
Há pouco mais de um mês para o Natal, o comércio já começa a projetar as vendas deste ano. 
O ano de 2016 não foi um dos melhores para a economia, mas o mercado já começa a sentir 
melhorias e uma leve recuperação econômica.

A Orquestra Sinfônica de Indaiatuba realiza mais um concerto 
especial em novembro. A apresentação acontece amanhã, dia 18, 
às 20 horas no Teatro do Centro Integrado de Apoio à Educação 
de Indaiatuba (Ciaei), com entrada gratuita.

ELIANDRO FIGUEIRA

GUILHERME LIBERALESSO DIVULGAÇÃO

TRANSPORTE ADIAMENTO ESPORTES

CÂMARA

MORTE

ECONOMIA

AGRESSÃO

VISITADOAÇÃOCRESCIMENTO

A Companhia de Trans-
portes de Indaiatuba (Citi) 
concluiu a instalação dos 
23 novos pontos de parada 
que estavam previstos no 
contrato de concessão do 
transporte público de In-
daiatuba para 2017. 

Acontece no dia 10 de de-
zembro a 23ª Corrida Cidade 
de Indaiatuba. As inscrições já 
começaram e seguem até dia 
30 pelo site www.ativo.com, 
com valor promocional é de 
R$ 50. A previsão é receber 
mais de 2 mil inscritos.

Em sessão considerada a 
mais longa do ano, vereado-
res aprovaram 11 Projetos 
de Lei constantes da Ordem 
do Dia. Também foram lidas 
47 indicações e aprovadas 
17 Moções. A sessão tam-
bém serviu para aprovar 
cinco emendas ao Plano 
Plurianual do Município.

Um motorista ainda não 
identificado atropelou e 
matou um ciclista na manhã 
de segunda-feira, 13, na 
vicinal da rodovia Santos 
Dumont SP 75, Km 53 nas 
proximidades da passarela 
do Polo Shopping. 

A Black Friday é consi-
derada, atualmente, a princi-
pal data para o varejo eletrô-
nico, à frente até do Natal. 
De acordo com a ABComm, 
a estimativa de faturamento 
neste ano é de R$ 2,506 bi-
lhões – um crescimento de 
18% em relação ao mesmo 
período de 2016.

Uma mulher de 43 anos 
foi agredida pelo ex-marido 
na manhã de segunda-feira 
(14) na rua João da Fonseca 
Bicudo, Jardim Pau Preto. A 
vítima foi esfaqueada por vá-
rias vezes e estava acompa-
nhada do atual companheiro.
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O Parque da Criança rece-
beu cerca de 14 mil visitantes 
no primeiro mês de funciona-
mento. Como ainda é período 
de aulas e de provas, a procura 
é maior nos finais de semana, 
principalmente no Parque 
Aquático, que recebeu 1.612 
visitantes no período.

Na Sessão da Câmara 
Municipal de segunda-feira, 
dia 13, foi votado o PL  nº 
245/2017 de autoria do Execu-
tivo que, por votação unânime, 
concedeu um terreno do Jar-
dins do Império, com 4.636,98 
m2, para a futura sede da 4ª 
Companhia da Polícia Militar.

O pagamento do décimo 
terceiro salário deve injetar 
cerca de R$ 200,5 bilhões na 
economia brasileira este ano, 
um crescimento de 4,7% na 
comparação ao ano passado. 
O valor previsto corresponde 
a cerca de 3,2% do PIS do país 
e foi divulgado pelo Dieese.
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Citi conclui instalação 
de 23 pontos de 
parada na cidade

Inscrições para corrida 
Cidade de Indaiatuba 
estão abertas

Sessão aprova 11 projetos 
de Lei e emendas do 
Plano Plurianual

Ciclista é atropelado 
e motorista foge 
sem prestar socorro

Comércio eletrônico 
espera faturar R$ 2,5 
bilhões na Black Friday

Mulher é esfaqueada 
pelo ex-marido no 
Jardim Pau Preto

Parque da Criança 
recebeu mais de 14 mil 
visitantes no 1º mês 

Câmara aprova doação de 
terreno para construção 
da sede da PM

Pagamento do 13º 
deve injetar R$ 200 
bilhões na economia

Frutos de Indaiá entra na reta final

NATAL CONCERTO

Comércio local está otimista 
com as vendas de Natal

Nova rodoviária será entregue em 2018

Orquestra Sinfônica realiza 
concerto especial amanhã

Sepultura se apresenta 
amanhã na final do 
Festival de Rock Pág. 12A

A nova rodoviária que deveria ser inaugurada no dia 9 
de dezembro teve sua data alterada para início do ano de 
2018, porém segundo a Administração ainda não há uma 
data prevista para que o novo terminal entre em operação.
Pág. 03A



02A Mais Expressão

opinião
Editorial
Black Friday ou “Black Fraude”?

Na próxima sexta-feira, dia 24, diversas lojas estarão com 
descontos especiais no Black Friday. Tradição nos Estados 
Unidos desde 1960, a “Black Friday” surgiu a partir de uma 
gíria policial da Filadélfia, na Pensilvânia, para designar o 
movimento de carros e compras nas ruas da cidade após o 
feriado de Ação de Graças. Todo o vai e vem de veículos 
e pessoas era por conta do início da temporada de compras 
para o Natal. Com o sucesso da ação, outros países trouxeram 
a prática para o comércio varejista a fim de impulsionar as 
vendas no fim do ano.

Porém, o dia que deveria ser vantajoso para o consumidor 
muitas vezes acaba sendo uma armadilha. Alguns comer-
ciantes aumentam o preço das mercadorias e depois aplicam 
descontos para chegar no preço anterior. A falsa promoção 
recebeu o nome de “Black Fraude” e requer maior atenção 
para aqueles que desejam ir às compras no final de novembro.

Por isso é recomendável fazer uma pesquisa antecipada, 
guardar folhetos e encartes publicitários e, quando a compra 
for online, dar um print da tela para se resguardar de provas 
para que você não seja mais uma vítima da fraude.

Fique atento aos seus direitos e boas compras.

Artigos

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

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

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.

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

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

19 DOM.   NÃO OPERA

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

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

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

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

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

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

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

21 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

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

21 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

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

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

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

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

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

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

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

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

23 QUIN. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

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

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

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

23 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

23 QUIN. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia

24 SEX. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke

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

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

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

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

24 SEX. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
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O que você 
acha da nova 
rodoviária?

Enquete

Roberto Souza, 53 anos, taxista
Acho melhor, agora estará próx-
ima à rodovia, e acredito que 
menos ônibus irão circular pelo 
centro da cidade

Sandra Ferreira de Paula, 59 
anos, funcionária pública
Acredito que a nova será mel-
hor por conta de sua local-
ização. Próxima à rodovia ficará 
mais acessível para os ônibus

Thiala da Silva, 30 anos, vendedora
Acho que indiferente, ambas 
são bem localizadas na minha 
opinião. Ambas são próximas de 
pontos bons

Servilho Bazali, 74 anos, aposentado
Acredito que essa nova rodoviária 
não foi bem planejada. Fica muito 
distante do Centro da cidade. Seria 
melhor ter ampliado a atual

Luiz Leandro Rocha, 52 anos, 
fiscal e encarregado de ônibus
Acredito que a nova terá melhor 
infraestrutura. A atual é de mel-
hor acesso para a população. 
Ambas têm prós e contras

Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING
(19)9.9648-1883 -  Rádio Nextel 89*76644 
www.signatreinamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Formação de Treinadores e Palestrantes.
Eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra: se você está vivo, não terminou. (Richard Bach.) 

NUNCA DESISTA
Jamais desista de alguma coisa na vida, de seus desejos, objetivos,  metas, um 

homem cansado ainda irá muito longe, quando o querer esta pulsando dentro dele. 
Um homem saiu para um passeio com as duas filhas, uma de oito e a outra de quatro 
anos. Em determinado momento da caminhada, Débora, a mais nova, pediu ao pai 
que a carregasse, pois estava muito cansada para continuar andando. O pai respondeu 
que também estava muito cansado. Diante da resposta, a garotinha começou a cho-
ramingar e fazer “corpo mole”. Sem dizer uma só palavra, o pai cortou um pequeno 
galho de árvore e o entregou a Débora dizendo: – Olhe aqui um cavalinho para você 
montar, filha! Ele irá ajudá-la a seguir em frente. A menina parou de chorar e pôs-se 
a cavalgar o galho verde tão rápido, que chegou a casa antes dos outros. Ficou tão 
encantada com seu cavalo de pau, que foi difícil fazê-la parar de galopar. A irmã mais 
velha ficou intrigada com o que viu e perguntou ao pai como entender a atitude de 
Débora. O pai sorriu e respondeu: – Assim é a vida, minha filha. Às vezes no caminho, 
estávamos física e mentalmente cansados, certos de que seria impossível continuar. 
Mas encontramos então um “cavalinho” qualquer que nos deu ânimo outra vez. Esse 
cavalinho foi o amigo ao lado, lembrar de um bom livro, a natureza do local, uma 
canção... Assim, quando você se sentir cansado ou desanimado, nunca se deixe levar 
pela preguiça ou o desânimo. Lembre-se: sempre haverá um “cavalinho” para cada 
momento. Conheça os cavalinhos que a Signa desenvolve para os seres humanos. 
www.signatreinamentos. com.br - Telefone  3875-7898

O QUE É O DPVAT E COMO RECEBER
Todo ano, a pessoa que é proprietária de um veículo automotor, deve pagar o 

tributo denominado DPVAT (Danos Pessoais causados por Veículos Automoto-
res) destinado a indenizar pessoas que foram vítimas de acidentes causados por 
veículos automotores.

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

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

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

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

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

O advogado que estiver habituado a solicitar o seguro poderá auxiliar o inte-
ressado em receber de forma célere e integral a indenização, pois em casos de 
invalidez por muitas vezes se recebe valor muito abaixo do devido e somente 
com um advogado para buscar a complementação na justiça. Lembrando com o 
auxílio correto o segurado poderá receber o seguro em sua conta em até 30 dias.
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Nova rodoviária será 
entregue em 2018

ELIANDRO FIGUEIRA

ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMIA inauguração não tem data prevista e recebe investimento no valor de R$ 9.398.767,42
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Parque da Criança recebeu 
mais de 14 mil visitantes no 
primeiro mês de funcionamento

VISITA

A nova rodoviária não será 
mais entregue no final do ano 
como previsto pela Prefeitura. 
O local que deveria ser inau-
gurado no dia 9 de dezembro,  
teve sua data alterada para 
início do ano de 2018, porém 
segundo a Administração 
ainda não há uma data prevista 
para que a nova rodoviária 
entre em operação.

De acordo com a Secre-
taria de Comunicação apesar 
da instalação das galerias 
pluviais já estar concluída e 
os acessos já pavimentados, as 
obras de conclusão não devem 

ser encerradas neste ano. 
As obras do novo terminal 

rodoviário de Indaiatuba teve 
início em abril de 2016 e re-
cebe investimentos no valor 
de R$ 9.398.767,42.

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

Além disso, no local ain-
da terá um posto policial, 

um posto do Departamento 
Nacional de Estradas de Ro-
dagem e do Departamento 
de Estradas de Rodagem do 
Estado de São Paulo (DNER-
-DER), uma área administrati-
va, posto do Conselho Tutelar 
e ambulatório. 

O público ainda terá à 
disposição uma área de espe-
ra, um saguão com telefones 
públicos, caixas eletrônicos, 
guichê de informações e 35 lo-
jas de 12m² cada, e ainda uma 
praça de alimentação com 
restaurantes e lanchonetes 
com deck externo e sanitários 
feminino e masculino. A nova 
Rodoviária também oferecerá 
50 vagas de estacionamento.

Novas linhas
A prefeitura já projeta no-

vas linhas municipais para o 
transporte da rodoviária. No 
planejamento elaborado pelo 
Departamento de Transportes 
será criada uma linha para ligar 
os dois terminais rodoviários 
com frequência inicial de 20 
minutos. Outras duas linhas, 
que ligam do Jardim Morada do 
Sol ao Oliveira Camargo (310 
e 312) e passam pela Rua dos 
Indaiás, também farão paradas 
no novo Terminal Rodoviário.

As alterações citadas serão 
providenciadas para entrarem 
em funcionamento quando 
o novo terminal começar a 
operar, no início de 2018.

O Parque da Criança re-
cebeu cerca de 14 mil visi-
tantes no primeiro mês de 
funcionamento. Como ainda é 
período de aulas e de provas, 
a procura é maior nos finais 
de semana, principalmente no 
Parque Aquático, que recebeu 
1.612 visitantes no período. 
A Secretaria de Urbanismo 
e do Meio Ambiente, que é 
responsável pela manutenção 
do serviço, espera que a parte 
molhada do espaço de lazer 
trabalhe com a capacidade 
máxima de público nos meses 
de dezembro e janeiro, com as 
férias escolares.

No balanço desse primeiro 
mês de funcionamento do Par-
que, o secretário de Urbanis-
mo, Leandro Dias de Souza, 
informou que foram necessá-
rias algumas adaptações nas 
regras para utilização da parte 
molhada. “Estamos em um 
período de experiência e de-
vemos fazer outras adaptações 

conforme formos percebendo 
a necessidade”, argumentou.

A principal mudança é re-
ferente ao exame médico, que 
antes deveria ser emitido nos 
núcleos esportivos da Prefei-
tura. Agora o exame pode ser 
emitido por qualquer médico 
do município, seja da rede 
pública ou privada. A carteiri-
nha para utilização de piscinas 
municipais ainda é exigida, 
tanto para a criança como para 
o adulto responsável. É nessa 
carteirinha que o médico regis-
tra a realização do exame.

Um outro ponto levantado 
nessas primeiras semanas é 
com relação ao traje de banho. 
Para entrar na parte aquática 
do Parque, tanto as crianças 
como os responsáveis preci-
sam estar de traje de banho 
que pode ser maiô, biquíni, 
sunga ou bermuda de lycra 
ou tactel. Roupas de algodão 
não são recomendadas pelos 
fabricantes dos brinquedos. 

O prédio terá 4.145,96 m² 
de área construída em um 
terreno de 25.190,99 m²

O Parque Aquático já recebeu cerca de 1.612 visitantes no período
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A importância de profissionais da saúde no ambiente escolar

Frutos de Indaiá entra na reta final
Cerimônia será realizada na próxima sexta-feira, dia 24, no salão social do Clube 9 de Julho

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Daqui uma semana 
acontece o melhor 
evento de premiação 

de Indaiatuba, o Frutos de 
Indaiá, que neste ano será rea-
lizado no dia 24 de novembro, 
a partir das 20 horas, no salão 
social do Clube 9 de Julho. A 
edição 2017 promete superar 
as expectativas dos premiados 
e convidados que nos anos 
anteriores ficaram muito sa-
tisfeitos. 

O Frutos de Indaiá tem 
como objetivo oficial o re-
cebimento do troféu, que os 
empresários/empresas eleitos 
em pesquisa feita com a po-
pulação e leitores do jornal, 
receberão das mãos do presi-
dente do Grupo e do diretor 
Alan de Santi. Troféu esse, que 
simboliza o reconhecimento de 
seus trabalhos prestados à po-
pulação durante o ano de 2016.

Diferente de outros eventos 
de premiação, o Frutos de In-
daiá se destaca quando se fala 
em organização e qualidade. 
“A organização vai desde 
a numeração nos convites, 
com lugares reservados e a 
coordenação e supervisão dos 
serviços prestados no even-
to, para que os participantes 
e homenageados, que são 
as pessoas mais importantes 
nesse momento, sintam-se 

A atuação de profissio-
nais da área da saúde nas 
escolas é crescente. Junto 
aos educadores, esses pro-
fissionais podem amparar, 
auxiliar na melhora do de-
sempenho dos alunos com 
necessidades especiais e, 
assim, dar a eles melhores 
condições de permanência 
na escola.

No Colégio Montreal, a 
equipe de saúde formada por 

fisioterapeuta, fonoaudiólo-
ga, nutricionista e psicólogo, 
trabalha a saúde com enfo-
que escolar, atuando em si-
tuações práticas do dia a dia 
para garantir a compreensão 
e acesso à informação para 
todos os alunos, cada um à 
sua maneira e dentro de suas 
possibilidades. 

Devido aos avanços das 
políticas de inclusão, nota-
-se com frequência a pre-

sença de crianças que, ao 
contrário do esperado para 
sua faixa etária, apresentam 
alterações posturais, com 
equilíbrio alterado, com 
dificuldades para realizar 
atividades em sala, que não 
obedecem os espaços, ou 
que não conseguem segurar 
corretamente o lápis, entre 
outras alterações.

Nesses casos, os profis-
sionais da saúde podem con-

tribuir muito oferecendo a 
orientação e o suporte neces-
sário para o desenvolvimen-
to global das crianças. Parte 
fundamental  do sucesso 
desse processo cabe aos pais 
e responsáveis, juntamente 
com a sociedade. A crian-
ça deve ser o foco da ação 
direcionada e integrada, em 
que cada uma das partes é 
primordial e responsável 
pela integridade e estímulo. 

lisonjeados e honrados com 
toda a estrutura que é criada e 
montada”, destaca o presiden-
te. “Nunca nos colocamos no 
pedestal, pois nossos clientes é 
que tem que brilhar”, enfatiza. 
“Ainda pensamos muito na 
quantidade de pessoas dentro 
do salão, pois isso impacta 
diretamente no bom atendi-
mento, e para atender a todos 
com supremacia, limitamos 
o número de participantes”, 
completa. 

Organizado pelo Grupo, o 
evento será coordenado por 
Ivanilde Reis e a grandiosa 

decoração ficará por conta da 
decoradora Márcia Pacur, que 
irá prezar pela sofisticação e 
conforto dos convidados. O 
jantar a francesa será assinado 
pelo Buffet Ancôna, onde será 
servido o mais variado cardá-
pio para agradar o paladar de 
todos presentes. A festa ainda 
conta com som e iluminação 
da Estilo Som, filmagem do 
Programa por Aí e as fotos do 
parceiro Sica Fotos. Os convi-
dados também contarão com a 
comodidade do Vallet – Open 
Parking e o serviço de ambu-
lância, Sanare Saúde.

Reconhecimento
No total, 143 empresas de 

Indaiatuba serão premiadas 
no 12º Frutos de Indaiá. Entre 
eles está empresário Daniel 
Ribeiro. “A minha expectativa 
é a melhor possível. Acredito 
na credibilidade do evento, por 
isso acredito que terei muito 
retorno com o troféu”, disse.

Show
O evento que é apenas 

para premiados e convidados, 
nesse ano tem a novidade que 
chega para agregar qualidade 
ao evento. “Estamos dispo-

nibilizando um camarote que 
fica no piso superior do Clube 
9 de Julho para que as pes-
soas 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 convites do Camarote 
Runner já estão à venda no 
valor de R$ 150, na sede do 
Jornal Mais Expressão. Com 
o convite a pessoa tem acesso 
somente ao show da Banda 
Roupa Nova, do camarote 

Runner, no piso superior onde 
o convidado poderá assistir ao 
show sem estar presente no 
salão, e com atendimento no 
local, onde haverá um bar com 
porções, refrigerante, chopp 
e bebidas quentes, que será 
cobrado à parte.

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

O evento 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 in-
tegrantes originais: Cleberson 
no teclado e vocal; Feghali no 
teclado, violão, guitarra, voz e 
vocal; Kiko no violão, guitarra, 
voz e vocal; Nando no bai-
xolão, baixo acústico, violão, 
voz e vocal; Paulinho na voz 
e percussão; e Serginho na 
bateria, djembe, voz e vocal.

Para Augusto Kato da em-
presa Ovos Kato a escolha 
do show foi surpreendente. 
“É uma banda que eu cresci 
ouvindo e fez parte da minha 
adolescência, por isso estou 
muito feliz com o show”, disse. 

Flávia Figueiredo da Bloom 
lingerie diz estar satisfeita com 
a banda. “Será minha primei-
ra participação no Frutos de 
Indaiá e será uma bela estreia 
com Roupa Nova”, conta. 

Augusto Kato, proprietário da Ovos Kato, será um 
dos premiados do Frutos de Indaiá

Daniel Ribeiro será um dos empresários que serão 
premiados no Frutos de IndaiáFlávia Figueiredo da Bloom Lingerie é uma 

das estreantes do 12º Frutos de Indaiá

JMEARQUIVO PESSOAL JME

DIVULGAÇÃO

MARCO - evento dedicado às artes no Objetivo será no próximo sábado, dia 
18



cidade
06A Mais Expressão

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

Citi conclui instalação de 
23 pontos de parada

TRANSPORTE
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Comércio local está otimista 
com as vendas de Natal

JME

Lojas do comércio central passam a funcionar em horário especial a partir do dia 4 de dezembro

Há pouco mais de um 
mês para o Natal, o 
comércio já começa a 

projetar as vendas deste ano. 
O ano de 2016 não foi um dos 
melhores para a economia, 
mas o mercado já começa a 
sentir melhorias e uma leve 
recuperação econômica, e 
com isso o comércio já estima 
aumento nas vendas.

De acordo com a Associação 
Comercial de Indaiatuba (Aciai), 
as vendas devem crescer de 7 a 
10% para a data. O crescimento 
é esperado por conta de vários 
fatores que convergem nesse 
sentido. “A queda dos juros, a 
significativa redução da infla-
ção, a desaceleração dos preços, 
e a melhora no mercado de 
trabalho”, afirma a Associação. 
“Todos esses fatores agradam os 
consumidores que enxergam a 
possibilidade de comprar à vista, 
mediante descontos, ou em par-
celas que caibam no bolso e no 
orçamento”, completa.

O Shopping Jaraguá também 
espera melhora nas vendas, e fez 
uma projeção ainda melhor que 
a estimativa da Associação Co-
mercial, esperando um aumento 
de 10 a 15% nas vendas. São 

esperados que os brinquedos e 
os vestuários impulsionem as 
vendas no shopping. A estima-
tiva é que o consumidor gaste 
em torno de R$ 200 até R$ 250.

A loja de brinquedos Brin-
quedolândia estima um aumento 
de 3% nas vendas em relação ao 
ano passado. “Em 2016, mesmo 
com a crise, o movimento foi 
bom, e neste ano a economia já 
está melhor, então espera-se um 
aumento nas vendas”. As prin-
cipais apostas são os brinquedos 
de lançamento, como Spark 
Girls e as Tartarugas Ninjas.

Segundo a Aciai, no mês 
de dezembro o comércio irá 
funcionar em horário especial a 

partir do dia 4 de dezembro. De 
segunda a sexta-feira, opera até 
às 22h. Aos sábados (dias 9, 16 
e 23) até às 18h. E aos domingos 
(dias 17 e 24), até às 18h.

Online
As vendas pela internet de-

vem crescer neste ano, tornando 
o comércio virtual o principal 
meio de compras do Natal de 
2017, segundo pesquisa divul-
gada hoje (8) pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Bra-
sil). O levantamento feito nas 
27 capitais brasileiras indicou 
que 40% dos consumidores 
pretendem adquirir presentes 
pela rede. Desses, 54% disseram 

que pretendem comprar mais da 
metade das lembranças de fim 
de ano dessa forma.

O número indica que as 
compras pela internet devem 
superar as feitas em centros 
comerciais, estimadas para 
este ano em 37%. Em 2016, 
os centros comerciais, como 
os shoppings centers, respon-
deram por 41% das vendas 
de Natal, enquanto o comér-
cio eletrônico correspondeu 
a 32%. Em 2017, 37% dos 
consumidores ainda que pre-
tendem ir a lojas de departa-
mento, 26% a lojas de bairro 
e 13% a shoppings populares.

Sobre a escolha dos locais 
de compra, 58% dos consumi-
dores disseram que escolhem 
o local pelo preço, 50% pelas 
ofertas e promoções, 27% pela 
diversidade de produtos e 20% 
pelo atendimento.

Para a economista-chefe 
do SPC, Marcela Kwauti, o 
crescimento do comércio eletrô-
nico é uma tendência que deve, 
inclusive, pressionar as lojas 
físicas a disputar a preferência 
dos consumidores. “Isso em al-
gum momento ia acontecer, por 
conta da crise ou mesmo que a 
gente não tivesse tido a crise. A 
internet vem ganhando espaço 
e isso não tem volta”, enfatizou.

Dentro do comércio vir-

tual, as páginas de grandes 
empresas são a opção de 
68% dos compradores, se-
guida pelos sites de classi-

ficados de compra e venda 
(42%) e os especializados 
em roupas ,  c a l çados  e 
acessórios (34%).

Aciai prevê crescimento de cerca 
de 10% nas vendas de Natal

A Companhia de Trans-
portes de Indaiatuba (Citi) 
concluiu a instalação dos 23 
novos pontos de parada que 
estavam previstos no contrato 
de concessão do transporte 
público de Indaiatuba para 
2017. “Essa é mais uma obri-
gatoriedade do contrato que 
estamos cumprindo dentro 
do prazo estipulado e quem 
ganha diretamente com isso 
é o usuário. Os novos pontos 
proporcionam mais conforto e 
segurança já que tem bancos e 
cobertura”, destaca o gerente 
da Citi, Haroldo Borges.

Cada uma das estruturas 
foi feita em ferro com cober-
tura de policarbonato por uma 
empresa local e instalada em 
bases de concreto para garan-
tir a segurança dos usuários. 
Cada um desses novos pontos 
tem custo de R$ 5,9 mil, ban-

cados integralmente pela Citi. 
Além da construção e insta-
lação desses novos pontos, a 
empresa já investiu na reforma 
de outros 50 que já existiam 
nas ruas de Indaiatuba.

Os novos pontos foram ins-
talados nos seguintes locais: 
Rua Natalia Brisigueli; Rua 
Yoriko Gonçalves; Avenida 
Francisco de Paula Leite; 
CDHU; Campo do Remulo 
Zoppi; Rua dos Indaiás; Rua 
15 de Novembro; Rua Hu-
maitá; Rua Pederneiras; Rua 
Pederneiras; Avenida Itororó; 
Rua Pedro Gonçalves; Alame-
da José Amstalden; Avenida 
Josué Ferreira; Avenida Pre-
sidente Vargas; Avenida Con-
ceição; Avenida Francisco de 
Paula Leite; Rua Martinho 
Lutero; Creche do João Piolli; 
dois na Estrada do Buru; Rua 
Otacílio Groff; e Rua Otília.
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A sessão também serviu para aprovar cinco emendas ao Plano Plurianual do Município (PPA)

Sessão aprova 11 projetos de Lei 
e emendas do Plano Plurianual
Vereadores também aprovaram três títulos honoríficos; Sessão Solene acontece dia 9, no Ciaei
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ROSE PARRA/ACS-CMI

Câmara aprova doação de 
terreno para construção da 
sede da Polícia Militar

CONCESSÃO

Em sessão considerada 
a mais longa do ano, ve-
readores aprovaram 

segunda-feira, dia 13, 11 Proje-
tos de Lei constantes da Ordem 
do Dia. Também foram lidas 47 
indicações e aprovadas 17 Mo-
ções. A sessão também serviu 
para aprovar cinco emendas ao 
Plano Plurianual do Município 
(PPA), duas delas com desdo-
bramentos (as emendas 5 e 10). 
Outras seis emendas ao projeto 
foram rejeitas durante votação 
em plenário e outras duas, aca-
baram sendo retiradas pelos au-
tores, os vereadores Alexandre 
Peres e Arthur Spíndola.

Os vereadores aprovaram 
ainda os seguintes projetos: 
PL Nº 48/2017, do vereador 
Ricardo França que dispõe 
sobre a gratuidade de estacio-
namento em locais públicos 
para pessoas com deficiência; 
projeto de lei do vereador Ale-
xandre Peres, que denomina 
Rua Dirley Pietrobon rua 
do Jardim Residencial Nova 
Veneza; e PL do vereador 
Jorge Luis Lepinsk (Pepo), 
que denomina Rua Dr. Ale-
xandre de Almeida Martha, 
rua do Jardim Nova Veneza. 
Também foram aprovados 
projetos que garantem do-

tação orçamentária para os 
setores da Saúde, através dos 
projetos de lei 238 e 251.

Dois projetos foram vota-
dos e aprovados em Regime 
de Urgência Especial: o PL 
245/2017 que garante a doa-
ção de área pertencente ao Pa-
trimônio Público Municipal, 
em favor da Fazenda Pública 
do Governo do Estado de São 
Paulo, com destino à Secreta-
ria de Estado dos Negócios da 
Segurança Pública e direcio-
namento à Polícia Militar do 
Estado de São Paulo; e o PL 
250/2017 do Executivo Muni-
cipal que autoriza o Município 
de Indaiatuba a contratar com 

a Desenvolve SP (Agência de 
Fomento do Estado de São 
Paulo), operações de crédito 
com outorga de garantia.

Pelo Regime de Urgência, 
um projeto que precisaria ser 
votado em duas sessões de 
Câmara, passa a ter, na práti-
ca, votação única.

Títulos
Três projetos aprovados na 

noite de segunda-feira conce-
dem títulos honoríficos à cida-
dãos que serão homenageados 
durante Sessão Solene, que se 
realizará dia 9 de dezembro, 
às 8h30, no Ciae. A sessão 
será realizada em conjunto 

com a Prefeitura de Indaia-
tuba e marca as cerimônias 
de aniversário da cidade. No 
total, a Câmara concederá 13 
títulos honoríficos a cidadãos 
que se destacaram por seus 
feitos dentro do Município.  

O primeiro projeto apro-
vado durante a sessão de 
Câmara do último dia 13, é 
do vereador Edvaldo Ber-
tipaglia e concede a José 
Pellegrino Neto, título de 
“Cidadão Indaiatubano”. A 
mesma honraria será conce-
dida a Pedro Moreira de Sou-
za, num projeto do vereador 
e presidente da Câmara, Hé-
lio Ribeiro. O terceiro título, 

o de “Cidadão Benemérito 
Dr Caio da Costa Sampaio”, 
será concedido a Carlos 
Pignatelli, num projeto de 
autoria também do vereador 
Edvaldo Bertipaglia.

A próxima sessão acon-
tece segunda- fe i ra ,  d ia 
20, às 18h, no Plenário da 
Câmara. A sessão é aberta 
a toda a população. A úl-
tima sessão ordinária do 

Na Sessão da Câmara 
Municipal de segunda-feira, 
dia 13, foi votado o PL  nº 
245/2017 de autoria do Exe-
cutivo que, por votação unâ-
nime, concedeu um terreno 
do Jardins do Império, com 
4.636,98 m2, para a futura 
sede da 4ª Companhia da Polí-
cia Militar do 47º Batalhão da 
Polícia Militar de Indaiatuba.

Em março de 2017 o ve-
reador Alexandre Peres apre-
sentou a Indicação 342/17 
solicitando ao Executivo a 
concessão de um terreno pú-
blico, após ter visitado a sede 
atual (que é alugada) e con-

firmado que a maior demanda 
era uma sede própria, constru-
ída de acordo com normas e 
requisitos específicos da PM.

O líder do governo na 
Câmara, o vereador Luiz 
Alberto ‘Cebolinha’ Pereira 
leu o agradecimento do Co-
mandante Capitão Alexandre 
Valério de Freitas no Plenário, 
destacando que “tal doação 
beneficiará todo o efetivo fi-
xado na CIA PM, bem como o 
público externo que utiliza as 
instalações quando há neces-
sidade de pronto atendimento 
em nossa subunidade no perí-
odo de 24 horas”.

ano está marcada para o 
dia 11 de dezembro. Dia 
15 de dezembro começa 
o  recesso  pa r l amenta r , 
período em que os verea-
dores continuam atuando 
em seus gabinetes, mas no 
qual não existe sessão de 
Câmara. A qualquer perí-
odo, no entanto, as sessões 
podem ser convocadas de 
forma extraordinária. 
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Pagamento do 13º deve injetar R$ 200 bilhões na economia

Caixa paga hoje abono 
do PIS para trabalhador 
nascido em novembro

CONTRIBUINTE

BENEFÍCIO

economia

Comércio eletrônico espera faturar 
R$ 2,5 bilhões na Black Friday
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No dia 24 de novembro, várias lojas prometem vender produtos com descontos significativos
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A Black Friday é con-
siderada, atualmen-
te, a principal data 

para o varejo eletrônico, à 
frente até do Natal. De acor-
do com a Associação Brasi-
leira de Comércio Eletrônico 
(ABComm), a estimativa de 
faturamento neste ano é de 
R$ 2,506 bilhões – um cres-
cimento de 18% em relação 
ao mesmo período de 2016.

No total, a expectativa é 
que as lojas virtuais brasi-
leiras recebam mais de 10 
milhões de pedidos, com 
tíquete médio de R$ 246. 
As categorias mais buscadas 
devem ser “Informática”, 
“Celulares”, “Eletrônicos”, 
“Moda e  Acessór ios” e 
“Casa e  Decoração”.  A 
previsão leva em conta as 
compras realizadas entre os 
dias 20 e 24 de novembro.

“O e-commerce brasileiro 
registra um ritmo muito bom 

de crescimento, o que deve se 
refletir nesta data. O período 
demanda promoções e con-
dições especiais, tornando-se 
muito atrativo para os con-
sumidores, principalmente 
nesse momento de retomada 
da economia nacional”, co-
menta Mauricio Salvador, 
presidente da ABComm.

O aumento de 18% nas 
vendas nesse per íodo é 
maior do que a média do 
ano, de 12%. Segundo Sal-
vador, o motivo é o número 

de promoções oferecidas ao 
consumidor, em conjunto 
com o recebimento da pri-
meira parcela do 13º salário, 
o que injeta uma boa quantia 
no cenário econômico.

“O e-commerce tem mui-
to o que comemorar, as pes-
soas estão comprando cada 
vez mais pela internet. A 
segurança do usuário tende 
a aumentar conforme datas 
representativas são bem-
-sucedidas e oferecem boas 
condições”, finaliza ele.

Procon
De acordo com a Funda-

ção Procon o consumidor 
deve estar atento durante a 
promoção do Black Friday. 
Segundo o Procon muitas 
empresas enganam o consu-
midor com suas promoções 
e ainda alerta sobre sites 
falsos que são praticamente 
idênticos aos originais, e 
orienta para que suspeite 

de ofertas muito tentadoras.
De acordo com a dire-

toria de fiscalização, as 
equipes do Procon  estarão 
de olho nas “falsas promo-
ções”, na falta dos produtos 
ofertados, ausência de in-
formações precisas para o 
consumidor e precificação, 
entre outras exigências do 
Código de Defesa do Con-
sumidor.

Confira outras dicas do Procon: 
- Pesquise o preço do produto que pretende adquirir, bem 
como as condições de pagamento disponibilizadas pelos 
diversos fornecedores. Na sexta-feira (24), confira se o pro-
duto faz parte da Black Friday e compare seu preço com os 
que você coletou;
- Visite estabelecimentos diferentes e compare os preços dos 
produtos que pretende adquirir;
- O site deve conter o nome da empresa, endereço físico e 
demais informações necessárias para que o fornecedor possa 
ser localizado e contatado;
- A Fundação Procon SP tem uma lista chamada “Evite esses 
sites”, “fora do ar” ou “no ar”. Essa lista é composta por sites 
que cometeram fraudes ou que não puderam ser encontrados, 
quando notificados pelo Procon;
- Nas compras on-line, o consumidor pode desistir da compra 
no prazo de sete dias a contar de sua assinatura ou do ato de 
recebimento do produto ou serviço.

O pagamento do décimo 
terceiro salário deve injetar 
cerca de R$ 200,5 bilhões na 
economia brasileira este ano, 
um crescimento de 4,7% na 
comparação ao ano passado. 
O valor previsto corresponde 
a cerca de 3,2% do Produto In-
terno Bruto (PIB) do país e foi 
divulgado  pelo Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). O levantamento 
não considera trabalhadores 
autônomos e assalariados sem 
carteira que devem receber 
algum tipo de abono de fim 
de ano.

Cerca de 83,3 milhões de 
brasileiros devem receber o 
décimo terceiro salário, bene-
fício que é pago aos trabalha-

dores com carteira assinada, 
beneficiários da Previdência 
Social e aposentados e pensio-
nistas da União, dos estados 
e dos municípios. Em média, 
cada trabalhador receberá 
cerca de R$ 2,25 mil.

Do total a ser pago, R$ 
132,7 bilhões (66,2%) são 
destinados a trabalhadores 
formais. O restante, cerca 
de R$ 67,7 bilhões (33,8%), 
será pago a aposentados e 
pensionistas.

Praticamente a metade 
do montante (49,4% do to-
tal) será destinada a 
trabalhadores nos 
estados da Região 
Sudeste, seguido 
pela Região Sul 
(16,2%), Nor-

A Caixa Econômica Fe-
deral começa a pagar, a partir 
de hoje, dia 17, o abono sala-
rial do Programa de Integra-
ção Social (PIS) calendário 
2017/2018, ano-base 2016, 
para os trabalhadores nascidos 
em novembro. Os valores va-
riam de R$ 79 a R$ 937.

O abono estará disponí-
vel para os inscritos há pelo 
menos cinco anos no PIS e 
que tenham trabalhado com 
carteira assinada por pelo 
menos 30 dias em 2016, com 
remuneração mensal média 
de até dois salários mínimos.

No total, os recursos libe-
rados chegam a mais de R$ 1,2 

bilhão para 1.778.726 pessoas. 
Para obter informações sobre 
o valor a receber, o trabalha-
dor pode acessar o sitewww.
caixa.gov.br/PIS ou ligar para 
o telefone: 0800 726 0207. 

O trabalhador com o Car-
tão do Cidadão e senha ca-
dastrada pode se dirigir a 
uma casa lotérica, um ponto 
de atendimento Caixa Aqui 
ou aos terminais de autoa-
tendimento do banco. Quem 
não tem o cartão e não tenha 
recebido automaticamente 
em conta, o abono pode ser 
retirado em qualquer agência 
da Caixa, basta apresentar o 
documento de identificação.

deste (15,9%), Centro-Oeste 
(9%) e Norte (4,7%). Os be-
neficiários do regime próprio 
da União vão receber 4,9% 
da quantia.

No estado de São Pau-
lo, cerca de R$ 58,2 bi-
lhões deverão ser injetados 
até o final deste ano 
com o décimo-

-terceiro salário, 
o que corres-
p o n d e  a 
29% do 
total.

A expectativa é que as lojas 
virtuais brasileiras recebam 
mais de 10 milhões de pedidos



09AMais Expressão

especial

Salão de beleza Ronéia 
Cabelereira oferece 
serviços diferenciados
Com uma equipe qualificada e produtos de alta qualidade, estabelecimento se destaca em Indaiatuba
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Objetivo promove Feira do Conhecimento amanhã
ARTES
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Ronéia Cozzolino será uma das premiadas no Frutos de Indaiá

O salão de beleza Ro-
néia Cabelereira ofe-
rece diversos servi-

ços como manicure, pedicure, 
depilação, depilação egípcia, 
maquiagem, cortes de cabelo, 

penteados, tratamento capilar 
e química em geral. Tudo isso, 
para que todos os clientes pos-
sam realizar vários serviços de 
qualidade em um só lugar na ci-
dade. O local também atende 
o público masculino.

Com profissionais qua-
lificados e produtos de alta 

qualidade, o salão é espe-
cialista no atendimento aos 
cabelos loiros, porém atende 
quaisquer outros serviços. 
O estabelecimento também 
atende o público masculino.

Segundo a proprietária 
e cabelereira, Ronéia Coz-
zolino, o principal objetivo 
é a satisfação dos clientes. 
“Para isso junto profissionais 
e equipe qualificada com 
produtos de alta qualidade. 
Tudo isso para proporcionar 
aos meus clientes satisfação 
no serviço solicitado”, disse.

Com experiência de 12 
anos na área de beleza e há 
10 anos no mercado de In-
daiatuba, o salão não só se 
preocupa com a satisfação 
dos clientes, mas também 
com o conforto no atendi-
mento. Para isso o salão 
oferece aos seus clientes um 
local onde são oferecidos 
salgados e bebidas enquanto 
aguardam o atendimento.

O salão de beleza Ronéia 

Cabelereira está localizado 
na Rua Francisco Bueno 
de Oliveira, 82, Vila Ru-
bens. Maiores informações 
3835-1066 ou 99827-1469 
(whatsapp). Acesse também 
as redes sociais Facebook 
Ronéia Cabelereira e o Ins-
tagram roneiabeauty.

Frutos
O salão de beleza Ronéia 

Cabelereira será um dos 
premiados no 12º Frutos de 
Indaiá. Ronéia Cozzolino 
receberá o prêmio no seg-
mento cabelereira. A profis-
sional irá receber o Troféu 
das mãos do presidente do 
Grupo Mais Expressão Ad-
milson Redecopa e do dire-
tor Alan de Santi.

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

Música, teatro, dança, li-
teratura, poesia, artes plásti-
cas. No dia 18 de novembro, 
o Colégio Objetivo Indaia-
tuba terá um dia inteiro de-
dicado às artes, na primeira 
edição do MARCO, Manifes-
tações Artísticas e Culturais 
do Objetivo. 

De acordo com a mantene-
dora do Colégio, Loide Rosa, 
o objetivo principal é propor-
cionar a toda comunidade a 

oportunidade de entrar em 
contato com as mais diver-
sas manifestações artísticas. 
“O MARCO reunirá nossos 
alunos e também convidados 
especiais durante um dia reple-
to de apresentações, debates e 
reflexões sobre temas como 
os Direitos Humanos, amiza-
de e amor. Um dia para ficar 
marcado na memória de todos 
que vierem prestigiar nosso 
evento, elaborado pelas equi-

pes pedagógicas do Ensino 
Fundamental I e Fundamental 
II”, explica a mantenedora.

O MARCO é aberto ao 
público e contará com uma 
programação ampla.  A partir 
das 9h30, haverá apresenta-
ções musicais, teatrais, lite-
rárias e de dança, produzidas 
pelos alunos. Haverá também 
a participação do Coral do 
Colégio Objetivo Indaiatuba, 
Núcleo de Dança Estúdio 

em Cena, Grupos de dança 
Bellykids e Bellyteens, Grupo 
de Dança 60 mais, e a presença 
da escritora Mariana Paiva, 
autora dos livros “Canto da 
Rua” e “Damário Dacruz: um 
homem, uma surpresa”. 

Para que o público apro-
veite o dia prestigiando toda 
a programação, na praça de 
alimentação haverá a partici-
pação das instituições benefi-
centes de nossa cidade. 
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Mulher é esfaqueada 
pelo ex-marido no 
Jardim Pau Preto
A vítima possui uma medida protetiva contra o ex que ainda não foi localizado

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

COMANDO NOTÍCIA

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

Casal fica ferido após 
capotamento na SP-75 

Ciclista é atropelado e motorista 
foge sem prestar socorro

Motorista embriagado 
causa acidente no 
Parque EcológicoNúmero de mortes cresce em dez anos no Brasil

ACIDENTE

MORTE

EMBRIAGUEZ

AUMENTO

A faca utilizada no crime foi localizado a poucos metros do atentado

Uma mulher de 43 
anos foi agredida 
pelo ex-marido na 

manhã de segunda-feira 
(14) na rua João da Fonseca 
Bicudo, Jardim Pau Preto. 
A vítima foi esfaqueada 
por várias vezes e estava 
acompanhada do atual com-
panheiro e conseguiu gritar 
por socorro no momento das 
agressões. 

Uma equipe do Serviço 
de Emergência Municipal 
fez o socorro e encaminhou 
a vítima com urgência ao 
pronto socorro do Augusto 
de Oliveira Camargo (Haoc) 
e após a intervenção médica 
foi direto para UTI.

Equipes da Guarda Mu-
nicipal chegaram rapida-

mente no local, mas o agres-
sor já havia fugido. A vítima 
já tinha sido agredida outras 
vezes e possui uma medida 

protetiva contra o ex mari-
do, que ainda não foi locali-
zado. O local foi preservado 
até a chegada dos peritos 

criminais de Campinas. A 
faca utilizada no crime foi 
localizado a poucos metros 
do atentado.

Na noite de quarta-feira, 
dia 15, duas pessoas (uma 
mulher e um homem), sofre-
ram ferimentos leves, após um 
capotamento na Rodovia San-
tos Dumont, no quilometro 54 
sentido Salto. Uma unidade de 
resgate esteve no local rapida-
mente e socorreu as vítimas 
ao Pronto socorro do Haoc e 
ficaram aos cuidados médicos.

De acordo com a Polícia 
Rodoviária, o motorista dis-

se que a pista estava muito 
encharcada devido a chuva, 
e por isso perdeu a direção 
do veículo Corolla e capotou 
por várias vezes, parando na 
lateral da rodovia. A passa-
geira não utilizava cinto de 
segurança e por isso sofreu 
ferimentos na região do rosto.  
O rapaz se negou fazer o teste 
no bafômetro e teve sua CNH 
apreendida na Delegacia de 
Polícia de Indaiatuba.

O número de mortes regis-
tradas no Brasil entre 2006 e 
2016 aumentou em 24,7%. 
Em 2006, foram contabili-
zadas 1.019.393 mortes e, 
no ano passado, 1.270.898. 
Houve redução expressiva 
da mortalidade até os 14 anos 
e aumento nas idades mais 
avançadas, em especial acima 
dos 50 anos, reflexo do enve-
lhecimento populacional.

Os dados constam da pes-

quisa Estatísticas do Registro 
Civil 2016 do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), divulgada no dia 14.

Há quatro décadas, as 
mortes de pessoas com mais 
de 65 anos correspondiam 
a 29,1% do total. A partir 
de 2006, mais da metade 
das mortes é proveniente da 
população com mais de 65 
anos. No ano passado, esse 
percentual alcançou 58,5%.

Em 2016, um homem de 
20 anos tinha 11 vezes mais 
chance de não completar os 25 
anos do que uma mulher se a 
causa da morte fosse externa 
(homicídio, suicídio, acidentes 
de trânsito, afogamentos e 
quedas acidentais). O índice 
cresceu 141,3% nesse período 
de 40 anos – em 1976, este 
índice era de 4,6 vezes.

Para os homens, o volume 
de óbitos aumenta significati-

vamente para quem tem idade 
de 15 a 39 anos, em função das 
causas violentas que afetam 
com maior intensidade este 
contingente populacional.

Se forem considerados 
somente os óbitos por causas 
naturais no grupo de 20 a 
24 anos, um homem de 20 
anos teria 2,2 vezes mais 
chance de não completar os 
25 anos do que uma mulher 
na mesma idade.

A  soma  de  beb ida  e 
direção resultou em um 
acidente envolvendo qua-
tro veículos na Avenida 
Fábio Roberto Barnabé, 
p r ó x i m o  a o  P a r q u e  d a 
Criança, na tarde de do-
mingo, dia 12. Todos os 
carros envolvidos na ba-
tida ficaram danificados 
e ninguém se feriu. 

D e  a c o r d o  c o m  u m a 
testemunha, um dos moto-

ristas apresentava sinais 
de embriaguez. 

Políciais Militares fo-
ram acionados  ao  local 
para atender a ocorrência 
de acidente, sem vítima, 
e ao abordar o condutor, 
foi percebido sua incapa-
cidade de dirigir. 

A ocorrência foi enca-
minhada a Delegacia de 
Polícia para ser tomada 
as providências.

Um motorista ainda não identificado atropelou e matou um 
ciclista na manhã de segunda-feira, 13, na vicinal da rodovia 
Santos Dumont SP 75, Km 53 nas proximidades da passarela 
do Polo Shopping. O ciclista foi atingido por volta das 6h30, 
quando pedalava pela via. O socorro foi acionado e encaminhou 
a vítima em estado gravíssimo ao pronto socorro do Haoc e não 
resistiu aos ferimentos. De acordo com a Policia Militar que 
atendeu ao chamado, o motorista fugiu e não prestou socorro. 
A polícia tenta identificar quem estava ao volante.



11AMais Expressão

esportes
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Classificados grátis - Faça o seu!

A largada será às 8h em frente ao Paço Municipal

Inscrições para corrida 
Cidade de Indaiatuba 
estão abertas

LIGA DA JUSTIÇA - Lançamento  -  Aventura / Ação / Ficção  -  Classificação: 12 anos  
-  121 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quarta (15 - feriado), Sábado (18)  e  Domingo (19):   13h10  /  15h50  
/  18h40  /  21h25. Quinta (16),  Sexta (17),  Segunda (20),  Terça (21)  e  Quarta (22):   
15h50  /  18h40  /  21h25
Polo Shopping  -  Atenção especial aos dias de exibição desta versão no Polo Shopping
Quarta (15 - feriado),  Quinta (16),  Sábado (18)   e   Terça (21):   14h40  /  17h30
Sexta (17),  Domingo (19),  Segunda (20)  e  Quarta (22):   14h40  /  17h30  /  20h20
3D - LEGENDADO  -  Atenção especial aos dias de exibição desta versão
Polo Shopping; Quarta (15 - feriado),  Quinta (16),  Sábado (18)   e   Terça (21):   20h20
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quarta (15 - feriado)  a  Quarta (22):   17h45
Polo Shopping: Quarta (15 - feriado), Sábado (18)  e  Domingo (19):   13h30  /  19h10  /  
20h55. Quinta (16),  Sexta (17),  Segunda (20),  Terça (21)  e  Quarta (22):   19h10  /  20h55
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quarta (15 - feriado)  a  Quarta (22):   14h50  /  20h30
Polo Shopping: Quarta (15 - feriado)  a  Quarta (22):   16h15  /  21h55
..................................................................................................................................................
GOSTO SE DISCUTE - 2ª semana  -  Comédia  -  Classificação 12 anos -  81 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quarta (15 - feriado)  a  Quarta (22):   15h50  /  18h45
..................................................................................................................................................
A MENINA ÍNDIGO - 2ª semana  -  Drama -  Classificação Livre -  99 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quarta (15 - feriado)  a  Quarta (22):   15h35
..................................................................................................................................................
UMA MULHER FANTÁSTICA - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Drama -  Classi-
ficação 14 anos  -  104 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (14):   14h00. *Atenção: para o Cineclube os ingressos tem 
preço de R$ 12,00 para o público em geral. Maiores de 60 anos pagam ingresso promo-
cional a R$ 6,00
..................................................................................................................................................
DEPOIS DAQUELA MONTANHA - 3ª semana  -  Drama  -  Classificação 12 anos 
-  112 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quarta (15 - feriado)  a  Domingo (19):   18h20  /  20h50
Segunda (20):  não será exibida esta versão. Terça (21)  e  Quarta (22):   20h00
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Segunda Top (20):   20h00
..................................................................................................................................................
BIG PAI, BIG FILHO - 3ª semana  -  Animação / Aventura  -  Classificação livre -  92 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quarta (15 - feriado)  a  Domingo (19):   14h20
..................................................................................................................................................
THOR: RAGNAROK - 4ª semana  -  Aventura / Ficção  -  Classificação: 12 anos  -  130 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quarta (15 - feriado)  a  Domingo (19),  Terça (21)  e  Quarta (22):   
19h05  /  21h50. Segunda (20):   não será exibida esta versão
Polo Shopping: Quarta (15 - feriado)  a  Domingo (19),  Segunda (20)  e  Quarta (22):   
16h50  /  19h45. Terça (21):   não será exibida esta versão
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quarta (15 - feriado)  a  Domingo (19),  Terça (21)  e  Quarta (22):   16h20
Segunda Top (20):   16h20  /  19h05  /  21h50
Polo Shopping: Quarta (15 - feriado)  a  Domingo (19),  Segunda (20)  e  Quarta (22):   18h25
Terça Top (21):   16h50  /  18h25  /  19h45
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quarta (15 - feriado)  a  Quarta (20):   15h20  /  21h25
..................................................................................................................................................
A COMÉDIA DIVINA - Voltando em cartaz  -  Comédia  -  Classificação 14 anos -  98 
minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quarta (15 – feriado),  Sábado (18)  e  Domingo (19):   13h30
..................................................................................................................................................
AS AVENTURAS DO CAPITÃO CUECA - O FILME - 6ª semana  -  Animação / Aventura  
-  Classificação livre -  89 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente  Quarta (15 - feriado)  e  Domingo (12):   14h00
..................................................................................................................................................
PICA-PAU - O FILME - 7ª semana  -  Comédia  -  Classificação livre  -  84 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quarta (15 – feriado),  Sábado (18)  e  Domingo (19):   13h50
..................................................................................................................................................

CINEMA

O evento é promovido em comemoração o aniversário da cidade

TABELÃO
18º CAMPEONATO LIGA REG. 

AIFA DE FUTSAL GR MARQUINHOS 2017

Semifinal, dia 18, na Sol-Sol
Horário       Times                                 Divisão
14:20         Parque Indaia X  R5/Salg. Neves          2°
16:00         N.A XII Junho  X  União Tribuna A    1°

Semifinal, dia 18, no Carlos Aldrovande
Horário       Times                                 Divisão
14:20         Tênis de Ouro  X Carvalhada Futsal        2°
16:00 A. Oliveira/C. C. Lorenzo X  SchalkeGrillos/Tam. Tintas 1°

Copa Kokada
Horário      Campo            Times
09:00          Vale Verde       3 Estrelas X Operário
09:00           Osan            Mastiga Samba / CDHU   X  Estrela Dourada
11:00           Osan            A Grande Família  X  Vale Verde
13:30           Osan            Ipiranga  X Resenha FC

CAMPEONATO
Finais do Indaiatuba Clube é 
neste domingo 

DIVULGAÇÃO

Acontece no dia 10 
de dezembro a 23ª 
Corrida Cidade de 

Indaiatuba. As inscrições já 
começaram e seguem até dia 
30 pelo site www.ativo.com, 
com valor promocional de R$ 
50. O evento é promovido pela 
SEW Eurodrive Brasil com 
apoio da Toyota do Brasil e or-
ganizado pela ONED. A pre-
visão é receber mais de 2 mil 
inscritos. A largada será às 8h 
em frente ao Paço Municipal, 
localizado na Av. Engº Fábio 
Roberto Barnabé, 2.800. 

Para a corrida serão duas 
opções de percurso, uma de 
5 km e outra de 10 km. Já a 
caminhada segue o percurso 
de 5 km. Os inscritos rece-

berão um kit completo com 
camiseta, gymbag, boné/
viseira, squeeze, número de 
peito personalizado e chip 
descartável. 

Os kits devem ser reti-
rados no sábado, 9 de de-
zembro, um dia antes do 
evento, das 10h às 16h, no 
Velódromo Municipal Joara-
ci Mariano de Barros, na rua 
Miguel Domingues, 790. É 
obrigatória a apresentação de 
um documento de identidade 
com foto e o comprovante de 
inscrição. 

Ao final da prova, os cinco 
primeiros colocados nas cate-
gorias feminino e masculino 
das corridas de 5 km e de 10 
km serão premiados com um 
troféu. Já os três primeiros 
colocados da categoria 10 
Km serão premiados com 

os valores de R$ 2.200,00 
para o primeiro colocado, R$ 
1.200,00 para o segundo e R$ 
800,00 para o terceiro coloca-
do. Serão premiados também 
o 1º colocado de Indaiatuba 
fora dos 3 primeiros coloca-
dos tanto no masculino como 
no feminino, no valor de 
R$800,00. No fim da prova, 

todos os participantes ganha-
rão medalha de participação. 

O evento é realizado em 
comemoração ao aniversário 
da cidade de Indaiatuba com 
patrocínio máster da SEW 
Eurodrive Brasil, patrocínio 
da Toyota Apoio do Prefei-
tura Municipal de Indaiatuba 
e produção da Ektos. 

O Indaiatuba Clube defi-
ne neste domingo, dia 19 de 
novembro, a partir das 9h, os 
grandes campeões das duas 
copas de futebol society dispu-
tadas durante todo o ano.

Pela Copa Lojas Matheus 
de Futebol Society – Catego-
ria Veteranos, o Flexchange, 
vencedor do primeiro turno, 
enfrenta o Verona Restaurante, 
que no domingo passado, dia 
12, ganhou o returno. A partida 
abre o dia de disputas às 9h.

Logo depois, por volta 
das 10h, será definido o cam-
peão da Copa Colégio Pólo de 
Futebol Society – Categoria 
Adultos, que tem na finalíssima 
o DF Engenharia, campeão do 
segundo turno no domingo, dia 
12, contra o Colégio Pólo, que 
venceu o primeiro turno.

Campanhas
Nos Veteranos, o Flexcha-

ge venceu o primeiro turno 
após se classificar na quarta 
colocação e eliminar o próprio 

Verona nas semifinais depois 
de um 0 a 0 e um 3 a 2. Na 
grande final contra o Multifer, 
o jogo ficou no 2 a 2 e foi de-
cidido nos pênaltis.

Já o Verona Restaurante ga-
nhou o segundo turno fazendo 
uma campanha invejável. Após 
a liderança da fase geral, passou 
fácil nas quartas de final ao fa-
zer 4 a 0 no Imunovacin no pri-
meiro jogo. Na final, empatou 
em 1 a 1 contra o Casagrande 
Turismo e venceu nos pênaltis.

Pelos Adultos, o Colégio 
Pólo se garantiu como primeiro 
finalista ao ficar em primeiro 
na fase geral, passar pelo Se-
ven Fitness na semi e vencer 
o Grupo Marquinhos na final 
nos pênaltis, depois de um 2 a 
2 no tempo normal.

O DF Engenharia ficou 
com a segunda vaga depois 
de ficar em segundo na fase, 
passar pelo Red Balloon nas 
semifinais com uma vitória e 
um empate e fazer 4 a 1 contra 
o Seven na decisão.



12A Mais Expressão

cultura e lazer

Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba realiza 
concerto especial
Orquestra executará obras de um dos maiores compositores Sinfônicos, Joseph Haydn

DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

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

Indaiatuba recebe mostra 
Brazilian Film Series com 
exibições de filmes gratuitos

Final do Festival de Rock 
acontece neste sábado com 
show da banda Sepultura

COMEMORAÇÃO MÚSICA

Horóscopo de 17 a 23/11 Por Alex Costa Guimarães

A apresentação acontece amanhã, dia 18, às 20 horas no Teatro do Ciaei

Os outros, os contratos, as reuniões sociais, tudo isso 
tende a ser o foco durante mais essa semana. O Ariano 
precisa aprender a arte da diplomacia, de saber lidar 
com os imprevistos nos relacionamentos. Nesse mo-
mento ter calma é fundamental para evitar acidentes 
ou cirurgias indesejadas.

O taurino precisa aprender a lidar com sua vida fi-
nanceira nesse período. Pode vir a gastar mais, mas 
também pode ter que mudar sua maneira de ver a vida, 
seus valores pessoais estão em transformação. O con-
tato com os outros, o cônjuge, o parceiro comercial, 
terão destaque nesse momento em sua vida.

O entendimento de como devem ser os relacionamen-
tos, a troca de ideias e as informações entre as pessoas 
e sua maneira de se expressar, são o destaque dessa 
semana para o Geminiano. Estará muito impaciente 
com as relações que considere imaturas, podendo 
encerra-las de forma inesperada.

O Canceriano sentirá mais intenso o 
desejo de querer estabilidade em seus relacionamen-
tos, sua mente deseja maior estabilidade, sua saúde 
será um ponto de destaque, pois está vivendo muitas 
emoções nessa fase. Renovação é o que a vida deseja 
para esta etapa.

O Leonino estará mais desejoso de ter encontros e pra-
zeres, podendo até gastar para ter isso. Sua vida íntima 
por outro lado, pode estar passando por um turbilhão 
de agito. Sua mente quer iniciar um novo movimento e 
ao mesmo tempo está focada no passado. É importante 
sair dessa prisão.

O Virginiano está nessa semana, tendo a oportunidade 
de organizar sua vida sentimental, sua casa e família pe-
dem sua atenção, risco de gastos intensos na situação de 
mudança de vida que está ocorrendo, pode haver morte 
de um parente distante. É um período de interiorização.

O Libriano tem nesse momento a possibilidade de 
direcionar os rumos de seu relacionamento, comandar 
seu sócio ou companheiro conjugal. No trabalho, sua 
vida espiritual pode ditar os rumos dos acontecimentos, 
portanto é um bom momento para obter orientações com 
seu mentor espiritual. 

O Escorpiano tem nesse momento um jeito especial de 
controlar as situações que envolvam seu relacionamen-
to, sua vida social, seu cônjuge ou sócio comercial. Os 
ganhos que tiver serão ligados a sua profissão. Saúde 
um pouco frágil nesse período, evite excessos.

O ambiente de trabalho e sua saúde são fontes de preocu-
pações por estes dias. Ao Sagitariano cabe a lição de não 
ser tão exagerado nas coisas. Se não ocorreu o encontro 
com uma pessoa especial nas semanas anteriores, esta 
semana é a fase final da indução. Pode terminar com 
algumas amizades. 

Nesse momento o Capricorniano vai lançar para o 
mundo ao seu redor uma qualidade que ele vem de-
senvolvendo já a algum tempo. Risco de ficar muito 
irritado dentro de casa ou de algum parente realizar 
uma cirurgia. Saúde do nativo delicada, pois há muito 
desgaste nervoso.

A mente do aquariano ainda continua sob forte agitação, 
mas no entanto ele consegue criar condições de expan-
di-la e melhorar sua percepção dos fatos. Sua visão de 
vida e de si mesmo estará gerando novos projetos para o 
futuro. É comum se sentir meio que isolado em um mar 
de problemas. Tenha calma, isso é um pouco de ilusão.

Cuidado com fortes gastos que podem ocorrer nessa se-
mana, o nativo precisa aprender a manter a calma diante 
das reações que os outros tiverem de suas atitudes. 
Momento interessante para despertar uma nova filosofia 
de vida, para viajar e para melhorar sua espiritualidade.

A Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba realiza 
mais um concerto es-

pecial em novembro. A apre-
sentação acontece amanhã, 
dia 18, às 20 horas no Teatro 
do Centro Integrado de Apoio 
à Educação de Indaiatuba 
(Ciaei), com entrada gratuita.

Desta vez a Orquestra exe-
cutará obras de um dos maio-
res compositores Sinfônicos 
da história, Joseph Haydn. O 
concerto contará ainda com a 
participação especial do Coro 
Contemporâneo de Campinas 
sob a regência de Ângelo 
Fernandes.

Criada em 2004 por ini-
ciativa da Prefeitura e da 
Secretaria Municipal de Cul-
tura, a Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba tem como fina-

lidade principal promover o 
desenvolvimento musical da 
cidade oferecendo a toda po-
pulação apresentações de alto 
nível. O grupo tem realizado 
na cidade um intenso trabalho 
de formação de público atra-

vés de concertos comentados, 
tornando a música clássica 
acessível a uma grande parte 
da população além de possibi-
litar que os jovens instrumen-
tistas se desenvolvam técnica 
e musicalmente através de 

aulas gratuitas de instrumento 
e teoria musical. A Orquestra 
tem se apresentado em  Vinhe-
do, Serra  Negra, Jaguariúna, 
Salto, Monte Verde, Piracica-
ba, Pindamonhangaba, Itapira 
e São Paulo.

A ONG Partners of the 
Americas – Capítulo São 
Paulo/Illinois com apoio da 
Prefeitura por meio da Secre-
taria de Cultura e do Topázio 
Cinemas, traz para Indaiatuba 
a Mostra VIII Brazilian Film 
Series, que acontece gratuita-
mente entre os dias 7 e 13 de 
dezembro no Parque Corolla e 
Topázio Cinemas do Shopping 
Jaraguá. Evento faz parte das 
comemorações que serão rea-
lizadas em comemoração ao 
aniversário de Indaiatuba. Os 
ingressos devem ser retirados 
uma hora antes, no local da 
sessão, com exceção do filme 
que será exibido ao ar livre. 
Confira a programação abaixo.

Indaiatuba é a primeira 
cidade do interior a receber 
o projeto, que acontece em 
Chigago/EUA e São Paulo.  
O evento tem como objeti-
vo favorecer o intercâmbio 
educacional, cultural e social 
entre os países dos três con-
tinentes americanos.

A secretária de Cultura, 
Érika Hayashi Kikuti, ressalta 
a importância da realização da 

Mostra VIII Brazilian Film 
Series na cidade. “Trazer um 
evento deste porte para nossa 
cidade só reforça que vivemos 
em uma cidade diferencia-
da. Indaiatuba foi escolhida 
para receber a Mostra dentre 
todas as cidades do interior 
do país por que é muito bem 
estruturada. O prefeito Gaspar 
investe nas pessoas e valoriza 
a Cultura para transformar a 
sociedade. Aqui a população 
tem acesso a peças de teatro, 
shows, workshops, exposi-
ções, oficinas culturais, tudo 
gratuito. Do clássico ao rock, 
todos tem seu espaço aqui”, 
conclui Érika.

Os longas-metragens bra-
sileiros selecionados para 
exibição na cidade são os 
documentários “Nunca me 
Sonharam” e “Fonte da Ju-
ventude” e os longas-metra-
gens “Hoje Eu quero vol-
tar Sozinho”, “Teus Olhos 
Meus”, “Depois da Chuva”, 
“Dois Filhos de Francisco” e 
“Pequeno Segredo”. Confira 
a programação no nosso site: 
www.maisexpressao.com.br

A final do Festival de 
Rock promovi-
do pela se-
cretaria de 
Cultura acontece 
amanhã, dia 18, e 
contará com a apre-
sentação gratuita 
da banda Sepultu-
ra, a partir das 15 
horas, próxi-
mo à concha 
a c ú s t i c a , 
no Parque 
Ecológico.

As bandas classificadas são: 
Alkaisers (São Paulo); Au-
diozumb (Franco Da Rocha); 
Cavaleiro (Campinas); Doctor 
Mars (Indaiatuba); Eutenia (São 
Paulo); Feartone (Cerquilho); 
Gambia (Indaiatuba); Hunger 
(Indaiatuba); Mamamute (São 
Paulo); No Make A Mistake 
(Vinhedo); S.U.S.T.O (Indaia-
tuba); Stupid (Indaiatuba) e 
Treze (Itu)

Neste ano 107 bandas 
tiveram suas inscrições efe-
tivadas e os participantes são 
das seguintes cidades: Itu, 

São Paulo, Indaiatuba, 
Campinas , 
Praia Gran-

de, Mococa, 
Cabreúva, Ba-

rueri, Sorocaba, Su-
zano, Hortolândia, 

Pedreira, Salto, 
Monte Mor, 
V inhedo , 

Cerquilho, Ca-
pivari, Sta Bar-

bara D´Oeste, 
Porto Ferreira, 

Piracicaba, São 
José Dos Campos, 

Mogi Mirim, Rio 
D e Janeiro, Carapicuíba, 
Curitiba, Francisco Morato, 
Brasília, Sorocana, Caieiras, 
Alfenas, Franco Da Rocha, 
Jaguariúna, Jundiai, Mirassol 
E Americana. 

Os finalistas do Festival de 
Rock receberão premiação em 
dinheiro, sendo R$ 5.500 para 
o primeiro colocado, R$ 4.000 
para o segundo, R$ 3.000 para 
o terceiro, R$1.500 para o 
melhor intérprete e R$ 1.500 
para a melhor composição. 
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“Destaques Atento - Outubro” Aniversariantes Atento

Geraldo, comemora seu 
aniversário no próximo dia 19

Joelma, Selma, Bruna, Maria Girlandia e Edlaine. 
Colaboradoras se destacaram pelo ótimo trabalho 
desempenhado no cliente Clube 9

Alex Sandro, completa mais 
um ano de vida dia 19 Ana Laura, Julia e Giovanna no intervalo do Colégio Montreal

Pedro, João, Eduardo, Matheus e Theo no intervalo do Montreal

Alunos do Infantil 3A curtindo o Halloween do Objetivo

Laura e Kelly Pavan e a odontopediatra Estela Rubega na 
Feira do Conhecimento do Objetivo

Equipe Pedagógica do Colégio Episteme em Encontro com 
o Sistema de Ensino Universitário para apresentação da 
Coleção 2018

Com Patrocinio luxuoso da Tuberfil Cultural, aconteceu 
no CIAEI em Indaiatuba o belíssimo espetáculo “Alma 
Flamenca”, com toda a magia da dança flamenca. O 
espetáculo foi coreografado por Karina Maganha, junto ao 
Café Tablao de Campinas. O projeto “Alma Flamenca” tem 
como principal objetivo mostrar a beleza e a riqueza da 
cultura Espanhola por meio da música e da dança Flamenco.

A APAE de Indaiatuba realizou nos dias 09/11, até 12/11, 
a sua tradicional Feira da Bondade, edição 2017. O Rotary 
Club de Indaiatuba Cocaes, esteve presente, nos caixas e 
também com a barraca de Yaksoba, que verdadeiramente 
estava uma delicia. O dia 12/11, foi o quarto e último dia da 
Feira da Bondade. A festa foi excelente e fechou com chave 
de ouro, isto quer dizer com chave caipira, foi servida uma 
deliciosa Paeja Mineira, ou caipira como queiram!

O Rotary de Salto Montonnée realizou na noite do dia 13/11, na 
Sala Palma de Ouro “O Companheirismo & Arte”, e dentro dele o 
Projeto Mirai, que apresentou os músicos e artistas convidados, 
que surpreenderam todos com um excelente repertório de 
Roberto Carlos a John Lennon; e muitos destes pequenos 
artistas deixaram todos de queixo caído. O espetáculo contou 
com a presença do Prefeito de Salto, o Governador do Distrito 
4310 do Rotary e de vários rotarianos de Salto e de Indaiatuba.

Aniversário surpresa de Nil Della Rosa no Paddock Garage 
Pub com Carlinhos Polimentos e amigos
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Cortina

Grenelle Gastro Pub, o barzinho 
que faz sucesso

Vestido de Noiva / Coleção Bromélia

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

Drive Thru / Casa da Esfiha

Frios no atacado e varejo

Lustres de Cristal

Seu vestido de noiva será o traje mais bonito que você usará na 
vida, de pura magia, aquele que você ficará deslumbrante. Então 
corra para a A Nova Loja e conheça de perto a maravilhosa Coleção 
Verão Bromélia da Center Noivas, com muita renda, transparência 
e brilho, com tecidos nobres e caimento impecável que realmente 
encantam. Confira também a nova coleção moda festa, com longos 
e curtos, na opção venda ou aluguel. Demais! Whatsapp: 9.9540-
8836. Telefone: 3875-1760

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

Dê um toque de requinte e beleza no seu ambiente com os 
maravilhosos lustres de cristal da Carmel, compras em até 6x 
no cartão. Vale a pena dar uma espiada! F. 3801-8150

A Central MF é um distribuidor de alimentos de frios fatiados e vende 
no atacado e varejo, oferecendo para lanchonetes e restaurantes. 
Variedades incríveis de queijos e todos os frios. Montamos a sua 
tábua de frios ao seu gosto e frios picados para aperitivo. Aproveite 
também nossas promoções semanalmente. Confira na Rua 11 de 
Junho, 232. Fone: 3816-7750 / 3392-0501. Demais!

Móveis Planejados

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!

É comum ouvirmos as pessoas dizerem que móveis planejados 
é algo muito caro, coisa pra quem tem espaço ou até mesmo um 
luxo. Atualmente com as casas sendo construídas mais práticas e 
os apartamentos cada vez mais compactos, vemos que os móveis 
planejados tem se tornado algo indispensável e acessível à todos 
os públicos. Então vá até a Capricho Decor e confira as opções 
para você. Informe-se na Avenida Coronel Antônio Estanislau do 
Amaral, 1.341 - F. (19) 3894-7544

Almoçar na Kostela do Japonês 
é uma satisfação
Quem não gosta de costela? Lógico, todos curtem essa carne, mas 
tem que ser bem feita, no ponto. Aqui em Indaiatuba, costela é só na 
Kostela do Japonês. Bem Magrinha, super macia e no ponto. Ainda 
acompanha aquele senhor feijãozinho com arroz, saladas diversas, 
farofa, batata e mandioca fritas. Comida simples, porém, não existe 
nada melhor. Vá  experimentar na R. Antônia Martins Luiz, 180 - Distrito 
Industrial João Narezzi - Fone: 3894-6646

A linda cliente da A Nova Loja Alcione Timóteo

Maurício e Jerson

Luciano, Leandro, Camila, Amauri e Allah

Charles, Eduardo e Valter

O Drive Thru da Casa da Esfiha já foi inaugurado! Uma linda obra, 
de muito bom gosto, com muito mais facilidade e agilidade  no 
atendimento aos seus clientes. Você pode fazer o seu pedido no drive 
ou  num espaço super aconchegante com balcão, banheiros, empório  
e mesinhas para melhor acomodação e estacionamento para 15 
carros. Oferecem todos os tipos de esfiha,  kibe, coxinha, fogaça, mini 
burguer, saladas, prato combinado de patês, babaghannuj, homus, 
coalhada seca, vários  tipos de combos, sobremesas  e refrigerantes. 
O drive está na Av. Eng. Fabio Roberto Barnabé esquina com Rua 
Tocantins - Vl Almeida. Atende de domingo à quinta, das 10h às 0h 
e sextas e sábados, das 10h às  00h30. Vale a pena conhecer!!!
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Hoje vou mencionar sobre a história dos vinhos desde os primórdios da humanidade.
 Algumas pessoas que conhecem algo sobre o vinho que esta ali na gondolas de supermercado ou 
lojas especializadas não imaginam que o vinho tem uma história de muitos anos atrás. 
 Os artigos de pesquisas que se encontra sobre vinhos são datados de 7.000 a 5.000 A.C e na 
época muitos destes escritos foram não foram preservados, pois a escrita era feita com carbono, 
carvão ou desenhos em pedras.
E encontramos as informações que as primeiras os primeiros cultivos de videiras do mundo foram 
encontradas na Geórgia, na região do Cáucaso, Mesopotâmia ou Iraque.
O primeiro livro da Bíblia, o Gênesis menciona que Deus criou para o homem deu a ele como 
alimento todas arvores verdes cuja fruta contém sementes.
 No vasto solo havia varias árvores frutíferas entre elas a videira (planta arbustiva e trepadeira). E 
ainda sabemos que Noé se tornou lavrador e plantou um vinhedo e até mesmo se embriagou com 
um pouco mais de vinho. Aliás, o vinho da época não se tinha a informação do teor alcoólico, pois 
somente no século IX que foi descoberto por Louis Pasteur sobre o fenômeno da fermentação. 
Através e estudos os Cientistas acreditam que esses são os primeiros indícios de viticultura, e as 
videiras eram plantadas de maneiras silvestres nada organizadas assim como é hoje.
Para não entrarmos muito no mérito de quem inventou o vinho é mais fácil aceitar que do ponto 
de vista histórico, sua origem precisa é impossível, por que o vinho nasceu antes da escrita.
A outra informação é que o vinho é uma bebida que surgiu por acaso, como na época não havia 
a geladeira, as uvas eram armazenadas para se alimentar. 
Na época amadurecimento da fruta assim também as uvas eram guardadas em vasos de Cerâmicas 
chamados de Ânforas e fechadas com pele de animais e lacrados com cera de abelha para que 
se pudessem se alimentar mais tarde, pois a uva fazia parte da refeição.
Mas devido á temperatura as uvas armazenadas dentro destas ânforas iniciavam uma fermentação 
espontânea e ocorria o fenômeno natural da fermentação, onde as leveduras presentes na casca 
da uva na semente em função de estar em ambiente fechado com pouco oxigênio se proliferaram 
bactérias ou leveduras que transformaram o açúcar da uva em álcool vínico. 
E assim estava elaborado o vinho orgânico sem conservantes, açúcar de cana ou leveduras 
industriais.
E todos que tomavam este líquido roxo se sentiram alegres e revigorados.
Por isso que sempre encontramos informações de que o vinho foi descoberto por acaso, mas que 
na verdade foi por causa do excesso de cuidado com o liquido desta fruta que se transformou em 
vinho, pois o nosso criador sabia que nós precisaríamos de vinho.
E logo depois o vinho passou a fazer parte da cultura religiosa e ser a bebida de reis e faraós 
da época. 
A história do vinho tem grande importância histórica, pois o seu surgimento em tempos remotos 
tornou-o um produto que acompanhou grande parte da evolução econômica e sociocultural de 
várias civilizações ocidentais e orientais. 
Ou seja, o vinho nosso de cada dia vem acompanhando os diversos períodos da humanidade.
No ano 200 as ânforas foram substituídas por barris de carvalho para fazer os transportes de 
grandes quantidades de Vinho.
E fontes históricas dizem que invenções das barricas foram creditadas aos Celtas, como finalidade 
vender maiores quantidades de seus vinhos para os Italianos.
Assim também se chegou à conclusão que vinhos que permaneciam algum período na madeira 
ficavam melhor para se beber.
Assim se integrou o Vinho na madeira e começou a surgir empresas fabricantes de barricas-as 
Tanoarias.
Esta pratica de por vinho na madeira é difundida até hoje. 
Mas partindo do principio que o vinho se faz a variedade de uvas viníferas, se descobriram que 
havia milhares de variedades de uvas viníferas, hoje atualmente são catalogadas mais de cinco 
mil espécies de uvas viníferas. 

Podemos destacar que a historia do vinho vem acompanhada da 
uva que é originaria de cada país e assim a chamamos de uvas 
autóctones ou nativas.
 Muitas amantes de vinhos sabem que existem vários tipos de 
uvas, mas as mais estudam são das famílias das Vitís, que são 
Vitís- Labrusca para as uvas comuns utilizadas para fazer vinhos 
coloniais ou simples como conhecidos de vinhos de garrafão e 
a outra é da família das Vitís- Viníferas usadas para fazer os 
vinhos finos. 
Mas não confunda apenas as uvas  Vitís Viníferas que é que são 
utilizadas para fazer os vinhos Finos de qualidade. 
Espero que gostem do assunto e qualquer duvida sobre vinhos 
envie um e mal para: mkt@trattoriadovinho.com.br 

Você  conhece a História do vinho ?

O Vinho da semana é este Espumante Moscatel 
Rosé Don Guerino

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

É um Espumante Moscatel Suave Rosé de coloração salmão clara, Perlage 
(borbulhas) persistente com boa formação de coroa de espuma.
Seus Aromas característicos da uva moscatel são intensos com notas de flores 
brancas, cereja e framboesa.
E no ataque em boca se presenta–se bem fresco, agradável, refrescante, 
persistente e adocicado.
Suas Caracteristicas são:
Uvas: 50% Moscato Giallo e 50% uva tinta Moscato Hamburgo 
Região: Vinhedos próprios da região de Alto Feliz, Serra Gaúcha/RS  
 Harmonização podem ser queijos salgados, sobremesas a base de frutas ou 
como vinho para apreciar a beira da piscina aproveitando o verão.  
Temperatura de Consumo: 4 a 6°C
Premiaçoes
Medalha de Ouro
8° Concurso do Espumante Brasileiro

Márcio e Rodrigo na Big House

Marlon e Camila no Cintra Restaurante

Edson e Lucas no Cintra Restaurante

Dani, Maria, Luíza e Fernando no Bar 644

Adilson almoçando no Grenelle Gastro Pub

Equipe Metadroid I do Colégio Meta recebeu o prêmio de 
melhor programação na olimpíada brasileira de robótica

Educação Infantil do Colégio Meta recebeu a visita da Tia Suzy, 
conceituada dentista e especialista em Odontologia Infantil

Ariane e Mariana clientes da Pizzas Great

Mateus, Marcia e Haya Mara  no Restaurante Via Brasil

João Carlos almoçando no Grenelle Gastro Pub
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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. Zeca E Luis Augusto Da 
Equipe Sub 11, Bola Cheia 
Da Terceira Rodada Do 
Campeonato Interno Da Escola 
De Futebol Oficial Do Cruzeiro

Prof. Zeca E Renato Boschi 
Da Equipe Sub 07, Bola 
Cheia Da Terceira Rodada Do 
Campeonato Interno Da Escola 
De Futebol Oficial Do Cruzeiro

Prof. Zeca e Gustavo Occhi 
Da Equipe Sub 07, Bola 
Cheia Da Terceira Rodada Do 
Campeonato Interno Da Escola 
De Futebol Oficial Do Cruzeiro

Prof. Zeca e Davi Dias da 
equipe sub 09, bola cheia 
da terceira rodada do 
campeonato interno da Escola 
de Futebol Oficial do Cruzeiro

Mônica Hortolan, executiva da Natura, Idelma, proprietária da 
loja e Ivanilde Reis durante inauguração da loja

Idelma e Duilio

Idelma Alves Alencar, proprietária da Loja Física da Natura, 
juntamente com Francisco, diretor de expansão da Natura

Ricardo Felix da RR Motos sempre muito 
atencioso com todos seus clientes

Halloween do Cond. Villaggio di Itaici, com a participação da 
equipe Atento, supervisores Renato e Eduardo

Alunos do Colégio Alves de Oliveira aprendendo e se divertindo em Aula de Culinária

A Miss Brasil Láisa Luisa, tem 12 anos e uma agenda cheia 
de eventos no mundo da moda. Parabéns e muito sucesso!

Adriano Geist  junto com alguns dos seus 
alunos, após treino no box G7 CrossFit. 
Aproveite e faça 3 aulas experimentais, 
ligue 9.9144-1353 e informe-se

Indaiatuba ganhou a 
primeira franquia de 
lojas da Natura, com um 
coquetel de inauguração 
a proprietária Idelma 
Alves Alencar deu as 
boas vindas as clientes. 
O Grupo Mais Expressão 
deseja muito sucesso!

Organizadores e autoridades de Indaiatuba no 1º 
CiaspeNejo que aconteceu no Indaiatuba Clube

Luiz Henrique e Sonia Furlan, Karina Yamauti Doi, Massao 
Kanesaki e filho no 1º CiaspeNego

Iara P Borba , Lilian Calonga, Mariza Muller , Noêmia 
Roncato e Daniel Calonga participando da 18ª Feira da 
Bondade no Pavilhão da Viber

Beatriz Balthazar, Mariza Muller e Iara Patrícia Borba na 
18ª Feira da Bondade

Andrea Fernandes e Franklin Pedroso no lançamento da 
decoração de fim de ano do Polo Shopping Indaiatuba

Abdalla Daichoum e Raissa Schroeder na primeira 
vernissage da Raissa, com o tema Exposição Florescer

Fotos Helga Takeno
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Locação – Salões e Salas

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

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

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

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

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

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

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 

JD MORADA DO SOL 
02 dorm (1 suíte), sala, cozinha, wc e 
garagem coberta p/02 autos
R$ 1000,00 isento de iptu

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

MORADAS DE ITAICI CC00034
02 dorm, sala, coz., wc, quintal e duas vagas. 
R$ 1.200,00 + cond + iptu

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

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 

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.

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 ar-
mários, lavanderia com armários a 01 vaga
R$ 900,00 + Condomínio R$ 100,00 + 
IPTU.

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 Condomínio e IPTU).

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

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

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

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

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

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

Salto-sp Jd dos Taperás 
03 do), sala,coz, 1 banheiro, 1 vaga.rm 
(1suíte) 
R$ 270.000,00 ACEITA PERMUTA.

Pq. São Lourenço –AP00744
02 dormitórios com armários, Wc, sala, 
cozinha planejada, área de serviço, saca-
da,01 vaga.
R$ 275.000,00 (Aceita carro até R$ 
20.000,00)

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

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

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

Venda - Casas

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

Vila Brizola – CA02996
Casa frente – Sala, cozinha, 01 dormitório, 
Wc.
Casa fundos – 01 dormitório, cozinha, Wc.
R$210.000,00

Vila Aurora – CA02721
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, Quintal 
nos fundos.
R$210.000,00

Jd.Eldorado– CA02963
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc, quintal 
e 02 vagas.
Área do terreno 125 m², área construída 
87,06 m²
R$220.000,00

Jd. Dos Colibris – CA02987
02 dormitórios (01 suíte), sala, cozinha, Wc, 
quintal e 02 vagas.
R$240.000,00

Jd. Paulista II – CA02941
AT: 150m² / AC: 120m² - Superior: 01 suíte, 
sala inferior: 02 dormitórios, sala, cozinha 
americana, Wc, área de serviço, quintal e 
03 vagas.
R$ 260.000,00

Jd. Marina – CA02985
02 dormitórios, sala, Wc, cozinha, área de 
serviço.
R$ 260.000,00

Jd. Portal do Sol – CA02979
 02 dormitórios (01 suíte com armários), 
escritório, sala 02 ambientes, cozinha com 
armários, garagem.
R$ 275.000,00

Jd. Veneza – CA02934
03 dormitórios (01 suíte) sala, cozinha, 
Wc,02 vagas.
Aceita permuta por terreno e carro.
R$ 297.000,00 

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

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

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

Jd.Feres – CA02990
Linda casa, piso superior: 04 dormitórios 
(01 suíte) e Wc social, copa, cozinha 
planejada, área de serviço, duas amplas 
salas, sala de estar, sala de jogos, bar, 
lavabo, dormitório com suíte p/ emprega-
da, 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

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

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

DA CONSTRUÇÃO. CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS328 – JD.REGENTE – R$310 MIL – 3dorms (1st), sala 2 
ambientes, coz planejada, lavanderia, wc, churrasqueira com 
pia, garagem para 2 carros
CS.329 – VL.RUBENS – R$490 MIL – 3 dorms(1st), sala de 
estar e jantar, coz, escritório, wc, nos fundos coz e wc, portão 
eletrônico, garagem coberta 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 com sacada, 
, sala 3 ambientes, coz, lavabo, lavanderia, escritório, dispensa, 
piscina, churrasqueira, arcondicionado, aquecedor solar, gara-
gem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS.323 – BRESCIA – R$540 MIL – 3dorms (2sts), sala 2 am-
bientes, 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.725 – CANGUÇU – R$550 MIL – piscina, churrasqueira 
AT:100m² AC: 300m²
CH.753 – OLHO D’ÁGUA – R$140 MIL – 1000m²
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, gara-
gem para 1 carro.
CECAP III – R$600,00 – dorm, coz, wc 
JD.PAU-PRETO – R$600,00 – dorm, coz, WC, sem garagem
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, coz, WC
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 –dorm, sala, coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$680,00 – dorm, sala, coz, wc
VL.FURLAN – R$750,00 – dorm, sala, coz, wc, sem garagem
VL.MERCEDES – R$750,00 – 2Ds, sala, coz, wc, 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, gara-
gem para 2 carros.
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL – 3dorms(1st), 
sala, coz americana, WC, as, entrada de carro
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3dorms c/sacada e armários (1st c/
hidro), sala de estar c/ lareira, sala de jantar e TV, copa, coz 
planejada, lavabo, lavanderia, dorm e WC de empregada, escri-
tório, dispensa, piscina, área gourmet completa, salão de festa, 
portão eletrônico, garagem para 2 carros coberta e 2 descoberta

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, com 2wc e duas 
portas de entrada..
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 m², wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m², WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m², WC + WC cadeirante
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

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 pri-
vativo, 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 DOR-
MITÓRIOS (01SUITE) GARAGEM. APENAS: 
R$200.000,  ESTUDA 50% DE ENTRADA E 
RESTANTE PARCELAMENTO DIRETO COM O 
PROPRIETÁRIO.VÁ ZUNINDO!!!! F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294. 
 
JD. COLONIAL ,  02 DORMITÓRIOS SALA X 
COZINHA AMERICANA –WC SOCIAL- LAVANDE-
RIA, GARAGEM P/02 AUTOS. OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! 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. FINAN-
CIAMENTO. 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 CASAS DE 02 CÔMODOS E WC, EM 
LOTE DE 125M2, SENDO UMA EM DOIS PA-
VIMENTOS 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, PRÓX. A COBREQ, EM LOTE DE 180M2 
04 CÔMODOS E ENTRADA PARA AUTOS, APE-
NAS: R$200.000, ESTUDA 50% DE ENTRADA 60 
x R$1650,00 DIRETO COM O PROPRIETÁRIO.VÁ 
ZUNINDO!!!! F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294. 

APARTAMENTO VENDE-SE 

APTO NO COND. VILLA DAS PRAÇAS, PORT. 24 HS. 
C/ 2 DORM – SALA - COZ. - WC - LAV. E 1 VAGA DE 
GAR. COBERTA - ELEVADOR, SALÃO DE FESTAS, 
MOVEIS PLANEJADOS-LINDO!! R$225.000,00 AC.FI-
NANCIAMENTO. TEL: 3017-2608/99762-7997/3935-3294 

SÍTIOS VENDE-SE 

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

TERRENO VENDE-SE 

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

ALUGA-SE CASAS 
 
JD.MORADA DO SOL (ANT-50):02 DORM.-SALS -COZ. 
–WC – LAV – GARAGEM R$ 1.100,00 + IPTU 

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 98271-6141

JARDIM MORADA DO SOL. IMPERDÍVEL!!! - RUA-
20, 250 M2 - 1 DORM. SALA, COZ – WC SOCIAL- 
LAVAND, CONSTRUIDA NOS FUNDOS COM ESTR. 
PARA SOBRADO E UM BELO TERRENO A JARDINA-
DO NA FRENTE. R$250.000 AC. FINANCIAMENTO. F. 
3017-2608 / 99762-7997 / 3935-3294 CORRA!

JD.COLONIAL, 02 DORMITÓRIOS SALA X CO-
ZINHA AMERICANA –WC SOCIAL- LAVANDE-
RIA, GARAGEM P/02 AUTOS. OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! VALOR: APENAS: R$240.000,00 AC. 
FINANC, OU TERRENO NO NEGÓCIO. F=3017-
2608/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

JD.MORADA DO SOL (ANT-58): PAV . SUP. 02 DORM.-
-SALS -COZ. –WC – LAV – SACADA R$ 800,00 + IPTU 
JD.MORADA DO SOL (ANT-59). 01 DORM.-SALA -COZ. 
-–WC – LAV – ENTRADAPARA CARRO R$ 750,00 JD.MO 
JD.MORADA DO SOL (ANT-76) (PAV.INF.) 01 DORM–
SALA -COZ. –WC – LAV – GARAGEM R$ 750,00  + IPTU  
JD. MORADA DO SOL (ANT-76) 02 DORM–SALA -COZ. 
–WC – LAV – GARAGEM R$ 1.000,00  + 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 AN-
DERIA(COM ARMARIOS PLANEJADOS)  – 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 
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ref. site 940991 – Jd. Barcelona - 2 
dorm/  1 suite/ sala/ coz/ wc / lavand / 
gar/  R$235.000,00

ref. site 391391 - Jardim Bela Vista 
– 3 dormt / suíte / sala/ coz / 3 wc / 2 
gar R$424.000,00

ref. site 630791  - Jd. Morada do Sol 
- 3 dorm/ 1 suite/ 2 wc /  sala/ coz/ 
lavand / 2 gar / R$260.000,00

ref. site 370991 -  Jd. São Lourenço - 
2 dorm/ sala/ coz/ wc / lavand / 1 gar/ 
R$1.100,00

ref. site 456971 - Centro  - 2 dorm / 
suite / sala / coz amer / wc / as / 2 gar 
cob. R$ 310.000,00

ref. site 580991 - Residencial Flamboyant 
- 3 dorm/ 1 suite / sala/ coz/ wc / lavand / 
quintal / gar R$1.400,00 + cond + IPTU

ref. site 461891 - Jardim Laguna - 
Terreno em condomínio fechado, 
com área de 300 m² R$175.000,00

ref. site 280991 - Village Azaleia - 2 
dormt/ sala/ coz/ wc /  lavand /1 gar/ 
950.00 + cond + IPTU

ref. site 472361 - Jd. Panorama - 3D/ 1 suite / 
sala / coz. / wc / as / 2 poços / piscina / chur. 
/ lago / gar. 3 vagas / salão sobrado - 3 dorm 
/ churr / pisc. / wc / R$ 2.300.000 / R$4.600

ref. site 982751 – Jd. Morada do Sol 
-  1 dormt/ sala/ coz/ wc / lavand / 
gar R$680.00 + IPTU

ref. site 862151 - Res. Monte Verde - 2D. / sala / coz. 
planej. c/ fogão e coifa / wc / as / edícula (dorm e 
wc) / 3 gar. portão eletronico. R$ 335.000,00

ref. site 383081 -  Jardim Portal do Sol 
- 3 dorm / suite / sala / coz / wx / as / edi-
cula / 3 gar. R$ 1.400,00 /R$320.000,00
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TEM IMÓVEL PARA LOCAÇÃO? ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

IMÓVEIS COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO:

VILA MARIA HELENA - SALÃO COMERCIAL COM 200 M² (TERRENO C/ 300 M²), 
ESCRITÓRIO, 2 BANHEIROS, PÉ DIREITO ALTO, POUCOS METROS DA AV. CON-
CEIÇÃO - R$3.500,00 + IPTU

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

DISTRITO INDUSTRIAL - GALPÃO INDUSTRIAL C/600 M2 DE A.C. (TERRENO DE 1000 
M2), ESCRITÓRIO, BANHEIROS, RECEPÇÃO - R$7.500,00 + IPTU
 

IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA LOCAÇÃO:

PQ. RES. INDAIÁ - APARTAMENTO C/ 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, COZINHA, BANHEIRO, A S. CASA INDEPEN-
DENTE, GARAGEM COBERTA - R$850,00 + IPTU
 
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
 
VILA VITORIA - REGIÃO CENTRAL, CASA C/ 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, QUINTAL, ÁREA DE SERVIÇO (NÃO TEM GARAGEM PARA CARRO) 
- R$1.100,00 + 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 DORMITÓRIOS C/ ARMÁRIOS, BANHEIRO, SALA GRANDE, 
COPA, COZINHA, ÁREA DE LUZ, FUNDOS COM + 1 QUARTO E BANHEIRO, ÁREA DE 
SERVIÇO, GARAGEM 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/ banheiro, área de serviço. Segurança 24 hs. 
3 vagas cobertas - R$4.500,00 (condomínio e IPTU inclusos)
 

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

PARQUE SÃO LOURENÇO - APARTAMENTO NO SPAZIO ILLUMINARE COM 3 
DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), SALA EM 2 AMBIENTES, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL. 
MOVEIS PLANEJADOS, 1 VAGA COBERTA - R$255.000,00 (ACEITA FINANCIAMENTO)

VL. HAVAÍ - 3 TERRENOS JUNTOS NA PARTE ALTA (PRÓXIMOS À RÁDIO JORNAL), 
TOTAL DE 990 M² - CONSULTE!
 
JD. PEDROSO - CASA COM 1 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 1 VAGA, 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - R$230.000,00
 
JD. POMPÉIA - APARTAMENTO NO EDIFÍCIO SOHO C/ 3 DORMS (1 SUÍTE), SALA EM 
2 AMBIENTES, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, 2 VAGAS NO SUBSOLO. ANDAR ALTO, 
LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - R$450.000,00 (FINANCIA, ESTUDA PROPOSTAS)
 
JD. PEDROSO - APARTAMENTO COM 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
1 VAGA COBERTA. RICO EM MÓVEIS PLANEJADOS - R$230.000,00 (PERMUTA POR 
TERRENOS ATÉ 50% DO VALOR)

JD. PAU PRETO - CASA COM 4 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), SALA, COZINHA, BA-
NHEIRO. FUNDOS C/ + 1 QUARTO E BANHEIRO, 1 VAGA COBERTA. TERRENO DE 
250 M² - R$450.000,00
 
JD. PARK REAL - LOTE COM 150 MTS, CONDOMÍNIO COM QUADRA POLIESPORTIVA, 
SALÃO DE FESTAS, ETC - PRÓXIMO AO PARQUE ECOLÓGICO - R$120.000,00
 
V. MARIA ELENA - TERRENO COM 320 MTS, ÓTIMA TOPOGRAFIA E LOCALIZAÇÃO, 
DESMEMBRA - R$260.000,00 (IDEAL PARA INVESTIDOR)
 
RES. BRÉSCIA - TERRENO EM CONDOMÍNIO FECHADO COM 200 MTS, BOA TOPO-
GRAFIA, 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 BRÉCIA 
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$1.900.000,00
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Casa 3dorms no condo-
mínio Montreal R$ 390 mil 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 2 dorm., sala, 
cozinha e banheiro, fun-
dos com edícula + quarto, 
sala e banheiro. Garagem 
coberta para 2 carros. Cô-
modos grandes, terreno 
com 260 m², próxima a mer-
cado, padaria, escola, etc. 
- R$430.000,00. Aceita per-
muta por terrenos até 50% 
do valor do imóvel! Fone 
/ Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m²,para construtores 
é possível,desmembrar 
os 2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² e 1 de 
950m² - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092

Casa com 3 dorm., sala, 
cozinha grande, 2 banhei-
ros, quintal, vaga coberta 
para 2 carros, bairro tran-
quilo próximo ao parque 
ecológico e parque mall 
- R$450.000,00. Estuda 
permuta por imóvel em 
condomínio. Terreno com 
250 mts, área construída de 
154 mts. Fone / Whatsapp: 
998118218 CRECI 165463F
Casa com 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, garagem 
coberta para 1 carro. Terreno 
de esquina com 190 m² no 
jardim pau preto, próxima 
ao centro da cidade, região 
com grande potencial para 
escritórios, salas comerciais, 
etc. - R$380.000,00. Fone / 
Whatsapp: 998118218 CRE-
CI 165463F
Casa nova com 3 dormitó-
rios sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha, banheiro social, 1 vaga. 
ótima localização, próxima 
ao clube de campo do 9 de 
Julho - R$350.000,00 Fone 
/ Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F

Casas 2D – Financiamento 
pela caixa ecônomica do terre-
no e da construção E2: E95– 
consulte-nos F. 9.8136-7331 
/ 3885-4500 CRECI 74.092
Cond. Vista Verde 
(R$450.000,00) – Vendo 
casa térrea 3 dorm (1 
suíte) e demais depen-
dencias, lavabo, cozinha 
planejada. Ar condiciona-
do, aquecedor solar, dorm 
com planejados, lavande-
ria, churrasqueira, quintal, 
garagem para 3 carros. 
Condomínio fechado, por-
taria 24 horas , câmeras, 
seg. total. Aceito terreno/ 
imóvel como parte de 
pagamento. F.: (19) 3392-
9149 / (19) 99975-0534.
Montreal (R$470.000) 
– Vendo casa fino aca-
bamento, c/ água quente, 
captação de água da chu-
va , lavabo, suíte master, 
2 demi suíte, churr., etc... 
F.: 98151-0501

Imperdível!! Permuta-
-se uma ótima casa em 
½ lote, no Jd. do Valle, 
por uma na Cecap. 
Base: R$320.000,00 se 
for de maior valor, po-
de-se voltar até 30mil 
reais. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294
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
M. Sol – Rua 20, 250 
m2 - 1 dormitório sala, 
cozinha, wc social , 
lavanderia, constru-
ída nos fundos com 
estrutura para sobra-
do e um belo terreno 
ajardinado na frente. 
Apenas: R$250.000,00 
ac. financiamento F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294. 
Montreal - Construí-
mos casas e vendemos 
terrenos na planta, em 
fino acabamento com 
3 suítes, lavado, per-
golado, 2 garagens, 
blindex verde e acaba-
mento em granito . Te-
mos terreno e condo-
minío fechado. F.:(19) 
98151-0501
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Alugo - Galpão c/ 200m² 
no Distrito Jóia c/ Habite-se, 
bombeiro, F. 99324-7676.
Centro – SL00323 - Sa-
lão c/ 30M² E 01 Wc. R$ 
1.200,00 R. 15 de Novem-
bro, 432 F. 3875-2215

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

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

Chácara no Olho D’água - 
1000m², terreno plano, cerca-
do, água encanada, esgoto, 
pés de fruta - R$120 MIL (19) 
98136-7331 CRECI 74.092

Chacara no Pq. Da Grama 
com 5.130 m² R$190 MIL 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Sítio em Piedade SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de,  diversas árvores 
frutíferas, play groud 
,a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em indRaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294
 

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

Jd. Bela Vista com 300m² 
R$155 mil F. (19) 98136-
7331 CRECI 74.092.
Loteamento Jd. Resi-
dencial Dona Lucilla -  
Terrenos de 300 m² E 378 
m². Valores á partir de R$ 
240.000,00. 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 investidor 
- R$400.000,00. Fone / 
Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F

Excelente casa ter-
rea no Parque São 
Lourenço a 50m do 
Parque das Frutas, 3 
dorms., 1 suíte, 1wc 
social, coz c/ armarios 
, lavanderia coberta 
e  fechada.  Quin ta l 
c/  churrasqueira,  2 
garagens cobertas, 
p o r t ã o  e l e t r o n i c o . 
Bairro diferenciado, 
bem arborizado e fá-
c i l  acesso ao Cen-
tro e a Rod. SP75. 
Documentação  ok !  
R$400.000,00. Aceito 
permuta com chacara 
no Mosteiro de Itaici. 
F. :  (19)  3875-0423 
/ 99346-7999. tratar 
com proprietário. 
Oportunidade úni-
ca!! Jd Morada do 
Sol - 04 cômodos e 
entrada para autos 
em lo te  de  125m2 
faltando acabamen-
t o s ,  p a r a  v e n d e r 
u r g e n t e ! !  a p e n a s : 
R$130.000,00 (oferta 
valida apenas para os 
próximos 30 dias) F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294  
V i l a  B r i z o l a  – 
C A 0 2 9 9 6  -  C a s a 
frente – Sala, cozi-
nha, 01 dormitór io, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$210.000,00  F. 
3875-2215
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Sacos de lixo sani-
to tam. 20, 40,60, 100 
LITROS c/ 100 unida-
des F. (19) 3825-0706 
99652-8120 c/ Lúcio
Vendo  1 carrinho com 
vidro p/ servir ou mesa 
1mx 0,80 R$400,00F.: 
98151-0501.
Vendo  1 espelho para 
loja  - 1,50m x 1,40 
- R$480,00  F.: 98151-
0501.
Vendo  1 guarda roupa 
(semi-novo) R$490,00 
- 2m de largura F.: 
98151-0501.
V e n d o   1  I p h o n e  4 
R$200,00 - Wellington F.: 
3875-7624
Vendo  1 maquina de solda 
industrial Bambozzi Mode-
lo TDG - ED- 474 - MIG 
completa, aceito troca por 
algo de meu interesse  F.: 
99324-7676.
Vendo  1 mesa (estilo pro-
vençal) 2m x 1 R$500,00 
-   F.: 98151-0501.

Vendo  1 mesa de 2m x 1m 
em madeira lixada e torne-
ada para loja R$600,00  F.: 
98151-0501
Vendo  1 mesa de vidro 
20mm com 6 cadeiras - 2m 
x 1 R$1.800,00  F.: 98151-
0501.
Vendo  1 porta de madeira 
completa, 1 porta sanfona-
da na caixa e 1 vaso sani-
tário com caixa acoplada. 
Tratar F.: 3392-2979 falar 
com Vera.
Vendo  1 raque completo 
para ginastica R$200,00  
F.: 98151-0501
Vendo  1 sofá retratil re-
clinavel em camurça na 
cor Caqui R$1.000,00 - F.: 
98151-0501.
Vendo  aparador de grama 
1000 W  220V R$150,00 
(Seminovo) Tratar F.: 
97119-8369 ou 99487-
5089.
Vendo  Aspirador Pó e 
água, Sem saco coletor 
· 22,6 kg Tensão 220 
potência 1600w modelo 
turbo 2002 - WAP · Canister 
R$1.200,00 Tratar F: 19 
99901-9918/19-982094777
Vendo - Cabeceira de 
cama de casal branca 
(nova na embalagem) 
R$400,00 F.: 99200-4380

Vendo  cortador de grama 
1800 W  220V marca CID. 
Eletrico R$350,00 (Semino-
vo) Tratar F.: 97119-8369 
ou 99487-5089.
Vendo  Cortador de gra-
ma Trapp Mod. MC - 350 
220V. R$280,00 F.: 99259-
1877/3017-5541.
Vendo  Fonte para Note-
book Fortrek 65W Nova, 
na caixa com NF. R$55,00 
Fones: (19) 99259-1877 / 
(19) 3017-5541.
Vendo  Geladeira raridade 
ano 1960 110vts funcionan-
do F.: 99900-7158
Vendo  Lampião a gás 
Yannes com botijão de 
2Kg  R$70,00 F.: 99259-
1877/3017-5541.
Vendo - Painel de TV mar-
ron (usado) R$120,00 F.: 
99200-4380
Vendo - Sugar inox de 
gordura  (novo na caixa) 
R$300,00 F.: 99200-4380
Vendo  uma churrasqueira 
vertical inox R$150,00.  F: 
98151-0501.
Vendo aparelho de gi-
nastica: Remo completo 
Semi-novo R$200,00 F: 
98151-0501.
Vendo cadeira de rodas 
motor izada Freedom, 
rec l inavel ,  semi-nova 
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R$2.800,00. F: 981510501.
Vendo filmadora caseira 
Marca Sony R$250,00 Con-
tato: 3894-1801 Admilson.

 

CARRO - Citroen Pallas 
2010/2011 Tratar com 
p r o p r i e t á r i o  F :  ( 1 9 ) 
98151-0501.
 

Karol Manicure e Pedicu-
re. Atendo a domicílio (va-
lor de acordo com o Local) 
Whats 19 99357-9318
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos, criancas, 
enfermos, pessoas com ne-
cessidades especiais e etc. 
Atendimento residencial e 
hospitalar. Possuo expe-
riencia e referencias. Evelyn  
19 988584065
Ofereço-me como emprei-
teiro de obras do básico 
ao ao acabamento. Aceito 
carro e moto. Fone: 3318- 
3573 (Evandro) 

Ofereço-me como cui-
dador de idosos crianças 
pessoas com necessida-
des especiais tratamen-
to Residencial e hospi-
talar possuo referência 
e exper iência contato 
3875-9902 19987277176 
f a l a r  R o d r i g o 
Segue anúncio para 4 
s e m a n a s  s e g u i d a s  
Ofereço-me como cuida-
dor de idosos crianças 
pessoas com necessida-
des especiais tratamento 
Residencial e hospitalar 
possuo referência e ex-
periência contato 3875-
9902 19987277176 falar 
Rodrigo
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 faxinei-
ra e passadeira de roupa. 
Fone: 99308-6581.
Ofereço-me como mari-
do de aluguel - Odair F.: 
99776- 6841/99130-7264. 
Ofereço-me como marido 
de aluguel. Faço conser-
tos gerais em residências 
(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/ difi-
culdades em alfabetização, 
idade 4, 5 e 6 anos. Tratar c/ 
Rose F.: 99215-6300.
Ofereço-me para cuidar de 
crianças. Formada em peda-
gogia. Contato. 3834- 8345 / 
99411-7179.

Ofereço-me para fazer faxi-
na e passar roupa. Fone: 
99595- 9448 – Sueli.
Ofereço-me para fazer tra-
balhos de corte de grama e 
limpeza de terreno. Tenho 
máquina. Tratar com Denis 
(11) 952237579
Ofereço-me para lavar, pas-
sar, cozinhar, faço faxina 
etc... Tratar com Jane Rosa 
F.: 97136-6492 / 3329-7719.
Ofereço-me para manuten-
ção em máquina de costura 
industrial: Galoneira, Case-
adeira, Reta, Overloque, 2 
Ag, Travete. F.: 99212-1731.
Ofereço-me para Motorista 
administrativo (senhor) CNH 
“D”. Bom conhecimento Ca-
pital e Interior – Fixo ou Fre-
elancer F (19) 99793-4700.
Ofereço-me p/ qualquer 
reparo em sua residência 
(Hidraulica, elétrica, pintura, 
telhados etc)  F.99755-4276
Ofereço-me para serviços 
gerais ou limpeza. Edenilson 
F.: 98831-1369.
Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro ou chacareiro. 
Tenho 39 anos, divorciado, 
sem filhos. Faço trabalhos de 
jardinagem (corte de grama) 
também. Tenho maquina, 
não tenho vícios. Tratar com 
Denis (11) 952237579.

Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de ido-
so, diurno ou noturno, em 
hospitais e residência. F : 
9.9479-0454 ou .2516-7008
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idosos. 
Possuo referencia. Tratar c/ 
Leni F: 3894-4778. 
Ofereço-me p/ trab. como 
Aux. De Enfermagem, babá 
ou cuidadora c/ Coren. 
Disp. de horário. F: (19) 
3894- 1610 / 98985-8142.
Ofereço-me p/ trab. em resi-
dencia (obras) também hidrau-
lica e encanamento. Falar c/ 
Claudemir 98171-4904.
Ofereço-me: Serviço de 
transporte e remoção com 
caminhão munck e bom-
beamento de concreto. Vai 
encher sua Lage?  Faça 
um orçamento. Precisa 
transportar uma máquina 
pesada? Serviço com cesto 
aéreo? Faça um orçamen-
to. Tratar com Nelson Eu-
gênio F.:(19) 99618-4334 
(Vivo)  - 7818-6548 (Nextel) 
Id: 965*12540.
PROMOÇÃO Pé + Mão 
“R$20,00”. Selamento de 
Cabelo a partir de R$50,00 
(ganha corte) atendo tam-
bém a domicilio. F.: 3935-
0499/99369-5615. 



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

SELECAO@JOBLINERH.COM.BR
ACESSE NOSSO SITE: 

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

AUXILIAR DE MONTAGEM – Possuir Curso 
nas áreas de Técnico em eletrônica; meca-
trônica, Técnico usinagem mecânica, Auto-
mação Industrial ou afins. Conhecimentos em 
elétrica automotiva. Residir em Indaiatuba.
ALMOXARIFE – Superior completo em 
Logística ou Adm. Experiência na função. 
Bons conhecimentos em Excel. Residir em 
Indaiatuba ou região. Disponibilidade de 
horário. Para trabalhar em Indústria Química.
ENCARREGADO OPERACIONAL – En-
sino médio completo. Conhecimentos em 
Informática. Experiência em supervisão de 
funcionários da área de Portaria. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade de horário. 
CNH B. Irá dirigir os carros da empresa em 
Indaiatuba e região.
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO – Para 
trabalhar em Cerâmica. Possuir experiência 
na função com registro em Carteira. Desejá-
vel possuir experiência anterior em empresas 
deste segmento. Ensino médio completo. 
Curso e experiência com empilhadeira. 
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 traba-
lhar em Indústria Farmoquímica. Desejável 
possuir Técnico em Quimica. Possuir experi-
ência anterior em empresas deste segmento. 
Experiência em manipulação de solventes 
e operação de maquinas centrífugas e 
Reatores. Residir em Indaiatuba e região. 
Disponibilidade de horário.
OPERADOR DE FORNO – Para trabalhar 
em empresa do Ramo de Tratamento 
Térmico. Possuir Técnico em Metalurgia, 
Mecânica, Quimica, Elétrica ou Eletrônica. 
Experiência como operador de máquinas. 
Disponibilidade de horário. Residir em 
Indaiatuba.
PINTOR INDUSTRIAL – Ensino médio 
completo. Experiência em pintura Liquida. 
Experiência em preparação de tintas e 
superfície e em pintura de aço e alumínio. 
Residir em Indaiatuba. 
OPERADOR / PREPARADOR DE INJETO-
RA DE ALUMÍNIO – Ensino médio completo. 
Experiência na função e em Troca de ferra-
menta moldada e Ajustagem Geral. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
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 – Ensino 
Superior em Engenharia / Tecnologia. Dese-
jável Pós-graduação em Gestão de Projetos, 
Gestão de Pessoas, Gestão de Manutenção. 
Conhecimentos em Informática (Pacote Of-
fice, 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. Re-
sidir 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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