
- 3 dorms / 1 suíte, sala, 2 wc, 3 vg 
- AC 110 m2, churras R$ 340 mil. F: 
(19) 99976-7071
Casas 2 dorms – Financiamento 
pela caixa ecônomica do terreno 
e da construção – consulte-nos F. 
(19) 98136-7331 / (19)3885-4500 
CRECI 74.092

Colibris: Casa Nova  2 dorm, 
sendo 1 suite, sala, cozinha, wc 
social vaga para 3 carros. Aceita 
terreno aceita financiamento. R$ 
240 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp.
CONDOMÍNIO VISTA VERDE 
- Vendo Casa térrea - 3 dorms 
(1 suíte) e demais dependên-
cias, lavabo, cozinha planejada, 
ar condicionado, aquecimento 
solar, dormitórios com planeja-
dos, lavanderia, churrasqueira, 
quintal, garagem para 3 veículos. 
Condominio fechado portaria 24 
horas, câmeras. Segurança total. 
Aceito terreno como parte de 
pagamento F.: (19) 3392-9149 / 
(19) 99975-0534.
Imperdível!! Permuta-se uma 
ótima casa em ½ lote, no Jd. do 
Valle, por uma na Cecap. Base: 
R$320.000,00 se for de maior 
valor, pode-se voltar até 30mil 
reais. F. 3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294
Itamaracá: 3 dorm, sala, coz, wc 
social, lava nos fundos garagem 
coberta. Aceita terrenos ou 50% do 
valor e assumir financiamento. R$ 
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
M. Sol – rua - 57, 1 dormitórios 
sala, cozinha, wc social, lavanderia, 
garagem. Toda em em estrutura 
para sobrado. Oportunidade única!! 
Apenas: R$215.000,00 ac. financ, 
ou terreno no negócio. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 3935-3294
M. Sol – Rua 20, 250 m2 - 1 
dormitório sala, cozinha, wc social, 
lavanderia, construída nos fundos 
com estrutura para sobrado e 
um belo terreno ajardinado na 
frente. Apenas: R$250.000,00 
ac. financiamento F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294. 
Morada do Sol: 2 casas em lote 
de 125 m R$ 180 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
WhatsApp.

Morada do Sol: 2dormitórios, 
sala, cozinha, wc, churrasqueira, 
vaga para p/ carros. Aceita terreno 
aceita financiamento. R$ 225 mil 
F 3017-6659, 99758-1971, 99301-
7320 WhatsApp.
Morada do Sol: com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, wc, lavanderia, 
garagem para 2 carros. Aceita 
Financiamento. R$ 230 mil Aceita 
troca por lote de 250m². F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
WhatsApp.  
Oportunidade - Casa Vista Verde 
- condominio fechado R$ 385 MIL 
AC: 140 M2 - 3 dorms / 1 suíte, sala, 
wc, 3 vagas. F: (19) 99362-7351
Oportunidade única!! Jd Morada 
do Sol - 04 cômodos e entrada 
para autos em lote de 125m2 
faltando acabamentos, para vender 
urgente!! apenas: R$130.000,00 
(oferta valida apenas para os 
próximos 30 dias) F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294  
Salto Jd. Nair Maria: Oportunidade 
Imóvel em construção aceita finan-
ciamento, 2 dormitórios, Consulte-
-nos. F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp. 
Salto Nair Maria: Casa Nova 1 
dormitório, sala, cozinha e wc 
social, aceita financiamento R$ 
175 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp. 
Vende - se casa 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 Ver-
de - 3 quartos, banheiro, cozinha 
e sala em sistema aberto com 
armarios planejados. Piscina, 1 
edícula com 2 comodos, banheiro, 
garagem para 2 carros, portão 
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 quartos 1 suíte mas-
ter, banheiro social, sala, cozinha, 
área de serviço e garagem para 2 
carros R$325.000,00 Falar com 
proprietario F.: 19-99450-2461 / 
3894-6182.

Vendo Casa Cond. Santa Clara 
- AT 502 M² / AC 340 M² C/ pis-
cina, 04 Suítes/ 1 Master. De R$ 
1.900.000,00 Por R$1.750.000,00 
Márcia (19) 97404-0445
Vendo casa Jd.  Veneza - 02 
Dorms. R$ 245 mil. Márcia (19) 
97404-0445
Vendo casa Jd. Regina R$ 
490 mil - AT 250M² AC 136M². 
3 dorms/ 1 suíte. Márcia (19) 
97404-0445
Vendo Casa Parque Real - 115 
m² 3 Dorm/1 Suíte. R$ 370 Mil. 
Márcia (19) 97404-0445
Vendo Sobrado Esplanda - 3 
dorms / 1 suite R$ 800 mil Márcia 
(19) 97404-044
Vendo x troco  casa: por chácara 
ou terreno de 1000mts como parte 
do pagamento. R$390.000,00 
aceito proposta, contato po what-
sapp, falar com proprietário (19) 
99267-7603. 
Vila Brizola – CA02996 - Casa 
frente – Sala, cozinha, 01 dormitó-
rio, Wc. Casa fundos – 01 dormi-
tório, cozinha, Wc. R$210.000,00  
F. 3875-2215
Vila Suíça – CA 02975 - 03 dormi-
tórios (01 suítes), sala ampla, co-
zinha, Wc, quintal, área gourmet e 
portão eletrônico. (Aceita permuta 
com casa em condomínio de 150 
M²) R$730.000,00 F. 3875-2215

 
Alugo Pousada com 9 sui-
tes, salão de festa, cozinha 
e lavanderia R$ 4.000,00 Tr. 
Regina Kuga creci 167606 – (19) 
99177.7051
Alugo  Sala no Edif Cordoba 
– 8 andar  32m2- com 1 wc 
aluguel 1.000,00 ( incluso IPTU, 
Cond. )Regina creci 167606-19 
99177.7051 whatsapp                                                                                                                                        
Centro – SL00323 - Salão c/ 
30M² E 01 Wc. R$ 1.300,00 R. 15 
de Novembro, 432 F. 3875-2215
Centro – CA0370 - Casa 02 
dormitórios, sala, cozinha, Wc, 
quintal. R$ 1.200,00 + IPTU F. 
3875-2215
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Alugo – Apto  no Jardim M. do 
Sol – 2 dorm. sala, cozinha com 
planejados e cooktop  sendo 1 
dorm. com  planejados e cama 1 
vaga de garagem. R$ 1.000,00 
( incluso cond. e IPTU) Próximo 
ao cristo  Regina Kuga creci 
167606   19 99177.7051 -
Alugo _ Apto cond. Picto  
com 2 dorm com planejado,  
cozinha com planejado,  sala 
com armários , com sacada, 1 
vaga de garagem,  com piscina, 
churrasqueira e salão de festa   
R$ 1.500,00 inclusio IPTU e 
cond. bem no centro da cidade. 
Regina Kuga 19 99177.7051 
creci 167606
Alugo apto  Cond. Roccapo-
rema. Com 2 dorm., sala com 
sacada, cozinha com planejado 
linda vista Regina Creci 167606 
– F:  99177.7051 – aluguel 
R$1.350,00 COnd. 440,00
Alugo Apto no Centro de In-
daiatuba -  Edifício Ana Lúcia, 
na Rua Cinco de Julho, 3 dor-
mitórios (1 suíte), sala ampla 
2 ambientes com sacada, co-
zinha, área de serviço com WC 
empregada, WC social, área 
útil 120 m² , 2 vagas cobertas, 
aquecedor à gás central, por-
taria 24 horas com segurança. 
Não é permitido animais. R$ 
1.650,00 isento de condomínio 
e IPTU. Fones: (19)3875-4297/ 
Whatsapp (19)99725-2157
Alugo –Apto no Cond. Bos-
que dos Indaias, 2 dorm. sala 
2  ambientes,  coz inha com 
armários e lavanderia 1 vaga 
de garagem coberto  aluguel 
800,00 + 200,00 Cond. Tr. Re-
gina Kuga creci 167606 –(19) 
99177.7051
Alugo Apto. 3 dorms/ 1 Suite 
2 vagas R$ 2.500,00  incluso 
cond.  E  IPTU Márc ia  (19) 
97404-044
Vendo/Alugo Office Premium 
- Sala Coml. 40 m²  280 mil/ R$ 
1.300,00. Márcia (19) 97404-
0445

 
Chácara no Olho D’água - 1000m², 
terreno plano, cercado, água enca-
nada, esgoto, pés de fruta - R$120 
MIL (19) 98136-7331 CRECI 74.092
Chacara no Pq. Da Grama com 
5.130 m² R$190 MIL (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Colinas Mosteiro - permuta por 
apto de mesmo valor. Chácara c/ 
2500 M2 - 2 dorm, coz, poço, sala 
2 ambs, fundo para o lago R$ 780 
mil F: (19) 99976-7071
Sítio em Piedade SP - 26.000m², 
casa c/ 03 dormitórios, 02 wcs , toda 
avarandada, gramada,  pomar, área 
de cultura, bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes abastecido 
com água por gravidade,  diversas 
árvores frutíferas, play groud ,a 12 
km do centro,  R$390.000,00 aceita 
imóvel em indRaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294
 

Financiamento terreno + 
Construção Jd. Sabias :  2 
dormitorios, sala, cozinha, wc 
social, apartir de 170 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
WhatsApp.
Jd. Bela Vista  com 300m² 
R$155 mil F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092.
Jd. Dos Impérios - Vila Rica 
-  Terreno Vende –  189m² 
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 vezes, 
e parcelas de 760, tire suas duvidas 
F 3017-6659, 99758-1971, 99301-
7320 WhatsApp.
Loteamento Jd. Residencial 
Dona Lucilla -  Terrenos de 300 
m² E 378 m². Valores á partir de R$ 
240.000,00. F. 3875-2215
Mosteiro de Itaici– TR00794 - Ter-
reno de 2.500 m² R$ 370.000,00 F. 
3875-2215
Oportunidade – Terreno Muryama 
- 150m² . R$ 95.000,00. Márcia (19) 
97404-0445
Pq São Lourenço (único lote na rua) 
150m2 – planíssimo – R$1100,00 
p/ m2 -escriturado. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294 
Salto Jd. Nair Maria: lote de 180 
m²com alicerce pronto, R$ 87 mil, 
F 3017-6659, 99758-1971, 99301-
7320 WhatsApp. 
Terreno - Jd Moriyama R$ 95 MIL 
- AT 150 M2 F: (19) 98223-8831
Terreno c/ construção antiga na 
cecap com 260 mts, região movi-
mentada e próximo ao mercado cato. 
Ideal para investidor - R$400.000,00. 
Fone / Whatsapp: 998118218 CRE-
CI 165463F
Terreno no Montreal com 184m² 
Valor R$165.000,00.Tratar com 
proprietário. (19) 98151-0501.
Terreno no Vale das Laranjeiras 
com 2.760m² na escritura e 3.000m² 
no físico R$450.000,00. Aceito casa 
ou carro como forma de pagamento. 
Aceito sugestão falar com Carlos 
(19) 99954-5467 whatsapp
Terreno Vende – 10.000m² em Sal-
to-SP, 400mt do asfalto, escriturado, 
troco por casa ou Apto. R$380 Mil. F: 
(19) 98986-9106
Vendo terreno em Comdomí-
nio Fechado, 450m², Rodovia  
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

 
Apto Vila das Praças: Oportuni-
dade 2 dorm, sala, coz, wc social, 
sétimo andar Apenas R$ 200 
mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp.
Edificio Resedás - Vende / 
permuta – apto c/ 56 m². 2 dorms, 
1 vaga, Cond c/ piscina, Segu-
rança 24 h R$ 260 mil. F: (19) 
99976-7071
Lançamento Aptos em Salto:  
Parcelas menores que o aluguel,  
2 dormitórios, sala, cozinha, wc, 
1 ou 2 vagas, a partir de 146 
mil. F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp.  Esse 
mês Documentação Gratis
Vende-se: Apto no Cond. Villa-
gio D´Amore, 3 dorm., 1 suíte, 
sala de jantar, sala de estar, 
sacada, móveis planejados, andar 
alto c/ vista para a cidade, 1 vaga 
coberta - R$357.000,00 (tratar c/ 
proprietário). Fone / Whatsapp: 
998118218
Vendo Apartamento Comer-
cial - Torre Medical - Àrea 40m² 
consulte (19) 99922-1992 Daniela 
- R$210.000,00.
Vendo Apartamento Novo:  
2 dormitórios. 1 vaga. 59m² 
R$189.000,00 no Residencial 
São Bento - Salto - SP Tratar com 
Fernando - F (19) 99687-0519.
Vendo Apartamento Novo:  
2  d o r m i t ó r i o s .  2  v a g a s . 
R$230.000,00 no Jd. Santiago 
tratar com Antonio - F 99169-
2590.
Vendo Apto DUE 96 m²  3 dorms/ 
1 S. todo planejado e decorado. 
c/ 4 Ar condicionado 2 vagas  R$ 
950 mil. Márcia (19) 97404-044
Vendo apto Imagine - 3 Dor-
ms./ 1 Suíte- 2Vagas. De R$ 
713.169,00 Por R$ 570.000,00. 
Aceita veículo como parte de pa-
gamento e financiamento. Márcia 
(19) 97404-0445
Vendo/Alugo Office Premium 
- Sala Coml. 40 m²  280 mil/ R$ 
1.300,00. Márcia (19) 97404-
0445
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Vendo/Alugo - Office Premium 
- Sala Coml. 40 m²  280 mil/ R$ 
1.300,00. F. (19) 97404-0445 
c/ Márcia
Vende-se confecção com esto-
que de tecidos e aviaments em 
geral e instalação de loja. Valor 
R$4.000,00. F. (19) 98151-0501.
 

Bicicletas novas e bicicletas du-
plas. Rua Alberto Santos Dumont, 
73 (próximo ao cemitério). F: (19) 
2516-5110 c/ Fernando 
Brechó da Margô - Mês de 
Agosto e Setembro está com 
queima de estoque, aproveitem!!!! 
R. Tiradentes, 11 Vila Vitória II.
Fan 150 - 2012 com bateria nova, 
relação com retentor e pneus no-
vos 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 mesa de 2m x 1m em 
madeira lixada e torneada para 
loja R$600,00  F.: 98151-0501

Vendo  1 porta de madeira com-
pleta, 1 porta sanfonada na caixa 
e 1 vaso sanitário com caixa 
acoplada. Tratar F.: 3392-2979 
falar com Vera.
Vendo  1 raque completo para gi-
nastica R$200,00  F.: 98151-0501
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$1.200,00 Tratar F: 19 99901-
9918/19-982094777
Vendo  Coleção manual globo do 
automóvel (mecânica) 5 Vol. V$ 
60,00 Fones: (19) 99259-1877 / 
(19) 3017-5541.
Vendo  cortador de grama 1800 
W  220V marca CID. Eletrico 
R$350,00 (Seminovo) Tratar F.: 
97119-8369 ou 99487-5089.
Vendo  Cortador de grama Trapp 
Mod. MC - 350 220V. R$280,00 
F.: 99259-1877/3017-5541.
Vendo  Fogão de ferro fundi-
do 2 bocas com chapa (a gás) 
R$150,00 F: 98151-0501.
Vendo  Fonte para Notebook 
Fortrek 65W Nova, na caixa com 
NF. R$55,00 Fones: (19) 99259-
1877 / (19) 3017-5541.
Vendo  fritadeira Semi-nova 
Actifry Arno na caixa R$280,00 F.: 
99259-1877/3017-5541.
Vendo  Geladeira raridade ano 
1960 110vts funcionando F.: 
99900-7158

Vendo  Lampião a gás Yannes 
com botijão de 2Kg  R$70,00 F.: 
99259-1877/3017-5541.
Vendo  Material de acabamento 
p/ construção (Vaso, Cuba de 
vidro, Conexão tigre, fios va-
riados, válvula Hidra, pastilhas 
etc...) F: 98151-0501.
Vendo  tacho de cobre grande. 
R$200,00 F: 98151-0501.
Vendo   uma churrasqueira 
vert ical inox R$150,00.  F: 
98151-0501.
Vendo  uma maquina de fa-
zer queijo com 6 formas.  F: 
98151-0501.
Vendo / Troco - Máquina de sol-
da Industrial Banbozzi TDG 415 
completa com tocha e cilindro. 
Tratar (19) 99324-7676.
Vendo 1 Bike Canadian, aro 
26, c\21 marchas. Impecável! 
F: (19) 99324-7676
Vendo 4 pneus  aro 14 (semi-
-novo). R$330,00 - Claudionor 
F: 3885-3471.
Vendo aparelho de ginastica: 
Remo completo Semi-novo 
R$600,00 F: 98151-0501.
Vendo cadeira de rodas mo-
torizada Freedom, reclinavel, 
semi -nova R$2.800,00.  F : 
981510501.
Vendo filmadora caseira Marca 
Sony R$250,00 Contato: 3894-
1801 Admilson.
Vendo sala de jantar  Luis 
XV completa ou separada. 
(Só a mesa com 10 cadeiras 
R$6.900,00)
Vendo uma secadora  de 
roupas  Bras temp –  110w. 
R$250,00. F: (19) 99324-7676
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Caminhão Ford F600 ano 
1972 (VENDO OU TROCO 
POR CARRO POPULAR) R$ 
20.000,00 Indaiatuba Preço 
para vender logo! Caminhão 
basculante com guincho hidráu-
lico modraci para 400 kg. Motor 
Perk ins 6cc com 65000km 
retífica Sorodiesel, 4 pneus 
novos. Falar com Odir F: (19) 
33927900/ 38945001
Fiat Spazio 147 - Ano 83 Motor 
1,3 Doc. Ok! Valor R$5.000,00 
Falar com Luzia F.: 98255-
4601.
Gol G3 ano 2005- Cor Prata, 4 
portas, 1.0. 8V.álcool, som alar-
me, travas, direção hidraulica, 
segundo dono. Tratar com pro-
prietário F.: (19) 99117-5233.
Onix ano 2014 1.0 Flex- Mo-
delo Lolla – Cor Branco R$ 
32.800,00 (Fipe) - Único dono 
F. 3875-2215
Oportunidade  -  Vendo C3 
Exclusive, ano 2009, Md. 2010. 
R$17 Mil F.: 3329-7003

Karol Manicure e Pedicure. 
Atendo a domicílio (valor de 
acordo com o Local) Whats 19 
99357-9318

Ofereço-me como cuidadora 
de idosos, criancas, enfermos, 
pessoas com necessidades es-
peciais e etc. Atendimento resi-
dencial e hospitalar. Possuo ex-
periencia e referencias. Evelyn  
19 988584065
Ofereço-me como cuidadora 
de idosos, criancas, enfermos, 
pessoas com necessidades 
especiais e etc. Atendimento 
residencial e hospitalar. Pos-
suo experiencia e referencias. 
Evelyn F. 9.8858-4065
Ofereço-me como cuidadora de 
idosos, pessoas com necessida-
des especiais etc. Residencial e 
hospitalar. Cursando enferma-
gem F. 9.9980-2723.
Ofereço-me como empreiteiro 
de obras do básico ao ao aca-
bamento. Aceito carro e moto. 
Fone: 3318- 3573 (Evandro) 
Ofereço-me como faxineira 
e passadeira de roupa. Fone: 
99308-6581.
Ofereço-me como mar ido 
de aluguel - Odair F.: 99776- 
6841/99130-7264. 
Ofereço-me como marido de 
aluguel. Faço consertos gerais 
em residências (hidrául ica, 
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. 
Categorias A e B e serviços ge-
rais. Tel.: 11-975314276. Com  
carro ou sem carro.

Ofereço-me como Motorista. Ca-
tegorias 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 freelan-
cer em auxiliar de cozinha, bal-
conista de padaria ou sorveteria. 
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 crian-
ças. Formada em pedagogia. 
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.
Ofereço-me para manutenção 
em máquina de costura industrial: 
Galoneira, Caseadeira, Reta, 
Overloque, 2 Ag, Travete. F.: 
99212-1731.
Ofereço-me para Motorista ad-
ministrativo (senhor) CNH “D”. 
Bom conhecimento Capital e 
Interior – Fixo ou Freelancer F 
(19) 99793-4700.
Ofereço-me para qualquer reparo 
em sua residência (Hidraulica, 
elétrica, pintura, telhados etc...)  
F.99755-4276

Ofereço-me: Serviço de trans-
porte e remoção com caminhão 
munck e bombeamento de 
concreto. Vai encher sua Lage?  
Faça um orçamento. Precisa 
transportar uma máquina pesa-
da? Serviço com cesto aéreo? 
Faça um orçamento. Tratar 
com Nelson Eugênio F.:(19) 
99618-4334 (Vivo)  - 7818-
6548 (Nextel) Id: 965*12540.
Ofereço-me  para trabalhar 
como caseiro ou chacareiro. 
Tenho 39 anos, divorciado, 
sem filhos. Faço trabalhos de 
jardinagem (corte de grama) 
também. Tenho maquina, não 
tenho vícios. Tratar com Denis 
(11) 952237579.

Ofereço-me  para trabalhar 
como cu idadora de idoso, 
diurno ou noturno, em hospitais 
e residência. F : 9.9479-0454 
ou .2516-7008
Ofereço-me  para trabalhar 
como cuidadora de idosos. 
Possuo referencia. Tratar c/ 
Leni F: 3894-4778. 
Ofereço-me  para t rabalho 
como Aux. De Enfermagem, 
babá ou cuidadora c/ Coren. 
Disponibilidade de horário. F: 
(19) 3894- 1610 / 98985-8142.
P R O M O Ç Ã O  P é  +  M ã o 
“R$20,00”. Selamento de Ca-
belo a partir de R$50,00 (ganha 
corte) atendo também a domici-
lio. F.: 3935-0499/99369-5615. 



Ajudante de embalador
Auxiliar de linha de produção
Churrasqueiro
Costureira
Cozinheiro geral
Encarregado de obras
Jardineiro
Mecânico de automóvel
Operador de torno com comando 
numérico
Orientador de tráfego para esta-
cionamento
Soldador
Tapeceiro a mão (tapetes
Técnico em segurança do Tra-
balho
Tosador de animais 
Vendedor interno
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RUA: XV DE NOVEMBRO, 1084 – CENTRO 
- ENVIE SEU CURRÍCULO PELO 

SELECAO@JOBLINERH.COM.BR
ACESSE NOSSO SITE: 

WWW.JOBLINERH.COM.BR
FONE: (19) 3834-8862 / 3835-5215

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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