
A Petrobras anunciou novamente um aumento nos preços da gasolina e diesel. Os aumentos 
de 0,6% na gasolina e 2,5% no diesel nas refinarias passaram a valer a partir da zero hora da 
última quarta-feira, dia 8.

Papai Noel chega ao Polo Shopping Indaiatuba em um estiloso calhambeque, um modelo Ford 
1929, amanhã, dia 11, às 13 horas. O bom velhinho dará uma volta pelo centro da cidade antes 
de ser recebido por vários personagens no estacionamento do Shopping. 

JME

JME DIVULGAÇÃO

FERIADO

PARCERIA

MUDANÇAECONOMIAPOLÍCIA RESOLUÇÃO

Na próxima quarta-feira, dia 
15, será comemorado a Procla-
mação da República, e devido 
ao feriado a Prefeitura de In-
daiatuba, autarquias e fundações 
municipais manterão os serviços 
essenciais e de lazer funcionan-
do em sistema de plantão. 

OSC GABRIEL e a Fa-
culdade Anhanguera estarão 
juntas na realização do curso 
de Orientação e Mobilidade do 
projeto “Olhos do Coração” dos 
Amigos dos Deficientes Visuais 
de Indaiatuba. O curso terá início 
a partir de 21 de novembro e terá 
duração de 6 meses. 

O Estado anunciou em 
março deste ano mudanças 
na Nota Fiscal Paulista que 
afetarão as entidades assis-
tenciais. Uma das principais 
mudanças será a retirada, 
até o final do ano, das urnas 
mantidas em comércios para 
doações de cupons fiscais. 

A consulta ao sexto lote 
de restituição do Imposto 
de Renda da Pessoa Física 
(IRPF) de 2017 está aberta 
desde o dia 8. O lote contem-
pla 2.358.433 contribuintes, 
totalizando mais de R$ 2,8 
bilhões, informou a Receita 
Federal.

Na madrugada do último 
domingo, dia 5, a equipe da 
viatura 095 do GAP (Grupo 
de Apoio Preventivo) foi 
solicitada a deslocar até o 
estacionamento do Parque 
Ecológico, em uma ocor-
rência de perturbação de 
sossego. 

O Departamento Nacio-
nal de Trânsito (Denatran) 
publicou no último dia 27 
uma resolução que define as 
regras de multas para pedes-
tres e ciclistas que andarem 
fora das áreas permitidas. A 
medida começa a valer em 
180 dias.
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Prefeitura divulga 
serviços de plantão 
no feriado do dia 15

OSC Gabriel e Anhanguera 
fazem parceria para 
deficientes visuais

Estado muda regras 
da Nota Fiscal Paulista 
para entidades

Receita libera consulta 
ao sexto lote de 
restituição de IRPF

GAP surpreende 
indivíduo vendendo 
trufas com maconha

Pedestres e ciclistas 
poderão ser multados 
a partir de 2018

Faltam 14 dias para o Frutos de Indaiá

Atleta de Indaiatuba 
segue invicto em 

competição de MMA
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Preços da gasolina e diesel 
sofrem alta

Papai Noel chega amanhã no 
Polo Shopping

A contagem regressiva para a 12ª edição do Frutos de Indaiá 
já começou. Faltam apenas 14 dias para a principal noite de 
premiação das melhores empresas/empresários 2016 eleitos 
em pesquisa feita com a população e leitores do jornal.
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E vem mais multas por aí
A partir do ano que vem o governo poderá 

multar pedestres e ciclistas por algumas práticas 
inadequadas em vias públicas, como andar na 
rua fora da faixa de pedestre, ou por carregar 
carga excessiva, no caso dos ciclistas. Essas 
restrições já estavam previstas no Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB) desde 1997, mas 
não tinham regulamentação, portanto, não eram 
fiscalizadas.

De fato, são medidas de segurança impor-
tantes, que devem ser incentivadas a serem 
seguidas, pois se as restrições impostas pela lei 
forem respeitadas, possivelmente os acidentes 
de trânsito irão decair, mas esse tipo de medida 
não deve ser através de multas. O governo devia 
tomar medidas educativas como campanhas e 
disseminação de informação para conscientizar 
os pedestres e ciclistas a seguirem tais regras, e 
não aplicar multas, ainda mais em um momento 
de crise, com tantos desempregados no país.

Artigos

Extraído do livro Paradigmas em Transformação – Uma biografia em duas gerações na prática médica – Dra. Natália 
Zambrano Barnes e Dra. Lorena A. Zambrano Velho

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.

11 SAB 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

11 SAB 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

12 DOM.   NÃO OPERA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 QUAR.   FERIADO

15 QUAR.   FERIADO

15 QUAR.   FERIADO

15 QUAR.   FERIADO

15 QUAR.   FERIADO

15 QUAR.   FERIADO

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

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

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

16 QUIN. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

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

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

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

17 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

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

17 SEX. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

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

17 SEX. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
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PARADIGMAS EM TRANSFORMAÇÃO
Existem dados que perto de metade dos médicos com mais de dez anos de experiência já passam a 

incorporar práticas integrativas como um arsenal disponível à sua atuação médica, pela própria neces-
sidade de ajudar o paciente. Percebemos, em nossa experiência, as evidências de que somos seres com 
múltiplas interconexões em nossos sistemas.  Por exemplo, como ginecologista, a primeira necessidade 
de me abrir para algo novo foi quando comecei a ter pacientes com candidíase de repetição. Os melhores 
antifúngicos eram prescritos e repetidos até o esgotamento das alternativas, com recidivas constantes. 
Então, ao inclinar o ouvido para os médicos mais velhos, entendi que era necessário modificar o padrão de 
imunidade, alimentação, ansiedade. Ao me aprofundar mais ainda, percebi que o ansiolítico não restaura 
a paz do paciente, havendo alternativas.

Na tentativa de integrar as práticas aprendidas pelo médico que busca exercer sua função em prol 
do paciente, nasceu o termo Medicina Integrativa, como um sistema novo de cuidado de saúde e do ser 
humano como um todo (na dimensão biopsicossocial-espiritual). O sistema valoriza a relação médico-pa-
ciente, que definirá o tratamento com medicina convencional, complementar e/ou alternativa, e o contexto 
filosófico em que o cuidado se dará. O resultado sistêmico acompanha simultaneamente as mudanças 
internas e externas no indivíduo por inteiro. E entendemos que não há profissional que possa acompanhar 
verdadeiramente a restauração da saúde como uma “sinfonia” que surge harmoniosa e triunfante, se não 
houver entendimento e comando de toda essa “orquestra” promotora de saúde integral.

E aqui vale a pena discutir que, uma vez que vários desses recursos estão sendo conhecidos pela po-
pulação (principalmente via internet), gera-se uma demanda dos mesmos. Mas, alguns deles podem ser 
oferecidos por qualquer pessoa leiga, sem formação, sem normatização, o que deixa o paciente vulnerável 
à má prática. A ideia é que se incorporem os recursos, mas que o médico, idealmente comprometido com 
o bem-estar do paciente, possa comandar a orquestra para não correr o risco de haver múltiplas ações 
desconexas. Assim, a medicina integrativa tem despertado o interesse, a ponto de pesquisadores da área 
de educação médica terem se associado para fazer propostas de como incluir esta abordagem em busca 
de saúde já nas escolas médicas. É o que desejamos e aplaudimos.

Dra. Glaís Ferrari - Cirurgiã-Dentista – Mestre em Ciências Odontológicas pela USP - CROSP 82.309 
Belle Santé – Instituto de Inovação em Odontologia - www.bellesante.com.br - Av. João Ambiel, 1287 – Indaiatuba

Tenha uma vida mais saudável
Você sabe como está a sua saúde?
Para muitas pessoas ter uma vida saudável é apenas estar livre de doenças, no entanto, segundo o Organiza-

ção Mundial de Saúde (OMS), “saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente 
ausência de afecções e enfermidades”. Diante disso, podemos concluir que o conceito de saúde abrange uma série 
de fatores e condições, como o peso ideal, porcentagem de gordura corporal e de massa magra, quantidade de 
gordura visceral, disposição para a prática de atividades físicas e cognitivas, e isso tudo levando à idade corporal. 
Portanto, quando falamos de vida saudável devemos incluir uma alimentação saudável, a prática de exercícios 
físicos, bem como o cuidado com a saúde mental e sentimental, sendo fundamental o equilíbrio!

Sempre digo que a palavra chave para o sucesso em todas as áreas da vida é o equilíbrio! Ninguém vive só 
de trabalho, diversão ou amor. Há tempo para tudo! 

O importante é organizarmos a nossa rotina diária, dando prioridade às coisas necessárias e também para 
aquilo que te faz bem. É preciso ter tempo para o lazer, para o trabalho, para dormir, para se alimentar bem, para 
se cuidar, para valorizar as relações pessoais, bem como cuidar da saúde mental e ficar livre do estresse. Para 
isso, saiba priorizar as coisas certas e organizar o seu tempo, pois é uma forma de fugir das tendências, ou seja, 
ter uma vida acelerada e negativa.

Ter uma vida saudável é o objetivo de muitas pessoas, mas existem elementos que atrapalham na qualidade de 
vida, como: a rotina, práticas incorretas, falta de tempo para organizar a vida, maus hábitos alimentares, ambição 
apenas em crescimento financeiro, falta de relacionamentos saudáveis, falta de tempo para relaxar e se cuidar, 
indisposição para as atividades físicas, estresse, etc. Tudo isso influencia no modo de viver e o indivíduo cada 
vez mais se afasta do real conceito de “vida saudável”.

Levar uma vida saudável é a melhor forma de afastar doenças cardiovasculares, obesidade e até câncer. 
Reflita, como tem sido o seu dia-a-dia! Cuide de você, da saúde da sua família e também de sua comunidade! 

Com isso, contribuirá para um mundo melhor!
“O seu bem-estar não tem preço, saiba aproveitar o que a vida tem de melhor!”

O que você acha 
de pedestres e 
ciclistas serem 
multados?

Enquete

Sabrina Mateus Brajeiro, 21, 
Vendedora
“Concordo, tem lei para os carros 
tem que ter lei para os pedestres”

Welinton Demaze, 27, Prepa-
rador de Maquina
“Sou Contra. Acho que não 
melhorará o trânsito com isso”

Dafine Demaze, 29, Cabeleira
“Sou Contra. Acho um absurdo 
mais essa multa pra gente pagar”

Camila Lopes,28 anos, Caseira
“Contra, os carros não respeitam 
a gente”

Patrícia de Marcos, 22 anos, 
Desempregada
“Não concordo, pois tem que 
haver a educação no trânsito”

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

Brechas em WI-FI podem deixar seus dados vulneráveis à hackers
Foi revelada uma informação de uma brecha de segurança encontrada , nas redes WI-FI que permitem 

espionagem e acesso de dados transmitidos de seu notebook , celular.
Essa brecha de segurança foi um estudo realizado Mathy Vanhoef, especialista em segurança digital 

da universidade belga KU Leuven.
Com um pouco de tempo Vanhoef conseguiu quebrar a proteção WPA2 considerada segura e usada 

em vários roteadores do mercado.
“Quem ataca pode usar essa técnica para ler informações que antes acreditávamos serem criptografadas 

de forma segura”, diz Vanhoef ao britânico The Guardian.
Vanhoef esclarece que, além de permitir o acesso a informações, a brecha ainda permite, em casos 

especiais, que dados sejam manipulados e inseridos. Seria possível, por exemplo, adicionar um malware 
ou ransomware em um website, afirma o pesquisador.

Os testes mostraram que um número vasto de sistemas está vulnerável com essa brecha. O pesquisador 
afirma que, entre eles, estão Android, Windows, sistemas da Apple, Linux, entre outros. Vanhoef escreve 
no site: “caso seu dispositivo tenha Wi-Fi, é provável que seja afetado”.

O acesso aos dados pode ser feito por hackers mesmo sem conhecimento da senha usada no Wi-Fi. 
O que é possível fazer é decodificar as informações que supostamente estariam seguras e criptografadas 
transitando entre dispositivos e roteadores.

Para entender o perigo disso, basta pensar que tipo de informação você já adicionou em um disposi-
tivo conectado à sua rede Wi-Fi. Dados de cartão de crédito, endereços, senhas, conversas em apps de 
mensagens, fotos, entre outras coisas poderiam ser vistas por hackers.

O problema é especialmente preocupante entre dispositivos Androids O pesquisador indica que 41% 
dos smartphones e tablets com o sistema Android estão vulneráveis a ataques de ransomware ou outras 
modalidades de malware.

Uma boa prática para se previnir desses ataques é evitar o uso de senha fracas como 1234, datas de 
aniversário, nomes, etc. Outra coisa é contar com um bom especialista na área de redes para configurar 
adequadamente os recursos do seu roteador seja ele na sua casa ou em seu escritório para evitar que 
configurações de segurança deixem de ser configuradas. 

Fonte: Exame
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Prefeitura divulga serviços 
de plantão no dia da 
Proclamação da República 

ARQUIVO PMI

A Secretaria Municipal de Saúde manterá o atendimento médico com o plantão da UPA-24h

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

OSC Gabriel e Anhanguera 
firmam parceria

PARCERIA

Não haverá expediente no Poupatempo de Indaiatuba no feriado do dia 15

Na próxima quarta-
-feira, dia 15, será 
comemorado a Pro-

clamação da República, e 
devido ao feriado a Prefeitura 
de Indaiatuba, autarquias e 
fundações municipais man-
terão os serviços essenciais 
e de lazer funcionando em 
sistema de plantão. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde manterá o atendimento 
médico com o plantão da 
UPA-24h (Unidade de Pron-
to Atendimento) do Jardim 
Morada do Sol, para reforçar 
o Pronto Atendimento do 
Haoc (Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo). Também 
na UPA-24h o atendimento 
odontológico para o plantão 
na quarta-feira (15) será das 
07h às 12h.  

Não haverá expediente no 
Poupatempo de Indaiatuba. Já 
as estações do Projeto Ecobike 
localizadas no Parque Ecoló-
gico funcionam normalmente.

Os serviços de manuten-
ção e infraestrutura urbana 
mantidos pelas secretarias de 
Urbanismo e Meio Ambiente 

e de Obras e Vias Públicas 
terão plantões do feriado com 
as equipes de manutenção 
elétrica e de trânsito, limpeza 
nas praças, coleta de lixo, 
limpeza dos banheiros públi-
cos, cemitérios e feiras livres. 

O Bosque do Casarão Pau 
Preto estará aberto no feriado 
das 9h às 12h e o Museu das 

11h às 17h. O Bosque do Sa-
ber poderá ser visitados das 
08h às 17h. 

As equipes de plantão do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae) farão o aten-
dimento emergencial da po-
pulação pelo telefone 0800-
7722195. O Museu da Água 
também abrirá normalmente no 

feriado, das 09h às 16h.
Os serviços operacionais 

da Guarda Civil, ligada à Se-
cretaria de Segurança Pública, 
mnterão o plantão normal. 
O telefone da Guarda para 
emergência é 153, da Polícia 
Militar é 190, do Corpo de 
Bombeiros, 193 e da Central 
de Ambulâncias 192.

A OSC Gabriel e a Faculda-
de Anhanguera estarão juntas na 
realização do curso de Orien-
tação e Mobilidade do projeto 
“Olhos do Coração” dos Ami-
gos dos Deficientes Visuais de 
Indaiatuba. O curso terá início 
a partir de 21 de novembro e 
terá duração de 6 meses, tendo 
o término previsto para o mês de 
maio de 2018. 

Para fazer o cadastro é só 
entrar em contato com OSC 
Gabriel pelo telefone (19) 3801-
2047 ou pelo email info@
gabriel.org.br.

A iniciativa foi dos gestores 
da OSC Gabriel que identifica-
ram a necessidade de oferecer 
aos deficientes visuais do gru-
po formado pelo projeto, uma 
oportunidade de desenvolver 
sua mobilidade com segurança 
e eficiência com a finalidade de 
possibilitar acesso às atividades 
do seu cotidiano, que muitas 
vezes, foram interrompidas com 
a falta da visão. 

A presidente da entidade, 
Maria Inês Toledo de Azevedo 
Carvalho, informou que durante 
os encontros realizados com os 
deficientes visuais no decorrer 
dos últimos meses, puderam 
perceber que a maior dificuldade 
para realização das atividades 
desejadas por eles era justamen-
te a locomoção e a dependência 
para conseguir chegar aos locais 
pretendidos. 

A partir daí, junto com ges-
tor do projeto, Osvaldo Jesus 
de Moraes Junior e os demais 
membros da diretoria da OSC 

Gabriel, optaram em iniciar as 
atividades programadas pelo 
Curso de Orientação e Mobi-
lidade. 

Concurso
Há alguns anos a OSC vem 

participando de editais de con-
cursos, incluído os da Fundação 
Volkswagen. Neste ano não foi 
diferente, relembra Maria Inês, 
que resolveu inscrever o projeto 
nos últimos dias de inscrição. 

“Procuramos ampliar o pro-
jeto e procuramos a Faculdade 
Anhanguera para nos apoiar 
nessa realização e fomos rece-
bidos de braços abertos pela 
Diretora da unidade, Prof.ª 
Miriane Almeida Fernandes e 
pelo coordenador acadêmico, 
Prof. Marcos Rodolfo Firmino 
Pinto”, completa Maria Inês. 

Além de sediar o curso 
inicial para capacitar 10 de-
ficientes visuais a faculdade 
irá disponibilizar professor e 
dois alunos para fazer parte da 
capacitação com a finalidade 
de tornarem multiplicadores 
das ações propostas pela Sra. 
Carolina Camargo, Terapeuta 
Ocupacional responsável pelo 
curso. 

O Concurso Volkswagen 
na comunidade recebeu nesta 
10ª edição, 1259 inscrições 
de 25 estados do país. A OSC 
GABRIEL ficou classificada 
entre os 20 finalistas e final-
mente premiada entre os 10 
vencedores do país e recebeu 
o aporte de R$ 40.000,00 para 
aplicar no projeto. 
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Passeio pedagógico estimula a autonomia e promove 
descobertas

Faltam 14 dias para o Frutos de Indaiá
Premiação ocorre no dia 24 de novembro no Clube 9 de Julho
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Gabi Antelmi será uma das premia-
das da noite

A cabelereira Ronéia Cozzolino receberá 
pela primeira vez o Troféu Frutos de Indaiá

A empresária Fabiana Hempke irá 
receber o troféu pelo segmento moda 
feminina revelação

Adriano Paolini, do Grupo Atento aguarda 
com expectativa para o grande dia

DIVULGAÇÃO

A contagem regressiva 
para a 12ª edição do 
Troféu Frutos de In-

daiá já começou. Faltam apenas 
14 dias para a principal noite 
de premiação das melhores 
empresas/empresários 2016 
eleitos em pesquisa feita com 
a população e leitores do jornal.

No dia 24 de novembro, 
mais de 140 empresas sobem 
ao palco do salão social do 
Clube 9 de Julho para receber o 
troféu das mãos do presidente 
do Grupo Mais Expressão Ad-
milson Redecopa e do diretor 
Alan de Santi.

Considerado o principal e 
melhor evento de premiação de 
Indaiatuba, o Troféu Frutos de 
Indaiá 2017, promete superar 
as expectativas dos premiados 
e convidados, que nos anos 
anteriores já demosntraram 
estarem muito satisfeitos.

Segundo o empresário e 
presidente do Grupo Mais Ex-
pressão Admilson Redecopa, 
a prioridade é manter a qua-
lidade dos serviços prestados. 
No evento estarão presentes 
alguns parceiros que nos aten-
dem desde o primeiro ano, 
como é o caso da empresa de 
Vallet – Open Parking e o ser-
viço de ambulância e serviços 
de saúde e emergência - Sa-
nare Saúde. “Iremos manter 
os serviços prestados com 

excelência na edição do ano 
passado devido a sua eficiência 
e aprovação dos participantes, 
quanto aos novos parceiros, 
estão vindo para aprimorar a 
qualidade do evento”,  afirma.

E neste ano a premiação 
ganhará um camarote especial, 
patrocinado pela academia 
Runner, que apenas dará aces-
so ao show da Banda Roupa 
Nova.

De acordo Redecopa, a 
novidade chega para agregar 
qualidade ao evento. “Estamos 
disponibilizando camarote, 
que fica na parte superior do 
Clube 9 de Julho, para que as 
pessoas possam curtir o show”, 
explica. “Como é um evento 
fechado, muitas pessoas nos 
procuram querendo participar 
da premiação, por isso senti-

mos a necessidade de atender 
este público”, completa.

Os 200 convites do Cama-
rote Runner já estão à venda, 
na sede do Jornal Mais Ex-
pressão, e sócios e estudantes 
contarão com valores dife-
renciados. Com o convite a 
pessoa tem acesso somente ao 
show da Banda Roupa Nova, 
e no local haverá um bar com 
porções, refrigerantes, chopp 
e bebidas quentes, que será 
adquirido por quem desejar.

A abertura do Camarote 
será a partir das 22 horas, tendo 
previsão de início do show a 
meia-noite.

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

Premiados
Para a escolha das empresas 

premiadas, a equipe do Frutos 
de Indaiá realizou uma enquete 
e ouviu aproximadamente 4 
mil pessoas no mês de outubro 
e novembro de 2016. A ação 
também ocorreu nas edições 
do jornal Mais Expressão, 
onde os leitores preencheram 
um questionário indicando as 
melhores empresas da cidade 
em cada segmento.

E uma das premiadas es-
treantes será a cabeleireira 
Ronéia Cozzolino que aguar-
da ansiosa para o grande dia. 
“É muito gratificante como 
profissional receber um prê-
mio tão importante como o do 
jornal Mais Expressão. Esse 
prêmio é a certeza que estou 
no caminho certo! Só tenho 

a agradecer pelo trabalho e 
seriedade do jornal”, declara.

Outra estreante do 12º Fru-
tos de Indaiá é a empresária 
Fabiana Henpke que irá re-
ceber o troféu pelo segmento 
moda feminina revelação. “A 
expectativa é grande para o 
dia da premiação. É a primeira 
vez que irei receber o troféu e 
estou muito feliz com a indi-
cação”, disse.

O empresário Adriano 
Paolini, do Grupo Atento 
aguarda com muita expecta-
tiva para a noite de premia-
ção.  “Estamos com grande 
expectativa para o grande dia 
onde iremos receber o Troféu 
que simboliza o reconheci-
mento e qualidade dos nossos 
serviços. Não tenho dúvidas 
da  credibilidade do Jornal 

Mais Expressão e não troco 
por nenhum outro veículo de 
comunicação”, enfatiza.

A Clínica Gabi Antelmi 
também será uma das premia-
das. “Toda a Equipe Gabi An-
telmi está ansiosa para noite 
de entrega da premiação, e é 
claro para comemorar e cur-
tir todos os momentos dessa 
grande noite”, disse. “Grati-
dão! A todas as clientes que 
me indicaram para o prêmio e 
que confiam em meu trabalho, 
este é o fruto da excelência 
que fazemos o possível para 
realizar em todos os nossos 
serviços”, completa.

Show
A noite de premiação do 

Frutos de Indaiá acontece no 
dia 24 de novembro no Salão 
Social do Clube 9 de Julho. O 
evento que é fechado apenas 
para premiados e convidados, 
promete agitar a noite de 
Indaiatuba ao som da Banda 
Roupa Nova. Com 36 anos de 
carreira, dezenas de sucessos 
lançados e uma agenda de 
shows ininterrupta, o grupo é 
formado por seus integrantes 
originais: Cleberson no tecla-
do e vocal; Feghali no teclado, 
violão, guitarra, voz e vocal; 
Kiko no violão, guitarra, voz 
e vocal; Nando no baixolão, 
baixo acústico, violão, voz e 
vocal; Paulinho na voz e per-
cussão; e Serginho na bateria, 
djembe, voz e vocal.

O passeio pedagógico é uma 
ferramenta educacional bastante 
utilizada para aprofundamento 
dos conteúdos trabalhados em 
aula. Através da experimenta-
ção, proporciona aos alunos o 
aprendizado de diversas habi-
lidades.

Foi o que aconteceu com os 

alunos do Jardim I e II e do Pré 
do Colégio Montreal na semana 
passada. Os alunos que parti-
ciparam do passeio têm idade 
entre 3 e 5 anos, e para muitos, 
essa foi a primeira vez que saí-
ram sem os pais.  Eles estiveram 
no Bosque dos Jequitibás, em 
Campinas, com o objetivo de 

aprender a respeitar e valorizar 
a natureza e, assim, desenvolver 
a consciência da preservação do 
meio ambiente. “O nosso pas-
seio teve o objetivo de promover 
de forma prazerosa o contato 
com a natureza, pois acredita-
mos que quando o aluno entra 
em contato direto com o meio 

ambiente começa a perceber o 
mundo a sua volta de diferentes 
formas, aprendendo a respeitar, 
preservar e valorizar a nossa 
fauna e flora, que é tão rica, 
dando-lhes a possibilidade de 
observar, perguntar e expressar 
suas ideias”, explica a professora 
do Jardim I, Marcela Lima.



cidade
06A Mais Expressão

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

Área de lazer do Parque 
Campo Bonito será inaugurada 
dia 17 de novembro

URBANISMO

ERRATA

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

Estado muda regras 
da Nota Fiscal Paulista 
para entidades

JME

GIULIANO MIRANDA  RIC/PMI

O prazo para retirada das urnas mantidas por comércios para doação de cupons fiscais foi prorrogado até o fim do ano

Com a novidade o aplicativo oficial do programa também foi aprimorado

Espaço ocupa parte da área institucional localizada na rua Benedita Carvalho

O Estado anunciou 
em março deste ano 
mudanças na Nota 

Fiscal Paulista que afetarão 
as entidades assistenciais. 
Uma das principais mudanças 
será a retirada, até o final do 
ano, das urnas mantidas em 
comércios para doações de 
cupons fiscais. 

Outra mudança será que os 
repasses deixam de ser semes-
trais e tornam-se mensais, a 
partir de maio de 2018, prazo 
necessário para a mudança do 
sistema e da legislação. No ano 
passado foram R$ 100 milhões 
para as entidades e a intenção 
agora é dobrar esse número. De 
todos os créditos do programa, 
60% vão para as instituições e 
40% para pessoas físicas. 

Segundo a secretaria da 
Fazenda, a mudança se fez 
necessária para impedir o 
roubo de urnas com cupons e 
outras fraudes. 

Com a novidade o aplica-
tivo oficial do programa tam-
bém foi aprimorado e a partir 
de dezembro o consumidor 
deverá entrar no app, escolher 
a instituição para qual deseja 
doar os seus cupons fiscais e 
autorizar o repasse. Após o 
cadastro, todos os cupons com 
CPF serão destinados automa-
ticamente à entidade escolhida.

Em nota o Estado diz que 
o aplicativo é uma importan-
te ferramenta de combate a 

aplicativo e ter internet para 
doar a nota. “Isso irá tornar a 
doação mais difícil, diminuin-
do sua incidência”, comenta.

Apesar das dificuldades 
com a mudança Carvalho 
acredita que a distribuição 
será mais justa. “Com a mu-
dança o consumidor poderá 
escolher para qual entidade 
deseja doar, diferente de 
hoje onde ele (consumidor) 
deposita o cupom fiscal na 
urna que se encontra no co-
mércio”, completa.

A Associação Beneficente 
ABID se mostra preocupada 
com a nova resolução. De 
acordo com um dos respon-
sáveis pelo financeiro da en-
tidade, Vicente Mendonça, as 
doações vêm de um histórico 
de queda. “Mesmo sem a mu-
dança estar em vigor já senti-
mos uma queda nas doações 
que se deve pela diminuição 
dos gastos do consumidor no 
comércio”, conta.  “E com a 
nova forma de realizar a do-
ação pode haver uma queda 
ainda maior e isso com certeza 
causará um impacto em nossa 
entidade”, completa.

Para o diretor da entida-
de Voluntárias de Apoio no 
Combate ao Câncer (Volacc), 
Silvio Oliveira, a mudança 
causará um impacto negativo. 
“As doações que vêm dos 
cupons fiscais fica em torno 
de 25% e apesar da Secretaria 
da Fazenda afirmar que não 
causará impacto nas doações, 
acredito que haverá queda nas 
mesmas”, disse.

fraudes. “Auditorias realiza-
das pelo órgão identificaram 
fraudes na doação de cupons 
depositados nas urnas: não era 
respeitada a premissa de que 
as doações do consumidor de-
veriam ser voluntárias. Havia 
até mesmo entidades criadas 
exclusivamente para receber 
créditos do programa”. 

Para um dos coordenado-
res do Movimento de Apoio 
a Cidadania Fiscal (MACF) 
e diretor da OSC Gabriel, 
Valdir de Carvalho, o desafio 
agora é estimular os consu-
midores a doar suas notas 
sem CPF via aplicativo ou 
site. “Hoje a própria entidade 
vai até o comércio retirar as 

notas fiscais depositadas em 
suas urnas e cadastram as 
mesmas. A partir do ano que 
vem isso vai partir do próprio 
consumidor. Ele (consumidor) 
terá que entrar no aplicativo 
da Nota Fiscal Paulista e rea-
lizar o cadastro”, explica. “E 
somente desta forma a doação 
chegará a entidade escolhida”, 
completa.

Entidades
Ainda de acordo com Car-

valho, a mudança pode preju-
dicar financeiramente algumas 
entidades, uma vez que o con-
sumidor será obrigado a estar 
cadastrado com o seu CPF no 
sistema do governo, baixar o 

A área de lazer do Parque 
Campo Bonito será inaugura-
da no dia 17 de novembro e 
o espaço ocupa parte da área 
institucional localizada na rua 
Benedita Carvalho. A cerimô-
nia terá início às 18h30 com 
aula de zumba e apresentações 
do grupo Projetamente, dupla 
Bruno e Thiago e grupo BBoy 
Intrusos Crew. 

A área de 2.500 metros 
quadrados tem Academia ao 
Ar Livre, playground e equi-
pamentos de alongamento. A 
urbanização complementa a 
área institucional do bairro, 
onde já funciona uma escola 
de Educação Básica, uma cre-
che, uma unidade de saúde e 
um Centro Comunitário. 

Na semana passada a Se-
cretaria de Obras e Vias Pú-
blicas iniciou a instalação 
de postes para a iluminação 
do anel viário que dá acesso 
ao Parque Campo Bonito. A 
avenida receberá 36 postes 
com quatro luminárias cada 
um. A ligação da energia será 
feita pela CPFL-Piratininga. 

Em outubro também foi 
concluída a duplicação da 
avenida que interliga o Par-
que Campo Bonito ao novo 
anel viário de Indaiatuba. A 
interligação recebeu asfalto 
em dezembro de 2016, mas 
essa parte, que era responsa-
bilidade de um empreendedor 
local, ficou provisoriamente 
de mão dupla. 

O Jornal Mais Expressão errou ao informar que a entrada 
para a Feira da Bondade promovida pela Apae Indaiatuba é 
gratuita. Para ter acesso ao evento será cobrado um valor sim-
bólico de R$ 2 que deverá ser adquirido na bilheteria.

E a Feira da Bondade acontece entre os dias 9 e 12 de no-
vembro, sendo que hoje (10), amanhã (11) e domingo (12) o 
evento estará aberto ao público das 10h às 22 horas. 
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Denatran pretende aumentar a segurança nas vias públicas, evitando condutas de risco

Pedestres e ciclistas 
poderão ser multados 
a partir de 2018
Punição estava prevista no Código de Trânsito de 1997, mas nunca foi praticada porque não havia regulamentação

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

GUILHERME LIBERALESSO

Aprovado projeto que acaba 
com atenuante de pena para 
menores de 21 anos

Em Regime de Urgência, 
vereadores aprovam Plano 
de Mobilidade Urbana

CÓDIGO

CÂMARA

O Departamento Na-
cional de Trânsito 
(Denatran) publicou 

no último dia 27 uma resolu-
ção que define as regras de 
multas para pedestres e ci-
clistas que andarem fora das 
áreas permitidas. A medida 
começa a valer em 180 dias.

As punições já estavam 
previstas no Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB), de 
1997, mas nunca foram pra-
ticadas porque não havia 
regulamentação de como 
seriam feitas.

Na prática, os especia-
listas em trânsito ainda não 
sabem como vai funcionar 
essa nova lei, se vai haver 
fiscais nos cruzamentos de 
olho nos pedestres.

A nova regulamentação 
desagradou muita gente, 
mas tem razão de existir. 
No estado de São Paulo, só 
no último mês, em setem-
bro, metade das mortes no 
trânsito foram por pedestres 
que se arriscaram fora da 
área permitida e acabaram 
morrendo.

“Essas regras são para 
garantir, em primeiro lugar, 

além da segurança destes 
pedestres e ciclistas, a de 
todos que estão no trânsito. 
Ainda que o pedestre seja a 
parte mais frágil, ele também 
pode causar um acidente 
quando não cumpre as regras 
do trânsito e coloca todos os 
outros em situação de risco”, 
ponderou o diretor do Dena-
tran, Elmer Vicenzi.

Multas
A multa para o pedestre 

que ficar no meio da rua; 

atravessar fora da faixa, da 
passarela ou passagem sub-
terrânea será de R$ 44,19. A 
mesma autuação vale para 
quem utilizar as vias sem 
autorização para festas, prá-
ticas esportivas, desfiles ou 
atividades que prejudiquem 
o trânsito.

Já o ciclista poderá ser 
autuado em R$ 133,16 (e a 
bicicleta ainda poderá ser re-
movida) se andar na calçada 
quando não há sinalização de 
permissão; guiar de “forma 

agressiva”; andar em vias de 
trânsito rápido, que não tem 
cruzamento; pedalar sem as 
mãos; transportar peso in-
compatível; andar na contra 
mão na pista.

O agente de trânsito ou 
autoridade que constatar a 
infração deverá preencher 
um “auto de infração”, que 
pode ser feito eletrônico, 
com nome completo, docu-
mento de identificação e, 
“quando possível”, com o 
endereço e o CPF do infrator.

O plenário da Câmara apro-
vou na noite do dia 7 o projeto 
de lei que acaba com o chamado 
atenuante de pena no Código 
Penal para menores de 21 anos. 
Também fica extinta, pelo pro-
jeto, a redução pela metade dos 
prazos de prescrição nos casos 
em que o autor tinha menos de 
21 anos quando cometeu o crime. 
A matéria agora vai à votação no 
Senado.

De acordo com o projeto 
aprovado, foram mantidos no 
Código Penal Brasileiro os cha-
mados atenuantes e o prazo 
menor de prescrição de penas 

para maiores de 70 anos. Os 
deputados aprovaram no texto 
também dispositivo para permitir 
a maior de 16 anos e menor de 18 
anos a apresentação de queixa 
sem a necessidade de serem 
acompanhados por um adulto.

O texto aprovado é uma 
emenda substitutiva do deputado 
Subtenente Gonzaga (PDT-MG) 
ao Projeto de Lei 2862/04, de 
autoria do ex-deputado Rubi-
nelli. A emenda apresentada pelo 
relator utiliza dispositivos do PL 
1383/15, do deputado Capitão 
Augusto (PR-SP), que tramita 
em conjunto com o PL 2862/04.

A 31ª Sessão de Câmara do 
ano aprovou, em Regime de 
Urgência Especial, o Projeto de 
Lei 227/20177, de autoria do 
Executivo Municipal, que institui 
o Plano de Mobilidade Urbana de 
Indaiatuba. O projeto, aprovado 
com votos favoráveis de todos os 
vereadores, ainda estabelece as 
diretrizes para acompanhamento 
e monitoramento de sua imple-
mentação, avaliação e revisão 
periódica. 

A sessão ainda aprovou outros 
quatro projetos constantes da Or-
dem do Dia: projeto de autoria do 
Executivo Municipal que autoriza 
o repasse de mais R$ 180 mil de 

subvenção à Apae (Associação de 
Pais e Amigos do Excepcional), 
também votado e aprovado em 
Regime de Urgência Especial; 
projeto de autoria do vereador 
Alexandre Peres (SD), que insere 
o concurso Miss Indaiatuba no 
calendário oficial do município; 
projeto - também de autoria do 
Executivo - que autoriza a trans-
posição e transferência de dota-
ções orçamentárias em favor da 
Secretaria Municipal da Saúde; 
e projeto de autoria do vereador 
Ricardo França (PRP), que per-
mite o estacionamento gratuito 
na Zona Azul por pessoas com 
deficiência.
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Receita libera consulta ao sexto lote de restituição de IRPF Preços da gasolina e 
diesel sofrem alta

CONTRIBUINTE AUMENTO

economia

Prefeitura já recebeu R$ 4,4 milhões 
do Programa de Regularização Fiscal
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Podem participar do Refis os contribuintes que tiverem pendências ocorridas até 31 de dezembro de 2016
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ARQUIVO- ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

JME

Esse foi o quarto aumento consecutivo da gasolina anunciado pela estatal

Podem participar do Refis os contribuintes que tiverem pendências ocorridas até 31 de dezembro de 2016

A Prefeitura de In-
daiatuba lançou em 
setembro o Refis 

(Programa de Regularização 
Fiscal) que visa incentivar 
a regularização das dívidas 
e incrementar a receita do 
município. Desde o lança-
mento até fechamento do 
mês de outubro o município 
já arrecadou R$ 4,4 milhões. 
Os descontos valem para 
pagamento à vista ou parce-
lado em até 48 meses, sendo 
assim o município tem um 
total para receber que já foi 
negociado R$ 12,2 Milhões. 
A adesão pode ser efetuada 
pelo site da Prefeitura – 
www.indaiatuba.sp.gov.br/
fazenda/divida-ativa/refis/ 
até 31 de dezembro.

De acordo com o ba-
lanço da Secretaria da Fa-
zenda há 122 contratos 
pendentes de efetivação no 
valor de R$ 942.471,52; 
os efetivados em abertos 

são 1.741 no valor de R$ 
12.254.154,97 e os arreca-
dados foram 1.799 no valor 
de R$ 4.478.304,76. So-
mando 3.662 contratos no 
valor de R$ 17.674.931,25.

Podem par t ic ipar  do 
Refis os contribuintes que 
tiverem pendências ocor-
ridas até 31 de dezembro 
de 2016, inscritas ou não 
em dívida ativa, mesmo 

aquelas discutidas judicial-
mente, inclusive os saldos 
de créditos que tenham sido 
objeto de parcelamentos 
anteriores e que não foram 
cumpridos integralmente.

Refis
Conforme consta na Lei, 

os contribuintes que optarem 
pela quitação da dívida em 
parcela única, com pagamen-
to na data da adesão, terão 
dedução de 90% da multa e 
de 80% dos juros; para pa-
gamento em até seis parcelas 
mensais, a dedução será de 
80% da multa e de 70% dos 
juros; em até 12 parcelas, a 
dedução será de 70% da mul-
ta e de 60% dos juros; para o 
pagamento em até 18 parce-
las, haverá desconto de 60% 
da multa e de 50% dos juros; 
em até 24 parcelas, haverá 
dedução de 50% da multa 
e de 40% dos juros; em até 
36 meses, a dedução será de 
40% da multa e de 30% dos 
juros; e os pagamentos em 
até 48 parcelas mensais terão 
dedução de 30% da multa e 
de 20% dos juros.

O valor mínimo de cada 
parcela não poderá ser infe-
rior a duas Ufesps (Unidades 
Fiscais do Estado de São Pau-
lo), no caso de pessoa física, 

entidades sem fins lucrativos, 
microempreendedores indivi-
duais e microempresas. Para 
as empresas de pequeno porte 
a parcela mínima será de 
cinco Ufesps. Para as demais 
empresas, a parcela do Refis 
deve ser superior a 20 Ufesps. 
O valor da Ufesp é R$ 25,07.

Uma das condições para 
que o contribuinte não seja 
excluído do programa é não 
ficar inadimplente por mais 
de 90 dias, com o pagamen-
to atrasado de três parcelas 
do Refis, consecutivas ou 
não, ou de quaisquer outros 
tributos de competência do 
município, com vencimento 
posterior a 31 de dezembro 
de 2016.

Caso o contribuinte seja 
excluído, perde o direito 
de reingressar no programa 
e terá a recomposição de 
todos os valores que foram 
reduzidos da dívida, além 
de ter a inscrição do saldo 
em Dívida Ativa ou pros-
seguimento da execução, 
conforme o caso.

A consulta ao sexto lote 
de restituição do Imposto de 
Renda da Pessoa Física (IRPF) 
de 2017 está aberta desde o dia 
8. O lote contempla 2.358.433 
contribuintes, totalizando mais 
de R$ 2,8 bilhões, informou a 
Receita Federal.

O lote multiexercício de 
restituição do IRPF contempla 
também restituições residuais 
dos exercícios de 2008 a 2016.

O crédito bancário para o 

total de 2.428.985 contribuin-
tes será efetuado no dia 16 de 
novembro, chegando a R$ 3 
bilhões. Desse total, R$ 107,844 
milhões referem-se ao quantitati-
vo de contribuintes com priorida-
de: 26.209 idosos e 3.354 pessoas 
com alguma deficiência física ou 
mental ou moléstia grave.

Para saber se teve a decla-
ração liberada, o contribuinte 
deverá acessar a página da Re-
ceita na Internet, ou ligar para o 

Receitafone 146. Na consulta 
à página da Receita, serviço 
e-CAC, é possível acessar o 
extrato da declaração e ver se há 
inconsistências de dados iden-
tificadas pelo processamento. 
Nesta hipótese, o contribuinte 
pode avaliar as inconsistências 
e fazer a autorregularização, 
mediante entrega de declaração 
retificadora.

A restituição ficará disponí-
vel no banco durante um ano. Se 

o contribuinte não fizer o resgate 
nesse prazo, deverá fazer reque-
rimento por meio da Internet, 
mediante o Formulário Eletrô-
nico - Pedido de Pagamento de 
Restituição, ou diretamente no 
e-CAC, no serviço Extrato do 
Processamento da Declaração 
do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Física.

Caso o valor não seja credita-
do, o contribuinte poderá contatar 
pessoalmente qualquer agência 
do Banco do Brasil ou ligar para 
a Central de Atendimento por 
meio do telefone 4004-0001 (ca-
pitais), 0800-729-0001 (demais 
localidades) e 0800-729-0088 
(telefone especial exclusivo para 
deficientes auditivos) para agen-
dar o crédito em conta-corrente 
ou poupança, em seu nome, em 
qualquer banco.

A Petrobras anunciou no-
vamente um aumento nos 
preços da gasolina e diesel. 
Os aumentos de 0,6% na ga-
solina e 2,5% no diesel nas 
refinarias passaram a valer a 
partir da zero hora da última 
quarta-feira, dia 8.

Esse foi o quarto aumen-
to consecutivo da gasolina 
anunciado pela estatal. De-
pois de iniciar outubro em 
queda de 0,2%, a gasolina 
subiu 0,9% no dia 2 e 3,6% 
no dia 4. Na terça-feira, dia 
7, o combustível já havia 
subido 2,3%.

O diesel, com esse novo 
aumento, acumulou sua ter-
ceira alta consecutiva, e havia 
subido 1,9% na terça-fei-
ra. Assim como a gasolina, 

também começou o mês em 
queda, de 0,4%.

Em nota, a Petrobras jus-
tificou o aumento que passou 
a vigorar quarta-feira como 
consequência “do aumento 
das cotações dos produtos e 
do barril do petróleo no mer-
cado externo, influenciado 
pela geopolítica internacional, 
assim como pela continuidade 
da política de contenção da 
oferta pela Organização dos 
Países Produtores de Petróleo 
(Opep)”. Também contribuiu 
para a alta dos derivados, “a 
depreciação do valor do real 
frente ao dólar”.

O aumento foi nas refina-
rias, portanto, cabe agora aos 
postos de gasolina repassar 
ou não esse aumento.
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Pizzaria As Meninas 
é opção de pizzas de 
qualidade em Indaiatuba
Inovação e pioneirismo são as marcas registradas do estabelecimento que oferece mais de 70 pizzas em seu cardápio
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Objetivo promove Feira
do Conhecimento amanhã

EDUCAÇÃO

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

DIVULGAÇÃO

DANIEL CARDOSO

O cardápio da Pizzaria As Meninas conta com mais de 70 pizzas, sendo que 14 são vegetarianas

A novidade deste ano na Feira do Conhecimento será a apresentação da
plataforma digital Educacross

Com um cardápio bem 
diversificado, a Piz-
zaria As Meninas vem 

oferecendo para Indaiatuba 
pizzas saborosas e de qualida-
de. Tudo para agradar os mais 
variados tipos de paladares.

As Meninas Pizzaria já 
atua no mercado local desde 
2002, e são 15 anos traba-
lhando com excelência para 
oferecer os melhores tipo de 
pizzas para a cidade. No total, 
o cardápio conta com mais 
de 70 sabores, sendo que 14 
são vegetarianos e utilizando 
sempre os melhores produtos 
e marcas para não abrir mão 
da qualidade.

De acordo com a proprie-
tária, Carla Stadnik, sempre 
há promoções, que variam a 

cada mês e o principal obje-
tivo é o bom atendimento e a 
satisfação dos clientes. 

Outras duas característi-
cas marcantes são a inovação 
e o pioneirismo da empresa. 

O Colégio Objetivo In-
daiatuba promoverá no dia 
11 de novembro, das 9h30 às 
13h, a XIX Feira do Conhe-
cimento, com a participação 
dos alunos da Educação In-
fantil e do Ensino Funda-
mental I.  

O evento, que é aberto à 
comunidade escolar, contará 
com diversas atividades como 
oficinas interativas que desa-
fiam o público, contação de 
histórias, música, feira da bar-
ganha (para a troca de livros 
e brinquedos) e muito mais.

A novidade deste ano na 
Feira do Conhecimento será 
a apresentação da plataforma 

digital Educacross, que está 
sendo utilizada nas aulas de 
Matemática pelos alunos dos 
3ºs anos e, em 2018, será uti-
lizada por todo o Ensino Fun-
damental I. Trata-se de uma 
plataforma de Game Based 
Learning (ou aprendizagem 
baseada em jogos). 

A Feira do Conhecimento 
é um momento de intera-
ção entre pais e filhos, que 
proporciona descobertas e 
conhecimento. É uma opor-
tunidade para os alunos par-
ticiparem de atividades junto 
com os pais e ainda mostrar a 
eles o ambiente escolar, onde 
aprendem e se desenvolvem. 

“O nome já diz tudo! Só 
meninas, ou seja, mulheres 
colocam a mão na massa, 
Chef pizzaiola com formação 
e especialização em gastro-
nomia”, comenta Carla.

Para mais informações, 
acesse: www.asmeninas-
pizzaria.com.br ou www.
facebook.com/asmeninas-
pizzaria.  Telefone: (19) 
3934-5557.

MUDANÇA
Cecap receberá novos 
semáforos

A rotária foi desativada e um semáforo será instalado no local para 
ordenar o fluxo de veículos

EDUARDO TURATTI

A Prefeitura de Indaiatuba 
iniciou quarta-feira (08) a obra 
de reformulação de trânsito na 
confluência da avenida Francisco 
de Paula Leite com a Rua dos 
Indaiás. A rotatória foi desativada 
e um semáforo será instalado no 
local para ordenar o fluxo de ve-
ículos. Algumas ruas do entorno 
também sofrerão alterações na 
direção de trânsito.

De acordo com o projeto 
apresentado pela Secretaria de 
Obras e Vias Públicas, os con-
dutores de veículos que seguem 
pela avenida Paula Leite sentido 
centro-bairro, terão passagem 
livre em duas faixas. A terceira 
faixa da esquerda deverá ser utili-
zada pelos condutores que forem 
acessar a Rua dos Indaiás, que 
será controlado pelo semáforo.

Para os condutores que estão 

na avenida no sentido bairro-cen-
tro, o acesso à Rua dos Indaiás 
será livre na terceira faixa da 
direita. Quem for seguir pela 
avenida deverá permanecer nas 
duas faixas da esquerda, passando 
pelo semáforo.

Os veículos que circulam 
pela Rua dos Indaiás também 
terão acesso livre para a Paula 
Leite sentido bairro-centro, 
na faixa da direita. A faixa do 
meio será para quem pretende 
acessar a avenida sentido cen-
tro-bairro com o ordenamento 
do semáforo. 

A Rua Eurico Primo Ventu-
rini passará a ser de mão única 
no sentido da Rua dos Indaiás, 
apenas na primeira quadra. Já 
a rua Eugênio Curti, que era 
de mão única, ficará com dois 
sentidos de direção.
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GAP surpreende indivíduo 
vendendo trufas de 
chocolate com maconha
Indivíduo relata que chegou a vender 120 em um único fim de semana
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Feriado de Finados registra seis acidentes na 
rodovia SP-75

PM prende homem com 
drogas na cintura no 
Campo Bonito

Indivíduo é preso por 
tráfico de drogas 

ACIDENTES

ENTORPECENTE

PRISÃO

Com o indivíduo foram encontrados cocaína, maconha e celularesNa madrugada do últi-
mo domingo, dia 5, 
a equipe da viatura 

095 do GAP (Grupo de Apoio 
Preventivo) foi solicitada a 
deslocar até o estacionamento 
do Parque Ecológico, em uma 
ocorrência de perturbação de 
sossego. 

Ao chegar no local, os 
homens do GAP visualizaram 
uma aglomeração de pessoas 
comprando algo de um rapaz, 
porém com a presença da 
viatura todos saíram correndo.

Diante da situação sus-
peita os homens do GAP 
resolveram averiguar o que 
o indivíduo estava vendendo. 
Em um primeiro momento os 
Guardas Civis constataram 
que se tratava de trufas, porém 
o indivíduo muito nervoso, 
não sabia explicar o porquê 
todos saíram correndo com a 

chegada a viatura.
Uma das pessoas que saiu 

correndo com a chegada da 
viatura jogou no chão uma 
das trufas, e ao analisar esta 
trufa, os Guardas Civis cons-
tataram um cheiro muito forte 
de maconha. Indagado, o 
vendedor de trufas confessou 
estar fazendo a venda de trufas 
recheadas com maconha, que 

ele chamava de trufonha. 
Segundo C.J.P.A. ele mis-

turava a maconha junto com 
o chocolate o qual ele fazia 
o recheio da trufa e depois 
embalava de cores especifi-
cas a trufonha. Dessa forma 
ele tinha trufas tradicionais 
e trufas com maconha para 
a venda. Além das trufas os 
Guardas localizaram oito 

comprimidos de ecstasy e 
uma porção de crack.

Diante dos fatos todo 
o material localizado foi 
apresentado na delegacia de 
polícia junto com C.J.P.A. 
Devido à complexidade da 
constatação da maconha nes-
te tipo de produto, a perícia 
irá emitir um laudo no decor-
rer da semana.

O feriado de Finados re-
gistrou seis acidentes com 
quatro pessoas feridas na 
rodovia SP-75 (Rodovias 
Archimedes Lammoglia, 
Prefeito Hélio Steffen, En-
genheiro Ermênio de Oli-

veira Penteado e Santos 
Dumont). Pela rodovia, que 
liga Itu à Campinas, passa-
ram 205 mil veículos.

No total as rodovias ad-
ministradas pela AB Co-
l inas,  concessionária do 

Programa de Concessões 
Rodoviárias do Estado de 
São Paulo, registraram um 
movimento de 595 mil ve-
ículos entre os dias 1º e 5 
de novembro,  durante o 
feriado prolongado de Fi-

nados. Neste período, foram 
contabilizados 30 acidentes, 
dos quais 19 acidentes sem 
vítima e 11 acidentes com 13 
pessoas feridas. Não houve 
registro de acidente com 
vítima fatal.

Um homem foi detido pela 
Polícia Militar com drogas e dois 
celulares na tarde de segunda-fei-
ra (6)  no bairro Campo Bonito.

De acordo com a corporação, 
a prisão ocorreu quando a equipe 
viu que uma pessoa suspeita, ao 
visualizar os policiais, demons-

trou certo nervosismo e tentou 
fugir. Não deu certo.

De imediato foi realizada a 
revista pessoal e encontrado em 
sua  cintura  74  porções cocaína, 
44 de maconha e 2 celulares.

Tudo e todos foram conduzi-
dos à Delegacia.

Na noite do último sábado, 
dia 4, a viatura 043 do GAP 
(Grupo de Apoio Preventivo) 
foi parada por populares, que 
informavam que em frente 
a uma pizzaria na Rua Dos 
Indaiás existia uma pessoa 
realizando o tráfico de drogas.

Segundo o denunciante, o 
indivíduo estava de bermuda 
preta, blusa moletom cinza 
e tênis escuros. Em posse de 
todas as características do 
indivíduo suspeito, a viatura 
deslocou até o local, onde 
flagrou uma pessoa com as 
características informadas 
entregando algo para outra 
pessoa. Assim que o suspei-
to percebeu a presença da 
viatura saiu correndo, porém 

foi alcançado e detido pelos 
homens do GAP. 

Durante a tentativa de 
fuga, P.H.B. se desfez de 10 
porções de crack, jogando-as 
no chão. Abordado, o segun-
do indivíduo confessou que 
estava ali fazendo a compra 
de sete pedras de crack. 

Diante do fato caracte-
rístico de tráfico de drogas, 
ambos os abordados foram 
conduzidos até a delegacia de 
polícia e apresentados, junto 
com a droga, a delegada de 
plantão. Na delegacia, a dele-
gada determinou a prisão de 
P.H.B. pelo crime de tráfico 
de drogas. O outro indivíduo 
permaneceu à disposição da 
justiça.

Devido à complexidade da constatação da maconha neste tipo de produto, a perícia irá emitir um laudo no 
decorrer da semana
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Gustavo Erak venceu Pedro Henrique Psicopata por nocaute técnico, 
continuando campeão pela categoria Peso Galo do Aspera FC 

Atleta de Indaiatuba 
segue invicto em 
competição de MMA

GOSTO SE DISCUTE - Lançamento  -  Comédia  -  Classificação 12 anos -  81 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Domingo (12)   e   Terça (14):   16h30  /  19h00  /  21h10
Segunda (13):   17h40  /  21h55
..................................................................................................................................................
A MENINA ÍNDIGO - Estreia  -  Drama -  Classificação Livre -  99 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá - atenção especial aos horários deste filme
Quinta (9),  Sexta (10):   18h10  /  20h25. Sábado (11)  e  Domingo (12):   15h20  /  18h10  
/  20h25. Segunda (13) - participando da “Festa Do Cinema Brasileiro”:   16h00  /  19h30
Terça (14):   somente 19h05
..................................................................................................................................................
UMA MULHER FANTÁSTICA - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate após a 
exibição*  -  Drama -  Classificação 14 anos  -  104 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (14):   19h30. *Atenção: para o Cineclube os ingressos tem preço de 
R$ 12,00 para o público em geral Maiores de 60 anos pagam ingresso promocional a R$ 6,00
..................................................................................................................................................
DEPOIS DAQUELA MONTANHA - 2ª semana  -  Drama  -  Classificação 12 anos 
-  112 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (9),  Sexta (10),  Sábado (11)  e  Terça (14):   16h35  /  21h25
Domingo (12):   16h35  /  19h00  /  21h25. Segunda (13):   não haverá exibição desta versão
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (9),  Sexta (10)  e  Sábado (11):   19h00. Domingo (12),  Segunda 
(13)  e  Terça (14):   não haverá exibição da versão dublada deste filme
..................................................................................................................................................
A NOIVA - 2ª semana  -  Suspense / Terror  -  Classificação 14 anos -  95 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Domingo (12)   e   Terça (14):   21h50. Segunda (13):   não 
haverá exibição deste filme
..................................................................................................................................................
HISTORIETAS ASSOMBRADAS - O FILME - 2ª semana  -  Animação / Aventura  
-  Classificação livre -  90 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Domingo (12)   e   Terça (14):   17h10. Segunda (13) - par-
ticipando da “Festa Do Cinema Brasileiro”:   15h20
..................................................................................................................................................
BIG PAI, BIG FILHO - 2ª semana  -  Animação / Aventura  -  Classificação livre -  92 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Domingo (12)   e   Terça (14):   15h50  /  18h00. Segunda 
(13):   não haverá exibição deste filme
..................................................................................................................................................
THOR: RAGNAROK - 3ª semana  -  Aventura / Ficção  -  Classificação: 12 anos  -  130 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (9)  a  Domingo (12)   e   Terça (14):   15h55  /  18h40  /  21h40
Segunda (13):   não haverá exibição desta versão
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Domingo (12)   e   Terça (14):   17h30  /  20h35. Segunda 
(13):   não haverá exibição desta versão
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (9)  a  Terça (14):   17h15
Polo Shopping: Quinta (9),  Sexta (10),  Segunda (13)  e  Terça (14):   18h40. Sábado (11)  
e  Domingo (12):   14h30  /  18h40
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (9),  Sexta (10),  Segunda (13)  e  Terça (14):   20h00. Sábado 
(11)  e  Domingo (12):   14h15  /  20h00
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Domingo (12)   e   Terça (14):   15h25  /  21h30. Segunda 
(13):   21h30
..................................................................................................................................................
TEMPESTADE - PLANETA EM FÚRIA - 4ª semana  -  Ação  -  Classificação 12 anos 
-  109 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Domingo (12)   e   Terça (14):   20h10. Segunda (13):   não 
haverá exibição desta versão
..................................................................................................................................................
COMO SE TORNAR O PIOR ALUNO DA ESCOLA - 5ª semana  -  Comédia  -  Clas-
sificação 14 anos -  105 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Domingo (12)   e   Terça (14):   19h25. Segunda (13):   não 
haverá exibição desta filme no Polo. 
Shopping Jaraguá: Segunda (13) - participando da “Festa Do Cinema Brasileiro”:   21h05
..................................................................................................................................................
AS AVENTURAS DO CAPITÃO CUECA - O FILME - 5ª semana  -  Animação / Aventura  
-  Classificação livre -  89 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente  Sábado (11)  e  Domingo (12):   14h35
..................................................................................................................................................
PICA-PAU - O FILME - 6ª semana  -  Comédia  -  Classificação livre  -  84 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente  Sábado (11)  e  Domingo (12):   13h50
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Domingo (12)   e   Terça (14):   15h00. Segunda (13):   não 
haverá exibição desta filme
..................................................................................................................................................

CINEMA

Lutador Gustavo Erak defendeu o cinturão pela categoria Peso Galo do Aspera FC

TABELÃO
18º CAMPEONATO LIGA REG. 

AIFA DE FUTSAL GR MARQUINHOS 2017

Rodada amanhã, dia 11, na Sol-Sol
Horário     Time                                                     Divisão
13:50      União Tribuna B  X  Sol Sol                                  1°
14:40      A. Oliveira/C. Carnes Lorenzo X Projeto Restitui    1°
15:30       Meninos G.5 X N.A XII Junho             1°
16:20      União Tribuna A  X  S. Grillos/Tam. Tintas     1°
17:10      Flamengo/Desp Marq. X Kautela/Bonatelha             1°

Rodada amanhã, dia 11, no Carlos Aldrovande
Horário     Time                                                      Divisão
13:50        Pq Indaia X  Carvalhada Futsal                               2°
14:40      The Rocket X Cebi/VM                                            2°
15:30      Clube 9 De Julho X Tapiratiba/ LBC                       2°
16:20       Tênis De Ouro X U. Audax/Esc. Atenas                 2°
17:10        R5/Salg. Neves X Bvb Desp. Pachelli                    2°

Copa Kokada
Rodada domingo, dia 12
Horário        Campo                   Time 
09:00              Osan          Resenha FC X Operario
09:00            Vale Verde           Ipiranga X 3 Estrelas
11:00        Vale Verde    Estrela Douradora X  Vale Verde
11:00                Osan          A Grande Família  X Mastiga Samba/CDHU   

CAMPEONATO
Klorofila é campeão da 
terceira divisão da Aifa

DIVULGAÇÃO

O atleta de MMA Gus-
tavo Erak, de In-
daiatuba, permanece 

dono do cinturão da categoria 
Peso Galo do Aspera FC, após 
defender o título no sábado, 4, 
em luta contra Pedro Henrique 
Psicopata. Desafiado pelo 
adversário, Gustavo venceu 
por nocaute técnico no pri-
meiro round, na 58º edição 

da competição, que aconteceu 
no munícipio de Gaspar, em 
Santa Catarina.

O lutador consagrou-se 
campeão em junho, na 53ª 
edição do Aspera FC, ao en-
trar no ringue com Wellington 
Kakaroto, que era dono do 
título desde 2013, e ganhar 
no segundo round por nocaute 
técnico. Conquistada a vitória, 
Gustavo Erak defendeu pela 
primeira vez o cinturão enca-
rando, segundo ele, um luta-

dor resistente, especializado 
em aplicar com contundência 
socos, chutes, cotoveladas, 
joelhadas e cabeçadas. “Essa 
luta prometia muito porque 
não só era a minha primeira 
defesa de título, mas também 
porque o Pedro Psicopata 
é um lutador muito duro e 
striker. Mas eu estava bem 
preparado e focado, então 
o resultado não poderia ser 
outro, senão a vitória. O local 
estava transbordando de pes-
soas torcendo e isso foi muito 
bacana”, declara o atleta.

Gustavo Erak conta que 
redobrou a atenção, pois o 
adversário tinha como es-
pecialidade a mesma arte 
marcial que ele. “Entrei muito 
focado porque meu adversário 
também pratica Muay Thai e 
sabia que a qualquer momento 
podia sair no nocaute. Co-
mecei a luta movimentando 
e achando a distância para 
conectar os meus golpes sem 
me arriscar muito. Ao decor-
rer da luta me senti confiante e 
em um determinado momento 
apliquei dois tipos de socos, 
Jeb e Direto, deixando o Pedro 
atordoado, ou como chama-
mos no MMA, nocauteado em 
pé. Aproveitei a oportunidade 
dando mais dois socos, Cruza-
do e Direto, o que derrubou 
ainda mais o Psicopata, apesar 

dele ser bem resistente e tentar 
até o fim permanecer de pé. 
A árbitra percebeu que ele já 
não tinha mais condições de 
combate e encerrou a luta”, 
explica.

O atleta começou a par-
ticipar de competições de 
MMA aos 20 anos de idade 
colecionando cinco anos de-
pois, 18 vitórias, das quais 12 
foram por nocaute. Gustavo 
treina Muay Thai desde de 
17 anos de idade e recebeu 
a graduação preta, que o 
qualifica como professor, do 
Grão Mestre Paulo Nikolai, 
um dos grandes nomes do 
esporte no Brasil. Além da 
modalidade, o lutador ainda 
é faixa roxa em Jiu Jitsu, 
combinando habilidades das 
duas artes marciais no ringue. 
Outros campeonatos em que 
Gustavo Erak esteve presen-
te: Campeonato Mundial de 
Muay Thai, Combat Fight 
3, Copa Americana de Muay 
Thai, Torneio de Artes Mar-
ciais, Iron Combat 2, Furacão 
Fight Pro, Eco Combate 2, 
Campeonato Brasileiro de 
Muay Thai, Aspera FC 21, 
Real Fight e Circuito Talent 
8. Mais informações no site 
www.clube9.com.br ou pelo 
telefone (19) 38258 8233.

Instagram @clubenove 
Facebook clube9.

No último sábado, dia 4, no 
ginásio da Sol-Sol, Barcenlona 
e Klorofila decidiram o títu-
lo da 18º Campeonato Liga 
Regional Aifa de Futsal GR 
Marquinhos 2017 da terceira 
divisão.

O time Klorofila domi-
nou o jogo e goleou por 7x3 
ficando com título e o acesso 
à segunda divisão do ano que 
vem. O Barcenlona também 
conquistou o acesso.

A equipe do Klorofila do-
minou os primeiros minutos da 
partida com várias finalizações 
até que Edelvan abriu o placar 
aos quatro minutos de jogo. 
Após o gol, o Barcelona foi pra 
cima e seis minutos depois teve 
chance cara a cara com o go-
leiro, porém, com nenhum gol.

O Klorofila então recuou 

e saiu no contra-ataque. Aos 
13 minutos, depois de uma 
roubada de bola, fez o segundo 
gol com Marcos Alves, alcan-
çando então o placar de 2x0.

Na etapa final o Barcen-
lona pressionou, mas quem 
fez o gol foi o Klorofina. Já 
o Edelvan fez o segundo dele 
na partida fazendo 3x0 aos 
seis minutos. Na saída de 
bola o Klorofila aumentou a 
vantagem com Silas, e Marcos 
Alves fez o segundo dele - o 
quinto da partida. No minuto 
seguinte Renan Romano fez 
um golaço com chute de fora 
da área, o 6º gol.

Daniel repetiu a dose fazen-
do o terceiro gol do Barcenlona 
perto do final da partida e Re-
nan Romano fez outro golaço 
fechando o placar.
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1ª Festa do Cinema 
Brasileiro acontece 
em Indaiatuba
No total serão exibidos 16 filmes nacionais nas salas do Topázio Cinemas
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Papai Noel chega amanhã no Polo Shopping
NATAL

Horóscopo de 10 a 16/11 Por Alex Costa Guimarães

O longa Polícia Federal: A Lei é Para Todos será um dos filmes que será exibido na Festa do Cinema Nacional

Essa semana mostra ao ariano a necessidade de diminuir seu 
ritmo para conseguir realizar o que precisa. Pode ser que a 
vida social atrapalhe, por isso, o nativo pode ficar um pouco 
fechado em si mesmo. O conhecimento de novas pessoas 
vem para trazer novidades em sua vida, pois o momento é 
de verificar apenas. Não comece nada agora.

Durante essa semana, o taurino precisa aprender a ter paci-
ência e não ser impulsivo, pois não será um bom momento 
para começar um novo projeto ou relacionamento, mas 
sim para planejar esse programa ou apenas conhecer essa 
pessoa. Mas ao fim dessa semana, novos relacionamentos 
podem ocorrer.

Semana com rotina já estabelecida, sem muitos altos e 
baixos. O nativo vai desejar estar mais na sua, quieto e 
com seu ritmo diminuído. Talvez por isso o geminiano não 
estará com aquele desejo de conversar muito, o que pode 
crirar uma certa dificuldade na expressão de suas ideias, 
ou passar uma imagem de distante.

O canceriano estará mais aberto aos 
relacionamento, suas emoções estarão à flor da pele e seus 
desejos também. Essa semana pode gerar um romance a 
qualquer momento, ou renovar a relação que tiver. Cuidado 
com os gastos nessa fase, mantenha o equilíbrio financeiro.

O leonino pode viver dias mais intimista, sua vida doméstica 
ou familiar trará mais prazer. Cuidado com sua vida social 
para não ser muito agitada, pois sua energia está em baixa, 
podendo gripar ou ficar fraco se houver desgaste. O momento 
pode ser de desafio consigo mesmo.

Essa semana pode levar o nativo a ter faci-
lidade em acordos e tramitações financeiras e trabalhistas. 
Também envolve uma intensa ação em sua vida mental e 
nervosa, o que trará ao virginiano desgastes através do agito. 
Procure diminuir o ritmo alucinante que teve nas semanas 
anteriores.

O libriano, de uma forma geral, está lançando bases para sua 
vida material e financeira ficar estável. O dinheiro pode chegar 
com mais facilidade. Emocionalmente o libriano estará dese-
jando ficar um pouco mais recolhido com seu relacionamento 
do que entre muitos amigos. Para o nativo que faz acordos 
ilícitos, o momento pode ser um pouco pesado.

A semana mostra-se bem movimentada nos campos 
pessoal e profissional. Alguns projetos podem ganhar 
forma e trazer melhorias, expansão e crescimento. Ao 
mesmo tempo, não esqueça de diminuir seu ritmo de 
trabalho, pois o momento exige apenas teu aval pra 
algumas coisas.

O sagitariano terá alguns dias um pouco focado dentro de 
si mesmo e buscando perceber fatos e assuntos dentro de 
si e de suas emoções. Poderá ter que enfrentar sentimen-
tos que não gostaria de ver. Nesse aspecto, uma pessoa 
pode reviver em sua vida. Pelo fato de ter muita energia 
em sua mente, o momento é de que faça meditação para 
canalizar essa força toda.

O capricorniano pode ter sua vida social intensa e novos 
amigos podem ser feitos, mas é em seu trabalho que os 
fatos mais interessantes acontecem. Ao mesmo tempo, 
o nativo estará desejando ficar isolado e distante para 
entender melhor suas emoções. Uma reflexão poderá ser 
feita, deixando um sentimento ou uma pessoa no passado.

Se o nativo permitir, essa semana trará crescimento e 
expansão em sua vida profissional. Algumas ideias po-
dem se tornar realidade. Mas ainda assim, não comece 
nada por enquanto, apenas avalie com calma e poderá na 
semana seguinte ver o que pode desenvolver.

O pisciano precisa renovar sua filosfia de vida. Precisa 
aprender a relaxar e a enfrentar seus medos. Evite ficar 
nervoso ou irritado a todo instante, talvez essa seja a 
mudança que precisa fazer. Tire um dia para se dedicar 
à sua vida pessoal.

Na próxima segun-
da-feira, dia 13, o 
Topázio Cinemas irá 

realizar a 1ª Festa do Cinema 
Brasileiro, com um dia inteiro 
de exibições dos melhores 
filmes nacionais do ano. Para 
este evento o ingresso terá 
preço único de R$ 4 por pes-
soa e os filmes serão exibidos 
nas salas de cinema do Polo 
Shopping e do Shopping 
Jaraguá.

A programação será bem 
variada, com conteúdos mais 
populares e outros mais al-
ternativos. Os filmes que 
contemplam a Festa são: 
Como se Tornar o Pior Aluno 
da Escola; A Menina Índigo; 
Chocante; Bingo: O Rei das 
Manhãs; Detetives do Prédio 
Azul (D.P.A.) – O Filme; 
Malasartes e o Duelo com 
a Morte; A Comédia Divi-
na; Polícia Federal: A Lei é 
Para Todos: O Filme; Como 
Nossos Pais; Um Tio Quase 

Perfeito; Divórcio; O Filme da 
Minha Vida; Duas de Mim; e 
Gosto se Discute. No dia ain-
da serão exibidos produções 
inéditas como Divinas Divas 
e Doidas e Santas.

De acordo com a respon-
sável pelo departamento de 
marketing do Topázio Cine-
mas, Bruna Mascarenhas, o 
objetivo é promover o cinema 
nacional por um preço aces-
sível. “ Inclusive elaboramos 

uma programação que possi-
bilita que a pessoa assista a 
mais de um filme no mesmo 
dia, saindo de uma sessão 
e entrando em outra, quase 
como uma maratona”.

Os ingressos para a 1ª 
Festa do Cinema Brasileiro 
poderão ser adquiridos tanto 
nas bilheterias físicas e nos 
totens de autoatendimento do 
Topázio Cinemas quanto no 
site da Ingresso.com.

SERVIÇO

1ª Festa do 
Cinema Brasileiro

Local: Topázio Cinemas 
– Shopping Jaraguá e 
Polo Shopping
Data: segunda-feira, 13 
de novembro
Horário: o dia todo
Ingresso: R$ 4,00 por 
espectador.

O Papai Noel chegará ao 
Polo Shopping Indaiatuba 
em um estiloso calhambe-
que, um modelo Ford 1929, 
amanhã, dia 11, às 13 horas. 
O bom velhinho dará uma 
volta pelo centro da cidade 
antes de ser recebido por 
vários personagens no es-
tacionamento do Shopping. 
Juntos, Papai Noel e sua 

turma farão um animado 
show na Praça Central do 
empreendimento.

O carro chegará no Polo 
Shopping Indaiatuba às 14h, 
momento que o Papai Noel 
será recepcionado por per-
sonagens natalinos, como 
bonecos de neve, doces e 
biscoitos gigantes, que con-
duzirão o bom velhinho em 

um mini desfile até a entrada 
principal do shopping. Já às 
14h30, Papai Noel comanda-
rá um espetáculo repleto de 
músicas e danças que ani-
marão o público presente na 
Praça Central. A partir das 
15h, Papai Noel vai para seu 
trono e os personagens ficam 
disponíveis para fotos.

Com um tema lúdico, que 
mistura sensações visuais, 
táteis e olfativas, a decora-
ção de Natal do Polo Sho-
pping Indaiatuba deste ano 
trata do universo dos doces 
e guloseimas. O cenário, que 
ficará localizado na Praça 
Central do empreendimen-
to, estará repleto de luzes, 
sons, cores e movimentos. 
Logo na entrada do local, 
uma linda Casinha de Doces 
recepciona o público com 
uma decoração repleta de do-
cinhos e panetones e com um 
delicioso aroma de biscoitos. 
Ao redor da grande árvore de 
Natal, haverá um jardim en-
cantado com outras árvores 
iluminadas e decoradas no 
tema, além de Papais Noéis 

com figurinos dos anos 50. 
Com números grandio-

sos, a decoração de Natal do 
Polo Shopping Indaiatuba 
foi pensada para impressio-
nar o público: são mais de 60 
mil microlâmpadas, quatro 
mil bolas de enfeite, três mil 
biscoitos e bolachas deco-
rativas, dois mil metros de 
festão e mil laços. Tudo isso 
espalhado em um cenário de 
220m² e com uma árvore de 
Natal de 10 metros de altura.

Quem visitar a decora-
ção também encontrará dois 
brinquedos para diversão 
da criançada. Um trenzinho 
fará um percurso de cinco 
minutos por todo o cenário, 
permitindo aos pequenos 
descobrir detalhes especiais 
da decoração. A atração é 
destinada para crianças de 3 
a 12 anos. Já o Roda Xícaras 
é um conjunto de xícaras 
giratórias onde as crianças 
poderão brincar em duplas 
ou acompanhadas dos pais. 
Ambas as brincadeiras terão 
ingresso único no valor de 
R$ 15 por criança.

REPRODUÇÃO

Papai Noel será recebido por vários personagens no estacionamento do Shopping
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Aniversariantes - Atento

Iago, Felipe, Augusto e Marcelo – alunos do Objetivo 
premiados na Olimpíada Nacional de Ciências

Caroline comemora o aniversário de 4 anos no Objetivo

Parte da equipe da Padaria Gianini, da Avenida Presidente 
Vargas, e clientes posando para o click do JME

Equipe da Padaria Gianini, da Avenida Presidente Vargas, 
comemorando com muita animação o Halloween

A linda Heloísa Victória 
completou 4 meses de pura 
bênção. Contagia a todos 
com seu sorriso e simpatia

Fulgencio Coelho Da 
Silva comemora mais um 
aniversário no próximo dia 12

Viviane Alves Siqueira 
completou mais um ano de 
vida no último dia 4

Marcelo Soares Martini 
comemorou no último dia 4 
mais um ano de vida

Green House Gourmet faz a 2ª edição do Festival de Crêpes. A ideia 
é proporcionar diversos pratos da receita por um valor acessível 
tanto para o almoço, quanto para o jantar. O menu de R$ 64,90 
conta com courvet do dia e crepes doces e salgados como entrada, 
prato principal e sobremesa. As bebidas são cobradas à parte. O 
restaurante fica localizado na Rodovia Engenheiro Ermênio de 
Oliveira Penteado, Km 56,5, Bairro Itaici e funciona no almoço todos 
os dias e no jantar de sexta-feira a domingo. As reservas são feitas 
através do telefone (11) 98737-2477.

No dia 08/11 a Suzi da Lis Rose comemorou seu aniversário 
na loja, que contou com muitas amigas e clientes que por lá 
passaram para parabenizar a aniversariante!

O Rotary Cocaes irá estar colaborando com a APAE na 18ª Feira 
da Bondade. Nós estaremos nos caixas e também convidamos a 
todos a prestigiarem a feira e apreciarem um delicioso Yakisoba, que 
também é do Cocaes. Desta maneira, além de estarem colaborando 
com os projetos da APAE, estarão também colaborando com a 
CAMPANHA MUNDIAL DE ERRADICAÇÃO DA PARALISIA 
INFANTIL. Contamos com a visita de todos, obrigado!

Presente nos bairros mais nobres de São Paulo, casa inaugura 
cozinha libanesa em ambiente despretensioso e acolhedor no 
Parque D. Pedro Shopping, com um delicioso coquetel, para a 
imprensa regional e amigos! Reconhecido como um dos principais 
estabelecimentos de culinária árabe do país, o Saj Restaurante traz 
à Campinas, a partir de 10 de novembro, saborosas e tradicionais 
receitas de família libanesa em um legítimo menu.



14A Mais Expressão
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Cortina

Grenelle Gastro Pub sucesso na 
sua gastronomia

Coleção Bromélia - nova coleção verão

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

M Martan

Mini Burguers

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 
executivos com peixes à moda, parmegiana, filet de frango, filet 
grelhado e picanha. Espaguetes - à moda da casa, na manteiga com 
cheiro verde, ao sugo e alho e oléo. Peixes especiais - peixe à moda da 
casa, vila nova, bellemuniere, camarão à baiana, camarão à paulista, 
camarão à moda da casa, risoto de camarão, bobó de camarão, 
pintado grelhado e filet de pirarucu. Pratos típicos - tutu à mineira e 
joelho de porco. Escolha o seu prato favorito e corra para o Caipirão. 
R. Marta Camargo Ifanger, 18 - Vila Homero. Disk entrega 3885-5434

Preta da proprietária Gabriely Oliveira após consulta, banho e 
tosa na Clínica Veterinária Bicho Amigo

O Kit Royalt é confeccionado com o resistente tecido Twill, 
deixando o enxoval mais maleável. Confira essa e muitas outras 
novidades na MMartan, que fica na Av. Presidente Kennedy, 
1142 - Levamos o produto até sua casa sem custo de frete, 
consulte-nos (19) 3816-5431.

Casamento maravilhoso da linda Luciani Stegani Mascaro. A 
"A Nova Loja" agradece e deseja felicidades ao casal!

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 há maravilhosos pratos executivos e à la carte com 
surpreendentes pratos com carnes, aves, peixes e massas. Já nas 
sextas e sábados incríveis lanches e porções diversas, não deixe de 
experimentar a grande novidade que é Salmão Burguer com salmão, 
cream cheese, raspas de limão, alface no delicioso pão de brioche. 
Sábado com música ao vivo, com pop e rock clássico. Vale a pena 
conferir na Avenida Conceição, 250 - Fone: 2516-1289. Bom demais!

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

Mini é só o nome mesmo... Essa porção com 4 deliciosos mini 
burguers é acompanhada de molho especial e um tempero que só a 
Casa da Esfiha tem. Você pode escolher entre as opções com carne 
ou vegetariana. As duas são deliciosas!

Almoço / Lanches

O Fit Burgers está fazendo o maior sucesso com o seu cardápio. No 
almoço oferece diversas saladas, arroz integral, feijão, carnes, aves, 
peixes e sobremesas (sem lactose e zero açúcar)  das 11h às 15h. Após 
o almoço aberto até às 23h, de segunda a quinta, oferecendo lanches, 
porções e delivery (opção sem lactose e glúten). De terça a domingo 
aproveite o rodízio de hamburguer à partir das 18h. Tudo preparado com 
produtos de primeita qualidade e sabor ímpar. Vale a pena conferir na 
Avenida Presidente Kennedy, 1195 - Fone: 3894-1757.

Vagner e Ana Maria 

José Lourenço

Claudio e Johannes
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A degustação de vinhos é muito importante, para se perceber e  diferenciar os estilos 
de vinhos e assim aprecia-los melhor .
Embora haja alguns procedimentos a serem aplicados na degustação de vinhos, 
muitos até dizem ser ritual de formalidades e talvez até achem que isso pode ser 
desnecessário. O segredo é não se preocupar com conversas sem fundamento.
Por que quando compramos um vinho nos tornamos mais inteligentes, pois esti-
mula nosso cérebro a pensar em como pode ser aquele vinho na taça e ao fazer o 
investimento, é obvio que iremos fazer a analise do valor do vinho, sua procedência, 
suas características diferenciadas. E com certeza ele merece sua atenção e vai ser 
apreciado como uma fonte de prazer. E este ato se chama Degustação, ou seja, 
beber prestando atenção.
Eu até concordo que alguns amantes de vinhos às vezes exageram um pouco e reflete 
um pouco de esnobismo e que não é o caso do apreciador de vinhos. 
Deixando de lado a enobreguice (Eno – vinho em latin) podemos apreciar um 
vinho de maneira correta e aproveitando o máximo que o vinho pode nos oferecer. 
Degustar o vinho é apreciá-lo, prová-lo com atenção, procurando sempre analisar 
suas qualidades através da visão, olfato e paladar.
O vinho deve ser avaliado no olhar e por os nossos estímulos sensoriais como, 
nariz e boca.
A Avaliação ou degustação de vinho é a parte mais interessante do vinho na taça. 
Eu costumo dizer que degustar um vinho é igual comprar um carro:
Porque em primeiro lugar ao entrarmos em uma loja a gente já olha a cor, aromas de 
carro novo faz o teste drive e depois avalia o carro. Assim como avaliamos o vinho.
Um vinho na taça gera muitas pistas, como a cor revela se ele é jovem ou envelhecido.
O aroma revela a sanidade e toda nuance do vinho e na boca o equilíbrio. 
O 1° passo é analisar a cor sobre uma superfície branca pra ver a cor do vinho, quanto 
mais vermelhos violáceos mais se mostra jovem ou vinho novo e os seus traços de 
evolução quando percebemos a tonalidade próxima da cor cerâmica ou terracota.
E avaliar o vinho no aroma, percebemos se é convidativo ou bem agradável, mesmo 
que o aroma não lhes é familiar, pois os aromas são os que estão armazenados em 
nossa memoria olfativa. 
E para extrair melhor os aromas é ideal fazer em 02 etapas, sendo:
- 1° etapa cheirar o vinho sem girar ou movimentar a taça, assim, se mostra os aromas 
primários mais leves e voláteis.
-  2° etapa fazer um leve movimento circular e discreto da taça para que o oxigênio 
possa entrar no vinho e abrir os aromas mais complexos. 
Aromas podem ser primários (que vêm das espécies de uvas), secundários (da 
fermentação) e terciários (surgem com o envelhecimento do vinho em barricas ) e 
ainda podemos perceber os defeitos do vinho.
É importante saber o Estilo do Vinho e a Tipicidade. 
Assim sendo, é obedecida uma sequencia que é dividida em três fases: 
Análise Visual, Análise Olfativa e Análise Gustativa ou Tátil.
De preferência nesta ordem obrigatoriamente.
O olfato é o nosso órgão mais completo e prazeroso, pois traz emoções, lembranças, etc. 
Para ajudar os amantes de Vinhos é importante buscar uma imagem na internet 
chamada de Roda dos Aromas que se especifica tudo cobre os aromas e defeitos 
de vinhos.
A Roda dos Aromas é uma ferramenta incrível para aprender sobre vinhos e melhorar 

a capacidade de descrever a complexidade de sabor em 
vinhos tintos e brancos.
Na roda de aromas podemos entender melhor os aromas 
do vinho e treinar a nossa memória olfativa.  
Se estudarmos bem esta Roda de Aromas poderemos 
avaliar bem qualquer estilo de vinho.
Quando levamos o vinho na boca já podemos avaliar o 
equilíbrio do vinho como açúcar, álcool, acidez, taninos 
e no final o retrogosto e persistência. E assim dar a sua 
nota para o vinho. E assim continue sempre estudando 
e degustando vinhos como um profissional! 
Gostou do assunto, mande suas dúvidas para contato@
trattoriadovinho.com.br

Como degustar um vinho como 
um profissional 

O vinho da semana é este Vinho tinto 
italiano Frank Barollo elaborado com a 
uva Cabernet Franc

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

O vinho da semana é este Vinho tinto italiano Frank 
Barollo elaborado com a uva 

Cabernet Franc.
É um vinho tinto estruturado de excelente qualidade 

de cor intensa vermelho rubi com aromas de baunilha, 
chocolate e notas de compotas de frutas. 

Na boca um vinho denso de peso com tonin os bem 
arredondados e de média acidez  e que harmoniza muito  
bem com Queijos de massa cremosa como brie e carnes 
assadas ricas em gorduras. 

Final um retrogosto bem saboroso e elegante. 
O Produtor se chama Barollo da região do Veneto.
Não é igual ao Vinho Barolo da região do Piemonte. 
Vinho ideal para presentear amantes de vinhos.

Rogerio e Oswaldo no Restaurante Casa da Moqueca

Raquel, Marcos, Denis e Marcelo no Grenelle GastroPub

Galera reunida após treino na G7 CrossFit. Agende 3 aulas experimentais e se apaixone! Ligue 99144-1353

Giusepe e Karina no Grenelle Gastro Pub

Alessandro e Priscila do Rei do 
Sabor Restaurante convidam 
a todos para almoçar uma 
deliciosa comida caseira

Luana Scallet e Victoria 
Artem no intervalo do 
Colégio Montreal

Guinho e Jane junto com os filhos ao lado de Amauri e 
Fabrícia. - Bar da Gula

Sandra, Luis, Ricardo e Simone no Restaurante Casa da Moqueca

Rafaela, Bruno e Nadia no Cintra RestauranteJosiane e Erick no Cintra Restaurante
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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!

Prof Renato e alunos do 6º Ano do Colégio Meta durante 
atividade de geografia Gabriela e Vanessa, proprietária 

da Zarin – O universo de cada 
mulher - comemorando 1 ano 
do centro do bem estar feminino 

Vanessa, proprietária da 
Zarin e Enides Nogueira, 
presidente do Funsol no 
Coquetel de comemoração

Alunos do Colégio Alves de Oiliveira com a professoa Fernanda

Professoras Cynara e Adriana e aluna Heloisa comemoram 
aniversário no Colégio Meta

Sub 09 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro

Sub 11 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro

Sub 07 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente treinamento

Sub 05/06 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente treinamento

Vania e Jeane da A Nova Loja prestigiando o delícioso Coquetel 
de comemoração de 1 ano da Zarin – O universo de cada mulher 

O gerente Rodrigo da Supermercearia Lopes ao lado da moto 
que será sorteada dia 20/01/18 na Promoção de Aniversário

Leonardo e Gerla clientes super satisfeitos com atendimento e 
qualidade dos planejados da MB Móveis. Ligue 3935-3246

Lançamento da A.F.A.N.P - Academia de Formação de 
Atores Nelson Polinário na Feira do Estudante que aconteceu 
no Polo Shopping em Indaiatuba. Bruna dos Santos, 
Kimberly Czeletzki, Helga Takeno, Nelson Polinário, Rafael 
Ré, Kathleen Martins, Flávia Camile, Vi Araújo e Alan Bueno

Jonathan Dumont, Vanessa Lanzarin López, João Pedro 
Villarinho e Michelle Valle no coquetel de aniversário da Zarin

Flávia Figueiredo e o Mister Indaiatuba Wesley Ometto no 
coquetel de aniversário da Zarin

Carol Duarte, Suzi Ruiz, Vanessa Siqueira Ribeiro, Renata 
Figueiredo e Anna Stevanato no aniversário da Suzi Ruiz que 
aconteceu na Lis Rose Boutique

Cabine de imprensa para o filme nacional Gosto se Discute e anunciando 
que o Topázio Cinemas realiza 1ª Festa do Cinema Brasileiro

Bia Paschoalini 
prestigiando 
Suzi Ruiz em 
seu aniversário 
na Lis Rose



        caderno de negóciosNº 772

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

CENTRO 
SALÃO 25m², 24 de maio. 
R$ 1000,00 + iptu

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

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

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

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

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

Locação - Casas

Vila Avaí  CA03010
02 dorm com armários, (1 suíte), ampla sala, 
cozinha com armários, churrasqueira nos 
fundos, portão eletrônico e garagem coberta 
para 02 autos.
R$ 1500,00 + IPTU 70,00

Vila Avaí CA03009
03 dorm (1suíte), sala, 1 banheiro, cozinha, 
garagem p/ 02 autos
R$ 1800,00 + IPTU

Jd. Adriana – CA02881
Casa de fundos com 02 cômodos amplos, 
Wc, vaga para moto.
R$ 550,00 + IPTU

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

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

Jd. Morada do sol
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, A.S, 
GARAGEM E AMPLO QUINTAL. 
R$ 650,00 ISENTO DE IPTU

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

Centro ca03007
02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
e vaga p/ moto 
R$ 800,00 + IPTU

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 

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 

Jd do Vale II
03 dormitórios (1 suíte), sala, wc, cozinha 
plan,  
e garagem p/ 02 autos 
R$ 1300,00 + 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, co-
zinha, 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.

Locação – Apartamentos

Kitnet  CENTRO AP00694
DORM, COZINHA,BANHEIRO ( SEM 
VAGA)
R$ 600,00 ÁGUA E IPTU INCLUSO

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

Pq São Lourenço – AP 00399
02 dormitórios, Wc, sala, cozinha com armá-
rios, 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

Cecap –AP00834
02 dormitórios, Wc, sala, cozinha, área de 
serviço, 01 vaga coberta
R$ 1.000,00 ( Incluso condomínio e IPTU)

Azaleia de Itaici – AP00735
03 dormitórios, sala, cozinha, Wc ,01 vaga, 
portaria 24 horas e área de lazer.
R$ 1.0000,00 (Incluso Cond. 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 servi-
ço 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$1.300,00 + 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)

Grand Ville (Cobertura) – Cecap. 
AP00828 
03 Dorm (1 suíte), sala, cozinha, banheiro, 
a.s. 
Cobertura sala, área gourmet e banheiro. 
2 vagas. 
R$ 2.050,00 – incluso cond e iptu 

Venda- Apartamentos

Jd.Eldorado– AP00555
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, lavande-
ria 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 cond. e IPTU)
Jd. Alice – AP00774
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc e 01 
vaga. (Todos os ambientes com móveis 
planejados.) portaria 24 HRS.
R$ 255.000,00

Pq. São Lourenço –AP00818
03 dormitórios (01 suíte), sala, Wc, 
Cozinha com armários 01 vaga.
R$ 265.000,00 
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, 
sacada,01 vaga.
R$ 275.000,00 (Aceita carro até R$ 
20.000,00)

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

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

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

Venda - Casas

Jd. dos Colibris – CA03003
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, quin-
tal, 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, Quin-
tal nos fundos.
R$210.000,00

Jd.Eldorado– CA02963
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, quin-
tal 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, varan-
da, 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 dormitórios, closet, sala 02 ambien-
tes, escritório, copa, cozinha, despensa, 
lavanderia, vaga 06 carros, área de lazer 
com salão de festa, quadra de tênis, sala 
de ginástica, campo de futebol e área de 
recreação infantil (aceita permuta por apar-
tamento ou casa térrea em cond. Fechado) 
R$ 1.350.000,00

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

Venda - Chácaras

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

Lagos de Shanadu-CH00324
Parte Superior: 03 dormitórios (03 suítes 1 
c/ closet), Wc, sala, cozinha americana c/
despensa, sala de jantar, mezanino para TV.
Parte térrea: Sala grande.  Área externa: 
Churrasqueira, piscina, campo 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 
imóvel de menor valor). R$ 339.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Res. Beira da Mata – CC00047
 Piso Superior: 03 dormitórios (01 suíte), 
Wc,
Piso Inferior: 01 suíte, sala ampla, 
cozinha 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, lavan-
deria, 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, churr. com pia, garagem para 2 carros
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, lavabo, 
lavanderia, garagem. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3dorms (1st), sala de estar 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.
               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 
 
CS.310 – VL.BORGHESE – R$1.400.000,00 – 3sts c/ sacada, , sala 3 
amb., coz, lavabo, lav., escritório, dispensa, piscina, churr., ar condiciona-
do, aquecedor solar, gar. 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

CHACARAS E SITIOS

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

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS

VILA ALMEIDA – R$440,00 – dorm, coz e wc 
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
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 CONDOMINIO

PORTAL DAS ACACIAS – R$ 3 MIL – SOBRADO PISO SUPE-
RIOR : 3dorms com ar condicionado (2 suítes), wc social,  PISO 
INFERIOR: sala 2 ambientes, cozinha com a/e, lavanderia, chur-
rasqueira, 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$750,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, garagem
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms, sala, coz, WC, sacada, 1 vaga 
de garagem
JD.JEQUITIBÁ – R$850,00 – 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, garagem 
(INCLUSO COND. E IPTU)

JD.ALICE – R$1200,00 – 3dorms(1st), sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem
JD.NELLY – R$1320,00 – 3dorms(1st), sala, coz, WC, 1 vaga 
de garagem
VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz, wc, as, garagem coberta para 2 carros 
PQ.BOA ESPERANÇA – R$2 MIL – 3dorms (1st) todos com a/e, 
sala 2 ambientes, sacada, coz com a/e, lavanderia, WC (NOVO)

SALÃO

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

SALAS

CENTRO -  R$1000,00 - 32, 47, wc – EDIFICIO CORDOBA
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 BRANCO – R$2 MIL – 46m², 2wc, 1 vaga de garagem

TERRENOS

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

GALPÃO

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

VENDE-SE CASAS INDAIATUBA

OFERTA INACREDITÁVEL!!!! MORADA DO SOL PROXIMO AO 
PQ. ECOLÓGICO.03 DORMITÓRIOS (01SUITE) GARAGEM. 
APENAS: R$200.000, ESTUDA 50% DE ENTRADA E RESTAN-
TE PARCELAMENTO DIRETO COM O PROPRIETÁRIO.VÁ 
ZUNINDO!!!! F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294.

JD.COLONIAL, 02 DORMS SALA X COZINHA AMERICANA –WC 
SOCIAL- LAVANDERIA, GAR. P/02 AUTOS. OPORTUNIDADE ÚNI-
CA!! VALOR: APENAS: R$240.000,00 AC. FINANC, OU TERRENO 
NO NEGÓCIO. F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
M.SOL. IMPERDÍVEL!!!-RUA-20, 250 M2 -01 DORM. SALA, COZ 
–WC SOCIAL- LAVAND, CONSTRUIDA NOS FUNDOS COM 
ESTR. PARA SOBRADO E UM BELO TERRENO AJARDINADO 
NA FRENTE.APENAS: R$250.000,00 AC. FINANCIAMENTO. 
F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!
JARDIM HUBERT: 03 DORMITÓRIOS (01 SUITE) COZINHA 
AMERICANA-MEZANINO NOS FUNDOS - GARAGEM C/
PORTÃO ELETRONICO – LOTE DE 130M2. OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! R$270.000,00. ACEITA LOTE/ FINANCIAMENO. TEL: 
19-3017-2608/99762-7997/3935-3294.CORRA!!
GRANDE OPORTUNIDADE !! JD MORADA DO SOL.03 CA-
SAS DE 02 CÔMODOS E WC, EM LOTE DE 125M2, SENDO 
UMA EM DOIS PAVIMENTOS E OUTRA EM ÚNICO. IDEAL 
PARA LOCAÇÃO. PARA VENDER URGENTE!! APENAS: 
R$150.000,00(OFERTA VALIDA APENAS PARA OS PROXIMOS 
30 DIAS) F=19-3017-2608/99762-7997.3935-3294
OFERTA INACREDITÁVEL!!!! NAIR MARIA EM SALTO SP, 
PRÓXIMO A COBREQ, EM LOTE DE 180M2 04 COMODOS E 
ENTRADA PARA AUTOS, APENAS: R$200.000, ESTUDA 50% 
DE ENTRADA 60 x R$1650,00 DIRETO COM O PROPRIETÁ-
RIO.VÁ ZUNINDO!!!! F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294.

APARTAMENTO VENDE-SE

APARTAMENTO 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.FINANCIA-
MENTO. TEL:19-3017-2608/99762-7997/3935-3294

TERRENO VENDE-SE

PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA RUA) 150M2 
– PLANÍSSIMO – R$1030,00P/ M2 -ESCRITURADO. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294

SÍTIOS VENDE-SE

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 DORMITÓRIOS, 
02 WCs , TODA AVARANDADA, GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE 
CULTURA, BOSQUE, ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES COM PEI-
XES 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 + PARCELAMENTO. 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-59). 01 DORM.-SALA -COZ. -–WC – 
LAV – ENTRADAPARA CARRO R$ 750,00 JD.MORADA DO SOL 
(ANT-76) (PAV.INF.) 01 DORM–SALA -COZ. –WC – LAV – GARA-
GEM R$ 750,00  + IPTU
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
JD.MORADA DO SOL (ANT-85). 02 DORM.-SALA -COZ. -–WC – 
LAV – GARAGEM R$ 1.000,00 
JD.MORADA DO SOL (ANT-87). 01 DORM.-SALA -COZ. -–WC – 
LAV – R$ 700,00 

ALUGA-SE  APARTAMENTO

PARQUE DAS NAÇOES (VILA DAS PRACAS):02 DORM (COM 
ARMARIOS PLANEJADOS).-SALA –COZ (COM ARMARIOS 
PLANEJADOS). –WC – LAV ANDERIA(COM ARMARIOS PLA-
NEJADOS)  – 01 VAGA DE GARAGEM COBERTA R$ 1.000,00 + 
COND. R$ 430,00 (AGUA E GÁS INCLUSOS –PISCINA SALAO 
DE FESTA COM CHURRASQUEIRA PLAY GROUD PORTARIA 
24HRS)

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL

JD. MORADADO SOL (ANT-70) R$600,00 (EM FRENTE A LOJA 
SONHO MEU)
JD. MORADADO SOL (ANT-82) R$800,00

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 98271-6141

JARDIM MORADA 
DO SOL. IMPERDÍ-
VEL!!!-RUA-20, 250 
M2 -01 DORM. SALA, 
COZ –WC SOCIAL- 
LAVAND, CONSTRUI-
DA NOS FUNDOS 
COM ESTR. PARA 
SOBRADO E UM 
BELO TERRENO 
AJARDINADO NA 
FRENTE.APENAS: 
R$250.000,00 AC. 
FINANCIAMENTO. 
F=3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
CORRA!

JD.COLONIAL, 
02 DORMITÓ-

RIOS SALA 
X COZINHA 

AMERICANA 
–WC SOCIAL- 
LAVANDERIA, 

GARAGEM 
P/02 AUTOS. 

OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! VA-

LOR: APENAS: 
R$240.000,00 
AC. FINANC, 

OU TERRENO 
NO NEGÓ-

CIO. F=3017-
2608/99762-

7997/3935-3294 
CORRA!!
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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 221711 - Jd. Morada do Sol - piso 
superior: 2 dorm / sala / coz./ wc / as / gar. 
R$ 1.200,00 s/ IPTU

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

ref. site 392531 - Jardim Morada do Sol - 
2 dormt/ sala / coz/ wc / lavand/ quintal / 
gar p/ moto R$700,00 + IPTU

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

ref. site 017891 - Pátio Andaluz: 2 dormt/01 
suite/ sala 2 amb/ coz planej/ wc/ lavand / 2 
gar R$1.550,00 +COND+ IPTU

ref. site 149891 – Ed. London Place - 3 dor-
mt/1 suite / 2 wc / sala p/ 2 amb/ coz planej / 
lavand / 1 gar R$1.400,00 + cond + IPTU

ref. site 086891- Residencial Jequitibá 
- 2 dorm/ sala/ coz/ WC / lavand/ 1 gar 
R$850,00 + COND+ 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 038891 - Vila Rubens – 3 dormt/ 
1 suite/ sala/ coz/ lavand/ quintal / 3 gar 
R$2.300 + COND+- IPTU / R$495.000,00
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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

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

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 TOTAL-
MENTE PLANO AC. IMÓVEL PARTE PAG.

IMÓVEIS A VENDA
ST00045 ELIAS FAUSTO C/24.200MT C/
ÁGUA, SALA, COZINHA, 3DORM, LAVAN-
DERIA, WC.SOCIAL, CASA DE CASEIRO, 
CAMPO DE FUTEBOL, PISCINA, CHURR. 
QUIOSQUE  VALOR R$1.200.000 ACEITO 
PERMUTA.

IMÓVEIS LOCAÇÃO

CASA JD DAS ANDORINHAS R$1.200,00 + 
IPTU - 2DORM, SALA, COZ. WC. QUINTAL, 
2 VAGAS

SALA CORPORAIS  78MT VALOR $1.200 
+COND. R$425 + IPTU$80,00

CAC0001 LINDA CASA  CONDOMÍNIO GRÉCIA 
COM 200MT E ÁREA DE 210 C/3 SUÍTES SACA-
DA SALA COM VARANDA GOURMET COZINHA 
AMERICANA LAVABO 4 ESCADA DE MÁRMORE 
VAGAS VALOR R$750.000,00

CAC0002 LINDA CASA TÉRREA C/200MT 
A/C170MT 3DORM S/1SUITE, WC SOCIAL 
LAVABO SALA AMPLA COZ. ÁREA GOURMET 
LAVANDERIA 2VAGAS VALOR R$680.000,00 

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  ESCADA 
MÁRMORE TRAVERT ESCRITÓRIO COZ.PLA-
NEJ. LAVAB. FOGÃO COKTOP. FORNO ELE 
TE.COUFA. LA V.PLANEJ. DISPENSA.DOR-
M+WC DE EMPREGADA. EDÍCULA CHURRA. 
FOGÃO A LENHA E FORNO PIZZA 2 VAGAS.
ACEITA IMÓVEL MENOR VALOR.

CHÁCARAS 

CH 0001 CHÁCARA EM COND FECHA-
DO HELVETIA COUTRY C/ 2.400MT SALA 
3AMB, 4SUITES, VOZ, COPA, DISPENSA, 
WC SOCIAL, LAV, ARMÁRIOS, PISCINA, 
ÁREA GOURMET VAGAS DE GARAGEM 
R$1.900.000,00
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classificados

Casa 3dorms no condo-
mínio Montreal R$ 390 
mil (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Cond. Vista Verde 
(R$450.000,00) – Ven-
do casa térrea 3 dorm 
(1 suíte) e demais de-
pendencias, lavabo, 
cozinha planejada. Ar 
condicionado, aque-
cedor solar, dorm com 
planejados, lavanderia, 
churrasqueira, quintal, 
garagem para 3 car-
ros. Condomínio fecha-
do, portaria 24 horas 
, câmeras, seg. total. 
Aceito terreno/ imóvel 
como parte de paga-
mento. F.: (19) 3392-
9149 / (19) 99975-0534.

Casa com 2 dorm., sala, 
cozinha e banheiro, 
fundos com edícula + 
quarto, sala e banheiro. 
Garagem coberta para 
2 carros. Cômodos gran-
des, terreno com 260 
m², próxima a mercado, 
padaria, escola, etc. - 
R$430.000,00. Aceita 
permuta por terrenos 
até 50% do valor do 
imóvel! Fone / Whatsa-
pp: 998118218 CRECI 
165463F
Casa - 3 dorm., sala, 
coz. grande, 2 banheiros, 
quintal, vaga coberta para 
2 carros, bairro tranqui-
lo próximo ao parque 
ecológico e parque mall 
- R$450.000. Estuda per-
muta por imóvel em cond. 
Terreno c/ 250 mts, área 
construída de 154 mts. F. 
/ Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F

Casa  com 3 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
banhei ro ,  garagem 
coberta para 1 carro. 
Terreno de esquina 
com 190 m² no jardim 
pau preto,  próxima 
ao centro da cidade, 
região com grande 
potencial para escritó-
rios, salas comerciais, 
etc. - R$380.000,00. 
Fone  /  Wha tsapp : 
998118218  CRECI 
165463F
M. Sol – Rua 20, 250 
m2 - 1 dormitório sala, 
cozinha, wc social , 
lavanderia, constru-
ída nos fundos com 
estrutura para sobrado 
e um belo terreno ajar-
dinado na frente. Ape-
nas:  R$250.000,00 
ac. financiamento F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294. 

Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m²,para constru-
tores é possível,des-
membrar os 2700m² 
em 4 lotes, sendo 3 de 
380m² e 1 de 950m² - 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Casa nova com 3 dor-
mitórios sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, banheiro 
social, 1 vaga. ótima 
localização, próxima ao 
clube de campo do 9 de 
Julho - R$350.000,00 
Fone  /  Wha tsapp : 
998118218 CRECI 
165463F
Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno e 
da construção E2:E95– 
consulte-nos F. (19) 
98136-7331 / (19)3885-
4500 CRECI 74.092
Imperdível!! Permuta-
-se uma ótima casa em 
½ lote, no Jd. do Val-
le, 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
Vila Brizola – CA02996 
- Casa frente – Sala, 
cozinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, Wc. 
R$210.000,00  F. 3875-
2215

Classificados 23B

Alugo - Galpão com 
200m² no Distrito Jóia 
com Habite-se, bombeiro, 
Cel. 99324-7676.

Jd. Califórnia– CA 
02570 - 1 dorm, coz, sala, 
Wc, 01 vaga. R$ 600 + 
IPTU F. 3875-2215

Apto no Cond. Villagio 
D´Amore, 3 dorm., 1 
suíte, sala de jantar, 
sala de estar, sacada, 
móveis planejados, 
andar alto c/ vista para 
a cidade, 1 vaga coberta 
- R$357.000,00 (tratar 
c/ proprietário). Fone / 
Whatsapp: 998118218

   
Chácara  no  O lho 
D’água - 1000m², ter-
reno 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
Sítio em Piedade SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , toda 
avarandada, gramada,  
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade,  diversas 
árvores frutíferas, play 
groud ,a 12 km do cen-
tro,  R$390.000,00 aceita 
imóvel em indRaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294

Cond. Fechado Ter-
ra Nobre c/ 300m2 – 
plano, fica entre casas 
R$205.000,00 Cel . 
99324-7676

Jd. Bela Vista c/ 300m² 
R$155 mil F. (19) 98136-
7331 CRECI 74.092.
Jd. Residencial Dona 
Lucilla -  Terrenos de 
300 m² E 378 m². Valores 
á partir de R$ 240.000. F. 
3875-2215
Mosteiro de Itaici– 
TR00794 - Terreno de 
2.500 m² R$ 370.000,00 
F. 3875-2215
Oportunidade! Jd. 
Império (Vila Para-
ty) – 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 
Terreno c/ construção 
antiga na cecap com 260 
mts, região movimentada 
e próximo ao mercado 
cato. Ideal para inves-
tidor - R$400.000. F. / 
Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F

M. Sol – rua - 57, 1 
dormitórios sala, co-
zinha, wc social, la-
vanderia, garagem. 
Toda em em estrutura 
para sobrado. Oportu-
nidade única!! Apenas: 
R$215.000,00 ac. fi-
nanc, ou terreno no 
negócio. F. 3017-2608 
/ 99762-7997 / 3935-
3294
Montreal  (R$470.000) 
– Vendo casa fino aca-
bamento, com agua 
quente, captação de 
água da chuva , la-
vabo, suíte master, 2 
Demi suíte, churras-
queira, etc... F.: 98151-
0501
Oportunidade única!! 
Jd Morada do Sol - 04 
cômodos e entrada 
para autos em lote de 
125m2 faltando aca-
bamentos, para ven-
der urgente!! apenas: 
R$130.000,00 (oferta 
valida apenas para os 
próximos 30 dias) F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294  
 

Centro – SL00323 - Sa-
lão c/ 30M² E 01 Wc. R$ 
1.200,00 R. 15 de Novem-
bro, 432 F. 3875-2215
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classificados

Aparador de grama 1000 
W  220V R$150,00 (Se-
minovo) Tratar F.: 97119-
8369 ou 99487-5089.
Aparelho de ginastica: 
Remo completo Semi-novo 
R$600,00 F: 98151-0501.
Aspirador Pó e água, sem 
saco coletor · 22,6 kg Ten-
são 220 potência 1600w 
modelo turbo 2002 - WAP 
· Canister R$1.200,00 Tra-
tar F: 19 99901-9918/19-
982094777
Cabeceira de cama de 
casal branca (nova na em-
balagem) R$400,00 F.: 
99200-4380
Cadeira de rodas motori-
zada Freedom, reclinavel, 
semi-nova R$2.800,00. F: 
981510501.
Carrinho com vidro p/ 
servir ou mesa 1mx 0,80 
R$400,00F.: 98151-0501.
Churrasqueira vertical 
inox R$150  F: 98151-0501.
Cortador de grama 1800 
W  220V marca CID. Ele-
trico R$350,00 (Seminovo) 
Tratar F.: 97119-8369 ou 
99487-5089.

Cortador de grama Tra-
pp Mod. MC - 350 220V. 
R$280 ,00  F . :  99259-
1877/3017-5541.
Espelho para loja   - 
1,50m x 1,40 - R$480,00  
F.: 98151-0501.
Filmadora caseira Marca 
Sony R$250,00 Contato: 
3894-1801 Admilson.
Fogão de ferro fundido 
2 bocas com chapa (a 
gás) R$150,00 F: 98151-
0501.
Fonte  para Notebook 
Fortrek 65W Nova, na 
caixa com NF. R$55,00 
Fones: (19) 99259-1877 
/ (19) 3017-5541.
Geladeira raridade ano 
1960 110vts funcionando 
F.: 99900-7158
Guarda roupa (semi-no-
vo) R$490,00 - 2m de 
largura F.: 98151-0501.
Iphone  4  R$200,00 - 
Wellington F.: 3875-7624
Lampião  a  gás  Yan-
nes com botijão de 2Kg  
R $ 7 0 , 0 0  F . :  9 9 2 5 9 -
1877/3017-5541.
Máquina de solda in-
dustrial Bambozzi Mode-
lo TDG - ED- 474 - MIG 
completa, aceito troca 
por algo de meu interesse  
F.: 99324-7676.

Material de acabamento 
p/ construção (Vaso, Cuba 
de vidro, Conexão tigre, 
fios variados, válvula Hidra, 
pastilhas etc) F: 98151-0501.
Mesa (estilo provençal) 
2m x 1 R$500,00 -   F.: 
98151-0501.
Mesa de 2m x 1m em ma-
deira lixada e torneada 
para loja R$600,00  F.: 
98151-0501
Mesa  de v idro 20mm 
com 6 cadeiras - 2m x 1 
R$1.800,00  F.: 98151-
0501.
Painel de TV marron (usa-
do) R$120,00 F.: 99200-
4380
Porta de madeira comple-
ta, 1 porta sanfonada na 
caixa e 1 vaso sanitário 
com caixa acoplada. Tratar 
F.: 3392-2979 falar com 
Vera.
Raque  completo para 
ginastica R$200,00  F.: 
98151-0501
Sofá retratil reclinavel em 
camurça na cor Caqui 
R$1.000,00 - F.: 98151-
0501.
Sugar inox de gordura  
(novo na caixa) R$300,00 
F.: 99200-4380
Tacho de cobre grande. 
R$200,00 F: 98151-0501.
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Citroen Pallas 2010/2011 
Tratar com proprietárioF: 
(19) 98151-0501.

 

Karol Manicure e Pedi-
cure. Atendo a domicílio 
(valor de acordo com o Lo-
cal) Whats 19 99357-9318
Ofereço-me como cui-
dadora de idosos, crian-
cas, enfermos, pessoas 
com necessidades espe-
ciais e etc. Atendimen-
to residencial e hospita-
lar. Possuo experiencia 
e referencias.  Evelyn  
19 988584065
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos, criancas, 
enfermos, pessoas com 
necessidades especiais 
e etc. Atendimento re-
sidencial e hospitalar. 
Possuo experiencia e re-
ferencias. Evelyn F.3875-
9902/98927-1275

Ofereço-me como cuida-
dora de idosos, pessoas 
com necessidades espe-
ciais etc. Residencial e 
hospitalar. Cursando en-
fermagem F. 9.9980-2723.
Ofereço-me como em-
preiteiro de obras do bá-
sico ao ao acabamento. 
Aceito carro e moto. Fone: 
3318- 3573 (Evandro) 
Ofereço-me como faxi-
neira 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 conser-
tos gerais em residên-
cias (hidráulica, elétrica 
e etc.). F: 9.9830-0614 
c/ Kiko.
Ofereço-me como mo-
tor ista part icular para 
shows, jantares, teatro, 
casamento, batizados, 
viagens, compras em São 
Paulo entrre outros (Com 
veículos da pessoa) 24 
horas. Tratar com Domin-
gues F.: (19) 99928-4433
Ofereço-me como Moto-
rista. Categorias A e B e 
serviços gerais. Tel.: 11-
975314276. Com  carro 
ou sem carro.

Ofereço-me como Moto-
rista. Categorias A/D. Exp. 
com cargas de pequenos e 
grandes portes. Tel.: 3936- 
4053/ 99804-7578.
Ofereço-me como pedrei-
ro, encanador e reformas 
em gerais (Construção ci-
vil) João (19)98329-8580.
Ofereço-me p/ trab.como 
freelancer em auxiliar de 
cozinha, balconista de pa-
daria ou sorveteria. Renata 
Aparecida. F.: 3935-7618.
Ofereço-me para aulas 
particulares crianças c/ 
dificuldades em alfabe-
tização, idade 4, 5 e 6 
anos. Tratar c/ Rose F.: 
99215-6300.
Ofereço-me para cuidar 
de crianças. Formada em 
pedagogia. Contato. 3834- 
8345 / 99411-7179.
Ofereço-me para fazer 
faxina e passar roupa. 
Fone: 99595- 9448 – Sueli.
Ofereço-me para fazer 
trabalhos de corte de gra-
ma e limpeza de terreno. 
Tenho máquina. Tratar 
com Denis (11) 952237579
Ofereço-me para lavar, 
passar, cozinhar, faço faxi-
na etc... Tratar com Jane 
Rosa F.: 97136-6492 / 
3329-7719.

Ofereço-me para manu-
tenção em máquina de 
costura industrial: Galo-
neira, Caseadeira, Reta, 
Overloque, 2 Ag, Travete. 
F.: 99212-1731.
Ofereço-me  para Mo-
tor is ta  admin is t ra t i vo 
(senhor) CNH “D”. Bom 
conhecimento Capital e 
Interior – Fixo ou Free-
lancer F (19) 99793-4700.
Ofereço-me para qual-
quer reparo em sua re-
sidência (Hidraulica, elé-
trica, pintura, telhados 
etc...)  F.99755-4276
Ofereço-me para servi-
ços gerais ou limpeza. 
Eden i lson F . :  98831-
1369.
Ofereço-me  para t ra-
balhar como caseiro ou 
chacare i ro.  Tenho 39 
anos, divorciado, sem 
f i lhos. Faço trabalhos 
de jardinagem (corte de 
grama) também. Tenho 
maquina, não tenho ví-
cios. Tratar com Denis 
(11) 952237579.
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora de 
idoso, diurno ou noturno, 
em hospitais e residên-
cia. F : 9.9479-0454 ou 
.2516-7008

Ofereço-me  para t ra-
balhar como cuidadora 
de idosos. Possuo refe-
rencia. Tratar c/ Leni F: 
3894-4778. 
Ofereço-me para traba-
lho como Aux. De Enfer-
magem, babá ou cuida-
dora c/ Coren. Disponibi-
lidade de horário. F: (19) 
3894- 1610 / 98985-8142.
Ofereço-me para traba-
lho em residencia (obras) 
também hidraulica e enca-
namento. Falar com Clau-
demir (19) 98171-4904.
Ofereço-me: Serviço de 
t ransporte e remoção 
com caminhão munck e 
bombeamento de con-
creto.  Vai  encher sua 
Lage?  Faça um orçamen-
to. Precisa transportar 
uma máquina pesada? 
Serviço com cesto aéreo? 
Faça um orçamento. Tra-
tar com Nelson Eugênio 
F.:(19) 99618-4334 (Vivo)  
- 7818-6548 (Nextel) Id: 
965*12540.
Promoção Pé + Mão 
“R$20,00” . Selamento 
de Cabelo a part i r  de 
R$50,00 (ganha corte) 
atendo também a do-
micilio. 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; 
mecatrônica, Técnico usinagem mecânica, 
Automação Industrial ou afins. Conheci-
mentos 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 automotivos e 
chicotes em geral. Conhecimento em todo 
o sistema de injeção eletrônica. Residir em 
Indaiatuba ou região.
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO – Para 
trabalhar em Cerâmica. Possuir experiên-
cia na função com registro em Carteira. 
Desejável possuir experiência anterior em 
empresas deste segmento. Ensino médio 
completo. Curso e experiência com empi-
lhadeira. Residir em Indaiatuba.
LÍDER DE PRODUÇÃO – Técnico em Me-
talurgia, Mecânica, Quimica, Elétrica ou Ele-
trônica. 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 Indaiatu-
ba. Desejável Possuir Técnico em Mecânica, 
Elétrica, Automação Industrial ou afins.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Para 
trabalhar em Indústria Farmoquímica. Dese-
jável possuir Técnico em Quimica. Possuir 
experiência anterior em empresas deste 
segmento. Experiência em manipulação de 
solventes e operação de maquinas centrí-
fugas 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 
completo. Experiência em pintura Liquida. 
Experiência em preparação de tintas e 
superfície e em pintura 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. 
Experiência em Solda MIG e TIG. Experi-
ência em solda em Aço e Alumínio. Residir 
em Indaiatuba.
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO – En-
sino Superior em Engenharia / Tecnologia. 
Desejável Pós-graduação em Gestão de 
Projetos, Gestão de Pessoas, Gestão de 
Manutenção. Conhecimentos em Informá-
tica (Pacote Office, internet, sistema de 
gerenciamento de manutenção SAP, MAC) 
e CAD. Experiência em Supervisão no 
controle de manutenção mecânica, elétrica 
e predial, analisando as necessidades de 
manutenção preventiva, corretiva e outras 
exigências técnicas. Residir em Indaiatuba 
e região. Disponibilidade de horário.
TÉCNICO ELETROELETRONICO - Expe-
riência na área elétrica Automotiva. Possuir 
Curso Técnico. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.
VENDEDOR (A) – Para trabalhar em Co-
mércio na área de Material de construção. 
Ensino médio completo. Possuir experiên-
cia anterior em vendas deste segmento. 
Conhecimentos em Informática. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade para trabalhar 
em horário comercial.

empregos

Rua Jacob Lyra, 344 - Fone: 38943369 
maisemprego.mte.gov.br

Horário de atendimentos de Segunda a 
Sexta-feira das 07h00 as 15h45. 
Documentos: RG, CPF, PIS e 
Carteira de trabalho original.

Vagas on-line, sujeitas a alterações a 
qualquer momento. Para saber a em-
presa e dados da vaga comparecer 
ao Pat com todos os documentos.

Enviar currículo para: 
contato@atentoseg.com.br ou
 comparecer no endereço com 

currículo: Av. Fábio Ferraz Bicudo, 
411 - Jd. Esplanada - Próximo a 

Padaria Suíça do Parque Ecológico - 
Fones: 3329-2663 ou 3329-2669

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

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

ESTAMOS CADASTRANDO:

Auxiliar de Serviços Gerais - Mascu-
lino. Experiência na função. Desejável 
conhecimentos com serviços gerais 
de limpeza, jardinagem, pequenos 
reparos na área hidráulica e elétrica, e 
manutenção de piscinas.

Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br e 

selecionar a vaga para se candidatar.
RUA 13 DE MAIO, 720 - CENTRO - 
INDAIATUBA / SP - CEP 13.330-000 

 FONE/FAX: (19) 3875-3759

ANALISTA CONTÁBIL (8129): 
ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123): 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (8134):
ASSISTENTE RH (8115): 
AUX. MECÂNICO/ 1/2 OFICIAL DE MANU-
TENÇÃO (8124): 
AUXILIAR DE  PRODUÇÃO (8138): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8098):
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8133): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8136): 
AUXILIAR TÉC. DE MANUTENÇÃO (8111): 
BALCONISTA/ATENDENTE DE FARMÁCIA 
(8125): 
ESTÁGIO ADM. /RECEPÇÃO (8120): 
ESTÁGIO EM MARKETING (8100): 
ESTÁGIO EM MECATRÔNICA (8140): 
GERENTE COMERCIAL (8102): 
INSPETOR DE QUALIDADE (8114): 
LÍDER DE PROD./ (FERTILIZANTES) (8105): 
LÍDER DE PRODUÇÃO/ (USINAGEM) (8128): 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (8092): 
MECANICO DE MANUTENCAO (8121): 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUS-
TRIAL (8096): 
OP. DE MÁQUINAS/ TÉCNICO SÊNIOR 
(8117): 
OPERADOR DE INJETORA (8112): 
OPERADOR DE PRODUÇÃO/TÉC. QUÍ-
MICO (8077): 
OPERADOR MULTIFUNCIONAL/ INJETO-
RAS (8113): 
TÉC. SEGURANÇA DO  TRAB. /MEIO AM-
BIENTE (8056): 
VENDAS EXTERNAS (8080):  

Interessados 
entrar no site 

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