
A Associação Indaiatubana de Orquídeas (AIO) realiza nos dias 3, 4 e 5 de novembro a 5ª 
Exposição Nacional de Orquídeas de Indaiatuba. O evento acontece no Clube 9 de Julho com 
entrada gratuita, porém pede-se um litro de leite ou óleo para doação. 

Os proprietários de veículos já podem consultar as datas de pagamento do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2018. O Decreto n 62.889/2017fixa as datas 
para o recolhimento do imposto e o desconto para pagamento antecipado.

ELIANDRO FIGUEIRA

AIO AB COLINAS

PROCESSOFINADOS

HEMOCENTRO

SOLIDARIEDADEAUMENTO ESPORTE

A decisão que determinava 
o afastamento do vereador Pepo 
(PMDB), foi reconsiderada pela 
justiça no dia 19. No entendi-
mento do juiz Sérgio Fernan-
des, não existe embasamentos 
fáticos o suficiente e ainda não 
há necessidade de tal medida. 

A Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura (Fiec) 
promove amanhã, dia 28, das 
9h às 12 horas, a Campanha de 
doação de sangue em parceria 
com o Centro de Hematologia 
e Hemoterapia da Unicamp 
(Hemocentro). 

Um trabalho voluntário 
ajuda mulheres que tiveram 
câncer de mama, e perderam 
aréola mamária ou sua sobran-
celha. O tratamento consiste 
na micropigmentação, que é 
a implantação de pigmento na 
pele, redesenhando a aréola 
mamária e a sobrancelha. 

A Aneel autorizou no 
último dia 17 o aumento da 
conta de luz para o Estado 
de São Paulo. A medida pas-
sou a valer na segunda-feira, 
dia 23. A concessionária 
atende cerca de 1,6 milhão 
de unidades consumidoras 
em todo o Estado.

O I Circuito Esportivo Jo-
vem será realizado amanhã, 
dia 28, das 9h às 11 horas e 
é promovido pela Prefeitura 
de Indaiatuba. O evento está 
dentro do calendário espor-
tivo do Projeto Juventude 
Esportiva da Secretaria de 
Esportes. 
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Justiça revoga 
afastamento de 
vereador Pepo

Prefeitura mantém serviços essenciais no feriado

Fiec promove amanhã 
a Campanha de 
doação de sangue 

Clínica realiza trabalho 
voluntário para mulheres 
de baixa renda

Conta de luz tem 
aumento de 17,28% 
em Indaiatuba

Primeiro circuito 
esportivo jovem 
acontece amanhã

Vacina contra febre amarela está 
disponível em todos os postos de saúde

Frutos de Indaiá 
anuncia novidade 
para a 12ª edição
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MOSTRA IPVA

AIO promove 5ª Exposição Nacional 
de Orquídeas de Indaiatuba

Calendário de pagamento do 
IPVA 2018 é definido

A Prefeitura de Indaiatuba irá manter os 
serviços essenciais no feriado prolongado 
de 2 de novembro, dia de Finados, e o 
atendimento será mantido em horários 
especiais. No dia 3 será ponto facultativo.
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opinião
Editorial

Doe Vida!
Todos os dias, em todo o mundo, acontecem 

cirurgias, acidentes e queimaduras graves que 
tornam a transfusão de sangue necessária. Para 
atender essas demandas e ainda possibilitar 
tratamento a portadores de hemofilia, leucemia 
e anemias, a doação espontânea e periódica é 
fundamental.

No Brasil, há uma grande carência de san-
gue nos hemocentros devido à falta de doação.  
Atualmente, o percentual anual de doadores, 
no país, varia de 1,76% a 1,78 da população, 
quando o necessário seria de 3% a 5%. Se cada 
pessoa saudável doasse sangue espontanea-
mente, pelo menos duas vezes ao ano, haveria 
sangue suficiente para atender toda a população.

Além de uma atitude de solidariedade e ci-
dadania, doar sangue é um ato simples e seguro 
que não provoca nenhum prejuízo à saúde do 
doador, além de ser um ato de amor!

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.

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

28 SAB 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

29 DOM.   NÃO OPERA

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

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

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

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

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

30 SEG. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

31 TER. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 

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

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

31 TER. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador

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

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

1 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363

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

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

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

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

1 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

2 QUIN.   FERIADO

2 QUIN.   FERIADO

2 QUIN.   FERIADO

2 QUIN.   FERIADO

2 QUIN.   FERIADO

2 QUIN.   FERIADO

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

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

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

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

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

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

RADARES DIAS - 28/10 A 03/11

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

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 procedi-
mento 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.

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

CÍRCULO FAMILIAR
A família se encontra unida por laços afetivos, com limites e papéis explícitos ou velados. Experi-

ências de cada membro da família se refletem em todos, bem como influências ou estímulos externos. 
Os membros trazem de suas famílias de origem, os modelos de papéis a seguir. Quando a dinâmica 
familiar está afetada, sem estratégias de retorno à harmonia, tende ao desequilíbrio, como o desenvol-
vimento de doenças ou até a dissolução do núcleo familiar, e  costuma rotular um dos seus membros 
como doente ou “um problema”. 

Com a crise no trabalho, famílias se vêm abaladas pelo desemprego estrutural, situação que com-
promete os vínculos familiares, do ponto de vista psicossocial e econômico. Como descreve Cibele 
Chapadeiro, a figura paterna desloca-se do papel tradicional de provedor e protetor. As mães estão no 
mercado de trabalho, muitas vezes responsáveis pelo orçamento doméstico e, qualquer dificuldade em 
garantir a unidade e a proteção familiar gera dificuldades de relacionamento. Os filhos podem perder 
a confiança em seus pais e na sociedade e podem se expôr a violência e drogas, e a outros problemas 
associados. 

A Clínica Integrativa observa as diferentes situações e os estágios do ciclo da vida, e aplica a aborda-
gem familiar da atenção integral à saúde. Ferramentas como o ecomapa e o círculo familiar, que venho 
utilizando, permitem visualizar as queixas do cliente em seu contexto, a influência da família sobre a 
vida do indivíduo, conhecer as doenças familiares frequentes e  padrões de repetição, quais problemas 
afligem a família e como se dá o enfrentamento dos mesmos. São ferramentas de representação gráfica 
que permitem ao médico refletir a dinâmica do sistema, explorar crenças e padrões de comportamento e 
avaliar até que ponto o relacionamento é saudável ou contribuirá para o adoecimento. Assim, de forma 
breve, ferramentas de grande valia possibilitam ações efetivas de promoção à saúde na prática clínica.

O que você acha 
da Reforma 
Trabalhista?

Enquete

Gutemberg, 27anos, Conferente
“A empresa pode quebrar o vín-
culo com o funcionário e isso 
gera rotatividade”

Luciana Pereira dos Anjos, 
29 anos, Balconista
“Só prejudica mais a população, 
nunca vou me aposentar”

Francisca de Castro Ferreira, 
57 anos, Doméstica
“Não foi uma boa, ficou muito 
difícil pra quem tem carteira”

Adriana Anjos, 33 anos , 
Comerciante
“Tudo errado, tira os direitos do 
trabalhador”

Gabriel Henrique, 18anos, 
Ajudante de produção
“Ruim, pois pelo jeito nunca 
vou me aposenta”

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 DEMONSTRAR AMOR PELO FILHO
Um pai tinha que trabalhar de sol a sol  para prover o sustento da família, mas isso o deixava 

angustiado e triste por não ter tempo para ver e falar com o filho e tentava se redimir, indo bei-
já-lo, enquanto dormia às noites quando chegava em casa. E, para que o filho soubesse da sua 
presença, ele dava um nó na ponta do lençol que o cobria. Isso acontecia religiosamente todas as 
noites quando ia beijá-lo. Quando o filho acordava e via o nó, sabia, através dele, que o pai tinha 
estado ali e o havia beijado.  Por vezes, nos importamos tanto com a forma de dizer as coisas 
e esquecemos o principal, que é a comunicação por meio do sentimento; simples gestos como 
um beijo e um nó na ponta do lençol, valiam, para aquele filho, muito mais do que presentes 
ou desculpas vazias. É válido que nos preocupemos com as pessoas, mas é importante que elas 
saibam, que elas sintam isso. Para que haja a comunicação é preciso que as pessoas “ouçam” 
a linguagem do nosso coração, pois, em matéria de afeto, os sentimentos sempre falam mais 
alto que as palavras. É por essa razão que um beijo, revestido do mais puro afeto, cura a dor de 
cabeça, o arranhão no joelho, o medo do escuro. As pessoas podem não entender o significado 
de muitas palavras, mas sabem registrar um gesto de amor. Mesmo que esse gesto seja apenas 
um nó… Um nó cheio de afeto e carinho. Venha despertar sua afetividade no nosso treinamento 
Signa1, nos dias 17-18 e 19-11-207, inscreva-se pelo site www.signatreinamentos.com.br ou 
telefone 019-3875.7898/99214.2100/99656.443, fale com a Paula ou com a Camila. Trevisan José
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Justiça revoga afastamento de Pepo
ROSE PARRA

Decisão foi reconsiderada pelo juiz Sérgio Fernandes e vereador continuará exercendo sua função

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

30ª sessão de Câmara aprova sete projetos de Lei
PROJETOS

Por determinação da justiça, vereador Pepo continua exercendo sua 
função e atividades públicas

A decisão que determi-
nava o afastamento 
do vereador Jorge 

Lepinsk (PMDB) foi recon-
siderada pela justiça na quin-
ta-feira passada, dia 19. No 
entendimento do juiz Sérgio 
Fernandes, que havia deter-
minado seu afastamento, não 
existem embasamentos fáticos 
o suficiente e ainda não há 
necessidade de tal medida. 
Com isso, ele segue com suas 
funções públicas.

O afastamento havia sido 
determinado pelo próprio 
juiz Sérgio Fernandes, da 2ª 
Vara Cível de Indaiatuba, 
que aceitara a acusação do 
Ministério Público do Estado 
de São Paulo (MP-SP), na 
qual moveu um processo por 
uma suposta atividade ilícita 
quando estava à frente da 

Secretaria de Habitação de 
Indaiatuba. 

De acordo com o MP, Pepo 
havia cometido os crimes de 
enriquecimento ilícito e dano 
aos recursos financeiros pú-
blicos, por possivelmente 
ter recebido um cheque no 
valor de R$ 8 mil através de 
um terceiro. Esse agente teria 
retirado o valor na prefeitura, 
relativo ao carnaval em nome 
de uma Pastoral local, que 
deveria receber o subsídio do 
município. O cheque, de acor-
do com o processo, teria sido 
trocado em um posto de ga-
solina, e entregue ao vereador 
em nota, no estacionamento 
da prefeitura. O MP pediu, 
ainda, que seja devolvido o 
valor de R$ 24 mil aos cofres 
públicos, montante três vezes 
maior que o suposto cheque 
que teria sido desviado da 
cidade.

A defesa do vereador re-

correu da decisão alegando 
que não havia embasamentos 
fáticos para a medida, e que 
ainda era muito cedo, já que o 
legislador ainda não apresen-
tou sua defesa. Além disso, o 
magistrado se baseou no art. 
20 da Lei nº 8.429/92, que 
consta sobre afastamentos ou 
perda de mandatos, onde diz 
que “A perda de função públi-
ca e a suspensão dos direitos 
políticos só se efetivam com 
o trânsito em julgado da sen-
tença condenatória. Parágrafo 
único. A autoridade judicial 
ou administrativa competente 
poderá determinar o afasta-
mento do agente público do 
exercício do cargo, emprego 
ou função, sem prejuízo da 
remuneração, quando a me-
dida se fizer necessária à ins-
trução processual”. Portanto, 
Lepinsk continua em seu car-
go, e o professor Luiz Carlos 
que iria assumir suas funções 

Sete projetos foram debati-
dos e aprovados durante a 30ª 
sessão de Câmara, realizada na 
última segunda-feira (23). Os 
vereadores ainda debateram 
durante a sessão ordinária 49 
indicações, um requerimento e 
duas moções. Na Ordem do Dia 
foram sete projetos aprovados.

Durante o expediente tam-
bém foram lidos sete Projetos de 

Lei e dois Projetos de Decreto 
Legislativo, esses últimos de 
autoria do vereador Edvaldo 
Bertipaglia que concede os tí-
tulos “Cidadão Indaiatubano” a 
José Pellegrino Neto e “Cidadão 
Benemérito Dr Caio da Costa 
Sampaio” a Carlos Pignatelli.

Entre as matérias aprovadas 
na Ordem do Dia, estão os se-
guintes projetos:

- PL Nº 177/2017 do verea-
dor Ricardo França, que obriga 
o Poder Público a divulgar lista 
detalhada das obras públicas 
em andamento no Município.

- PL Nº 179/2017 do ve-
reador Ricardo França que 
concede preferência de uso em 
todos os assentos no transporte 
coletivo urbano.

 - PL Nº 198/2017 do verea-

dor Alexandre Peres que dispõe 
sobre o atendimento prioritário 
a pessoas com deficiência, 
idosos até 60 anos e idosos 
com idade superior a 80 anos, 
gestantes, lactantes e pessoas 
com crianças de colo.

- PL Nº 214/2017 do verea-
dor Arthur Spíndola que dispõe 
sobre a divulgação de direitos 
do consumidor em cinemas, 

teatros e congêneres no muni-
cípio de Indaiatuba.

- PL Nº 218/2017 do ve-
reador Alexandre Peres que 
dispõe sobre a obrigatoriedade 
de todos os hospitais, clínicas e 
pronto atendimentos pertinen-
tes ao município de Indaiatuba 
ou gerido pela Administração 
Municipal, possuírem e dis-
ponibilizarem para utilização 

macas e cadeiras de rodas 
dimensionadas para pessoas 
com obesidade.

- PL Nº 234/2017 do ve-
reador João de Souza Neto, o 
Januba, que institui as Olimpía-
das Municipais da Terceira Ida-
de no Município de Indaiatuba.

- PL Nº 203/2017 de autoria 
do Executivo que dispõe sobre 
o Plano Plurianual.

na Câmara dos Vereadores, 
segue como suplente.

Em entrevista ao Jornal 
Mais Expressão, o advogado 
de Pepo, Lucas de Francisco 
Longue Del Campo, comen-
tou sobre a nova decisão do 
juiz de mantê-lo no cargo. 
“Não há embasamento para 
um afastamento, portanto, 
foi feito um pedido de re-
consideração da decisão. A 
defesa ainda nem sequer foi 
apresentada. Provavelmente 
será apresentada ainda esta 
semana”, afirma.

O processo não está em 
segredo de justiça, portanto, 
pode ser acompanhado através 
do site do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo (TJ-
-SP) pelo link www.tjsp.jus.
br. Para ter acesso a algumas 
informações, é necessária uma 
senha que pode ser adquirida 
no Fórum de Indaiatuba por 
qualquer cidadão.
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Nutricionista garante alimentação saudável 

O Bosque do Casarão Pau Preto estará aberto no feriado das 8h às 12h e o Museu das 13h às 17h

Prefeitura mantém serviços essenciais 
no feriado de 2 de novembro
Postos de atendimentos do Poupatempo não funcionam nos dias do Funcionário Público e Finados

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Prefeitura de In-
daiatuba irá manter 
os serviços essen-

ciais no feriado prolongado 
de 2 de novembro, dia de 
Finados, e o atendimento 
será mantido em horários 
especiais. No dia 3 será 
ponto facultativo.

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

Como já foi feito no feriado 
de Sete de Setembro, o plantão 
do Departamento Odontológi-
co nas dependências da UPA-
-24h será realizado no Dia de 
Finados, das 07h às 12h, e na 
sexta-feira, das 07h às 15h. A 
Farmácia Unificada, localizada 
na Rua Regente Feijó, bairro 
Cidade Nova, não atenderá 
no feriado, mas funcionará 
normalmente na sexta-feira, 
das 08h às 17h.

Os serviços de manuten-
ção e infraestrutura urbana 
mantidos pelas secretarias de 
Urbanismo e Meio Ambiente 
e de Obras e Vias Públicas, 
terão plantões do feriado com 
as equipes de manutenção 
elétrica e de trânsito, limpeza 
nas praças, coleta de lixo, 
limpeza dos banheiros públi-
cos, cemitérios e feiras livres. 
Os cemitérios municipais da 
Candelária (Taipas e Pedras) e 
do Parque dos Indaiás estarão 
abertos das 07h às 17h.  

As estações do Projeto 
Ecobike localizadas no Par-
que Ecológico não abrem no 
feriado e funcionarão normal-

mente na sexta-feira, sábado e 
domingo. Lembrando que aos 
sábados e domingos somente 
as estações do Parque Ecoló-
gico ficam abertas.

O Bosque do Casarão Pau 
Preto estará aberto no feriado 
das 8h às 12h e o Museu das 
13h às 17h. Na sexta-feira 
(03) e no sábado (04), tanto o 
Bosque como o Museu abrem 
das 09h às 17h. No domingo, 
os visitantes poderão aprovei-
tar o Bosque das 8h às 12h e o 
Museu das 13h às 17h.

O Bosque do Saber não 
abrirá apenas na quinta (02) e 
sexta-feira (03), mas no sába-
do e domingo o espaço estará 
aberto das 08h às 17h.

O Museu da Água abrirá 
normalmente no feriado, sex-
ta, sábado e domingo, das 09h 
às 16h, e fecha na segunda 
para manutenção.

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

Um dos desafios da família 
moderna é oferecer uma ali-
mentação saudável aos filhos, 
uma vez que atualmente há 
falta de tempo para o preparo 
das refeições e grande oferta de 
guloseimas.

A escola pode ser uma gran-
de aliada das famílias nesse 
quesito. No Colégio Montreal, 
tanto o lanche quanto o almoço 
de todos os alunos são prepara-
dos na cozinha da escola, sob 
a supervisão da nutricionista 
Fabiana Wolf, responsável pelo 

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

O Poupatempo fecha no dia 

controle de qualidade dos ali-
mentos oferecidos. “A proposta 
da alimentação ser oferecida 
pelo Colégio é a de desenvolver 
novos paladares ou sabores nos 
alunos, ou seja, preparações 
como bolos ou tortas integrais, 
sanduíches naturais com pães 
integrais diversos e sucos na-
turais diversificados”, explica 
a nutricionista.

Todos os dias, na hora do 
lanche, os alunos podem se 
servir à vontade de três tipos 
de suco de frutas natural, um 

2 de novembro e na sexta-feira, 
dia 3, o posto volta a atender 
em seu horário habitual.

O Shopping Jaraguá fun-
cionará em horário diferen-
ciado no dia de Finados. O 
funcionamento será das 12h 
ás 20 horas. Nos outros dias, o 
empreendimento estará aberto 
em horário normal.

lanche principal, que pode ser 
uma torta salgada, um bolo ou 
um lanche natural, pão francês 
ou bisnaga com manteiga ou 
requeijão e uma fruta. No almo-
ço, o cardápio é composto por 
arroz, feijão, legumes e vegetais 
refogados, um tipo de carne, 
salada e suco natural.

Mônica Abdallah, mãe da 
Laila e da Victória Abdallah, 
alunas do 3º e 5º anos respec-
tivamente, está muito satisfeita 
com a proposta da alimentação. 
“A alimentação saudável é 

Já o Polo Shopping Indaia-
tuba, as lojas abrirão no dia 2 
de novembro das 14h às 20h e 
a praça de alimentação e lazer 
das 11h às 22 horas.

O Parque Mall estará fe-
chado para o público nos dois 
feriados programados para 
novembro. A suspensão do 
atendimento ocorre devido 
ao recesso de Finados (quin-
ta-feira, dia 2). Algumas lojas 
e serviços mantêm a mesma 
programação do shopping. 
Unidades do Deck Gourmet, 
academia Smart Fit e Restau-
rante La Pasta Gialla abrem 
em ambos os dias, mas em 
horários diferenciados.

O shopping e demais ser-
viços voltam do recesso já 
nos dias seguintes. O Parque 
Mall funciona de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 20h; aos 
sábados das 9h às 16h; e sem-
pre fechado aos domingos.

Outro serviço indisponível 
nos dois feriados é o da agência 
do Itaú. Após os recessos, a 
unidade retoma o atendimento 
de costume, sempre de segunda 
a sexta-feira, das 12h às 20h. 

A mesma programação 
será seguida pelos cartórios 

de Registro de Imóveis, bem 
como o de Notas, Protestos de 
Letras e Títulos – Tabelionato 
Mesquita. Após os feriados, 
ambos mantêm a programação 
de rotina, sendo de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 16h e das 
9h às 17h, respectivamente.

Movimento
O feriado prolongado de 

Dia de Finados deve movi-
mentar as rodovias admi-
nistradas pela AB Colinas, 
concessionária do Programa 
de Concessões Rodoviárias do 
Estado de São Paulo, entre a 
próxima quarta-feira, dia 1º, e 
domingo, dia 5, com cerca de 
625 mil veículos. 

Na SP-075 (Rodovias Ar-
chimedes Lammoglia, Prefei-
to Hélio Steffen, Engenheiro 
Ermênio de Oliveira Penteado 
e Santos Dumont), que liga 
Itu a Campinas, ao todo, são 
aguardados 200 mil veículos.

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

importante para o desenvol-
vimento e crescimento das 
minhas filhas. O cardápio é 
sempre variado e elas podem 
comer à vontade. A cozinheira é 
bárbara, eu só tenho a elogiar!”, 
afirma Mônica.

Todas as refeições no Co-
légio Montreal são preparadas 
de acordo com as exigências 
da Vigilância Sanitária e a 
nutricionista também atende e 
orienta pais, alunos, professores 
e funcionários quanto a intole-
râncias e alergias alimentares.

LAÍS FERNANDES / ARQUIVO PMI
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Fiec promove Campanha 
de doação de sangue 

SOLIDARIEDADE

Estreantes Jandeir e Deusilene da empresa JT Melhorias

A Campanha de doação de sangue conta com a parceria do Centro de 
Hematologia e Hemoterapia da Unicamp (Hemocentro)

Espaço de beleza Camila Medina será um dos premiados 
no Frutos de Indaiá

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

12º Frutos de Indaiá 
anuncia venda de 
Camarote especial

ARQUIVO PESSOAL

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO PESSOAL

As vendas tem início na próxima terça-feira, dia 31, na sede do Jornal Mais Expressão

A organização do Fru-
tos de Indaiá anuncia 
novidades em sua 12ª 

edição. Neste ano a premiação 
ganhará um camarote especial, 
patrocinado pela academia 
Runner, que dará acesso ao 
show da Banda Roupa Nova.

De acordo com o presidente 
do Grupo, Admilson Redecopa, 
a novidade chega para agregar 
qualidade ao evento. “Estamos 
disponibilizando um local do 
salão do Clube 9 de Julho para 
que as pessoas possam curtir o 
show”, explica. “Como é um 
evento fechado, muitas pessoas 
nos procuram querendo partici-
par da premiação, por isso sen-
timos a necessidade de atender 
este público”, completa.

Os convites do Camaro-
te Runner começarão a ser 
vendidos a partir da próxima 
terça-feira, dia 31, no valor 
de R$ 150, na sede do Jor-
nal Mais Expressão. Com o 
convite a pessoa tem acesso 
somente ao show da Banda 
Roupa Nova. No local haverá 
um bar com porções, refrige-
rante, chopp e bebidas quen-

tes, que será cobrado à parte.
A abertura do Camarote 

será a partir das 21 horas, tendo 
previsão de início do show a 
meia-noite.

A sede do Jornal Mais 
Expressão está localizado na 
Avenida Conceição, 227, Vila 
Castelo Branco. Maiores infor-
mações (19) 2516-0001.

Premiação
Em sua 12ª edição o Frutos 

de Indaiá bateu recorde de 
participação. Com mais de 140 

empresas, o evento promete 
surpreender os premiados e 
convidados.

Tradicional na cidade e 
reconhecido como o melhor 
evento, o Frutos de Indaiá 
conta com diversas empresas 
estreantes como é o caso da 
empresa JT Melhorias re-
presentado pelo empresário 
Jandeir Teixeira. “A minha 
expectativa são as melhores. 
Espero um evento grandioso”, 
disse. “Acredito no Jornal 
Mais Expressão e por isso 

investi nesta parceria que com 
certeza irá me dar o retorno 
esperado”, completa. Quanto 
ao show, Teixeira disse que 
está muito satisfeito. “Achei a 
escolha ótima e tenho certeza 
que irá animar a todos”.

A cabelereira Camila Me-
dina também será uma das 
premiadas no 12º Frutos de In-
daiá. “Estamos na expectativa 
de ser um belo evento”, disse. 
“Acredito na credibilidade da 
premiação, por isso acredito em 
um retorno positivo”, finaliza.

A Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura (Fiec) 
promove amanhã, dia 28, das 
9h Às 12 horas, a Campanha de 
doação de sangue em parceria 
com o Centro de Hematologia 
e Hemoterapia da Unicamp 
(Hemocentro). O evento conta 
com o apoio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, que disponi-
biliza uma ambulância durante 
todo o período de doação, se-
guindo as normas da Unicamp.

Não poderá ser doador o 
candidato que estiver fazen-
do algum tipo de tratamento, 
usando medicamento, estiver 
com gripe, ter tomado a vacina 
contra a febre amarela ou con-
tra a gripe comum há menos 
de 30 dias, não tiver parceiro 
(a) fixo (a), pesar menos de 50 
quilos, tiver feito endoscopia 
há menos de um ano, tiver 
piercing ou tatuagem também 
há menos de um ano, for dia-
bético, se tiver ingerido bebida 
alcoólica na noite anterior, 
fumar horas antes, etc.

Para ser um doador é obri-
gatória a apresentação de do-
cumento oficial com foto. 
Ter entre 16 (dos 16 até 18 

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

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

Para pessoas com mais de 
60 anos, o intervalo mínimo 
entre as doações é de 6 (seis) 
meses.

Em virtude do Dia Na-
cional do Doador Voluntário 
de Sangue cair no dia 25 de 
novembro (sábado), o He-
mocentro realizará a Campa-
nha de Doação de Sangue na 
FIEC, em um dia de semana, 
na quarta-feira, dia 22. 

As próximas campanhas 
acontecem no dia 22 de no-
vembro e 16 de dezembro.

A Fiec está localizada na 
Av. Fábio Roberto Barnabé, 
3405 – Jardim Regina
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Indaiatuba registrou este ano 11 notificações de casos suspeitos de febre amarela 
e todos foram descartados

Vacina contra febre amarela 
está disponível em todas as UBSs
Até o momento, 62% da população estão imunizadas contra a doença
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

Todas as Unidades Bási-
cas de Saúde (UBS) e 
Programa de Saúde da 

Família (PSF) estão realizan-
do a vacinação contra a febre 
amarela. A cidade não é consi-
derada área de risco para a do-
ença, mas sim área ampliada, 
ou seja, próxima a município 
com epizootias (doenças em 
animais) confirmadas. Por esta 
razão a área de cobertura da 
vacinação foi sendo ampliada 
gradativamente.

Indaiatuba registrou este 
ano 11 notificações de casos 
suspeitos de febre amarela 
e todos foram descartados. 
Os dois casos notificados de 
epizootias (macacos encon-

Yázigi realiza Encontro de 
Educadores no dia 11 de novembro

EDUCAÇÃO

No próximo dia 11 de no-
vembro, na Vila Kostka, será 
realizado o Encontro de Edu-
cadores. O evento é destinado 
aos professores de Educação 
Infantil, Fundamental I e II e 
Ensino Médio das redes pú-
blicas e particulares. O evento 
é uma realização do Yázigi, 
Colégio Meta e Faculdade 
Max Planck.

O tema central serão as 
6 saúdes dos professores: 
Emocional; Física; Mental; 
Intelectual; Espiritual; e Fi-
nanceira. Para cada saúde, um 
convidado especial que abor-
dará o tema. Alguns destes 
momentos serão interativos e 
os professores terão vivências 

especialmente preparadas 
para eles, já que o espaço é 
privilegiado e permite várias 
interações.

De acordo com os orga-
nizadores, essa dia marcará 
o resgate dos Encontros já 
realizados no passado e que 
tinham como foco a valoriza-
ção profissional e insumos que 
lhe assegurassem destaque em 
suas práticas.

As inscrições poderão ser 
realizadas através do telefone 
3875-0206 até o dia 30 de ou-
tubro, com taxa de R$ 50,00 
(incluso almoço). Após esta 
data o valor será de R$ 75. 
Ainda no encontro será emiti-
do certificado de participação 
aos presentes. As vagas são 
limitadas.

Curso
O programa de Universi-

dade no Exterior do Yázigi 
Travel oferece diversas op-
ções de cursos de graduação, 
pós-graduação e extensão em 
diversas áreas com acesso a 
renomadas instituições.Um 
bate-papo orientador será no 
próximo dia 08 de novem-
bro, às 19h, no Braston Hotel 
Indaiatuba. Os participantes 
poderão contar com um bônus 
pela participação.

As inscrições são gratuitas 
podem ser feitas até o dia 07 
de novembro no site yazigi.
com.br/indaiatuba. Mais in-
formações poderão ser obtidas 
pelo te-lefone 3875.0206.

Gabi Antelmi realiza micropigmentação em mulheres que tiveram câncer de mama 

GUILHERME LIBERALESSO

Clínica realiza trabalho voluntário para mulheres de baixa renda
SOLIDARIEDADE

A Clínica Gabi Antelmi de 
Indaiatuba tem um trabalho 
voluntário de ajuda para as 
mulheres que tiveram câncer 
de mama, e perderam aréola 
mamária ou sua sobrancelha. 
Para ajudá-las, Gabi, proprietá-
ria da clínica, faz um trabalho de 
micropigmentação, que consiste 
na implantação de pigmento 
na pele, redesenhando a aréola 
mamária e a sobrancelha. 

Gabi ainda realiza a des-
pigmentação de sobrancelhas 
para trabalhos que não tiveram 
resultados satisfatórios. “Eu te-
nho como propósito ajudar essas 
mulheres a se sentirem melhor, 
sem custo nenhum”, disse.

A cada mês, são atendidas 
três mulheres que não têm con-

dições financeiras para arcar o 
procedimento. E para realizar o 
tratamento é feita uma análise em 
todas as mulheres que procuram 
a ajuda. Para poder participar, as 
mulheres devem entrar em conta-
to com a clínica pelo WhatsApp 
e enviar fotos dos seios ou das 
sobrancelhas através do número 
(19) 99863-5143.

Gabi explica a razão pela 
qual decidiu começar com esse 
trabalho voluntário: “Esse meu 
projeto surgiu da vontade de 
ajudar o próximo. Nada no 
corpo é mais feminino que o 
seio, a mama. Essas mulheres 
sofrem um trauma de ter perdi-
do a mama, a cicatriz, e todo o 
tratamento é muito estressante, 
e poder devolver a autoestima 

para elas é algo impagável. Não 
tem preço para devolver o sor-
riso para o rosto de uma pessoa. 
É uma vitória para elas e para 
mim”, revela. 

Desde de 2014 que Gabi 
vem ajudando mulheres a se 
sentirem mais felizes com o cor-

trados mortos na divisa com 
Campinas) também foram 
descartados. Não há nenhum 
caso suspeito.

“Iniciamos a vacinação 
em abril priorizando as áre-
as rurais, já que o mosquito 
transmissor da doença vive 
em áreas de mata. Atualmen-
te 150 mil pessoas já foram 
imunizadas em Indaiatuba, o 
que representa 62,60% da po-
pulação. Nossa meta é chegar 
a 100%”, explicou a diretora 
de Vigilância em Saúde, per-
tencente à Secretaria Munici-
pal de Saúde, Rita de Cássia 
Jiampaulo Ferraz Vaz.

A dose será administrada 
respeitando o horário das salas 
de vacina de cada unidade de 
saúde e a previsão de dispo-
nibilização da vacina. Rita ex-

plica que as UBSs e PSFs têm 
autonomia para definir melhor 
dia ou período para a vacina-
ção contra a febre amarela. “O 
frasco é multidoses e deve ser 
administrado logo após aberto, 
então, para evitar o desperdício, 
o ideal é concentrar um número 
maior de interessados nesta 
imunização em um único dia, 
por exemplo. Recomendamos 
que o cidadão se informe na 
sala de vacina de sua unidade 
de referência sobre o melhor 
dia par receber a imunização 
contra a febre amarela”, expli-
cou. Para receber a imunização 
é necessário comparecer a uma 
unidade portando a carteirinha 
de vacinação.

Aqueles que irão viajar 
para áreas de risco e precisam 
do Certificado Internacional 

de Vacinação ou Profilaxia 
deverão fazer a inscrição 
no site www.anvisa.gov.br/
viajante e, posteriormente 
se dirigir ao Hospital Dia 
“Renato Riggio Júnior”, por-
tando carteira de vacinação 
e documento com foto para 
receber a dose. O certificado 
será entregue no local.

A vacina não será adminis-
trada em pessoas que já rece-
beram uma dose no passado, 
gestantes, crianças menores 
de 6 meses e mulheres que 
estão amamentando até os 6 
meses do bebê. A vacinação 
nos idosos será mediante uma 
avaliação das condições de 
saúde. As pessoas que não po-
dem receber a dose devem se 
proteger com o uso de repelen-
tes e evitar as zonas de mata.

po. Ao total, mais de 70 foram 
beneficiadas pelo trabalho. Atu-
almente o atendimento é feito na 
Avenida Presidente Kennedy, 
mas ainda em novembro, muda-
rá de endereço, e irá para o Sky 
Towers, na Avenida Presidente 
Vargas, nº 3001, Vila Homero.
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Conta de luz e bandeira 
tarifária são reajustadas

Indaiatuba registra saldo negativo de vagas 

AUMENTO EMPREGO

economia

Calendário de pagamento do IPVA 2018 
é definido pela Secretaria da Fazenda
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Imposto pode ser pago à vista com desconto de 3% ou parcelado em três vezes, nos meses de janeiro, fevereiro e março
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Para efetuar o pagamento do IPVA 2018, basta contribuinte se dirigir a uma agência bancária credenciada com o número do RENAVAM

Os proprietários de 
veículos já podem 
consultar as datas de 

pagamento do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) de 2018. 
O Decreto nº 62.889/2017, 
publicado no Diário Oficial 
do Estado no dia 21, fixa as 
datas para o recolhimento do 
imposto e o desconto para 
pagamento antecipado.

Os contribuintes podem 
pagar o imposto em cota 
única no mês de janeiro, com 
desconto de 3%, ou parcelar 
o tributo em três vezes, nos 
meses de janeiro, fevereiro e 
março, de acordo com o final 
da placa do veículo. Também 
é possível quitar o imposto 
no mês de fevereiro, sem o 
desconto.

Para efetuar o pagamen-
to do IPVA 2018, basta o 
contribuinte se dirigir a uma 
agência bancária credenciada 
com o número do RENA-
VAM (Registro Nacional de 
Veículo Automotor) e efetuar 

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
autorizou o reajuste no ta-
rifário anual nas contas de 
luz para consumidores do 
estado de São Paulo. A mu-
dança começou na última 
segunda-feira, dia 23.

Os clientes atendidos 
pela Companhia Piratininga 
de Força e Luz (CPFL), con-
cessionária de Indaiatuba, 
terão um reajuste médio de 
17,28%. A concessionária 
atende cerca de 1,6 milhão 
de unidades consumidoras.

Para calcular o reajuste 
do tarifário anual, a Aneel 
considera a variação de cus-
tos associados à prestação 
do serviço. O cálculo leva 
em conta a aquisição e a 
transmissão de energia elé-
trica, bem como os encargos 
setoriais e atualização dos 
custos típicos da atividade 
de distribuição.

Também terão reajuste o 
estado de Goiás e o Distrito 
Federal.

Mudança
A conta de luz vem acom-

panhada de uma determina-
da bandeira, que indica o 
valor da cobrança extra para 
cada 100 kWh de consumo. 
Para outubro, o Governo 

Na contramão de algumas 
cidades da Região Metropo-
litana de Campinas (RMC), 
Indaiatuba registrou em se-
tembro um saldo negativo 
de 77 vagas. Os dados são 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged) e foram divulgados 

o recolhimento no guichê de 
caixa, nos terminais de auto-
atendimento, pela internet ou 
débito agendado, ou outros 
canais oferecidos pela insti-
tuição bancária.

O prêmio do seguro obriga-

Federal havia anunciado que 
a bandeira vigente seria a 
vermelha patamar 2, a mais 
cara de todas. Até então, o 
Estado nunca havia recor-
rido ao segundo patamar, 
que geraria um custo extra 
de R$ 3,50. Entretanto, a 
União anunciou uma nova 
mudança nesta quarta-feira, 
dia 25, e o valor de R$ 3,50 
para cada 100 kWh, passou 
para R$ 5.

O acionamento da ban-
deira vermelha 2 foi adotado 
devido à baixa vazão das 
usinas hidrelétricas, já que 
as chuvas em setembro fica-
ram abaixo da média.

Com a mudança, a com-
posição de valores ficou da 
seguinte maneira: bandeira 
verde (sem taxa extra); ban-
deira amarela (taxa extra de 
R$ 1); bandeira vermelha 
patamar 1 (taxa extra de R$ 
3); ou bandeira vermelha 
patamar 2 (taxa extra de R$ 
5). Além do segundo pata-
mar da bandeira vermelha, 
também houve aumento na 
bandeira amarela, que caiu 
de R$ 2 para R$ 1.

A bandeira tarifária é a 
mesma para todos os consu-
midores do Brasil, indepen-
dente do estado, consumo 
ou distribuidora.

pelo governo federal. 
Na região, houve 27.841 

contratações e 26.078 demis-
sões no mês passado. Por ou-
tro lado, o Estado perdeu 251 
trabalhadores, com 338.469 
admissões e 338.720 desliga-
mentos.

Apenas quatro cidades 

tório DPVAT deve ser recolhi-
do de forma integral junto com 
a primeira parcela do IPVA ou 
juntamente com a cota única. 
No caso de parcelamento do 
prêmio em três vezes, o que 
somente é permitido para mo-

da RMC tiveram saldo ne-
gativo: Artur Nogueira, com 
sete, Cosmópolis, com 43, 
Engenheiro Coelho, com 11, 
e Indaiatuba, com 40.

O levantamento aponta 
saldo positivo de 71 vagas em 
Americana, 504 em Campi-
nas, 24 em Holambra, 17 em 

tos e similares, vans, ônibus e 
micro-ônibus, as parcelas do 
prêmio devem ser recolhidas 
de acordo com o calendário de 
vencimento do IPVA.

O valor arrecadado com o 
IPVA, após dedução da parce-
la do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação 

(Fundeb), é repartido em meio 
a meio para o Estado e para 
o município de domicílio ou 
residência do proprietário. 
A parcela correspondente à 
quota-parte estadual irá inte-
grar o orçamento anual e será 
destinada às diversas áreas de 
atuação do Estado, tais como, 
saúde, educação, segurança 
pública e infraestrutura.

Confira o calendário de vencimento do IPVA 2018:

Gastos de brasileiros no exterior aumentam em setembro
DESPESAS

Os gastos de brasileiros 
no exterior chegaram a US$ 
1,716 bilhão, em setembro, e 
acumularam US$ 14,145 bi-
lhões nos nove meses do ano, 
informou ontem (26) o Banco 
Central (BC). Os  resultados 
superaram em 32,6% e em 
15,9%, respectivamente, os 
gastos registrados em iguais 
períodos de 2016. As despe-
sas mensais foram as maiores 
para o período desde setembro 
de 2014, quando ficaram em 
US$ 2,377 bilhões.

O chefe adjunto do De-
partamento Econômico do 
BC, Renato Baldini, explicou 
que o dólar mais barato que 
no ano passado estimula as 
viagens ao exterior. Ele acres-
centou que a recuperação da 
economia ainda é gradual e 
deve influenciar as viagens ao 
exterior ao longo do tempo.

“A recuperação da ati-
vidade é um fator que jus-
tifica o aumento dos gastos 
com viagens, mas a taxa de 
câmbio é um fator mais de-
terminante”, disse. Baldini 
disse ainda que não se espera 
grandes variações na taxa de 
câmbio nos próximos meses.

Já as despesas de es-
trangeiros em viagem no 
Brasil ficaram em US$ 407 
milhões, em setembro, e em 
US$ 4,360 bilhões de ja-
neiro ao mês passado. Com 
os gastos de brasileiros no 
exterior maiores que os de 
estrangeiros no país, a conta 
de viagens internacionais 
ficou negativa em US$ 1,309 
bilhão, no mês passado, e 
em US$ 9,785 bilhões, no 
acumulado do ano.

Os dados das viagens in-
ternacionais fazem parte da 

conta de serviços (viagens 
internacionais, transportes, 
aluguel de equipamentos, 
seguros, entre outros) das 
transações correntes. Em 
setembro, o país registrou 
superávit em transações cor-
rentes, que são as compras e 
as vendas de mercadorias e 
serviços e transferências de 
renda do país com o mundo.

O resultado positivo ficou 
em US$ 434 milhões. No 
mesmo mês de 2016, houve 
déficit de US$ 504 milhões. 
No acumulado deste ano, 
as transações correntes re-
gistraram saldo negativo de 
US$ 2,706 bilhões, contra 
US$ 13,590 bilhões em igual 
período de 2016.

A conta de serviços costu-
ma registrar saldo negativo. 
Em setembro, o déficit ficou 
em US$ 2,879 bilhões e nos 

Hortolândia, sete em Itatiba, 
132 em Jaguariúna, 45 em 
Monte Mor, 23 em Morunga-
ba, 88 em Nova Odessa, 346 
em Paulínia, 136 em Pedreira, 
120 em Santa Bárbara d’Oes-
te, 31 em Santo Antônio de 
Posse, 181 em Sumaré, 97 em 
Valinhos e 42 em Vinhedo.

nove meses, em US$ 24,335 
bilhões. Por outro lado, o 
superávit comercial chegou 
a US$ 4,918 bilhões no mês 
passado e a US$ 51,224 bi-
lhões, de janeiro a setembro.

O balanço das transações 
é formado também pela con-
ta de renda primária (lucros 
e dividendos, pagamentos de 
juros e salários) que apresen-
tou saldo negativo de US$ 
1,995 bilhão, em setembro, 
e de US$ 31, 318 bilhões, no 
acumulado do ano.

A conta de renda se-
cundária (renda gerada em 
uma economia e distribuída 
para outra, como doações 
e remessas de dólares, sem 
contrapartida de serviços ou 
bens) ficou positiva em US$ 
390 milhões, em setembro, 
e em US$ 1,723 bilhão, no 
acumulado do ano.
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“Maria Chiquinha Day Spa 
Infantil” do Espaço Fiore
Novo serviço atende crianças e adultos com diversos atendimentos estéticos

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Objetivo inaugura teatro durante a XVIII Mostra de Teatro 
EDUCAÇÃO
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DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Espaço Fiore lança “Maria Chiquinha Day Spay” para crianças e adultos

O Espaço Fiore acaba 
de lançar um novo 
serviço que atende 

crianças e adultos. É o projeto 
“Maria Chiquinha Day Spa” 
que tem como objetivo ofe-
recer diversos atendimentos 
estéticos em um só lugar.

O projeto envolve ma-
nicure, cabelo, maquiagem, 
massagem relaxante além de 
uma cabana e ainda conta 
com Kits adicionais como 
Kit alimentação, Kit de chi-
nelo, entre outros.

De acordo com a proprie-
tária Claudia Santos, a Maria 
Chiquinha pode ser realizada 
no local que o cliente dese-
jar. “O atendimento pode ser 
feito na clínica, a domicilio 
ou em uma chácara parceira 
da Fiore”, explica. “Os ma-
teriais utilizados são todos 
antialérgicos e recomendado 
para crianças”, completa.

O Day Spa tem duração 
de 2 horas à 2h30, de acordo 
com a idade da criança, po-
dendo chegar a até 3 horas 
de atendimento e atende de 
5 a 10 crianças. 

Além disso, o Espaço Fio-
re conta com parceiros para os 
clientes que desejarem reali-
zar noite do pijama, eventos 
fechados como aniversários, 
balada infantil, entre outros.

O Espaço Fiore está lo-
calizado na Rua Almirante 
Barroso, 362, Vila Georgina, 

O Colégio Objetivo In-
daiatuba inaugurou o seu 
Teatro durante a  XVIII 
Mostra de Teatro que co-
meçou na semana passada. 

O teatro possui 250m² 
de área, com palco de 50m², 
capacidade para 202 luga-
res com acentos específicos 
para cadeirantes e obesos, 
além das áreas técnicas de 
camarim, controle de som e 
luz, com excelente acústica. 
O espaço é um sonho antigo 
da mantenedora do Colégio, 
Loide Rosa. “Queríamos um 
espaço nosso, exclusivo para 
as apresentações das turmas 
de teatro e coral e também 
para outros eventos pro-
movidos pela escola, como 
palestras e debates. Essa 
realização demonstra nosso 

Indaiatuba. Para mais infor-
mações (19) 99173-3928. 
Siga o Espaço Fiore nas redes 
sociais pelo www.facebook.
com/espacofioreestetica e 
pelo instagram @espaçofiore.

Espaço
O Espaço Fiore é uma 

clínica com diversos trata-
mentos para estética cor-
poral e facial, além de de-
pilação a laser com cera, 
limpeza de pele, massagem 
terapêutica, acupuntura e 
Day Spa. A clínica também 
traz novidades para seus 
clientes como serviços de 
cabelereiro e manicure.

firme propósito em fazer o 
melhor, sempre!”, comemora.

A XVIII Mostra de Teatro 
contou com 4 noites de apresen-
tações dos alunos das Turmas 
de Teatro do Ensino Fundamen-
tal I ao Ensino Médio.

O Espaço oferece profis-
sionais altamente qualifica-
dos para atender os diversos 
tratamentos que o espaço 
disponibiliza, além de ofertar 
tratamento individual e per-
sonalizado de acordo com a 
necessidade de cada pessoa. 
O atendimento é feito com 
horário agendado após uma 
avalição para a indicação do 
melhor tratamento.

Frutos
O Espaço Fiore é um dos 

premiados no 12º Frutos de 
Indaiá que acontece no dia 24 
de novembro no salão social 
do Clube 9 de Julho.

As noites da Mostra fo-
ram ainda mais especiais 
porque foram solidárias. 
Para assistir aos espetácu-
los, o público trocou um 
convite por um quilo de 
al imento não perecível . 

Escolhido através de pes-
quisa realizada pelo Grupo 
Mais Expressão, o Espa-
ço Fiore é destaque em seu 
segmento. Para Claudia, a 
escolha veio para confirmar 
a qualidade. “Com o prêmio 
tive a certeza que estamos no 
caminho certo e estou muito 
satisfeita com a indicação. E 
estamos nos aperfeiçoando 
para melhorar cada vez mais 
o nosso atendimento”, disse.

Claudia ainda conta que a 
expectativa é grande. “Estou 
muito ansiosa e feliz para o 
grande dia. Tenho muita gra-
tidão a todos que votaram no 
Espaço Fiore”, agradece.

Somente nas duas primeiras 
noites foram arrecadados 
mais de 350kg de alimentos. 
A doação beneficiará a Cre-
che Beato José de Anchieta, 
que atende 200 crianças de 
4 meses a 4 anos. 

Teatro do Objetivo - novo espaço para apresentações de teatro, coral e paletras
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Fiscalização apreende 
produtos vendidos 
por ambulantes
O setor foi acionado pela guarda após denúncias de moradores e comerciantes
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Receita Federal realiza a maior apreensão de 
cocaína do ano no Porto de Santos 

Guarda Civil realiza 
acompanhamento no 
bairro Morada do Sol

Alunos destaque do Proerd 
e Viver recebem certificadoAPREENSÃO

PATRULHAMENTO

CERIMÔNIA

A abordagem foi feita na esquina da Rua Humaitá com a Rua Oswaldo Cruz

Indivíduo foi conduzido até a delegacia de polícia 

Ação entre a Alfândega de Santos e a Aduana Francesa evita o embarque 
de cocaína em navio com destino à Europa                 

O Departamento de 
Fiscalização da 
Prefeitura de In-

daiatuba apreendeu 1.200 
utensílios domésticos, en-
tre baldes e bacias, na noi-
te de quinta-feira (19), em 
operação conjunta com a 
Guarda Civil na região cen-
tral da cidade. O setor foi 
acionado pela guarda após 
denúncias de moradores e 
comerciantes alegando que 
estariam sendo coagidos 
a comprar os produtos por 
vendedores ambulantes 
que percorriam a cidade em 
uma van. Eles não possuíam 
alvará para comercializa-
ção no município nem nota 
fiscal da mercadoria encon-

trada no veículo, com valor 
estimado em R$ 12.887,00.

A abordagem foi feita 
na esquina da Rua Humaitá 
com a Rua Oswaldo Cruz 
por volta das 22h. No veí-
culo, com placa de Bauru, 
haviam dez pessoas, todas 
com passagem pela polícia. 
Eles foram levados para a 
delegacia para prestar escla-
recimentos e liberados em 
seguida. Foram aplicadas 
duas autuações no valor de 
R$ 75,19 Ufesps (Unidade 
Fiscal do Estado de São 
Paulo) cada, que correspon-
dem a R$ 3.770. 

Denúncias podem ser 
feitas para a Guarda Muni-
cipal no 153 ou diretamente 
no Departamento de Fiscali-
zação pelos telefones 3834-
9342 ou 3834-9343.

Na tarde de terça-feira, 
dia 24, a viatura 089 realizou 
o acompanhamento de uma 
moto twister de cor vermelha 
por algumas ruas do bairro 
Morada do Sol. Durante o 
patrulhamento, os Guardas 
Civis resolveram abordar um 
indivíduo que ao ver a viatura 
aumentou a velocidade da 
moto. Ao receber o sinal de 

A atuação em coopera-
ção entre a Alfândega da 
Receita Federal do Brasil 
do Porto de Santos e a Adu-
ana Francesa, frustrou, no 
último dia 23, a tentativa 
de envio ao exterior de 32 
bolsas, contendo, aproxima-
damente, 936 kg de cocaína. 

A droga estava acondi-
cionada dentro de duas uni-
dades de carga (contêineres) 
em um carregamento de 
folhas de pasta de celulo-
se, cujo destino final seria 
o Porto de Le Havre, na 
França. 

Esta foi a maior apreen-
são de cocaína do ano e foi 
possível graças à atuação 
dos auditores-fiscais e ana-
listas-tributários da Divisão 
de Vigilância e Controle 
Aduaneiro da Alfândega da 

parada o motociclista evadiu-
-se da viatura.

Acompanhado por algumas 
ruas o indivíduo acabou detido. 
Além de não ser habilitado, 
em revista pessoal, os Guardas 
localizaram em seu bolso duas 
porções de maconha. 

O motociclista foi condu-
zido até a delegacia de polícia 
para apreciação do delegado.

Receita Federal do Brasil 
do Porto de Santos, com 
a colaboração da Aduana 
Francesa, que forneceu in-
formações que ajudaram na 
seleção das cargas. 

Suspeita-se do emprego 
da técnica criminosa conhe-
cida por “rip-off loading”, 
na qual a droga é inserida 
em uma carga regular, sem 
o conhecimento do seu pro-
prietário. 

Atendendo as atribuições 
e prerrogativas legais de 
cada órgão, a droga apreen-
dida foi entregue à guarda 
da Delegacia de Polícia Fe-
deral de Santos, que prosse-
guirá com as investigações. 

Com esta apreensão, já 
foram localizadas quase 10 
toneladas de cocaína neste 
ano. 

AGRESSÃO

Uma briga envolvendo um 
casal pela Rua 12 no Jardim 
João Pioli mobilizou a Guar-
da Civil de Indaiatuba e uma 
Ambulância da prefeitura.

De acordo com um Guar-
da, eles foram informados que 
uma pessoa estava ferida a 
golpes de faca, e rapidamente 
a guarnição se deslocou para o 

Briga de casal termina a facadas
local juntamente do serviço 
de emergência municipal. 
Ficou constatado que uma 
das vitimas foi ferida na 
região do pescoço e avalia-

do pelos socorristas, mas 
não houve a necessidade  
de ser socorrida. A guarda 
Civil fez o atendimento da 
ocorrência.

Guarda Civil detém menor 
com droga

ENTORPECENTE

Durante o patrulhamen-
to no Bairro Jardim Carlos 
Aldrovandi na manhã da se-
gunda-feira (23), os Guardas 
Civis integrantes da viatura 
046 visualizaram quando dois 
indivíduos jogaram um estojo 
no chão e saíram correndo 
assim que a viatura entrou na 
Rua Santo Expedito. 

De imediato os Guardas 
Civis desembarcaram da via-
tura, recolheram o estojo e 
correram atrás do indivíduo 
que havia jogado o estojo fora, 

logrando êxito em abordar o 
indivíduo a 2 quarteirões de 
onde eles estavam.

Dentro do estojo os Guar-
das encontraram 49 tubetes 
de cocaína, um pedaço de um 
tablete de maconha, 19 por-
ções de maconha prontas para 
a venda e 4 pedras de crack.

Na delegacia de polícia o 
menor confessou ao delegado 
estar traficando naquele local. 
Foi confeccionado um bole-
tim de ocorrência e o menor 
liberado ao seu responsável.

Na manhã de sexta-feira 
(20), a Guarda Civil de Indaia-
tuba realizou uma cerimônia 
para entrega dos certificados dos 
alunos destaques do Programa 
Proerd e Viver.

A cerimônia contou com a 
presença do chefe de Gabinete, 
Fábio Conte; do secretário de 
Segurança Publica de Indaiatu-
ba, Alexandre Guedes; do se-
cretário Municipal de Governo 
e coordenador do Programa Vi-
ver, Renato Stochi, do vereador 
Januba, representando o Presi-
dente da Câmara Municipal, 
do Comandante da 4ª CIA da 
PM, Capitão Alexandre Valério 
de Freitas, do 1º Tenente PM 

Sócrates Guimarães Portela, do 
Secretário Adjunto de Seguran-
ça Pública de Indaiatuba, Sandro 
Bezerra Lima, da diretora da 
Guarda Civil de Indaiatuba, Ma-
rilsa Souza, do Diretor Interino 
da Guarda Civil, Mario Sergio 
Zombini, do Diretor de gestão 
Estratégia, Mário Vagner de 
Lima Luz e do chefe da Divisão 
Administrativa da Guarda Civil 
de Indaiatuba, Inspetor Daniel 
Bueno, da Diretora do Progra-
ma VIVER, Kelly Pazini, do 
Presidente do COMAD, Gerson 
Vierira e representando a Secre-
taria da Educação, a Professora 
Jacimara Martins de Mirada e 
Maria Eliane Faccio Valezin.
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Projeto do América traz oportunidade para goleiro especial
REALIZAÇÃO

Wagner junto com o time do América que realiza o sonho de ser goleiro profissional

DIVULGAÇÃO

Primeiro circuito esportivo 
jovem acontece amanhã THOR: RAGNAROK - Lançamento  -  Aventura / Ficção  -  Classificação: 12 anos  

-  130 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   15h50  /  18h45  /  21h40
Polo Shopping: Quinta (26)  e  Sábado (28):   17h30. Sexta (27),  Domingo (29),  Segunda 
(30)  e  Terça (31):   17h30  /  20h30. Quarta (1º):   14h00 (Cinematerna)  /  17h30
3D - LEGENDADO  -  Atenção especial aos dias de exibição desta versão
Polo Shopping: Quinta (26),   Sábado (28)   e   Quarta (1º):   20h30
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   17h05
Polo Shopping: Quinta (26),  Sexta (27),  Segunda (30),  Terça (31)  e  Quarta (1º):   18h35. 
Sábado (28)  e  Domingo (29):   14h35  /  18h35
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26),  Sexta (27),  Segunda (30),  Terça (31)  e  Quarta (1º):  
20h00. Sábado (28)  e  Domingo (29):   14h10  /  20h00
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   15h30  /  21h30
...................................................................................................................................................
CAFÉ - UM DEDO DE PROSA - Sessão do Cineclube Indaiatuba - Após a exibição 
debate com o diretor do filme Maurício Squarizzi
Documentário / Animação -  Classificação 10 anos  -  72 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Terça (31):  19h40. *Atenção: para o Cineclube os ingressos tem preço de 
R$ 12,00 para o público em geral. Maiores de 60 anos pagam ingresso promocional a R$ 6,00
...................................................................................................................................................
TEMPESTADE - PLANETA EM FÚRIA - 2ª semana  -  Ação  -  Classificação 12 
anos -  109 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Segunda (30)   e   na Quarta (1º): 19h25. *Excepcionalmente 
na terça (31), não será exibida esta versão
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Segunda (30)   e   na Quarta (1º):   16h35
Terça (31):   16h35  /  19h25
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   21h55
...................................................................................................................................................
DE VOLTA PARA CASA - 2ª semana  -  Comédia Romântica  -  Classificação 12 anos 
-  97 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26)   e  de  Sábado (28)  a  Quarta (1º):  19h05
*Excepcionalmente na sexta (27), não haverá sessão deste filme
...................................................................................................................................................
ALÉM DA MORTE - 2ª semana  -  Suspense  -  Classificação 14 anos -  108 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   21h20
...................................................................................................................................................
ENTRE IRMÃS - 2ª semana  -  Drama  -  Classificação 14 anos -  166 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (26)  a  Segunda (30)   e   na Quarta (1º):   19h40
*Excepcionalmente na terça, dia 31, não haverá sessão deste filme
...................................................................................................................................................
COMO SE TORNAR O PIOR ALUNO DA ESCOLA - 3ª semana  -  Comédia  -  
Classificação 14 anos -  105 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (26)   e   de  Sábado (28)  a  Quarta (1º):   17h05  /  20h00. Sexta 
(27):  15h10
................................................................................................................................................
AS AVENTURAS DO CAPITÃO CUECA - O FILME - 3ª semana  -  Animação / 
Aventura  -  Classificação livre -  89 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sábado (28):  16h35. Domingo (29):   14h35  /  16h35
..................................................................................................................................................
.A MORTE TE DÁ PARABÉNS - 3ª semana  -  Suspense / Terror  -  Classificação 14 
anos -  96 minutos
LEGENDADO*
Polo Shopping: Quinta (26),  Sábado (28),  Domingo (29),  Segunda (30)   e   na  Quarta 
(1º):  18h55. *Excepcionalmente na sexta (27)  e  na terça (31), não será exibida esta versão
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (26),  Sábado (28),  Domingo (29),  Segunda (30)   e   na  Quarta 
(1º):  21h10. Terça Top (31):  18h55  /  21h10. *Excepcionalmente na sexta (27), não será 
exibida esta versão
...................................................................................................................................................
PICA-PAU - O FILME - 4ª semana  -  Comédia  -  Classificação livre  -  84 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (26),  Sexta (27),  Segunda (30),  Terça (31)  e  Quarta (1º):  16h00. 
Sábado (28)  e  Domingo (29):   14h10  /  16h00
...................................................................................................................................................
LINO - UMA AVENTURA DE SETE VIDAS - 8ª semana  -  Animação  -  Classificação 
livre -  93 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (26)  a  Quarta (1º):   17h30
Polo Shopping: Somente  Sábado (28)  e  Domingo (29):   15h00
..................................................................................................................................................

CINEMA

O Circuito será realizado em cinco polos esportivos e terá diversas atividades

TABELÃO
18º CAMPEONATO LIGA REG. AIFA DE 

FUTSAL GR MARQUINHOS 2017

Semifinal amanhã, dia 28, no Ginásio da Sol-Sol
Horário Times                                                                 Divisão
15:30	 Klorofila	Futsal	X	S.	Chance/Extintuba	 3°
17:00			 Zenit	Futsal		X	Barcemilona	Futsal	 3°

Rodada amanhã, dia 28, Ginásio da Sol-Sol

Horário Times                                                  Divisão
12:50	 Tapiratiba/	LBC	X		Cebi/VM	 2°
13:50	 Tenis	De	Ouro	X	PQE	Indaia	 2°
14:40	 Sol-Sol	X	Kautela/Bonatelha	 1°

Polos Esportivos
Centro Esportivo do Trabalhador (Av. Conceição, 1885 cidade nova)
voleibol – basquete – handebol – capoeira – runners – futebol de campo
Parque Corolla	(Rua	Serafim	Gilberto	Candello,	s/n.	Jd.	Morada	do	Sol)
futsal - karatê 
Centro de Lutas João Pioli	(Rua	Antônio	Magnusson,	82	-	João	Pioli)
jiu-jitsu 
Quadra 23	(Rua	Antônio	Brunetti,	s/n	–	Praça	Darcy	Barnabé	–	Jd.	Morada	
do Sol) ginástica de trampolim - ginástica geral 
Quadra de Tênis Parque Temático (Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 
s/n.		Jd.	Esplanada)	tênis	de	campo

O I Circuito Esportivo 
Jovem será realizado 
amanhã, dia 28, das 

9h às 11 horas e é promovido 
pela Prefeitura de Indaiatuba. 
O evento está dentro do ca-
lendário esportivo do Projeto 
Juventude Esportiva da Se-
cretaria de Esportes. O projeto 
atende adolescentes e jovens de 
16 a 21 anos com aulas em 14 
modalidades esportivas em 10 
núcleos esportivos da cidade.

O Circuito será realizado 
em cinco polos esportivos e 
terá atividades de voleibol; 
basquete; handebol; capoeira; 
corrida; futebol de campo; fut-
sal; karatê; jiu-jitsu; ginástica 
de trampolim; ginástica geral 
e tênis de campo. Informações 
(19) 3825-6281.

Os alunos já participantes 
do Projeto Juventude Espor-
tiva terão a oportunidade de 

A equipe América de fute-
bol amador realiza o sonho de 
um goleiro especial. Wagner 
Segala Fernandes, 35 anos, 
portador de problemas mentais 
tem o sonho de ser goleiro pro-
fissional e o América propor-
ciona esta oportunidade a ele.

convidar um amigo dentro 
da faixa etária (16 a 21 anos) 
para participar do evento. 
Acontecerão disputas de jogos 
em forma competitiva, aulas 
abertas, aulas demonstrativas 
e apresentações de grupos 
convidados. Um dos objeti-
vos é proporcionar a outros 
adolescentes e jovens a opor-
tunidade conhecer o Projeto. 
A participação no evento será 

Vagner Fernades, pai de 
Wagner conta que sempre pro-
curou um lugar que seu filho 
pudesse exercer o seu sonho. 
“O sonho dele é ser goleiro e 
então conheci o Toni que me 
apresentou o América”, conta. 
“Todo final de jogo o meu filho 

VAGNER FERNANDES

O projeto atende adolescentes e jovens de 16 a 21 
anos com aulas em 14 modalidades esportivas

mediante a doação de 1 litro 
de leite que será destinado 

ao Funssol (Fundo Social de 
Solidariedade de Indaiatuba).

entra no jogo e fica dois, três 
minutos como goleiro. O time 
até improvisa um pênalti para 
que ele defenda”, completa. 

Wagner estuda no Projeto 
Gente Eficiente, projeto de-
senvolvido e realizado pela 
Prefeitura, e atende pessoas 

especiais com o objetivo 
da capacitação profissional 
e inserção no mercado do 
trabalho, valorização e estí-
mulo da autoestima da pes-
soa com deficiência. Wagner 
faz parte do projeto há cinco 
anos. “No projeto meu filho 
aprendeu a ler com o auxilio 
dos voluntários”, conta.

Já no América faz quatro 
anos que Wagner participa 
dos jogos. “Os times que 
jogam contra se encantam e 
sensibilizam com a história 
dele e dão toda possibilida-
de para ele participar”, disse 
Toni, diretor de Patrocínio.

Para Toni é um orgulho 
poder realizar o sonho dele. 
“A maioria dos jogadores 
moram no bairro Mercedes 
e nisso conheci o Vagner, 
pai, e partir disso ele trouxe 
seu filho pra jogar com a 
gente”, finaliza.

Rodada amanhã, dia 28, Ginásio Carlos Aldrovandi
Horário Times                                                 Divisão
12:50	 Clube	9	De	Julho	X	U.	Audax/ESC.	Atenas	 2°
13:50	 Bvb	Desp.	Pacheli		X	Carvalhada	Futsal	 2°
14:40	 R5/Salg.	Neves	X	Juventus	Real	Mala	 2°
15:30	 S.	Grillos/Tam.	Tintas	X		Flamengo/Desp	Marq	 1°
16:20	 A.	Oliveira/C.	Carnes	Lorenzo	X	União	Tribuna	A	 1°
17:10	 N.A	XII	Junho	X	ML.	Infor/Drog	Unifarma	 1°
18:00	 UniãoTribuna	B		X		MeninosG.5	 1°	

COPA WALTER PIMENTEL
Semifinal, domingo, dia 29
Horário                   Campo           Time
09:00																							Osan															Desportivo	O.	X	Unidos	Corolla
11:00																							Osan															Unidos	RZ						X			Atlético	Paulista



Esta semana é promissora para as finanças do Aria-
no, principalmente se estiver engatilhlado em uma 
sociedade ou parceria. É um bom momento para 
melhorar contatos comerciais. Sua vida social pode 
de repente ficar intensa e gerar novas amizades. As 

amizades antigas podem ser renovadas.

A semana marca um período, que durará algumas 
semanas. O nativo estará mais magnético e atraente, 
e isso resultará em uma maior atração pelas pessoas 
e sua vida social ficará intensificada. A vida profis-
sional fica também em destaque e o nativo tem pos-
sibilidades de ganhos em seus projetos profissionais 
e planos de carreira.

A semana aponta para a saúde e para o trabalho do 
nativo, ao mesmo tempo o geminiano pode querer 
planejar viagens. Além disso, pessoas que moram 
longe ou estrangeiros podem vir até o nativo e pos-
sivelmente provocar algumas dificuldades em seu 

relacionamento. Necessita filtrar as informações nesse momento 
e ter calma nas relações, principamente as familiares.

O canceriano pode querer buscar por estes dias muitos 
prazeres ou gastos com jogos, e diversões podem 
ocorrer. Entretanto, ele estará mais mergulhado em 
si mesmo, podendo até haver discussões familiares. 
Uma forte limpeza em seus valores pessoais pode 
ocorrer nesse período, sentir desejos de deixar para 
trás pessoas e situações que já não fazem mais sentido.

Os irmãos e parentes do leonino podem se fazer presentes 
nessa semana e seus relacionamentos familiares e vida 
doméstica ganham destaque. Pode ter dissabores nos re-
lacionamentos superficiais. Por outro lado, há um desejo 
de ficar mais em casa com sues pais ou com sua familia, 
podendo vir a receber as pessoas dentro de casa. É possí-

vel que termine ou comece uma situação que precisava ser reformada.

Essa semana ainda permanece aquela em que o nativo 
tende a gastar muito, pois estará renovando a maneira de 
ajustar seus ganhos. Seus valores pessoais sofrem reno-
vação. Seus gastos podem ser bem elevados, portanto, 
evite gastar com coisas sem grande importância. Novos 
contratos estão para ocorrer ou irá concluir esses acordos 
e negociações. Mente em renovação.

Sua vida material e financeira sofre uma agitação. É 
possível que o nativo tenha que segurar as pontas e 
controlar seu cônjuge ou sócio, mas corre o risco de 
gastar com seu trabalho e com sua saúde. Por outro 
lado, o dinheiro pode entrar facilmente em sua vida 

nesse período. Em termos de vida social, suas amizades são reno-
vadas, e novas podem surgir.

O escorpiano tem por estes dias uma possibilidade 
de benefícios que a vida pode trazer para ele. Apesar 
disso, o nativo estará se sentindo isolado e um pouco 
sozinho no contexto em que vive. Sua vida doméstica 
e seus relacionamentos familiares tendem a melhorar 
ou chamar a atenção para alguma coisa importante.

Semana focada em sua vida emocional. Esse é um 
momento que pede um maior envolvimento com 
sua interiorização e reflexão, pois o nativo precisa 
deixar para trás pessoas e situações que não fazem 
sentido em sua vida. Sua vida social fica agitada e 
ao mesmo tempo, o nativo quer ficar sozinho para 

avaliar as coisas dentro de si. Risco de discussões com amigos.

Problemas pessoais podem acabar afetando a cabeça 
do nativo ou situações familiares estão ocupando todo 
o momento seu dia. Por outro lado, qualquer  trabalho 
em equipe pode ser facilitado. A mente do Capricorniano 
estará focada em desenvolvimento de novos projetos.

Ganha destaque a vida profissional do aquariano. 
Uma sociedade pode ser feita nesse período, ou o 
nativo se verá envolvido nos assuntos de seu sócio 
ou conjuge. Sua carreira pode crescer muito por 
estes dias. Irmãos e parentes podem estar viajando 
ou indo para longe.

Momento de renovação de seus valores pessoais. 
Pode ser que haja riscos de gastos e o nativo tem que 
evitar consumos desnecessários, pois o momento 
pede que saiba usar seus recursos. Trabalho sendo 
renovado, ou há modificações nele em andamento.
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cultura e lazer

AIO promove Exposição 
de Orquídeas na cidade
Evento acontece nos dias 3, 4 e 5 de novembro, no Clube 9 de Julho, com entrada gratuita

DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br

AIO

GUILHERME LIBERALESSO

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

Feira de Vinhos Nacionais e 
Importados de acontece em 
novembro

EXPOSIÇÃO

Horóscopo de 27/10 a 02/11 Por	Alex	Costa	Guimarães

Feira é uma dos principais eventos de vinho da cidade

Bandas se apresentarão a partir das 15h no Parque Ecológico

Exposição acontece de 3 a 5 de novembro e conta com duas palestras sobre Cultivo Básico das Orquídeas

A Associação Indaia-
tubana de Orquídeas 
(AIO) realiza nos 

dias 3, 4 e 5 de novembro 
a 5ª Exposição Nacional de 
Orquídeas de Indaiatuba. O 
evento acontece no Clube 9 
de Julho com entrada gratui-
ta, porém pede-se um litro 
de leite ou óleo para doação. 
Cada doação será trocado 
por uma muda de orquídea 
(número limitado).

O organizador do even-
to, Marcos Scarpa, diz que 
espera arrecadar o mesmo 
que no ano passado. “Assim 
como em 2016, a exposição 
terá um fim social. Na outra 
edição arrecadamos mais de 
1100 litros de leite. Este ano 
a expectativa é de arrecadar 
mais de 1200 litros”, disse.

A 3ª Feira de Vinhos Na-
cionais e Importados de In-
daiatuba acontece nos dias 
10 e 11 de novembro no 
Ópera Espaço de Evento. Na 
sexta-feira, dia 10, o even-
to acontece a partir das 19 
horas. No sábado, dia 11, a 
partir das 14 horas.

Os ingressos podem ser 
adquiridos por R$ 80 pelo 
site www.trattoriadovinho.
com.br, pelo número (19) 
3801-1545 ou na Trattoria do 
Vinho, na Avenida Visconde 
de Indaiatuba, nº 890, Jardim 
América. Os ingressos são 
limitados e dão acesso para 
os dois dias de evento.

No dia  os  vis i tantes 

Ainda segundo Scarpa, 
a expectativa é grande para 
mais uma edição da expo-
sição. “O público esperado 
para esta edição é de 5 a 7 
mil pessoas”, comenta.

O evento que tem início 
no dia 3, sexta-feira, com a 
abertura da exposição a par-

ganharão uma taça e uma 
pulseira que dará acesso à 
degustação em todos os ex-
positores.

Na feira haverá variados 
tipos de vinho, além de um 
buffet com queijos, aperitivos 
e pães com patê e azeites 
para acompanhar os vinhos 
degustados.

Estarão disponíveis vi-
nhos brancos, tintos, roses e 
espumantes. Lembrando que 
os vinhos estarão com preços 
promocionais.

O Ópera Espaço de Even-
to está localizado na Avenida 
Eng. Fábio Roberto Barnabé, 
215, Vila Nossa Senhora 
Aparecida.

tir das 17 horas e a visitação 
segue até às 20h. Neste dia 
serão vendidas plantas das 
9h às 20h. No sábado, dia 
4, a visita ocorre das 9h às 
20h. Às 16h será promovida 
uma palestra sobre o “Cul-
tivo Básico de Orquídeas”. 
Para o domingo, dia 5, a 

visitação continua das 9h 
até as 17h, quando será o 
encerramento. Às 10h tam-
bém acontece mais uma vez 
a palestra “Cultivo Básico 
de Orquídeas”.

O Clube 9 de Julho está 
localizado na Avenida Pre-
sidente Vargas, 2000.

Eliminatórias do Festival 
de Rock continua neste 
final de semana 

MÚSICA

      As eliminatórias da 
15ª dição do Festival de 
Rock de Indaiatuba continu-
am amanhã (28) e domingo 
(29), a partir das 15h, em 
palco montado próximo à 
concha acústica, no Parque 
Ecológico. O regulamento 
completo está disponível 
no site www.indaiatuba.sp.
gov.br. Mais informações 
pelo e-mail  cultura04@
indaiatuba.sp.gov.br e te-
lefones (19) 3875-6144 ou 
(19) 3825-2056.  

Para este ano 107 ban-
das tiveram suas inscrições 
efetivadas e os participantes 

são de diversas cidades da 
região e do Estado de São 
Paulo. A final do evento 
contará com apresentação 
gratuita da banda Sepultura 
e será realizada dia 18 de 
novembro, a partir das 15h, 
próximo à concha acústica, 
no Parque Ecológico. Os fi-
nalistas do Festival de Rock 
receberão premiação em 
dinheiro, sendo R$ 5.500 
para o primeiro colocado, 
R$ 4.000 para o segundo, 
R$ 3.000 para o terceiro, 
R$ 1.500 para o melhor 
intérprete e R$ 1.500 para 
a melhor composição.

ELIANDRO FIGUEIRA
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boanerges gonçalves
atendimento@maisexpressao.com.br Visite nosso site: maisexpressao.com.br/social/boanerges-goncalves/

Irmã	Guio	Ratti,	comemorou	mais	um	ano	de	vida	no	dia	24.	
Seus	filhos	João	Paulo	e	Daniela	e	seu	esposo	João	Ratti	
Netto desejam muita saúde e muitos anos de vida. Parabéns!

Alunos	do	Objetivo	finalistas	da	Olimpíada	Paulista	de	Física

Erick Blank, Isabella Penna, Clara de Oliveira, Sarah Osorio 
comemorando o aniversário no Colégio Montreal

Enzo Augusto, Daniel Perini, Heitor Ferreira e Henrique 
Cologni comemorando o aniversário no Colégio Montreal

Habraão,	Prof	Luiz	Carlos,	Felipe	e	Jonas	Toró	em	Cotia,	no	
CT do São Paulo

Equipe Chatubatech vencedora do 4º Torneio Interno de 
Robotica	LEGO	do	Colégio	Meta

A	abertura	oficial	acontecerá	no	dia	9	às	19h30.	A	APAE	Indaiatuba	
realiza	de	9	a	12	de	dezembro,	no	Pavilhão	da	Viber,	a	18ª	Feira	
da	Bondade.	A	edição	2017	reunirá	92	boxes	nos	mais	variados	
segmentos	comerciais,	como	vestuário,	acessórios,	decoração,	
artesanato e gastronomia (doces portugueses e vinhos), além 
de uma praça de alimentação com produtos comercializados 
por outras instituições. No domingo (12), a partir das 12h, haverá 
uma Paella Caipira produzida ao vivo pelo chef David De Cesare 
e	contará	com	show	de	Keké	Oliveira	e	Guilherme	Souza.	Os	
convites para o almoço já estão sendo vendidos a R$30 (bebidas 
à parte) no Departamento de Eventos da APAE.

Na manhã do dia 25, os estudantes de arquitetura da 
Faculdade	Max	Planck	receberam	premiações	por	seus	projetos	
desenvolvidos. Toda a proposta foi organizada pela Loja Ponto 
Final, Revista D’Ávila, Roca Brasil e Lourdes Abbade. Ademais, 
as	empresas	Aline	Vidros,	André	Manzano	–	Móveis	Planejados,	
Integra	Construtora,	Max	Gesso	e	Studio	Lumiere	também	são	
parceiras do projeto.

O Boteco do Barão abre a programação de novembro ao som 
de	um	repertório	dançante	e	repleto	de	nostalgia.	A	casa	recebe	
na	próxima	quarta-feira,	1º	de	novembro,	véspera	de	feriado,	a	
Banda	Brexó,	que	animará	a	noite	com	canções	das	décadas	
de 1960 a 1990. O show inicia a partir das 21h e os convites já 
estão	à	venda.	O	1º	lote	de	convites	já	está	disponível	ao	valor	
de R$10. Outras informações ou reserva de mesa podem ser 
obtidas pelo WhatsBarão no (19) 99777 4787. Mais informações 
pelo telefone (19) 2516 6220, a partir das 17h30.

Noite de segunda feira 23, deliciosa degustação na HOPS Tap 
House, casa cheia com autoridades e imprensa, para degustar 
algumas cervejas artesanais e alguns pratos bem especiais, 
atendimento de primeira, serviço impecável, tudo de muito bom 
gosto,	os	donos	extremamente	simpáticos	e	atenciosos	com	
todos, vale a pena passar por lá.

A BLOOm Lingerie realizou na noite do dia 19, o LANÇAMENTO 
da COLEÇÃO MODA PRAIA 2018, O evento marca o 
Lançamento	de	Verão	2018	das	marcas	Belles,	Calvin	Klein,	
M’Lev, Salsa e Sizely.

Rotary Cocaes- Na tarde do dia 21, aconteceu na Câmara 
Municipal de Indaiatuba, a festiva de encerramento do concurso 
de redação “Preserve o Meio Ambiente”. O evento foi realizado 
pelas Cônjuges dos clubes de Rotary de Indaiatuba, o Rotary 
Indaiatuba,	o	Rotary	Votura,	o	Rotary	Cocaes	e	o	E-Club	do	
Rotary Distrito 4310, com a ajuda dos rotarianos de todos os 
clubes. Foram escolhidas as melhores redações das Escolas 
Estaduais de Indaiatuba. Ao todo vinte alunos foram premiados, 
notou-se	a	ausência	da	Escola	D.	José	de	Camargo	Barros	
e seus alunos. Parabéns as cônjuges, e um especial a Alair 
Lelli que foi a responsável pela organização do concurso. 
Um	agradecimento	especial	a	Linda	Barbara	Zumbini,	minha	
fotografa neste evento, beijos querida.

Rotary	Salto:O	GA	Sergio	Lelli	e	a	companheira	Alair	Lelli	estiveram	
na festiva do Projeto de Educação Básica Preserve o Meio 
Ambiente em Salto, na noite do dia 24/10. 774 crianças envolvidas 
no Projeto. Foi lindo demais! Missão cumprida desse projeto.

O	deputado	estadual	Rogério	Nogueira	oficializou	sua	união	com	a	
advogada Sabrina Souza nesta quarta-feira, dia 25. O casamento 
ocorreu	no	cartório	de	Indaiatuba.	O	casal	espera	uma	filha.
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novidades atendimento@maisexpressao.com.br Sônia Fonseca

Cortina

Rodízio de Mini Burgers

Coleção Bromélia - Center Noivas Drive Thru da Casa da Esfiha é inaugurado

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

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

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 A Nova Loja oferece o que há de mais moderno em vestidos 
de noiva. Tecidos nobres, com transparência, muita renda, 
cetim,	brilho	e	pedrarias.	Confira	a	nova	coleção	primavera/verão	
Bromélia com caimento impecável, simplesmente deslumbrante. 
Para quem vai casar é a melhor opção e ainda você pode alugar 
ou comprar. E para as madrinhas dê uma espiada na última 
coleção	moda	festa	com	as	tendências	e	lindissímas	cores.	Vá	
conferir de perto. Demais! WhattsApp 9.9540-8836 e 3875-1760.

Não	perca	o	tão	famoso	rodízio	de	mini	burgers	que	está	fazendo	
o maior sucesso, com 5 sabores do melhor hambúrguer artesanal 
em versões mini A VONTADE e fritas para se esbaldar por R$39,90 
por pessoa, toda quinta-feira a partir das 18h. Convide seus amigos 
para	 bater	 papo	 e	 saborear	 essas	 delícias.	 Vale	 ressaltar	 que	
diariamente	no	almoço	maravilhosos	pratos	executivos	e	à	la	carte	
com	surpreendentes	pratos	com	carnes,	aves,	peixes	e	massas.	Já	
na	sextas	e	sábados	incríveis	lanches	e	porções	diversas.	Sábado	
com	música	ao	vivo,	com	pop	e	rock	clássico.	Vale	a	pena	conhecer	
na Avenida Conceição, 250 - Fone: 2516-1289. Bom demais!

Belo trabalho da A Nova Loja Moda Atual, vestindo todos os 
padrinhos e os noivos Tais Barros Dias e Cristiano Priant das 
Neves. Felicidade sempre!

Foi	no	último	dia	23	a	inauguração	do	Drive	Thru	da	Casa	da	Esfiha.
Uma	 linda	 obra,de	muito	 bom	gosto,com	muito	mais	 facilidade	 e	
agilidade	 	 no	 atendimento	 aos	 seus	 clientes.Você	 pode	 fazer	 o	
seu pedido no drive ou  num espaço super aconchegante com 
balcão,	banheiros,	empório		e	mesinhas	para	melhor	acomodação	e	
estacionamento	para	15	carros.	Oferecem	todos	os	tipos	de	esfiha,		
kibe,coxinha,fogaça,	mini	 burguer,	 saladas,prato	 combinado	 de	
patês, babaghannuj, homus, coalhada seca, vários  tipos de combos, 
sobremesas  e refrigerantes. O drive está  na Av Eng.Fabio Roberto 
Barnabé		esquina	com	Rua	Tocantins-	Vl	Almeida.	Atende	de	domingo	
à	quinta,		das	10h	às	24h	e	sextas	e	sábados,	das	10h	às		24:30	h.	
O lugar  certo que faltava na cidade. Parabéns  Hélio  e Rubens, 
sucesso!!!!	Vale	a	pena	conhecer!!!

Novidade: Nutella Caipira

O lindo 
pastor 
alemão 
Netuno do 
proprietário 
Eder  
Bruzadelli 
indo para 
seu banho 
e tosa na 
Clínica	
Veterinária	
Bicho Amigo

Cesar,	Germano,	Samuel	e	André

Marcio,	Fernando	e	Jeff	

Mauro, Evandro e Michael

Marco Aurelio e Frederico
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Quando o assunto é harmonização entre vinho e comida sempre 
desperta curiosidades entre os amantes de vinhos e iniciantes. 

É importante destacar que a falta do conhecimento sobre o Vinho 
e ingredientes de comida, pode ate se tornar uma tarefa difícil gerar 
harmonização. 

 Mas a boa noticia é que à medida que aprendermos sobre as carac-
terísticas do vinho e do prato a harmonização será uma questão fácil.

A harmonização não é uma ciência exata, pois lidamos com diversos 
paladares pessoais, mas se obedecer algumas regras básicas, o resultado 
é que encontraremos a sinergia entre ambos.

Mas em tudo requer um esforço para o aprendizado. 
A harmonização de vinhos é a arte de combinar os diversos tipos 

e variedades de vinhos com a gama de comidas e refeições oferecidas 
por bares, restaurantes e até mesmo feitas em casa. 

Essa arte, então, leva o nome de Enogastronomia.
Para que se tenha uma harmonização quase perfeita podemos co-

meçar com uma analise criteriosa do prato, de seus ingredientes e como 
foi o preparo do alimento em seguida vamos a analise do vinho, como 
safra, uvas, região e o estilo dele. Pois bem com estas informações já 
podemos indicar o  vinho para a harmonização e estas informações  
também são indicadas para quem não deseja ser um profissional espe-
cialista no nesse ramo.

Quando conhecemos os ingredientes do prato, suas sensações e já 
temos conhecimento sobre o estilo do vinho, assim  já podemos arriscar 
uma combinação entre eles, pois o mais importante é não ter medo de 
errar, por que os erros também nos ensinam muito.

O passo importante em uma harmonização é começar pelo básico 
do básico e uma regra simples é a criatividade. 

Pois a sua criatividade pode ajudar muito nas suas primeiras inte-
rações entre vinho e comida, pois o mais importante é não ficar preso 
às regras e assim descobrir o que mais te agrada e o que também as 
pessoas gostam. 

Saber combinar e harmonizar o tipo de vinho que será apreciado 
com a comida tem como objetivo a satisfação  aliada a mais perfeita 
experiência gastronômica.

Por mais que na internet se encontra varias orientações básicas 
sobre o assunto, pô-las em pratica e gerar resultados pode levar algum 
tempo, pois há uma série de fatores importantes a ser consideradas 
como o preparo do prato e a intensidades do sabor. 

Um bom exemplo disso é a combinação de vinhos tintos com carnes 
vermelhas ou vinhos brancos com peixes. Mas se a carne for assada, 
grelhada ou cozida, se o peixe tiver acompanhamento de um molho a 
harmonização já pode mudar. 

 Estas são algumas sugestões bem básicas, pois sabemos que existem 
diferentes cortes e preparações de carnes, assim como inúmeros estilos 
de vinhos Tintos, Brancos e Rosé com características bem distintas.

O ponto a se considerado também é de combinar o fator principal 
do prato, seja um tempero, um molho, massa, uma carne, com o estilo 
do vinho.

Mas se queremos acertar nas harmonizações temos de se aprofundar 
no estudo sobre os conceitos de harmonização, pesquisar, estudar, fazer 
um Curso sobre o assunto, e por a mão na massa, com a finalidade de 
criar as interações entre vinhos e pratos simples ou os mais complexos. 
E nesta busca o resultado pode ser uma fonte prazerosa de alimentação.

E para finalizar informo que a Harmoniza-
ção de vinhos é uma arte que vem crescendo a 
cada dia e se nota muitas pessoas interessadas 
e estudando para de repente se tornar expert 
no assunto. 

Minha recomendação pra quem gosta do 
assunto continue estudando e aprimorando seus 
conhecimentos e aplicando a sua criatividade.

Caro leitor, gostou do assunto, mande sua 
dúvida ou pergunta que responderemos aqui.
Para e-mail contato@trattoriadovinho.com.br

Como posso aprender sobre 
Harmonização?

Vinho Tinto Tarima Orgânico 2012

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

Marina,	Bete	e	Thiago	almoçando	no	Restaurante	Via	Brasil

Gabriel,	Victor	e	Flávia	da	Agência	Braunbar	organizadores	
da Oktober Kraft

Fernando	um	dos	sócios	do	The	Hops	com	Prefeito	Gaspar Fabio, Ivan, Fernando e Felipe proprietários do The hops Tap House

Clemance,	Leandro	e	Gabriel	na	Oktober	Kraft

Oktober Kraft marca lançamento de nova cervejaria indaiatubana. A Cervejaria 
Donnerstag chega a Indaiatuba com a missão de propagar a cultura cervejeira na cidade

Inauguração do The Hops Tap House. Harmonização 
com cervejas em Indaiatuba

Aline,	Guilherme,	Wagner,	Fernando	e	Fernando	um	dos	
sócios	do	The	Hops,	na	Oktober	Kraft

Rodrigo	no	Grenelle	Gastro	Pub Robson no Cintra Restaurante

Irani, Inge, Lourdes, Adele, Adriana e Karina no Caipirão

O vinho da semana é este  Vinho Tinto Tarima Orgânico 2012
Vinho Espanhol orgânico elaborado com 100% Monastrell  

cultivados organicamente na região de Alicante .
A uva Monastrell  são cultivadas em 700 metros acima 

do nível do mar, entre a Serra de Salinas e da Serra de Cima 
em solos áridos ricos em calcário.

Em relação à produção do vinho, as uvas são colhidas 
manualmente e cuidadosamente selecionadas.

Este vinho fermenta em tanques de aço inoxidável e 
não passa por barricas de carvalho.

As suas notas de Degustação mostra sua cor de um 
Vermelho rubi profundo com reflexos violáceos. Aromas 
de leveduras, compotas de frutas e framboesa.

Na boca é um vinho de excelente estrutura e de corpo 
de médio para encorpado, excelente concentração e um 
final de boca persistente e saboroso.

A sua Safra 2012 e já recebeu uma pontuação de 90 
Pontos Roberto Parker

Grau Alcoólico: 14,50%
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Escola de Futebol Cruzeiro Indaiatuba

helga takeno

Prof. Zeca e Eloisa 
Carvalho aluna bola 
cheia da roda no 
Campeonato Interno 
da Escola de Futebol 
Oficial	do	Cruzeiro

Prof. Zeca e Murilo 
Scallet aluno bola 
cheia da roda no 
Campeonato Interno 
da Escola de Futebol 
Oficial	do	Cruzeiro

Prof. Zeca e Beatriz 
Ambiel aluna bola 
cheia da roda no 
Campeonato Interno 
da Escola de Futebol 
Oficial	do	Cruzeiro

Prof. Zeca, Alvaro e 
Vinicius	alunos	bola	
cheia da roda no 
Campeonato Interno 
da Escola de Futebol 
Oficial	do	Cruzeiro

The Brothers tocando no Café Folha de Minas em Indaiatuba 
na	1ª	festa	alemã	Frühlingsfest,	no	Shopping	Jaraguá

Rildo	dos	Santos	e	a	equipe	do	Café	Folha	de	Minas	na	1ª	
Frühlingsfest,	festa	alemã	da	chegada	da	primavera,	que	aconteceu	
no	Shopping	Jaraguá	em	Indaiatuba	no	último	final	de	semana

Fábio Ottoni, Felipe e Fernanda Roma, Ivan e Mariana Moller, Fabiana 
e Fernando Soster recebem amigos, imprensa e convidados na 
inauguração	do	The	Hops	Tap	House	na	Av.	Pres.	Vargas,	1080

Fernando Civolani presidente da APAE, Dulcineia de Souza 
do Fran's Café e Mariza Muller presidente da Feira da 
Bondade	na	noite	de	lançamento	da	18ª	Feira	da	Bondade

Coletiva	de	imprensa	sobre	a	18ª	Feira	da	Bondade,	toda	a	
equipe de colaboradores reunidos, pois ser bom faz bem, 
lema desta campanha

Cerimonialista e blogueira 
Ivanilde Reis ao lado de uma das 
proprietárias do Studio  Sozo

Willian,	Gustavo	e	Bruno	equipe	Concept	Car
O Mercado Lopes está com promoção de aniversário, 
aproveite para concorrer aos prêmios

A Aquarela Tintas completou esse mês 24 anos de loja
Alyne Demarchi,  Thiago Canina  e a cerimonialista e 
blogueira	Ivanilde	Reis	em	evento	da	Jeunesse

Manuela, Dona Mariza Presidente  da feira da  Bondade, 
Tania	Castanho	Primeira	Dama		e	Noemia	Giatti	Roncato

Proprietárias  da Modelart ArtesanatoTatiana Lopes e Elaine 
Cristina Lopes Sanches

Elaine com as professoras da Modelart Artesanato Sandra, 
Elayne, Eliane. Isabel, Angela,Aniara, Telma e Mariza

Alunos do Yázigi em festa à fantasia que aconteceu na escola
Flávia proprietária da Bloom Lingerie com os modelos do 
desfile		de	lançamento	da	coleção	Moda	Praia	2018
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Locação – Salões e Salas

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

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

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

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

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

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

Jd.Paulista-SL00340
Salão	com	aproximadamente	100M²,com	
estacionamento.
R$1.100,00

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

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

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

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

Locação - Casas

Jd. 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,	cozinha,	
sala, lavanderia, Wc, despensa, quintal com 
churrasqueira, sem vaga.
R$ 600,00 + IPTU

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

Vila Aurora– CA 02906
01	 dormitório,	 cozinha,	 sala,	 lavanderia,	
Wc, s/ garagem.
R$ 650,00 (Incluso IPTU)

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

Cidade Nova II – CA02994
1	dormitório,	 sala,	 cozinha,	Wc,	 área	 de	
serviço, amplo quintal, e um barracão.
R$ 1.000,00

Jd.Adriana – CA03005
02	dormitórios,	sala,	cozinha,	Wc,	varanda,	
sem vaga.
R$ 900,00 

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

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

Centro-CA03004
03	 dormitórios,	Wc,	 ampla	 sala,	 cozinha,	
despensa,02 vagas coberta.
R$2.300 + IPTU

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

Centro – CA 02997 (Casa comercial e 
residencial)
04	dormitórios,	03	Wcs,	cozinha,	garagem	
coberta
R$ 2.500,00.

Jd.Regina– CA 03006
03	dormitório	(01	suíte	com	ar	condiciona-
do), sala e copa conjunta semi planejada, 
cozinha planejada, Wc, lavanderia coberta, 
edícula	 nos	 fundos	 com	dormitório	 e	Wc,	
churrasqueira,04 vagas.
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/	 empregada,	 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$ 1.000,00 ( Incluso condomínio e IPTU)

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

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

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

Azaleia de Itaici – AP00735
03	dormitórios,	sala,	cozinha,	Wc	,01	vaga,	
portaria 24 horas e área de lazer.
R$ 1.0000,00 (Incluso Condomínio e 
IPTU).

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

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

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

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

Jd. Santiago – AP00819
02	dormitórios,	sala	02	ambientes,	cozinha,	
Wc ,01 vaga.
R$ 1.500,00 (Incluso Condomínio + 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 gourmet,02 vagas.
R$ 1.400,00 + Condomínio + IPTU

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

Venda- Apartamentos

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

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

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

Centro – AP00558
Kitnet com garagem.
R$ 175.000,00

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.Santiago–	AP00835
02	dormitórios,	sala,	cozinha,	área	de	servi-
ço, Wc, 02 vagas
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	ser-
viço, 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	planeja-
dos.) portaria 24 HRS.
R$ 255.000,00

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

Pq. São Lourenço –AP00744
02	 dormitórios	 com	 armários,	Wc,	 sala,	
cozinha planejada, área de serviço, saca-
da,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	ambientes,	
cozinha planejada, Wc, 02 vagas.
R$ 310.000,00

Cecap- AP00828
03	Dormitórios	(1	suíte)	sala,	cozinha,	Wc,	
área de serviço, cobertura, sala área gour-
met 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

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,	varanda,	
área de serviço e garagem.
R$ 300.000,00

Casa Moradas do Itaici – CC00034
02	dormitórios,	sala,	cozinha,	área	de	servi-
ço, quinta, e 03 vagas.
R$ 310.000,00

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

Casa em Condomínio Flamboyant – 
CC00052
03	dormitórios	(01	suíte),	armários	planeja-
dos	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 gour-
met com churrasqueira, 02 vagas.
R$ 392.000,00

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

Venda - Chácaras

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

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

Venda -Terrenos 

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

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

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

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

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

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

Casa em Condomínio Parque Real 
–CC00053
03	dormitórios	(01	suíte),	sala	pé	direito	
alto, Wc, cozinha, churrasqueira, 03 
vagas.
Todos os quartos e sala com preparo para 
ar condicionado.
Aceita permuta por terreno, apartamento 
ou carro.
R$ 415.000,00

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

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

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

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

Jd. Esplanada II – CA02981
03	 dormitórios	 (03	 suítes),	 sala	 02	 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,	piscina,	
quintal e churrasqueira 
(Sacadas em 2 quartos (frente e fundos) 
com amplo espaço) 
Garagem	p/	04	autos	(02	cobertas)
Terreno	301	m	²,	A.	construída	de	267m².
R$940.000,00

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

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

Res. Village Terras de Indaiá – CC00049
	03	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
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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 
ambientes, 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	
planej.,	lav.,	dorm	e	WC	de	empregada,	escritório,	área	gourmet,	
área de luz, gar. coberta p/ 2 carros e descoberta para 2 carros.
               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 
 
CS.310 – VL.BORGHESE – R$1.400.000,00 – 3sts com sacada, 
sala 3 ambientes, coz, lavabo, lav., escrit., dispensa, piscina, churr., ar 
cond., aquec. solar, gar. coberta p/ 2 carros e descoberta p/ 2 carros.

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

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

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

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 – RECREIO CAMPESTRE – R$445 MIL – dorm, coz, 
WC, lavanderia, garagem coberta para 2 carros, forno caipira, 
campo de futebol, pomar com muita fruta, poço artesiano, água 
e	esgoto	na	rua,	caixa	d´água	3000L
CH.725 – CANGUÇU – R$550 MIL – piscina, churrasqueira 
AT:100m² AC: 300m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$55,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 
5 comodos, 2 casas de 4 comodos, galpão de 150m2, tanque de 
água,	nascente	com	córrego,	piscina	3x5m,	plantação	de	uva.	Ao	
lado estamos vendendo outro sitio de 71.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 – dorm, sala, coz, wc
JD.CALIFORNIA – R$450,00 – dorm, coz, wc
JD.M. DO SOL – R$600,00 – dorm, sala, coz, wc, gar. para 1 carro.
CECAP III – R$600,00 – dorm, coz, wc 
JD.CARLOS ALDROVANDI –  R$600,00 – 2Ds, sala, coz, WC, s/ gar.
JD.PAU-PRETO – R$650,00 – dorm, coz, WC, sem garagem
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
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

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, gar. p/1 carro
CIDADE NOVA – R$1650,00 – 3 dorms(1st), sala, coz, wc, 
quartinho nos fundos, garagem                               
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 3Ds(1st), sala de estar  jantar, coz 
planejada, WC, nos fundos dorm e WC, are acoberta, gar.p/ 2 carros.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3dorms(1st), 
sala, coz americana, WC, as, entrada de carro
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3dorms c/sacada e armários (1st c/
hidro),	 sala	de	estar	 c/	 lareira,	 sala	de	 jantar	 e	TV,	 copa,	 coz	
planejada, lavabo, lavanderia, dorm e WC de empregada, escri-
tório,	dispensa,	piscina,	área	gourmet	completa,	salão	de	fetsa,	
portão eletrônico, garagem para 2 carros coberta e 2 descoberta

CASAS EM CONDOMINIO

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

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, sala, coz, wc, sem gar.
JD.SANTA CRUZ – R$680,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, gar.
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms, sala, coz, WC, sacada, 1 vaga 
de garagem
JD.JEQUITIBÁ – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, WC, gar. (SEM COND.)
VL.ALMEIDA – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 1 vaga de 
garagem (SEM COND)
VL.FURLAN – R$1000,00 – 2dorms (1 c a/e), sala, coz planejada 
com fogão, WC, lavanderia planejada, garagem. 
CIDADE NOVA – R$1000,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem coberta – (SEM COND)
JD.SANTA CRUZ – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, 
garagem	(INCLUSO	COND.	E	IPTU)
JD.ALICE – R$1200,00 – 3dorms(1st), sala, coz, wc, 1 vaga 
de garagem

JD.NELLY – R$1320,00 – 3dorms(1st), sala, coz, WC, 1 vaga 
de garagem
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, com 2wc e duas 
portas de entrada..
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 m², wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m², WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m², WC + WC cadeirante
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – R$900,00 á 
R$1.000,00 – salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC privativo, 
1	vaga	de	garagem,	no	edifico	:	elevador,	escadas,	serviço	de	lim-
peza, portaria virtual, monitoramento 24h, WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m², 2wc, coz
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – sala p/ área de saúde c/
wc	privativo,	incluso	água,	luz,	IPTU,	ar	condicionado,	lixo	branco.
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m², 2wc, 1 vaga de garage, 
sacada, ar condicionado, montado para estetica
VL.CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 46m², 2wc, 1 vaga de 
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 630791 – Jd. Morada do Sol - 3 
dormt/1 suite/ 2 wc / sala/ coz / lavand/  
2  gar R$260.000,00

ref. site 227891 - Jd. Esplanada - 4 suítes/ sala 2 
amb/ coz planejada c/ilha e cook top/ lavabo/wc 
/  lavand/ 5 gar/ portão eletro – R$850.000,00

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

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

ref. site 153941 – Jd. Regina - 3 suites(1 com 
hidro) / sala 3 amb. / coz. / 2wc / as / edicula 
/ despensa / chur. / piscina / aquec.solar / cer-
ca elet. / gar.3 vagas. R$670.000,00

ref. site 699791 – Pq das Nações – 1 
dormt/ sala/ coz / wc / gar R$750.00 
ISENTO IPTU

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

ref. site 392531 – Jd. Morada do Sol - 2 
dormt/ sala / coz/wc / lavand/ quintal/ 
gar p/ moto R$750,00 + IPTU

ref. site 317891 - Residencial Maria Dulce: 3 suítes/ 
2 salas / coz planej c/ ilha e Cook top/ wc / lavand / 
4 gar R$3.500,00 + Cond + IPTU – R$900.000,00

ref. site 908891 – Jd. Morada do Sol 
-  3 dorm/ sala/ coz/ wc /lavand / 2 gar 
R$1.000,00 + IPTU

ref. site 257891 – Ed. La Spezia -  3 dormt/ 
1 suite/ closet/ sala 2 amb/ coz planej/ 2 
wc / lavand/ var gourmet/ churrasqueira

ref. site 866891 - Moradas de Itaici - 2 dorm/ 
1 suite/  sala  TV – jantar/ WC / coz/lavand / 
churrasq/ garagem R$1.800,00 + Cond + IPTU



04B | Mais Expressão Imóveis

TEM IMÓVEL PARA LOCAÇÃO? ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

IMÓVEIS COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO:

DISTRITO INDUSTRIAL - GALPÃO INDUSTRIAL C/ 497 M2 DE A.C. 
(TERRENO DE 1000 M2), 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), ESCRITÓRIO, BANHEIROS, RECEPÇÃO - 
R$7.500,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA - SALÃO PEQUENO COM 18 M2 E BANHEIRO, IDEAL 
PARA BARBEARIA, MANICURE, ETC - R$900,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA - SALA COMERCIAL COM 45 M2, PRÓXIMO À AV. PRES. 
KENNEDY - R$1.000,00 + IPTU

VILA MARIA HELENA - SALÃO COMERCIAL COM 200 M² (TERRENO 
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 CONDOMÍNIO 
E IPTU, ANDAR ALTO

VILA BRIZOLLA - CASA C/ 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEI-
RO, PEQUENO QUINTAL NOS FUNDOS, 1 VAGA - R$1.000,00 + IPTU
 
JD. ITAMARACÁ - 1 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, BANHEIRO, A 
S. CASA INDEPENDENTE, GARAGEM COBERTA - R$850,00 C/ IPTU 
INCLUSO
 
JD. MOACYR ARRUDA - TIPO APARTAMENTO, 2 DORMITÓRIOS 
SENDO 1 SUÍTE, SALA, COZINHA, BANHEIRO, A S., SEM GARAGEM 
- R$900,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA - CASA DE FUNDOS C/ 2 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO, A S. (NÃO TEM GARAGEM PARA CARRO) - 
R$700,00 + IPTU
 
JD. MORADA DO SOL - 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
A S., GARAGEM COBERTA - R$1.000,00 + IPTU
 
JD. MORADA DO SOL - 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
A S., GARAGEM COBERTA - R$900,00 + IPTU

JD. BELO HORIZONTE - 3 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE, SALA, CO-
ZINHA, BANHEIRO SOCIAL, 2 VAGAS COBERTAS - R$1.350,00 + IPTU
 
VILA SUÍÇA - 3 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, A S., COPA, FUNDOS C/ EDÍCULA E CHURRASQUEIRA + 
1 SUÍTE, GARAGEM P/4 CARROS - R$2.250,00 + IPTU
 
CENTRO - APARTAMENTO ALTO PADRÃO (1 APTO POR ANDAR) COM 
3 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE MÁSTER COM HIDROMASSAGEM E 
TODOS COM ARMÁRIOS, SALA AMPLA EM 3 AMBIENTES, LAVABO, 
COZINHA COM MÓVEIS PLANEJADOS, VARANDA, QUARTO DE 
EMPREGADA C/ BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO. SEGURANÇA 24 HS. 
3 VAGAS COBERTAS - R$4.500,00 (CONDOMÍNIO E IPTU INCLUSOS)
 

IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA VENDA:
 
**LANÇAMENTO TERRENOS EM CONDOMÍNIO 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

PARQUE SÃO LOURENÇO - APARTAMENTO NO SPAZIO ILLUMINARE 
COM 3 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE, SALA EM 2 AMBIENTES, COZI-
NHA, BANHEIRO SOCIAL. MOVEIS PLANEJADOS, 1 VAGA COBERTA 
- R$255.000,00 (ACEITA FINANCIAMENTO)
 
JD. PEDROSO - CASA COM 1 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, BANHEI-
RO, 1 VAGA, EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - R$230.000,00
 
JD. POMPÉIA - APARTAMENTO NOVO NO EDIFÍCIO SOHO COM 3 
DORMITÓRIOS SENDO 1 SUÍTE, SALA EM 2 AMBIENTES, COZINHA, 
BANHEIRO SOCIAL, 2 VAGAS NO SUBSOLO. ANDAR ALTO, EXCELEN-
TE LOCALIZAÇÃO - R$450.000,00 (FINANCIA, ESTUDA PROPOSTAS)
 
JD. PEDROSO - APARTAMENTO COM 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, BANHEIRO, 1 VAGA COBERTA. RICO EM MÓVEIS PLANEJADOS 
- R$230.000,00 (PERMUTA POR TERRENOS ATÉ 50% DO VALOR)
 
JD MORADA DO SOL - LOTE COM 250 MTS, DESMEMBRA, PRÓXIMO 
AO PARQUE ECOLÓGICO - R$250.000,00
 
V. MARIA ELENA - TERRENO COM 320 MTS, ÓTIMA TOPOGRAFIA E LO-
CALIZAÇÃO, DESMEMBRA - R$260.000,00 (IDEAL PARA INVESTIDOR)
 
RES. BRÉSCIA - TERRENO EM CONDOMÍNIO FECHADO COM 200 
MTS, BOA TOPOGRAFIA, FRENTE PARA ÁREA VERDE E COM INFRA 
ESTRUTURA COMPLETA DE LAZER, SEGURANÇA 24 HS - R$142.000,00

CA01182 JD ESPLANADA R$690.000 C/	3	SUITES	SALA	3	AMB.	LAVB.	COZ.
PLANJ.	WC.	LAVAND.	QUINTAL	GRANDE.	ÁREA	DE	CHURRA.	QUARTINHO	
+WC.	4	VAGAS	AQUEC.SOLAR.	AR.360MT	AC.220MT	ACEITA	FINANCIAMENTO	
E	IMÓVEL	MENOR	VALOR. 
 
CA01124 HD VALENÇA $600.000,00 3DORM	S/2	SUÍTES	PISO	PORCELANATO		
ESCADA	MÁRMORE	TRAVERT	ESCRITÓRIO	COZ.PLANEJ.	LAVAB.	FOGÃO	
COKTOP.	FORNO	ELE	TE.COUFA.	LA	V.PLANEJ.	DISPENSA.DORM+WC	DE	
EMPREGADA.	EDÍCULA	CHURRA.	FOGÃO	A	LENHA	E	FORNO	PIZZA	2	VAGAS.
ACEITA	IMÓVEL	MENOR	VALOR.

VENHA REALIZAR SEU SONHO!!! VOCÊ PODE! 
CASAS A PARTIR DE R$ 185.000,00 TERRENO + 

CONSTRUÇÃO Fone: 3875-7672 / 9.7405-1651

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

TERRENOS 

TE00251 JD  DOS IMPÉRIOS $117.000 C/150MT. 

TE00252 JD DOS IMPÉRIOS $117.000 C/175MT

CHÁCARAS 

CH00277 SÓ TERRENO 1000MT $130.000 RECANTO CAMP. VIRACOPOS 

CH00232 COND. TERRAS DE ITAICI c/1000mt. C/205 DE ÁREA 3DORM S/ 2 SUITES 
SALA COZ. WC. CHURR. PISCINA VALOR $670.000 ACEITA IMÓVEL MENOR VALOR.

SÍTIO

ST0048 LINDO SÍTIO DIVISA C/ CARDEAL E INDAIATUBA C/ 36.000MT C/ CASA 2 SUITES 
SALA COZ. WC. C/ LAGO R$1.200.000 TOTALMENTE PLANO AC. IMÓVEL PARTE PAG.

GALPÃO

GALPÃO 000111 DISTRITO JOIA $800.000 C/1.450MT E TERRENO 450MT DE 
ÁREA 2WC ESCR. REF. ACEITA IMÓVEL C.PARTE PAG

IMÓVEIS A VENDA
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classificados

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

Casa R$ 340 mil - Jd	Dos	Co-
libris	-	3	dorms	/	1	suíte,	sala,	2	
wc, 3 vg - AC 110 m2, churras 
R$ 340 mil. F: (19) 99976-7071
Casas 2 dorms – Financia-
mento pela caixa ecônomica 
do terreno e da construção 
E2:E95– 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	financia-
mento. R$ 240 mil F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-
7320 WhatsApp.
Imperdível!! Permuta-se uma 
ótima	casa	em	½	lote,	no	Jd.	
do	Valle,	 por	 uma	na	Cecap.	
Base: R$320.000,00 se for 
de maior valor, pode-se voltar 
até 30mil reais. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294
Itamaracá: 3 dorm, sala, coz, 
wc social, lava nos fundos ga-
ragem coberta. Aceita terrenos 
ou	 50%	 do	 valor	 e	 assumir	
financiamento. R$ 230 mil 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp. 
Lagos de Shanadu-CH00324 
-	Parte	Superior:	03	dormitórios	
(03	 suítes	 1	 c/	 closet),	Wc,	
sala, cozinha americana c/
despensa, sala de jantar, me-
zanino	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	dormitó-
rios sala, cozinha, wc social, 
lavanderia, garagem. Toda 
em em estrutura para sobrado. 
Oportunidade única!! Apenas: 
R$215.000,00	 ac.	 financ,	 ou	
terreno	 no	 negócio.	 F.	 3017-
2608 / 99762-7997 / 3935-3294
Morada do Sol:	 2dormitórios,	
sala, cozinha, wc, churrasquei-
ra, vaga para p/ carros. Aceita 
terreno	 aceita	 financiamento.	
R$ 225 mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 WhatsApp.

M. Sol – Rua 20, 250 m2 - 1 
dormitório	 sala,	 cozinha,	 wc	
social,	lavanderia,	construída	
nos fundos com estrutura para 
sobrado e um belo terreno 
ajardinado na frente. Apenas: 
R$250.000,00 ac. financia-
mento F. 3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294. 
Morada do Sol: 2 casas em 
lote de 125 m R$ 180 mil 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp.
Morada do Sol: com 2 dor-
mitórios,	 sala,	 cozinha,	 wc,	
lavanderia, garagem para 2 
carros. Aceita Financiamento. 
R$ 230 mil Aceita troca por 
lote de 250m². F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
WhatsApp.  
Oportunidade - Casa Vista 
Verde - condominio fechado 
R$ 385 MIL AC: 140 M2 - 3 
dorms	 /	 1	 suíte,	 sala,	 wc,	 3	
vagas. F: (19) 99362-7351
Oportunidade única!! Jd Mo-
rada do Sol - 04 cômodos e 
entrada para autos em lote de 
125m2 faltando acabamentos, 
para vender urgente!! apenas: 
R$130.000,00 (oferta valida 
apenas	para	os	próximos	30	
dias) F. 3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294  
Salto Jd. Nair Maria: Opor-
tunidade	 Imóvel	 em	 constru-
ção	 aceita	 financiamento,	 2	
dormitórios,	 Consulte-nos.	
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp. 
Salto Nair Maria: Casa Nova 
1	 dormitório,	 sala,	 cozinha	 e	
wc	social,	aceita	financiamen-
to R$ 175 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
WhatsApp. 
Vendo Casa Cond. Santa 
Clara - AT 502 M² / AC 340 
M²	 C/	 piscina,	 04	 Suítes/	 1	
Master. De R$ 1.900.000,00 
Por R$1.750.000,00 Márcia 
(19) 97404-0445
Vendo casa Jd.  Veneza - 02 
Dorms. R$ 245 mil. Márcia 
(19) 97404-0445

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
Vila Brizola – CA02996 - Casa 
frente – Sala, coz., 1 dorm., Wc. 
Casa fundos – 01 dorm, cozinha, 
Wc. R$210.000,00  F. 3875-2215
Vila Suíça – CA 02975 - 03 dor-
mitórios	(01	suítes),	sala	ampla,	
cozinha, Wc, quintal, área gour-
met e portão eletrônico. (Aceita 
permuta com casa em condo-
mínio	de	150	M²)	R$730.000,00	
F. 3875-2215

Alugo Pousada c/ 9 suites, salão 
de festa, cozinha e lavanderia R$ 
4.000,00 Tr. Regina Kuga creci 
167606 – (19) 99177.7051
Alugo  Sala no Edif Cordoba 
– 8 andar  32m2- com 1 wc 
aluguel	1.000,00	(	incluso	IPTU,	
Cond. )Regina creci 167606-19 
99177.7051 whatsapp 
Centro – SL00323 - Salão c/ 
30M² E 01 Wc. R$ 1.200,00 R. 15 
de Novembro, 432 F. 3875-2215
Jd. Califórnia– CA 02570 - 01 
dormitório,	 coz,	 sala,	Wc,	 01	
vaga.	R$	600	+	 IPTU	F.	3875-
2215

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

Classificados 23B

Alugo _ Apto cond. Picto  
com 2 dorm com planejado,  
cozinha com planejado,  sala 
com armários , com sacada, 
1 vaga de garagem,  com 
pisc ina,  churrasquei ra 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. Roc-
caporema. Com 2 dorm., 
sala com sacada, cozinha 
com planejado l inda vis-
ta  Reg ina Crec i  167606 
– F: 99177.7051 – aluguel 
R$1.350,00 COnd. 440,00
Alugo –Apto no Cond. Bos-
que dos Indaias, 2 dorm. 
sala 2 ambientes, cozinha 
com armários e lavanderia 
1 vaga de garagem coberto  
a luguel  800,00 + 200,00 
Cond. Tr. Regina Kuga creci 
167606 –(19) 99177.7051
Alugo Apto. 3 dorms/ 1 Sui-
te 2 vagas R$ 2.500,00  in-
cluso	 cond.	 E	 IPTU	Márcia	
(19) 97404-044
Vendo/Alugo Office Pre-
mium - Sala Coml. 40 m²  
280 mil/ R$ 1.300,00. Márcia 
(19) 97404-0445

 
Chácara no Olho D’água - 
1000m², terreno plano, cerca-
do, água encanada, esgoto, 
pés de fruta - R$120 MIL (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Chacara no Pq. Da Grama 
com 5.130 m² R$190 MIL 
(19)  98136-7331 CRECI 
74.092
Colinas Mosteiro -  per-
muta por apto de mesmo 
valor. Chácara c/ 2500 M2 
- 2 dorm, coz, poço, sala 2 
ambs, fundo para o lago R$ 
780 mil F: (19) 99976-7071

Sí t io  em Piedade SP  - 
26.000m², casa c/ 03 dor-
mitórios,	02	wcs	,	toda	ava-
randada, gramada,  pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 01 tanques 
com	peixes	abastecido	com	
água por gravidade,  diver-
sas	 árvores	 frutíferas,	 play	
groud ,a 12 km do centro,  
R$390.000,00	aceita	imóvel	
em indRaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda en-
trada + parcelamento. F. 
3017-2608 / 99762-7997 / 
3935-3294
 

Cond. Fechado Terra No-
bre c/ 300m2 – plano, fica 
entre casas R$205.000,00 
Cel. 99324-7676
Financiamento terreno + 
Construção Jd. Sabias: 2 
dormitorios, sala, cozinha, 
wc social, apartir de 170 mil 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp.
Jd. Bela Vista com 300m² 
R$155 mil F. (19) 98136-
7331 CRECI 74.092.
Jd. Dos Impérios - Vila Rica 
- Terreno Vende – 189m² 
documentação em ordem. 
R$130.000,00. Tratar direto 
com o proprietário F.: 3834-
3110/981426215
Lançamento terrenos Em 
Salto: Pequena entrada di-
vida em 5 vezes, e parcelas 
de 760, tire suas duvidas 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp.

Loteamento Jd. Residen-
cial Dona Lucilla -  Ter-
renos  de  300  m²  E  378 
m².	Valores	 á	 partir	 de	R$	
240.000,00. F. 3875-2215
M o s t e i r o  d e  I t a i c i – 
T R 0 0 7 9 4  -  T e r r e n o  d e 
2.500 m² R$ 370.000,00 F. 
3875-2215
Opor tun idade  –  Ter re -
no  Muryama -  150m²  . 
R$ 95.000,00. Márcia (19) 
97404-0445
P a r q u e  S ã o  L o u r e n ç o 
(único lote na rua) 150m2 
–	 planíssimo	 –	 R$1100,00	
p/ m2 -escriturado. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 3935-
3294 
Salto Jd. Nair Maria: lote 
de  180  m²com a l i ce r ce 
pronto, R$ 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 an-
t i ga  na  cecap  com 260 
mts ,  reg ião  mov imenta -
da	 e	 próximo	 ao	 mercado	
cato.  Ideal  para invest i -
dor - R$400.000,00. Fone 
/  Whatsapp:  998118218 
CRECI 165463F
Terreno no Montreal com 
184m²	Valor	R$165.000,00.
Tratar  com propr ie tár io . 
(19) 98151-0501.
Terreno Vende – 10.000m² 
em Salto-SP, 400mt do as-
falto, escriturado, troco por 
casa ou Apto. R$380 Mil. F: 
(19) 98986-9106
V e n d o / A l u g o  T e r -
r e n o  c o m l  J d .  R e g i n a 
-  615  m²   R$  925  m i l  / 
R$ 2.000,00. Márcia (19) 
97404-0445

Edificio Resedás	 -	 Vende	
/ permuta – apto c/ 56 m². 
2 dorms, 1 vaga, Cond c/ 
piscina, Segurança 24 h R$ 
260 mil. F: (19) 99976-7071
Lançamento Aptos em Sal-
to:  Parcelas menores que o 
aluguel,		2	dormitórios,	sala,	
cozinha, wc, 1 ou 2 vagas, 
a partir de 146 mil. F 3017-
6659, 99758-1971, 99301-
7320 WhatsApp.  Esse mês 
Documentação	Gratis
Vende-se: Apto no Cond. 
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 
cober ta  -  R$357.000,00 
(tratar c/ proprietário). Fone 
/ Whatsapp: 998118218
Vendo Apto DUE 96 m²  3 
dorms/ 1 S. todo planejado 
e decorado. c/ 4 Ar condi-
cionado 2 vagas  R$ 950 
mil. Márcia (19) 97404-044
Vendo apto Imagine - 3 
Dorms./	 1	 Suíte-	 2Vagas. 
De R$ 713.169,00 Por R$ 
570.000,00.	 Aceita	 veículo	
como parte de pagamento e 
financiamento. Márcia (19) 
97404-0445
Vendo/Alugo Office Pre-
mium - Sala Coml. 40 m²  
280 mil/ R$ 1.300,00. Már-
cia (19) 97404-0445

 
Alugo – Apto  no Jardim 
M. do Sol – 2 dorm. sala, 
coz inha com p lanejados 
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 -
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Alugo -	Galpão	com	200m²	no	
Distrito	 Jóia	 com	 Habite-se,	
bombeiro, Cel. 99324-7676.
Vendo/Alugo - Office Premium 
- Sala Coml. 40 m²  280 mil/ R$ 
1.300,00. F. 97404-0445 c/ Márcia
 

Bicicletas novas e bicicletas 
duplas. Rua Alberto Santos Du-
mont,	73	(próximo	ao	cemitério).	
F: (19) 2516-5110 c/ Fernando 
Brechó da Margô - Mês de 
Agosto e Setembro está com 
queima de estoque, aprovei-
tem!!!!	 R.	 Tiradentes,	 11	 Vila	
Vitória	II.
Fan 150 - 2012 com bateria 
nova, relação com retentor e 
pneus novos R$5.200,00 aceito 
proposta F. 9.9334-7959 com 
Roberto
Motor arranque Iveco 3510 
ano 1997. R$300,00. F: (19) 
3835-3350 Paulo
Transformador 110/220 ou 
220/110. 75000 vts. R$450,00. 
F: (19) 3835-3350 Paulo
Troco várias bicicletas novas 
por carro valor + 30.000,00 F: 
(19) 3835-3350 Paulo 

Máquina de solda industrial Bam-
bozzi	Modelo	TDG	-	ED-	474	-	MIG	
completa, aceito troca por algo de 
meu interesse  F.: 99324-7676.
Vendo		1	mesa	de	2m	x	1m	em	
madeira	lixada	e	torneada	para	
loja R$600,00  F.: 98151-0501
Vendo  1 porta de madeira 
completa, 1 porta sanfonada 
na	caixa	e	1	vaso	sanitário	com	
caixa	acoplada.	Tratar	F.:	3392-
2979	falar	com	Vera.
Raque completo para ginastica 
R$200,00  F.: 98151-0501
Aparador de grama 1000 W  
220V	R$150,00	(Seminovo)	Tratar	
F.: 97119-8369 ou 99487-5089.
Aparelho de som 3 em 1 Phi-
lips	Mod.	AS.	 125	 c/	 2	 caixas	
R$120,00 Fones: (19) 99259-
1877 / (19) 3017-5541.
Aspirador	Pó	e	água,	Sem	saco	
coletor · 22,6 kg Tensão 220 
potência 1600w modelo turbo 
2002 - WAP · Canister R$1.200,00 
F: 19 99901-9918/19-982094777
Coleção manual globo do auto-
móvel	(mecânica)	5	Vol.	60,00	
F: 99259-1877 / 3017-5541.
Vendo  cortador de grama 1800 
W	 	 220V	marca	CID.	Eletrico	
R$350,00 (Seminovo) Tratar 
F.: 97119-8369 ou 99487-5089.
Cortador de grama Trapp Mod. 
MC	 -	 350	220V.	R$280,00	F.:	
99259-1877/3017-5541.
Vendo  Fogão de ferro fundido 
2 bocas com chapa (a gás) 
R$150,00 F: 98151-0501.
Vendo  Fonte para Notebook 
Fortrek	 65W	Nova,	 na	 caixa	
com NF. R$55,00 Fones: (19) 
99259-1877 / (19) 3017-5541.

Vendo  fritadeira Semi-nova 
Actifry	Arno	na	caixa	R$280,00	
F.: 99259-1877/3017-5541.
Vendo	 	 Geladeira	 raridade	
ano 1960 110vts funcionando 
F.: 99900-7158
Vendo  Lampião a gás Yannes 
com botijão de 2Kg  R$70,00 
F.: 99259-1877/3017-5541.
Vendo  Material de acaba-
mento	 p/	 construção	 (Vaso,	
Cuba	de	vidro,	Conexão	tigre,	
fios variados, válvula Hidra, 
pasti lhas etc...) F: 98151-
0501.
Vendo  tacho de cobre gran-
de. R$200,00 F: 98151-0501.
Vendo  uma churrasqueira 
vertical	 inox	 R$150,00.	 	 F:	
98151-0501.
Vendo   uma maquina de 
fazer queijo com 6 formas.  F: 
98151-0501.
Vendo  /  Troco - Máquina 
de solda Industrial Banbo-
zzi	 TDG	 415	 completa	 com	
tocha e cilindro. Tratar (19) 
99324-7676.
Vendo 1 Bike Canadian, aro 
26, c\21 marchas. Impecável! 
F: (19) 99324-7676
Vendo 4 pneus  aro 14 (semi-
-novo). R$330,00 - Claudionor 
F: 3885-3471.
Vendo aparelho de ginastica: 
Remo completo Semi-novo 
R$600,00 F: 98151-0501.
Cadeira de rodas motorizada 
Freedom, reclinavel, semi-no-
va R$2.800,00. F: 981510501.
Vendo filmadora caseira Mar-
ca Sony R$250,00 Contato: 
3894-1801 Admilson.
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Vendo sala de jantar Luis 
XV	 completa	 ou	 separada.	
(Só	 a	mesa	 com	10	 cadeiras	
R$6.900,00)
Vendo uma secadora  de 
roupas Brastemp – 110w. 
R$250,00. F: (19) 99324-7676

 

Caminhão Ford F600 ano 
1972 (VENDO OU TROCO 
POR CARRO POPULAR) R$ 
20.000,00 Indaiatuba Preço 
para vender logo! Caminhão 
basculante com guincho hidráu-
lico modraci para 400 kg. Motor 
Perkins 6cc com 65000km 
retífica	 Sorodiesel,	 4	 pneus	
novos. Falar com Odir F: (19) 
33927900/ 38945001
Onix ano 2014 1.0	Flex-	Mo-
delo Lolla – Cor Branco R$ 
32.800,00	 (Fipe)	 -	Único	dono	
F. 3875-2215
Oportunidade	 -	 Vendo	 C3	
Exclusive,	ano	2009,	Md.	2010.	
R$17 Mil F.: 3329-7003

 

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

Ofereço-me como cuidadora de 
idosos, criancas, enfermos, pesso-
as com necessidades especiais e 
etc. Atendimento residencial e hos-
pitalar.	Possuo	exp.	e	ref.	Evelyn	 
19 988584065
Ofereço-me como cuidadora 
de idosos, criancas, enfermos, 
pessoas com necessidades 
especiais e etc. Atendimento 
residencial e hospitalar. Pos-
suo	experiencia	 e	 referencias.	
Evelyn F.3875-9902/98927-1275
Ofereço-me como cuidadora de 
idosos, pessoas com necessida-
des especiais etc. Residencial e 
hospitalar. Cursando enferma-
gem F. 9.9980-2723.
Ofereço-me como empreiteiro 
de obras do básico ao ao acaba-
mento. Aceito carro e moto. Fone: 
3318- 3573 (Evandro) 
Ofereço-me	 como	 faxineira	
e passadeira de roupa. Fone: 
99308-6581.
Ofereço-me como marido 
de aluguel - Odair F.: 99776- 
6841/99130-7264. 
Ofereço-me como marido de alu-
guel. Faço consertos gerais em 
residências (hidráulica, elétrica 
e etc.). F: 9.9830-0614 c/ Kiko.
Ofereço-me como motorista 
particular para shows, jantares, 
teatro, casamento, batizados, 
viagens, compras em São Paulo 
entrre	outros	 (Com	veículos	da	
pessoa) 24 horas. Tratar com 
Domingues F.: (19) 99928-4433
Ofereço-me como Motorista. Ca-
tegorias A e B e serviços gerais. 
Tel.: 11-975314276. Com  carro 
ou sem carro.

Ofereço-me como Motorista. 
Categorias	A/D.	Exp.	com	cargas	
de pequenos e grandes portes. 
Tel.: 3936- 4053/ 99804-7578.
Ofereço-me como pedreiro, 
encanador e reformas em ge-
rais	 (Construção	 civil)	 João	
(19)98329-8580.
Ofereço-me p/ trab.como free-
lancer	 em	auxiliar	 de	 cozinha,	
balconista de padaria ou sor-
veteria. Renata Aparecida. F.: 
3935-7618.
Ofereço-me para aulas parti-
culares	crianças	c/	dificuldades	
em alfabetização, idade 4, 5 
e 6 anos. Tratar c/ Rose F.: 
99215-6300.
Ofereço-me para cuidar de 
crianças. Formada em peda-
gogia. Contato. 3834- 8345 / 
99411-7179.
Ofereço-me	 para	 fazer	 faxina	
e passar roupa. Fone: 99595- 
9448 – Sueli.
Ofereço-me para fazer 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 indus-
trial:	 Galoneira,	 Caseadeira,	
Reta, Overloque, 2 Ag, Travete. 
F.: 99212-1731.
Ofereço-me para Motorista 
administrativo (senhor) CNH 
“D”. Bom conhecimento Capital 
e	Interior	–	Fixo	ou	Freelancer	F	
(19) 99793-4700.

Ofereço-me para qualquer re-
paro em sua residência (Hidrau-
lica, elétrica, pintura, telhados 
etc...)  F.99755-4276
Ofereço-me para serviços ge-
rais ou limpeza. Edenilson F.: 
98831-1369.
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, diur-
no ou noturno, em hospitais e 
residência. F : 9.9479-0454 ou 
.2516-7008

Ofereço-me	p/	trab.	como	Aux.	
De Enfermagem, babá ou cuida-
dora c/ Coren. Disp. de horário. 
F: (19) 3894- 1610 / 98985-8142.
Ofereço-me: Serviço de trans-
porte e remoção com caminhão 
munck e bombeamento de con-
creto.	 Vai	 encher	 sua	 Lage?		
Faça um orçamento. Precisa 
transportar uma máquina pesa-
da?	Serviço	com	cesto	aéreo?	
Faça um orçamento. Tratar com 
Nelson Eugênio F.: 99618-4334 
(Vivo)		-	7818-6548	(Nextel)	Id:	
965*12540.
P R O M O Ç Ã O  P é  +  M ã o 
“R$20,00”. Selamento de Ca-
belo a partir de R$50,00 (ganha 
corte) atendo também a domici-
lio. F.: 3935-0499/99369-5615.



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

ACESSE NOSSO SITE: 
WWW.JOBLINERH.COM.BR

FONE: (19) 3834-8862 / 3835-5215

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 –	Desejável	expe-
riência	na	função	e	condução	própria.	
Ter disponibilidade de horários para a 
escala	5x1	das	12:00	às	20:00	de	se-
gunda à quinta, e das 10:00 às 18:00 de 
sexta,	sábados,	domingos	e	feriados.	

Porteiro | Ronda - Masculino. De-
sejável	 experiência	 em	 Portaria	 e	
Ronda.  Possuir CNH A/B (carro e 
moto),	desejável	ter	condução	própria.	
Ter disponibilidade para trabalhar na  
escala	12X36	no	período	Noturno	e	ter	
conhecimento de informática.

ESTAMOS CADASTRANDO:

Auxiliar de Serviços Gerais - Mascu-
lino.	Experiência	na	função.	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 RH (8115): 
AUX. MECÂNICO/ 1/2 OFICIAL DE MANU-
TENÇÃO (8124): 
AUXILIAR DE  PRODUÇÃO (8138): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8098):
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8133): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8136): 
AUXILIAR TÉC. DE MANUTENÇÃO (8111): 
BALCONISTA/ATENDENTE DE FARMÁCIA 
(8125): 
ESTÁGIO ADM. /RECEPÇÃO (8120): 
ESTÁGIO EM MARKETING (8100): 
ESTÁGIO EM MECATRÔNICA (8140): 
GERENTE COMERCIAL (8102): 
INSPETOR DE QUALIDADE (8114): 
LÍDER DE PROD./ (FERTILIZANTES) (8105): 
LÍDER DE PRODUÇÃO/ (USINAGEM) (8128): 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (8092): 
MECANICO DE MANUTENCAO (8121): 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUS-
TRIAL (8096): 
OP. DE MÁQUINAS/ TÉCNICO SÊNIOR 
(8117): 
OPERADOR DE INJETORA (8112): 
OPERADOR DE PRODUÇÃO/TÉC. QUÍ-
MICO (8077): 
OPERADOR MULTIFUNCIONAL/ INJETO-
RAS (8113): 
TÉC. SEGURANÇA DO  TRAB. /MEIO AM-
BIENTE (8056): 
VENDAS EXTERNAS (8080):  

Interessados 
entrar no site 

www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga 
para se candidatar



Mais Expressão | 27BServiços / Utilidades



28B | Mais Expressão | Serviços / Utilidades


