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A Black Friday acontece 
hoje, dia 24, e diversas lojas da 
cidade irão participar no dia em 
que os produtos tem maiores 
descontos. Em Indaiatuba o co-
mércio funcionará em horário 
comercial, porém muitas lojas 
estarão aderindo a campanha.

Durante visita à Brasília 
(DF) na terça-feira, dia 21, 
o prefeito Nilson Gaspar 
(PMDB) conseguiu mais de 
R$ 1 milhão de recursos do 
Governo Federal para inves-
timentos na área da saúde de 
Indaiatuba. 

A 33ª sessão de Câmara 
do ano aprovou cinco Proje-
tos de Lei (PLs), entre eles, o 
PL 264, de autoria do Execu-
tivo Municipal, que autoriza 
o repasse de mais de R$ 800 
mil em verbas para entidades 
assistenciais do Município.

A Confederação Brasilei-
ra de Ciclismo (CBC) anun-
ciou a realização do Campe-
onato Brasileiro de Ciclismo 
de Pista, que acontecerá do 
dia 27 de novembro a 3 de 
dezembro, no Velódromo 
Municipal de Indaiatuba.

O Baile do Hawaii acon-
tece amanhã, dia 25, a partir 
das 22 horas no Clube 9 de 
Julho. Os ingressos ainda 
estão à venda, de acordo com 
a disponibilidade, no valor de 
R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-
-entrada), além do valor da 
taxa de consumação de R$ 30. 

A partir do dia 28, as mu-
lheres de Indaiatuba terão 
mais uma oportunidade de 
fazer mamografias com facili-
dade e praticidade. Isto porque 
a Carreta Mamamóvel ficará 
no município para a realização 
do exame no período de 28 de 
novembro a 14 de dezembro. 

A Guarda Civil foi co-
municada na tarde de terça-
-feira (21) que pelo Bairro 
Carlos Aldrovandi, um neto 
de 16 anos tentou matar a 
sua própria avó de 50 anos 
com uma faca. Vítima ficou 
ferida em uma das mãos.

A Secretaria de Seguran-
ça Pública do Estado de São 
Paulo divulgou o Índice de 
Criminalidade de janeiro a 
setembro que apontou que 
Indaiatuba obteve uma redu-
ção de 50% em homicídios; 
os furtos diminuíram 4,56%.

Na próxima quarta-fei-
ra, dia 29, o sinal analó-
gico de TV será desligado 
em Indaiatuba e em 84 
municípios da região. 

Com o desligamento 
do sinal analógico será 
possível liberar a faixa 
de 700 megahertz para 
o uso das operadoras de 
telefonia celular.

O 16º Feijão Com Samba, 
maior evento pré-carnaval de 
Indaiatuba e região que o In-
daiatuba Clube realiza no pró-
ximo dia 14 de janeiro de 2018, 
a partir das 12h. A confirmação 
da data, atrações e outros deta-
lhes do Feijão foi feita na tarde 
do domingo, dia 19.
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Black Friday acontece 
hoje em diversas 
lojas da cidade

Indaiatuba obtém 
mais de R$ 1 milhão 
para a saúde

Câmara aprova cinco 
projetos durante a 
33ª sessão do ano

Campeonato Brasileiro 
de Ciclismo de pista 
começa no dia 27

Baile do Hawaii 
acontece amanhã 
no Clube 9

Mamamóvel 
chega na cidade 
no dia 28

Neto tenta matar 
avó no Carlos 
Aldrovandi

Índice de criminalidade 
da cidade é um dos 
mais baixos da RMC 

Xande de Pilares é 
atração do Feijão 
Com Samba 2018

MUDANÇA BENEFÍCIO

Sinal analógico de TV será 
desligado no dia 29 de novembro

Governo antecipa terceira fase 
de saques do PIS e Pasep 

Frutos de Indaiá acontece 
hoje com transmissão ao 
vivo pelas redes sociais
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Segurança Contra Ataques Cibernéticos
Certamente você já deve estar sabendo que uma intensa onda de ataques cibernéticos está 

acontecendo pelo mundo.Você também deve saber que os ataques de hoje estão afetando tanto 
empresas quanto computadores pessoais. Esses ataques chamados de RANSOMWARE, tam-
bém conhecido como softwares de resgates, são fatais para o seus arquivos pessoais , panilhas 
eletrônicas , fotos, videos entre outros , isso porque o virus bloqueia os seus arquivos e exige 
pagamento de um resgate para liberar uma senha para acessar seus arquivos bloqueados. Como 
? Isso mesmo.

Poucos sabem como se proteger dessas novas pragas digitais e ficam vulneráveis a tais prá-
ticas . Um bom conselho seria sempre fazer cópias de segurança das informações que estão em 
seu computador, usando pen drives ou  hd externos  e  guardá-los em um lugar seguro. Uma 
outra boa prática é suspeitar de emails estranhos que você recebe e apagá-los sem tentar ler o 
seu conteúdo , pois um simples click pode infectar o seu computador tornando-o alvo dessas 
pragas digitais. Evitar acessar sites e conteúdos estranhos também é um bom conselho. Manter 
os programas do seu computador atualizados é uma boa prática, pois os programas podem ter 
falhas de segurança e existem pessoas que descobrem essas falhas e usam para praticar tais 
crimes. Mude suas senhas constantemente para evitar que essas pragas digitais acessem seus 
dados pela internet, seus dados bancários , etc. 

Comprar uma licença de antivírus que contenha ferramentas de anti ransomware também é 
muito recomendado, pois elas irão lhe ajudar a proteger a integridade do seu computador e da 
sua navegação na internet. Não se engane achando que aquele antivirus gratuíto que você baixou 
em seu computador vai dar toda a proteção ou alguma proteção contra essas pragas digitais. 
Os antivírus gratuitos são apenas programas de avaliação para que os usuários finais testem o 
produto para posteriormente comprá-los. Então, fica essa dica.

Com certeza com boas práticas de proteção , o seu computador pessoal ou o computador de 
sua empresa ficará protegido contra essas novas técnicas de ataques cibernéticos.

opinião
Editorial

Forças contra o crime
A Prefeitura de Indaiatuba divulgou nesta semana que 

o índice de criminalidade do município é uma dos mais 
baixos da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

E isso se deve aos investimento feitos pela Admi-
nistração Municipal, mas também pela parceria entre a 
Guarda Civil, Polícia Militar e a população que mostram 
números positivos e geram resultados mais eficazes. 

Os homicídios passaram de 4 casos em 2016 para 2 
este ano. O furto e roubo de veículos também apresentou 
uma queda significativa de 222 em 2016 para 149 em 
2017, entre outros números que mostram a queda em 
ocorrências policiais.

As ações das forças de segurança são fundamentais 
no combate à criminalidade, e pode ficar ainda mais 
eficaz com a participação da sociedade.  É importante 
a população estar atento aos problemas de segurança 
encontrados nos bairros do Município. Aliás, ainda não 
se é possível, no mundo, colocar uma viatura em cada 
bairro. Então o resultado dessa união é o desenvolvi-
mento de ações, cada vez mais eficazes no combate a 
violência.  

Artigos

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.

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

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

26 DOM.   NÃO OPERA

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

27 SEG. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

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

29 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

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

29 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

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

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

30 QUIN. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 

30 QUIN. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

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

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

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

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

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

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

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

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

RADARES DIAS - 25/11 A 01/12
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Você costuma 
fazer compras 
na Black 
Friday?

Enquete

Neuza Romão, 62 anos, Artesã
Sim, pois os preços de alguns 
produtos ficam realmente 
mais acessíveis

Sirlene Socorro, 21, Desem-
pregada
Sim. Gosto de aproveitar as 
promoções da Black Friday

Eliumar Romão, 39 anos, Doméstica 
Sim, pois as lojas ofertam um 
preço melhor e que cabe no bolso

Elceneia Romão, 42 anos, Camareira
Sim. Aproveito bastante as pro-
moções com preços melhores

Maria do Socorro, 51 anos, 
serviços gerais
Sim. Aproveito para fazer as 
comprar de Final de ano

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.) 

Para ter um bom 2018
Nós não teremos sucesso sozinhos. Deveremos estar nos aperfeiçoando constantemente “Havia 

um velho sentado à beira de uma estrada, na entrada de uma cidade”. Veio um viajante e sentou 
ao lado do velhinho. Enquanto os dois estavam ali conversando, chega um jovem e faz a seguinte 
pergunta para o velhinho: Que tipo de pessoas vive nesta cidade? O velhinho olha para o jovem e 
diz assim: Que tipo de pessoas vive na cidade de onde você veio? E o jovem respondeu: Nunca vi 
pessoas ruins daquele jeito, egoísta, desanimada, aquilo não é lugar para viver, é um inferno, estou 
procurando outro lugar para morar. E aí como são as pessoas que vivem aqui? O velhinho respon-
deu: As pessoas aqui não são muito boas, não. São egoístas, só pensam no dinheiro, aqui ninguém 
gosta de ninguém. Só pensam em si mesmo. O jovem respondeu: Aqui eu não fico.  Passando algum 
tempo estava o velhinho e o mesmo viajante sentado no mesmo local, aí chegou outro jovem e faz 
a mesma pergunta: Que tipo de pessoas vive nesta cidade? O velhinho olha para o jovem e faz a 
seguinte pergunta: Que tipo de pessoas vive na cidade de onde você veio? O jovem respondeu: 
Olha, aquilo é coisa maravilhosa. As pessoas são fantásticas. Eu me dava tão bem com as pessoas. 
Todo mundo me ajudava. Todo mundo se ajudava. Aquela cidade era uma comunidade, era uma 
coisa maravilhosa. E aí? O velhinho respondeu: Você nunca vai encontrar pessoas tão boas como 
o pessoal desta cidade. Aqui as pessoas fazem mutirões, mutirões para lá, mutirões para cá, cidade 
perfeita, todo mundo toma cerveja junto, conta piada, brinca. A qualquer hora que você precisar 
tem gente pra te ajudar. O jovem ficou morando na cidade. Aí o viajante olha para o velhinho e diz 
assim: Que tipo de pessoas vive nesta cidade? Um dia você diz uma coisa, e hoje você diz outra. Que 
tipo de pessoas vive nesta cidade? O velhinho respondeu: O mesmo tipo de pessoas que vivem em 
qualquer lugar do mundo. Você pode ir para a Europa, para o USA, que lá vivem os mesmos tipos 
de pessoas. Depende de quem? De nós mesmos. Nós é que fazemos o ambiente onde nós moramos 
ou trabalhamos. , FAÇA TREINAMENTO  SIGNA1, nos dias 08-09 e 10-12-2018 inscreva-se no 
site www.signatreinamentos.com.br  019-3875-7898 - com a Paula

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

ESPÉCIES DE APOSENTADORIA
A lei 8.213/91 versa sobre os benefícios da Previdência Social disponibilizados aos seus 

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

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

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

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

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

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

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

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



DENISE KATAHIRA
Especial para o Mais Expressão 
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Sinal analógico de TV será 
desligado no dia 29 de novembro
Indaiatuba e mais 84 municípios começarão a receber imagem e som com qualidade semelhante à de cinema

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

Indaiatuba obtém mais de R$ 1 milhão 
em recursos federais para a saúde

INVESTIMENTO

O Kit digital é disponibilizado, gratuitamente, para todas as famílias de 
baixa renda ou cadastradas nos programas sociais do governo federal

Na próxima quarta-
-feira, dia 29, o sinal 
analógico de TV será 

desligado em Indaiatuba e em 
84 municípios da região. Com 
esta mudança, a programação 
da TV aberta no Brasil segui-
rá padrões internacionais de 
transmissão, a exemplo do que 
já aconteceu em países como 
China, EUA e Reino Unido, 
permitindo aos telespectadores 
que desfrutem de seus progra-
mas favoritos com imagem e 
som com qualidade similar à 
de uma sala de cinema.

Com o desligamento do 
sinal analógico será possível 
liberar a faixa de 700 megahertz 
para o uso das operadoras de 
telefonia celular. A expectativa 
é que isso melhore a velocidade 
e o alcance da transmissão 4G.

O telespectador que ainda 
possui televisão de tubo ou 
mesmo as planas, que não têm 
conversor integrado, precisam 
adquirir um conversor digital e 
uma antena externa UHF para 
receber o sinal digital. 

Para a transição, um kit é 
disponibilizado, gratuitamen-
te, para todas as famílias de 
baixa renda ou cadastradas nos 
programas sociais do governo 

federal. Em Indaiatuba, segun-
do a empresa responsável pela 
distribuição, Seja Digital, serão 
distribuídos ao todo mais de 
12,1 mil kits e até o momento já 
foram entregues quase 8,2 mil.

Para receber o kit, é preci-
so agendar um pedido no site 
www.sejadigital.com.br, e 
retirar nos pontos de entrega. 
A instalação é rápida e fácil e 
no próprio ponto de retirada do 
kit (PDR) a população recebe 
instruções sobre como instalar 
o converso e a antena.

O kit é composto por uma 
antena digital, um conversor e 

um controle remoto, e permite 
que o aparelho de televisão an-
tigo exiba a programação de TV 
transmitida pelo sinal digital.

Para maiores informações 
acesse o site www.sejadigital.
com.br.

Cronograma
Conforme dados do Grupo 

de Implantação do Processo de 
Redistribuição e Digitalização 
(Gired), a implantação do Sis-
tema Brasileiro de TV Digital 
já abrange 193 municípios e 
mais de 60 milhões de pessoas 
foram beneficiadas.

O sinal analógico já foi des-
ligado em Rio Verde (GO); Bra-
sília e nove cidades do entorno 
do Distrito Federal; São Paulo 
e 38 cidades do estado; Goiânia 
e mais 28 municípios de Goiás; 
Recife e outras 13 cidades de 
Pernambuco; Salvador e mais 
19 cidades da Bahia; Fortaleza 
e outras 14 cidades do Ceará; e 
em Belo Horizonte e mais 38 
cidades da região metropolitana. 

Em 29 de novembro, será a 
vez de Campinas (SP) e mais 
84 cidades próximas; Franca 
(SP) e outros 24 municípios 
da região; Ribeirão Preto (SP) 

Veja os benefícios da TV Digital:
- Imagem mais nítida;
- Som de melhor qualidade;
- Adeus, ruídos e interferências;
- Possibilidade de mobilidade e interatividade;
- E o melhor, ela continua de graça!

e mais 19 cidades; Santos e 
outras oito cidades (SP); e 
mais 19 cidades do Vale do 
Paraíba, também no estado de 
São Paulo.

Durante visita à Brasília 
(DF) na terça-feira, dia 21, o 
prefeito Nilson Gaspar (PMDB) 
conseguiu mais de R$ 1 milhão 
de recursos do Governo Federal 
para investimentos na área da 
saúde de Indaiatuba. A verba 
foi obtida por meio de quatro 
emendas dos deputados fede-
rais Milton Monti (PR), Baleia 
Rossi (PMDB), Missionário 
José Olímpio (DEM) e Her-
culano Passos (PSD). Ele foi à 
capital federal acompanhado da 
secretária adjunta da Secretaria 
Municipal de Saúde, Graziela 
Drigo Bossolan Garcia.

Gaspar afirma que procurou 

deputados com apoio e votação 
na cidade para buscar mais 
recursos. “Fomos muito bem 
recebidos e conseguimos estas 
emendas, que nos ajudarão a me-
lhorar ainda mais os serviços de 
saúde oferecidos em Indaiatuba. 
Solicitamos ainda ao Ministério 
da Saúde uma revisão dos va-
lores repassados mensalmente 
ao município, especialmente 
para os atendimentos de média 
e alta complexidade, pois sa-
bemos que, de 20 a 30% dos 
atendimentos realizados aqui 
são para pessoas vindas de outras 
cidades. A nossa demanda em 
saúde acaba sendo maior que o 

estimado e estamos arcando com 
esta despesa”, explicou.

Dando segmento à solicitação 
realizada pelo prefeito, equipes 
do Ministério da Saúde se com-
prometeram a vir para Indaiatuba 
nas próximas semanas para fazer 
uma fazer uma auditoria na Se-
cretaria Municipal de Saúde e 
verificar a viabilidade de atender 
ao pedido do gestor municipal. 
O recurso obtido por meio das 
emendas será aplicado na gestão 
da pasta, o que inclui a atualiza-
ção de equipamentos, como os 
aparelhos utilizados para exames 
oftalmológicos e a digitalização 
das imagens de raio X.
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Frutos de Indaiá acontece hoje com 
transmissão ao vivo pelas redes sociais
A cerimônia será transmitida pelo Facebook do Jornal Mais Expressão e YouTube
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ARQUIVO JME

A 12ª edição do Frutos 
de Indaiá acontece 
na noite de hoje, dia 

24, a partir das 20 horas, no 
salão social do Clube 9 de Ju-
lho. E a edição de 2017 vem 
com novidades. A cerimônia 
será 100% transmitida ao 
vivo pelas redes sociais atra-
vés do Facebook do Jornal 
Mais Expressão e YouTube. 
A transmissão será de respon-
sabilidade da empresa Apollo 
Solutions.

Organizado pelo Grupo 
Mais Expressão, o evento 
será coordenado pela ceri-
monialista Ivanilde Reis e a 
grandiosa decoração ficará 
por conta da decoradora 
Márcia Paccor, que prezará 
pela sofisticação e conforto 
dos convidados. O jantar a 
francesa será assinado pelo 
Buffet Ancôna, onde será 
servido o mais diversificado 
e saboroso cardápio para 
agradar o paladar de todos 
os presentes. A festa ainda 
conta com som e iluminação 
do Estilo Som, filmagem do 
Programa por Aí e as fotos 
do parceiro Sica Fotos. Os 
convidados também contarão 
com a comodidade do Vallet 
– Open Parking e o serviço de 
ambulância, Sanare Saúde.

E para fechar a noite com 
chave de ouro, a Banda Rou-
pa Nova promete animar o 
público presente com seus 
maiores sucessos. Com 36 
anos de carreira, dezenas 
de sucessos lançados e uma 
agenda de shows ininter-
rupta, o grupo é mantêm a 
formação original: Cleberson 
no teclado e vocal; Feghali 
no teclado, violão, guitarra, 
voz e vocal; Kiko no violão, 
guitarra, voz e vocal; Nando 
no baixolão, baixo acústico, 
violão, voz e vocal; Paulinho 

na voz e percussão; e Sergi-
nho na bateria, djembe, voz 
e vocal.

Para Luciana Assis, da 
Summer Piscinas, a escolha 
da banda foi perfeita. “Eu 
particularmente gosto muito 
da banda e aguardo ansiosa 
pelo show”, disse. “O evento 
do ano passado foi muito bom 
e espero que este ano seja 
ainda melhor. Já são 12 anos 
que participamos e estamos 
muito ansiosos”, completa.

Outra empresa que será 
premiada é a Will Modas. 
“Adoro o show do Roupa 
Nova e aguardo com muita 
expectativa”, comenta Wilde 
Teresinha dos Santos. 

Premiação
Neste ano mais de 140 

empresas/empresários re-
ceberão o Troféu Frutos de 
Indaiá que foram eleitos em 
pesquisa feita pela população 
e leitores do jornal, e recebe-
rão das mãos do presidente do 
Grupo Admilson Redecopa 
e do diretor Alan de Santi. 

Troféu esse, que simboliza o 
reconhecimento de seus tra-
balhos prestados à população 
durante o ano de 2016.

A 12ª edição conta com 
empresas estrean-
tes como é o caso 
da Auto Escola 
Marquinhos, re-
presentada por 
Leila Moraes 
que aguarda 
a grande noite 
com muita ex-
pectativa. “Es-
tou muito em-
polgada 

com o Frutos de Indaiá e muito 
feliz por ter sido indicada pela 
pesquisa realizada pelo jornal. 
Acredito na veracidade da 
indicação e isso só mostra que 

estou no caminho certo”, 
enfatiza. 

Outra empresa es-
treante no 12º Fru-
tos de Indaiá é a GD 
Engenharia repre-
sentado por Diego 

Fernando de Almeida. 
“É a primeira vez que 

participamos da pre-
miação e estamos muito 
ansiosos para participar 

deste importante 
evento com 

g r a n d e s 
empresá-

r i o s” , 
disse. 

Leila Moraes da Auto Escola Marquinhos também receberá o troféu 
Frutos de Indaiá

Wilde dos Santos da loja Will Modas também será uma das premiadas 
na noite de hoje

Summer Piscinas receberá pela 12ª o Troféu Frutos de Indaiá
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Objetivo conquista mais de 
70 prêmios em olimpíadas 
científicas em 2017

EDUCAÇÃO
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Black Friday acontece hoje 
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Data é marcada por promoções e baixa nos preços do comércio

Diversas lojas participam do Black Friday que acontece hoje na cidade 
e em todo o Brasil

Desde 2008, quando o Colégio começou a investir na preparação de 
alunos para as olimpíadas científicas

EDITAL

A Black Friday aconte-
ce hoje, dia 24, e di-
versas lojas da cidade 

irão participar no dia em que 
os produtos tem maiores des-
contos. Em Indaiatuba o co-
mércio funcionará em horário 
comercial, porém muitas lojas 
estarão aderindo a campanha.

Além do comércio local, 
as lojas do shopping também 
estarão preparando promo-
ções imperdíveis para os 
consumidores. 

O Shopping Jaraguá Indaia-
tuba está preparando uma série 
de novidades para os clientes 
nesta semana, como horário ex-
pandido de algumas operações 
para facilitar a vida de quem 
se prepara para aproveitar as 
promoções. Os clientes terão 
descontos em todos os setores: 
alimentação, vestuário, calça-
dos, eletrônicos, variedades, 
presentes e infantil.

As Lojas Americanas abri-
rá suas portas às 0h do dia 24 
e só será fechada à meia-noite 
do dia 25. Serão 24 horas 
à disposição da população. 
Outras operações vão abrir 
às 8h da manhã, dando mais 
oportunidades aos clientes de 
realizarem as compras com 
tranquilidade. Além disso, 
muitas lojas vão estender 
as promoções da Black Fri-
day para o final de semana, 
garantindo os descontos até 

domingo, dia 26.
O empreendimento tam-

bém estará disponibilizando 
o estacionamento pelo preço 
unitário de R$ 2,00 para o dia 
inteiro. O Shopping Jaraguá 
fica localizados na Rua 15 de 
Novembro, 1200, Centro – 
Indaiatuba.

O Polo Shopping tam-
bém estará com promoções 
e lançou a campanha “Black 
Weekend”, que acontece nos 
dias 24, 25 e 26. Dezenas de 
lojas irão oferecer até 70% de 
desconto.

Entretanto, é importante 
tomar cuidado para não exa-
gerar com as promoções, e 
acabar gastando mais do que 
pode. Além disso, é preci-
so que o consumidor fique 
atento quanto aos descontos 
disfarçados.

A professora Miriane de 
Almeida Fernandes, doutora 
em Administração e diretora 
da Anhanguera de Indaiatuba, 
explica como se conscientizar 
para evitar gastos desneces-
sários: “Em primeiro lugar, é 
importante que o consumidor 

avalie se de fato necessita 
fazer essa compra. Em caso 
afirmativo, vale comparar as 
ofertas com os preços normais 
praticados pelo mercado e 
quais descontos estão sen-
do oferecidos. É necessário 
avaliar com cuidado todos os 
fatores decisivos para a com-
pra”, explica.

Caso os descontos sejam 
bons, a data pode ser também 
uma boa oportunidade para 
adiantar o presente do Na-
tal. “Se os preços estiverem 
atrativos, é uma boa opção já 
adiantar a compra do presente, 
já que no período de Natal os 
preços tendem a subir por con-
ta do aumento na procura”, 
comenta a professora.

Miriane também dá algu-
mas dicas de como encontrar 
as melhores promoções para 
a data: “É preciso pesquisar 
todas as possibilidades. A 
facilidade de acesso à inter-
net permite que o comprador 
esteja sempre atualizado. As 
próprias lojas têm ferramen-
tas que verificam o perfil do 
usuário e, no momento em 
que o consumidor realiza uma 
pesquisa, a empresa conse-
gue mapear seus objetos de 
desejo e enviar, por meio de 
e-mails, SMS e mensagens, 
suas novas campanhas. Com 
tanta informação disponível, a 
dica mais importante é: nunca 
compre na primeira pesquisa! 
Aguarde e busque por novas 
possibilidades”, finaliza.

O Colégio Objetivo In-
daiatuba conquistou, até o 
momento, 72 prêmios em 
Olimpíadas Científicas reali-
zadas em 2017. Esse número 
poderá aumentar, uma vez 
que ainda existem resultados 
que não foram divulgados, 
como a Olimpíada Brasileira 
de Física e a Olimpíada Pau-
lista de Física. 

Até agora, os alunos ga-
nharam 17 medalhas de ouro, 
23 de prata, 25 de bronze e 
7 menções honrosas, além de 
dois troféus de 1º lugar: um 
para a equipe que represen-
tou o Colégio na fase final da 
Olimpíada Brasileira do Sa-
ber, e outro para a equipe que 
disputou a Jornada Brasileira 
de Foguetes, competições 
realizadas no estado do Rio 
de Janeiro.

O trabalho desenvolvido 
pelo Colégio envolve profes-
sores especialistas nas áreas de 
Biologia, Exatas e Humanas. 
No Ensino Fundamental I, os 
alunos que têm bom desempe-
nho e são comprometidos com 
os estudos são convidados 
a participar das olimpíadas 
científicas. A partir do Ensino 
Fundamental II até o Ensino 
Médio, todos os alunos que 
se interessarem pelas aulas 
olímpicas podem participar.

Desde 2008, quando o 
Colégio começou a investir 
na preparação de alunos para 
as olimpíadas científicas, 
com apenas 20 alunos envol-
vidos, o número de alunos 
atletas nas olimpíadas cien-
tíficas vem crescendo ano a 
ano, assim como o número 
de premiações.
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Alunos ensaiando hip hop para a festa de encerramento do Colégio Montreal

Câmara aprova cinco projetos 
durante a 33ª sessão do ano
Um dos projetos beneficia 14 entidades do Município; todas as sessões realizadas no Plenário são abertas à população

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ROSE PARRA/ACS-CMI

DIVULGAÇÃO

Alunos do Colégio Montreal encenarão 
peça de encerramento do ano letivo

MUSICAL

A 33ª sessão de Câma-
ra do ano aprovou 
cinco Projetos de 

Lei (PLs), entre eles, o PL 
264, de autoria do Executivo 
Municipal, que autoriza o 
repasse de mais de R$ 800 
mil em verbas para entidades 
assistenciais do Município.

Pela proposta, aprovada 
por todos os vereadores, 
ficam autorizadas a rece-
ber verbas da Prefeitura, 
desde que cumpram regras 
estabelecidas no projeto, 
as  seguintes  ent idades : 
ABID, Apae, Associação 
Amigos do Projeto Guri, 
Casa da Criança Jesus de 
Nazaré,  Casa da Provi-
dência, Centro de Inclusão 
de Assistência à Pessoas 
Com necessidades Espe-
ciais (Ciaspe), Centro de 
Integração, Reabilitação e 
Vivência dos Autistas (Cir-
va), Círculo de Amigos de 
Mobilizados na Preparação 
Profissional de Indaiatuba 
(Campi), Dispensário An-

tônio Frederico Ozanam 
(Sociedade São Vicente de 
Paulo), Sociedade Deus e 
a Natureza, Grupo de Estu-
dos Espíritas Mensageiros 
da Paz (Casa da Frater-
nidade),  Manaem Obras 
Sociais e Educacionais, 
Organização Assistencial 
Bolha de Sabão e Sociedade 
Interativa Sol Nascente de 
Indaiatuba (Sisni).

A sessão de Câmara, 
ocor r ida  segunda- fe i r a 
(20) ,  a inda  aprovou os 
seguintes projetos:  PL Nº 
236/2017, de autoria do ve-
reador João de Souza Neto 
(Januba), que institui o Dia 
de Homenagem dos Desta-
ques Esportivos do Muni-
cípio de Indaiatuba; o PL 
Nº 246/2017, do vereador 
Alexandre Peres que de-
nomina Rua Jandyr Peres, 
logradouro público locali-
zado no bairro da Chácaras 
Colinas de Indaiatuba (gle-
ba 2); o PL Nº 251/2017, do 
Executivo Municipal que 
autoriza a transposição e 
transferência de dotações 
orçamentárias consignadas 
no orçamento vigente; e o 

PL Nº 263/2017, também 
de autoria do Executivo, 
que dispõe sobre a revisão 
do valor de lotes urbanos 
dos loteamentos denomina-
dos Jardins Di Roma e Jar-
dim Nova Veneza, para fins 
de lançamento de IPTU.

Durante a 33ª sessão, 
os vereadores debateram 
ainda outros dois projetos, 
constantes da Ordem do 
Dia. O PL Nº 264/2017, de 
autoria do Executivo, que 
acresce dispositivos à Ta-
bela V, da Taxa de Licença 
para Execução de Obras 
Particulares, anexa ao Có-
digo Tributário do Muni-

cípio de Indaiatuba, teve 
pedido de vistas aprovado. 
O pedido foi feito pelo ve-
reador e líder do Governo 
na Câmara, Luiz Alberto 
Pereira (Cebolinha).

Já o Projeto de Resolu-
ção Nº 7/2017, da Comis-
são de Justiça e Redação, 
que denega o recurso in-
terposto pelo vereador Ale-

xandre Carlos Peres e sua 
emenda, foi rejeitado pelos 
vereadores durante as vota-
ções de segunda-feira (20). 
O projeto chegou a receber 
três votos favoráveis – ve-
readores Alexandre Peres, 
Arthur Spíndola e Ricardo 
França --, mas foi rejeitado 
em Plenário pela maioria 
dos vereadores.

Os estudantes do Colégio 
Montreal apresentarão o mu-
sical “Enrolados”, adaptação 
do filme produzido pela Dis-
ney, na próxima sexta-feira, 
dia 01 de dezembro, às 19h30, 
no CIAEI (Centro Integra-
do de Apoio a Educação de 
Indaiatuba). A apresentação 
marca o encerramento do ano 
letivo do Colégio.

Farão parte do espetáculo 
os alunos da Educação Infan-
til, do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio que desejaram 
participar. De acordo com 
a organização do evento, o 
objetivo é mostrar, através da 
arte, o desenvolvimento dos 
alunos nas habilidades e com-
petências trabalhadas durante 
o ano, além da capacidade de 
superar a timidez, a desinibi-
ção e a criatividade.

Os alunos e os funcio-
nários estão trabalhando na 
produção do espetáculo desde 
o início do semestre para a 

apresentação de números de 
dança, teatro e música. “O 
espetáculo de encerramento 
do Colégio Montreal sempre 
provoca grande emoção, tanto 
para as famílias quanto para 
os funcionários envolvidos. 
É realmente uma grande festa 
de confraternização da comu-
nidade escolar que marca o 
encerramento do ano”, afirma 
Mauricéia Pereira, coordena-
dora pedagógica do Colégio 
Montreal.

Durante a 33ª sessão, os vereadores 
debateram ainda outros dois projetos, 
constantes da Ordem do Dia
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Créditos da Nota Fiscal Paulista poderão ser 
doados automaticamente

Receita passa a cobrar 
CPF de dependentes a 
partir de 8 anos de idade

Gasolina sobe 7% em 
dois dias

MUDANÇA CPF

AUMENTO

economia

Governo antecipa terceira fase 
de saques do PIS e Pasep 
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Homens com mais de 65 anos e mulheres acima de 62 anos podem ter acesso aos programas
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JME

O Governo Federal 
antecipou o atendi-
mento da terceira 

fase de pagamentos das cotas 
do Pis/Pasep e desde ontem, 
dia 23, homens com mais de 
65 anos e mulheres acima de 
62 anos podem ter acesso aos 
programas.

Os saques devem ser fei-
tos na Caixa Econômica Fe-
deral para os que tem acesso 
ao Programa de Integração 
Social (PIS) e no Banco do 
Brasil, para os que têm direi-
to ao Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep). De acordo 
com o Governo, mais de 2 
milhões de trabalhadores te-
rão acesso aos recursos, que 
somam quase R$ 4 bilhões.

Os trabalhadores com 
conta corrente nas institui-
ções recebem os créditos 
automaticamente. Para os 
demais cotistas, o atendi-

mento nas agências começa 
na próxima segunda-feira, 
dia 27.

Os pagamentos para apo-
sentados, idosos acima de 70 

anos e herdeiros de trabalha-
dores falecidos continuam a 
ser feitos regularmente para 
os que ainda não sacaram os 
recursos.

Os que não puderem com-
parecer às agências devem fa-
zer a solicitação de saque por 
procuração, e para consultar 
o saldo, os bancos criaram 
páginas específicas na inter-
net (www.caixa.gov.br/pis e 
www.bb.com.br/pasep).

Pasep
O Banco do Brasil é ad-

ministrador exclusivo do 
Pasep. Atualmente, cerca 
de 1,6 milhão de pessoas 
preenche os requisitos para 
receber as cotas no banco, 
cujo fundo contabiliza R$ 
4,7 bilhões. Cotistas clientes 
do BB recebem o crédito 
automaticamente na conta 
corrente ou poupança.

Para não correntistas do 
BB, com saldo de até R$ 2,5 
mil, o banco pede o envio 
de TED para outra institui-
ção financeira, por meio da 

internet e de terminais de 
autoatendimento. A opera-
ção pode ser feita sem custo.

PIS
A Caixa tem serviço 

exclusivo em seu site para 
facilitar o atendimento ao 
trabalhador que tem direito 
ao saque da cota do PIS por 
idade e aposentadoria. Na 
página, o trabalhador pode 
visualizar o valor que tem 
a receber, a data do saque e 
os canais disponíveis para 
realização do pagamento.

O trabalhador tem ainda 
a opção de se informar por 
meio do APP Caixa Traba-
lhador, que está disponível 
para download. O APP é 
gratuito. Para realizar a 
consulta no site e no APP, 
o trabalhador deverá infor-
mar o CPF ou NIS e data de 
nascimento.

Os saques do Pis devem ser feitos na Caixa Econômica Federal e os beneficiários que recebem Pasep devem 
se encaminhar ao Banco do Brasil

Desde quarta-feira, dia 22, quem quiser doar os crédi-
tos da Nota Fiscal Paulista poderá escolher a entidade que 
prefere e a transferência dos créditos será automática. Para 
isto, os consumidores deverão realizar o cadastro pelo site 
www.nfp.fazenda.sp.gov.br.

Mesmo com a transferência automática, os consumido-
res continuaram participando dos sorteios mensais da Nota 
Fiscal Paulista. 

No primeiro momento a funcionalidade estará disponível 
apenas no site da Nota Fiscal Paulista, mas em breve será 
disponibilizada também no aplicativo oficial do programa.

Para ativar a opção, basta acessar o site do programa, 
fazer o login no sistema e em seguida clicar na aba Doação 
Automática > Escolher Instituição. Após o cadastro, os 
cupons fiscais de todas as compras em que o consumidor 
informar o CPF serão destinados à entidade assistencial 
escolhida de forma automática e gerarão créditos e bilhetes 
para a participação delas dos sorteios.

Importante salientar que a doação automática só 
ocorrerá se o consumidor tiver 
escolhido previamente a sua 
instituição favorita no sistema 
da Nota Fiscal Paulista e informar 
o CPF na ocasião da compra. É 
possível trocar de entidade favorita 
a qualquer momento e até mesmo 
desativar a opção, caso o consumidor 
deseje.

Também é possível continuar reali-
zando a doação de cupons fiscais sem a 
indicação do CPF para qualquer institui-
ção. Basta acessar o app da Nota Fiscal 
Paulista, fotografar o QR Code ou digitar 
os dados do cupom e em seguida escolher 
para qual entidade serão destinados seus 
créditos.

A Receita Federal reduziu 
para 8 anos a idade mínima 
para a apresentação de CPF 
de dependentes na declaração 
do Imposto de Renda de 2018. 
A instrução normativa com a 
mudança foi publicada no dia 
20, no Diário Oficial da União.

Até então, a regra valia so-
mente para dependentes com 
12 anos ou mais. “A redução 
da idade visa evitar a retenção 

em malha fiscal do contribuin-
te declarante, possibilitando 
maior celeridade na restituição 
do crédito tributário”, diz nota 
da Receita.

A partir da declaração de 
2019, será obrigatória a inscri-
ção no CPF “as pessoas físicas 
que constem como dependen-
tes para fins de Imposto sobre 
a Renda da Pessoa Física, 
independentemente da idade”.

A Petrobras anunciou uma 
alta de 1,9% nos preços da 
gasolina em suas refinarias 
para hoje, dia 24, após alta de 
5,1% nas cotações autorizada 
na véspera que entrou em vigor 
nesta quinta-feira, dia 23.  Foi 
a quarta alta semanal consecuti-
va, e o levantamento considerou 
os preços praticados em 3.160 
estabelecimentos no país.

O preço cobrado nas re-
finarias é aquele pago pelas 
distribuidoras, e os postos de 
combustível têm liberdade para 

decidir se repassam o reajuste 
aos consumidores. 

As altas nas refinarias, que 
somam cerca de 7% em dois 
dias, vêm em meio a uma nova 
política de preços da estatal que 
prevê mudanças até diárias das 
cotações, em um momento em 
que a companhia tem prome-
tido praticar preços alinhados 
ao mercado internacional e ao 
mesmo tempo se esforça para 
evitar perda de participação no 
mercado doméstico de com-
bustíveis.

Esse processo, porém, não é automático. O consumidor 
terá que fazer a doação “nota a nota”, seja no aplicativo ou 
diretamente no site da Nota Fiscal Paulista.

Balanço
As recentes mudanças na Nota Fiscal Paulista reforçam ain-

da mais o viés social do programa. Um levantamento realizado 
pela Secretaria da Fazenda mostra que o aplicativo já propor-
cionou um aumento de mais de 100 vezes no crédito médio 
por cada documento fiscal que é doado pelos consumidores.

No sistema antigo, cada nota fiscal depositada em urnas 
localizadas em estabelecimentos comerciais gerava, em média, 
R$ 0,23. Já nas doações realizadas diretamente pelo aplica-
tivo, permitindo que o consumidor escolha a instituição que 
irá receber a sua doação, o valor médio do crédito gerado em 
documento fiscal é superior a R$ 40.

Isso é possível porque as novas regras retiraram das 
doações realizadas pelo aplicativo a trava que destinava às 
entidades o máximo de 7,5% o valor da nota. Agora o teto 
máximo de crédito que uma entidade poderá receber é de 10 

Ufesps (o equivalen-
te a R$ 250,70) 

por cupom 
fiscal.
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Mamamóvel chega na 
cidade no dia 28
Exame pode ser realizado por mulheres a partir dos 35 anos
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DIVULGAÇÃO

A ação é parte integrante do Programa Mulheres de Peito, do Governo do 
Estado

A partir da próxima 
terça-feira, dia 28, as 
mulheres terão mais 

uma oportunidade de fazer 
mamografias com facilidade e 
praticidade. Isto porque a Car-
reta Mamamóvel, do Governo 
do Estado de São Paulo, ficará 
no município para a realização 
do exame no período de 28 de 
novembro a 14 de dezembro. 
A ação é parte integrante do 
Programa Mulheres de Peito, 
do Governo do Estado, que 
prevê estratégias para o ras-
treamento organizado para a 
detecção precoce do câncer 
de mama. A carreta ficará no 
estacionamento do Hospital 
Dia "Renato Riggio Júnior", 
situado a Av. Visconde de 
Indaiatuba, 199, Vila Vitória I.

No local serão distribuídas 

Fundada há mais de 30 
anos, e considerada a maior 
organização de Networking 
e referências de negócios do 
mundo, o BNI está presente 
em 79 países, e conta com 
mais de 220 mil membros. 
Em Indaiatuba o BNI está na 
cidade há 4 anos e já gerou 
mais de 12 milhões de fa-
turamento para as empresas 
associadas, impactando assim 
centenas de pessoas, inclusive 
com geração de empregos. 
Utilizando o slogan “Mudan-
do a Forma que o Mundo faz 
Negócios”, segue justamente 
a linha de transformação das 
relações empresariais, priori-

zando a transparência, a ética 
e a gratidão. Os empresários 
se reúnem semanalmente para 
compartilhar conhecimento e 
gerar negócios. E no próximo 
dia 30, a partir das 19h30, uma 
das equipes, o BNI Reference, 
realizará o IV Happy Referen-
ce, um evento para mais de 
100 empresários de Indaiatuba 
e Região que tem como obje-
tivo ampliar o networking dos 
participantes. Esse encontro 
será realizado no Esplanada 
Espaço & Eventos, situado à 
Rua Engenheiro Fábio Barna-
bé, 2.752, e o valor do convite 
individual, que inclui comida 
de boteco e bebidas é de R$50.

Várias empresas já confir-
maram presença no evento: 
Anita Parizzi Coaching, Ali-
berti Pneus, Appolo Solu-
tions, Asktech, Atom Agência 
Digital, Blindseg – Corretora 
de Seguros, Bravo Tapeçaria, 
Cayman – Segurança Patrimo-
nial, Casa Técnica Ar Condi-
cionado, Chopp do Alemão, 
GD Consultoria, Digitale, 
Encello Engenharia, Espor-
tivus, Fox Pintura, Gibim 
Segurança Eletrônica, IF Ar-
quitetura, Influx, Inset Clean, 
Grupo Mais Expressão, Kane-
saki Car Service, Ludique 
Design de Interiores, Lemos 
Ferraz Assessoria, Mirassol 

Refeições, Pavani Marmora-
ria, Pedra Azul Consultoria 
em Certificação e Processos, 
Prepara Cursos, Print Line 
Sinalização, Riqueza Paisa-
gismo e Jardinagem, Grupo 
Solutions, Stalden Contabi-
lidade, Tornoben Usinagens, 
Toledo Advocacia, Vindima 
Comunicação – Agência de 
Propaganda, Willian e Silva 
Corretora. As empresas que 
estiverem interessadas em 
participar do evento, podem 
entrar em contato através da 
página do Facebook: BNI 
Reference ou, procure um 
dos membros participantes e 
adquirir o convite.

BNI realiza o IV Happy Reference para empresários
NEGÓCIOS

50 senhas de segunda a sexta-
-feira para atendimento no mes-
mo dia, das 8h30 às 18h. Aos 
sábados serão 25 senhas para 
atendimento das 8h30 às 13h. 
Nos dias 15 e 16 de dezembro 
a carreta permanecerá no muni-
cípio somente para a realização 
de exames complementares para 
as mulheres que serão chama-
das. Para fazer a mamografia, 
mulheres com idades entre 35 
e 49 anos deverão apresentar o 
pedido médico, cartão SUS e 
RG. Já aquelas com 50 anos ou 
mais deverão apresentar apenas 
documento de identificação e 
cartão SUS, não é necessário 
solicitação médica.

Durante o mês de outubro, 
Indaiatuba contou com um 
caminhão mamamóvel, que per-
correu vários bairros da cidade, e 
foram realizadas cerca de 1.300 
mamografias.



polícia
10A Mais Expressão

Neto tenta matar avó 
no Carlos Aldrovandi
O menor foi apreendido e conduzido a Delegacia de Polícia e responderá por lesão corporal
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Índice de criminalidade de Indaiatuba é um dos 
mais baixos da RMC 

Guarda salva criança 
abandonada em residência

PM prende estelionatário 
tentando trocar cheque no 
valor de 40 mil

REDUÇÃO

ABANDONO

PRISÃO

Vítima foi atingida pela faca em uma de suas mãos

Em Indaiatuba a taxa de homicídio doloso por 100 mil habitantes é de 
apenas 0,83

A Guarda Civil foi co-
municada na tarde de 
terça-feira (21) que 

pelo Bairro Carlos Aldrovan-
di, um neto de 16 anos tentou 
matar a sua própria avó de 50 
anos com uma faca.

De acordo com a Guarda 
Civil que se deslocou rapida-
mente ao local e com a ajuda 
de populares, conseguiram 
deter e apreender o autor das 
facadas. Ainda de acordo com 
informações dos guardas a 
avó estava deitada no sofá, 
quando o neto transtornado 
disse que iria matar seus pais e 

familiares. Foi quando pegou 
uma faca que estava em cima 
da mesa e deu um golpe em di-
reção a avó, que por sorte atin-
giu o sofá. Para se defender a 
avó iniciou uma luta corporal 
com neto, e foi atingida pela 
faca em uma das mão. Ferida 
ela gritou por socorro. 

A senhora foi socorrida pelos 
próprios Guardas ao Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc) onde foi atendida. O 
menor foi apreendido e condu-
zido a Delegacia de Polícia e 
responderá por Lesão Corporal.

Na delegacia o menor 
passou mal e também foi en-
caminhado ao Hospital e após 
foi liberado para a sua família. 

A Secretaria de Segu-
rança Pública do Estado de 
São Paulo divulgou o Índice 
de Criminalidade de janei-
ro a setembro que apontou 
que Indaiatuba obteve uma 
redução de 50% em homicí-
dios; os furtos diminuíram 
4,56%; também teve redução 
de 26,82% nas ocorrências de 
roubos e menos 32,88% em 
furtos e roubos de veículos.  

Os homicídios passaram 
de 4 casos em 2016 para 2 
este ano. O furto e roubo de 
veículos também apresentou 
uma queda significativa de 
222 em 2016 para 149 em 
2017. Contanto apenas com 
o furto de veículos, até setem-

A Guarda Civil de Indaiatu-
ba recebeu um comunicado na 
madrugada de terça-feira, dia 
21, de que havia uma criança 
de 9 anos de idade pedindo so-
corro em uma residência locali-
zada na rua Guarin João Badin, 
no bairro Morada do Sol.

Rapidamente uma viatura 
se deslocou até o local indicado 
e foram informados por vizi-
nhos onde seria a residência.

Os Guardas tiveram difi-
culdades para chegar ao imó-
vel onde estava o garoto que 
passava mal com falta de ar, e 
tiveram que quebrar o cadeado. 
No interior da residência foi 
constatado que não havia nin-
guém com a criança, e foram 

informados que a sua mãe tinha 
saído com alguns amigos. 

Devido a situação do garoto, o 
mesmo foi encaminhado rapida-
mente a Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) onde foi avaliado 
por uma médica e devido o 
quadro clínico grave se iniciou 
um tratamento com medicação. 

O caso foi passado para o 
Conselho Tutelar que compa-
receu ao local e que devido à 
gravidade da situação tomou as 
providências cabíveis e enca-
minhou a criança a um abrigo. 

A mãe compareceu ao UPA 
em estado muito alterado e 
foi orientada a comparecer ao 
Conselho assim que possível 
no dia seguinte.

bro de 2016 foram 153 casos e 
no mesmo período desse ano, 
foram 107 o que significa uma 
redução de 30,07%. O roubo 
de veículos apresentou redu-
ção de 39,13% com 69 casos 
em 2016 e 72 em 2017. 

No Estado de São Paulo a 
taxa por 100 mil habitantes em 
homicídio doloso de janeiro 
a agosto foi de 6,00; já na 
RMC (Região Metropolitana 
de Campinas) a taxa é ainda 
maior, sendo 7,13. Em In-
daiatuba a taxa de homicídio 
doloso por 100 mil habitantes 
é de apenas 0,83. Comparan-
do a Taxa de Roubo por 100 
mil habitantes, o Estado de 
São Paulo está com 864,12; 

a RMC está com 829,61 e 
novamente Indaiatuba abaixo 
com 532,55. Conferindo com 
a Taxa de Furto o Estado de 
São Paulo está com 521,02; 
a RMC com 394,57 e Indaia-
tuba com 146,91. Por fim a 
Taxa de Furto/Roubo de ve-

ículos por 100 mil habitantes 
no Estado de São Paulo é de 
288,04; já na RMC é 323,71 e 
em Indaiatuba somente 62,19. 
Com esses dados Indaiatuba 
é a segunda cidade da RMC 
com os menores índices de 
criminalidade.

A Policia Militar foi acio-
nada para se deslocar a uma 
agencia da Caixa Econômica 
Federal (CEF) na tarde de 
sexta -feira (17) na Avenida 
Francisco de Paula Leite. De 
acordo com informações, os 
militares foram informados 
que no local   havia um homem 
tentando trocar um cheque no 
valor de R$ 40 mil. 

A responsável da folha de 
cheque e dos documentos foi 
localizada e confirmou que se 
tratavam de papéis falsos. O 
homem foi detido e conduzido 
a Delegacia de Polícia, e apre-
sentado os fatos ao Delegado 
de plantão determinou a prisão 
em flagrante do envolvido 
sendo recolhido e ficando a 
disposição da Justiça. 
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Campeonato Brasileiro 
de Ciclismo de pista 
começa no dia 27

PAI EM DOSE DUPLA 2 - Lançamento  -  Comédia  -  Classificação: 12 anos  -  100 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (23)  a  Quarta (29):   16h45  /  21h40
Polo Shopping: Quinta (23)  a  Quarta (29):   19h20
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (23)  a  Quarta (29):   19h15
Polo Shopping: Quinta (23),  Sexta (24),  Segunda (27),  Terça (28)  e  Quarta (29):   16h40  
/  21h50. Sábado (25)  e  Domingo (26):   14h10  /  16h40  /  21h50
..................................................................................................................................................
LOGAN LUCKY - ROUBO EM FAMÍLIA - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate 
após a exibição*  -  Comédia Dramática  -  Classificação 12 anos  -  118 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (28):   19h40. *Atenção: para o Cineclube os ingressos tem preço de 
R$ 12,00 para o público em geral.  Maiores de 60 anos pagam ingresso promocional a R$ 
6,00
..................................................................................................................................................
LIGA DA JUSTIÇA - 2ª semana  -  Aventura / Ação / Ficção  -  Classificação: 12 anos  
-  121 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (23)  a  Domingo (26),  Terça (28)  e  Quarta (29):   15h50  /  
18h40  /  21h20. Segunda (27):   15h50  /  18h40
Polo Shopping: Quinta (23)  a  Quarta (29):   17h15  /  20h30
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (23)  a  Domingo (26),  Terça (28)  e  Quarta (29):   15h00  /  17h45
Segunda Top (27):   15h00  /  17h45  /  21h20
Polo Shopping: Quinta (23)  a  Domingo (26):   16h00  /  18h50  /  20h00. Segunda (27),  
Terça (28)  e  Quarta (29):   16h00  /  18h50
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (23)  a  Quarta (29):   20h30
Polo Shopping: Quinta (23),  Sexta (24),  Segunda (27),  Terça (28)  e  Quarta (29):   21h30
Sábado (25)  e  Domingo (26):   14h30  /  21h30
..................................................................................................................................................
GOSTO SE DISCUTE - 3ª semana  -  Comédia  -  Classificação 12 anos -  81 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (23)  a  Quarta (29):   18h20
..................................................................................................................................................
A MENINA ÍNDIGO - 3ª semana  -  Drama -  Classificação Livre -  99 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (23)  a  Quarta (29):   16h20
..................................................................................................................................................
DEPOIS DAQUELA MONTANHA - 4ª semana  -  Drama  -  Classificação 12 anos 
-  112 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (23)  a  Domingo (26)   e   na Quarta (29):   20h00. Segunda (27):   
não será exibida esta versão. Terça (28):   não haverá sessão deste filme
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Segunda Top (27):   20h00
..................................................................................................................................................
THOR: RAGNAROK - 5ª semana  -  Aventura / Ficção  -  Classificação: 12 anos  -  130 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (23)  a  Domingo (26):   15h00  /  18h05. Segunda (27),  Terça (28)  
e  Quarta (29):   não será exibida esta versão
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (23)  a  Domingo (26):   21h00. Segunda (27),  Terça (28)  e  Quarta 
(29):   20h00
..................................................................................................................................................
BIG PAI, BIG FILHO - 4ª semana  -  Animação / Aventura  -  Classificação livre -  92 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (25)  e  Domingo (26):   13h45. PROMOÇÃO “SESSÃO FAMÍ-
LIA”:  neste filme, ingresso único R$ 6,00 por espectador
..................................................................................................................................................
AS AVENTURAS DO CAPITÃO CUECA - O FILME - 7ª semana  -  Animação / Aventura  
-  Classificação livre -  89 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sábado (25)  e  Domingo (26):   14h30. PROMOÇÃO “SESSÃO 
FAMÍLIA”:  neste filme, ingresso único R$ 6,00 por espectador
..................................................................................................................................................
PICA-PAU - O FILME - 8ª semana  -  Comédia  -  Classificação livre  -  84 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Sábado (25)  e  Domingo (26):   13h50
PROMOÇÃO “SESSÃO FAMÍLIA”:  neste filme, ingresso único R$ 6,00 por espectador
..................................................................................................................................................
UM TIO QUASE PERFEITO
Voltando em cartaz  -  Comédia  -  Classificação livre  -  105 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Sábado (25)  e  Domingo (26):   15h30. PROMOÇÃO “SESSÃO FAMÍ-
LIA”:  neste filme, ingresso único R$ 6,00 por espectador
..................................................................................................................................................

CINEMA

Competição acontecerá entre os dias 27 de novembro e 3 de dezembro

TABELÃO

FINAL

SKATE

Atlético Oliveira e Nova Aliança 
disputarão a final da AIFA

Prefeitura reinaugura pista de skate no dia 03 de dezembro

ARQUIVO- GIULIANO MIRANDA RIC/PMI

Com expectativa de 
reunir cerca de 300 
ciclistas de várias 

partes do país, a Confedera-
ção Brasileira de Ciclismo 
(CBC) anunciou a realização 
do Campeonato Brasileiro de 
Ciclismo de Pista, que aconte-
cerá do dia 27 de novembro a 
3 de dezembro, no Velódromo 
Municipal de Indaiatuba.

O Campeonato Brasileiro 
de Ciclismo de Pista 2017, irá 
adotar uma nova estrutura de 
programação, incluindo em 
uma única competição as ca-
tegorias Elite, Junior, Juvenil 
e Infantojuvenil, todas nos 
gêneros masculino e feminino. 
A experiência já foi testada no 
ciclismo de estrada e está sen-
do estudado a sua permanência 
para as próximas temporadas.

Anteriormente, havia a 
expectativa de que o Brasi-
leiro acontecesse no Rio de 
Janeiro, porém, a expectati-
va não se confirmou, devido 

um incêndio que atingiu o 
Velódromo no Parque Olím-
pico, na Zona Sul do Rio 
de Janeiro. O local, que foi 
usado durante as Olimpíadas 

durante as provas de ciclis-
mo de pista, estava fechado. 
Com o incidente, a prova 
acontecerá pela primeira vez 
em Indaiatuba.

A prova acontecerá 
pela primeira vez em 
Indaiatuba

Amanhã, dia 25, ocorre a 
final da disputa AIFA (18º Cam-
peonato Liga Regional Aifa GR 
Marquinhos) com dois jogos. 
A primeira acontece às 14h20 
entre os times Tênis d Ouro x 
R5. Mais tarde às 16h será a vez 
das equipes Atlético Oliveira x 
Nova Aliança disputarem a taça. 
Ambos os jogos acontecem no 
ginásio Sol-Sol.

A semifinal foi realizada 
no último sábado, dia 18, no 
ginásio Sol-Sol entre os times 
Nova Aliança/XII de Junho x 
União Tribuna. E outra partida 
ocorreu no Carlos Aldrovande 

entre as equipes Atlético Oliveira 
x Skalke Grillos. 

As duas partidas foram muito 
equilibradas terminando empata-
das. Nova Aliança ficou no em-
pate em 3x3 com União Tribuna, 
e Atlético empatou por 1x1 com 
Skalke. Ambos tinham vantagem 
do empate por terem feito melhor 
na campanha na primeira fase.

2° Divisão
Nas semifinais de segundona 

foi marcada por goleadas. O Tênis 
de Ouro venceu por 9x2 do Car-
valhada Futsal. E o R5/Salg Neves 
ganhou do Parque Indaia por 6x2.

Será reinaugurado no dia 
3 de dezembro, a partir das 
9h30 a Pista de Skate do 
Parque Ecológico. A equipe 
da Secretaria de Obras e 
Vias Públicas trabalha na 
finalização dos serviços de 
pintura do espaço que foi 
todo remodelado. Entre as 
atrações de inauguração 
estão um campeonato de 
Best-trick e apresentações 
de bandas e DJ.

Além de remodelar o 
espaço, a Prefeitura também 
instalou ao lado da entrada 
da Pista, meia quadra de 
basquete nos moldes dos 
parques americanos, e uma 

Academia ao Ar Livre, que 
era um pedido da população 
do bairro.

O projeto de reforma 
do espaço foi direcionado 
para a segmentação da área 
com o objetivo de atender 
as categorias iniciante, in-
termediária e avançada. Os 
serviços realizados no local 
incluíram a correção de al-
guns problemas nos halfs 
existentes e a montagem de 
novas rampas, além do refor-
ço na iluminação e a reforma 
dos banheiros.

Esse era um compromis-
so assumido pelo prefeito 
Nilson Gaspar com os pra-

ticantes do esporte. “Essa 
Pista foi inaugurada há mais 
de doze anos e mesmo já 
tendo passado por reade-
quações anteriormente, as 
melhorias são necessárias 
para que esse esporte seja 
praticado com mais quali-
dade e, principalmente, com 
mais segurança”, justificou o 
prefeito. “Essa foi uma pri-
meira etapa de reformas e já 

temos projetos futuros para 
complementar esse espaço”, 
acrescentou.

A Pista de Skate foi inau-
gurada em 2004 pelo prefeito 
Reinaldo Nogueira (PMDB), 
e em 2011 passou por mu-
danças para adequá-la aos 
campeonatos profissionais 
da época, que incluiu a re-
cuperação de todo o piso e 
mudanças no half.

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

Final, amanhã dia 25, na Sol-Sol
Horário   Time                                                            Divisão
14h20       Tênis de Ouro Futsal  x R5/Salg Neves             2°
16h00       At. Oliveira/C. Carnes S. Lorenzo x N.A XVII de Junho   1°

Copa Kokada
Rodada, domingo dia 26
Horário        Campo                Time
9h00              Vale Verde         3 Estrelas X Resenha FC
9h00               Osan         Estrela Dourada X A Grande Família
11h00            Osan           Operário X  Ipiranga
11h00           Vale Verde     Vale Verde    X   Mastiga Samba / CDHU
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cultura e lazer

Baile do Hawaii acontece 
amanhã no Clube 9
Evento terá início a partir das 22 horas; ingressos ainda estão à venda
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Mangueira e Xande de Pilares são atrações do 
Feijão Com Samba 2018

IC

Horóscopo de 24 a 30/11 Por Alex Costa Guimarães

Estas semanas prometem ensinar ao ariano como lidar com os 
outros, como enfrentar pessoas com opiniões bem diferentes 
daquelas em que acredita,  e ter que se manter nas suas deci-
sões pessoais. E tudo isso sem criar confusão no ambiente... 
(difícil né? mas não impossível). Grandes oportunidades vêm 
desse aprendizado, não perca essa oportunidade.

Estas semanas prometem trazer momentos de grande e 
intensa mudança na vida do Taurino: suas emoções podem 
ficar a flor da pele por uns dias, ocorrem desejos de mudar 
maneira de se vestir, quer modificar sua aparência, e sua 
família estará sendo um grande ponto de mudanças.

Semana intensa que pede ao geminiano 
uma maturidade em lidar com os relacionamentos familiares 
e sociais. Provavelmente estará pisando em ovos pra lidar 
com cônjuge, sócio comercial, e com os outros na vida so-
cial. Será exigido uma preocupação pra lidar com posturas 
que teve anteriormente e que agora precisam ser retiradas 
ou organizadas em sua vida.

É importante organizar sua mente, sua maneira de falar (mui-
tos problemas podem vir daí). Será exigido seriedade em seus 
objetivos de vida, em seus projetos de vida, suas raízes e seu 
passado precisam de organização dentro de sua estrutura de 
vida atual,  Seja mais racional e focado em desenvolver-se 
através dos seus esforços pessoais.

O Leonino pode ter prazer vindo de sua profissão, ou sua 
mente estará em fase de expansão, seus desejos de prazer e 
diversão estarão acentuados nessa fase, mas também permi-
tirá que se reconheça ou veja partes de si em tudo o que fizer 
nessas semanas.

Os prazeres para o virginiano estão em uma 
fase baixa, mas ao mesmo tempo, existe a uma energia que 
força o nativo a criar suas bases de sustentação na vida de 
forma renovada. Isso quer dizer para alguns que um novo 
relacionamento ocorre, outros tem mudanças dentro de casa, 
outros mudam de casa, enfim, estará ocorrendo fatos que tem 
a ver com sua estabilidade pessoal. 

Unir seu lado espiritual com sua vida material pode ser o 
desafio para muitos librianos por estes dias. Vai precisa lidar 
com a visão das outras pessoas, e a diminuir sua irritação, pois 
corre o risco de sofrer acidente ou sofrer cirurgia indesejável 
por excesso de irritabilidade. Mente expandindo, cuidado com 
o que pensa.

Seu trabalho e as sociedades que tiver estarão trazendo ganhos e 
oportunidades financeiras, mas apesar disso, corre o risco de ter 
parceiros que demandam cuidados. É importante ter cuidados 
com documentos. As principais dificuldades nesse momento 
será ter que lidar com a diplomacia nos relacionamentos. 

Para quem já fez aniversário, um certo peso na alma parece ter 
diminuído, mas ainda persiste a sensação de solidão e isso pode 
perdurar por mais tempo. Sua maneira de se expressar está em 
renovação, é exigido seriedade no que fala, conhecimento e 
boa interpretação em sua expressão pessoal, seja de ideias ou 
de opiniões. 

Muitos setores em sua vida estão passando por uma espirituali-
zação e isso pode ser confuso neste momento, mas no fundo será 
libertador: seu trabalho, sua maneira de organizar seu ambiente, 
as reformas que precisam ser realizadas, você não terá controle 
sobre elas, o conhecimento sobre si mesmo, sua filosofia de vida 
e religiosidade também sofrem uma espiritualização.

O aquariano sente um pouco perdido em seus projetos, mas 
ao mesmo tempo sente que tem que fazer algo diferente. Sua 
mente pede que renove suas ideias que veja novas situações, 
que pense fora do quadrado comum de raciocínio. A forma 
como organiza sua vida é um dos projetos para esse momento.

Ter equilíbrio em suas contas e nas contas nas quais você 
gerencia é um forte objetivo para estas semanas. Seu racio-
cínio estará muito forte, mas deve ser menos emocional e 
mais racional com os aspectos que surgirem nesse momento 
em usa vida.

O Baile  do Hawaii 
acontece amanhã, 
dia 25, a partir das 

22 horas no Clube 9 de 
Julho. Os ingressos ainda 
estão à venda, de acordo 
com a disponibilidade, no 
valor de R$ 70 (inteira) e 
R$ 35 (meia-entrada), além 
do valor da taxa de consu-
mação de R$ 30. 

A edição 2017 conta com 
diversas atrações e com am-
biente repaginado. A novida-
de, neste ano, será o layout 
do Parque Aquático inferior e 
uma decoração multicolorida 
que celebra beleza e essência 
da natureza. Além disso, a 
área inferior ganhará um palco 
mais jovial com dois níveis de 
elevação, local onde estarão 
os DJ Rodrigo Bramucci e DJ 
Dany, além da banda HSe7e. 

Já no Parque Aquático 
Superior a animação musical 
ficará a cargo da banda Santa 
Esmeralda, com um repertó-
rio que permeia pelos mais 
variados ritmos musicais, 

proporcionando ao público 
uma viagem no tempo, res-
gatando desde os clássicos 
nacionais e internacionais até 
as canções que fazem sucesso 
na atualidade.

Além disso, a decoração 
contará com borboletas, 
folhagens, penas e plantas 
que são alguns dos elemen-
tos que enfeitarão os dois 
ambientes da festa, acom-

panhados de uma decoração 
que terá o neon como um 
grande aliado. Para que o 
ambiente fique com o clima 
ainda mais alegre, filtros 
dos sonhos, que são amule-
tos típicos da cultura indíge-
na norte-americana capazes 
de purificar as energias e 
trazer sabedoria e sorte, 
também estarão dispostos 
nos ambientes.

No cardápio do Baile do 
Hawaii 2017, frutas da estação 
estarão disponíveis em diversos 
pontos estratégicos, juntamente 
com o menu de sorvetes da mar-
ca Saint Luiger, que contempla-
rá opções como Gigaton Avelã, 
Brigadeiro, Le Cône Crocante, 
sorvetes de frutas e massa, 
além de porções individuais 
de açaí que poderão ser incre-
mentadas com granola e frutas.

Tradicional Baile do Hawaii acontece amanhã 
no complexo do Parque Aquático do Clube 9

A festa de lançamento do Feijão Com Samba 2018 teve apresentação 
da Bateria Classe A e o show das mulatas que encantaram o público

O G.R.E.S Estação Primei-
ra de Mangueira e o cantor e 
sambista, Xande de Pilares, 
ex-vocalista do grupo Reve-
lação, são as duas principais 
atrações do 16º Feijão Com 
Samba, maior evento pré-car-
naval de Indaiatuba e região 
que o Indaiatuba Clube realiza 
no próximo dia 14 de janeiro 
de 2018, a partir das 12h.

A confirmação da data, 
atrações e outros detalhes do 
Feijão foi feita na tarde do 
domingo, dia 19 de novembro, 
durante a festa de lançamento 
que reuniu associados e con-
vidados em um evento que 
preparou o público com shows 
do grupo Pintou o Samba, 
Bateria Classe A e mulatas.

Responsável pela organi-
zação, o diretor social, Paulo 
Finatti, revelou que além da 
Mangueira e do Xande, tam-
bém estão confirmadas para 
o Feijão 2018 as cantoras e 
sambistas, Carolina Soares, 
uma das vozes mais conheci-
das da noite paulistana, sendo 

atração do palco principal do 
Bar Brahma, em São Paulo, 
por mais de 10 anos, e Juliana 
Alves, artista indaiatubana 
que vem se destacando no 
cenário da música.

O cardápio para o dia do 
evento, com a já tradicional e 
deliciosa feijoada, será mais 
uma vez de responsabilidade 
do Buffet e Restaurante Vero-
na, que irá servir as diversas 
opções com todos os acompa-
nhamentos que fazem parte do 

cardápio.
As entradas individuais e 

mesas fechadas para a festa 
serão vendidas somente na 
Secretaria Social do IC. In-
formações e reservas pelo 
telefone (19) 3834-2399.

Destaques
Uma das escolas de sam-

ba mais famosas do Brasil, 
a Mangueira é dona de 19 
títulos do Carnaval do Rio 
de Janeiro, e vai trazer para o 

palco do Indaiatuba Clube o 
samba-enredo "Com dinheiro 
ou sem dinheiro, eu brinco!", 
que protesta contra a decisão 
tomada pelo atual prefeito do 
Rio em não auxiliar financei-
ramente as escolas de samba 
para o desfile do próximo ano.

Considerado um dos gran-
des nomes da atual geração 
do samba e pagode do país, 
Xande de Pilares foi, por mais 
de duas décadas, o principal 
nome do Grupo Revelação, 
reconhecido como um dos 
maiores grupos do gênero. Em 
2014, o cantor decidiu iniciar 
carreira solo e já gravou o CD 
"Perseverança".

Carinhosamente chamada 
de "A sereia do samba", Ca-
rolina Soares é considerada 
uma das grandes revelações 
do samba brasileiro. Em seu 
último disco "Audácia", con-
tou com participações espe-
ciais de consagrados nomes da 
música brasileira, como Zeca 
Pagodinho, Jorge Aragão, 
Dudu Nobre e Daniel Jobim.
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O Clube 9 de Julho foi um dos homenageados no dia 16 em 
evento realizado pela Câmara Municipal de Indaiatuba, que tem 
como objetivo prestigiar o trabalho desenvolvido na área de es-
portes por clubes, academias e entidades do município. Na foto, o 
professor de Muay Thai Gustavo Erak; Josley Munhoz, treinador 
de Futsal; diretor de esportes, Donizetti Bonani; Fábio Geraldo, 
professor de Futsal; Sérgio Honda, professor de Judô; Ary Dantas, 
tenista que ocupa a 1ª colocação no ranking de campeonatos da 
modalidade do Clube e a coordenadora da área, Catarina Barnabé.

O G.R.E.S Estação Primeira de Mangueira e o cantor e sam-
bista, Xande de Pilares, ex-vocalista do grupo Revelação, são as 
duas principais atrações do 16º Feijão Com Samba, maior evento 
pré-carnaval de Indaiatuba e região que o Indaiatuba Clube realiza 
no próximo dia 14 de janeiro de 2018, a partir das 12h. O cardápio 
para o dia do evento, com a já tradicional e deliciosa feijoada, será 
mais uma vez de responsabilidade do Buffet e Restaurante Verona, 
que irá servir as diversas opções com todos os acompanhamentos 
que fazem parte do cardápio. As entradas individuais e mesas 
fechadas para a festa serão vendidas somente na Secretaria Social 
do IC. Informações e reservas pelo telefone (19) 3834-2399.

Na noite do dia 17/11, na Sede Social do Indaiatuba Clube, 
aconteceu o jantar de aniversário de 30 anos da AESCI (Associa-
ção das Empresas de Serviços Contábeis de Indaiatuba). Também 
no mesmo evento, comemorou-se a posse da nova diretoria da 
entidade, onde sai o Presidente Sérgio Agostini, e entra novamen-
te o Presidente Sérgio Batista, ambos amigos, e com o mesmo 
pensamento em fazer da AESCI uma continuidade de exemplo 
de uma associação de classe, que vem fazendo um serviço de 
primeira qualidade, e sei que Sérgio B. vai continuar; um dos 
exemplos é: patrocínio junto a Secretaria de Saúde da Prefeitura 
de Indaiatuba em apoio na execução de cirurgias vasculares. 
Parabéns meninos/homens, e que por um grande acaso são meus 
amigos mais queridos, tenho orgulho de ser amigos desses dois.

Pelas mãos de Kleber Patrício, aconteceu no dia 20/11, o Café da manhã, para a abertura do 
Bazar de Natal da Volacc na “Cor de Café”.

Gilles 
Mourier 

está rece-
bendo esta 

semana, 
alguns con-

vidados e 
amigos para 

apresentar 
o cardápio 

do Festi-
val “Vive 
La Mer”, 
do seu Le 

Triskell 
Bistrô.

Na noite do dia 21/11/2017, foi fundado o mais novo clube 
de Rotary da cidade de Salto, o Rorary Club de Salto Estaiada. 
Com um belo jantar festivo, e com a presença maciça de vários 
clubes de Rotary da região.

No domingo dia 19/11, aconteceu o Aniversário de meu 
irmão Francisco, meu sobrinho Gabriel, filho de meus primos 
Roberto e Nadine, e da prima de minha cunhada Anabel, Sil-
vana! Comemorado na chácara da família Marino.

Na segunda-feira dia 20/11, quem foi fazer um som mais 
que especial na Margot Casa de Chá foi a pianista Janice Pezoa 
de Campinas. Pianista renomada, com uma carreira brilhante 
dentro e fora do Brasil. Janice veio acompanhada do baterista 
Pablo Andres Pezoa Salas e com um repertório recheado de Jazz 
instrumental e intercalado com alguns cantados. Tudo muito 
delicioso, tanto como a guloseimas servidas na casa. Casa cheia 
e com gente bonita, parabéns meninas por esta noite linda.
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Cortina

Grenelle Gastro Pub vale a pena conhecer

Center Noivas - Coleção Bromélia Nova Coleção

Para decorar sua casa, lembre-se sempre da Adelaide Decorações. 
Oferece o que há de melhor e mais moderno em cortinas, persianas, 
papel de parede, colcha sob medida, almofadas, pisos laminados, 
vinílicos e tapetes. Atende diariamente no horário comercial e aos 
sábados com hora marcada. Pagamento com cartão e pode ser 
dividido em 5 vezes com cheque ou boleto. Faça um orçamento sem 
compromisso. Informe-se no 3894-4638/9.9763-2829. 

Restaurante Caipirão

Entradinhas e saladas Moda Gestante

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

A nova coleção Verão é inspirada numa flor muito presente na 
Mata Atlântica, a Bromélia. Paraíso das Noivas, uma coleção 
maravilhosa da Center Noivas com muita renda e transparência, 
com detalhes incríveis que fazem toda diferença. Tecidos nobre 
e caimento impecável. Uma coleção que vai encantar as futuras 
noivas. Não deixe de conferir também a divina coleção moda festa, 
longos e curtos que a loja acaba de receber na opção venda e 
aluguel. Essa você não pode perder, tem que passar na loja para 
conferir de perto. Demais! WhattsApp 9.9540-8836 e 3875-1760.

Não perca o tão famoso rodízio de mini burgers que está fazendo o 
maior sucesso, com 5 sabores do melhor hambúrguer artesanal em 
versões mini A VONTADE e fritas para se esbaldar por R$ 39,90 por 
pessoa, toda quinta-feira a partir das 18h. Convide seus amigos para 
bater papo e saborear essas delícias. Vale ressaltar que diariamente 
no almoço 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 o Salmão Burguer com salmão, 
cream cheese, raspas de limão, alface no delicioso pão de brioche. 
Sábado com música ao vivo, com pop e rock clássico. Vale a pena 
conferir na Avenida Conceição, 250 - Fone: 2516-1289. Bom demais!

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

Quer um almoço mais saudável? Peça as entradas e saladas da Casa 
da Esfiha, que além de serem super leves, têm o sabor incomparável 
da culinária tradicional árabe.

Todo mês a Sempre Linda Moda Fashion sorteia um vale presente 
para a cliente que faz o check-in. E a sorteada do mês de outubro foi a 
Naiara. Faça como ela, confira a nova coleção verão compre a roupa dos 
seus sonhos, faça seu check-in e quem sabe você não será a próxima 
sortuda. Confira as novidades em nossas redes sociais. R. Bernardino 
de Campos, 564 - Centro - Telefone: (19) 2516-1611

A nova coleção verão da Luck Chic está maravilhosa. Vestidos super 
diferenciados inclusive moda evangélica. Aproveite, pois além dos 15% 
off, você ganhará mais descontos especiais. Você não pode perder essa! 
Rua 24 de Maio, 1320 - Fone: 3875-0186 

Roberto, Fábio e Ricardo

Fábio, Ricardo, Nilman e Clarício

Colegas da Unilever Thiago, Alexandra, Valéria, Caio, Nádia, 
Andressa e Jaime

Teco da proprietária Andreia após consulta 
com a doutora Sueli Midori, banho e tosa com 
Darik na Clínica Veterinária Bicho Amigo

A nova coleção 
verão moda 
gestante da Bella 
e Mamãe acaba 
de chegar e você 
já pode comprar o 
seu vestido para 
as festas de final 
de ano. Excelente 
preço. Vá conferir 
na Rua Vinte e 
Quatro de Maio, 
1364 - Fone: 
3801-6233
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Com o passar dos anos a evolução dos vinhos são constantes, alguns produtores de olho no 
valor agregado ao seu exemplar vinho tem como finalidade fazer um vinho ícone e com a 
passagem por barricas de carvalho de 1° uso, digam-se de passagem, hoje as melhores barricas 
são francesas e americanas.
Desta forma um vinho com passagem por barrica ou que atente a legislação local sempre será 
um vinho apropriadamente destinado aos apreciadores. 
Mas entendemos que um vinho que permanece um bom período na barrica de carvalho com 
certeza será um vinho de estrutura e de boa complexidade aromática além de ser um vinho 
macio e elegante.
Além da extração de componentes da madeira (como aromas, sabores e taninos), os micro-poros 
do carvalho permitem uma lenta entrada de oxigênio para dentro da barrica, ajudando a integrar 
e a arredondar os taninos e a acidez do vinho. É através deste processo que os aromas evoluem. 
A lenta oxidação faz os taninos se polimerizarem tornando o vinho mais macio, e também 
diminui a sua acidez.
O estágio em carvalho também passa outros aromas  interessantes ao vinho que lá estagia (Bau-
nilha, especiarias, caramelo, coco, café torrado e chocolate). 
É por esta razão que o tipo de madeira escolhido é de extrema importância no resultado final 
que se pretende dar ao vinho. 
E todo este processo que leva meses é acompanhado por um Enólogo de plantão diariamente 
degustando e acompanhado a evolução daquele vinho. 
 Mas destacamos que a barrica de carvalho não pode tirar as melhores características do vinho 
e sim, potencializá-las. A barrica de carvalho tem como função melhorar o amadurecimento do 
vinho, polimerizar os taninos e assim passa a ser um complemento para o vinho. 
Para alguns iniciantes ao mundo do vinho, até acham que é uma regra pedir vinhos amadeirado, 
barricado ou até mesmo mencionam a frase``Eu gosto de vinho com madeira´´. 
Pois talvez acreditem que a madeira é vista como status para o vinho.
Quero deixar claro que não sou contra o usa de barricas de carvalho no vinho, desde que não 
influencie nas características do vinho, pois o uso em excesso de madeiras em vinhos faz com 
que todos os vinhos mesmos sendo de uvas diferentes passam a possuir os mesmos sabores ou 
chamados de vinhos maquiados.
Lembro-lhes que vinho é proveniente de frutas, a uva e, portanto seus aromas são frutados de 
acordo como o solo e a variedades das uvas e não de lenha ou carvão queimado. 
Barricas de carvalho são caríssimas e podem ser usadas por pouco tempo, com isso surgiu uma  
alternativa mais barata que são as lascas de carvalho e assim é obvio que os vinhos mais baratos 
não tenham a mínima possibilidade de passagem por barricas de 225 litros. 
Hoje, a grande maioria dos vinhos de baixo custo e de giro rápido que encontramos em promoções 
são vinho que não há passagem por barricas de carvalho e sim da madeira com passagem por vinho.
Como se dá isso? 
Já ouviu a expressão vinho com chip de madeira?
Sim, os chips de madeiras são os restos de madeiras da fabricação de barricas de carvalhos como 
lascas, pó e serragens e que hoje são aproveitadas dentro dos vinhos jovens para esconder seus 
defeitos e deixar aquele gosto sobressalente de madeira. E esta pratica é somente autorizada em 
alguns países. Não faz mal a saúde, mas é uma medida paliativa para baixar custos em um vinho, 
criar aromas de madeiras similares aos grandes vinhos mundiais, mas com um baixo custo.   
Pois é digno de nota que muitos vinhos de safras recentes com gosto amadeirados são vinho 
maquiado que se colocou a madeira na frente do vinho pra mascarar o seu o seu defeito. 
Acho que a presença de madeira no vinho tem uma importância muito grande, porém o exagero 
ultrapassa os limites do é aceitável. 
Não se deve colocar madeira em excesso em vinhos que não tem a mínima estrutura para suportar 
uma passagem por barricas.

Mas para que serve a madeira no vinho?

Na Antiguidade os vinhos eram conservados em ânforas de barro, porém esse era um artefato 
muito pesado e frágil. Aos poucos se descobriu que era mais fácil de transportar os vinhos em 

barricas de madeira, e devemos essa descoberta aos celtas, in-
ventores do barril, que transportavam o vinho em recipientes de 
madeira. Após as suas longas viagens, o vinho ia adquirindo um 
gosto e aromas cativantes, fruto do estágio em madeira, processo 
esse que se foi aprimorando até aos nossos dias.
Apesar de muitas madeiras terem sido usadas para amadurecer 
vinhos, chegou-se a conclusão que a melhor madeira para o 
vinho era o carvalho. 
Mas não percamos o foco que é desfrutar de vinhos jovens fruta-
dos, mas se for um vinho ícone não problema ter passagem por 
barricas desde que seja um grande vinho robusto e estruturado. 
E digo sempre que o melhor vinho é aquele que você gosta e 
seja feliz!  

Bom, quaisquer dúvidas ou sugestões nos contatem por e-mal: 
contato@trattoriadovinho.com.br

Vinho com madeira ou madeira no vinho?

Empório Café & Arte

O Vinho da semana e este Vinho Tinto Pedro Carvalho 
Tinto Reserva 2008 português da região do Douro e tem 
12 meses de estágio em barricas de carvalho francês

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

É um vinho de um pequeno produtor e que leva o nome do Enólogo o Pedro 
Carvalho. 
As suas Uvas são: Tinta Roriz e Touriga Nacional
Corpo: Encorpado
Harmonização: Carnes vermelhas, massas e queijos.
Nota de degustação 
Este vinho tinto português apresenta coloração rubi, com aromas de cacau e café.
Ao agitar o copo aparecem aromas frescos de ameixa vermelha, cereja e cassis.
Em boca se mostra um vinho encorpado, fresco, frutado, elegante, taninos 
presentes de excelente retrogosto com notas de chocolate.
Para acompanhar este delicioso vinho opte por carnes vermelhas.

Joana, Tatiana, Lidiane e Nayara no Restaurante Via Brasil

Sandra, cliente assídua da Big House

Rogerio e Laura Roncolato no Restaurante Via Brasil

Cliente do Grenelle GastroPub

Unimos num único espaço uma cafeteria e atelier de pintura com exposição e venda de obras de arte.
Para isso criamos um ambiente acolhedor onde oferecemos cafés especiais vindos do Cerrado Mineiro, salgados e doces 
diferenciados e de alta qualidade, bolos caseiros sempre fresquinhos, além das bebidas feitas de café para você se deliciar!!!!
“Um lugar único para aquela pausa do dia.... Para encontrar e fazer novos amigos... “  Venha nos visitar!!!!
Aberto de segunda à sábado das 10:00 as 19:00 horas. Rua Don Idelfonso Sthele, 406 – Cidade Nova
Facebook:  Empório Café & Arte | Facebook: Atelier Cláudia Vieira | Instagram : emporioartecafe | Instagram: claudiavieira_artes

Mais um clássico cristalizado por Carlinhos Polimentos com 
Raphael Pires

Leandro, Lidiane, Fred e Paola no Restaurante Via Brasil
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Idelma e Duilio

SP Conservação Patrimonial, Empresa prestadora de 
serviços no Condomínio Vila Rica

Sirlene, colaboradora da 
Atento comemorou mais um 
ano de vida dia 23. Parabéns!

Renata, colaboradora da 
Atento comemorou mais um 
ano de vida dia 21. Parabéns!

Profª Flávia e alunos do Ensino Fundamental II apresentaram 
um coral na VI Feira Cultural do Colégio Meta

Professora Beth com a aluna 
do 4º ano Heloísa no evento 
dedicado às artes do Objetivo

Prof. Luiz Carlos e alunos do 8º Ano na VI Feira Cultural do 
Colégio Meta

Marcelo da MB Móveis Planejados faz os melhores projetos 
em móveis planejados com materiais de qualidade para você 
realizar seu sonho. Faça um orçamento 3935-3246

João Pedro Guidetti e 
Guilherme Covo na Feira do 
Conhecimento do Objetivo

Jantar em comemoração 
ao Dia do Cirurgião-
Dentista da APCD Regional 
de Indaiatuba. Silvia Cervo 
Martinez presidente da 
regional, Custódio Tavares 
Dias Neto diretor dep. 
de saúde de Indaiatuba, 
diretor científico da regional 
e Dentista Homenageado 
com o  P rem io  D r . 
Guilherme Cibim e Claudio 
Yukio Miyake presidente do 
CROSP

Caue, Carlos Eduardo, Guilherme, Gustavo Araujo, Vinicius 
e Gustavo Munaro no Colégio Montreal

Campos e Vasconcellos - Assessoria Jurídica do 
Condomínio Vila Rica

Alunos do 4º ano no intervalo do Colégio Montreal

Alunos em aula super divertida com a Tia Fer no Colégio Alves 
de Oliveira. Ligue 3328-0115 e se informe das matrículas de 2018

Adriano Geist da G7 CrossFit e Daniela Watanabe, a 5ª mulher 
mais condicionada no mundo e a primeira brasileira a representar 
o país na fase mundial do principal campeonato de CrossFit, se 
encontraram na Conexão Crossfit que acorreu no Rio de Janeiro

Alunos do Colégio Episteme na premiação da Gincana do 
Bem 2017
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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

Centro – SL00323
Salão c/ 30M² E 01 Wc.
R$ 1.100,00 IPTU INCLUSO 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

ÓTIMO SALÃO. SL00343
600 M², na av visconde de Indaiatuba 
com estacionamento para 11 veículos  
R$ 12.000,00 + IPTU

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

CENTRO, RUA 05 DE JULHO. CA02904 
01 DORM, COZINHA 01 WC E QUINTAL. 
GARAGEM P/ MOTO. 
R$ 600,00 + 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

MORADAS DE ITAICI CC00034
02 dorm, sala, cozinha, 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 

JD PRIMAVERA CA03012 
03 DORM (1SUÍTE), SALA, WC, COZINHA 
COM ARMÁRIOS, A.S, E GARAGEM 
COBERTA P/ 02 AUTOS. 
R$ 1500,00 + IPTU

VILA AVAÍ  CA03010 
02 DORM COM ARMÁRIOS, (1 SUÍTE), 
AMPLA SALA, COZINHA COM ARMÁ-
RIOS, 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

CASA EM COND. VISTA VERDE  
CC00054
SOBRADO. 03 DORM (1SUÍTE C CLOSET 
E TERRAÇO), TODOS OS QUARTOS 
COM SACADA, COZINHA AMERICANA 
COM ARMARIOS, AQUECIMENTO 
SOLAR.
02 VAGAS
R$2600,00 + COND + IPTU

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 + Cond. R$ 100,00 + IPTU.

Cecap –AP00834
02 dormitórios, Wc, sala, cozinha, área de 
serviço, 01 vaga coberta
R$ 1.000,00 ( Incluso cond. 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 + Cond. R$ 280,00 + IPTU 
R$ 80,00

Apartamento Centro AP00854 
02 dormitórios com armários (01 suíte), 
sala 02 ambientes, wc, cozinha com 
armários, A.S. 01 vaga. ( cond com piscina 
e salão de festa)
R$1.300,00 + Cond + IPTU

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

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

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

VENDA- APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jd.Santiago– AP00835
02 dormitórios, sala, cozinha, área de 
serviço, Wc, 02 vagas
R$ 240.000,00

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

Jd. Pau Preto – AP00806
03 dormitórios, sala, cozinha, área de 
serviço, Wc, 01 vaga 
R$ 250.000,00 (Incluso cond. e IPTU)

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

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

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

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

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

Cecap- AP00833
03 Dormitórios (1 suíte) sala 02 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 plane-
jados nos 3 dormitórios, ar condicionado 
na suíte, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, Wc, área gourmet.
R$385.000,00

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

VENDA - CHÁCARAS

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

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

VENDA -TERRENOS 

OPORTUNIDADE!
Jd. Império (Vila Paraty) – TR00799 
150m² preço de lançamento. 
R$89.990,00

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

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

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

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

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

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

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

Vila Suíça – CA 02975
03 dormitórios (01 suíte), sala ampla, 
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 ambien-
tes, cozinha, área de serviço, área gourmet 
com piscina, 04 vagas.
R$810.000,00

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

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

Res. Beira da Mata – CC00047
 Piso Superior: 03 dormitórios (01 suíte), 
Wc,
Piso Inferior: 01 suíte, sala ampla, cozinha 
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 ambientes, 
escritório, copa, cozinha, despensa, 
lavanderia, vaga 06 carros, área de lazer 
com salão de festa, quadra de tênis, sala 
de ginástica, campo de futebol e área de 
recreação infantil (aceita permuta por apar-
tamento ou casa térrea em cond. Fechado) 
R$ 1.350.000,00
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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.553 – JD ALICE – R$200 MIL – 2dorms com ae, sala, coz 
planejada, wc com ae, 1 vaga de garagem

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$95 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.753 – OLHO D’ÁGUA – R$140 MIL – 1000m²
CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dorms, coz, wc, varanda, 
1 vaga de garagem coberta, pomar, cercado com alambrado.
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
JD.MORADA DO SOL –R$600,00 – dorm, sala, coz, wc
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
CIDADE NOVA – R$700,00 – dorm, sala, coz, wc, quintal, sem gar.

VL.FURLAN – R$750,00 – dorm, sala, coz, wc, sem garagem
VL.MERCEDES – R$750,00 – 2dorms, sala, coz, wc, entrada 
de carro.
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.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.PRIMAVERA – R$1200,00 – 2dorms(1st), sala, coz com ae, 
wc, lavanderia
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)
CIDADE NOVA – R$2500,00 – 3 dorms, (1st), sala de estar e 
jantar, coz, wc, varanda gourmet, 2 vagas de garagem coberta

SALÃO

CIDADE NOVA – R$500,00 – 36m², mezanino com pia e wc
JD.MORADA DO SOL – R$640,00 – 45m², WC
CENTRO – R$600,00 – 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$1200,00 -  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 privativo, 
1 vaga de garagem, no edifico : elevador, escadas, serviço de lim-
peza, portaria virtual, monitoramento 24h, WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m², 2wc, coz
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – sala para área de saúde 
c/wc privativo, incluso água, luz, IPTU, ar cond., lixo branco.
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m², 2wc, 1 vaga de garage, 
sacada, ar condicionado, montado para estetica
VL.CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 46m², 2wc, 1 vaga de gar.

TERRENOS

VL.HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra
JD.SANTIAGO– R$2800,00 – 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

OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM TURIM. CASA 
ESPETACULAR!! DE R$320.000,00 EM OFERTA 
SOMENTE PARA ESTA SEMANA POR R$260.000,00 
03 DORMITÓRIOS, SUITE, CHURRASQUEIRA, GA-
RAGEM COM PORTÃO ELETRONICO, FINO ACABA-
MENTO EM LOTE DE 150M2. CORRA!!
OFERTA INACREDITÁVEL!!!! MORADA DO SOL 
PROXIMO AO PQ. ECOLÓGICO.03 DORMITÓRIOS 
(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- LAVANDERIA, 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!!
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 PAVIMENTOS E 
OUTRA EM ÚNICO. IDEAL PARA LOCAÇÃO. PARA 
VENDER URGENTE!! APENAS: R$150.000,00(OFER-
TA VALIDA APENAS PARA OS PROXIMOS 30 DIAS) 
OFERTA INACREDITÁVEL!!!! NAIR MARIA EM SAL-
TO SP, PRÓXIMO A COBREQ, EM LOTE DE 180M2 
04 COMODOS E ENTRADA PARA AUTOS, APENAS: 
R$200.000, ESTUDA 50% DE ENTRADA 60 x R$1650,00 
DIRETO COM O PROPRIETÁRIO.VÁ ZUNINDO!!!!

APARTAMENTO VENDE-SE

APARTAMENTO NO COND. VILLA DAS PRAÇAS, 
PORT.24 HS.COM 02 DORM –SALA-COZINHA-W-
C-LAVANDERIA E 01 VAGA DE GARA. COBERTA-
-ELEVADOR, SALÃO DE FESTAS, MOVEIS PLANE-
JADOS-LINDO!! R$225.000,00 AC.FINANCIAMENTO. 
TEL:19-3017-2608/99762-7997/3935-3294

SÍTIOS VENDE-SE

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 
DORMITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARANDADA, 
GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE CULTURA, BOSQUE, 
ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES COM PEIXES ABAS-
TECIDO 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.ES-
TUDA ENTRADA + PARCELAMENTO. F=19-3017-
2608/99762-7997/3935-3294

TERRENO VENDE-SE

PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA RUA) 
150M2 – PLANÍSSIMO – R$1000,00P/ M2 -ESCRI-
TURADO. F=19-3017-2608/99762-7997/3935-3294

ALUGA-SE CASAS

JD.MORADA DO SOL (ANT-50):02 DORM.-SALS 
-COZ. –WC – LAV – GARAGEM R$ 1.100,00 + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-58): PAV . SUP. 02 
DORM.-SALS -COZ. –WC – LAV – SACADA R$ 
800,00 + IPTU
JD. MORADA DO SOL (ANT-76) 02 DORM–SALA 
-COZ. –WC – LAV – GARAGEM R$ 1.000,00  + IPTU

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 98271-6141

OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! JARDIM 
TURIM. CASA 
ESPETACULAR!! 
DE R$320.000,00 
EM OFERTA 
SOMENTE PARA 
ESTA SEMANA 
POR R$260.000,00 
03 DORMITÓRIOS, 
SUITE, CHUR-
RASQUEIRA, 
GARAGEM COM 
PORTÃO ELE-
TRONICO, FINO 
ACABAMENTO EM 
LOTE DE 150M2. 
F=3017-2608/99762-
7997/3935-3294 
CORRA!!

JD.COLONIAL, 02 DORMITÓRIOS SALA X COZINHA 
AMERICANA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, 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-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-80). 01 DORM. 
-COZ. –WC – LAV – GARAGEM R$ 650,00 + 
IPTU 
JD.MORADA DO SOL (ANT-82). 02 DORM.-SA-
LA -COZ. -–WC – LAV – GARAGEM R$ 900,00 
JD.MORADA DO SOL (ANT-82). 01 DORM.-SA-
LA -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.-SA-
LA -COZ. -–WC – LAV – GARAGEM R$ 1.000,00 
JD.MORADA DO SOL (ANT-87). 01 DORM.-SA-
LA -COZ. -–WC – LAV –R$ 700,00 

ALUGA-SE  APARTAMENTO

PARQUE DAS NAÇOES (VILA DAS PRA-
CAS):02 DORM (COM ARMARIOS PLANE-
JADOS).-SALA –COZ (COM ARMARIOS 
PLANEJADOS). –WC – LAV ANDERIA(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 451481 - Vila Pires da Cunha – 
2 dormt / sala / coz / wc / lavand / 2 gar 
R$290.000,00 / R$1.150,00 + IPTU

ref. site 104801  - Jd. Paradiso - 3 dorm.(sui-
te) / sala/ lavabo/ copa/ coz./ 3wc./ as./ gar.2 
vagas / terreno de 420m2 ao lado da casa. 
R$ 1.400.000,00 / R$ 5.000,00 + cond. + iptu

ref. site 098681 - dist bartolomai - galpão ac 
316 m²  - casa piso sup c/ 1 dormt / wc / coz 
/ sala + varanda / portão eletrônico / escritó-
rio / copa / vestiário / 2 wc / R$ 800,000,00

ref. site 392531 – Jd. Morada do Sol – 
2 dormt / sala / coz / wc / lavand / gar 
p/ moto R$700.00

ref. site 000671 - Number one flats - 
au.52m² - suite / sala / sacada / coz. / 
gar. R$ 200.000,00

ref. site 3047 -  Jd M. do sol - 1 
dorm. / sala / coz/ as / wc. R$ 
680,00 + IPTU

ref. site 335381 - Jardins do Império 
– Jd. do império - at 150 m² - 
R$ 125.000,00

ref. site 014351 - Vila Maria - 2 
dormt / sala/ coz/ wc /lavand / 1 gar 
R$1.100 + COND+ IPTU

ref. site 995981 - vila Furlan - 3 dormt / 1 
suíte / 2 wc / coz / sala /3 gar / churrasq - 
R$1.700,00 + IPTU

ref. site 435551 – Jd. Morada do 
Sol - 02 dorm./sala/coz/wc/as. R$ 
850,00 + IPTU

ref. site 895631 – Jd. Esplanada - 4 suites + clo-
set / 3 salas / coz. / 5 wc / dorm. emp. / chur. / wc 
ext. / gar. 4 vagas. R$ 950.000 / R$ 6.500 + IPTU

ref. site 105491 – Jd. Portal do Sol - 3 
dormt /1 suíte/ sala/ coz/ wc / lavand/ 
2 gar – R$1.600,00 + IPTU
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TEM IMÓVEL PARA LOCAÇÃO? ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

IMÓVEIS COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO:

VL Mª HELENA - SALÃO COMERCIAL C/ 200 M² (TERRENO C/ 300 M²), ESCRIT., 2 
WCS, PÉ DIREITO ALTO, POUCOS METROS DA AV. CONCEIÇÃO - R$3.500,00 + IPTU

DISTRITO INDUSTRIAL - GALPÃO NO DISTRITO INDUSTRIAL C/ 497 M2 DE A.C. 
(TERRENO DE 1000 M2), ESCRITÓRIO, MEZANINO, 4 WCS, RECEPÇÃO, ÁREA 
DESCOBERTA NA LATERAL E FUNDOS, GRANDE RECUO P/ ESTACIONAMEN-
TO, TODO REFORMADO, NOVO! - 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. KEN-
NEDY - 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, BA-
NHEIRO, 1 VAGA - R$1.000,00, INCLUSO CONDOMÍNIO E IPTU, ANDAR ALTO

VILA BRIZOLA - CASA C/ 2 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, PE-
QUENO QUINTAL NOS FUNDOS, 1 VAGA - R$1.000,00 + IPTU
 
JD. ITAMARACÁ - 1 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, BANHEIRO, A S. CASA 
INDEPENDENTE, GARAGEM COBERTA - R$850,00 + 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, BA-
NHEIRO, A S. (NÃO TEM GARAGEM PARA CARRO) - R$700,00 + IPTU
 
VILA VITORIA - REGIÃO CENTRAL, CASA C/ 2 DORMS, SALA, COZ., BANHEIRO, 
QUINTAL, ÁREA DE SERVIÇO (NÃO TEM GAR. 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 DORMS (1 SUÍTE), SALA, COZ., WC, A S., COPA, FUNDOS C/ 
EDÍCULA E CHURR. + 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 BA-
NHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, GARAGEM PARA 4 CARROS - R$1.700,00 + IPTU
 
CENTRO - APTO ED. ALBATROZ (1 APTO P/ ANDAR) C/ 3 DORMS (1 SUÍTE MÁS-
TER C/ HIDROMASSAGEM) C/ ARMÁRIOS, SALA AMPLA EM 3 AMB., LAVABO, 
COZ. C/ MÓVEIS PLANEJADOS, VARANDA, QUARTO DE EMPREGADA C/ WC, 
AS, SEG. 24 HS. 3 VAGAS COBERTAS - R$4.500,00 (COND.E IPTU INCLUSOS)
 

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

PARQUE SÃO LOURENÇO - APTO NO SPAZIO ILLUMINARE COM 3 DORMITÓ-
RIOS (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 - APTO NO EDIFÍCIO SOHO C/ 3 DORMS (1 SUÍTE), SALA EM 2 
AMB., COZ., BANHEIRO SOCIAL, 2 VAGAS NO SUBSOLO. ANDAR ALTO, LO-
CALIZAÇÃO 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, 
BANHEIRO. 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 POLIES-
PORTIVA, SALÃO DE FESTAS, ETC - PRÓXIMO AO PARQUE ECOLÓGICO 
- R$120.000,00
 
V. MARIA ELENA - TERRENO COM 320 MTS, ÓTIMA TOPOGRAFIA E LOCALIZA-
ÇÃO, DESMEMBRA - R$260.000,00 (IDEAL PARA INVESTIDOR)
 
RES. BRÉSCIA - TERRENO EM CONDOMÍNIO FECHADO COM 200 MTS, BOA 
TOPOGRAFIA, FRENTE PARA ÁREA VERDE E COM INFRA ESTRUTURA COM-
PLETA DE LAZER, SEGURANÇA 24 HS - R$142.000,00

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

DE R$ 190.000,00 
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

CA01041 CASA C/ 250MT TERRENO 155 
AREA C/ 2DORM, SALA, COZ, 2 VAGAS 
+ 3 COMODOS NOS FUNDOS CIDADE 
NOVA R$380.000,00

ST0001 LINDO SÍTIO DIVISA INDAIA-
TUBA XMONTE MOR C/8/5. ALQUEIRES 
C/ CASA SEDE 4SUITES TODA MOBI-
LIADA, 2 CASAS DE CASEIRO, CANIL, 
VÁRIAS PLANTAÇÕES, CHURRASQUEI-
RAS, PISCINA, LAGO C/MUITA ÁGUA 
IDEAL PARA CLÍNICAS, ACEITA IMÓ-
VEIS R$4.500.000,00 

IMÓVEIS A VENDA
ST00049 SITIO C/ 36.000MT 2 SUITS, SALA, 
COZ, TOTALMENTE PLANO C/ ÁGUA. ES-
TRADA CARDEAL R$1.200.000,00 ACEITA 
IMÓVEIS PARTE PG.

 
IMÓVEIS PARA LOCACAO 

CA01209 3 DORM R$1.000,00 J.M.DO SOL

CA01210 2DORM R$800,00 J.M.DO SOL 
 
CA01095 3DORM S/1SUITE R$1.500,00 
J.S.FRANCISCO

CA01209 CASA C/ 150MT TERRENO 
180AREA C/3DORM S/1SUITE, SALA, 
COZ, LAV, 2WC, 2VAGAS. J.MORADA 
DO SOL R$371.000,00 
 
CA00716 CASA C/130MT TERRENO 
113AREA C/3DORM,WC, SALA 2AMB,-
COZ,LAV, 2VAGAS J.LAURO BUENO 
R$227.900,00 
 
CA0001 SOBRADO C/ 200MT TERRE-
NO 210 AREA C/ 3 SUITES C/ SACADA, 
COZ.AMERICANA,LAVABO,SALA C/
VARANDA GOURMET,ESCADA MARMO-
RE,4VAGAS EXELENTE ACABAMENTO 
COND.BRESCIA R$750.000,00 
 
CA01124 BAIRRO J. VALENÇA - SO-
BRADO C/ 187MT TERRENO 190AREA 
C/3DORM S/2SUITES, SACADA, CLO-
SET, PORCELANATO,ESCADA EM 
MÁRMORE,LAVABO, ESCRITÓRIO 
PLANEJ.SALA ESTAR, SALA JANTAR, 
SALA TV.COZ.PLANEJ.C/COKTOP,DOR 
NO,COIFA,DISPENSA, LAV.PLANEJ.
DORM.+WC DE EMPREGADA C/ARM. 
CHURRQ. FOGÃO A LENHA, FORNO DE 
PIZZA, JARDIM, 2 VAGAS, R$630.000,00 
ACEITA IMÓVEL PARTE PAG. 
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classificados

Casa 3dorms no condo-
mínio Montreal R$ 390 mil 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Casa 2 dorm., sala, co-
zinha e banheiro, fundos 
com edícula + quarto, sala 
e banheiro. Gar. coberta 
para 2 carros. Cômodos 
grandes, terreno com 260 
m², próxima a mercado, 
padaria, escola, etc. - 
R$430.000. Aceita permu-
ta por terrenos até 50% 
do valor do imóvel! Fone 
/ Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F
Casas 2 dorms – Finan-
ciamento pela caixa ecô-
nomica do terreno e da 
construção E2:E95– con-
sulte-nos F. (19) 98136-
7331 / (19)3885-4500 
CRECI 74.092

Casa c/ 3 dorm., sala, coz. 
grande, 2 banheiros, quintal, 
vaga coberta para 2 carros, 
bairro tranquilo próximo ao 
parque ecológico e parque 
mall - R$450.000,00. Es-
tuda permuta por imóvel 
em cond. Terreno com 
250 mts, área construída 
de 154 mts. Fone / What-
sapp: 998118218 CRECI 
165463F
Casa 3 dorms, sala, coz., 
wc, gar. coberta p/ 1 carro. 
Terreno de esquina c/ 190 
m² no jd Pau Preto, próxima 
ao centro da cidade, região 
c/ grande potencial para es-
critórios, salas comerciais, 
etc. - R$380.000,00. Fone 
/ Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F
Casa de 3 dorms na Vl Ma-
ria Helena c/  at : 2700m², 
p/ construtores é possível,-
desmembrar os 2700m² em 
4 lotes, sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - F. 9.8136-
7331 CRECI 74.092

Casa nova c/ 3 dorms 
sendo 1 suí te ,  sa la , 
coz., wc social, 1 vaga. 
ó t i m a  l o c a l i z a ç ã o , 
próxima ao clube de 
campo do 9 de Julho 
-  R$350.000  Fone / 
Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F
Excelente casa terrea 
no Parque São Lou-
renço a 50m do Parque 
das Frutas, 3 dorms., 1 
suíte, 1wc social, coz 
c/ armarios , lavande-
ria coberta e fechada. 
Quintal c/ churrasquei-
ra, 2 garagens cobertas, 
portão eletronico. Bairro 
diferenciado, bem arbo-
rizado e fácil acesso ao 
Centro e a Rod. SP75. 
D o c u m e n t a ç ã o  o k !  
R$400.000,00. Aceito 
permuta com chacara 
no Mosteiro de Itaici. 
F. :  (19) 3875-0423 / 
99346-7999. tratar com 
proprietário. 

Imperdível!! Permuta-
-se uma ótima casa em 
½ lote, no Jd. do Val-
le, por uma na Cecap. 
Base: R$320.000 se for 
de maior valor, pode-
-se voltar até 30mil. F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294
Cond .  V is ta  Verde 
(R$450.000) – Vendo 
casa térrea 3 dorm (1 
suíte) e demais depen-
dencias, lavabo, coz.
planejada. Ar condicio-
nado, aquecedor solar, 
dorm c/ planejados, lav., 
churrasqueira, quintal, 
garagem para 3 car-
ros. Condomínio fecha-
do, portaria 24 horas 
, câmeras, seg. total. 
Aceito terreno/ imóvel 
como parte de pagamen-
to. F.: (19) 3392-9149 / 
(19) 99975-0534.
M. Sol – rua - 57, 1 dor-
mitórios sala, coz., wc 
social, lav., gar.. Toda em 
em estrutura para sobra-
do. Oportunidade única!! 
Apenas: R$215.000,00 
ac. financ, ou terreno no 
negócio. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294
M. Sol – Rua 20, 250 m2 
- 1 dorm. sala, cozinha, 
wc social, lavanderia, 
construída nos fundos 
com estrutura para so-
brado e um belo terreno 
ajardinado na frente. 
Apenas: R$250.000,00 
ac. f inanciamento F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294. 
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Centro – SL00323 - Sa-
lão c/ 30M² E 01 Wc. R$ 
1.200,00 R. 15 de Novem-
bro, 432 F. 3875-2215 
Alugo -  Galpão com 
200m² no Distrito Jóia 
com Habite-se, bombeiro, 
Cel. 99324-7676.

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). 
Fone / Whatsapp: 998118218

 
Vendo casa Park Real 
103m³ de construção sen-
do 3 dormitórios,1 suíte, 
sala pé direito 4m², cozinha 
americana, churr. Ótima 
localização; taxa de con-
domínio R$ 80,00. A vista 
R$385.000 (aceito terreno 
como permuta;valor a nego-
ciar). Tratar com proprietá-
rio F.: 19996845027(what-
sapp). Agende sua visita.

Chácara no Olho D’água 
- 1000m², terreno plano, 
cercado, água encanada, 
esgoto, pés de fruta - 
R$120 MIL (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Pq. Da Grama com 5.130 
m² R$190 MIL (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Sít io em Piedade - 
26.000m², casa c/ 3 dor-
mis, 2 wcs , toda avaran-
dada, gramada,  pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 1 tanque 
c/ peixes abastecido com 
água por gravidade,  di-
versas árvores frutíferas, 
play groud ,a 12 km do 
centro,  R$390.000 aceita 
imóvel em indRaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parc. F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294
Vende-se casa alto pa-
drão 270m² em condomí-
nio fechado alto de Itaici. 
4 dormitórios c/ suíte com 
ar condicionado e piscina. 
Valor: R$ 800.000,00 F.: 
3226-1248 / 99824-8154/ 
EMAIL: sousaegava@
terra.com.br

Terra Nobre c/ 300m2 
– plano, fica entre casas 
R$205.000 F. 99324-7676
Jd. Bela Vista 300m² 
R$155 mil F. 9.8136-7331 
CRECI 74.092.
Jd. Residencial Dona 
Lucilla -  300 m² E 378 
m². Valores á partir de R$ 
240.000. F. 3875-2215
Mosteiro de Itaici– TR00794 
- Terreno de 2.500 m² R$ 
370.000 F. 3875-2215
Oportunidade! Jd. Império 
(Vila Paraty) – TR00799 
- 150m² preço de lançamen-
to. R$90.000 F. 3875-2215
Pq São Lourenço (único 
lote na rua) 150m2 – 
planíssimo – R$1100 p/ m2 
- escriturado. F. 3017-2608 
/ 99762-7997 / 3935-3294 
Terreno c/ construção antiga 
na cecap com 260 mts, re-
gião movimentada e próximo 
ao mercado cato. Ideal para 
investidor - R$400.000. Fone 
/ Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F

Montreal    - (R$470.000,00) 
– Vendo casa fino acaba-
mento, com agua quente, 
captação de água da chuva 
, lavabo, suíte master, 2 
Demi suíte, churrasqueira, 
etc... F.: 98151-0501
Montreal  -  Construí-
mos casas e vendemos 
terrenos na planta, em 
fino acabamento com 3 
suítes, lavado, pergola-
do, 2 garagens, blindex 
verde e acabamento em 
granito . Temos terreno 
e condominío fechado. 
F.:(19) 98151-0501
Oportunidade única!! 
Jd Morada do Sol - 04 
cômodos e entrada para 
autos em lote de 125m2 
faltando acabamentos, 
para vender urgente!! 
apenas: R$130.000,00 
(oferta valida apenas 
para os próximos 30 
dias) F. 3017-2608 / 
99762-7997  /  3935-
3294  
Vila Brizola – CA02996 
- Casa frente – Sala, co-
zinha, 1 dorm., Wc. Casa 
fundos – 01 dormitório, 
coz., Wc. R$210.000,00  
F. 3875-2215

 
Jd.  Ca l i fórn ia–  CA 
02570 - 01 dormitório, 
cozinha, sala, Wc, 01 
vaga. R$ 600 + IPTU F. 
3875-2215
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Sacos de lixo sanito tam. 
20, 40,60, 100 LITROS c/ 
100 unidades 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 
Modelo 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 lixa-
da e torneada 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 sanfonada 
na caixa e 1 vaso sanitário 
com caixa acoplada. Tratar 
F.: 3392-2979 falar com 
Vera.
Vendo  1 raque completo 
para ginastica R$200,00  F.: 
98151-0501
Vendo  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   Co r tado r  de 
grama 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 funcio-
nando F.: 99900-7158
Vendo  Lampião a gás 
Yannes com botijão de 
2Kg  R$70,00 F.: 99259-
1877/3017-5541.
Vendo -  Painel de TV 
marron (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 ro-
das motor izada Free-
dom, recl inavel, semi-
-nova R$2.800,00.  F: 
981510501.
Vendo filmadora caseira 
Marca Sony R$250,00 Con-
tato: 3894-1801 Admilson.
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Citroen Pallas 2010/2011 
Tratar com proprietárioF: 
(19) 98151-0501.

 

Karol Manicure e Pedicu-
re. Atendo a domicílio (va-
lor de acordo com o Local) 
Whats 19 99357-9318
Ofereço-me como cui-
dador de idosos crianças 
pessoas com necessida-
des especiais tratamento 
Residencial e hospitalar 
possuo referência e expe-
riência contato 3875-9902 
19987277176 falar Rodrigo
Ofereço-me como cui-
dador 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, criancas, 
enfermos, pessoas com 
necessidades especiais 
e etc. Atendimento re-
sidencial e hospitalar. 
Possuo exp. e ref. Evelyn 
F. 988584065
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos, pessoas 
com necessidades es-
peciais etc. Residencial 
e hospitalar. Cursando 
enfermagem F. 9.9980-
2723.
Ofereço-me como em-
preiteiro de obras do bá-
sico ao ao acabamento. 
Aceito carro e moto. Fone: 
3318- 3573 (Evandro) 
Ofereço-me como faxi-
neira e passadeira de 
roupa. Fone: 99308-6581.
Ofereço-me como lim-
peza de vidros, faxinas, 
e cuidados de idosos. 
Falar com Edmilson Bo-
nachella. F.: 98831-1369
Ofereço-me como marido 
de aluguel - Odair F.: 
99776- 6841/99130-7264. 
Ofereço-me como marido 
de aluguel. Faço conser-
tos gerais em residên-
cias (hidráulica, elétrica 
e etc.). F: 9.9830-0614 
c/ Kiko.

Ofereço-me como moto-
rista particular para shows, 
jantares, teatro, casamento, 
batizados, viagens, compras 
em São Paulo entrre outros 
(Com veículos da pessoa) 
24 horas. Tratar com Do-
mingues F.: (19) 99928-4433
Ofereço-me como Motorista. 
Categorias A e B e serviços 
gerais. Tel.: 11-975314276. 
C/  carro ou sem carro.
Ofereço-me como Motorista. 
Categorias A/D. Exp. c/cargas 
de pequenos e grandes portes. 
F: 3936- 4053/ 99804-7578.
Ofereço-me como pedreiro, 
encanador e reformas em 
gerais (Construção civil) 
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 
trabalhos de corte de grama 
e limpeza de terreno. Tenho 
máquina. Tratar com Denis 
(11) 952237579
Ofereço-me para lavar, 
passar, cozinhar, faço faxina 
etc... Tratar com Jane Rosa 
F.: 97136-6492 / 3329-7719.
Ofereço-me para manu-
tenção em máquina de 
costura industrial: Galo-
neira, Caseadeira, 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 para 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 chaca-
reiro. Tenho 39 anos, di-
vorciado, sem filhos. Faço 
trabalhos de jardinagem 
(corte de grama) também. 
Tenho maquina, não tenho 
vícios. Tratar com Denis 
(11) 952237579.

Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idoso, 
diurno ou noturno, em hospi-
tais 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 para trabalho 
como Aux. De Enfermagem, 
babá ou cuidadora c/ Coren. 
Disponibilidade de horário. 
F: 3894- 1610 / 98985-8142.
Ofereço-me para trabalho 
em residencia (obras) tam-
bém hidraulica e encanamen-
to. Falar com Claudemir (19) 
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 transpor-
tar uma máquina pesada? 
Serviço com cesto aéreo? 
Faça um orçamento. Tratar 
com Nelson Eugênio F.:(19) 
99618-4334 (Vivo)  - 7818-
6548 (Nextel) Id: 965*12540.
Promoção Pé + Mão 
“R$20,00”. Selamento de 
Cabelo a partir de R$50,00 
(ganha corte) atendo 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 LIMPEZA (CADASTRO) 
– Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba. Para trabalhar em Limpeza 
de empresas e condomínios.
AUXILIAR DE MONTAGEM – Possuir 
Curso nas áreas de Técnico em eletrô-
nica; mecatrônica, Técnico usinagem 
mecânica, Automação 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 (A) OPERACIONAL – 
Ensino médio completo. Conhecimentos 
em Informática. Experiência em supervi-
são de funcionários da área de Portaria e 
Limpeza. Residir em Indaiatuba. Disponi-
bilidade de horário. CNH B. Irá dirigir os 
carros da empresa em Indaiatuba e região.
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO – Para 
trabalhar em Cerâmica. Possuir experiên-
cia na função com registro em Carteira. 
Desejável possuir experiência anterior 
em empresas deste segmento. Ensino 
médio completo. Curso e experiência 
com empilhadeira. Residir em Indaiatuba.
MONTADOR MECÂNICO – Ensino médio 
completo. Experiência em montagens 
industriais e Torno mecânico. Residir em 
Indaiatuba. Desejável Possuir Técnico em 
Mecânica, Elétrica, Automação Industrial 
ou afins.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Para 
trabalhar em Indústria Farmoquímica. 
Desejável possuir Técnico em Quimica. 
Possuir experiência anterior em empre-
sas 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.
OPERADOR / PREPARADOR DE IN-
JETORA DE ALUMÍNIO – Ensino médio 
completo. Experiência na função e em 
Troca de ferramenta moldada e Ajustagem 
Geral. Residir em Indaiatuba ou Salto.
PINTOR INDUSTRIAL – Ensino médio 
completo. Experiência em pintura Liquida. 
Experiência em preparação de tintas e 
superfície e em pintura de aço e alumínio. 
Residir em Indaiatuba. 
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – Pos-
suir 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.
TÉCNICO ELETROELETRONICO - Ex-
periência 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 CADASTRANDO
Auxiliar de Serviços Gerais 
- Masculino. Experiência na 
função. Desejável conheci-
mentos com serviços gerais de 
limpeza, jardinagem, pequenos 
reparos na área hidráulica 
e elétrica, e manutenção de 
piscinas.

Auxiliar de Limpeza – Desejável 
experiência na função e condu-
ção própria. Ter disponibilida-
de de horários.

Porteiro e/ou Ronda - Mascu-
lino. Desejável experiência 
em Portaria e Ronda.  Possuir 
CNH A/B (carro e moto), dese-
jável ter condução própria. Ter 
disponibilidade para trabalhar 
na  escala 12X36 e ter conheci-
mento de informática.

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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