
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Indaiatuba (Apae) promove entre os dias 
9 e 12 de novembro a 18ª edição da Feira da Bondade, no Pavilhão da Viber. A abertura oficial 
será no dia 9, a partir das 19h30, com entrada é gratuita.

O terminal de ônibus do Jardim Morada do Sol, localizado na Rua Silvio Candello com a 
Avenida Ário Barnabé tem sido alvo de reclamações de pessoas que circulam pela região, 
principalmente no período noturno.

GUILHERME LIBERALESSO

ARQUIVO APAE GUILHERME LIBERALESSO

SOLIDARIEDADE

MUDANÇA

CONQUISTAPREVISÃOTRADIÇÃO POLÍCIA

O Clube do Bem está rea-
lizando a 2ª edição da Cam-
panha Natal Mágico que tem 
como objetivo arrecadar 
brinquedos novos e usados 
para serem distribuídos para 
crianças carentes de diver-
sos bairros da cidade.

A partir do dia 11 de novem-
bro entra em vigor a reforma 
trabalhista aprovada em agosto. 
A nova lei altera mais de 100 
pontos da legislação trabalhis-
ta, como divisão de férias e 
extensão da jornada, além de 
implantar novas modalidades.

A equipe  de  natação 
paralímpica de Indaiatuba 
foi destaque do Circuito 
Caixa realizado no últi-
mo final  de semana em 
São Paulo. A natação da 
cidade ficou em primeiro 
na classificação geral com 
782 pontos.

O ministro do Plane-
jamento, Dyogo Oliveira, 
anunciou a revisão do Orça-
mento de 2018 com a previ-
são de redução de R$ 4 no 
valor do salário mínimo para 
o próximo ano, que passa 
de R$ 969 para R$ 965. É a 
segunda revisão feita no ano.

O Baile do Hawaii acontece 
no dia 25 de novembro, a partir 
das 22h, e promete garantir aos 
visitantes um ambiente repagi-
nado com novidades no layout 
do Parque Aquático inferior 
e uma decoração multico-
lorida que celebra beleza e 
essência da natureza.

A Polícia Militar recebeu 
uma denúncia anônima infor-
mando que pela Rua Sebastião 
Correr, no Núcleo Habitacio-
nal Brigadeiro Faria Lima, se 
encontrava três indivíduos que 
estariam preparando e embalan-
do drogas que seriam comercia-
lizadas no mesmo bairro. 
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Campanha Natal Mágico 
inicia arrecadação de 
brinquedos

Reforma trabalhista 
entra em vigor dia 11 
de novembro

Natação Paralímpica 
é campeã do Circuito 
Loterias Caixa

Governo reduz 
projeção para salário 
mínimo em 2018

Baile do Hawaii acontece 
no dia 25 de novembro 
com novidades

PM prende três e 
localiza drogas após 
denúncia anônima

Justiça barra processo de rescisão 
do contrato com a Rápido Sumaré

Musical “A Bela e 
a Fera” chega a 
Indaiatuba Pág. 12A

BENEFICENTE RECLAMAÇÃO

Apae promove Feira da 
Bondade no Pavilhão da Viber 

Usuários reclamam de 
Terminal do Morada do Sol

O juiz da 2ª Vara Cível de Indaiatuba, Sérgio 
Fernandes, considerou que a decisão da Prefei-
tura de Indaiatuba, em romper o contrato com 
a Rápido Sumaré, do Grupo VB, responsável 
pelo transporte público da cidade, é nula.
Pág. 03A



02A Mais Expressão

opinião
Editorial
O papel do novembro azul
Se no mês passado a campanha era na conscientização 

para as mulheres sobre a importância da prevenção do 
câncer de mama, agora é a vez dos homens receberem 
informações sobre a prevenção do câncer de próstata.

Ainda hoje, em pleno 2017, muitos homens, seja 
por desconhecimento, seja pelo preconceito, acabam 
não cuidando como deveriam de seu bem estar. Se-
gundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia 
(SBU), 51% dos homens nunca fizeram uma consulta 
com um profissional da área. Já números divulgados 
pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca) mostram 
que em 2017 estão estimados 61 mil novos casos de 
câncer de próstata no Brasil, o que representa sete 
novos casos a cada hora. Estatísticas absurdas e que 
poderiam ser bem menores.

A grande importância de campanhas e ações como 
o Novembro Azul está na possibilidade de quebras dos 
tabus, além da disseminação das informações referentes 
a essa doença. Quanto mais for repercutido junto à po-
pulação o porquê é necessário cuidar da saúde, ter bons 
hábitos e fazer todo e qualquer tipo de prevenção, mais 
chances há de se criar uma cultura que poderá ter bons 
frutos no futuro.

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.

4 SAB 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

4 SAB 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158

5 DOM.   NÃO OPERA

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

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

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

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

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

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

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

7 TER. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

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

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

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

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

8 QUAR. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860

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

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

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

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

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

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

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

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

9 QUIN. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador

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

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

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

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

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

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

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

10 SEX. 203 B/C Av. Conceição PROX a Rua Equador
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ESPÉCIES DE APOSENTADORIA
A lei 8.213/91 versa sobre os benefícios da Previdência Social disponibilizados aos 

seus segurados que através de contribuição lhe são assegurados meios de manutenção, seja 
por incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos 
familiares e prisão ou morte.

Dentre esses benefícios são colocados à disposição dos segurados a aposentadoria 
que se divide em aposentadoria por tempo de contribuição, por invalidez, por idade e por 
fim, especial.

 Antes de adentrar no conceito de aposentadoria, é importante saber que para ser be-
neficiário o segurado precisa preencher certos requisitos, como ter qualidade de segurado 
para alguns tipos de beneficio, preencher o período de carência que é a quantidade de 
contribuições exigidas, além de idade, estado de saúde, etc.

Pois bem, a aposentadoria por tempo de contribuição é o benefício concedido ao segu-
rado que laborou durante 25 anos se do sexo feminino ou 30 anos se do sexo masculino.

Já a aposentadoria por idade é concedida a quem cumprida a carência exigida, ou seja, 
180 contribuições mensais, completar 65 anos se do sexo masculino e 60 anos se do sexo 
feminino.

Nesse sentido a aposentadoria por invalidez é concedida a quem está incapaz para o 
trabalho, independente de estar recebendo ou não o auxílio-doença e cumprida a carência 
exigida.

Por fim, a aposentadoria especial é concedida a aquele segurado que durante a vida 
laboral, trabalhou sujeito a condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou integri-
dade física durante 15, 20 ou 25 anos conforme a lei.

Caso você leitor se enquadre em alguma das condições acima para pleitear aposenta-
doria, procure um profissional de sua escolha para colher mais informações ou até mesmo 
ingressar com o pedido junto ao INSS para ter o benefício concedido. 

Fabio Matias Leite - Diretor da Riqueza Paisagismo e Jardinagem
Rua Tuiuti, 474 - Centro - Fone: 4105-0313 / 9.9399-9755

A Importância da Manutenção de seu Jardim
Quando pensamos num belo jardim, queremos ver flores espetaculares, folhagens exuberan-

tes, arbustos perfeitos, gramados fantásticos entre outros prazeres como sensações e cheiros.
Para isso é essencial contratamos um profissional qualificado que desenvolva um projeto 

de acordo com o estilo da arquitetura da casa, bem como o clima e a incidência de sol em 
cada local. É fato que a grande maioria das pessoas pensam que após a execução do projeto 
com a implantação das plantas o trabalhado foi finalizado, porém após essa fase é extrema-
mente necessário ter cuidados especiais para que as plantas se desenvolvam e cheguem no 
resultado esperado.

Verificamos que na maioria das vezes, esses cuidados se limitam ao corte do gramado e 
às podas radicais que podem descaracterizar o formato natural de cada espécie.

O mais adequado é que seja feita a manutenção de jardim para a verificação periódica das 
espécies para detectar possíveis pragas e doenças, cuidados ao podar é de extrema importância 
para não inibir florações, frutificações e também respeitar o formato de cada planta. Outro 
ponto essencial na manutenção de jardim é fazer uma adubação adequada para cada época 
do ano e para cada espécie.

Portanto, antes de sonhar com um jardim espetacular, lembre-se que plantas são serem vivos 
e não apenas elementos de decoração, e que ao longo de sua existência sofrem alterações e que 
precisamos respeitar e ter o máximo de cuidado para que possamos usufruir de sua Riqueza.

O que deve ser 
melhorado na 
cidade?

Enquete

Vanessa Maia, 33 anos, Tosa-
dora
“Trânsito, conscientização das 
pessoas”

Sueli Oliveira, 46 anos, Di-
arista
“Coleta de lixo, pois as praças 
que estão abandonadas”.

Vera Delaci de Pardoa, 49 
anos, Domestica
“Saúde, educação, mais escolas 
em período integral para tirar as 
crianças da rua”

Mary Oliveira, 57 anos, Do-
mestica
“Pra mim precisaria melhorar 
a saúde e o transporte público”

Vinicius Chavier, 25 anos, 
Aquarista
“Falta de instrução, educação 
nas escolas”

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
Tenho vários amigos grandes executivos de alto salários que foram dispensados dos empregos e 

não conseguiram novas recolocações. Atualmente estão com negócios próprios, desenvolvendo suas 
empresas. Precisam mudar totalmente suas identidades de empregados para as de  donos do negócio, 
lembrando-se que agora precisam conhecer o todo do negócio, visão global, muito diferente de quando 
trabalhavam somente uma parte, desse negócio. Passam para  um processo de iniciativa de implementar 
novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. É um termo muito usado no âmbito empresarial 
e muitas vezes está relacionado com a criação de empresas ou produtos novos, normalmente envolvendo 
inovações e riscos. Pessoas  são consideradas empreendedoras por terem inovado no ramo da tecnologia, 
como no desenvolvimento de sistemas, O empreendedorismo está muito relacionado com a questão de 
inovação, na qual há determinado objetivo de se criar algo dentro de um setor ou produzir algo novo. 
Diversas startups, por exemplo, inovam-se dentro de um setor existente. Uma grande startup hoje, que 
teve inovações dentro de um setor existente, é a Uber, que deu novas possibilidades no mercado dos 
táxis. O leão, o tigre e o leopardo reuniram-se para  constituir uma empresa. A oportunidade era exce-
lente, pois iriam explorar atividades no setor de informática, para a qual havia carência total.Os negócios 
prosperaram rapidamente. O leão cuidava da parte comercial, o tigre da administrativo-financeira e o 
leopardo do parque industrial. Todos com competência específica, mas descomprometidos com a visão 
global. Apesar do sucesso do empreendimento, as crises por conflitos setoriais tornavam a organização 
fragmentada em três facções. Depois de muitas desavenças, caem na armadilha, Em vez de buscarem 
uma saída, agressivamente, ocuparam-se em culpar uns aos outros.Treine-se para o seu negócio. 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 barra processo de rescisão 
do contrato com a Rápido Sumaré

ROSE PARRA

Prefeitura de Indaiatuba informou que não irá se manisfestar enquanto não for notificada oficialmente

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

Campanha Natal Mágico inicia 
arrecadação de brinquedos

SOLIDARIEDADE

O juiz da 2ª Vara Cí-
vel de Indaiatuba, 
Sérgio Fernandes, 

considerou que a decisão da 
Prefeitura de Indaiatuba, em 
romper o contrato com a Rá-
pido Sumaré, do Grupo VB, 
responsável pelo transporte 
público da cidade, é nula. De 
acordo com o juiz, não foi 
observada a ampla defesa e 
o contraditório no processo 
administrativo. Portanto, a 
empresa segue como con-
cessionária de transporte 
público de Indaiatuba.

No entendimento do juiz 
a prefeitura não observou o 
amplo direito de defesa e os 
investimentos da empresa na 
cidade, que foram em torno 
de R$ 12 milhões. Dentre os 
investimentos apontados estão: 
renovação da frota; criação e 
implantação da rede creden-
ciada; treinamento de funcio-
nários; reforma e implantação 
de novos abrigos; entre outros. 
Para o juiz, o rompimento do 
contrato geraria “graves preju-
ízos” à empresa.

A Administração Munici-
pal informou que “ainda não 
foi notificada acerca da deci-
são judicial, e que irá aguardar 

para tomar qualquer medida”.
A Prefeitura declarou a 

caducidade e rescisão do con-
trato da concessão do serviço 
público de transporte coletivo 
no munícipio no dia 5 de outu-
bro documentada no Decreto 
13.153, em edição da Imprensa 
Oficial do Munícipio.

A decisão de rescindir 
o contrato foi feita após o 
parecer do órgão jurídico do 
munícipio, após uma análise 
jurídico-técnica minuciosa 
que seguiu todos os trâmites 
legais e respeitou o amplo 
direito de defesa da con-
cessionária Viação Rápido 
Sumaré, que integra o grupo 
VB Transportes. 

O parecer jurídico favo-
rável à caducidade levou em 
conta as graves infrações 
contratuais apontadas, que 

causaram oscilações técnico-
-operacionais como paralisa-
ções, excesso de quebras de 
veículos e aumento de autu-
ações, apreensões e retenção 
de veículos por mal estado 
de conservação. Também foi 
considerado o fato da empresa 
não ter feito a substituição de 
veículos com idade individual 
superior a máxima estabeleci-
da em contrato e o aumento de 
acidentes de trânsito, compro-
metendo a qualidade, pontua-
lidade, conforto e segurança 
dos usuários do serviço.  

Histórico
Gaspar anunciou no dia 27 

de julho a decisão de abertura 
de um processo adminis-
trativo para declaração de 
caducidade do contrato com 
a Viação Rápido Sumaré, do 

grupo VB Transportes.
Na época o prefeito apon-

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

O item IV da notificação 
apresentada pela adminis-
tração municipal à empresa 
afirma que “(...) foi certificada 
uma série de infrações con-
tratuais causando oscilações 
técnico-operacionais, como 
paralisações, excesso de que-
bras de veículos e aumento 

de autuações, apreensões e 
retenção de veículos por mal 
estado de conservação (CTB) 
e por apresentar item de segu-
rança impeditivo à operação 
e não substituição de veículo 
com idade individual supe-
rior à máxima estabelecida e 
aumento de acidentes de trân-
sito com e sem vítima (vítima 
fatal), que comprometeram 
de modo direto na qualidade, 
pontualidade, conforto e segu-
rança dos usuários do serviço 
público de transporte coletivo 
de passageiros do Município 
de Indaiatuba”.

Além disso, a multa que 

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

Quanto as dívidas, a VB 
Transportes informou que 
há dois montantes da antiga 
Indaiatubana, e alegou que 
um deles, de R$ 848 mil 
ainda estava sob negociação, 
podendo passar por análise 
jurídica, portanto, não poderia 
ser considerado dívida ativa. 
Já o outro montante, de R$ 
842 mil foi parcelado, e as 
prestações estão sendo pagas.

O Clube do Bem está reali-
zando a 2ª edição da Campanha 
Natal Mágico que tem como 
objetivo arrecadar brinquedos 
novos e usados para serem dis-
tribuídos para crianças carentes 
de diversos bairros da cidade. 
As doações podem ser até o 
dia 20 de dezembro.

De acordo com uma das 
organizadoras da campanha, 
Clelia Santos, a expectativa é 

grande. “Na primeira edição 
conseguimos arrecadar mais 
de 8 mil brinquedos e neste ano 
queremos muito mais. Desta 
forma conseguiremos alegrar o 
Natal de mais crianças”, disse.

A caixa do Natal Má-
gico  es tá  espalhada em 
diversos pontos da cidade. 
Confira os locais através 
do nosso site www.maisex-
pressao.com.br
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Alunas conquistam 
1º lugar na Jornada 
Brasileira de foguetes

1º CIASPEJO acontece dia 
14 no Indaiatuba Clube

Reforma trabalhista entra 
em vigor dia 11 de novembro
Entre outras mudanças, os acordos diretos entre patrão e empregado passarão a ter força de lei

A partir do dia 11 de 
novembro entra em 
vigor a reforma tra-

balhista aprovada em agosto. 
A nova lei altera mais de 100 
pontos da legislação trabalhis-
ta, como divisão de férias e 
extensão da jornada, além de 
implantar novas modalidades, 
como o trabalho remoto, mas 
preserva os direitos fundamen-
tais dos trabalhadores.

A nova legislação foi alvo 
de muita polêmica e discussão. 
De um lado o governo argu-
mentava que a reforma iria 
gerar mais empregos e reaver 
o crescimento econômico. Por 
outro lado, a oposição alegava 
que tais medidas iriam causar 
precariedade do trabalho no 
país. 

Confira as mudanças da 
Lei nº13.467/2017 que, de 
acordo com o Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST), mais 
irão impactar nas relações de 
trabalho:

Banco de Horas
Antes era preciso haver 

um acordo coletivo para ser 
instituído. Agora, ele poderá 
ser negociado individualmente 
entre empresa e trabalhador.

Transporte
Quando 

o local de tra-
balho era de 
difícil acesso, 
não havendo 
transporte pú-
blico até o lo-
cal, e a empresa 
disponibilizava 
esse transporte, 
o tempo de des-
locamento era 
contabilizado na 
jornada de tra-
balho. Agora, não 
será mais contabilizado.

Tempo na empresa
Antes era considerado ser-

viço efetivo o tempo em que 
o empregado estivesse à dis-
posição do empregador, seja 
aguardando ou executando 
ordens. Agora, o tempo gasto 
na empresa, seja com estudo, 
descanso, alimentação, inte-
ração entre colegas, higiene 
pessoal e troca de uniforme 
não são considerados mais 
parte da jornada de trabalho.

Home Office 
(Trabalho em casa)

A legislação não regula-
mentava esse tipo de trabalho. 
Agora, tudo o que o empre-
gado utilizar para seus servi-
ços, como internet e energia, 
devem ser formalizados por 
escrito através de um contra-
to. O controle das atividades 
pode ser feito por meio de 
tarefas concluídas.

Trabalho Parcial
Era permitida a jornada 

máxima de 25 horas sema-
nais, sem possibilidade de 
horas extras, com férias de no 
mínimo 18 dias, sem poder 
vender parte desse período. 
Com a mudança, a jornada 
máxima passa a ser de 30 horas 
semanais sem possibilidade de 
horas extras ou 26 horas, com 
possibilidade de 6 horas extras.

Trabalho intermitente 
ou por período

Não era contemplado pela 
CLT. A nova legislação diz que 
o trabalhador pode ser pago por 
período trabalhado, recebendo 
por horas ou diária. O traba-
lhador também tem direito a 
férias, FGTS, previdência e 13º 
salário proporcionais. Quanto 
a remuneração, deve constar 
no contrato o valor da hora de 
trabalho, que não pode ser in-
ferior à hora do salário mínimo, 
ou a remuneração dos outros 
colegas que exerçam a mesma 
função na empresa. O emprega-
do deve ser convocado com no 
mínimo 3 dias de antecedência. 
No período inativo pode prestar 
serviços a outros contratantes.

Gravidez
As empregadas grávidas ou 

que estivessem amamentando 
eram proibidas de trabalhar em 
locais insalubres, ou seja, que po-
diam lhe causar algum dano à saú-
de. Com a mudança, as gestantes 
só serão impedidas de trabalhar 
caso o local apresente grau máxi-
mo de insalubridade. Em locais 
com grau médio ou mínimo, só 
serão afastadas mediante atestado 
médico. Já as mães que estiverem 
amamentando, só serão afastadas 
de suas atividades mediante ates-
tado de saúde. Independente do 
grau de insalubridade.

Férias
Podiam ser parceladas 

em até dois períodos. Ago-
ra, podem divididas em até 
3 períodos, sendo que um 
deve ter no mínimo 14 dias, 
e os outros não podendo ser 
inferiores a 5 dias.

Descanso
O horário para refeição 

deveria ser de no mínimo 
uma hora. Agora, pode ser 
reduzido para meia hora, e 
o trabalhador poderá sair 
meia hora antes do fim do 
expediente.

Contribuição sindical
Era obrigatória, agora 

passa a ser opcional.

Multa
A empresa era multada 

em um salário mínimo re-
gional quando não registra-
va um trabalhador. Agora 
passa a ser o valor fixo de 
R$ 3000. Em caso de mi-
croempresas ou empresas 
de pequeno porte, o valor 
cai para R$ 800.

Danos morais
Os juízes ti-

nham liberdade 
de aplicar o valor 

das multas. Ago-
ra, existe um teto de 

acordo com a gravidade 
do dano sofrido.

As alunas do Ensino Médio 
do Colégio Objetivo Indaiatu-
ba, Gabriela Prado Moreira, 
Laura Croneis Beriam e Lívia 
Roldan Luz conquistaram o 
1º lugar na Jornada Brasileira 
de Foguetes, realizada de 26 
a 30 de outubro, na Barra do 
Piraí-RJ.

Este ano, participaram 
dessa etapa final, 51 equi-
pes de todas as regiões do 
Brasil. Somente os alunos 
cujos foguetes ultrapassaram 
a distância de 120m, durante 
a Mostra Brasileira de Fogue-
tes (MOBFOG) realizada em 
maio, foram selecionados para 
participar da Jornada de Fo-
guetes, num processo seletivo 
que envolveu mais de 1.600 
escolas públicas e privadas de 
todo país.

Os foguetes utilizados nes-
sas competições científicas 
são feitos com garrafas pet e 
o combustível é composto por 
vinagre e bicarbonato.

De acordo com o professor 

da Olimpíada de Astronomia 
do Objetivo, Nilson Almei-
da, as alunas fizeram uma 
apresentação do projeto que 
envolveu a elaboração do 
foguete, a aerodinâmica, os 
materiais utilizados na cons-
trução da base, as medidas de 
segurança e a concentração 
dos reagentes. Elas também 
assistiram às palestras com 
aprofundamento em Astrono-
mia e Astronáutica, entre elas 
a palestra com Marcos Pontes, 
o primeiro astronauta sul-ame-
ricano a realizar uma viagem 
ao espaço, e ainda fizeram dois 
lançamentos. O foguete das 
alunas do Objetivo Indaiatuba, 
que garantiu o 1º lugar, atingiu 
a distância de 191,4 metros. 

Este foi o segundo ano 
consecutivo que o Colégio 
Objetivo Indaiatuba conquis-
ta o direito de participar da 
Jornada de Foguetes. No ano 
passado, a equipe do Colégio 
ficou em 2º lugar dentre 45 
times do Brasil.

O Centro de Inclusão e As-
sistência às Pessoas com Ne-
cessidades Especiais (Ciaspe) 
realiza no dia 14 de novembro 
o primeiro Ciasnejo no Indaia-
tuba Clube. O evento tem iní-
cio às 20 horas e tem o apoio 
do Jornal Mais Expressão.

Os convites estão à venda 
no valor de R$50 (indivi-
dual) e mesa para 8 pessoas 
no valor R$400. As bebidas 
serão cobradas a parte. Toda 
a arrecadação do evento será 
destinada ao projeto CIASPE.

O Ciaspejo contará com 
diversos shows entre eles com 
a dupla Roby e Thiago, além 
de um buffet com comida de 
buteco que está incluso no 
convite.

Os convites podem ser ad-
quiridos com Roberta através 
do telefone (19) 99250-9127, 
Cleiton (19) 99371-1710 e 
Edvane (19) 99462-5578.  

Fundado por um grupo de 
pais de crianças e adolescentes 
especiais e por voluntários, o 
Ciaspe está constituído como 
uma organização não governa-
mental, filantrópica e sem fins 
lucrativos. Atualmente atende 
68 usuários, de recém-nasci-
dos a adultos, e suas famílias.

Desde maio de 2014, a 
sede do Ciaspe funciona na 
Rua Ibatinga, 291, no Jardim 
Umuarama, em um terreno ce-
dido pela Prefeitura com apoio 
de empresários e comerciantes 
da cidade.
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Reconhecimento de firma 
não será mais necessário 
na Receita Federal

Motorista que somar 
20 pontos vai ter CNH 
suspensa por 6 meses

ATENDIMENTO

CTB

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

Apae promove Feira 
da Bondade no 
Pavilhão da Viber 

APAE INDAIATUBA

A 18ª edição acontece de 9 a 12 de novembro com diversas novidades

A Associação de Pais e 
Amigos dos Excep-
cionais de Indaiatu-

ba (Apae) promove entre os 
dias 9 e 12 de novembro a 
18ª edição da Feira da Bon-
dade, no Pavilhão da Viber. 
A entrada é gratuita. 

A abertura oficial será no 
dia 9, a partir das 19h30, com 
apresentação dos alunos da 
Apae. No dia 10 a feira tem 
abertura às 18h30, e no dia 11 
o evento tem início às 16h30. 
No dia 12, a feira abre às 18h.

Nesta edição, a Feira da 
Bondade conta com 92 boxes 
nos mais variados segmentos 
comerciais como vestuários, 
acessórios, decoração, artesa-
nato e gastronomia com doces 
portugueses e vinhos.  O evento 
ainda conta com uma praça 
de alimentação com produtos 
como pastel, massa, crepes, hot 
dog, sorvete, pizza, yakissoba 
e lanche de linguiça que serão 
comercializados por diversas 
entidades de Indaiatuba como 
Volacc, Cirva, Grupo de Esco-
teiros Indaiá, Rotary, Sociedade 
Italiana de Indaiatuba e Asso-
ciação Beneficente Cairu. Ain-
da haverá o Chopp do Alemão. 

Nos dias 10 e 11, às 19h30, 
será realizado o Fashion Pre-
view by Feira da Bondade, 
que apresentará um desfile 
de tendências de moda e 
acessórios para o verão 2018 
com expositores da feira, lojas 
convidadas e modelos do Staff 

Tarik Costa.
No domingo, dia 12, será 

servido no almoço uma Paella 
Caipira que será produzida ao 
vivo pelo chef David De Cesa-
re. O convite para o almoço já 
está à venda no valor de R$ 30 
(bebidas à parte) e devem ser 
adquiridos no Departamento 
de Eventos da Apae.

A 18ª edição conta com 
novidades.  A Reduzino 
Exaustores e Climatizadores 
será responsável pela clima-
tização dos ambientes. Já 
o Espaço de Leitura e Café 
chega a feira para promover 
um ambiente agradável para 
cafés e leituras. Outra novida-
de será a exposição de mesas 
decoradas para as festas de 
fim de ano.

Na programação cultural, a 
Feira da Bondade trará shows 
musicais e espetáculos de dan-
ça. A música contará com a 
apresentação dos participantes 
do The Voice Brasil, Carol 
Vianna e Rafael Brienza. 
Ambos os shows ocorrerá no 
sábado, dia 11. 

Programação
Dia 9 (quinta-feira) - 20h30 - APAE Cadeirantes – Alunos da 
APAE. • Um anjo do céu • A Bela e a Fera • Dança do Ventre 
• Gafieira
Dia 10 (sexta-feira) - 18h30 - Estúdio em Cena - Equilibristas 
/Mímicos/Paquita/Propulsão/Equilíbrio dos Pratos Bailarinos
• 19h00 - APAE - ABela e a Fera/Dança do Ventre/Gafieira
• 19h30 - Desfile de Moda por Tárik Costa/Fashion Preview 
Feira da Bondade
• 20h30 - Daiana Dharmadevi Dança e Terapias
• Dança do Ventre
Dia 11 (sábado) - 16h30 - Studio C. Seth de Danças do Ventre
• Dança do Ventre
• 17h00 - Barbara Dahab – Abertura elemento fogo
• Coreografia Veu/Coreografia Pandeiro (folclore árabe)/ Co-
reografia Habibi 
• Coreografia Yara /Solo Bárbara Dahab/Encerramento core-
ografia moderna
• 17h30 - Estúdio em Cena - Gatinhas/Gatos/Mágicos/Só vai/
Macacos/Motoqueiros/Vibrações do Inconsciente
• 18h30 - Secretaria da Cultura
• 19h00 - APAE - A Bela e a Fera/Dança do Ventre/Gafieira
• 19h30 - Desfile de Moda por Tárik Costa /Fashion Preview 
Feira da Bondade
• 20h30 - Carol Vianna – Música ao Vivo
Dia 12 (domingo) - 18h30 - Projeto Vida Feliz (3ª idade do 
Funssol ). Apresentações em grupos e individuais, de samba, 
forró, pop rock e anos 60. Apresentação dos ganhadores do 
Miss e Mister 3ª idade
• 19h30 - APAE - A Bela e a Fera/Dança do Ventre/Gafieira
• 20h00 - Viva Escola de Dança

Desde o último dia 27 não é 
mais necessário reconhecimen-
to de firma ou autenticação de 
documentos na solicitação de 
serviços no âmbito da Recei-
ta. Desta forma se diminui a 
burocracia no atendimento aos 
contribuintes, pessoas físicas e 
jurídicas. O decreto foi publica-
do no DOU a Portaria RFB nº 
2860, de 2017.

A inovação possibilitará 
maior rapidez e simplificação 
na relação entre o contribuinte e 
a instituição, na medida em que 
traz redução de custos diretos e 
indiretos atribuídos o cidadão 
no processo de obtenção de ser-
viços perante a Receita Federal.

Com a dispensa de reconhe-

cimento de firma, basta que se-
jam apresentados os documen-
tos originais de identificação 
dos intervenientes, permitindo o 
cotejamento das assinaturas. Da 
mesma forma, a apresentação 
de cópias simples de documen-
tos, desde que acompanhadas 
de seus originais, possibilitará 
a autenticação do documento 
pelo servidor da Receita Federal 
ao qual forem entregues.

A Receita continuará a exi-
gir firma reconhecida apenas 
nos casos em que a lei determi-
ne ou se houver fundada dúvida 
quanto à autenticidade da assi-
natura. Esta nova Portaria subs-
titui a Portaria RFB nº 1880, de 
24 de dezembro de 2013.

Desde o dia 1º de novembro 
o motorista que acumular vinte 
pontos ou mais por infrações 
cometidas terá sua CNH sus-
pensa por até 6 meses. É o que 
diz a Lei Federal nº 13.281, 
que promoveu alterações no 
Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB). Antes, o tempo mínimo 
era de um mês. O máximo per-
manece em 12 meses.

Em vigor desde novembro 
de 2016, a norma produzirá 
efeitos nos processos de suspen-
sões a partir de agora porque o 
condutor é penalizado ao somar 
ou ultrapassar 20 pontos no 
período de 12 meses contados 
a partir da primeira infração.

Motoristas reincidentes na 
perda da CNH no período de 
um ano receberão a pena míni-
ma de oito meses. Atualmente, 

nesses casos, é de seis meses. 
Já o tempo máximo permanece 
em 24 meses.

Quem for notificado sobre 
a instauração do processo e 
acumular pontuação de infra-
ções cometidas antes de 1º 
de novembro de 2016 ainda 
receberá penalidade de acordo 
com a regra anterior, partindo 
de um mês de suspensão. 

Ao ter a suspensão decre-
tada, o cidadão recebe uma 
notificação para comparecer 
à unidade do Detran.SP, en-
tregar a habilitação  e assinar 
o termo de suspensão, quando 
terá início o cumprimento da 
pena. A partir desse momento, 
o motorista está impedido de 
dirigir. Caso conduza qualquer 
veículo, poderá ter a habilita-
ção cassada por dois anos.

Nesta edição, a Feira da 
Bondade conta com 92 
boxes nos mais variados 
segmentos comerciais
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A principal reclamação é a falta segurança, principalmente durante a noite, pois a iluminação é baixa

Usuários reclamam de 
Terminal no Morada do Sol
Insegurança é apontada como principal problema entre os moradores da região

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

Semana de Políticas Públicas 
para Juventude acontece de 
6 à 8 de novembro

PALESTRA

O terminal de ônibus 
do Jardim Morada 
do Sol, localizado 

na Rua Silvio Candello com 
a Avenida Ário Barnabé tem 
sido alvo de reclamações de 
pessoas que circulam pela 
região, principalmente no 
período noturno.

A principal reclamação 
é a falta segurança, princi-
palmente durante a noite, 
pois a iluminação é baixa. 
“Durante a noite fica aceso 
apenas a luz do escritório e 
dos banheiros do terminal. 
Boa parte fica extremamente 
escuro, é perigoso”, comenta 
um comerciante.

A concess ionár ia  de 
transporte municipal, Citi, 
responsável pela adminis-
tração do terminal, infor-
mou que “a empresa já fez 
a cotação de materiais, e 
que até a próxima semana o 
problema da iluminação já 
estará resolvido”.

Outra reclamação é em 
relação à cobrança para es-
tacionar o carro próximo à 
Escola Municipal Maria Be-
nedicta Guimarães, que fica 
nos arredores do terminal. 
“Muitas mães de alunos da 
escola estão sendo cobradas 

para estacionar perto da es-
cola por alguns andarilhos 
que dormem no terminal. É 
uma situação muito desagra-
dável”, revela uma fonte que 
prefere não se identificar. A 
cobrança para estacionar em 
locais públicos por pessoas 
não autorizadas é considera-
da uma prática ilegal.

A prefeitura informou por 

meio de nota que “a Guarda 
Civil realiza constantemente 
rondas pela região e quando 
averiguado essa situação é 
feita uma abordagem e acio-
nado o apoio Social”.

A reportagem do Jornal 
Mais Expressão foi até o 
terminal para apurar a situa-
ção do mesmo, e identificou 
que algumas paredes estão 

O Conjuve (Conselho da 
Juventude de Indaiatuba) 
realiza de 6 a 8 de novembro, 
das 19h às 22h, no auditório 
do Paço Municipal, a Semana 
de Políticas Públicas para 
a Juventude de Indaiatuba. 
As palestras são abertas ao 
público e gratuitas. Os temas 
abordados serão Drogas, Se-
xualidade e Mercado de Tra-
balho. O evento tem apoio da 
Prefeitura, Ação Jovem, Peti 
(Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil) e Faculda-
de Max Planck. Confira a re-
lação dos palestrantes abaixo.

Palestras
Dia 06/11- Tema: Drogas
Palestrante: Esmeralda 

Ortiz 
Formada em jornalismo, 

trabalhou no Programa Pro-
fissão Repórter, quadro re-
alizado para o Fantástico. 
Escreveu colunas para o jor-
nal Folha de São Paulo. Em 
conjunto com o jornalista 
Gilberto Dimenstein é autora 
do livro “Esmeralda- Por que 
não Dancei”. Faz palestras 
sobre sua difícil, porém rica 
trajetória de ex-menina de 
rua, hoje profissional com-
petente com o intuito de 
demonstrar de forma clara e 
contundente como é possível 
superar obstáculos que pare-
cem impossíveis. 

Dia 07/11- Tema: Sexu-
alidade 

Palestrante: Dra. Cilmara 
Polido Garcia 

Formada em medicina 
pela universidade de São Pau-
lo, com doutorado em Molés-
tias Infecciosas pelo Hospital 
das Clinicas da Universidade 
de São Paulo, chefe da resi-
dência de clínica médica do 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo e diretora da Aten-
ção Básica da Secretaria de 
Saúde de Indaiatuba, aceitou 
o convite para palestrar sobre 
este rico tema com o intuito 
de disparar um processo de 
reflexão e sensibilização so-
bre o aumento das doenças 
crônicas transmissíveis e 
seu impacto nas políticas de 
saúde públicas em Indaiatuba. 

Dia 08/11- Tema: Merca-
do de Trabalho 

Palestrante: Professor Jose 
Luiz Chagas Quirino

Formado em engenharia 
elétrica, mestre em Eficiên-
cia Energética pela Univer-
sidade de São Paulo. Atua 
na educação profissional há 
mais de 30 anos. Atualmente 
diretor do Centro de For-
mação Profissional Senai de 
Indaiatuba, aceitou o convite 
para palestrar sobre este tema 
de interesse quase unanime 
entre os jovens, para disparar 
reflexões sobre o mercado 
de trabalho atual, alterna-
tivo e pulsante, identidade 
profissional, e formas de se 
trabalhar na elaboração de 
políticas para a juventude e 
geração de empregos priori-
tariamente para jovens.

pichadas. Entretanto, não 
há sujeira. Uma reclamação 
é de que o banheiro não fica 
aberto, sendo necessário pe-
dir a chave na administração. 
“O banheiro é público, por-
tanto acredito não ser neces-
sário ter que pedir para usar 
algo que é público”, reclama 
um usuário do transporte 
público.
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Vendas no fim de ano devem 
superar resultados de 2016

Desemprego volta a cair no 
trimestre encerrado em setembro

NATAL QUEDA

economia

Governo reduz projeção para 
salário mínimo em 2018
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Com a queda na inflação, a estimativa de valor passa de R$ 979, em abril, para R$ 965
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

O valor menor ocorre devido a redução da previsão do Índice de Preços ao Consumidor (INPC)

O ministro do Planeja-
mento, Dyogo Oli-
veira, anunciou a re-

visão do Orçamento de 2018 
com a previsão de redução 
de R$ 4 no valor do salário 
mínimo para o próximo ano, 
que passa de R$ 969 para 
R$ 965. É a segunda revisão 
feita no ano – em agosto, a 
estimativa de salário mínimo 
já havia caído de 979 reais 
para 969 reais.

“Esse não é o valor que 
está sendo definido, mas 
uma projeção para fins or-
çamentários. O valor será 
fixado apenas em janeiro, 
como determina a lei, com 

a publicação de um decreto. 
É uma estimativa com base 
na estimativa da inflação”, 
explicou o ministro.

O valor menor ocorre 
devido a redução da previ-
são do Índice de Preços ao 
Consumidor (INPC).

Na mensagem modifica-
tiva do Projeto de Lei Orça-
mentária Anual (PLOA) de 
2018, que será enviada ao 

Congresso Nacional, o go-
verno mantém a previsão de 
crescimento de 2% do PIB 
para 2018 e uma inflação 
oficial pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) de 4,2%.

Já a estimativa do INPC, 
teve uma leve modificação 
em relação à proposta orça-
mentária em tramitação no 
Congresso, de 4,2%, para 
4,3%.

No documento que será 
enviado ao Congresso, o 
governo reduz a previsão de 
taxa Selic para o próximo ao 
de 8% ao ano para 7,25%.

O governo está enviando 
ao Congresso a mensagem 
modificativa porque a peça 
orçamentária enviada em 31 

de agosto não considerou a 
revisão da meta de déficit 
fiscal para o ano que vem e 
a redução das despesas.

Por lei, até 2019, o salá-
rio mínimo é definido com 
base no crescimento da 
economia dos dois anos an-
teriores somado à inflação 
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC) 
também do ano anterior.

Em outubro, o governo 
já havia divulgado uma pre-
visão para o salário mínimo 
de 2018. O valor de R$ 979 
que constava na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) 
então foi reduzido para R$ 
969. Hoje, uma nova dimi-
nuição na previsão foi anun-
ciada, agora para R$ 965.

Os indicadores econômi-
cos mais recentes dão sinais 
de que o comércio brasileiro 
iniciou uma lenta e gradual 
recuperação nos últimos 
meses. Como reflexo dessa 
percepção mais positiva, 
uma pesquisa feita com em-
presários do varejo em todas 
as capitais pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) mostra que 
as vendas neste fim de ano 
serão melhores para 39% 
dos comerciantes brasilei-
ros, percentual que repre-
senta uma alta de 16 pontos 
percentuais na comparação 

com o mesmo período do 
ano passado. A minoria dos 
entrevistados (22%) disse 
que as vendas serão piores 
que em 2016, índice que 
caiu dez pontos percentuais 
em relação a 2016. Para um 
terço (33%) as vendas se 
manterão estáveis.

Neste fim de ano, a ex-
pectativa dos comerciantes 
para o volume de vendas 
apresenta uma leve variação 
positiva de 0,8% frente o 
faturamento do mesmo perí-
odo que no ano passado. Na 
sondagem de 2016, os vare-
jistas aguardavam uma que-
da de -1,8% no faturamento. 
Para o presidente do SPC 

Brasil, Roque Pellizzaro 
Junior, os números observa-
dos em 2017 são positivos e 
levam otimismo ao varejo, 
embora o nível elevado de 
desemprego force uma re-
cuperação mais lenta que o 
desejável. “A recuperação 
do consumo e do comércio 
depende da criação de no-
vas vagas de emprego e da 
renda do consumidor. Não 
se espera uma recuperação 
rápida da economia, mas 
o fato importante é que há 
indícios de que já esteja 
acontecendo e, um deles, é 
a melhora das expectativas 
para o Natal”, explica Pelli-
zzaro Junior.

A taxa de desocupação 
fechou o trimestre encerrado 
em setembro deste ano em 
12,4%, com recuo de 0,6 
ponto percentual em relação 
ao finalizado em junho. Os 
dados fazem parte da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), divulgada no dia 
31 pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) . Atualmente, 13 
milhões de pessoas estão 
desempregadas, segundo a 
pesquisa.

A queda, que leva a taxa 
ao índice mais baixo do ano, 
continua influenciada pelo 
aumento da informalidade: 

dos 91,3 milhões de pessoas 
ocupadas no fechamento 
do trimestre encerrado em 
setembro, 22,9 milhões tra-
balhavam por conta própria, 
um crescimento de 1,8% na 
comparação com o trimestre 
anterior; e 10,9 milhões eram 
empregados do setor privado 
sem carteira de trabalho as-
sinada.

Com o crescimento de 
1,2% da população ocupada 
em relação ao trimestre ante-
rior, mais 1,1 milhão de pes-
soas ingressaram no mercado 
de trabalho, o que elevou a 
elevação da população ocu-
pada para os 91,3 milhões de 
pessoas empregadas.

Em relação ao mesmo tri-
mestre do ano passado, houve 
alta de 0,6 ponto percentual 
na taxa de desocupação. Já 
o número de pessoas ocupa-
das aumentou em 1,6% – o 
equivalente a 1,5 milhão de 
pessoas a mais no mercado 
de trabalho.

O número de desocupados 
registrado em julho, agosto 
e setembro representa uma 
queda de 3,9% em relação ao 
trimestre imediatamente ante-
rior – menos 524 mil pessoas; 
já no confronto com igual 
trimestre de 2016, houve uma 
alta de 7,8% no número de 
desempregos – mais 939 mil 
de pessoas.
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Gibim Segurança oferece 
produtos de alta tecnologia
Empresa está há mais de 15 anos na cidade e dispõe de produtos de alta tecnologia
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concurso literário

EDUCAÇÃO

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

GIBIM SEGURANÇA

A Gibim Segurança atua há mais de 15 anos no mercado de Indaiatuba e oferece sistema de segurança inovadora

A portaria virtual, uma 
das recentes ino-
vações da área de 

segurança, é disponibiliza-
da pela Gibim Segurança. 
Quando o visitante ou pres-
tador de serviço chega ao 
condomínio, o mesmo toca 
o interfone e sua chamada 
é direcionada para central 
da Gibim onde um dos aten-
dentes faz todo o tramite de 
liberação pedindo autoriza-
ção para o morador. A nova 
portaria não necessita de 
funcionários presenciais, o 
que reduz os gastos em torno 
de 40%.

A empresa também traba-
lha com vários outros produtos 

de segurança, como câmeras, 
cercas elétricas, sistemas de 
monitoramento, fibra optica, 
dentre vários outros, sem-
pre oferecendo produtos de 
qualidade reconhecidos pelo 
mercado como Intelbras, PPA, 
JFL e Hikvision.  “Trabalha-
mos com ótimos produtos, e 
oferecemos uma assistência 
bem preparada para os clientes 
para satisfazê-los. Temos uma 
central de  monitoramento  
24 horas. Quando o alarme 
dispara em um de nossos 
clientes, nós somos alertados 
e deslocamos uma viatura até 
o local para averiguar o que 
aconteceu”, explica Rodrigo 
Gibim, proprietário da empre-
sa. “Os sofisticados sistemas 
de segurança que oferecemos, 
também contam com monito-

ramento via internet, ou seja, 
o cliente pode monitorar sua 
casa mesmo viajando, basta 
ter acesso à internet”, com-
pleta.

A Gibim também conta 
com a tecnologia de sensores 
Imune animais os “Pet Imuni-
ty” que não dispara o alarme 
caso algum animal esteja em 
sua área de detecção, logico 
dependendo o peso do animal.  
“Antigamente os alarmes dis-
paravam com os movimentos 
de um rato, por exemplo, mas 
com essa nova tecnologia, os 
disparos diminuíram consi-
deravelmente. É claro, que se 
o animal conseguir pular de 
uma altura considerável, com 
um movimento muito brusco, 
ele pode disparar, mas foi 
reduzido consideravelmente 

esses tipos de ocorrências”, 
avalia Rodrigo.

A Gibim Segurança atua 
há mais de 15 anos no mer-
cado de Indaiatuba, além de 
atender também as cidades 
da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC) e outras da 
redondeza, como Salto. 

A empresa conta com um 
quadro de 45 funcionários e 
atende comércios, residên-
cias, condomínios, prédios e 
empresas. 

A Gibim Segurança está 
localizada na Avenida Con-
ceição, 2635, Cidade Nova 
II, e funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h, e 
aos sábados das 8h às 12h. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo número (19) 
3995-3003.

Os professores do Colégio 
Montreal, Virgínia Oliveira e 
Elton Rigotto, conquistaram 
prêmios no 13º Prêmio Li-
terário Acrísio de Camargo, 
promovido pela Secretaria da 
Cultura de Indaiatuba. 

Virgínia conquistou o 1º 
lugar com a Crônica “Um 
aceno para Cortázar” e Elton 
recebeu Menção Honrosa 
pelo Conto “O jantar das 
grandes antigas”.  O resul-

tado foi muito significativo, 
uma vez que o concurso 
contou com a participação 
de 222 trabalhos, dos quais 
90 eram contos, 58 crôni-
cas e 74 poesias. No total, 
53 cidades, representando 
15 estados participaram do 
evento e Indaiatuba concor-
reu com 42 textos. Dentre os 
jurados, estava o renomado 
escritor Ignácio de Loyola 
Brandão.

Elton Rigotto 
e Virginia 
Oliveira - 
professores 
do Colégio 
Montreal 
premiados no 
13º Prêmio 
Literário 
Acrísio de 
Camargo
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PM prende três e 
localiza drogas após 
denúncia anônima
Foram localizados papelotes de maconha, eppendorf de cocaína e valores em dinheiro
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Ladrões furta motos da 
Prolink e são detidos pela PM

Receita Federal bate recorde 
em apreensões de mercadorias 

Guardas Civis realizam acompanhamento e 
recuperam veículo furtado

APREENSÃO

CONTRABANDO

COI

A Polícia Militar rece-
beu uma denúncia 
anônima informan-

do que pela Rua Sebastião 
Correr N° 34 Fundos, no Nú-
cleo Habitacional Brigadeiro 
Faria Lima, se encontrava 
três indivíduos que estariam 
preparando e embalando 
drogas que seriam comer-
cializadas no mesmo bairro. 

Com isso, a equipe se 
deslocou para o referido local, 
onde efetuou um cerco com 
intuito de  averiguar. E nesse 
momento ao chegar e chamar 
um dos moradores avistou 
que era a polícia, e saíram 
correndo.

Com a fuga os indivíduos  
foram acompanhados e abor-
dados, e um deles tentou sair 

correndo com uma sacola na 
mão e foi detido. Ao veri-
ficar o que continha, foram 
localizados 140 papelotes de 
maconha e 162 de eppendorf 
cocaína que estavam prontos 
para serem comercializados.

Ao averiguar o interior da re-
sidência também foi localizado 
o dinheiro fruto do tráfico, uma 
quantia de R$ 680 reais em no-
tas diversas e um caderno com 
anotações das drogas. Após o 
flagra, os mesmos confessaram 
que estavam ali para realizar a 
venda dos entorpecentes.

Com isso foi dada voz 
de prisão e conduzidos até o 
plantão policial, onde o Dr. 
Marcelo Eduardo Bueno Sil-
veira, após tomar ciência dos 
fatos, ratificou o feito e autuou 
os indivíduos por tráfico de 
drogas, recolhendo-os presos 
à disposição da justiça.

Foram localizados 140 
papelotes de maconha, 
162 de eppendorf cocaína 
e R$ 680 em nota

Motocicletas foram recuperadas após encontrar o caminhão na SP-75

Na madrugada do dia 1º o 
COPOM irradiou um furto em 
andamento pela loja Prolink 
na avenida Presidente Var-
gas, que estaria sendo feito 
por indivíduos utilizando um 
caminhão baú de cor amarela.

Ao chegar ao local foi 
constatado uma das portas de 
vidro estourada, uma moto 
BMW na calçada, porém o 
caminhão não estava mais no 
local.

Ao seguir pela rodovia SP-
75 os policias encontraram um 
caminhão, com as caracterís-
ticas, parado no acostamento 
e com três indivíduos do lado 
de fora. Ao serem abordados, 
os mesmos saíram em fuga e 
um deles efetuou dois disparos 
contra a equipe.

Foi então solicitado apoio 
sendo que o motorista e o 
segurança da equipe saíram 
no encalço dos indivíduos. Os 
policiais da equipe do CGP 
lograram êxito em prender 
um indivíduo pelo matagal 
próximo ao Museu da Água. 
As equipes noturna e diurna 
fizeram o cerco, porém não 
lograram êxito em localizar 
os demais. Após algum tempo 
parados junto com o cami-
nhão, um indivíduo saiu da 
mata e foi caminhando pelo 
acostamento, A equipe nova-
mente conseguiu deter mais 
esse autor debaixo da ponte, 
próximo a Balila, sobre a SP-
75. Foi dada voz de prisão em 
flagrante delito, ocorrência em 
andamento.

Na madrugada de segun-
da-feira, dia 30, as câmeras 
de monitoramento do Centro 
de Operações e Inteligência 
(COI), detectaram quando o 
veículo Gol, na cor Branca, 
com queixa de furto realizada 
dia 10 de outubro, passou 
pelo bairro Caldeira, saindo 
sentido rodovia.

De imediato as viaturas 

iniciaram uma operação de 
bloqueio das possíveis rotas 
de fuga do veículo.

A viatura 092 localizou o 
veículo na Rodovia Santos 
Dumont, trafegando sentido 
Campinas,  realizou uma 
aproximação e emanou sinais 
luminosos e sonoros, orde-
nando a parada do veículo, 
porém o condutor ignorou a 

ordem dos agentes e tentou 
se evadir da viatura. Dadas 
às circunstâncias a viatura 
iniciou o acompanhamento 
do veículo, e com o apoio das 
viaturas 046, 083 e do GAP 
095 conseguiram abordar o 
indivíduo na Rua da Feli-
cidade no Bairro Caminho 
da Luz.

Ao averiguarem o veículo 

os Guardas constataram que 
o veículo estava ligado atra-
vés de uma ligação direta. 
O condutor do veículo foi 
apresentado na delegacia 
de polícia, onde o delegado 
determinou a elaboração de 
um boletim de ocorrência 
de receptação. O veículo 
recuperado foi devolvido ao 
seu dono.

A Receita Federal tem refor-
çado sua atuação no combate ao 
contrabando, ao descaminho e a 
outros ilícitos transfronteiriços. 
Como consequência, as apreen-
sões de mercadorias irregulares 
nos portos, aeroportos e nos 
pontos de fronteira têm crescido 
sistematicamente ao longo dos 
últimos anos.

Esse reforço já apresenta 
números positivos alcançando o 
melhor resultado dos últimos oito 
anos, relativamente aos primeiros 
seis meses de cada ano. Ao longo 
do primeiro semestre de 2017 
foram realizadas 1.642 opera-
ções de vigilância e repressão 
ao contrabando e descaminho, 
atividades que visam a prevenir 
o cometimento de ilícitos e seu 
combate no momento da prática 
das condutas. Esse total represen-
ta um aumento de 10,13 % em 
relação a 2016.  

A apreensão total de merca-
dorias nas áreas de fiscalização, 
repressão, vigilância e controle 
sobre o comércio exterior (inclu-
sive bagagem), considerando os 
meses do primeiro semestre de 

2017, atinge o montante apro-
ximado de R$ 1.171,19 milhão, 
com crescimento superior a 30% 
quando comparado com o mes-
mo período de 2016. 

A apreensão de mercadorias 
irregulares nos portos, aeroportos 
e pontos de fronteira tem crescido 
saindo de um montante anual 
de aproximadamente R$ 1,27 
bilhões no ano de 2010 para R$ 
2,10 bilhões no ano de 2016. 

Dentre as mercadorias apre-
endidas encontram-se produtos 
tóxicos, medicamentos e outros 
produtos sensíveis, inclusive 
armas e munições, que possuem 
grande potencial lesivo, além de 
artigos como cigarros e demais 
derivados do tabaco, simulacros 
de armas de fogo, produtos fal-
sificados e que ferem os direitos 
autorais. A apreensão de cigarros 
tem sido a mais significativa nos 
últimos anos, comparativamente 
a outros produtos. As mercado-
rias apreendidas que não podem 
ser leiloadas, incorporadas ou 
doadas são destruídas. Em todo 
o ano de 2016 foram destruídas 
6.709 toneladas de produtos.
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Doze recordes brasileiros foram quebrados na fase final do Circuito Brasil Loterias Caixa de Natação Paralímpica

Natação Paralímpica 
é campeã do Circuito 
Loterias Caixa

DEPOIS DAQUELA MONTANHA - Lançamento  -  Drama  -  Classificação 12 anos 
-  112 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2 - feriado)  a  Quarta (8):   16h40  /  21h25
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2 - feriado)  a  Quarta (8):   19h05
..................................................................................................................................................
A NOIVA - Lançamento  -  Suspense / Terror  -  Classificação 14 anos -  95 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (2 - feriado)  a  Quarta (8):   19h30
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (2 - feriado)  a  Quarta (8):   17h05  /  21h55
..................................................................................................................................................
HISTORIETAS ASSOMBRADAS - O FILME - Lançamento  -  Animação / Aventura  
-  Classificação livre -  90 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (2 - feriado)  a  Domingo (5):   13h40  /  15h50  /  18h00. Segunda 
(6),  Terça (7)  e  Quarta (8):   15h50  /  18h00
..................................................................................................................................................
BIG PAI, BIG FILHO - Lançamento  -  Animação / Aventura  -  Classificação livre -  92 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (2 - feriado)  a  Domingo (5):   14h10  /  16h25. Segunda (6),  Terça 
(7)  e  Quarta (8):   16h25
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (2- feriado)  a   Quarta (8):   18h55
..................................................................................................................................................
A COMÉDIA DIVINA - Estreia  -  Comédia  -  Classificação 14 anos -  98 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (2 - feriado)  a  Quarta (8):   18h20  /  20h40
..................................................................................................................................................
CAFÉ - UM DEDO DE PROSA - Sessão do Cineclube Indaiatuba  -  Documentário / 
Animação -  Classificação 10 anos  -  72 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Sábado (4):   14h25. *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
..................................................................................................................................................
THOR: RAGNAROK - 2ª semana  -  Aventura / Ficção  -  Classificação: 12 anos  -  130 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2 - feriado)  a  Domingo (5),  Terça (7)  e  Quarta (8):   15h50  
/  18h45  /  21h40. Segunda Top (6):  15h50  /  18h45. 
Polo Shopping: Quinta (2 - feriado),  Sábado (4)   e   Quarta (8):   17h35. Sexta (3),  Do-
mingo (5),  Segunda (6)  e  Terça (7):   17h35  /  20h35
3D - LEGENDADO  -  Atenção especial aos dias de exibição desta versão
Polo Shopping: Quinta (2 - feriado),   Sábado (4)   e   Quarta (8):   20h35
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2 - feriado)  a  Domingo (5),  Terça (7)  e  Quarta (8):   17h10
Segunda Top (6):   17h10  /  21h40
Polo Shopping: Quinta (2 - feriado)  a  Domingo (5):   14h35  /  18h35. Segunda (6),  Terça 
(7)  e  Quarta (8):   18h35
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2 - feriado)  a  Domingo (5):   14h10  /  20h00. Segunda (6),  
Terça (7)  e  Quarta (8):   20h00
Polo Shopping: Quinta (2 - feriado)  a  Quarta (8):   15h30  /  21h30
..................................................................................................................................................
TEMPESTADE - PLANETA EM FÚRIA - 3ª semana  -  Ação  -  Classificação 12 anos 
-  109 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (2- feriado)  a   Quarta (8):   21h10
..................................................................................................................................................
COMO SE TORNAR O PIOR ALUNO DA ESCOLA - 4ª semana  -  Comédia  -  Clas-
sificação 14 anos -  105 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (2- feriado)  a   Quarta (8):   20h10
..................................................................................................................................................
AS AVENTURAS DO CAPITÃO CUECA - O FILME - 4ª semana  -  Animação / Aventura  
-  Classificação livre -  89 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2 - feriado)  a  Domingo (5):   14h35
..................................................................................................................................................
PICA-PAU - O FILME - 5ª semana  -  Comédia  -  Classificação livre  -  84 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2 - feriado)  a  Domingo (5):   16h15
Polo Shopping: Quinta (2 - feriado)  a  Quarta (8):   15h00
..................................................................................................................................................

CINEMA

Equipe ficou em primeiro lugar na classificação geral com 782 pontos

TABELÃO
18º CAMPEONATO LIGA REG. AIFA DE 

FUTSAL GR MARQUINHOS 2017
Final amanhã, dia 4, na Sol –Sol
Horário      Time                                                          Divisão
16:30           Klorofila x Barcemlona                                 3°

Rodada amanhã, dia 4 na Sol-Sol
Horário      Time                                                         Divisão
13:50        Juventus Real Mala x The Rocket                2°
14:50 Carvalhada Futsal x Clube 9 De Julho                2°
15:40    Sol Sol x Projeto Restitui                                2°

Rodada amanhã, dia 4 no Carlos Aldorvandi

CIRCUITO
Equipe de supino conquista duas medalhas em campeonato 

Horário      Time                                                         Divisão
12:50 Tapiratiba / LBC x Bvb Desp. Pachelli                2°
13:50 Cebi/VM x R5/Salg. Neves                         2°
14:40 U. Audax/Esc. Atenas x Pqe Indaia                 2°
15:30 S. Grillos/Tam. Tintas x  União Tribuna B                  1°
16:20 N.A XII Junho x A. Oliveira/C. Carnes Lorenzo         1°
17:10 Kautela/Bonatelha x União Tribuna A                         1°
18:00  ML. Infor/Drog Unifarma  x Meninos G.5                  1°

Copa Walter Pimentel 2017
Final domingo, dia 5
Horário              Campo                  Time
10H                     Osan                 Unidos RZ X Desportivo Oliveira

A equipe de natação 
paralímpica de In-
daiatuba foi destaque 

do Circuito Caixa realizado no 
último final de semana em São 
Paulo. A natação da cidade fi-
cou em primeiro na classifica-
ção geral com 782 pontos, em 
segundo lugar ficou o Praia 
Clube de Uberlândia com 445 
pontos e o Vasco da Gama em 
terceiro com 229 pontos.

Para o técnico Antônio 
Luiz, conhecido como Ma-
ceió, a conquista foi especial. 
“Conseguimos defender o 
título nacional que ganhamos 
em 2013, e estou feliz com 
resultados dos atletas. Eles 
(atletas) estão se destacando 
no cenário nacional e isso é 
muito importante pra gente”, 
disse o técnico sobre a com-
petição.

Em relação ao resultado 
da equipe nas provas Maceió 
fala que o resultado foi posi-
tivo. “Fez com que a gente 
tivesse a consolidação como 
umas das melhores equipes 
do país brigando sempre com 
Praia Clube, Vasco, Bragança 
e Campinas”, comemora. “O 
resultado foi bem satisfatório 
nessa temporada mais uma 
vez”, completa.

Contando com 88 clubes 

a equipe indaiatubana conse-
guiu garantir o título geral da 
competição conquistando 62 
medalhas (24 ouro, 24 prata, 
14 bronze) e um recorde bra-
sileiro com o atleta Augusto 
Groppo, na prova dos 200 
metros livre, categoria S1. A 
equipe de indaiatuba conse-
guiu ficar à frente de forças 
do esporte nacional como: 
Praia Clube, Vasco, Pinheiros, 
Tijuca e Clube Mesc.

Além do título geral, a 
equipe conseguiu o título Clas-
se Alta (S6 - S10), Visual 
(S11 - S13) e Troféu Eficiência 
Feminina com a atleta Cecília 
Araújo que fez 65 pontos, se 
tornando a atleta feminina que 
mais pontuou na competição.

As próximas competições 
acontecem no dia 19 de no-
vembro nos Jogos Abertos 
(São Caetan/SP); nos dias 26 
de novembro a 8 de dezembro 

no Mundial Inas em Águas Ca-
lientes no México; e nos dias 9 
de dezembro a 16 de sezembro 
no campeonato Open Interna-
cional em Brisbane Austrália.

No sábado (28), aconteceu as finais do halterofilismo da 
3ª etapa nacional do Circuito Loterias Caixa, no Centro de 
Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo. 
O segundo dia de disputas do halterofilismo, mostrou que a 
delegação brasileira está afiada para o Mundial da modalida-
de, de 2 a 8 de dezembro, na Cidade do México. Nas finais, 
o atleta Evânio Rodrigues da equipe de Supino da Secretaria 
de Esportes de Indaiatuba, fez excelente marca após levantar 

201kg e conquistou o ouro na categoria até 88 kg.
O halterofilista Reinaldo Carvalho, também da equipe in-

daiatubana conquistou a prata, depois de levantar 165kg, na 
categoria até 97kg. Agora, Evânio irá disputar o Mundial da 
categoria no México. A competição era para ter sido realizada 
em outubro, mas, devido aos terremotos no país, será no início 
de dezembro.

Fase Final 2017 - Centro Paralímpico Brasileiro

DIVULGAÇÃO
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Baile do Hawaii acontece 
no dia 25 de novembro 
com novidades
Festa contará com decoração psicodélica e novidades no layout do Parque Aquático
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Musical “A Bela e a Fera” chega a Indaiatuba
TEATRO

Horóscopo de 03 a 09/11 Por Alex Costa Guimarães

Edição 2017 terá o neon como destaque na decoração assinada por Jimmy Silva 

A preparação para a 
edição 2017 do Baile 
do Hawaii do Clube 

9 de Julho está a todo vapor. 
A festa acontece no dia 25 de 
novembro, a partir das 22h, e 
promete garantir aos visitan-
tes um ambiente repaginado 
com novidades no layout do 
Parque Aquático inferior e 
uma decoração multicolorida 
que celebra beleza e essência 
da natureza.

Borboletas, folhagens, 
penas e plantas são alguns 
dos elementos que enfeitarão 
os dois ambientes da festa, 
acompanhados de uma deco-
ração que terá o neon como 
um grande aliado.

Para que o ambiente fique 
com o clima ainda mais ale-
gre, filtros dos sonhos, que são 
amuletos típicos da cultura 
indígena norte-americana, 
capazes de purificar as ener-
gias e trazer sabedoria e sorte, 
também estarão dispostos nos 
ambientes do Baile, que estará 
completamente iluminado. 

As novidades desta edição 
vão além da exclusividade na 
decoração. O layout da área 
inferior ficará mais amplo, 
aberto e ganhará um palco 
mais jovial com dois níveis 
de elevação diferentes, onde 
estarão DJ Rodrigo Bramucci, 
DJ Dany e a banda HSe7e. A 
interação se completa com 
muita iluminação e telões 
decorativos sincronizados ao 
som do que estará tocando.

Já no Parque Aquático 
Superior a animação musical 

ficará a cargo da banda Santa 
Esmeralda, com um repertó-
rio que permeia pelos mais 
variados ritmos musicais, pro-
porcionando ao público uma 
viagem no tempo, resgatando 
desde os clássicos nacionais e 
internacionais de outras déca-
das até as canções que fazem 
sucesso na atualidade.

O cardápio do Baile do 
Hawaii 2017 terá as frutas da 
estação disponíveis em diversos 
pontos estratégicos, juntamente 
com o menu de sorvetes da mar-
ca Saint Luiger que contempla-
rá opções como Gigaton Avelã, 
Brigadeiro, Le Cône Crocante, 
sorvetes de frutas e massa, além 
de porções individuais de açaí 
que poderão ser incrementadas 
com granola e frutas.

Convites
Os convites do Baile do 

Hawaii 2017 são limitados 
e custam R$ 60 inteira e R$ 
30 meia entrada, sendo que 
haverá uma taxa fixa de con-
sumação (frutas e sorvetes) no 
valor de R$ 30. Dessa manei-
ra, o valor total do convite será 

a consumação acrescida do 
valor do lote. Para o 1º lote, o 
ingresso para convidado será 
R$90 e meia entrada R$60. 
Com a mudança do lote, a taxa 
de consumação permanece 
a mesma, mas sempre serão 
somados os dois valores. As 
mesas, tanto na piscina quanto 
no deck, acomodam quatro 
pessoas e também já estão à 
venda e têm número limitado. 
O valor para não associados 
das mesas na piscina é de 
R$180, e no deck R$220. 
No valor da mesa não estão 
inclusos os convites.

Para o associado do Clube 
9, o custo será apenas o da con-
sumação, no valor de R$30. 
As mesas saem por R$120 na 
piscina e R$160 no deck. O 
estacionamento do Clube será 
disponibilizado apenas para os 
associados ao valor de R$15. 
As vagas são limitadas e as 
vendas antecipadas.

Os ingressos podem ser ad-
quiridos na secretaria do Clube 
e em diversos estabelecimen-
tos de Indaiatuba e também 
de cidades da região. A venda 

de convites para convidados 
está limitada a duas unidades 
por RG. Já os ingressos meia 
entrada são limitados a um por 
RG e somente serão comercia-
lizados mediante a apresen-
tação de documento original 
que comprove o benefício no 
ato da compra e também na 
entrada do evento. A censura é 
de 16 anos. O pagamento pode 
ser feito também com cartão 
de crédito em até duas vezes. 
Para compras acima de quatro 
convites, o parcelamento pode 
ser feito em três vezes.

A edição 2017 do Baile do 
Hawaii conta com patrocínio 
de MRocha Brasil, Sanare, 
Frispy, FCK Condomínio Ae-
ronáutico Santos Dumont, 
CNA, Armazém das Tintas, 
Etiqueta Modas, Óticas Carol, 
Kobber Granola e Saint Luiger. 
Mais informações pelo telefone 
(19) 3825 8233, no site www.
clube9.com.br ou na secretaria 
do Clube, que fica na avenida 
Presidente Vargas, 2000, In-
daiatuba. Confira os pontos de 
venda em nosso portal www.
maisexpressao.com.br

O Espetáculo Musical, A 
Bela e a Fera, será apresentado 
em Indaiatuba no dia 12 de 
novembro, às 17 horas, na Sala 
Acrísio de Camargo no Ciaei.

Os ingressos já podem ser 
adquiridos no site bilheteria 
rápida, nas lojas Campinas 
celulares Indaiatuba e na Li-
vraria Nobel, e os valores são: 
plateia Vip R$ 100 (inteira) e 
R$ 50 (meia-entrada conforme 
regra); para a plateia R$ 80 (in-
teira) e R$ 40 (meia-entrada).

O Musical é uma releitura 

grandiosa de um dos maiores 
clássicos de todos os tempos! 
Baseado no conto de domínio 
público francês, “A Bela e a Fera 
– O Espetáculo Musical” traz 
para os palcos 30 atores, bailari-
nos, cantores e orquestra ao vivo, 
além de mais de 200 figurinos, 
cenários grandiosos e projeções 
em Vídeo Mapping 3D. 

As vozes dos solistas im-
pressionam e encantam a 
todos, além de se emociona-
rem e se divertirem com os 
personagens cômicos.

O espetáculo tem duração 
de 1h40min e censura livre. 

Conto
O conto de fadas, escrito 

pelos Irmãos Grimm (Jacob 
e Wilhelm) em 1812,  traz a 
estória de amor entre uma linda 
e inteligente jovem (Bela) e um 
príncipe que foi enfeitiçado e 
transformado em Fera. Bela 
vive em um vilarejo francês 
com seu pai, que é capturado 
e aprisionado pela Fera em seu 
castelo. A jovem consegue lo-

calizá-lo e se oferece para ficar 
no lugar dele. Sua bondade a 
faz enxergar o lado humano da 
Fera, por quem se apaixona per-
didamente, quebrando o feitiço.

Mesmo a estória sendo já 
bastante conhecida, o musical 
inova e surpreende o público 
ao fazer uma releitura do clás-
sico com o uso de tecnologia 
para a criação dos cenários. As 
projeções em vídeo, por exem-
plo, criam ilusões de ótica no 
cenário e ajuda na performance 
dos personagens.

O ariano estará enfrentando dias de maior volume emo-
cional e ao mesmo tempo estará mais agitado, isso pode 
gerar a necessidade de diminuir o ritmo e encontrar maior 
equilíbrio entre mente e emoções. Por ter facilidade nesse 
momento de ficar em dúvidas com certas situações pode 
vir a enfrentar algumas confusões. Mais ao fim de semana 
pode ter que ser mais incisivo em suas decisões.

O taurino tem essa semana um pouco mais tranqüila, 
porém pode ter dias de menor intensidade emocional e 
mental. Aproveite para reorganizar papéis, reorganizar 
aquele texto importante e faça com calma. O nativo 
estará mais focado na descoberta de seus potenciais 
relacionados às suas finanças. No dia 04, a Lua começa 
um novo ciclo e em sua fase Mais ao fim de semana pode 
descobrir novas oportunidades envolvendo o aumento de seus ganhos.

O geminiano tem agora um momento de relaxamento 
profissional, é um momento mais tranqüilo com rela-
ção aos seus projetos profissionais. Diminua o ritmo 
alucinante de trabalho e veja o que acontece...Surgem 
respostas para o que vem querendo concretizar. Estes 
dias promovem um maior contato com seu mundo 
emocional e necessidade de resolver assuntos pendentes 
nesse setor.

Essa semana será ótima para o canceriano se ele resolver 
curtir mais sua casa e sua intimidade, ou simplesmente 
seu mundo espiritual (meditar, relaxar, ficar 30 minutos 
sem fazer absolutamente nada). Essa pausa será impor-
tante, pois mais ao fim de semana podem surgir dias de 
maior pressão emocional e necessidade de equilíbrio. 
Aproveite essa fase de interiorização, e trace novos 
rumos.

O leonino volta a enfrentar dias de introspecção e 
interiorização, pois haverá maior envolvimento com 
suas necessidades emocionais. Procure trabalhar sua 
responsabilidade e seriedade com relação aos seus 
projetos. Pode se tornar muito requisitado em encontros 
sociais, use essa fase para melhorar sua maneira de 
negociar e seus contratos.

O virginiano sentirá desejo de ficar mais sozinho, há uma 
necessidade crescente de introspecção e com certeza irá 
diminuir o ritmo de suas atividades e compromissos so-
ciais. O nativo desejará expansão em sua carreira, desejará 
maior envolvimento, comprometimento em sua vida pro-
fissional. Mais ao fim de semana uma nova oportunidade 
de crescimento pode surgir, aumentando ainda mais a necessidade de 
responsabilizar-se, possivelmente por um novo projeto.

O libriano corre o risco de sentir sua saúde falhando, é 
importante diminuir seu ritmo de trabalho. Cuidado com 
o stress e evite aquela irritação incontrolável, pratique a 
respiração profunda e a arte de meditar. Pode receber uma 
proposta para um trabalho que demora a concluir. Mais ao 
fim de semana pode se tornar mais atraente e isso render 
aventuras amorosas.

O contato com suas emoções mais profundas podem gerar 
uma necessidade de isolamento e se afastar do burburinho 
social. Procure respeitar seu estado de espírito, pois estará 
mais propenso a se fechar e a ficar introspectivo, mais 
voltado para suas necessidade emocionais. Uma socie-
dade pode começar a ser questionada, pois o nativo pode 
descobrir algo que não esperava.

O sagitariano estará desejoso de se envolver mais com seu 
mundo emocional, com sua vida doméstica e seus familiares. 
Se estiver iniciando um relacionamento, desejará ficar mais 
tempo em casa. Agora é um momento que marca intensidade 
em seus relacionamentos, pessoais e profissionais. Mais ao fim 
de semana novas oportunidades e sociedades podem surgir.

O capricorniano estará desejoso de ficar um pouco mais 
distante de suas responsabilidades, de seus compromissos 
sociais. Precisa aprender a respeitar seu estado de espírito, 
principalmente agora que algo dentro de si solicita maior 
introspecção, enquanto parece que tudo ao redor quer que 
o nativo tenha uma rotina intensa e exigência a serem 
seguidas. Mais ao fim de semana sua rotina tende a ser mais intensa.

O aquariano tem que diminuir seus gastos e reorganizar suas 
finanças. Em termos afetivo, o nativo tende a ter dificuldades, 
confusões e possíveis problemas em algum relacionamento, isso 
inclui cônjuge, amores diversos, inclusive filhos. Mais ao fim de 
semana o aquariano descobre a delicia de ficar mais focado em 
seu íntimo e de ter a consciência de como é dar e receber amor.

O pisciano entra em uma semana que pode provocar uma grande baixa 
em sua energia vital, é bom não exagerar, cuide para que 
não haja excessos, nem físicos, nem emocionais, pois 
mais ao fim de semana pode viver uma fase de confusões 
sentimentais, de irritabilidade com seu relacionamento, de 
maior responsabilidade com sua vida domestica ou com 
alguém de sua família.
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O Shopping Jaraguá Indaiatuba em parceria com a Loja Vilma Modas apresentou no último dia 26 o 
Desfile Primavera-Verão 2018.  As modelos desfilaram  os lindos looks da nova coleção.

A linda Isabele pronta para 
curtir a festa do halloween

A loja Finesse Noivas e Festas oferecerá até 50% de desconto 
em peças específicas, de acordo com as cores dos vestidos até 
30 de novembro. A loja está investindo em suas redes sociais 
para ajudar suas clientes nas escolhas dos seus vestidos com 
dicas em texto e vídeo feitos pela própria Karina. Ou seja, a 
Finesse acaba oferecendo uma breve consultoria já que tanto 
a proprietária quanto suas funcionárias têm grande experiência 
no ramo. A loja fica localizada na rua XV de Novembro, 955, no 
Centro, tem estacionamento e seu atendimento é de segunda 
a sexta das 09:30h às 18:30h e aos sábados das 09h às 14h. 
Mais informações através do facebook: https://www.facebook.
com/finessenoivasefestas/ ou pelo telefone 19 3835-6364.

O Colégio Alves de Oliveira comemorou com muita alegria a Festa de Halloween e também os aniversariantes do mês de outubro. 
Foi um dia de muita diversão. Parabéns a toda equipe que faz a alegria das crianças.

Coletiva de Imprensa do CIASPE que ocorreu na  manhã do dia 
30/10, na empresa Group Solution, parceira realizadora junto 
ao CIASPE, falando sobre o 1º CIASPENEJO, evento em prol 
da entidade. O evento será no Indaiatuba Clube no dia 14 de 
Novembro às 20hs, com Buffet de Boteco e Show de Roby & 
Thiago e animação do VJ Ronaldo Ambiel. Apoio de Valentina 
Caran e Indaiatuba Clube, e patrocínio de: Atento, Gibim, Chopp 
do Alemão, Jornal Mais Expressão, Visão, Epoka, Roberto e 
Maria Buffet, Incentivo Clean e Cia do Salgado.

Em um jogo amistoso, entre Tornados Indaiatuba e Lechuza 
de Sorocaba, o jogo foi a 2ª Edição da Taça Renato Colicchio, 
homenagem ao grande jogador falecido do Lechuza. O jogo 
aconteceu no SESI Indaiatuba, na tarde do dia 28/10, com o 
resultado de Tornados 44 e Lechuza 27. Parabéns a todos os 
jogadores de ambas as equipes.

Rotary - Seminário da Juventude em Porto Feliz
Na manhã do dia 29/10, aconteceu na cidade de Porto Feliz 
o Seminário Distrital da Juventude, do Distrito 4310. Muita 
informação sobre e para a juventude rotariana, falou-se muito 
sobre RotareKids, e foi muito, mas muito emocionante; grande 
apresentação de interectianos e rotaractianos, excelente 
palestra de Paulo Eduardo de Barros Fonseca, do Rotary 
Club de São Paulo Liberdade, uma das palestra sobre Rotary, 
e momento rotário mais interessante e emocionante do dia. 
Ao término dos trabalhos do evento, aconteceu um delicioso 
almoço no próprio local, Escola São José de Porto Feliz.

Rotary Cocaes - O Rotary Cocaes realizou na noite do dia 31/10 a 
sua 19ª Reunião Ordinária com palestra muito boa proferida pelo Sr. 
Sérgio Lara, gerente do Wise Hotel, empreendimento da Congesa. 
A reunião também foi festiva, pois também se comemorou os 
aniversariantes do mês, muito companheirismo, e uma declaração 
muito linda por parte do Sr. Sérgio Lara, que disse que seu pai era 
rotariano do Rotary Indaiatuba, e que ele foi o primeiro intercambista 
da instiuição, como sempre tudo uma mesma família rotária.



14A Mais Expressão

novidades atendimento@maisexpressao.com.br Sônia Fonseca

Cortina

Rodízio de Mini Burgers Escola de Inglês London é 
reinaugurada com Festa de Halloween

Coleção Center Noivas - Bromélia Coleção Verão Nova Coleção

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

Tartuf de Nozes

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

O Restaurante Caipirão oferece à la carte com o tão famoso filet à 
parmegiana, picanha grelhada, filet príncipe Albert, filet pizzaiolo, filet à 
moda da casa, filet surpresa, filet Chatobriant, filet vaticano, filet à cubana, 
filet alho e óleo e strogonoff de filet. Além disso, pratos com peixes, 
aves, pratos típicos, saladas, porções, pratos executivos, espaguetes, 
sobremesas e bebidas em geral. E para a criançada um maravilhoso 
espaço kids “A Fazendinha do Caipirão”. Eventos em geral. R. Marta 
Camargo Ifanger, 18 - Vila Homero. Disk entrega 3885-5434

Acaba de chegar na Look Chic a nova coleção Verão com 
as últimas novidades com estampas e cores do alto verão. 
Aproveite últimos dias da promoção com descontos de até 50% 
em todas as blusinhas e em vestidos casual e moda festa com 
15% off. Essa não dá para perder. Corra para conferir. Rua 24 
de Maio, 1320 - Fone: 3875-0186

A escola de inglês London agora está em nova local e para 
comemorar sua reinauguração promoveu uma deliciosa Festa 
de Halloween com presença de alunos, pais e amigos. A 
London é uma escola de Inglês que utiliza uma metodologia de 
ensino diferenciada, além de possibilitar aos seus alunos kids, 
teens, young adults e adults um curso 100% personalizado, 
deixando que ele opte pelo o que deseja aprender, de acordo 
com suas principais necessidades. Utiliza material didático 
de primeira linha e professores qualificados. Aprender o 
inglês passa ser uma tarefa fácil e prazeirosa e você vê 
os resultados nas primeiras semanas. Matrículas abertas, 
informe-se Rua Pedro de Toledo, 353 - sala 06 (em frente a 
Casa da Esfiha) - Fone: 9.8124-0278 - 9.9450-4994. Parabéns 
Daniela e sucesso!

A Nova Loja deseja felicidades e agradece o previlégio 
vestindo os noivos Stefane e Ricardo

Acaba de chegar na Sempre Linda maravilhosa Coleção  Verão  
com macacões, vestidos, blusinhas, calças estampadas e 
lisas com as cores da nova estação. Corra  para loja e confira 
de perto.Você não vai se arrepender! Rua: Bernardino de 
Campos, 564 - Fone: (19) 2516-1611. Acesse a página no 
facebook.com/semprelinda.modaindaia

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 conferir na 
Avenida Conceição, 250 - Fone: 2516-1289. Bom demais!

O tartuf de Nozes é uma sobremesa perfeita para você experimentar 
na Casa da Esfiha. Um delicioso brownie de chocolate branco com 
castanhas, coberto com fondue de chocolate branco cremoso e 
sorvete de creme. Hummm, dá água na boca!

Camarão alho e óleo

A teacher e proprietária 
da London Daniela e 
sua filha Sarah
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O assunto Harmonização realmente é muito importante e recebemos muitos 
elogios assim o assunto prossegue desta forma iremos continuar.
Mas desta vez faremos uma analise da Harmonização de vinhos e queijos.
E sabemos que gosto não se discute, saber harmonizar vinho e queijos faz 
muita diferença!
Conforme já sabemos que existem algumas regras específicas para harmonizar 
sabores de um prato e de um vinho. O fundamental é o equilíbrio entre ambos: 
o prato e o vinho devem se completar e não se sobrepor.
Pratos com sabores e molhos mais pronunciados pedem vinhos tintos alimen-
tos mais leves combinam com vinho branco.
Queijos e Vinhos: como harmonizar?
Sempre há uma dúvida cruel quando compramos um vinho e queremos 
combina-lo com um queijo especial, ou vice e versa.
Mas o mais importante é conhecer sobre o queijo e o vinho e assim por a 
mão na massa ou no queijo. 
Contrariando aquilo que a maioria das pessoas imagina, nem sempre de-
terminados queijos combinam somente com o vinho tinto ou vinho branco. 
Como sabemos que há umas grandes variedades de queijos, poderemos 
seguir algumas regras básicas como:
- Os queijos mais populares também combinam com o vinho branco ou um 
bom espumante e pra começar com o queijo fresco de massa mole do tipo 
(Frescal, Ricota, Requeijão, Gorgonzola) a indicação pode ser um Vinho 
Branco, Rosé , Espumante  Demi sec , Moscatel ou  vinho tinto jovem de 
corpo leve. 
- Mas quando partimos para queijos Maturado de massa mole como (Brie, 
Camambert), já pedi um vinho tinto com mais corpo com um teor alcóolico 
mais alto para limpar as papilas gustativas ou um vinho branco maduro 
com passagem por barricas (Chardonnay). E a mastigação pode lenta e à 
medida que vai sentindo o queijo derreter na boca e exaltando seu sabor. 
Experimente Brie com Mel ou com geleia de damasco. 
- E outro queijo Maturado de sabor forte de massa dura o Provolone já pedi 
um vinho branco Jovem aromático e de boa acidez para gerar a salivação 
ou vinho Tinto jovem merlot ou syrah. 
- Queijos como Emmental, Gouda, Reino, Prato, Parmesão, Pecorino, 
Saint-Paulin, Tilsit, Port-Salut harmoniza muito bem vinho tinto de bom 
corpo com passagem por barricas de carvalho como um Reserva ou Gran 
Reserva. Pois a regra é simples quanto mais cremosa o queijo, mais estrutura 
e acidez deve ter o vinho.
- E o queijo Maturado de massa semidura de sabor acentuado tipo (Ro-
quefort, Stilton, Danablue) a melhor indicação é um Vinho de sobremesa 
late Harvest, vinho do porto ou até mesmo um Espumante Moscatel.  Pois 
vinhos doces e frutados realçam os queijos com mais sal e  tornando-os 
mais saborosos.

Estas são dicas de Harmonização visto que para 
cada o paladar é diferente 
Observação
Espumantes de qualidade, combinam com todos os 
tipos de queijo e é muito indicado para um inicio 
de refeição ou na beira da piscina.
Espumantes são verdadeiros coringas na harmo-
nização, e na dúvida sempre sirva um Espumante 
Brut no inicio das refeições .
E espero ter ajudado com estas minhas dicas, se de-
sejar qualquer outro assunto relacionado a vinhos, 
envie um e mail para: 
contato@trattoriadovinho.com.br

Harmonização entre vinhos e queijos

Vinho Tinto Italiano Masseria Trajone 
Puglia Primitivo Di Manduria

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

A uva Primitivo é a mesma que a californiana Zinfandel, 
dando origem a vinhos muito ricos, cheios de fruta madura.

Saboroso e fácil de gostar combinam muito bem com 
massas, queijos maturados e pratos de sabor marcante.

Produzido na Puglia, região sul da Itália, a primitivo 
é uma casta autóctone, conhecida internacionalmente.

Este vinho é um exemplar italiano que agrega uma 
excelente relação de qualidade/preço.

Elegante, de cor intensa e púrpura, reflexos 
violáceos (tonalidades típicas da uva Primitivo), de 
cor vivaz, com toques florais (violetas), chocolate e 
baunilha, além dos aromas de frutas negras, como: 
amoras maduras e ameixas em compota.

No paladar, é sedutor com taninos maduros – muito 
macios -, fácil de beber e com um ótimo frescor de acidez.

Volumoso e encorpado com uma perfeita harmonia 
entre a fruta e madeira de carvalho, onde estagiou  Um 
clássico, de muita persistência no final.

Temperatura de Serviço: 15º a 18º
Teor Alcoólico: 14%
Harmonização: Massas, queijos maturados, car-

nes grelhadas, pratos mais elaborados, como: cabrito 
marinado ao vinho tinto ou ossobuco de vitela com 
nhoque de mandioquinha.pratos de sabor marcante.

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

Rafael, proprietario do Grenelle GastroPub e sua namorada Isabela

Nicole no Cintra Restaurante Everaldo e Geisa no Cintra Restaurante

Ana Castro, Victoria Caran e Julia Costa na Casa da Moqueca

Pedro, Rosandrea e Batista almoçando no Rei do Sabor

Ricardo e Frank no Grenelle Gastro Pub

Elaine no Cintra Restaurante

Elizabeth, Eduardo, Michella e JorgeRoberto e PauloAlexandre

Juliano, Cláudia, Stella e Letícia equipe do Empório Café & Arte
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Escola de Futebol Cruzeiro Indaiatuba
Onde nascem 
os campeões: 
treinos de manhã, 
tarde e noite, 
com professores 
capacitados para 
atender diversas 
idades entre 3 a 17 
anos. Dê “bola” ao 
talento de seu filho!

helga takeno

O aluno do Objetivo, Vitor 
Kenji, medalhista de bronze 
na Olimpíada de Matemática 
da Unicamp 2017

Arlei Evangelista recebendo homenagem do Mestre Edson 
Ronaldo de Oliveira por suas participações no evento 
Evolutions of Fighters

O cantor Alex Bruno gravou seu mais novo clipe ''O 
Amanhã não existe'' que teve a pré exibição no Cinema e 
contou com uma festa surpresa para comemorar seus 18 
anos. Parabéns, sucesso!

Mais uma viagem da RBC com as mulheres da igreja IBNAI 
para o Vale da Benção

Flávia e Alessandro curtindo um delicioso passeio em 
Jaguariúna

Samuel Osorio e Luis 
Henrique Andrade durante 
excursão pedagógica do 
Colégio Montreal

Vitoria Rocha, Fernanda de Castro e Amanda Batista no 
intervalo do Colégio Montreal

Odete Tonin, Sirlei Bull e Rosane Mendes na recepção do 
Café do Bem que aconteceu na Chácara de Minas em prol 
da nova sede da Volacc

Leila Teller, Zuleica Lui e Marcia Martins no Café do Bem da 
Volacc com o Restaurante Chácara de Minas

Imprensa reunida para conhecer o cardápio da Green 
House Gourmet que compõe sua participação no Campinas 
Restaurante Week, que vai até esse final de semana

Deise Oliveira, Regina Desotti, Angelo Virgílio, Lino e Kelly 
da Banda Emotion no Café do Bem promovido pela Volacc 
em parceria com o restaurante Chácara de Minas, para 
arrecadar fundos para a construção da nova sede da Volacc

Caique Bispo, Edvane Ferreira Lopes, Roberta Lyra e 
João Ruman
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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. Morada do sol
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, 
A.S, GARAGEM E AMPLO QUINTAL. 
R $  6 5 0 , 0 0  I S E N T O  D E  I P T U 

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

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

Centro CA02867 
02 dormitórios, sala, copa, cozinha, 02 
banheiros. Sem vaga. 
R$ 850,00 + IPTU

Jd.Adriana – CA03005
(piso superior) 02 dormitórios, sala, cozi-
nha, 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

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

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

Apartamento Centro AP00854 
02 dormitórios com armários (01 suíte), 
sala 02 ambientes, wc, cozinha com 
armários, A.S. 01 vaga. ( cond com piscina 
e salão de festa)
R$1300,00 + Cond + IPTU

Aqui se Vive (Dueto di Mariah) – AP00666
03 dormitórios (01 suíte com armários), sala 
02 ambientes, cozinha e área de serviço 
com armários, varanda gourmet,02 vagas.
R$ 1.300,00 + Condomínio + IPTU

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

Venda- Apartamentos

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

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

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 
serviço, 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 
serviço, Wc, 01 vaga 
R$ 250.000,00 (Incluso condomínio 
e IPTU)

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

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

SALTO-SP JD DOS TAPERÁS 
03 DO), SALA,COZ, 1 BANHEIRO, 1 
VAGA.RM (1SUÍTE) 
R$ 270.000,00 ACEITA PERMUTA.

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 
serviço, quinta, e 03 vagas.
R$ 310.000,00

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

Res. Village Terras de Indaiá – CC00049
 03 dorms, closet, sala 2 ambs, escritório, 
copa, coz., despensa, lav., 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 apto ou casa térrea em cond. Fechado) 
R$ 1.350.000,00

Jd.Feres – CA02990
Linda casa, piso superior: 04 dorms (01 
suíte) e Wc social, copa, coz. planejada, 
área de serviço, duas amplas salas, sala de 
estar, sala de jogos, bar, lavabo, dorm. com 
suíte p/ empregada, piscina, salão, churras-
queira, 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 

OPORTUNIDADE!
JD.IMPERIO (VILA PARATY) – TR00799 
150m² PREÇO DE LANÇAMENTO. 
R$90.000,00

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 imó-
vel 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

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

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

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

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, lavanderia, 
quintal, área de churrasco, edícula com Wc, 
aquecedor solar,02 vagas.
R$ 495.000,00

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

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

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

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

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

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

Res. Beira da Mata – CC00047
 Piso Superior: 03 dormitórios (01 suíte), Wc,
Piso Inferior: 01 suíte, sala ampla, co-
zinha americana, área de serviço, área 
de churrasqueira, despensa, piscina ,04 
vagas.
R$ 1.350.000,00
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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
 
CS328 – JD.REGENTE – R$310 MIL – 3dorms (1st), sala 2 
ambientes, coz planejada, lavanderia, wc, churrasqueira com pia, 
garagem para 2 carros
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, lavabo, 
lavanderia, garagem. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3dorms (1st), sala de estar com 
pé direito duplo, sala de TV com lareira no mesanino, lavabo, coz 
planejada, lavanderia, dorm e WC de empregada, escritório, área 
gourmet, área de luz, garagem coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.

CONDOMÍNIOS FECHADOS – CASAS 

CS.310 – VL.BORGHESE – R$1.400.000,00 – 3sts com sacada, 
, sala 3 ambientes, coz, lavabo, lavanderia, escritório, dispensa, 
piscina, churrasqueira, arcondicionado, aquecedor solar, garagem 
coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS.323 – BRESCIA – R$540 MIL – 3dorms (2sts), sala 2 ambientes, 
coz planejada, lavanderia, wc, lavabo, churrasqueira, garagem 
para 3 carros, 

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$360 MIL – 3dorms (1st), sala de 
estar e jantar, coz, wc, lavanderia, 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 APARTIR 
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$90 MIL – 150m²

CHÁCARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 M²  R$250 MIL
  
CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$180 MIL – AT: 5.130m² - somente 
em dinheiro 
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$106 MIL – 930m²
CH.724 – RECREIO CAMPESTRE – R$445 MIL – dorm, coz, WC, 
lavanderia, garagem coberta para 2 carros, forno caipira, campo de 
futebol, pomar com muita fruta, poço artesiano, água e esgoto na 
rua, caixa d´água 3000L
CH.725 – CANGUÇU – R$550 MIL – piscina, churrasqueira AT:100m² 
AC: 300m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$55,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 
5 comodos, 2 casas de 4 comodos, galpão de 150m2, tanque de 
água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 71.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 – dorm, sala, coz, wc
JD.CALIFORNIA – R$450,00 – dorm, coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – dorm, sala, coz, wc, garagem 
para 1 carro.
CECAP III – R$600,00 – dorm, coz, wc 
JD.CARLOS ANDROVANDI –  R$600,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
sem garagem
JD.PAU-PRETO – R$650,00 – dorm, coz, WC, sem garagem
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 –dorm, sala, coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$680,00 – dorm, sala, coz, wc
VL.FURLAN – R$750,00 – dorm, sala, coz, wc, sem garagem
VL.MERCEDES – R$750,00 – 2dorms, sala, coz, wc, entrada de 
carro.
CIDADE NOVA – R$800,00 – dorm, sala, coz, wc, quintal, sem 
garagem
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 americana, 
as, WC, garagem para 2 carros.
VL.RUZ PERES – R$1400,00 (frente) 2dorms, sala, copa, coz, WC, 
garagem  R$800,00 (fundos) dorm, sala, coz, wc 
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3dorms, sala, coz, wc, garagem para 
1 carro
CIDADE NOVA – R$1650,00 – 3 dorms(1st), sala, coz, wc, quartinho 
nos fundos, garagem                               
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 3dorms(1st), sala de estar  jantar, 
coz planejada, WC, nos fundos dorm e WC, are acoberta, garagem 
para 2 carros.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3dorms(1st), 
sala, coz americana, WC, as, entrada de carro
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3dorms c/sacada e armários (1st c/hidro), 
sala de estar c/ lareira, sala de jantar e TV, copa, coz planejada, 
lavabo, lavanderia, dorm e WC de empregada, escritório, dispensa, 
piscina, área gourmet completa, salão de fetsa, portão eletrônico, 
garagem para 2 carros coberta e 2 descoberta

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm, sala, coz, wc, sem 
garagem.
JD.SANTA CRUZ – R$680,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, garagem
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms, sala, coz, WC, sacada, 1 vaga 
de garagem
JD.JEQUITIBÁ – R$830,00 – 2dorms, sala, coz, WC, garagem 
(SEM COND.)
VL.ALMEIDA – R$850,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 1 vaga de 
garagem (SEM COND)
VL.FURLAN – R$1000,00 – 2dorms, sala, coz, WC, lavanderia, 
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, gara-
gem (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 limpeza, portaria 
virtual, monitoramento 24h, WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m², 2wc, coz
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – sala para área de saúde 
c/wc privativo, incluso água, luz, IPTU, ar condicionado, lixo branco.
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m², 2wc, 1 vaga de garage, sacada, 
ar condicionado, montado para estetica
VL.CASTELO 

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 831281: Vl. Castelo Branco -  3D / 1 
suíte / sala / coz / wc / lav / churr / 2 gar cober-
tas / portão elet – R$420.000,00 / R$2.200,00

ref. site 848891: Vila Avaí -3 dormt/ 1 
suite/ wc / sala/ coz plane/ lavand/ quin-
tal c/ arvore/ churr./ 2 gar R$ 600.000,00

ref. site 209891: Jd Regina - 3 suítes/ 
closet/ sala/ coz/ wc / lavand / churrasq/ 
piscina/ 2 gar R$550.000,00

ref. site 214391: Vila Vitória II - 1 
dormt/ sala/ coz/ wc / lavand / gara-
gem moto R$800,00

ref. site 509891: Edifício Parati - 2 dor-
mt/ sala 2 amb/ coz planej/wc / lavand/ 
1 gar R$240.000,00

ref. site 588791: Villaggio di Itaici  - 3 
dormt/ 1 suite/ sala/ coz/ wc / lav. / quintal 
/ churr. / 2 gar R$1.600,00 + Cond + IPTU

ref. site 170891: Jd. do Império – Ter-
reno 115 m² R$120.000,00

ref. site 249791: Jd. das Andorinhas 
– 2 dormt/ sala/ wc / coz/ lavand /  2 
gar R$1.200,00

ref. site 383081: Jd. portal do sol - 3 
dorm / suíte / sala / coz / wc / as / edícu-
la / 3 gar.R$1.400,00 / R$ 320.000,00

ref. site 392531: Jd. Morada do Sol -  2 
dormt/ sala/ coz/ wc / lavand / quintal/ 
gar p/ moto R$700.00 + IPTU

ref. site 456971: Centro - 2 dorm / suíte 
/ sala / coz amer / wc / as / 2 gar cob. 
R$ 310.000,00 – R$1.238,00 + Cond

ref. site 32441: Jd Paulista - 2 dormt / 
1 suíte/ sala/ coz/ wc/ lavand/ gar/ 01 
R$ 1.000,00 + IPTU
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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), ESCRIT., MEZANINO, 4 WC, 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. (TER-
RENO DE 1000 M2), ESCRITÓRIO, WC, RECEPÇÃO - R$7.500,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA - SALÃO PEQUENO COM 18 M2 E BANHEIRO, IDEAL 
PARA BARBEARIA, MANICURE, ETC - R$900,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA - SALA COMERCIAL COM 45 M2, PRÓXIMO À AV. PRES. 
KENNEDY - R$1.000,00 + IPTU

VL M. HELENA - SALÃO COMERCIAL C/ 200 M² (TERRENO C/ 300 M²), 
ESCRITÓRIO, 2 WC, 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

JD. AMÉRICA - CASA C/ 3 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
QUINTAL, 1 VAGA COBERTA - R$1+250,00 + IPTU

VILA BRIZOLA - CASA C/ 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
PEQUENO QUINTAL NOS FUNDOS, 1 VAGA - R$1.000,00 + IPTU
 
JD. ITAMARACÁ - 1 DORMITÓRIO, SALA, COZ., 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 (1 SUÍTE), SALA, COZINHA, 
BANHEIRO SOCIAL, 2 VAGAS COBERTAS - R$1.350,00 + IPTU

VILA SUÍÇA - 3 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
A S., COPA, FUNDOS C/ EDÍCULA E CHURRASQUEIRA + 1 SUÍTE, 
GARAGEM P/4 CARROS - R$2.250,00 + IPTU

JD. MOACYR ARRUDA - 2 DORMS C/ ARMÁRIOS, BANHEIRO, SALA 
GRANDE, COPA, COZ., ÁREA DE LUZ, FUNDOS COM + 1 QUARTO E BA-
NHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, GAR. PARA 4 CARROS - R$1.700,00 + IPTU
 
CENTRO - APARTAMENTO ED. ALBATROZ (1 APTO P/ ANDAR) COM 
3 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE MÁSTER COM HIDROMASSAGEM) COM 
ARMÁRIOS, SALA AMPLA EM 3 AMBIENTES, LAVABO, COZINHA C/ 
MÓVEIS PLANEJADOS, VARANDA, QUARTO DE EMPREGADA C/ BA-
NHEIRO, 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 - APTO NO SPAZIO ILLUMINARE C/ 3 DORMS 
(1 SUÍTE), SALA EM 2 AMBS, COZ., BANHEIRO SOCIAL. MOVEIS PLA-
NEJADOS, 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 DOR-
MITÓRIOS (1 SUÍTE), SALA EM 2 AMBIENTES, COZINHA, BANHEIRO 
SOCIAL, 2 VAGAS NO SUBSOLO. ANDAR ALTO, EXCELENTE LOCALI-
ZAÇÃO - 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. PAU PRETO - CASA COM 4 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), SALA, CO-
ZINHA, BANHEIRO. FUNDOS C/ + 1 QUARTO E BANHEIRO, 1 VAGA 
COBERTA. TERRENO DE 250 M² - R$450.000,00
 
JD MORADA DO SOL - LOTE COM 250 MTS, DESMEMBRA, PRÓXIMO 
AO PARQUE ECOLÓGICO - R$250.000,00
 
V. MARIA ELENA - TERRENO COM 320 MTS, ÓTIMA 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

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 SUÍTE,WC SOCIAL,GABINETES E 
BOX BLINDEX, LAVAND.COZ. PLANEJ. 
VARANDA GOURMET, 3 VAGAS DE GA-
RAGEM, COND. PORTARIA . 24H ACADE-
MIA, PISCINA, QUADRA POLIESPORTI-
VA,SAUNA, EXCELENTE LOCALIZAÇÃO 
AO LADO DE SUPERMERCADOS,ES-
COLAS, AV. CONCEIÇÃO E ACESSO A 
RODOV, VALOR R$ 350.000,00

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.

ST00045 ELIAS FAUSTO 
C/24.200mt c/água, sala, cozinha, 
3dorm, lavanderia, wc.social, casa de 
caseiro, campo de futebol, piscina, 
churr. Quiosque  valor R$1.200.000 
aceita imóvel parte pag.

IMÓVEIS A VENDA
GALPÃO

GALPÃO 000111 DISTRITO JOIA 
R$800.000 c/1.450mt e terreno 450mt de 
área 2wc escr. ref. aceita imóvel c.parte pag.

IMÓVEIS LOCAÇÃO

CASA JD DAS ANDORINHAS R$1.200,00 
+ IPTU - 2dorm, sala, coz. Wc.quintal,2vagas

SALA CORPORAIS 78mt valor $1.200 
+COND. R$425 + IPTU$80,00

CA01041 CASA CIDADE NOVA terreno 
250mt c/155m2. 2dorm. sala. coz. wc. 
2 vagas. + 1dor, sala. coz. nos fundos. 
Valor R$360.000 
 
CA01124 JD. VALENÇA R$600.000,00 
3dorm s/2 suítes piso porcelanato  esca-
da mármore travert escritório coz.planej. 
lavab. fogão coktop. forno ele te.coufa. la 
v.planej. dispensa.dorm+wc de emprega-
da. edícula churra. fogão a lenha e forno 
pizza 2 vagas.aceita imóvel menor valor.

CHÁCARAS 

CH00312 - CHÁCARA PARA VENDA - COND. 
HELVETIA COUNTRY - indaiatuba - 3 dorms. 
(3 suites c/ armarios) 3 salas, lavabo, dep. de 
empreg. c/ wc, lav., 2 vagas cobertas, piscina, 
ampla area verde, 310,00 mts a/c e 1565,00 
mts de terreno ac imóvel como parte de pagto: 
R$ 1.490.000,00

CH 0001 CHÁCARA EM COND FE-
CHADO HELVETIA COUTRY c/ 2.400mt 
SALA 3amb, 4suites, voz, copa, dispensa, 
wc social, lav, armários, piscina, área gour-
met vagas de garagem R$1.900.000,00
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Casa 3dorms no condomínio 
Montreal R$ 390 mil (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Casa com 2 dorm., sala, 
cozinha e banheiro, fun-
dos com edícula + quarto, 
sala e banheiro. Garagem 
coberta para 2 carros. Cô-
modos grandes, terreno 
com 260 m², próxima a mer-
cado, padaria, escola, etc. 
- R$430.000,00. Aceita per-
muta por terrenos até 50% 
do valor do imóvel! Fone 
/ Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F
Casa com 3 dorm., sala, 
cozinha grande, 2 banhei-
ros, quintal, vaga coberta 
para 2 carros, bairro tran-
quilo próximo ao parque 
ecológico e parque mall 
- R$450.000,00. Estuda 
permuta por imóvel em con-
domínio. Terreno com 250 
mts, área construída de 
154 mts. Fone / Whatsapp: 
998118218 CRECI 165463F
Casa com 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, 
garagem coberta para 1 
carro. Terreno de esqui-
na com 190 m² no jardim 
pau preto, próxima ao cen-
tro da cidade, região com 
grande potencial para es-
critórios, salas comerciais, 
etc. - R$380.000,00. Fone 
/ Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F
Casa de 3 dorms na Vl Maria 
Helena com  at : 2700m²,pa-
ra construtores é possível,-
desmembrar os 2700m² em 
4 lotes, sendo 3 de 380m² e 1 
de 950m² - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092

Casa nova - Jd Brasil - AC 
75 M2, 2 dorms, sala, wc, 2 
vagas. R$ 200 MIL F: (19) 
99362-7351
Casa nova com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, 1 vaga. ótima 
localização, próxima ao clube 
de campo do 9 de Julho - 
R$350.000,00 F. / Whatsapp: 
998118218 CRECI 165463F
Casa R$ 340 mil - Jd Dos 
Colibris - 3 dorms / 1 suíte, 
sala, 2 wc, 3 vg - AC 110 m2, 
churras R$ 340 mil. F: (19) 
99976-7071
Casas 2 dorms – 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 car-
ros. Aceita terreno aceita 
financiamento. 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$320.000,00 se for 
de maior valor, pode-se voltar 
até 30mil reais. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294
Itamaracá: 3 dorm, sala, 
coz, wc social, lava nos fun-
dos garagem coberta. Aceita 
terrenos ou 50% do valor e 
assumir financiamento. R$ 
230 mil F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 WhatsApp. 
M. Sol – rua - 57, 1 dormitó-
rios sala, cozinha, wc social, 
lavanderia, garagem. Toda 
em em estrutura para so-
brado. Oportunidade única!! 
Apenas: R$215.000,00 ac. 
financ, ou terreno no negócio. 
F. 3017-2608 / 99762-7997 / 
3935-3294

M. Sol – Rua 20, 250 m2 
- 1 dormitório sala, cozi-
nha, wc social, lavanderia, 
construída nos fundos com 
estrutura para sobrado 
e um belo terreno ajardi-
nado na frente. Apenas: 
R$250.000,00 ac. finan-
ciamento F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294. 
Morada do Sol: 2 casas em 
lote de 125 m R$ 180 mil F 
3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp.
Morada do Sol: 2dormi-
tórios, sala, cozinha, wc, 
churrasqueira, vaga para p/ 
carros. Aceita terreno aceita 
financiamento. R$ 225 mil 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp.
Morada do Sol :  com 2 
dormitórios, sala, cozinha, 
wc, lavanderia, garagem 
para 2 carros. Aceita Finan-
ciamento. R$ 230 mil Aceita 
troca por lote de 250m². F 
3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp.  
Oportunidade -  Casa 
Vista Verde - condominio 
fechado R$ 385 MIL AC: 
140 M2 - 3 dorms / 1 suíte, 
sala, wc, 3 vagas. F: (19) 
99362-7351
Oportunidade única!! 
Jd Morada do Sol - 04 
cômodos e entrada para 
autos em lote de 125m2 
faltando acabamentos, para 
vender urgente!! apenas: 
R$130.000,00 (oferta valida 
apenas para os próximos 
30 dias) F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294  
Salto Jd.  Nair  Maria : 
Oportunidade Imóvel em 
construção aceita finan-
ciamento, 2 dormitórios, 
Consulte-nos. F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
WhatsApp. 

Salto Nair Maria: Casa Nova 
1 dormitório, sala, cozinha e 
wc social, aceita 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
Vendo casa Jd. Regina R$ 
490 mil - AT 250M² AC 136M². 
3 dorms/ 1 suíte. Márcia (19) 
97404-0445
Vendo Casa Parque Real - 
115 m² 3 Dorm/1 Suíte. R$ 370 
Mil. Márcia (19) 97404-0445
Vendo Sobrado Esplanda - 
3 dorms / 1 suite R$ 800 mil 
Márcia (19) 97404-044
Vila Brizola – CA02996 - 
Casa frente – Sala, cozinha, 01 
dormitório, Wc. Casa fundos 
– 01 dormitório, cozinha, Wc. 
R$210.000,00  F. 3875-2215

 
Alugo  Sala no Edif Cor-
doba – 8 andar  32m2- com 
1 wc aluguel 1.000,00 ( 
incluso IPTU, Cond. )Regina 
creci 167606-19 99177.7051 
whatsapp
Alugo Pousada com 9 sui-
tes, salão de festa, cozinha 
e lavanderia R$ 4.000,00 Tr. 
Regina Kuga creci 167606 – 
(19) 99177.7051
Centro – SL00323 - Salão c/ 
30M² E 01 Wc. R$ 1.200,00 
R. 15 de Novembro, 432 F. 
3875-2215
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Alugo – Apto  no Jardim 
M. do Sol – 2 dorm. sala, 
cozinha com planejados 
e cooktop  sendo 1 dorm. 
com  planejados e cama 
1 vaga de garagem. R$ 
1.000,00 ( incluso cond. 
e IPTU) Próximo ao cristo  
Regina Kuga creci 167606   
19 99177.7051 -
Alugo _ Apto cond. Picto  
com 2 dorm com planejado,  
cozinha com planejado,  
sala com armários , com 
sacada, 1 vaga de gara-
gem,  com piscina, chur-
rasqueira 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 linda vista 
Regina Creci 167606 – 
F: 99177.7051 – aluguel 
R$1.350,00 COnd. 440,00
Alugo –Apto no Cond. 
Bosque dos Indaias, 2 
dorm. sala 2 ambientes, 
cozinha com armários e 
lavanderia 1 vaga de ga-
ragem coberto  aluguel 
800,00 + 200,00 Cond. Tr. 
Regina Kuga creci 167606 
–(19) 99177.7051
A l u g o  A p t o .  3  d o r -
ms/ 1 Suite 2 vagas R$ 
2.500,00  incluso 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, 
cercado, 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
Sítio 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 docu. 
em ordem. R$130.000. Tratar 
direto com o proprietário F: 
3834-3110/981426215
Lançamento terrenos Em 
Salto: Pequena entrada di-
vida em 5 vezes, e parcelas 
de 760, tire suas duvidas 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 WhatsApp.
Loteamento Jd. Residencial 
Dona Lucilla -  300 m² E 378 
m². Valores á partir de R$ 
240.000. F. 3875-2215
Mosteiro de Itaici– TR00794 
- Terreno de 2.500 m² R$ 
370.000,00 F. 3875-2215
Oportunidade – Terreno 
Muryama - 150m² . R$ 
95.000,00. Márcia (19) 97404-
0445
Oportunidade! Jd. Império 
(Vila Paraty) – TR00799 - 
150m² preço de lançamento. 
R$90.000,00 F. 3875-2215
Parque São Lourenço 
(único lote na rua) 150m2 – 
planíssimo – R$1100,00 p/ m2 
-escriturado. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294 
Salto Jd. Nair Maria: lote de 
180 m²com alicerce pronto, R$ 
87 mil, F 3017-6659, 99758-
1971, 99301-7320 WhatsApp. 
Terreno - Jd Moriyama R$ 
95 MIL - AT 150 M2 F: (19) 
98223-8831
Terreno c/ construção antiga 
na cecap com 260 mts, re-
gião movimentada e próximo 
ao mercado cato. Ideal para 
investidor - R$400.000,00. 
Fone / Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F
Terreno no Montreal com 
184m² Valor R$165.000,00.
Tratar com proprietário. (19) 
98151-0501.
Terreno Vende – 10.000m² 
em Salto-SP, 400mt do asfalto, 
escriturado, troco por casa 
ou Apto. R$380 Mil. F: (19) 
98986-9106
Vendo/Alugo Terreno coml 
Jd. Regina - 615 m²  R$ 925 
mil / R$ 2.000,00. Márcia (19) 
97404-0445

Jd. Califórnia– CA 02570 - 
01 dormitório, cozinha, sala, 
Wc, 01 vaga. R$ 600 + IPTU 
F. 3875-2215
 

Apto Vila das Praças: Opor-
tunidade 2 dorm, sala, coz, wc 
social, 7º andar Apenas R$ 
200 mil F 3017-6659, 99758-
1971 / 99301-7320 WhatsApp.
Edificio Resedás - Vende / 
permuta – apto c/ 56 m². 2 dor-
ms, 1 vaga, Cond c/ piscina, 
Segurança 24 h R$ 260 mil. 
F: (19) 99976-7071
Lançamento Aptos em Salto:  
Parcelas menores que o alu-
guel,  2 dorms, sala, coz., wc, 1 
ou 2 vagas, a partir de 146 mil. 
F 3017-6659 / 9.9758-1971 / 
99301-7320 WhatsApp.  Esse 
mês Documentação Gratis
Vende-se: Apto no Cond. Villa-
gio D´Amore, 3 dorm., 1 suíte, 
sala de jantar, sala de estar, 
sacada, móveis planejados, 
andar alto c/ vista para a cidade, 
1 vaga coberta - R$357.000,00 
(tratar c/ proprietário). F. / What-
sapp: 998118218
Vendo Apto DUE 96 m²  3 
dorms/ 1 S. todo planejado e 
decorado. c/ 4 Ar condicionado 
2 vagas  R$ 950 mil. Márcia 
(19) 97404-044
Vendo apto Imagine - 3 
Dorms./ 1 Suíte - 2 Vagas. 
De R$ 713.169,00 Por R$ 
570.000,00. Aceita veículo 
como parte de pagto e fi-
nanciamento. Márcia (19) 
97404-0445
Vendo/Alugo Office Pre-
mium - Sala Coml. 40 m²  280 
mil/ R$ 1.300,00. Márcia (19) 
97404-0445
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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. (19) 97404-0445 
c/ Márcia
 

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

Vendo  1 Iphone 4 R$200,00 - 
Wellington F.: 3875-7624
Vendo  1 maquina de solda 
industrial Bambozzi 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
Porta de madeira completa, 1 
porta sanfonada na caixa e 1 
vaso sanitário com caixa acopla-
da. F.: 3392-2979 falar com Vera.
Vendo  1 raque completo para 
ginastica R$200  F.: 98151-0501
Aparador de grama 1000 W  
220V R$150,00 (Seminovo) 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$1.200,00 Tratar F: 19 99901-
9918/19-982094777
Coleção manual globo do au-
tomóvel (mecânica) 5 Vol. V$ 
60,00 Fones: (19) 99259-1877 
/ (19) 3017-5541.
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.
Geladeira raridade 1960 110vts 
funcionando F.: 99900-7158
Vendo  Lampião a gás Yannes 
com botijão de 2Kg  R$70,00 F.: 
99259-1877/3017-5541.
Material de acabamento p/ 
construção (Vaso, Cuba de 
vidro, Conexão tigre, fios va-
riados, válvula Hidra, pastilhas 
etc...) F: 98151-0501.
Vendo  tacho de cobre grande. 
R$200,00 F: 98151-0501.
Churrasqueira vertical inox 
R$150,00.  F: 98151-0501.
Maquina de fazer queijo com 6 
formas.  F: 98151-0501.
Vendo / Troco - Máquina de sol-
da Industrial Banbozzi TDG 415 
completa com tocha e cilindro. 
Tratar (19) 99324-7676.
Vendo 1 Bike Canadian, aro 
26, c\21 marchas. Impecável! 
F: (19) 99324-7676
4 pneus  aro 14 (semi-novo). 
R$330 - 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-nova 
R$2.800,00. F: 981510501.
Filmadora caseira Marca Sony 
R$250 F: 3894-1801 Admilson.
Sala de jantar Luis XV completa 
ou separada. (Só a mesa com 
10 cadeiras R$6.900,00)
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Vendo uma secadora  de 
roupas Brastemp – 110w. 
R$250,00. F: (19) 99324-7676

 

Caminhão Ford F600 ano 1972 
(vendo ou troco por carro popu-
lar) R$ 20.000 Indaiatuba Preço p/ 
vender logo! Caminhão basculan-
te com guincho hidráulico modraci 
para 400 kg. Motor Perkins 6cc c/ 
65000km retífica Sorodiesel, 4 
pneus novos. Falar com Odir F: 
(19) 33927900/ 38945001
Gol ano 86  Alcool. Tratar com 
Ademilson F: (19) 3894-1801
Onix ano 2014 1.0 Flex- Modelo 
Lolla – Cor Branco R$ 32.800 
(Fipe) - Único dono F. 3875-2215
Oportunidade - Vendo C3 
Exclusive, ano 2009, Md. 2010. 
R$17 Mil F.: 3329-7003

 

Karol Manicure e Pedicure. Aten-
do a domicílio (valor de acordo com 
o Local) Whats 19 99357-9318
Ofereço-me como cuidadora de ido-
sos, criancas, enfermos, pessoas c/ 
necessidades especiais e etc. Atend. 
residencial e hospitalar. Possuo 
experiencia e referencias. Evelyn  
19 988584065

Ofereço-me como cuidado-
ra de idosos, pessoas com 
necessidades especiais etc. 
Residencia l  e  hospi ta lar . 
Cursando enfermagem F. 
9.9980-2723.
Ofereço-me como emprei-
teiro de obras do básico ao 
ao acabamento. Aceito carro 
e moto. Fone: 3318- 3573 
(Evandro) 
Ofereço-me como faxineira 
e passadeira de roupa. Fone: 
99308-6581.
Ofereço-me como marido 
de aluguel - Odair F.: 99776- 
6841/99130-7264. 
Ofereço-me  como marido 
de aluguel. Faço consertos 
gerais em residências (hi-
dráulica, elétrica e etc.). F: 
9.9830-0614 c/ Kiko.
Ofereço-me  como moto-
rista particular para shows, 
jantares, teatro, casamento, 
batizados, viagens, compras 
em São Paulo entrre outros 
(Com veículos da pessoa) 24 
horas. Tratar com Domingues 
F.: (19) 99928-4433
Ofereço-me como Motorista. 
Categorias A e B e serviços 
gerais. Tel.: 11-975314276. 
Com  carro ou sem carro.
Ofereço-me como Motorista. 
Categorias A/D. Exp. com 
cargas de pequenos e gran-
des portes. Tel.: 3936- 4053/ 
99804-7578.
Ofereço-me como pedreiro, 
encanador e reformas em 
gerais (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 tra-
balhos de corte de grama e 
limpeza de terreno. Tenho 
máquina. Tratar com Denis (11) 
952237579
Ofereço-me para lavar, passar, 
cozinhar, faço faxina etc... Tra-
tar com Jane Rosa F.: 97136-
6492 / 3329-7719.
Ofereço-me para manutenção 
em máquina de costura indus-
trial: Galoneira, Caseadeira, 
Reta, Overloque, 2 Ag, Travete. 
F.: 99212-1731.
Ofereço-me para Motorista 
administrativo (senhor) CNH 
“D”. Bom conhecimento Capital 
e Interior – Fixo ou Freelancer 
F (19) 99793-4700.
Ofereço-me para qualquer 
reparo em sua residência (Hi-
draulica, elétrica, pintura, telha-
dos etc...)  F.99755-4276
Ofereço-me para serviços 
gerais ou limpeza. Edenilson 
F.: 98831-1369.

Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro ou chacarei-
ro. Tenho 39 anos, divor-
c i a d o ,  s e m  f i l h o s .  F a ç o 
t raba lhos  de  ja rd inagem 
(corte de grama) também. 
Tenho maquina, não tenho 
v íc ios .  Tra tar  com Denis 
(11) 952237579.
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idoso, 
d i u r n o  o u  n o t u r n o ,  e m 
hospi ta is  e res idência.  F 
:  9 .9479-0454  ou  .2516-
7008
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idosos. 
Possuo referencia. Tratar 
c/ Leni F: 3894-4778. 

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



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

SELECAO@JOBLINERH.COM.BR
ACESSE NOSSO SITE: 

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

AUXILIAR DE MONTAGEM – Possuir Curso 
nas áreas de Técnico em eletrônica; mecatrô-
nica, Técnico usinagem mecânica, Automação 
Industrial ou afins. Conhecimentos em elétrica 
automotiva. Residir em Indaiatuba.
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 pesados, manutenção em painéis au-
tomotivos 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 experiência 
na função com registro em Carteira. Desejável 
possuir experiência anterior em empresas 
deste segmento. Ensino médio completo. 
Curso e experiência com empilhadeira. Residir 
em Indaiatuba.
GERENTE COMERCIAL – Ensino médio com-
pleto. Desejável Superior em Administração, 
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 Metalur-
gia, 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.
MONTADOR MECÂNICO – Ensino médio 
completo. Experiência em montagens indus-
triais e Torno mecânico. Residir em Indaiatuba. 
Desejável Possuir Técnico em Mecânica, 
Elétrica, Automação Industrial ou afins.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Para trabalhar 
em Indústria Farmoquímica. Desejável possuir 
Técnico em Quimica. Possuir experiência ante-
rior em empresas deste segmento. Experiência 
em manipulação de solventes e operação de 
maquinas centrífugas e Reatores. Residir em 
Indaiatuba 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 comple-
to. Experiência em pintura Liquida. Experiência 
em preparação de tintas e superfície e em pin-
tura de aço e alumínio. Residir em Indaiatuba. 
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – Possuir 
experiência em controle de acesso, ronda 
e monitoramento. Ensino médio completo. 
Conhecimentos em Informática. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
SOLDADOR – Ensino médio completo. Experi-
ência em Solda MIG e TIG. Experiência em sol-
da em Aço e Alumínio. Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO – Ensino 
Superior em Engenharia / Tecnologia. Dese-
jável Pós-graduação em Gestão de Projetos, 
Gestão de Pessoas, Gestão de Manutenção. 
Conhecimentos em Informática (Pacote Office, 
internet, sistema de gerenciamento de manu-
tenção SAP, MAC) e CAD. Experiência em Su-
pervisão 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.
TÉCNICO ELETROELETRONICO - Expe-
riência na área elétrica Automotiva. Possuir 
Curso Técnico. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba.
VENDEDOR (A) – Para trabalhar em Comércio 
na área de Material de construção. Ensino 
médio completo. Possuir experiência anterior 
em vendas deste segmento. Conhecimentos 
em Informática. Residir em Indaiatuba. Dispo-
nibilidade 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
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