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O feriado prolongado do 
Dia da Candelária levou para 
a rodovia SP-75, 211 mil veí-
culos e foram registrados oito 
acidentes com oito pessoas 
feridas. Ao longo de todas as 
rodovias administradas pela 
AB Colinas, foram registra-
ram 29 acidentes.

Na noite desta segunda-feira (16), uma ligação anônima ao COADE (Centro 
de Operações, Atendimento e Despacho) da Guarda Civil, relatava um indivíduo 
sentado embaixo de uma árvore realizando o comércio ilegal de drogas, no Bairro 
Campo Bonito.

As obras do novo terminal 
rodoviário de Indaiatuba teve 
início em abril de 2016 e rece-
be investimentos no valor de 
R$ 9.398.767,42. De acordo 
com a Secretaria de Comuni-
cação da Prefeitura, a previsão 
é que a rodoviária seja entrega 
em dezembro.

A saúde pública de In-
daiatuba fechou o 3º trimestre 
com Alto Grau de Satisfação. 
O trabalho comandado pelo 
secretário de saúde, Dr. José 
Roberto Stefani, colocou a 
cidade na segunda colocação 
do ranking das 15 maiores 
cidades da RMC.

Indaiatuba se mantém 
Grupo 1 do Índice Paulista 
de Responsabilidade Social 
(IPRS), entre os municípios 
com bons indicadores de 
riqueza, longevidade e esco-
laridade. Em todos os indica-
dores, a cidade acrescentou 
pontos e se manteve acima do 
nível médio estadual em 2014. 

Desde a última terça-fei-
ra, dia 17, os correntistas da 
Caixa Econômica Federal 
e do Banco do Brasil com 
mais de 70 anos recebem 
o depósito do Programa de 
Integração Social (PIS) e 
do Programa de Formação 
do Patrimônio do Serviço 
Público (Pasep).

Na tarde de sábado (15), 
durante patrulhamento no 
Bairro Itaici, a viatura do 
Canil foi parada por uma 
pessoa que informou estar 
desconfiada de um indivíduo 
moreno, de camiseta branca e 
chinelo, que entrava toda hora 
em um terreno na Rua Luís 
João Lolo.

A Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba realiza no do-
mingo, dia 22, um concerto 
especial dedicado às crianças. 
O evento tem entrada gratuita 
e acontece no Centro Integra-
do de Apoio à Educação de 
Indaiatuba (Ciaei), a partir das 
17 horas.
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Feriado prolongado 
registrou oito 
acidentes na SP-75

Gap prende indivíduo por 
tráfico no Campo Bonito

Nova rodoviária 
deve ser inaugurada 
em dezembro

Vereador Pepo é afastado por determinação judicial

Saúde Pública é 
considerada a 2ª 
melhor da RMC

Indaiatuba se 
mantém no grupo 1 
do IPRS

Idosos com mais de 
70 anos já podem 
sacar o PIS/Pasep

Canil da Guarda 
Civil localiza drogas 
em terreno no Itaici

Orquestra Sinfônica 
realiza concerto 
para as crianças

Troféu Frutos de Indaiá premiará 
mais de 140 empresas

Poeta Bráulio Bessa 
apresenta sua Palestra 
Show no Ciaei
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A 21ª edição conta com onze lutas com destaque para as lutas femininas. Os combates acontecem 
no CT EDLutas Academia localizada na rua Alameda Doutor José Cardeal, 863, Jardim Pedroso.

COMBATE

21º Evolution of Fighter 
acontece amanhã

O  v e r e a d o r  J o r g e 
Lepinski (PMDB), Pepo, 
foi afastado por decisão 
do Ministério Público no 
dia 18. O juiz Sérgio Fer-
nandes da 2ª Vara Cível 
de Indaiatuba acatou a 
acusação do MP e de-
terminou o afastamento 
por suposta atividade 
ilícita quando estava à 
frente da Secretaria de 
Habitação. 
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Trânsito mais seguro
Nesta semana dois vereadores propuseram durante a 

Sessão da Câmara mudança no limite de velocidade na 
rodovia SP-75, no trecho urbano, alegando que com a di-
minuição da velocidade, consequentemente, diminuiria o 
número de acidentes.

A mesma alteração chegou a ser proposta pelo diretor 
presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária 
(ONSV), José Aurélio Ramalho, à Artesp pedindo para que 
a velocidade fosse reduzida de 110 km/h para 80 km/h. 
Ainda segundo Ramalho o trecho de Indaiatuba da Rodovia 
Engº Ermênio de Oliveira Penteado (SP-075), registrou 
em 2016 um total de 240 acidentes, destes, nove foram 
fatais. Entre janeiro e abril deste ano, o mesmo segmento 
da rodovia contabilizou 76 acidentes e três deles tiveram 
vítimas fatais.

Porém somente esta medida não seria eficaz se as pesso-
as continuarem não tendo ou não praticando a educação no 
trânsito. E a irresponsabilidade de alguns motoristas chega 
a ser cruel. Andam falando ao celular, digitando mensa-
gens, comendo entre outros casos que podem sim ocasionar 
acidentes com aqueles que respeitam as leis de trânsito.

E distração rima com direção, mas não combina. Por isso 
sempre bato na mesma tecla quando o assunto é trânsito, 
afinal todos os dias morrem dezenas e milhares de pessoas 
devido a irresponsabilidade de uns e outros. Vamos respei-
tar a vida. Se não for a nossa que seja do próximo!

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.

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

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

22 DOM.   NÃO OPERA

23 SEG. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860

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

23 SEG. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke

23 SEG. 203 B/C Av. Conceição PROX a Rua Equador

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

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

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

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

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

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

24 TER. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363

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

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

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

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

25 QUAR. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27 SEX. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
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O que é o DPVAT e como receber
Todo ano, a pessoa que é proprietária de um veículo automotor, deve pagar o tributo denominado 

DPVAT (Danos Pessoais causados por Veículos Automotores) destinado a indenizar pessoas que 
foram vítimas de acidentes causados por veículos automotores.

Se alguém sofre um acidente envolvendo veiculo automotor é beneficiário deste seguro inde-
pendente de ser pedestre ou condutor, porém somente recebem a indenização quem vier a óbito 
(falecer) ou invalidez permanente (total ou parcial), além do reembolso pelas despesas médicas e 
hospitalares devidamente comprovadas.

É bom lembrar que o acidente nada tem a ver com culpa de quem causou, pois é um direito pago 
pelo Estado e não por quem causou o acidente, ou seja, se o causador do acidente fugir do local e 
ninguém saber o seu paradeiro, nada influencia da vítima receber o seguro bastando ter ocorrido 
o acidente de trânsito.

Atualmente os valores das indenizações são: I – Para morte o valor é de R$ 13.500,00 (treze 
mil e quinhentos reais). II – Invalidez Permanente o valor é de até R$ 13.500,00 (treze mil e qui-
nhentos reais). III- Despesas Médicas e Suplementares o valor é de até R$ 2.700,00 (dois mil e 
setecentos reais).

Para solicitar o pagamento do seguro, basta a vítima ou seus herdeiros (em caso de morte) se 
dirigir até um posto de atendimento do DPVAT na sua cidade e levar os documentos que constam 
na listagem disponível no site www.dvpatsegurodotransito.com.br.

Ocorre que sem orientação adequada e de um profissional especializado, o segurado corre o risco 
de não receber o seguro ou demorar em recebê-lo por falta de conhecimento do procedimento para 
solicitação. Muito se fala que não precisa de um intermediário para receber o seguro, e realmente, 
não precisa, porém se o segurado ou seus herdeiros optarem por não ter trabalho em ir atrás dos 
documentos e dar entrada no pedido, pode contratar um advogado especializado em seguros para 
assessorar o requerimento.

O advogado que estiver habituado a solicitar o seguro poderá auxiliar o interessado em receber 
de forma célere e integral a indenização, pois em casos de invalidez por muitas vezes se recebe valor 
muito abaixo do devido e somente com um advogado para buscar a complementação na justiça. 
Lembrando com o auxílio correto o segurado poderá receber o seguro em sua conta em até 30 dias.

 Danilo Parisotto – Amira – Web Systems – 19-3312-2067

A evolução dos sistemas operacionais
Me lembro como se fosse ontem , meu primeiro computador pessoal foi o famoso e velho XT de tela 

verde, um teclado gigante que tenho até hoje guardado. No final dos anos 80,essas máquinas eram um 
sonho de consumo das pessoas da época. Mas adiante na década de 90 surgiram as primeiras versões do 
windows 3.11 “sistema operacional “ que deu origem aos famosos mouses de computador, que conhe-
cemos hoje, onde era possível movimentar uma seta na tela , clicar em ícones para executar programas , 
deixando de lado as linhas de comando usadas com o teclado. Mas porque tanta nostalgia... ? rs..

Recentemente a versão de sistema operacional chamada Windows 95 completou 22 anos de existência, 
que foi o maior sucesso da empresa Microsoft que lucrou com 40 milhões de cópias originais vendidas 
para a época. Imaginem 40 milhões de computadores conectados na década de 90 , muito não acham ? 
Agora não dá para imaginar o quanto de dinheiro essa empresa lucrou com uma boa idéia ?. Essa versão 
de sistema operacional mudou completamente  a forma que as pessoas interagiam com o computador. Li 
recentemente um matéria que no mundo existem apenas 7 computadores rodando windows 95 que estão 
conectados à internet  todos eles localizados em Taiwan ‘fonte  techtudo’, mas existem vários compu-
tadores que podem estar em funcionamento no mundo todo , porém offi-line. A Microsoft desde então 
aprimorou todas as suas ferramentas e aplicativos com o famoso Windows 10 ,que segundo a empresa, 
não será mais nomeado como windows 11 , 12 , etc e permanecerá com as atualizações para os usuários 
sem a mudança de versões. Em comemoração aos 22 anos do Windows 95 , você poderá testar o mesmo 
em um site criado para esse fim. O endereço é https://win95.ajf.me/

Essa evolução é muito importante porque nos dias de hoje, empresas e usuários de computadores 
pessoais se aprofundem no mundo digital e desfrutem ainda mais experiência que a internet tem a nos 
oferecem, seja para seu negócio ou lazer.

O que você 
achou do Parque 
das Crianças?

Enquete

“Achei muito legal emuito boni-
to. Deveria ter lugar para o adulto 
também”
Melissa Godoy, 27anos, De-
sempregada

“Gostei muito de ter um local 
para a diversão só para crianças”
Sandra Regina, 40 anos, De-
sempregada

“Investimento muito bonito  e 
chamativo”
Dino Monteiro, 62 anos, Mo-
torista

“Achei bem bacana. É um ambi-
ente familiar”
Gleideci Souza, 34 anos , Auxil-
iar Admistrativa

“Muito bom pra cidade, é um 
lugar diferente pra levar as cri-
anças”
Luciana Pereira Lima , 37anos, 
Auxiliar Admistrativa

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.) 

Como está tua relação com quem você ama
O relacionamento humano é uma tarefa que ainda temos que aprender muito. Declaro aqui minha 

dificuldade pessoal com o tema. Todo relacionamento gera conflito de todas as formas, o que precisamos 
ter em mente e estar consciente é da diferença do ouvir e escutar. O Ouvir no processo de conversação é 
uma capacidade física, biológica ou fisiológica, que entra e sai com facilidade da nossa cabeça,  enquanto 
que o escutar entra nas nossas entranhas e tocam a nossa história de vida, com nossas crenças e valores, 
com nossa “achologia” e cada um tem a sua diferente do outro. Poderemos também nesse processo fazer 
nossas reclamações a quem poderá solucionar nossas expectativas não atendidas que nos causa frustrações, 
jamais ficar reclamando, dando desculpas e  se queixando a terceiros entrando no campo das fofocas e 
que nada nos acrescenta.  “No relacionamento poderemos ir do paraíso a consolação ou do céu ao infer-
no”.  Do alto dos meus setenta anos,  descubro que é muito mais fácil encarar os relacionamentos numa 
perspectiva científica ou mesmo técnica, do que vivê-los no plano real da existência. Sei que não sou 
como gostaria, nem os outros tampouco o foram para mim. Mas o fato é sermos um ser humano melhor 
a cada instante. Nessa convivência-aprendizagem machuquei e fui machucado, sofri e fiz sofrer, muitas 
vezes involuntariamente. O saldo tem sido muito positivo porque foi sempre junto com pessoas que me 
relaciono,  que me alegrei e me divirto nessa fantástica jornada de ir aprendendo o que é ser humano.A 
melhoria de ser melhor começa em cada um de nós. O  relacionamento é  o principal fator de sucesso em 
quaisquer atividades que desempenhamos, quanto mais pessoas conhecemos maior será a probabilidade 
de sermos bem sucedidos em quaisquer atividades. Quer viver uma vida na sua plenitude, tolerando 
mais, perdoando mais, sendo mais feliz? Venha para os treinamentos da Signa, visite nosso site www.
signatreinamentos.com.br, telefone para a Paula, 019-3875.7898/99214-2100 e pergunte o como, o que 
precisa você já sabe. Trevisan José
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Vereador Jorge Lepinski “Pepo” é 
afastado por determinação judicial

ROSE PARRA/ACS-CMI

O juiz Sérgio Fernandes da 2ª Vara Cível de Indaiatuba acatou a acusação do Ministério Público
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Indaiatuba se mantém no grupo 1 do 
Índice Paulista de Responsabilidade Social 

INDICADOR

Vereador Pepo ainda não foi notificado oficialmente sobre o seu afas-
tamento no cargo público

O v e r e a d o r  J o r g e 
Lepinski (PMDB), 
m a i s  c o n h e c i d o 

como Pepo, foi afastado por 
decisão do Ministério Públi-
co (MP) na quarta-feira, dia 
18. O juiz Sérgio Fernandes 
da 2ª Vara Cível de Indaiatu-
ba acatou a acusação do MP 
e determinou o afastamento 
do vereador, por suposta 
atividade ilícita quando es-
tava à frente da Secretaria de 
Habitação.No lugar de Pepo, 
assume o suplente Professor 
Luiz Carlos (PMDB). 

Com isso o vereador deve 
ser afastado de todos os 
cargos e funções públicas 
que exerça atualmente, e 
ainda impedido de exercê-
-las durante o período de 
tramitação.

De acordo com a denún-
cia, o vereador cometeu 
improbidade administrativa 
e deverá devolver R$ 24 mil 
aos cofres públicos, valor 
três vezes maior do que o 
cheque que motivou a ação.

Segundo o promotor Mi-
chel Romano, Pepo teria 
determinado a uma terceira 
pessoa que retirasse na Pre-
feitura um cheque no valor 

Indaiatuba se mantém Gru-
po 1 do Índice Paulista de Res-
ponsabilidade Social (IPRS), 
entre os municípios com bons 
indicadores de riqueza, lon-
gevidade e escolaridade. Em 
todos os indicadores, a cidade 
acrescentou pontos e se man-
teve acima do nível médio 
estadual em 2014.

Em 2012 o município tam-
bém se classificou no Grupo 1. 
Os dados foram apresentados 
quarta-feira (18) pela Assem-
bleia Legislativa do Estado 
de São Paulo (Alesp) e por 
técnicos da Fundação Seade, 
em encontro na Câmara Muni-
cipal de Campinas. O IPRS é 
um indicador reconhecido pela 
ONU, que aponta a qualidade 
de vida nos 645 municípios do 
Estado. 

No indicador de rique-
za foram avaliadas variáveis 
como o rendimento médio do 
emprego formal, que cresceu 
de R$ 2.648 para R$ 2.880 no 
período de 2012 a 2014; o valor 
adicionado fiscal per capita, 

de R$ 8 mil, em nome de 
uma Pastoral do município, 
que deveria receber o subsí-
dio relativo ao carnaval. Este 
cheque teria sido trocado em 
um posto de combustíveis 
e entregue ao vereador, em 
espécie, em um envelope, no 
estacionamento da prefeitu-
ra enquanto Pepo ainda era 
secretário de habitação. 

Procurado pelo Jornal 
Mais Expressão, o vereador 

que cresceu de R$ 24.458 para 
R$ 33.328, e até o consumo 
anual de energia elétrica. Com 
relação à longevidade, foram 
avaliadas a taxa de mortalida-
de infantil (por mil nascidos 
vivos), que diminuiu de 13,06 
para 10,95; a taxa de mortalida-
de perinatal (por mil nascidos), 
que variou de 13,07 para 12,83, 
e a taxa de mortalidade das 
pessoas de 60 a 69 anos (por 
mil habitantes), que variou de 
13,78 para 13,53, no período. 
Nesse indicador, Indaiatuba 
também se manteve acima da 
média do Estado.

No que se refere à escola-
ridade, a taxa de atendimento 
escolar de crianças de 4 e 5 
anos variou de 98,3% para 
98,7%; a média da proporção 
de alunos do 5º ano do Ensino 
Fundamental da rede pública, 
que atingiram o nível adequado 
nas provas de português e ma-
temática, variou de 61,9% para 
62,4%; a média da proporção 
de alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental da rede pública, 

disse que ainda não foi no-
tificado oficialmente, e que, 
portanto, continua exercendo 
sua função na Câmara dos 
vereadores. Pepo disse ainda 
que confia na justiça e que 
irá provar a sua inocência.

O afastamento é, inicial-
mente, pelo período de duas 
semanas e o vereador terá 
15 dias, após notificação 
oficial, para apresentar sua 
defesa. 

que atingiram o nível adequa-
do nas provas de português e 
matemática, cresceu de 26,8% 
para 30,4%; e o porcentual de 
alunos com atraso escolar no 
ensino médio decresceu de 
14,1% para 12,9%.

O estudo divide os muni-
cípios em cinco grupos sendo 
o Grupo 1, que engloba os 
municípios com bons indica-
dores de riqueza, longevidade 
e escolaridade; o Grupo 2, 
que agrega os municípios bem 
posicionados na dimensão 
riqueza, mas com deficiência 
em um dos outros dois indica-
dores; Grupo 3, que agrega os 
municípios com baixos níveis 
de riqueza e bons indicadores 
de longevidade e escolarida-
de; Grupo 4, que agrega os 
municípios com baixos níveis 
de riqueza e com deficiência 
em um dos indicadores so-
ciais; e Grupo 5, que reúne os 
municípios com baixos níveis 
de riqueza e indicadores de 
longevidade e escolaridade 
insatisfatórios.
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Colégio Montreal promoverá concurso 
de bolsas de estudos no dia 24

Banda Roupa Nova irá agitar a noite de premiação do Frutos de Indaiá 2017

Colégio Montreal fará concurso de bolsas para Fundamental II e Ensino Médio

Abner Queiroz de Abreu e Nilma Soares Queiroz de 
Abreu do Império das Tintas

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

Troféu Frutos de Indaiá 
premiará mais de 140 empresas

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

JME JME

Evento será realizado no dia 24 de novembro, no Clube 9 de Julho

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A 12ª edição do Frutos 
de Indaiá contará com 
a presença de mais de 

140 empresas participantes, 
totalizando uma média de 
900 convidados o que denota 
a credibilidade da pesquisa 
e a satisfação dos clientes 
e parceiros que confiam no 
trabalho da equipe do Grupo 
Mais Expressão.

O evento é considerado o 
melhor de sua categoria na 
cidade e acontece no dia 24 de 
novembro no Clube 9 de Julho 
e o show da Banda Roupa 
Nova promete agitar a noite 
de premiação.

De acordo com o empresá-
rio e presidente do Grupo Mais 
Expressão, Admilson Redeco-
pa, a adesão e participação das 
empresas eleitas está sendo 
maciça. “Todos os procura-
dos estão de alguma forma 
tentando participar. Primeiro 
pela motivação de estar rece-
bendo um troféu que atesta a 
qualidade da empresa eleita, 
dos seus produtos, serviços e 
atenção com seus clientes, e 
em segundo lugar pelo evento 
e show”, disse. 

Ainda de acordo com Re-
decopa, a organização já está 
toda formatada. “São doze 
anos de experiência e o que 
podemos fazer é aperfeiçoar e 
agregar novidades e qualidade 
para aumentar o índice de 
satisfação de nossos clientes, 
e isso é a grande preocupação 
do Grupo Mais Expressão”, 
enfatiza. “Nossa maior ri-
queza são nossos clientes, 
parceiros e amigos, pois sem 
o apoio destes não seríamos 
a empresa que somos hoje, 
não se esquecendo de nossos 
colaboradores, que fazem 
parte das conquistas diárias e 
de todo o sucesso alcançado”, 
completa.

Na 12ª edição do evento 
os empresários eleitos em 
pesquisa efetuada junto à 
população e leitores do jor-
nal, receberão das mãos do 
presidente do Grupo e do di-
retor Alan de Santi, esse, que 
simboliza o reconhecimento 
de seus trabalhos prestados 
à população durante o ano 
de 2016, o Troféu Frutos de 
Indaiá. “A diferença do Frutos 
de Indaiá é muito grande se 
comparada a outros ‘prêmios’ 
existentes na cidade e até 
mesmo na região. Uma delas 

está na participação apenas 
dos eleitos em primeiro lu-
gar, o que acaba por limitar a 
quantidade de empresas, pois 
se o primeiro lugar não aderir 
ao pacote publicitário, o con-
corrente que ficou em segundo 
lugar não pode participar, e o 
segmento fica vago e sem ne-
nhum representante”, explica 
Redecopa.

E a contratação da banda 
foi comemorada por muitos 
indicados, pois relatam que 
as músicas marcaram sua 
juventude e sua vida. “Gostei 
muito de saber que a Roupa 
Nova irá cantar no Frutos. O 
show condiz com o tamanho e 
importância do evento”, disse 
o proprietário do Sorvetão, 
Douglas Martins.

Segundo o presidente do 
Grupo a banda era um pedido 
antigo de muitos premiados. 
“Estamos há alguns anos ten-
tando fechar com essa banda, 
porém devido à divergências 
nas datas não dava certo”, 
conta. “Mas esse ano con-
seguimos fechar o contrato 
e vamos presentear todos os 
premiados com um grande 
show”, comemora.

Neste ano, o Frutos de 
Indaiá contará com alguns 
premiados estreantes, como 
é o caso da loja Império das 
Tintas que apostou na cre-
dibilidade do evento e irá 
participar pela primeira do 
Frutos de Indaiá, na categoria 
Revelação - Loja de Tintas. 
“A nossa expectativa é grande 
para a premiação, pois conhe-
cemos o evento e sabemos 
que nos dará a visibilidade 
que queremos”, disse Nilma 
Soares dos Santos Abreu. “Já 
a banda será um show a parte. 
Gosto muito do Roupa Nova”, 
completa.

Pesquisa
Para a escolha das empre-

O Colégio Montreal reali-
zará o Concurso de Bolsas de 
Estudos para o Ensino Fun-
damental II e o Ensino Médio 
em 2018. A prova será reali-

sas premiadas, a equipe do 
Frutos de Indaiá realizou uma 
enquete e ouviu aproximada-
mente 4 mil pessoas no mês 
de outubro de 2016. A ação 
também ocorreu nas edições 
do jornal Mais Expressão, 

zada no dia 24 de outubro, das 
14h30min às 16h, no Colégio.

Para participar do Con-
curso de Bolsas do Colégio 
Montreal basta acessar o site: 

onde os leitores preencheram 
um questionário indicando as 
melhores empresas da cidade 
em cada segmento.

A pesquisa de 2017 já 
está em planejamento e será 
executada a partir do dia 22 

de outubro, lembrando que 
no jornal impresso, os formu-
lários circularão nas edições 
dos dias 27 de outubro e 04 
de novembro, para que eleitos 
sejam anunciados ainda em 
dezembro deste ano.

www.colegiomontreal.com.br 
e preencher a ficha de inscri-
ção. O desafio será composto 
por uma prova com questões 
de português e matemática e 
uma redação.

O Colégio Montreal ofe-
rece atendimento individua-
lizado, com número reduzido 
de alunos nas salas de aula, 
o que proporciona maior 
interação entre os alunos e 
aprendizagem na prática. 
Com método interacionista, 
material da Rede Pitágoras e 
plataforma de aprendizagem 
com recursos tecnológicos de 
ponta, os alunos aprendem de 
forma moderna e prazerosa. 
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Objetivo promove concurso de bolsas para Pré-Vestibulares
VESTIBULAR

Secretaria de Obras inicia pavimentação de acesso à nova Rodoviária

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Novo terminal rodoviário deve 
ser inaugurado em dezembro

ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI

Obra teve início em abril do ano passado e recebe investimento no valor de R$ 9.398.767,42

As obras do novo ter-
minal rodoviário de 
Indaiatuba teve início 

em abril de 2016 e recebeu 
investimentos no valor de R$ 
9.398.767,42. De acordo com 
a Secretaria de Comunicação 
da Prefeitura, a previsão é que 
a rodoviária seja entregue em 
dezembro.

O projeto da nova rodo-
viária foi desenvolvido pela 
Secretaria de Planejamento 
Urbano e Engenharia e o 
prédio terá 4.145,96 m² de 
área construída em um terre-
no de 25.190,99 m². A área 
da Rodoviária será composta 
por 15 guichês, 15 baias para 
ônibus intermunicipais e baias 
para seis ônibus do transporte 
coletivo urbano.

Além disso, no local ainda 
terá um posto policial, um pos-
to do Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem e do 
Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de São 
Paulo (DNER-DER), uma 
área administrativa, posto do 
Conselho Tutelar e ambula-
tório. 

O público ainda terá à 
disposição uma área de espe-
ra, um saguão com telefones 

públicos, caixas eletrônicos, 
guichê de informações e 35 
lojas de 12m² cada, e ainda 
uma praça de alimentação com 
restaurantes e lanchonetes 
com deck externo e sanitários 
feminino e masculino. A nova 
Rodoviária também oferecerá 
50 vagas de estacionamento.

Obras
As vias do acesso à nova 

Rodoviária começaram a ser 
pavimentadas e os serviços de 
instalação das galerias pluviais 
no entorno do novo Terminal 
Rodoviário e a pavimentação 
dos acessos são realizados 

com mão de obra própria. A 
Secretaria de Obras e Vias Pú-
blicas deve concluir os traba-
lhos até o final de novembro.

As obras de drenagem, que 
foram iniciadas em agosto, en-
volveram 680 metros lineares 
de tubulação. Esse serviço 
incluiu ainda a instalação de 
18 caixas de passagem com 
tampão para manutenção.

Com a conclusão dessas 
obras do entorno, também será 
possível concluir os serviços 
de acabamento externo do 
novo Terminal Rodoviário de 
Indaiatuba, cujo prazo contra-
tual de entrega é dezembro.

Na próxima semana, o Colé-
gio Objetivo Indaiatuba promo-
verá três Concursos de Bolsas 
para alunos que queiram fazer 
o Curso Pré-Vestibular 2018. 
Podem participar dos Concur-
sos de Bolsas estudantes que já 
concluíram o Ensino Médio ou 
aqueles que estão cursando a 3ª 
série do Ensino Médio. 

As inscrições para os Con-
cursos de Bolsas do Objetivo 
Indaiatuba são gratuitas e devem 

ser feitas no site do Colégio: 
www.objetivoindaiatuba.com.
br.

No dia 26 de outubro, a prova 
será para os alunos interessados 
no Curso Pré-Vestibular Extensi-
vo Manhã e as inscrições deverão 
ser feitas até o dia 25/10/17.

No dia 27 de outubro, a prova 
será para aqueles que querem 
estudar na Turma Med e as ins-
crições vão até o dia 26/10/17. 

No dia 28 de outubro, a 

prova será voltada para o Curso 
Pré-Vestibular Extensivo Noite 
e as inscrições também deverão 
ser feitas até o dia 26/10/17.

Os Cursos Pré-Vestibulares 
Extensivo Manhã e Noite abran-
gem exclusivamente todas as 
matérias do Ensino Médio, com 
uma programação que permite o 
aprofundamento gradativo dos 
assuntos. 

Além do material didático, 
completo, exclusivo e perma-

nentemente atualizado, o Ex-
tensivo coloca à disposição do 
aluno todos os recursos: Salas 
de Estudo, Plantão de Dúvidas 
diário, Laboratório de Redação, 
Orientação Profissional, Secre-
taria de Vestibulares, Simulados 
semanais, entre outros.

A Turma Med é voltada para 
os alunos que querem prestar o 
vestibular para Medicina e outras 
carreiras concorridas, como as 
Engenharias e, por isso, exigem 

do candidato um preparo efetivo 
e diferenciado. A Turma Med 
é um curso completo, forte em 
todas as disciplinas. 

Além dos mesmos benefícios 
oferecidos para o Extensivo, as 
aulas da Turma Med têm ênfase 
nas disciplinas de maior peso nos 
vestibulares, cadernos de ativida-
des específicos, fichas-resumo 
e livros da Coleção Objetivo, 
com mais de 25 mil exercícios 
dirigidos.



07AMais Expressão

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

Pesquisa mostra Indaiatuba em segunda colocação do ranking das 15 maiores cidades da RMC 

Saúde Pública de Indaiatuba é 
considerada a 2ª melhor da RMC
Cidade conseguiu manter a vice-liderança no 3º trimestre
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ELIANDRO FIGUEIRA

Casa da Esfiha abre Drive Thru Express na segunda
INAUGURAÇÃO

A saúde pública de In-
daiatuba fechou o 3º 
trimestre com Alto 

Grau de Satisfação. É o que 
aponta pesquisa realizada pela 
INDSAT. 

O trabalho comandado pelo 
secretário de saúde, Dr. José 
Roberto Stefani, colocou a ci-
dade na segunda colocação do 
ranking das 15 maiores cidades 
da Região Metropolitana de 
Campinas. “Acreditamos que o 
bom resultado se deve a diver-
sos fatores, primeiramente ao 
gestor municipal, que apoia in-
tegralmente o projeto da saúde 
e prioriza os investimentos na 
área. Se deve também ao pro-
jeto de valorização da atenção 
básica”, disse Stefani. 

Ao todo, o setor conseguiu 
672 pontos em 1.000 possíveis. 
A cidade está atrás apenas de 
Jaguariúna, que conseguiu 
23 pontos a mais que a vice 
colocada. 

Nos últimos anos foram 
implantados projetos impor-
tantes tais como as equipes de 
visita domiciliar, o ambulatório 
de oncologia, diversas novas 
equipes de saúde da família, 
uma delas no Bairro João Piolli, 
onde a Unidade foi construída 
com 100% de recurso munici-

pal. “Podemos citar também a 
construção da nova unidade do 
bairro Cecap, uma grande uni-
dade de saúde moderna e muito 
bem equipada, a construção da 
unidade do Jardim Califórnia, a 
ampliação da UBS7, a reforma 
das unidades do Jardim Carlos 
Aldrovandi e do Jardim Bra-
sil, o início das atividades do 
ambulatório do Jardim Morada 
do Sol (antigo mini hospital), 
além do Ambulatório de Saúde 
da Mulher e Criança, da UPA 
e do Pronto Socorro do Haoc. 
Houve ainda a implantação 
dos leitos de UTI Neonatal”, 
menciona o secretário. “Há 
poucos meses inauguramos 
a nova maternidade do Haoc 
e já estão avançadas as obras 
dos novos leitos de internação 
da cidade. Nós também nunca 
investimos tanto em pessoas 
como agora. Se somarmos os 
treinamentos de 2016 e 2017, 
as nossas equipes receberam 
mais de duas mil horas de atu-
alização. Incluindo inclusive 
a preparação da rede de saúde 
para receber uma faculdade de 
medicina”, completa.

Ainda segundo Stefani, os 
principais projetos, além dos 
novos 174 leitos do Haoc, são a 
homologação de uma faculdade 
de medicina e as unidades de 
saúde do Jardim Camargo An-
drade e do Jardim Colibrís, que 

estão com previsão de início 
das atividades em 2018.

“Considerando o mar de 
dificuldades que é a saúde pú-
blica no nosso país, recebemos 
a notícia com muita satisfação. 
São tantas as incertezas po-
líticas e econômicas que ser 
gestor de saúde no Brasil é um 
desafio que aumenta a cada 
dia”, disse. “Agradeço muito ao 
nosso prefeito Nilson Gaspar 
pela confiança no trabalho da 
equipe da Secretaria de Saúde”, 
finaliza.

Pesquisa
O serviço prestado foi clas-

sificado como “ótimo” ou 
“bom” por 53% dos indaiatuba-
nos e como “regular” por 31%. 
Ruim e péssimo somam 16%. 
O resultado obtido faz com 
que a Saúde seja considerada 
o 12º melhor serviço entre os 
16 analisados na cidade. O 
segmento está à frente de Qua-
lidade do Asfalto e Trânsito, 
por exemplo.

Os mais satisfeitos com a 
área da Saúde de Indaiatuba 
são os moradores com mais de 
50 anos de idade e pessoas com 
Ensino Médio. Só no grupo dos 
mais velhos, as avaliações posi-
tivas chegaram a 56%. Jovens 
de 16 a 30 anos de idade, no 
entanto, são os que menos apro-
vam o setor: 19% responderam 

A Casa da Esfiha inaugura 
o seu 1º Drive Thru Express na 
próxima segunda-feira, dia 23, 
às 10 horas. A terceira unidade 
na cidade está localizada na 
Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé (marginal 
do Parque Ecológico), esquina 
com a Rua Tocantins, na Vila 
Almeida. 

Uma das novidades para 
este novo segmento estão os 
combos com produtos a preços 
especiais. Além das tradicio-
nais esfihas, kibes, coxinhas 

e fogazzas, entre as opções 
disponíveis no Drive Thru 
Express estão os combinados 
de patês, com Coalhada Seca, 
Homus e Babagannuj; torra-
das de pão sírio; combinado 
quente com charutos; sala-
das; beirutes; mini burguers; 
e sobremesas como esfiha 
de brigadeiro, doces sírios e 
salada de frutas. 

A expectativa da rede é 
receber, em média, 6 mil 
carros por mês no drive thru. 
Para atender a demanda, os 20 

funcionários que atuarão na 
unidade passaram por uma sé-
rie de treinamentos, buscando 
o atendimento no menor prazo 
possível. 

O horário de funcionamen-
to será de domingo a quinta, 
das 10h à meia-noite, e às sex-
tas-feiras e sábados das 10h à 
0h30. O atendimento do deli-
very continuará concentrado 
na Casa da Esfiha do Centro, 
com pedidos pelo telefone 
0800 10 9006 ou pelo site 
www.casadaesfiha.com.br.  

que a Saúde do município é 
“ruim” ou “péssima”.

Houve uma melhora de oito 

pontos em relação ao último 
trimestre. Mesmo assim, o 
número ainda não é o maior já 

registrado pela INDSAT, já que 
no início do ano o setor obteve 
quase 700 pontos. 
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Secretaria da Fazenda libera 
créditos da Nota Fiscal Paulista

RESGATE

economia

Idosos com mais de 70 anos já 
podem sacar o PIS/Pasep inativo
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A retirada é válida somente para os trabalhadores com carteira assinada até 4 de outubro de 1988

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ILUSTRAÇÃO/GOVERNO DO BRASIL

REPRODUÇÃO

Cotistas com 70 anos ou mais já podem sacar o PIS nas agências do banco Caixa Econômica Federal

Para conferir os créditos da Nota Fiscal Paulista, basta acessar o portal da Secretaria 
da Fazenda do Estado de São Paulo

Desde a última ter-
ça-feira ,  dia  17, 
os correntistas da 

Caixa Econômica Federal 
e do Banco do Brasil com 
mais de 70 anos recebem 
o depósito do Programa de 
Integração Social (PIS) e 
do Programa de Formação 
do Patrimônio do Serviço 
Público (Pasep). Os bancos 
irão transferir, sem custo, o 
dinheiro aos beneficiários 
com conta nas instituições 
financeiras. A retirada é 
válida somente para os tra-
balhadores com carteira 
assinada que contribuíram 
para algum dos dois fundos 
até 4 de outubro de 1988.

Quem não tiver conta na 
Caixa, que administra o PIS, 
ou no Banco do Brasil, que 
gerencia o Pasep, devem 
comparecer nas agências 
bancárias.

Os saques das cotas do 
PIS com valor até R$ 1,5 
mil poderão ser realizados 
nos caixas eletrônicos, di-
gitando a Senha Cidadão, 
sem a necessidade de cartão 
bancário. Quem não tiver 
a senha deve se dirigir ao 
atendimento da Caixa Eco-
nômica. Para saques de até 
R$ 3 mil devem ser feitos 
nos caixas eletrônicos, mas 
o cliente precisará usar o 
Cartão Cidadão e digitar a 
Senha Cidadão. Nas lotéri-
cas e nos correspondentes 
bancários, o cotista poderá 
retirar o dinheiro, levando 
o Cartão Cidadão, a Senha 

Cidadão e algum documento 
oficial de identificação com 
foto. Acima desse valor, o 
beneficiário deverá ir a algu-
ma agência da Caixa munido 
de documento pessoal com 
foto. A Caixa informou que 
também fará a transferência 
do dinheiro para clientes de 
outros bancos, desde que a 
conta esteja no mesmo nome 
do beneficiário. A operação 
não terá custos.

Em relação aos saque do 
Pasep, os cotistas com saldo 
de até R$ 2,5 mil sem conta 
no banco poderão pedir 
transferência para qualquer 
conta em seu nome em ou-
tra instituição financeira 
na página do banco na in-
ternet ou nos terminais de 
autoatendimento. Não cor-
rentistas com saldo acima 
desse valor ou herdeiros de 
cotistas falecidos deverão ir 
às agências.

Em 17 de novembro co-
meçará o saque para aposen-

tados. Em 14 de dezembro, 
a retirada será liberada para 
homens a partir de 65 anos 
e para mulheres a partir dos 
62 anos. Não há data limite 
para os saques. Os valores 
são atualizados todos os 
anos, e a próxima correção 
será em 30 de julho de 2018. 
Os herdeiros de cotistas 
falecidos também podem 
sacar o dinheiro a qualquer 
momento.

Quem contribuiu após 4 
de outubro de 1988 não tem 
direito ao saque. Isso ocorre 
porque a Constituição de 
1988 passou a destinar a 
arrecadação do PIS/Pasep 
para o Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT), que 
paga o seguro-desemprego 
e o abono salarial, e para o 
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNDES).

Benefício
De acordo com o gover-

no, a medida vai injetar R$ 
15,9 bilhões na economia e 
beneficiar 7,8 milhões de 
pessoas. Desse total, R$ 
11,2 bilhões virão dos sa-
ques do PIS, vinculado aos 
trabalhadores da iniciativa 
privada e administrado pela 
Caixa Econômica Federal, 
que beneficiarão 6,4 milhões 
de cotistas. O restante virá 
do Pasep, vinculado aos ser-
vidores públicos e adminis-
trado pelo Banco do Brasil.

Para o ministro do Plane-
jamento, Desenvolvimento e 
Gestão, Dyogo Oliveira, a li-
beração dos recursos do PIS 
terá um efeito multiplicador 
na economia, assim como 
ocorreu com o FGTS. “Esses 
recursos ajudarão o consu-
mo, o acesso ao crédito, a 
produção industrial e agrí-
cola. Embora pareça uma 
medida microeconômica, 
todo o país será beneficiado 
com o reforço na economia”, 
ressaltou.

A Secretaria da Fazenda 
liberou no último dia 17 os 
créditos da Nota Fiscal Pau-
lista para os participantes do 
programa. A medida vale 
para as pessoas físicas, com 
créditos referentes às com-
pras realizadas no segundo 
semestre de 2016.

O resgate pode ser feito 
através do site ou pelo apli-
cativo no celular, que está 
disponível no SP Serviços 
(versão para Android e 
iOS). O cálculo dos valores 
levou em conta o pagamento 
do percentual de até 20% do 
ICMS efetivamente recolhi-
do pelo estabelecimento aos 
consumidores que efetua-
ram compras e solicitaram 
a inclusão do CPF/CNPJ 
no documento fiscal. Os 
valores ficam disponíveis 
por cinco anos e podem ser 
utilizados a qualquer mo-
mento dentro desse período.

As entidades sem fins 
lucrativos que fizeram com-
pras próprias ou receberam 
doações de notas fiscais 
referentes ao 1º semestre 
de 2017 receberão R$ 45 
milhões em créditos do 
programa.

No mês de outubro os 
consumidores podem utili-
zar os créditos do programa 
para abater ou quitar o Im-
posto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores 

(IPVA) de 2018. Neste caso, 
é preciso solicitar essa op-
ção no site da Nota Fiscal 
Paulista até a data limite de 
31 de outubro. O veículo 
deve estar no nome do usu-
ário cadastrado no programa 
para que a opção seja válida.

Sobre a Nota Fiscal 
Paulista

Criada em outubro de 
2007, integra o Programa 
de Estímulo à Cidadania 
Fiscal do governo do Es-
tado de São Paulo e reduz, 
de fato, a carga tributária 
individual dos cidadãos, que 
recebem créditos ao efetuar 
compras de mercadorias em 
São Paulo.

O programa conta com 
mais de 19 milhões de par-
ticipantes cadastrados e, 
desde seu início, soma mais 
de 54 bilhões de documen-
tos fiscais processados na 
Fazenda. No total, a Nota 
Fiscal Paulista devolveu aos 
participantes do programa 
R$ 15,7 bilhões, sendo R$ 
14,1 bilhões em créditos e 
R$ 1,6 bilhão em prêmios 
nos 107 sorteios já reali-
zados.

Para conferir os créditos, 
aderir ao sorteio ou obter 
mais informações sobre a 
Nota Fiscal Paulista, basta 
acessar o sitewww.nfp.fa-
zenda.sp.gov.br. 
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polícia

Gap prende indivíduo por 
tráfico no Campo Bonito
Homens do GAP localizaram dinheiro, tubetes de cocaína e porções de maconha

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Droga é encontrada e apreendida 
em centro de reciclagem

Guarda Civil prende ladrão de 
veículo

Feriado prolongado registrou oito acidentes na SP-75

ENTORPECENTE ROUBO

ACIDENTE

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

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

Os Guardas localizaram 28 tubetes de cocaína e 7 porções de maconha

Na noite desta se-
gunda-feira (16), 
uma ligação anôni-

ma ao COADE (Centro de 
Operações, Atendimento e 
Despacho) da Guarda Civil, 
relatava um indivíduo sen-
tado embaixo de uma árvore 
realizando o comércio ilegal 
de drogas, no Bairro Campo 
Bonito.

Com as características do 
indivíduo em mãos, a viatura 
095 do GAP (Grupo de Apoio 
Preventivo) foi deslocada até 
o local indicado e encontrou 
L.G.P. deitado embaixo de 
uma árvore, conforme indi-
cava a denúncia.

Ao realizar a revista em 
L.G.P., os homens do GAP 
localizaram quarenta reais 
em seu bolso. Do lado do 
suspeito existia uma madei-
ra, que escondia embaixo 9 

tubetes de cocaína. Indagado 
sobre a droga, L.G.P. con-
fessou que estava realizando 
o tráfico de drogas naquele 
local, e apontou aos Guardas 
um segundo esconderijo de 
drogas que ele utilizava.

Na manhã de quarta-feira 
(18), uma ligação ao telefone 
153 da Guarda Civil relata-
va o encontro de um 
tablete supostamente 
de maconha.

Segundo o solici-
tante, que trabalha no 
centro de triagem de 
recicláveis, durante a 
desmontagem de uma 
cama e colchão reco-
lhidos pela operação 
cata bagulho, os ope-
rários localizaram um 
tablete de maconha 
escondido em meio 
às molas.

A  e q u i p e  d a 
ROMI (Ronda Os-
tensiva com Motos 
de Indaiatuba) foi até 
o local e constatou 
o fato. O tablete de 

Por volta das 9 horas do úl-
timo domingo (15), uma liga-
ção ao telefone 153 da Guarda 
Civil relatava uma tentativa de 
roubo de um veículo.

Segundo o solicitante, um 
indivíduo de calça jeans e 
camiseta branca amarrada na 
cintura estava tentando roubar 
o carro de uma pessoa na Rua 
Argemiro Gomes, porém, a 
vítima reagiu e os dois entra-
ram em luta corporal no local.

Após dominar a vítima, 
o criminoso entrou no carro, 
mas ao sair com o veículo, 
caiu em um buraco. Impos-
sibilitado de levar o veículo, 
o criminoso saiu correndo 
no sentido Rodovia Santos 
Dumont.

Em posse das característi-
cas do indivíduo, a viatura 081 
logrou êxito em localizá-lo. 

O feriado prolongado 
do Dia da Candelária levou 
para a rodovia SP-75 211 
mil veículos e foram regis-
trados oito acidentes com 

No local indicado, os 
Guardas localizaram mais 
28 tubetes de cocaína e 7 
porções de maconha.

Diante dos fatos o indi-
víduo foi conduzido até a 
delegacia de polícia, onde o 

No momento da abordagem, 
ele tentou fugir e resistir à 
prisão, mas acabou detido e 
conduzido até a delegacia de 
polícia.

Em seu bolso os Guardas 
localizaram 1 tubete de coca-
ína, e devido ao consumo ex-
cessivo de drogas, o preso aca-
bou passando mal e precisou 
ser levado até o HAOC para 
receber cuidados médicos.

Na delegacia, após con-
sultar a situação criminal do 
assaltante, foi constatado que 
ele estava sendo procurado 
por não ter retornado da saída 
temporária de dia dos pais.

Diante dos fatos, o delega-
do de polícia determinou a sua 
prisão em flagrante delito pelo 
crime de roubo. O indivíduo 
permanece à disposição da 
justiça.

oito pessoas feridas.
Ao longo de todas as ro-

dovias administradas pela 
AB Colinas, concessionária 
do Programa de Concessões 

delegado determinou a sua 
prisão em flagrante delito, 
por violação do artigo 33, 
caput, da Lei 11.343/16, a lei 
de drogas.

O indivíduo permanece a 
disposição da justiça.

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

O tablete de maconha foi encontrado 
em colchão recolhido pela operação cata 
bagulho

Rodoviárias do Estado de 
São  Paulo ,  reg is t ra ram 
entre os dias 11 e 15 de 
outubro 29 acidentes com 
23 pessoas feridas. Não 

houve registro de acidente 
com vítima fatal. No total 
foi contabilizado um movi-
mento de 658 mil veículos 
no período. 

maconha foi apresentado e 
apreendido na delegacia de 
polícia.
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Canil da Guarda Civil localiza 
drogas no bairro Itaici
Cão Iron localizou um estojo com tubetes de cocaína, porções de maconha e pedras de crack
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Jovens são espancados 
por quatro ladrões no 
Jardim Esplanada

Guarda Civil recebe acervo jurídico de
1981 a 1995 e disponibiliza para consultas 

Oficiais do exército 
visitam o Centro de 
Operações e Inteligência

ROUBO
DOAÇÃO

VISITA

Toda a droga encontrada foi recolhida e apresentada na delegacia de polícia

O acervo está localizado na sede da Guarda Civil e permanecerá à dis-
posição dos alunos da Guarda Civil

Jovens são rendidos  por 
quatro assaltantes na madru-
gada da última sexta-feira 
(13) no bairro Jardim Espla-
nada. Segundo informações 
esclarecidas no boletim de 
ocorrência, os jovens foram 
abordados pelos assaltantes 
que estavam em um veícu-
lo, e resistiram ao assalto, 
sendo  agredidos. Após o 
ato, os ladrões roubaram 
objetos pessoais e celula-
res e fugiram. Uma viatura 
que fazia o patrulhamento 
preventivo foi comunica-
da pelas próprias vítimas 

A Guarda Civil de Indaia-
tuba recebeu como doação 
um acervo jurídico de 1981 
a 1995. A coleção conta com 
285 volumes, com julgamen-
tos do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, da esfe-
ra civil e criminal sados como 
jurisprudência. As peças fo-
ram doadas pelo corregedor 
geral do Município e juíz de 
direito aposentado, Dr. Antô-
nio Carlos Pinheiro e passam 
a integrar a Coordenadoria de 
Ensino da Guarda Civil.

O acervo está localizado 
na sede da Guarda Civil e 
permanecerá à disposição dos 
alunos da Guarda Civil e de 
toda a comunidade que se in-
teressa pelo tema. A coleção 

Nesta terça-feira (17), 
o Centro de Operações e 
Inteligência recebeu a visita 
de oficiais do Exército Bra-
sileiro. O objetivo da visita 
foi conhecer os sistemas 
empregados no combate 
à criminalidade, como o 
monitoramento urbano, o 
monitoramento de veículos, 
o sistema de atendimento 
153, o setor de Inteligência 
da Guarda Civil, e a parceria 
entre a Guarda Civil, a Polí-
cia Militar e a Polícia Civil.

Esteve presente na visi-
ta o Coronel Sandro Peres 
Zanetti, que é chefe da 14ª 
CSM (Circunscrição de Ser-
viço Militar), localizada na 
cidade de Sorocaba. Zanetti 

que relataram o ocorrido, e 
com as características dos 
assaltantes e do veiculo, 
conseguiram localizar os 
mesmos. Ao tentar inter-
ceptá-los,  os criminosos 
fugiram. Mas com apoio de 
outras viaturas, foi possível 
fazer o cerco e prender o 
bando e recuperar os objetos 
das vítimas. Os criminosos 
foram encaminhados para a 
delegacia e reconhecidos. 
E apresentado o fato ao 
delegado de plantão, ele or-
denou a prisão em flagrante 
dos envolvidos no roubo.

foi batizada como “Acervo 
Jurídico Dr. Antonio Carlos 
Pinheiro” e deu entrada da 
GC no dia 2 de outubro, por 
meio do Termo de Doação 
assinado pelo doador e pelo 
secretário de Segurança Pú-
blica, como donatário, Ale-
xandre Guedes. Quem tiver 
interessa em consultar os 
livros deve procurar o Guarda 
Civil de Sousa. Para mais in-
formações ligue 3875-1372.

De acordo com o doador, 
a intenção é colaborar com 
o conhecimento jurídico. “A 
jurisprudência é dinâmica e 
esses livros servem para con-
sulta e não mais para julga-
mentos ou como apontamen-
tos, são antigos, mas ótimas 

ferramentas de estudo. Esses 
livros eram minha ferramenta 
de trabalho e quem me cedeu 
foi o próprio Tribunal de Jus-
tiça, todos os meses recebia 
um novo volume. Além de 
tudo, são livros com grande 

valor histórico até com casos 
acontecidos em Indaiatuba. 
Tenho certeza que o acervo 
será bem guardado e utiliza-
do pela população que tem 
interesse neste segmento”, 
comenta Dr. Pinheiro. 

Na tarde deste sá-
bado (15), duran-
te patrulhamento 

no Bairro Itaici, a viatura 
do Canil foi parada por 
uma pessoa que informou 
estar desconfiada de um 
indivíduo moreno, de ca-
miseta branca e chinelo, 
que entrava toda hora em 
um terreno na Rua Luís 
João Lolo.

Com as características 
do indivíduo anotadas, a 
equipe do Canil deslocou 
até o local na tentativa de 

encontrá-lo.
Como o indivíduo não 

foi localizado, os Guardas 
resolveram averiguar o 
terreno com o Cão Iron. 
Durante a busca por ilí-
citos no terreno, Iron lo-
calizou um estojo com 
19 tubetes de cocaína, 56 
porções de maconha e 42 
pedras de crack.

Toda a droga en-
contrada foi recolhida e 
apresentada na delegacia 
de polícia, onde foi apre-
endida.

possui graduação em curso 
de formação de Oficiais de 
Infantaria,  mestrado em 
Operações Militares, espe-
cialização em Bases Geo-
-Históricas para Formulação 
Estratégica e mestrado em 
Ciências Militares. 

Além do Coronel, tam-
bém participaram da visita 
o 1º Tenente Luis Fernando 
Cazelato, o 2º Tenente Gla-
diston dos Anjos Almeida, 
o Cabo Erisson Mello Fur-
lan e o Secretário da Junta 
Militar de Indaiatuba Jair 
Ruinho Gonçalvez Junior.

Os oficias foram rece-
bidos pelo Gestor em tec-
nologia do COI, Waldemar 
Batista Junior.
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TABELÃO

21ª edição Evolution of Fighter acontece amanhã com grandes combates

21º Evolution of Fighter 
acontece amanhã TEMPESTADE - PLANETA EM FÚRIA - Lançamento  -  Ação  -  Clas-

sificação 12 anos -  109 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Quarta (25):   19h05
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Quarta (25):   16h35
3D - DUBLADO: Quinta (19),  Sexta (20),  Segunda (23),  Terça (24)  e  
Quarta (25):   21h35. Sábado (21)  e  Domingo (22):   14h10  /  21h35
........................................................................................................................
DE VOLTA PARA CASA - Lançamento  -  Comédia Romântica  -  Clas-
sificação 12 anos -  97 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Quarta (25):   16h15  /  21h10
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Quarta (25):   18h45
..................................................................................................................
ALÉM DA MORTE - Lançamento  -  Suspense  -  Classificação 14 anos 
-  108 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Quarta (25):   19h10
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Quarta (25):   16h25  /  21h35
........................................................................................................................
ENTRE IRMÃS - Lançamento  -  Drama  -  Classificação 14 anos -  166 
minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Quarta (25):   16h00  /  19h50
........................................................................................................................
OS MENINOS QUE ENGANAVAN NAZISTAS - 2ª semana  -  Drama  
-  Classificação 12 anos -  114 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Somente  Sábado (21)  e  Domingo (22):   15H30
.........................................................................................................................
COMO SE TORNAR O PIOR ALUNO DA ESCOLA - 2ª semana  -  Co-
média  -  Classificação 14 anos -  105 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Quarta (25):   15h20  /  17h50  /  20h20
........................................................................................................................
AS AVENTURAS DO CAPITÃO CUECA - O FILME - 2ª semana  -  
Animação / Aventura  -  Classificação livre -  89 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19),  Sexta (20),  Segunda (23),  Terça (24)  e  
Quarta (25): 15h30. Sábado (21)  e  Domingo (22):   14h20
Polo Shopping: Somente  Sábado (21)  e  Domingo (22):   14h50
........................................................................................................................
A MORTE TE DÁ PARABÉNS - 2ª semana  -  Suspense / Terror  -  Clas-
sificação 14 anos -  96 minutos
LEGENDADO*
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Segunda (23)  e  na  Quarta (25):   19h35
*Excepcionalmente na terça, dia 24, não será exibida esta versão
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (19)  a  Segunda (23)  e  na  Quarta (25):   17h20  /  
21h50. Terça Top (24):   17h20  /  19h35  /  21h50
........................................................................................................................
BLADE RUNNER 2049 - 3ª semana  -  Ação / Ficção  -  Classificação 14 
anos -  164 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19),  Sexta (20),  Segunda (23),  Terça (24)  e  
Quarta (25):   20h15. Sábado (21)  e  Domingo (22):   16h50  /  20h15
........................................................................................................................
PICA-PAU - O FILME - 3ª semana  -  Comédia  -  Classificação livre  -  84 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19),  Sexta (20),  Segunda (23),  Terça (24)  e  
Quarta (25):   18h50. Sábado (21)  e  Domingo (22):   14h40  /  18h50
Polo Shopping: Quinta (19)  e  Sexta (20):   15h45  /  18h30. Sábado (21)  
e  Domingo (22):   13h50  /  15h45  /  18h30. Segunda (23),  Terça (24)  e  
Quarta (25):    15h45  /  20h00
........................................................................................................................
KINGSMAN: O CÍRCULO DOURADO - 4ª semana  -  Ação / Aventura  
-  Classificação 16 anos -  141 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (19)  a  Domingo (22),  na Terça (24)  e  na Quarta 
(25):   21h00. *Excepcionalmente na segunda, dia 23, não será exibida esta 
versão
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente na  Segunda Top (23):   21h00
.........................................................................................................................
IT - A COISA - 7ª semana  -  Terror / Suspense  -  Classificação 16 anos 
-  135 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: De Quinta (19)  a  Domingo (22):   20h40

CINEMA

O evento terá ao todo onze lutas e promete grandes combates

Am a n h ã ,  d i a  2 1 , 
ocorre mais uma 
edição do Evolu-

tion of Fighter. Em sua 21ª 
edição, o evento conta com 
onze lutas com destaque 
para as lutas femininas. 
Os combates acontecem 
no CT EDLutas Academia, 
localizada na rua Alameda 
Doutor José Cardeal, 863, 
Jardim Pedroso. A entrada 
custa R$ 30.

De acordo com o orga-
nizador do evento, Edson 
Ronaldo Oliveira, a expecta-
tiva para mais uma edição é 
grande. “Queremos oferecer 
grandes combates com ex-
clusividade para três lutas 
femininas”, revela.

Ainda segundo Oliveira, 
os competidores estão se 
preparando para vencer. 
“Todos querem sair vence-
dores, pois o Evolution é 
uma vitrine e porta de entra-
da para os grandes eventos”, 

Combates:
• 01ª Luta - SUB CAGE até 72 kg - Início 20h
Marcelo Carmo VS Luís H. Nogueira 
Louveira-SP              Hortolândia-SP

• 02ª Luta - MUAY THAI 68 kg - Início as 20h15 
Rodrigo Araujo VS Higor Paiva
Hortolândia-SP     Hortolândia-SP

• 03ª Luta - MMA até 65,7 kg/145 lbs – Peso Pena-Início 20h30
Juliano Araújo VS André Martins                                                
Indaiatuba-SP        Uberaba-MG

• 04ª Luta- MUAY THAI 56,7 kg/125 lbs– Peso Mosca - Início 20h45 
Jessica Bristotti VS Roberta Peressim                   
Campinas-SP           Indaiatuba-SP

• 05ª Luta - MMA 70,3 kg/155 lbs – Peso Leve – Inìcio 21h
Kleber Zanque VS Cayo Brandão                                    
Sorocaba-SP   Uberaba-SP

• 06ª Luta- MUAY THAI até 65,7 kg/145 lbs–Peso Pena–Início 21h15
Neide Silva VS Ana Paula
Indaiatuba-SP    Hortolândia-SP

• 07ª Luta - MUAY THAI 70,3 kg/155 lbs –Peso Leve –Início 21h30 
Matheus Prates VS Samuel Alves      
Campinas-SP    Indaiatuba-SP

• 08ª Luta - Muay Thai até 61,2 kg/135 lbs – Peso Galo – Início 21h45 
Rafael Teixeira VS Saul Vieira           
Limeira-SP     Indaiatuba-SP

• 09ª Luta - MMA pesa Combinado até 100 kg - Início as 22h
Matheus Sescon VS Leonardo Genuino 
Maringa-PR              Osasco-SP

• 10ª Luta - MUAY THAI Peso Combinado 69 kg - Início 22h30 
Daiane Pacheco VS Nayara Prato        
Campinas-SP          Hortolândia-SP

• 11ª Luta - MMA até 65,7 kg /145 lbs – Peso Pena – Início 23h      
Mariva Jacaré VS Melquesedec Satana  
Louveira-SP  Osasco-SP

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

Rodada amanhã, dia 21, na Sol-Sol

Horário  Times                                               Divisão
13:50    Clube  9 de Julho x R5/Salg. Neves 2°
14:50    Tênis de  Ouro x Juventus Real Mala 2°
15:40  Un. Trib.B x Atlético O/Casa Carnes S. Lorenço 1°
16:30    União Tribuna  A x Sol- Sol 1°
17:20   Meninos G.5 x Projeto Restitui 1°

Rodada amanhã, dia 21, no Carlos Aldrovandi

Horário  Times                                               Divisão
13:50   The Rocket  x Bvb Desp. Pacheli 2°
14:50   U. Audax/Esc. Atenas x Carvalhada  Fusal 2°
15:50   Pq. Indaia x  Tapiratiba/ LBC 2°
17:20   Flam/Desp Marq. x ML. Infor/Drog Unifarma 1°

Quartas de Final amanhã, dia 21, Ginásio Municipal de Esportes

Horário  Times                                               Divisão
14:20          Barcelona x Projeto Restitui 3°
15:10          Sem chance x Dynamo A H. Almoço 3°
16:00          Napoli x R. Klorofila 3°
16:50          Zenit x Invictus  3°

Campeonato Walter Pimentel 2017

Quarta de Final, domingo dia 22

Horário Campo Time       
9:00 Osan Desportivo O. x Paulistinha B
11:00 Osan Unidos Indaiatuba x Atlético Paulista
9:00 Primavera Itália x Unidos RZ
11:00 Primavera Unidos do Corolla x Vasco

conta. “O combate contará 
com lutadores de Indaiatuba 
e região”, acrescenta.

O evento conta ainda  
com a novidade da luta femi-
na de Muay Tai, nas regras 

tailandesas, na qual será 
permitida a utilização de 
cotovelos.



Estas semanas marcam um período em que o ariano 
estará focado nos relacionamentos sociais, conjugal 
e de sociedade. O cônjuge ou o sócio podem estar no 
controle da vida do ariano por estes dias. Por outro 
lado, pode ser comum algumas pessoas dizerem 

coisas que incomodem o nativo, deixando-o irritado. Pode ter 
que treinar sua arte diplomática. 

O taurino pode estar preocupado com sua saúde ou 
trabalho, ou com as duas coisas neste momento. A 
vida pede que seja mais suave com os fatos e que 
não seja tão apegado aos seus valores. Trabalhe o 
desapego em todos os níveis: seja físico, naquelas 
emoções familiares ou naquele modo antigo de pensar.

O geminiano estará focado em seu trabalho e em 
sua saúde. Poderá ficar preocupado com alguns fa-
miliares ou ter preocupações acerca de doenças na 
família. Por outro lado, pode sentir que sua mente 
está mais organizada que antes e isso traz uma 

capacidade de enfrentar dificuldades. Parentes de longe podem 
visitar o nativo.

Semana que promete ao canceriano, reformas em 
diversos aspectos de sua vida. Profissionalmente, 
pode ter uma baixa, mas sua vida familiar ganha 
destaque. É provável que o canceriano inicie uma 
nova fase profissional. Esse não é um bom momento para baladas 
e festas. Cuidado com a saúde, pois o corpo pede repouso.

O leonino estará focado em sua família, em sua casa, 
ou estará iniciando um projeto que já vinha pensando 
há muito tempo. É possível que tenha gastos com 
familiares ou parentes. Pode viajar para receber ou 
ciceronear parentes. Estrangeiros têm mais facilida-

des de contatar o nativo e trazer novas ideias à sua mente.

Momento de gastos e ganhos intensos para o virgi-
niano que estará esgotado em pouco tempo se não 
souber economizar sua energia vital. Seus valores, 
sua maneira de agir e planejar e sua atitude estão 
entre as coisa que sofrerão mudanças.

O Libriano estará mais agitado que o normal. Estará 
muito focado no controle de suas relações sociais e de 
seu parceiro conjugal ou sócio comercial. As dificul-
dades deste período acontecem em sua vida financeira. 
É importante aprender a renovar seus valores pessoais. 

Viagens para longe podem trazer romances quentes, mas rápidos.

Momento um pouco delicado para seu casamento, 
para sua sociedade comercial ou para vida em socie-
dade (festas, etc). O trabalho pode exigir uma ação 
mais enérgica do nativo e seu temperamento pode 
esquentar nas relações no trabalho. Uma nova visão 
de vida está surgindo.

Momento pesado para sua vida profissional, se so-
lidificou sua profissão em cima de algo não sólido, 
e agora pode sofrer muitos revezes, com muitas 
críticas com a sua forma de trabalhar. Pode ter que 
rever seus valores e modificar aquilo que acredita 
para conseguir dar a volta por cima.

Expansão é a palavra que mais define a vida nesse 
momento do capricorniano. Muito esforço, mas 
muita recompensa. As situações tendem a ficar 
mais definidas e menos confusas, e com isso o 
nativo vai ficando mais confiante em si. Estará 
mais atraente e magnético. Momento para planejar 
as mudanças que estão para ocorrer.

O sócio conjugal do aquariano estará tendo boas 
oportunidades. Sua mente estará ainda sofrendo 
reflexos de confusão, mas pode ser imensamente 
harmonizada se aprender a ver o outro lado, o que 
considera óbvio. Sua saúde está dependendo de sua 
maleabilidade, e não de sua rigidez.

O pisciano tem uma semana forte, mas bem inte-
riorizada, apesar da forte necessidade de brilhar no 
trabalho e na profissão. Suas emoções estão a todo 
vapor e pode querer rever seus relacionamentos 
afetivos, sua vida conjugal ou sua vida financeira. 
Cônjuge ou parceiro do nativo pode viajar e ficar 
um pouco distante do pisciano.
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cultura e lazer

Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba realiza concerto 
especial para as crianças
Com a participação da Banda Villa Jaz e do coro Infanto Juvenil de Indaiatuba, Orquestra apresenta “A Casa de Brinquedos” 

DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

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

Poeta Bráulio Bessa apresenta sua palestra show no Ciaei
PALESTRA 

Horóscopo de 20 a 26/10 Por Alex Costa Guimarães

Orquestra Sinfônica de Indaiatuba se apresenta neste domingo no Ciaei

Bráulio é considerado um dos maiores ativistas da cultura nordestina 
no mundo

A Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba realiza 
no domingo, dia 22, 

um concerto especial dedica-
do às crianças. O evento tem 
entrada gratuita e acontece no 
Centro Integrado de Apoio 
à Educação de Indaiatuba 
(Ciaei), a partir das 17 horas.

Com a participação da Ban-
da Villa Jaz e do coro Infanto 
Juvenil de Indaiatuba, que 
conta com a direção artística 
da maestrina Áurea Ambiel, a 
Orquestra apresenta “A Casa 
de Brinquedos” de Toquinho 
e Mutinho. No espetáculo, 
os brinquedos ganham vida 
através da música e expres-
sam através das canções seus 
sentimentos. Nessa viagem 
pelo mundo dos sonhos, será 
descoberto como se sentem 
alguns brinquedos e objetos do 
universo das crianças como a 
Bola, o Ursinho, a Bicicleta, o 
Caderno e muitos outros.

O concerto é uma realiza-

ção da Prefeitura Municipal de 
Indaiatuba junto a Secretaria 
de Cultura e a Associação 
Mantenedora da Orquestra de 
Indaiatuba.

Orquestra 
Criada em 2004 por ini-

ciativa da Prefeitura e da Se-
cretaria Municipal de Cultura, 
a Orquestra Sinfônica de In-

daiatuba tem como finalidade 
principal promover o desen-
volvimento musical da cidade 
oferecendo à toda população 
apresentações de alto nível. O 
grupo tem realizado na cidade 
um intenso trabalho de forma-
ção de público através de con-
certos comentados, tornando 
a música clássica acessível a 
uma grande parte da popula-

ção, além de possibilitar que 
os jovens instrumentistas se 
desenvolvam técnica e mu-
sicalmente através de aulas 
gratuitas de instrumento e te-
oria musical. A Orquestra tem 
se apresentado em  Vinhedo, 
Serra  Negra, Jaguariúna, Sal-
to, Monte Verde, Piracicaba, 
Pindamonhangaba, Itapira e 
São Paulo.

menino de Alto Santo, interior 
do Ceará, rabiscava nos cader-
nos da escola seus primeiros 
versos. Tendo como principal 
fonte de inspiração a poesia 
de Patativa do Assaré, Bráulio 
Bessa também versava à sua 
maneira dos afetos e da vida 
no sertão. 

Em 2012 com a criação de 
uma página na internet, sua 
poesia alçou voos distantes e tal 
como a ave canora patativa, seu 
cantar encantou todo o Brasil. 

Ultrapassando a marca de 
100 milhões de visualizações 
em seus vídeos, o poeta tam-
bém é recepcionado semanal-
mente pelas famílias brasileiras 
no programa de TV Encontro 
com Fátima Bernardes, do 
qual é Consultor de Cultura 
Nordestina e apresenta sob um 
olhar poético temas diversos. 

Disseminando sua poesia 
aos quatro cantos, Bráulio é 
considerado um dos maiores 
ativistas da cultura nordestina 
no mundo. 

O poeta Bráulio Bessa apre-
senta sua palestra show ama-
nhã, dia 21, às 20 horas, na Sala 
Acrísio de Camargo no Centro 
Integrado de Apoio à Educação 
de Indaiatuba (Ciaei). O even-
to é realizado pela Prefeitura 
de Indaiatuba e tem entrada 
gratuita.

Neste dia também será 
anunciado os vencedores do 
13º Prêmio Literário Acrísio 
de Camargo. O concurso tem 
como objetivo divulgar o nome 
do autor da letra do Hino de 
Indaiatuba e incentivar a pro-
dução literária. 

Nesta edição foram apre-
sentados 222 trabalhados, sen-
do 90 contos, 58 crônicas, 74 
poesias. No total participaram 
53 cidades, representando 15 
Estados. Indaiatuba será repre-
sentada por 42 textos. Foram 
desclassificados nove textos. 

Poeta
Vendo os “versos se bulir” 

desde muito cedo, aos 14 anos o 
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Os alunos do Colégio Montreal Arthur, Roberto, Laura, Luis, 
Stela, Gael e Daniel e os brinquedos doados à Creche Padre 
José de Anchieta

Momento Noivas M Martan contou com a presença de vários fornecedores de eventos e uma ótima palestra da Personal 
Organizer Fabi Bartolli. Faça já sua lista de casamento MMartan! Parabéns a todos os profissionais, o evento foi um sucesso!

Alunas do 9º ano nas Objetíadas

A turma do Infantil 2 no dia da Fantasia para comemorar o 
Dia das Crianças no Objetivo

Os presidentes do Rotary Club Indaiatuba em comemoração 
aos 20 anos de trabalho e solidariedade do NRDC. Parabéns!

Banda Unha Encravada se apresenta 
em Indaiatuba nesta sexta-feira

Velódromo recebe estágio internacional 
de ciclismo de pista e estrada

Grupo de Teatro de Indaiatuba 
participa da Mostra Final do Projeto 
Ademar Guerra

Jantar do Oriente do Festival Sabor e 
Arte no Green House Gourmet.

5- Falando de Rotary:

Na noite de sexta-feira, 20, o Boteco do Barão, conta com muito rock ‘n 
roll da Banda Unha Encravada, que se apresenta pela primeira vez na casa, 
a partir das 21h. Com 28 anos de história, o grupo propõe em seus shows 
uma viagem pelos clássicos do rock dos anos 1960 até 1990. Para embalar 
o sábado, 21, o Boteco recebe, a partir das 21h, o trio Rafael Marques que 
tocará sucessos do rock nacional e internacional dos anos 1980 e 1990.

O Instituto Olímpico Brasileiro (IOB) escolheu o Velódromo de Indaia-
tuba para promover dois Estágios Internacionais de Ciclismo, como parte do 
Programa do Curso de Esporte de Alto Rendimento da Academia Brasileira 
de Treinadores (ABT). Para isso, o IOB trouxe os treinadores europeus Steve 
Michael McEwen e Jean-Jacque Henry. Os Estágios começaram no dia 11 
de outubro e seguem até o dia 20.

Entre os dias 11 e 15 de outubro aconteceu o Estágio de Ciclismo Pista, 
ministrado pelo treinador britânico Steve McEwen, treinador da seleção 
holandesa de ciclismo pista, que se destacou nos Jogos Olímpicos Rio 2016, 
quando sua atleta Elis Ligtlee se sagrou Campeã Olímpica no Keirin. Além 
disso, McEwen coleciona títulos mundiais e europeus. 

Nesta semana ocorre o Estágio de Ciclismo Estrada, entre os dias 16 a 20 
de outubro, com o treinador francês, Jean-Jacques Henry, que atua na Fede-
ração Internacional de Ciclismo (UCI), tendo desempenhado várias funções 
na organização, de treinador a Diretor de Esportes. Além disso, Henry foi 
treinador da seleção francesa de Ciclismo Estrada por 10 anos. 

Evento acontece dos dias 27 a 29 deste mês, na cidade de Votuporanga 
e integra programa da área.

O Grupo de Teatro Anankê foi selecionado para representar Indaiatuba 
na Mostra Final 2017 do Projeto Ademar Guerra, que acontece de 27 a 29 
de outubro, na cidade de Votuporanga (SP). O evento integra o Programa 
de Qualificação em Artes e, desde agosto, avalia e orienta companhias de 
teatro em seletivas classificatórias. A peça escolhida para ser apresentada na 
Mostra é Borandá.

No último sábado, 
dia 14, aconteceu o 
Jantar do Oriente do 
Festival Sabor e Arte no 
Green House Gourmet.

Tivemos uma apre-
sentação super legal de 
Dança do Ventre com a 
dançarina e professora 
Sandra Machado.

1 - Rotary Cocaes - O Rotary Club 
de Indaiatuba Cocaes - realizou no 
dia 18 uma coletiva de imprensa na 
Casa da Esfhia de Indaiatuba, sobre 
a campanha do Rotary “End Polio 
Now”. A coletiva foi com o Dr, 
Paulo Kudo, médico e companheiro 
do Rotary Club de Cerquilho, uma 
das maiores autoridade em Polio do 
Distrito 4310 do Rotary.

2 - Ainda no Rotary Cocaes: Sexta-Feira dia 13, o Rotary Club de Indaiatuba 
Cocaes marcou presença na Agroarte de Elias Fausto, juntamente com o 
pessoal que está montando o Rotary Club de Elias Fausto Nascente, que por 
um acaso do destino, é o afilhado do Cocaes. A presença do Cocaes se deu 

por conta do primeiro 
projeto do novo clube, 
a “Gibiteca”, que está 
sendo executado pelo 
Nascente, e será doada 
para a Biblioteca da   
Prefeitura Municipal de 
Elias Fausto. O Qua-
drinista de Indaiatuba 
Moacir Torres, também 
marcou presença doan-
do mais de 200 gibis 
para o projeto.

3 - Rotary Indaiatuba e a comemoração dos 20 anos do NRDC - Na noite do 
dia 16 aconteceu a Festiva de aniversário dos 20 anos do NRDC do Rotary 
Indaiatuba. Muitas homenagens e muitas emoções se fizerem presentes. Todos 
os ex-presidentes do NRDC e praticamente todos os colaboradores estiveram 
presentes na festiva. Parabéns ao casal presidencial do Rotary Indaiatuba, 
Presidente Daniel e sua cônjuge Paula, por mais esta bela iniciativa, um agra-
decimento especial à jovem Letícia Modanez por ter tirado as fotos para mim.
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Cortina

Vestido de Noiva - Coleção Bromélia Promoção Outubro Rosa

Para decorar sua casa, lembre-se sempre da Adelaide Decorações. 
Oferece o que há de melhor e mais moderno em cortinas, persianas, 
papel de parede, colcha sob medida, almofadas, pisos laminados, 
vinílicos 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
Almoçar na Kostela do Japonês 
é uma satisfação
Quem não gosta de costela? Lógico, todos curtem essa carne, mas tem 
que ser bem feita, no ponto. Aqui em Indaiatuba, costela é só na Kostela do 
Japonês. Bem Magrinha, super macia e no ponto. Ainda acompanha aquele 
senhor feijãozinho com arroz, saladas diversas, farofa, batata e mandioca 
fritas. Comida simples, porém, não existe nada melhor. Vá  experimentar na R. 
Antônia Martins Luiz, 180 - Distrito Industrial João Narezzi - Fone: 3894-6646

Vestido de noiva tem que ser deslumbrante, que supere as expectativas 
de qualquer noiva, onde o modelo, tecido e detalhes fazem toda a 
diferença. Pensando nisso, a A Nova Loja trouxe ao seu alcance a coleção 
Bromélia da Center Noivas. Além de representar de maneira grandiosa 
as curvas da mulher brasileira, está repleta de detalhes típicos da espécie 
da bromélia. A coleção luxuosa é cheia de detalhes encantadores, 
rendas delineadas com perfeição e tem o poder de te deixar única em 
seu grande dia. Vale a pena também conferir a nova coleção moda festa, 
com vestidos longos e curtos sempre na opção venda ou aluguel. Vá 
conferir! Whatsapp: 9.9540-8836. Telefone: 3875-1760

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

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

A Casa das Baterias está com promoção na Bateria Moura com 
18 meses de garantia por apenas R$330,00 (produto à base de 
troca). Ligue já e peça a sua - WhatsApp: (19) 97410-4754 ou 
3816-4277 - Primo José Mattioni, 799

A sugestão de Sábado já virou uma das favoritas entre os clientes 
e amigos do Grenelle GastroPub, a deliciosa Picanha em Tiras 
acompanhada de molho chimichurri, aspargos, batata pirulito e 
arroz. Hummmmm, é de dar água na boca! Combine com cervejas 
artesanais ou chopp Burgman para ficar ainda melhor! E não perca 
também o rodízio de mini burgers que está fazendo o maior sucesso 
toda quinta-feira a partir das 18h. Convide seus amigos para bater 
papo e saborear essas delícias. Demais!

Promoção / Bateria

Já experimentou o delicioso charuto de folhas de uvas? Ele é recheado com 
carne moída especial, combinado com arroz e um molho tradicional muito 
saboroso. Uma boa pedida, experimente! Só na Casa da Esfiha, é claro!

A Flor de Liz está com 
excelente promoção "Outubro 
Rosa": Escova Progressiva 
apenas R$149,90 e pé mais 
mão às terças, quartas e 
quintas-feiras só R$ 39,90. 
Imperdível. Agende seu 
horário 3825-0623 - R. Alberto 
Santos Dumont, 1209

A Nova Loja 
Moda Atual 
participou desse 
lindo momento 
da noiva Aline 
Rodrigues Santa 
Rosa. Parabéns, 
felicidades!

Mariana, Daphnnie e Luciano

Gabriela, Gabriela e Rafael

Os colegas de trabalho Paulo e Paula

O lindo gatinho 
Perseu da proprietária 
Olivia Bazoli após 
banho e tosa na 
Clínica Bicho Amigo 
- XV de Novembro, 
1050 - F. 3875-2715
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É assunto bem interessante, pois está relacionado com o nosso bem estar e 
a nossa qualidade de vida. 

Pesquisas recentes apontam o vinho como sendo um dos alimentos que podem 
ser consumidos ou harmonizados ao nosso almoço e jantar do dia a dia. 

Então, os profissionais ligados a saúde resolveram definir qual seria o estilo de 
vida saudável e chegaram à conclusão de que o consumo de 200 a 300 ml de vinho 
por dia faz parte dos cinco hábitos necessários para se viver mais e melhor segun-
do o Health Professionals Follow-up Study da Universidade de Harvard.(EUA)

Os dados são  de mais de 100 mil pacientes dos Health Professionals Follow-
-up Study e Nurse’s Health Study, que vêm sendo observados há várias décadas. 

Isso é impressionante, pois eles concluíram que era possível ter 87% menos 
ataques cardíacos, 80% menos AVCs e 90% menos diabete adotando cinco 
hábitos no dia-a-dia.

 Mesmo os enormes avanços que a ciência médica experimentou nos últimos 
anos, ou os vultosos recursos gastos em pesquisa, sobretudo pela indústria farma-
cêutica, conseguiram produzir algo que alcançasse resultados próximos a esses. 

Talvez você já saiba, mas gostaria de mencionar.
Sobre os cinco hábitos necessários para se viver mais e melhor são os 

seguintes.
1. Manter o Índice de Massa Corpórea (IMC) menor que 25. 
Esse índice obtém-se dividindo o peso corporal em quilogramas pelo quadrado 

da altura em metros. Assim uma pessoa com 1,70 m de altura e 70 kg de peso 
corporal tem um IMC de 24,22 [70 ÷ (1,70)² = 24,22].

2. Manter uma dieta saudável.
 Isso compreende uma ingestão diária de 300 a 400 gramas de fibras, o que 

não é muito, quando se inclui frutas, saladas e leguminosas na dieta habitual. 
Também uma ingestão baixa de gorduras saturadas e gorduras trans (muito 

presente em alimentos industrializados). Consumir preferencialmente gorduras 
poli-insaturadas e carboidratos de absorção rápida, como os dos pães, batatas e 
farinhas integrais. 

Uma dieta com teores muito baixos de carboidratos e gorduras pode ser 
prejudicial.

3. Exercícios físicos moderados a vigorosos. 
O ideal é uma hora de exercícios aeróbicos (caminhada, corrida, ciclismo, 

natação, dança, etc.) todos os dias. O mínimo efetivo são 30 minutos diários. 
Esse tempo pode ser fracionado e não é difícil de atingi-lo incrementando 

atividades do dia-a-dia. Quando for possível, deve-se subir escada em vez de 
usar o elevador, deixar o carro no estacionamento e fazer um trajeto maior a pé, 
aumentar o percurso até o destino, etc.

4. Evitar fumar. 
O cigarro é a maior causa previsível de doenças e ainda não agrega nenhum 

benefício à saúde. 
É causa importante de doenças pulmonares, cânceres, sobretudo de boca, 

bexiga e pulmão, osteoporose, ataques cardíacos, derrame cerebral e outras 
doenças circulatórias. 

O fumo antecipa a velhice e a morte.
5. Consumir uma a duas doses de bebidas alcoólicas por dia. 
E se a bebida for vinho, os benefícios são ainda maiores, conforme sugerem 

alguns estudos. Essa quantia equivale a 200 a 300 ml de vinho por dia. Onde 
mulheres se recomenda uma quantidade menor, em comparação ao homem, mas 
o ideal é levar em conta o peso de cada pessoa. (Conceito moderação).

 A ingestão deve ser feita junto com alimentos e só se não houver contrain-
dicação ao seu consumo.

Os quatro primeiros itens aqui relacionados são bem conhecidos como 
saudáveis. 

A surpresa para muitos pode ser ainda tomarmos o nosso vinho de cada dia, 
pois estes estudos mostraram que ele é importante  incluir o vinho na nossa ali-
mentação , porque reduzem de maneira muito significativa os ataques cardíacos, 
derrames cerebrais e diabete.

E o vinho harmoniza muito bem com todos os alimentos da pirâmide alimentar 
e forem agregados aos outros 04 fatores com certeza será o elixir da vida.

O consumo regular e moderado de vinho por quem não tenha contraindica-
ção, é recomendado, pois faz parte de um estilo de vida saudável, porque reduz 

os riscos de doenças muito graves (mais mesmo que 
qualquer outro procedimento que se conheça), favorece 
a longevidade e torna a vida mais fácil e prazerosa.

Afinal tomar vinho é uma fonte de prazer mara-
vilhosa! 

Seguindo estas recomendações com certeza tere-
mos uma boa saúde e assim poderemos cada vez mais 
tomamos um taça de vinho com amigos e familiares.

Caro leitor, gostou do assunto, mande sua 
pergunta para e-mail:

contato@trattoriadovinho.com.br

É saudável incorporar o Vinho 
como alimento ao nosso dia-a-dia?

Vinho Rosé Domaine Martin Cabernet d’Anjou AOC 2012

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

Rosa e Mariane no Cintra Restaurante

Os colegas da ALUM José, Michel e Paula no Cintra Restaurante

O vinho da semana é este Vinho Rosé Francês da região 
Vale do Loire elaborado com 60% Cabernet Sauvignon 40% 
Cabernet Franc. 

O vinho se chama cabernet D´Anjou por que só se vinifica 
em rosé com as variedades Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc.

É um vinho que esta pronta para o consumo neste verão, pois 
harmoniza muito bem com peixes, pizzas, massas e carnes brancas. 

As suas notas de degustação podemos destacar o aroma de fru-
tas vermelhas e pêssego na boca é bem agradável de boa estrutura 
e um final macio e adocicado que agrada o palador do apreciador 
de vinhos que busca um vinho diferenciado fresco e elegante.                                                            

Ricardo Paulo e Silvio no Restaurante O Caipirão

Moisés e Luan Sal&Boi

Mirela, Aline e Hemerson na Casa da Moqueca

Marco Aurelio e Luiz Tiago almoçando no Restaurante Via 
Brasil

Joe Maicon almoçando no Restaurante 
Rei do Sabor

Jania, Solange e Mari no Grenelle GastroPubDna. Zaira e Dna. Zulmira almoçando no Restaurante Via Brasil

Anderson do Fogão Real
Equipe da empresa Sifraest que participou da 
palestra Outubro Rosa realizada pela Sanare

Sr. Marino colaborador 
da empresa Sanare 
comemorando mais um ano 
de vida

 Palestra 
sobre 

Outubro Rosa 
realizada 

pela Sanare 
para as 

colaboradores 
da empresa 

Hine do Brasil
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Escola de Futebol Cruzeiro Indaiatuba

helga takeno

Vanessa Maria e Cristiane Berros receberam clientes 
e convidadas na última quarta-feira, na Estilo Próprio 
mostrando a nova coleção de verão

Lucas Cardoso, Eduardo Silverio, Larissa Anacleto e Alan 
Bueno divertem-se na Realidade Virtual no Polo Shopping 
Indaiatuba

Caren Sales, Helga Takeno, Kerlly Costa e Camilla Amaral 
em reunião na Croasonho Indaiatuba

Ana Luísa Bodstein Muniz de Faria, Edna da Costa Ribeiro 
Nedelciu e Haraianny Rodrigues Harlacher no novo Estúdio 
E, espaço de pilates que inaugurou no bairro de Itaici

Felipe comemorou 2 aninhos ao lado da mamãe Larissa e do papai 
Diego com uma super festa no Buffet Travessuras e Gostosuras

Mais uma Excursão concluída com sucesso para Poços de 
Caldas com a RBC Transportes

Faustino com seu cliente Luiz Riguetto Contemporary 1g

O Colégio Alves de Oliveira comemorou o Dia das Crianças com muita diversão e um dia repleto de brincadeiras!

Anderson da Capricho Decor comemora mais um aniversário. Parabéns, felicidades!

A  belíssima Larissa Mioto,  
Miss infantil 2017  na 
inauguração do Novo Parque 
da Criança

Professores do Colégio Meta são homenageados pelo 
Dia do Professor



        caderno de negóciosNº 769

Locação – Salões e Salas

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

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

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

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

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

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

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

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

Centro- SL00336
Salão Com 3 A 5 ambientes, com 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. Adriana – CA02881
Casa de fundos com 02 cômodos amplos, 
Wc, vaga para moto. R$ 550,00 + IPTU

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/ gar. 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. 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 

Cidade Nova I-CA1353
 03 dorms (01 suíte), cozinha, Wc, área 
de serviço, pequena varanda, quintal gra-
mado, canil, piscina, garagem 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 dormitórios, 03 Wcs, cozinha, garagem 
coberta. R$ 2.500,00.

Jd. Cidade Nova – CA 02998
03 dormitórios (01 suíte com banheira e 
closet),02 dormitórios com guarda roupa, 
sala 02 ambientes, área de luz, cozinha 
com armários, área de serviço, fundos 
com churrasqueira + 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
 
Cecap –AP00834
02 dormitórios, Wc, sala, cozinha, área de 
serviço, 01 vaga coberta
R$ 760,00 + condomínio + IPTU

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

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

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

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

Aqui se Vive (Dueto di Mariah) – AP00666
03 dormitórios (01 suíte com armários), 
sala 02 ambientes, cozinha e área de 
serviço com armários, varanda gour-
met,02 vagas.
R$ 1.400,00 + Condomínio + IPTU

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

Venda- Apartamentos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jd. 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- AP00833
03 Dormitórios (1 suíte) sala 02 ambien-
tes, cozinha planejada, Wc, 02 vagas.
R$ 310.000,00

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

Venda - Casas
Jd. dos Colibris – CA03003
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, quintal, 
área de serviço, 02 vagas.
R$200.000,00

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

Casa em Condomínio Flamboyant – 
CC00052
03 dormitórios (01 suíte),armários plane-
jados nos 3 dormitórios, ar condicionado 
na suíte, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, Wc, área gourmet.
R$385.000,00

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

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

Venda - Chácaras

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

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

Venda -Terrenos 

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

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

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

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

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

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

Jd.Vila Paraiso– TR00797
Terreno de 492,54 m² 
Ótima vista do lago, topografia favorável, 
documentação ok.R$ 450.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Res. Vil lage Terras de Indaiá – 
CC00049
 03 dormitórios, closet, sala 02 ambien-
tes, escritório, copa, cozinha, despensa, 
lavanderia, vaga 06 carros, área de lazer 
com salão de festa, quadra de tênis, sala 
de ginástica, campo de futebol e área de 
recreação infantil (aceita permuta por 
apartamento ou casa térrea em cond. 
Fechado) 
R$ 1.350.000,00

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

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

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

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

DA CONSTRUÇÃO. CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.321 – JD.MONTE VERDE – R$300 MIL – 3dorms(1st)sala, 
coz, WC, garagem para 2 carros.
CS328 – JD. REGENTE – R$310 MIL – 3dorms (1st), sala 2 
amb., coz planejada, lav., wc, churr. c/ pia, gar. para 2 carros
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
lavabo, lavanderia, garagem. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 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., arcondiciona-
do, aquec.solar, gar. coberta p/ 2 carros e descoberta para 2 carros.

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

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

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 M²  R$250 MIL

CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$180 MIL – AT: 5.130m² - somente 
em dinheiro 
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.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 – SITIO NO MIRIM – R$55,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 
5 comodos, 2 casas de 4 comodos, galpão de 150m2, tanque de 
água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 71.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 – dorm, sala, coz, wc
JD.CALIFORNIA – R$450,00 – dorm, coz, wc
CECAP III – R$600,00 – dorm, coz, wc 
JD.CARLOS ANDROVANDI –  R$600,00 – 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 – 2dorms, sala, coz, wc, entrada de carro.
CIDADE NOVA – R$800,00 – dorm, sala, coz, wc, quintal, sem gar.
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
entrada de moto
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.
VL.RUZ PERES – R$1400,00 (frente) 2dorms, sala, copa, coz, 
WC, garagem  R$800,00 (fundos) dorm, sala, coz, wc 
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3dorms, sala, coz, wc, garagem 
para 1 carro
CIDADE NOVA – R$1650,00 – 3 dorms(1st), sala, coz, wc, 
quartinho nos fundos, garagem                               
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 3dorms(1st), sala de estar  jantar, 
coz planejada, WC, nos fundos dorm e WC, are acoberta, gara-
gem para 2 carros.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3dorms(1st), 
sala, coz americana, WC, as, entrada de carro
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3dorms c/sacada e armários (1st c/
hidro), sala de estar c/ lareira, sala de jantar e TV, copa, coz 
planejada, lavabo, lavanderia, dorm e WC de empregada, escri-
tório, dispensa, piscina, área gourmet completa, salão de fetsa, 
portão eletrônico, garagem para 2 carros coberta e 2 descoberta

CASAS EM CONDOMINIO

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

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, sala, coz, wc, sem 
garagem.
JD.SANTA CRUZ – R$680,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, 
garagem
PQ.INDAIA  R$730,00  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)
JD.NELLY – R$1320,00 – 3dorms(1st), sala, coz, WC, 1 vaga de gar.
VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz, wc, as, garagem coberta para 2 carros 
PQ.BOA ESPERANÇA – R$2 MIL – 3dorms (1st) todos com a/e, 
sala 2 ambientes, sacada, coz com a/e, lavanderia, WC (NOVO)

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$640,00 – 45m², WC
CENTRO – R$700,00 – 28, 22m², wc
JD.OLINDA – R$900,00 – 55m², 2wc, escritorio
JD.DO VALE – R$1.100,00 – 90m², WC
PAU – PRETO – R$1100,00 – 87m², wc
JD.ITAMARACÁ – R$1500,00 -  100m², 2wc, salinha
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 – 80m², c/ 2wc e 2 portas de entrada.
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 m², wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m², WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m², WC + WC cadeirante
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

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

TERRENOS

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

GALPÃO

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

VENDE-SE CASAS INDAIATUBA
OFERTA INACREDITÁVEL! MORADA DO SOL PROXIMO 
AO PQ. ECOLÓGICO.03 DORMS (01SUITE) GAR. APE-
NAS: R$210.000, ESTUDA 50% DE ENTRADA E RES-
TANTE PARCELAMENTO DIRETO C/ O PROPRIETÁRIO.
VÁ ZUNINDO!!!! F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294.
M.SOL - RUA-57, 01 DORMITÓRIOS SALA, COZINHA 
–WC SOCIAL- LAV., GAR. TODA EM ESTRUTURA PARA 
SOBRADO. OPORTUNIDADE ÚNICA!! VALOR: APENAS: 
R$210.000,00 AC. FINANC, OU TERRENO NO NEGÓ-
CIO. F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
M.SOL. IMPERDÍVEL!!!-RUA-20, 250 M2 -01 DORM. 
SALA, COZ –WC SOCIAL- LAV., CONSTRUIDA 
NOS FUNDOS C/ ESTR. PARA SOBRADO E UM 
BELO TERRENO AJARDINADO NA FRENTE.APE-
NAS: R$250.000,00 AC. FINANCIAMENTO. F=3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!
JARDIM HUBERT: 03 DORMS (01 SUITE) COZ. AMERI-
CANA-MEZANINO NOS FUNDOS - GARAGEM C/POR-
TÃO ELETRONICO – LOTE DE 130M2. OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! R$270.000,00. ACEITA LOTE/ FINANCIAMENO. 
TEL: 19-3017-2608/99762-7997/3935-3294.CORRA!!
GRANDE OPORTUNIDADE !! JD MORADA DO SOL.03 
CASAS DE 2 CÔMODOS E WC, EM LOTE DE 125M2, SEN-
DO UMA EM DOIS PAVIMENTOS E OUTRA EM ÚNICO. 
IDEAL P/ LOCAÇÃO. P/ VENDER URGENTE!! APENAS: 
R$150.000,00(OFERTA VALIDA APENAS PARA OS PRO-
XIMOS. 30 DIAS) F=19-3017-2608/99762-7997.3935-3294
OFERTA INACREDITÁVEL!!!! NAIR MARIA EM SALTO 
SP, PRÓX. A COBREQ, EM LOTE DE 180M2  04 COMO-
DOS E ENTRADA PARA AUTOS, APENAS: R$200.000, ES-
TUDA 50% DE ENTRADA 60 x r$1650,00 DIRETO COM O 
PROPRIETÁRIO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294.

APARTAMENTO VENDE-SE
APTO NO COND. VILLA DAS PRAÇAS, PORT.24 HS.COM 
02 DORM –SALA-COZINHA-WC-LAVANDERIA E 01 VAGA 
DE GARA. COBERTA-ELEVADOR, SALÃO DE FESTAS, 
MOVEIS PLANEJADOS-LINDO!! R$225.000,00 AC.FINAN-
CIAMENTO. TEL:19-3017-2608/99762-7997/3935-3294

SÍTIOS VENDE-SE

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 DOR-
MITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARANDADA, GRAMA-
DA,  POMAR, ÁREA DE CULTURA, BOSQUE, ÁGUA 
DE MINA, 01 TANQUES COM PEIXES ABASTECIDO 
COM ÁGUA POR GRAVIDADE,  DIVERSAS ÁRVORES 
FRUTÍFERAS, PLAY GROUD ,A 12 KM DO CENTRO,  
R$390.000,00 ACEITA IMÓVEL EM INDAIATUBA DE 
IGUAL OU MENOR VALOR.ESTUDA ENTRADA + PAR-
CELAMENTO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294

TERRENO VENDE-SE

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

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-76) (PAV.INF.) 01 DORM–
SALA -COZ. –WC – LAV – GARAGEM R$ 750,00  + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-80) (FRENTE) 02 DORM–
SALA -COZ. –WC – LAV – GARAGEM R$ 1.000,00  
JD.MORADA DO SOL (ANT-80). 01 DORM. -COZ. –WC 
– LAV – GARAGEM R$ 650,00 + IPTU 
JD.MORADA DO SOL (ANT-82). 02 DORM.-SALA 
-COZ. -–WC – LAV – GARAGEM R$ 900,00 
JD.MORADA DO SOL (ANT-82). 01 DORM.-SALA 
-COZ. -–WC – LAV – GARAGEM R$ 800,00 
JD.MORADA DO SOL (ANT-82) (PAV.SUP). 01 DORM.-
-SALA -COZ. –WC –SEM GARAGEM R$ 600,00 + IPTU

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL

JD. MORADADO SOL (ANT-70) R$600,00 (EM 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 

APARTAMENTO 
NO COND. VILLA 

DAS PRAÇAS, 
PORT.24 HS.COM 
02 DORM –SALA-

-COZINHA-WC-LA-
VANDERIA E 01 

VAGA DE GARA. 
COBERTA-ELEVA-

DOR, SALÃO DE 
FESTAS, MOVEIS 

PLANEJADOS-LIN-
DO!! R$225.000,00 

AC.FINANCIA-
MENTO. TEL:19-

3017-2608/99762-
7997/3935-3294
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ref. site 830471 – Jd. dos Colibris - 3 dormt / 
1 Suite / Sala / Coz americana/ wc / lavand /  2 
gar / portao eletronico – R$265.000,00

ref. site 326891 – Jd. Morada do Sol - 2 
dormt/ sala/ coz/ wc / lavand / quintal/ 2 gar 
R$280.000,00

ref. site 227891 - Jardim Esplanada II - 4 
suítes / sala 2 amb/ coz/ lavabo/ wc / lavand/  
5 gar / portão eletrônico R$850.000,00

ref. site 699791 – Pq. das Nações -  1 
dormt/ sala/ coz/ wc / lavand/  1 gar /  
R$750,00 isento IPTU

ref. site 455891 - Villaggio di Itaici - 3 dormt/ 1 
suite/ wc / sala / coz/ lavand / churrasq/ 2 gar 
R$480.000,00

ref. site 695891 – Jd. Morada do Sol - 1 
dormt/ sala/ coz/ wc / lavand/ quintal / 2 
gar – R$800.00

ref. site 776381 - Jardim União -  Terreno 
com 150 m² - R$110.000,00 

ref. site 650891 – Jd. Santa Cruz - 2 dormt/ 
sala/ coz / wc / lavand/ quintal grande/ rancho 
coberto/ 1 gar R$800,00 + IPTU

ref. site 182891 – Jd. Morada do sol - 2 dor-
mt/ sala/ coz/ wc / lavand/ 2 gar / R$900.00 + 
IPTU – R$200.000,00

ref. site 815891 – Jd. Tropical -  3 dormt/ 1 
suite / sala/  coz/ wc/ lavand / quintal /  4 gar 
R$1.650,00 + IPTU

ref. site 827591 – Jd. Morada do Sol – 2 
dormt / sala / coz/ wc / lavand / gar / 
coberta para dois carros.

ref. site 378791 -  Jardim Valença - 3 dormt/ 1 
suite/ sala/ coz/ wc / copa/ churrasq/ lavand / 2 
gar R$1.700,00 + IPTU
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TEM IMÓVEL PARA LOCAÇÃO? ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

IMÓVEIS COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO:

DISTRITO INDUSTRIAL - GALPÃO INDUSTRIAL C/ 497M2 DE A.C. 
(TERRENO DE 1000 M2), ESCRITÓRIO, MEZANINO, 4 BANHEIROS, 
RECEPÇÃO, ÁREA DESCOBERTA NA LATERAL E FUNDOS, RECUO 
P/ ESTACIONAMENTO, TODO REFORMADO - R$5.000,00 + IPTU
 
DISTRITO INDUSTRIAL - GALPÃO INDUSTRIAL C/ 600 M2 DE A.C. 
(TERRENO DE 1000 M2), ESCRIT., WC, 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

VILA MARIA HELENA - SALÃO COMERCIAL COM 200 M² (TERRE-
NO C/ 300 M²), ESCRITÓRIO, 2 BANHEIROS, PÉ DIREITO ALTO, 
POUCOS METROS DA AV. CONCEIÇÃO - R$3.500,00 + IPTU
 

IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA LOCAÇÃO:

PQ. RES. INDAIÁ - APARTAMENTO COM 2 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO, 1 VAGA - R$1.000,00, INCLUSO CONDO-
MÍNIO E IPTU, ANDAR ALTO
 
JD. ITAMARACÁ - 1 DORM., SALA, COZ., BANHEIRO, AS. CASA IN-
DEPENDENTE, GARAGEM COBERTA - R$850,00 C/ IPTU INCLUSO
 
JD. MOACYR ARRUDA - TIPO APTO, 2 DORMS SENDO 1 SUÍTE, 
SALA, COZ., BANHEIRO, AS., SEM GARAGEM - R$900,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA - CASA DE FUNDOS C/ 2 DORM., SALA, COZ., 
BANHEIRO, A S. (NÃO TEM GAR. P/ CARRO) - R$700,00 + IPTU
 
JD. MORADA DO SOL - 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BA-
NHEIRO, A S., GARAGEM COBERTA - R$1.000,00 + IPTU
 
JD. MORADA DO SOL - 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BA-
NHEIRO, A S., GARAGEM COBERTA - R$900,00 + IPTU
 
JD. BELO HORIZONTE - 3 DORMS SENDO 1 SUÍTE, SALA, COZ., 
BANHEIRO SOCIAL, 2 VAGAS COBERTAS - R$1.350,00 + IPTU

VILA SUÍÇA - 3 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, A S., COPA, FUNDOS C/ EDÍCULA E CHURRAS-
QUEIRA + 1 SUÍTE, GARAGEM P/4 CARROS - R$2.250,00 + IPTU
 
CENTRO - APTO ALTO PADRÃO (1 APTO POR ANDAR) COM 
3 DORMS SENDO 1 SUÍTE MÁSTER COM HIDROMASSAGEM 
E TODOS COM ARMÁRIOS, SALA AMPLA EM 3 AMB, LAVABO, 
COZINHA COM MÓVEIS PLANEJADOS, VARANDA, QUARTO DE 
EMPREGADA C/ BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO. SEGURANÇA 24 
HS. 3 VAGAS COBERTAS - R$4.500,00 (COND. E IPTU INCLUSOS)
 

IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA VENDA:
 
**LANÇAMENTO TERRENOS EM COND. FECHADO A PARTIR 
DE 200 M², ÁREA VERDE PRESERVADA, PEQUENA ENTRADA 
+ SALDO EM ATÉ 84 X!!** - COMPRE AGORA E ESCOLHA OS 
MELHORES LOTES! IDEAL PARA MORADIA OU INVESTIMENTO

PQ SÃO LOURENÇO - APTO NO SPAZIO ILLUMINARE C/ 3 DORMS 
SENDO 1 SUÍTE, SALA EM 2 AMB., COZ., WC SOCIAL. MOVEIS PLA-
NEJADOS, 1 VAGA COBERTA - R$255.000,00 (AC. FINANCIAMENTO)
 
JD. PEDROSO - CASA COM 1 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, 1 VAGA, EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - R$230.000,00
 
JD. POMPÉIA - APTO NOVO NO EDIFÍCIO SOHO COM 3 DORMI-
TÓRIOS SENDO 1 SUÍTE, SALA EM 2 AMB., COZINHA, BANHEIRO 
SOCIAL, 2 VAGAS NO SUBSOLO. ANDAR ALTO, EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO - R$450.000,00 (FINANCIA, ESTUDA PROPOSTAS)
 
JD. PEDROSO - APTO COM 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, 1 VAGA COBERTA. RICO EM MÓVEIS PLANEJADOS 
- R$230.000,00 (PERMUTA POR TERRENOS ATÉ 50% DO VALOR)
 
JD MORADA DO SOL - LOTE COM 250 MTS, DESMEMBRA, PRÓ-
XIMO AO PARQUE ECOLÓGICO - R$250.000,00
 
V. MARIA ELENA - TERRENO C/ 320 MTS, ÓTIMA TOPOGRAFIA E 
LOCALIZAÇÃO, DESMEMBRA - R$260.000,00 (IDEAL P/ INVESTIDOR)
 
RES. BRÉSCIA - TERRENO EM COND. FECHADO COM 200 MTS, BOA 
TOPOGRAFIA, FRENTE P/ ÁREA VERDE E COM INFRA ESTRUTURA 
COMPLETA DE LAZER, SEGURANÇA 24 HS - R$142.000,00

CA.01124 JARDIM VALENÇA,C/187MT E AREA DE 198MT C/ 3 DORM.
SENDO 2 SUITES C/ CLOSET,SACADA,WC C/ BOX BLINDEX GABI-
NETES,PISO PORCELANATO, ESCADA MÁRMORE TRAVERTINO, 
ESCRITÓRIO PLANEJADO, LAVABO,SALA DE ESTAR, SALA JANTAR, 
SALA DE TV, COZ.  PLANEJ. C/ FORNO ELETRICO,FOGÃO COKTOP 
E COIFA, DISPENSA, LAVAND. PLANEJ., DORM. PLANEJ. E WC 
EMPREGADA, EDÍCULA C/ CHURRASQUEIRA FOGÃO A LENHA E 
FORNO PIZZA. GARAGEM P/ 2 CARROS E PORTÃO ELETR. VALOR 
R$ 600.000,00

VENHA REALIZAR SEU SONHO!!! 
VOCÊ PODE! CASAS A PARTIR DE 

R$ 185.000,00 TERRENO + CONSTRUÇÃO 
Fone: 3875-7672 / 9.7405-1651

AP00253 JD. MOACYR ARRUDA -  R$ 900,00 - 3 DORM., (2 C/ ARMÁRIOS), 
1 SALA, COZINHA C/ARM.,1 WC, LAVAND, 1 VAGA VALOR  
CA01130 PQ. RES. INDAIÁ - R$ 1.000,00 - 2D.,SALA, COZ, 1 WC, 2 VAGAS, QUINTAL, LAV. 
CA01108 – PREDIO COMERCIAL - VILA CASTELO BRANCO - R$ 15.000,00 
C/ 14 SALAS, WC

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

TE00248 - EXCELENTE TERRENO EM COND. FECHADO - COND. PARK 
REAL - JD. REGINA - 150,00 M² ÁREA. VALOR R$ 135.000,00

TE00249 - TERRENO  COMERCIAL - CAMPO BONITO - 140,00 M2 NA 
MELHOR ÁREA DE CAMPO BONITO! VALOR R$ 150.000,00

IMÓVEIS A VENDA

LOCAÇÃO

OPORTUNIDADE: 
AP. TERREO DUETO DI MARIAH 
C/ 3 DORM. PLANTA MAIOR .1 SUÍ-
TE,WC SOCIAL,GABINETES E BOX 
BLINDEX, LAVAND.COZ. PLANEJ. 
VARANDA GOURMET, 3 VAGAS DE 
GARAGEM, CONDOM. PORTARIA . 
24H ACADEMIA, PISCINA, QUADRA 
POLIESPORTIVA,SAUNA, EXCE-
LENTE LOCALIZAÇÃO AO LADO DE 
SUPERMERCADOS,ESCOLAS, AV. 
CONCEIÇÃO E ACESSO A RODOV, 
VALOR R$ 350.000,00
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classificados

Casa 3dorms no condomínio Mon-
treal R$ 390 mil (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 2 dorm., sala, cozinha 
e banheiro, fundos com edícula + 
quarto, sala e banheiro. Garagem 
coberta para 2 carros. Cômodos 
grandes, terreno com 260 m², 
próxima a mercado, padaria, es-
cola, etc. - R$430.000,00. Aceita 
permuta por terrenos até 50% do 
valor do imóvel! Fone / Whatsapp: 
998118218 CRECI 165463F
Casa com 3 dorm., sala, cozinha 
grande, 2 banheiros, quintal, vaga 
coberta para 2 carros, bairro tran-
quilo próximo ao parque ecológico 
e parque mall - R$450.000,00. Es-
tuda permuta por imóvel em con-
domínio. Terreno com 250 mts, 
área construída de 154 mts. Fone 
/ Whatsapp: 998118218 CRECI 
165463F
Casa com 3 dormitórios, sala, co-
zinha, banheiro, garagem coberta 
para 1 carro. Terreno de esquina 
com 190 m² no jardim pau preto, 
próxima ao centro da cidade, 
região com grande potencial para 
escritórios, salas comerciais, etc. 
- R$380.000,00. Fone / Whatsapp: 
998118218 CRECI 165463F
Casa de 3 dorms na Vl Maria 
Helena com  at : 2700m²,para 
construtores é possível,desmem-
brar os 2700m² em 4 lotes, sendo 
3 de 380m² e 1 de 950m² - (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Casa nova - Jd Brasil - AC 75 M2, 
2 dorms, sala, wc, 2 vagas. R$ 200 
MIL F: (19) 99362-7351
Casa nova com 3 dormitórios sen-
do 1 suíte, sala, cozinha, banheiro 
social, 1 vaga. ótima localização, 
próxima ao clube de campo do 
9 de Julho - R$350.000,00 Fone 
/ Whatsapp: 998118218 CRECI 
165463F
Casa R$ 340 mil - Jd Dos Colibris 
- 3 dorms / 1 suíte, sala, 2 wc, 3 
vg - AC 110 m2, churras R$ 340 
mil. F: (19) 99976-7071

Casas 2 dorms – Financiamento 
pela caixa ecônomica do terreno 
e da construção – consulte-nos F. 
(19) 98136-7331 / (19)3885-4500 
CRECI 74.092
Colibris: Casa Nova  2 dorm, sendo 
1 suite, sala, cozinha, wc social vaga 
para 3 carros. Aceita terreno aceita 
financiamento. R$ 240 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-7320 
WhatsApp.
CONDOMÍNIO VISTA VERDE - 
Vendo Casa térrea - 3 dorms (1 
suíte) e demais dependências, lavabo, 
cozinha planejada, ar condicionado, 
aquecimento solar, dormitórios com 
planejados, lavanderia, churrasqueira, 
quintal, garagem para 3 veículos. 
Condominio fechado portaria 24 ho-
ras, 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, cozinha 
americana c/despensa, sala de 
jantar, mezanino para TV. Parte 
térrea: Sala grande Área externa: 
Churrasqueira, piscina, campo de 
futebol, lago, poço, canil,04 vagas. 
R$ 1.010.000,00 F. 3875-2215
M. Sol – rua - 57, 1 dormitórios 
sala, cozinha, wc social, lavanderia, 
garagem. Toda em em estrutura 
para sobrado. Oportunidade única!! 
Apenas: R$215.000,00 ac. financ, ou 
terreno no negócio. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294
M. Sol – Rua 20, 250 m2 - 1 dor-
mitório sala, cozinha, wc social, 
lavanderia, construída nos fundos 
com estrutura para sobrado e um belo 
terreno ajardinado na frente. Apenas: 
R$250.000,00 ac. 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 urgen-
te!! apenas: R$130.000,00 (oferta 
valida apenas para os próximos 30 
dias) F. 3017-2608 / 99762-7997 / 
3935-3294  
Salto Jd. Nair Maria: Oportunidade 
Imóvel em construção aceita finan-
ciamento, 2 dormitórios, Consulte-
-nos. F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp. 
Salto Nair Maria: Casa Nova 1 
dormitório, sala, cozinha e wc 
social, aceita financiamento R$ 
175 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp. 
Vende - se casa Jd. Esplanada 
- Casa 3 cômodos (sala, quarto, co-
zinha, 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 dormitó-
rio, cozinha, Wc. R$210.000,00  F. 
3875-2215
Vila Suíça – CA 02975 - 03 dor-
mitórios (01 suítes), sala ampla, 
cozinha, Wc, quintal, área gourmet 
e portão eletrônico. (Aceita permuta 
com casa em condomínio de 150 
M²) R$730.000,00 F. 3875-2215
 

Alugo  Sala no Edif Cordoba – 8 
andar  32m2- com 1 wc aluguel 
1.000,00 ( incluso IPTU, Cond. )Re-
gina creci 167606-19 99177.7051     
whatsapp
Alugo Pousada com 9 suites, salão 
de festa, cozinha e lavanderia R$ 
4.000,00 Tr. Regina Kuga creci 
167606 – (19) 99177.7051
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Vendo/Alugo Office Premium 
- Sala Coml. 40 m²  280 mil/ R$ 
1.300,00. Márcia (19) 97404-0445

 
Alugo – Apto  no Jardim M. do 
Sol – 2 dorm. sala, cozinha com 
planejados e cooktop  sendo 1 
dorm. com  planejados e cama 1 
vaga de garagem. R$ 1.000,00 ( 
incluso cond. e IPTU) Próximo ao 
cristo  Regina Kuga creci 167606   
19 99177.7051 -
Alugo _ Apto cond. Picto  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. Roccaporema. 
Com 2 dorm., sala com saca-
da, cozinha com planejado linda 
vista Regina Creci 167606 – F: 
99177.7051 – aluguel R$1.350,00 
COnd. 440,00
Alugo Apto no Centro de Indaia-
tuba -  Edifício Ana Lúcia, na Rua 
Cinco de Julho, 3 dormitórios (1 
suíte), sala ampla 2 ambientes com 
sacada, cozinha, área de serviço 
com WC empregada, WC social, 
área útil 120 m² , 2 vagas cobertas, 
aquecedor à gás central, portaria 
24 horas com segurança. Não é 
permitido animais. R$ 1.650,00 
isento de condomínio e IPTU. 
Fones: (19)3875-4297/ Whatsapp 
(19)99725-2157
Alugo –Apto no Cond. Bosque 
dos Indaias, 2 dorm. sala 2 am-
bientes, cozinha com armários 
e lavanderia 1 vaga de garagem 
coberto  aluguel 800,00 + 200,00 
Cond. Tr. Regina Kuga creci 
167606 –(19) 99177.7051
Alugo Apto. 3 dorms/ 1 Suite 2 
vagas R$ 2.500,00  incluso cond. 
E IPTU Márcia (19) 97404-044

Vendo/Alugo Office Premium 
- Sala Coml. 40 m²  280 mil/ R$ 
1.300,00. Márcia (19) 97404-0445

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

Financiamento terreno + Cons-
trução Jd. Sabias: 2 dormitorios, 
sala, cozinha, wc social, apartir de 
170 mil F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp.
Jd. Bela Vista com 300m² R$155 
mil F. (19) 98136-7331 CRECI 
74.092.

Jd. Dos Impérios - Vila Rica - Ter-
reno Vende – 189m² doc. em ordem. 
R$130.000,00. Tratar direto com o 
proprietário F.: 3834-3110/981426215
Lançamento terrenos em Salto: Peque-
na entrada divida em 5 vezes, e parcelas 
de 760, tire suas duvidas F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 WhatsApp.
Loteamento Jd. Residencial Dona 
Lucilla -  Terrenos de 300 m² E 378 
m². Valores á partir de R$ 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
Parque São Lourenço (único lote na 
rua) 150m2 – planíssimo – R$1100,00 
p/ m2 -escriturado. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294 
Salto Jd. Nair Maria: lote de 180 
m²com alicerce pronto, R$ 87 mil, F 
3017-6659, 99758-1971, 99301-7320 
WhatsApp. 
Terreno - Jd Moriyama R$ 95 MIL - 
AT 150 M2 F: (19) 98223-8831
Terreno c/ construção antiga na ce-
cap c/ 260 mts, região movimentada 
e próx. ao mercado cato. Ideal para 
investidor - R$400.000. Fone / What-
sapp: 998118218 CRECI 165463F
Terreno no Montreal com 184m² 
Valor R$165.000,00.Tratar com 
proprietário. (19) 98151-0501.
Vale das Laranjeiras com 2.760m² 
na escritura e 3.000m² no físico 
R$450.000. Aceito casa ou carro 
como forma de pagto. Aceito sugestão 
falar c/ Carlos F. 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. Entra-
da R$15.000,00 + 58 parcelas de 
R$480,00 + Cond. Aceito carro ou 
moto. F. 9.9147-4118 ou 99212-4329.

Centro – CA0370 - Casa 02 dor-
mitórios, sala, cozinha, Wc, quintal. 
R$ 1.200,00 + IPTU F. 3875-2215
Centro – SL00323 - Salão c/ 30M² 
E 01 Wc. R$ 1.300,00 R. 15 de 
Novembro, 432 F. 3875-2215

 
Vila das Praças: Oportunidade 2 
dorm, sala, coz, wc social, sétimo an-
dar Apenas R$ 200 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 WhatsApp.
Edificio Resedás - Vende / permuta – 
apto c/ 56 m². 2 dorms, 1 vaga, Cond 
c/ piscina, Segurança 24 h R$ 260 mil. 
F: (19) 99976-7071
Lançamento Aptos em Salto:  Par-
celas menores que o aluguel,  2 dormi-
tórios, sala, cozinha, wc, 1 ou 2 vagas, 
a partir de 146 mil. F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 WhatsApp.  
Esse mês Documentação Gratis
Vende-se: Apto no Cond. Villagio 
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 Comercial 
- Torre Medical - Àrea 40m² con-
sulte (19) 99922-1992 Daniela - 
R$210.000,00.
Vendo Apartamento Novo:  2 dor-
mitórios. 1 vaga. 59m² R$189.000,00 
no Residencial São Bento - Salto 
- SP Tratar com Fernando - F (19) 
99687-0519.
Vendo Apartamento Novo:  2 dor-
mitórios. 2 vagas. R$230.000,00 no 
Jd. Santiago tratar com Antonio - F 
99169-2590.
Vendo Apto DUE 96 m²  3 dorms/ 
1 S. todo planejado e decorado. c/ 4 
Ar condicionado 2 vagas  R$ 950 mil. 
Márcia (19) 97404-044
Vendo apto Imagine - 3 Dorms./ 1 
Suíte- 2Vagas. De R$ 713.169,00 Por 
R$ 570.000,00. Aceita veículo como 
parte de pagamento e financiamento. 
Márcia (19) 97404-0445
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Vendo/Alugo Terreno coml Jd. 
Regina - 615 m²  R$ 925 mil / R$ 
2.000,00. Márcia (19) 97404-0445
Vende-se confecção com estoque 
de tecidos e aviaments em geral e 
instalação de loja. Valor R$4.000,00. 
Tratar (19) 98151-0501.
Vendo/Alugo - Office Premium 
- Sala Coml. 40 m²  280 mil/ R$ 
1.300,00. F. (19) 97404-0445 c/ 
Márcia
 

Bicicletas novas e bicicletas 
duplas. Rua Alberto Santos Du-
mont, 73 (próximo ao cemitério). 
F: (19) 2516-5110 c/ Fernando 
Brechó da Margô -  Mês de 
Agosto e Setembro está com 
queima de estoque, aprovei-
tem!!!! R. Tiradentes, 11 Vila 
Vitória II.
Fan 150 - 2012 com bateria nova, 
relação com retentor e pneus 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
Transformado r  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  por ta  de madei ra 
completa, 1 porta sanfonada 
na caixa e 1 vaso sanitário com 
caixa acoplada. Tratar F.: 3392-
2979 falar com Vera.
Vendo  1 raque completo para 
ginastica R$200,00  F.: 98151-
0501
Vendo   aparador  de grama 
1000 W  220V R$150,00 (Semi-
novo) 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 co le tor  ·  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   Cor tador  de  grama 
Trapp Mod. MC - 350 220V. 
R$280,00 F.: 99259-1877/3017-
5541.
Vendo  Fogão de ferro fundido 
2 bocas com chapa (a gás) 
R$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   f r i tadeira 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 vi-
dro, Conexão tigre, fios variados, 
válvula Hidra, pastilhas etc...) F: 
98151-0501.
Vendo  tacho de cobre grande. 
R$200,00 F: 98151-0501.
Vendo  uma churrasqueira ver-
tical inox R$150,00.  F: 98151-
0501.
Vendo  uma maquina de fazer 
queijo com 6 formas.  F: 98151-
0501.
Vendo / Troco - Máquina de sol-
da Industrial Banbozzi TDG 415 
completa com tocha e cilindro. 
Tratar (19) 99324-7676.
Vendo 1 Bike Canadian, aro 26, 
c\21 marchas. Impecável! F: (19) 
99324-7676
Vendo 4 pneus  aro 14 (semi-
-novo). R$330,00 - Claudionor 
F: 3885-3471.
Vendo  apare lho de g inast i -
ca: Remo completo Semi-novo 
R$600,00 F: 98151-0501.
Vendo cadeira de rodas mo-
torizada Freedom, reclinavel, 
s e m i - n o v a  R $ 2 . 8 0 0 , 0 0 .  F : 
981510501.
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Vendo filmadora caseira Marca 
Sony R$250,00 Contato: 3894-
1801 Admilson.
Vendo sala de jantar Luis XV 
completa ou separada. (Só a mesa 
com 10 cadeiras R$6.900,00)
Vendo uma secadora de roupas 
Brastemp – 110w. R$250,00. F: 
(19) 99324-7676

 

Caminhão  Ford  F600  ano 
1 9 7 2  ( V E N D O  O U  T R O C O 
POR CARRO POPULAR) R$ 
20.000,00 Indaiatuba Preço 
para vender logo! Caminhão 
basculante com guincho hidráu-
lico modraci para 400 kg. Motor 
P e r k i n s  6 c c  c o m  6 5 0 0 0 k m 
ret í f ica Sorodiesel ,  4 pneus 
novos. Falar com Odir F: (19) 
33927900/ 38945001
Fia t  SPAZIO 147  -  Ano 83 
M o t o r  1 , 3  D o c .  O k !  V a l o r 
R$5.000,00 Falar com Luzia 
F.: 98255-4601.
Gol G3 ANO 2005- Cor Prata, 4 
portas, 1.0. 8V.álcool, som alar-
me, travas, direção hidraulica, 
segundo dono. Tratar com pro-
prietário F.: (19) 99117-5233.
Onix ano 2014 1.0 Flex- Mo-
delo Lol la  – Cor Branco R$ 
32.800,00 (Fipe) - Único dono 
F. 3875-2215
Opor tun idade  -  Vendo  C3 
Exclusive, ano 2009, Md. 2010. 
R$17 Mil F.: 3329-7003

 
Karol Manicure e Pedicure. Aten-
do a domicílio (valor de acordo com 
o Local) Whats 19 99357-9318
Ofereço-me como cuidadora 
de idosos, criancas, enfermos, 
pessoas com necessidades 
especiais e etc. Atendimento 
residencial e hospitalar. Possuo 
experiencia e referencias. Evelyn 
F. 9.8858-4065
Ofereço-me como cuidadora de 
idosos, criancas, enfermos, pes-
soas com necessidades especiais 
e etc. Atendimento residencial e 
hospitalar. Possuo experiencia e 
referencias. Evelyn F. 9.8858-4065
Ofereço-me como cuidadora de 
idosos, pessoas com necessida-
des especiais etc. Residencial e 
hospitalar. Cursando enfermagem 
F. 9.9980-2723.
Ofereço-me como empreiteiro de 
obras do básico ao ao acabamento. 
Aceito carro e moto. Fone: 3318- 
3573 (Evandro) 
Ofereço-me como faxineira e 
passadeira de roupa. Fone: 99308-
6581.
Ofereço-me como marido de alu-
guel - Odair F.: 99776- 6841/99130-
7264. 
Ofereço-me como marido de 
aluguel. Faço consertos gerais em 
residências (hidráulica, elétrica e 
etc.). F: 9.9830-0614 c/ Kiko.

Ofereço-me como motorista particu-
lar para shows, jantares, teatro, casa-
mento, batizados, viagens, compras 
em São Paulo entrre outros (Com 
veículos da pessoa) 24 horas. Tratar 
com Domingues F.: (19) 99928-4433
Ofereço-me como Motorista. Ca-
tegorias A e B e serviços gerais. 
Tel.: 11-975314276. Com  carro 
ou sem carro.
Ofereço-me como Motorista. Ca-
tegorias A/D. Exp. com cargas de 
pequenos e grandes portes. Tel.: 
3936- 4053/ 99804-7578.
Ofereço-me como pedreiro, enca-
nador e reformas em gerais (Cons-
trução civil) João (19)98329-8580.
Ofereço-me p/ trab.como free-
lancer em auxiliar de cozinha, 
balconista de padaria ou sorveteria. 
Renata Aparecida. F.: 3935-7618.
Ofereço-me para aulas particulares 
crianças c/ dificuldades em alfabe-
tização, idade 4, 5 e 6 anos. Tratar 
c/ Rose F.: 99215-6300.
Ofereço-me para cuidar de crian-
ças. Formada em pedagogia. Con-
tato. 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: Galo-
neira, Caseadeira, Reta, Overloque, 
2 Ag, Travete. F.: 99212-1731.

Ofereço-me para Motorista ad-
ministrativo (senhor) CNH “D”. 
Bom conhecimento Capital e In-
terior – Fixo ou Freelancer F (19) 
99793-4700.
Ofereço-me para qualquer reparo 
em sua residência (Hidraulica, 
elétrica, pintura, telhados etc...)  
F.99755-4276
Ofereço-me para trabalhar como 
caseiro ou chacareiro. Tenho 39 
anos, divorciado, sem filhos. Faço 
trabalhos de jardinagem (corte de 
grama) também. Tenho maquina, 
não tenho vícios. Tratar com Denis 
(11) 952237579.
Ofereço-me para trabalhar como 
cuidadora de idoso, diurno ou no-
turno, em hospitais e residência. F : 
9.9479-0454 ou .2516-7008

Ofereço-me para trabalhar como cui-
dadora de idosos. Possuo referencia. 
Tratar c/ Leni F: 3894-4778. 
Ofereço-me para trabalho como Aux. 
De Enfermagem, babá ou cuidadora 
c/ Coren. Disponibilidade de horário. 
F: (19) 3894- 1610 / 98985-8142.
Ofereço-me: Serviço de transporte 
e remoção com caminhão munck e 
bombeamento de concreto. Vai en-
cher sua Lage?  Faça um orçamento. 
Precisa transportar uma máquina pe-
sada? Serviço com cesto aéreo? Faça 
um orçamento. Tratar com Nelson 
Eugênio F.:(19) 99618-4334 (Vivo)  
- 7818-6548 (Nextel) Id: 965*12540.
Promoção Pé + Mão “R$20,00”. Se-
lamento de Cabelo a partir de R$50,00 
(ganha corte) atendo também a 
domicilio. F.: 3935-0499/99369-5615.



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

SELECAO@JOBLINERH.COM.BR
ACESSE NOSSO SITE: 

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

ELETRICISTA AUTOMOTIVO DIESEL 
- Conhecimento em interpretação dos 
circuitos elétricos e seus consumidores, 
reles e fusíveis, habilidade no manuseio de 
multímetro, baterias, reparação de motor 
de partida, alternadores em veículos pesa-
dos, manutenção em painéis automotivos e 
chicotes em geral. Conhecimento em todo 
o sistema de injeção eletrônica. Residir em 
Indaiatuba ou região.
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO – Para 
trabalhar em Cerâmica. Possuir experiên-
cia na função com registro em Carteira. 
Desejável possuir experiência anterior em 
empresas deste segmento. Ensino médio 
completo. Curso e experiência com empi-
lhadeira. Residir em Indaiatuba.
GERENTE COMERCIAL – Ensino médio 
completo. Desejável Superior em Adminis-
tração, Marketing ou áreas afins. Possuir 
experiência no segmento de material 
de construção em cargos de liderança. 
Possuir conhecimentos com orçamentos 
e negociações. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para trabalhar em horário 
comercial.
LÍDER DE PRODUÇÃO – Técnico em 
Metalurgia, Mecânica, Quimica, Elétrica 
ou Eletrônica. Experiência na área de 
Tratamento Térmico. Possuir experiência 
com liderança de equipe de produção. 
Disponibilidade de horário. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Para 
trabalhar em Indústria Farmoquímica. 
Desejável possuir Técnico em Quimica. 
Possuir experiência anterior em empresas 
deste segmento. Experiência em manipula-
ção de solventes e operação de maquinas 
centrífugas e Reatores. Residir em Indaia-
tuba e região. Disponibilidade de horário.
OPERADOR DE FORNO – Para trabalhar 
em empresa do Ramo de Tratamento 
Térmico. Possuir Técnico em Metalurgia, 
Mecânica, Quimica, Elétrica ou Eletrônica. 
Experiência como operador de máquinas. 
Disponibilidade de horário. Residir em 
Indaiatuba.
PINTOR INDUSTRIAL – Ensino médio 
completo. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – Possuir 
experiência em controle de acesso, ronda 
e monitoramento. Ensino médio completo. 
Conhecimentos em Informática. Residir 
em Indaiatuba. 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.
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO – En-
sino Superior em Engenharia / Tecnologia. 
Desejável Pós-graduação em Gestão de 
Projetos, Gestão de Pessoas, Gestão de 
Manutenção. Conhecimentos em Informá-
tica (Pacote Office, internet, sistema de 
gerenciamento de manutenção SAP, MAC) 
e CAD. Experiência em Supervisão no 
controle de manutenção mecânica, elétrica 
e predial, analisando as necessidades de 
manutenção preventiva, corretiva e outras 
exigências técnicas. Residir em Indaiatuba 
e região. Disponibilidade de horário.
VENDEDOR (A) – Para trabalhar em Co-
mércio na área de Material de construção. 
Ensino médio completo. Possuir experiên-
cia anterior em vendas deste segmento. 
Conhecimentos em Informática. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade para trabalhar 
em horário comercial.

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 CONTÁBIL (8129): 

ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123): 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (8134):

ASSISTENTE RECURSOS HUMANOS (8115): 

AUX. MECÂNICO/ 1/2 OFICIAL DE MANUTENÇÃO 

(8124): 

AUXILIAR DE  PRODUÇÃO (8138): 

AUXILIAR DE LOGÍSTICA (8131): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8098):

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8133): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8136): 

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): 

LÍDER DE PRODUÇÃO/ (USINAGEM) (8128): 

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (8092): 

MECANICO DE MANUTENCAO (8121): 

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (8096): 

OP. DE MÁQUINAS/ TÉCNICO SÊNIOR (8117): 

OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM (8119): 

OPERADOR DE INJETORA (8112): 

OPERADOR DE PRODUÇÃO/TÉC. QUÍMICO (8077): 

OPERADOR EMPILHADEIRA (8122): 

OPERADOR MÁQUINAS (8093): 

OPERADOR MULTIFUNCIONAL/ INJETORAS (8113): 

PREPARADOR DE TORNO CNC (8060): 

SERRALHEIRO (8116): 

TÉC. SEGURANÇA DO  TRAB. /MEIO AMBIENTE 

(8056): 

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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