
Cidade é a terceira do país 
mais segura para os jovens

CONCURSO FINAL

DÉBITOS PROJETO

INSCRIÇÃO EXPOSIÇÃO

APREENSÃO

RECURSO

ACIDENTE

MUDANÇA

A Câmara de Indaiatuba 
abre na próxima segunda-
-feira, dia 18, as inscrições 
para o concurso público. 
O Edital já está publicado 
na Imprensa Oficia l  do 
Município e estão sendo 
disponibilizadas 31 vagas.

No último dia 9 foram 
decididos as finais da 5ª 
Copa Vizzent Calçados/
Copa 9 de Futsal Menores, 
Clube 9, Falcão 12, Sesi, 
Salto Futsal e Tejuza fi-
caram com título na série 
prata e ouro. 

O Conselho Curador do 
FGTS aprovou no dia 13 uma 
resolução que pode beneficiar 
8 milhões de trabalhadores 
que saíram de empresas onde 
trabalhavam, mas nunca conse-
guiram receber o FGTS porque 
o empregador não depositava os 
valores na conta do empregado.

Uma iniciativa de alguns 
cidadãos em conjunto com 
a prefeitura de Indaiatuba 
pretende criar um corredor de 
árvores na Rota dos Cavalei-
ros, que liga Indaiatuba a Elias 
Fausto. O plantio inicia sua 
primeira fase neste domingo, 
dia 17, a partir das 9 horas.

O formulário do projeto 
Passe Bolsa está disponível no 
site da Prefeitura. Após 02 de 
janeiro de 2018, os interessa-
dos também poderão retirar o 
formulário no Paço Municipal, 
na recepção da Secretaria da 
Família e Bem Estar Social. 

Tem início amanhã, dia 16, 
a Feira de Orquídeas no Sho-
pping Jaraguá. O evento segue 
até o dia 23, das 10 horas às 22h 
na loja 1 do shopping, em frente 
à drogaria na saída do estacio-
namento. O objetivo é fomentar 
a orquídofilia na cidade.

O Departamento de Fis-
calização, com o apoio da 
Guarda Civil, realizou a apre-
ensão de 33 redes e 63 tapetes 
no último domingo (10) no 
Jardim do Vale. O vendedor 
ambulante não possuía alvará 
para comercialização nem 
nota fiscal da mercadoria.

O prefeito Nilson Gaspar (PMDB) assinou na terça-feira, 
dia 12, um convênio com o Governo do Estado para projetos 
de melhorias viárias. Indaiatuba receberá R$ 1.113.459,00. 
A verba será aplicada em melhorias no trânsito e projetos de 
segurança, sinalização e conscientização.

Um ciclista ficou grave-
mente ferido após ser atrope-
lado por um ônibus escolar na 
região do Distrito Industrial, 
na tarde da última quarta-feira, 
13. Devido à gravidade dos 
ferimento, o ciclista teve que 
ser socorrido pelo Grupamento 
Aéreo Médico do Águia.

Foi aprovado na Comissão 
de Viação e Transportes da 
Câmara o PL que institui uma 
CNH específica para motoris-
tas de automóveis automáticos. 
A mudança ainda irá tramitar 
em outras comissões para após 
ir para o plenário da Câmara.
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REAJUSTE

TEATRO

Petrobrás anuncia novo 
aumento nos combustíveis

“Um Natal Congelante” será 
encenado no Polo Shopping 

Equipe de Taekwondo 
local fica entre as 
três melhores do 
estado de SP

ELIANDRO  FIGUEIRA

JME

E o combustível teve um novo aumento do ano. Desta vez a gasolina e o diesel tiveram 
reajuste de 1,40% e 1,80%, respectivamente. O aumento entrou em vigor no dia 12 e agora 
o reajuste irá pesar ainda mais no bolso do consumidor. Pág. 09A

O clima mágico do Natal tomou conta do Polo Shopping e será o tema do último Polo 
Teatro do ano. No domingo, 17 de dezembro, o público vai se divertir com o espetáculo “Um 
Natal Congelante”, uma peça infantil lúdica e cheia de interação com a criançada. Pág. 05A

A UNESCO no Brasil publicou o estudo do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência 2017, ano base 2015, que 
indicou que Indaiatuba é a cidade mais segura para os jovens na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Pág. 06A

DIVULGAÇÃO

RANKING BALANÇODOAÇÃO

Indaiatuba conquistou a 
26ª posição no Ranking Am-
biental Paulista de 2017 do 
Programa Município Verde-
Azul. A cidade somou 84,53 
pontos na etapa final da certi-
ficação e subiu 17 posições no 
ranking comparado a 2016, 
quando ficou em 43º lugar. 

A Secretaria de Segurança 
Pública da Prefeitura de Indaia-
tuba contabiliza as atividades 
idealizadas em 2017. Um dos 
destaques do ano foi a redução 
dos índices de criminalidade 
no levantamento emitido pela 
Secretaria de Segurança Públi-
ca do Estado de SP.

A Casa da Criança Jesus 
de Nazaré de Indaiatuba re-
cebeu na última quarta-feira, 
dia 13, uma doação de 10 
mil euros da empresa austrí-
aca Miba. A verba recebida 
será utilizada na compra de 
63 carrinhos de bebê para as 
3 unidades da Casa.
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Cidade ficou em 26ª 
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município VerdeAzul

Secretaria de 
Segurança Pública 
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Casa da Criança 
recebe doação de 
10 mil euros
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Danilo Parisotto – 19-3312-2067 - Amira Web Systems

A CAPACIDADE INATA DE RECUPERAÇÃO
O corpo é uma máquina perfeita.  Um corte na mão cicatriza, um osso quebrado se regenera, 

vírus e bactérias são eliminados por células de defesa, anticorpos são formados, um parto acontece 
normalmente. Essa capacidade inata de recuperação representa o poder de aprimoramento da 
vida. Mesmo em doenças graves, quando a cura é remota possibilidade, há formas de melhorar 
o cotidiano, sentir-se melhor e disposto, equilibrar-se mentalmente, estar em paz com o corpo 
que é sua própria natureza.

Enquanto na medicina convencional a recuperação decorre de algo dado ao paciente no 
tratamento ou em medicamentos, a medicina integrativa tem por objetivo potencializar a ca-
pacidade inata do organismo de nos manter saudáveis e restaurar o bem-estar físico, mental e 
social. Tratar rápida e agressivamente quando necessário, mas enfatizar a participação ativa do 
paciente pois é ele que age, reage e se reorganiza. 

Segundo a Associação Nacional de Câncer, com mudanças no estilo de vida é possível pre-
venir a ocorrência de dois terços de todos os tumores registrados. Na prática clínica diária vejo 
pessoas com medo relacionado, por exemplo, a casos familiares de câncer ou morte prematura, 
que quando conscientemente conhecem o seu risco com precisão estatística e compreendem o 
contexto em que estão, transformam medo em motivação para adquirir hábitos saudáveis. E o 
cérebro de quem passa a comer melhor e se exercita recebe mais oxigênio, a pessoa pensa com 
clareza, tem mais energia, dorme bem, toda a sua vida melhora.

A Medicina Integrativa afasta o foco localizado para enxergar o quadro inteiro. Utilizando 
ferramentas simples, atenção à respiração, percepção da energia, cuidado alimentar, observação 
das reações ao estímulos cotidianos, atenção a sentimentos, percorre o caminho para se viver 
melhor em um patamar mais elevado. Trata-se de uma mudança de paradigma.

opinião
Editorial
Mais um ponto para Indaiatuba

Indaiatuba foi destaque mais uma vez. Desta 
vez a cidade se classificou como uma das cidades 
(com mais de 100 mil habitantes) mais seguras para 
os jovens entre 15 e 29 anos. Com a pontuação de 
0,203 a cidade se manteve como a melhor da RMC 
no estudo divulgado pela Unesco. 

E a boa pontuação se deve a segurança pública, 
educação e cultura que o município oferece aos seus 
jovens. Assim como todas as cidades, Indaiatuba 
também possui seus problemas e muitos. Porém, 
a segurança pública se mostrou efetiva e eficiente 
neste ano mostrando que houve redução em alguns 
índices de criminalidade. E quem ganha com isso 
não é só os jovens que contam com uma cidade que 
pensa neles, mas também a família.

E falando em criminalidade os resultados são 
positivos. E isso se deve a uma ação conjunta en-
tre a Guarda Civil, Polícia Civil, Polícia Militar e 
a população apoiando e ajudando nas denúncias 
e no projeto “Vizinhança Solidária”, que forma 
um vínculo de cooperação e contato direto com as 
forças policiais

Enfim, a participação da sociedade é de suma 
importância para Indaiatuba e para o bem-estar e 
segurança da população. Num período em que mui-
to se critica a forma de atuação das polícias, esse é 
um excelente momento para que a sociedade parti-
cipe de forma democrática das ações das mesmas. 

Artigos
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NANCY VILLARON – CRM 74989  - CLÍNICA INTEGRATIVA e MEDICINA PREVENTIVA
RUA JOSÉ DA COSTA, 538    cmiconsultas@gmail.com

Qual sua 
expectativa 
para o ano 
que vem?

Enquete

José Dias, 73 anos, aposentado
Espero que melhore, é difícil 
de prever, mas acho que vai 
melhorar a situação

Vinícius Graciano, 21 anos, 
divulgador externo
Acredito que vai melhorar, já es-
tou vendo sinais de melhora, está 
havendo mais oferta de empregos 

Oswaldo Nascimento, 81 anos, 
aposentado 
Acho que vai melhorar, mes-
mo com a corrupção. Agora 
estão havendo julgamentos, 
espero que melhore

Neusa Barboza,  69 anos, 
aposentada
Pelo andar da carruagem, 
acho que vai pior ano que 
vem, infelizmente

Isael Coleone, 75 anos, 
aposentado
Acredito que vai melhorar, 
o país está melhorando já, 
e os corruptos estão sendo 
julgados. Estou otimista

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

Brechas em WI-FI podem deixar seus dados vulneráveis à hackers

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 respondeu: 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.  Pas-
sando 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 perfei-
ta, 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 cida-
de? 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  SIG-
NA1, 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

APOSENTADORIA POR IDADE DOS TRABALHADORES 
URBANOS E RURAIS

A aposentadoria por idade é concedida para os trabalhadores urbanos que completado 180 contri-
buições (15 anos completos de contribuição ao INSS), completar 65 anos homem e 60 anos mulher.

Quanto aos trabalhadores rurais, aqueles que exercem sua atividade em regime de economia 
familiar, incluídos os produtores rurais, garimpeiros e pescadores artesanais, poderão aposentar por 
idade com 60 anos homem e 55 anos mulher, independentemente de ter contribuído, mas desde que 
provado o período de trabalho como rural por 180 meses.

Se o trabalhador rural contar com tempo de serviço urbano, pode-se somar com o tempo de 
trabalho rural para requerer aposentadoria por idade, porém somente quando completar 65 anos 
homem e 60 anos mulher.

Vale ressaltar que tanto para o trabalhador urbano como para o rural, mesmo perdendo a qualidade 
de segurado (ter deixado de contribuir ou trabalhar na lide rural por mais de 12 meses), se completado 
o período de contribuição ou de trabalho rural e a idade, pode fazer o pedido de aposentadoria por 
idade junto ao INSS.

Essas regras, valem para quem se filiou ao Regime Geral de Previdência Social após 1991. Para 
os empregados que se filiaram antes de 1991, existe uma regra de transição com relação a carência, 
ou seja, tempo de contribuição ou de efetivo labor rural.

Esta regra de transição, considera possível a aposentadoria por idade do urbano se 65 anos ho-
mem e 60 anos mulher, ter contribuído ao INSS na proporção do ano em que completou todos os 
requisitos, por exemplo, se em 2001 completou 65 anos homem ou 60 anos mulher, deve ter como 
contribuição 120 meses. Já para quem completou 65 anos homem e 60 anos mulher em 2009, deve 
ter como contribuição 168 meses.

Foi revelada uma informação de uma brecha de segurança encontrada nas redes WI-FI 
que permitem espionagem e acesso de dados transmitidos de seu notebook , celular e tablets.

Essa brecha de segurança foi um estudo realizado por Mathy Vanhoef, especialista em 
segurança digital da universidade belga KU Leuven.

Com um pouco de tempo, Vanhoef conseguiu quebrar a proteção WPA2 considerada 
segura e usada em vários roteadores do mercado.

“Quem ataca pode usar essa técnica para ler informações que antes acreditávamos serem 
criptografadas de forma segura”, diz Vanhoef ao britânico The Guardian.

Vanhoef esclarece que, além de permitir o acesso a informações, a brecha ainda permite, 
em casos especiais, que dados sejam manipulados e inseridos. Seria possível, por exemplo, 
adicionar um malware ou ransomware em um website, afirma o pesquisador.

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

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

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

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

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

Fonte: Exame Abril
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cidade

Câmara de Indaiatuba abre inscrições 
para concurso público no dia 18

GUILHERME LIBERALESSO

No total estão sendo disponibilizadas 31 vagas; As inscrições devem ser feitas através do site da Fundação Vunesp
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Formulário do Passe Bolsa está disponível no site da prefeitura
INSCRIÇÃO

Câmara de Indaiatuba realiza concurso público

A Câmara de Indaiatu-
ba abre na próxima 
segunda-feira, dia 18, 

as inscrições para o concurso 
público. O Edital já está pu-
blicado na Imprensa Oficial 
do Município e estão sendo 
disponibilizadas 31 vagas.

As inscrições devem ser 
feitas através do site da 
Fundação Vunesp (www.vu-
nesp.com.br) e segue até às 
23h59 do dia 31 de janeiro de 
2018. A taxa de inscrição va-
ria de R$ 29,50 a R$ 79,50, 
dependendo do cargo. Para o 
cargo com exigência de en-
sino fundamental completo 
o valor é R$ 29,50; para os 
cargos com ensino médio e/
ou técnico completo a taxa é 
de R$ 39,50; e para os cargos 

com exigência de ensino 
superior completo o valor da 
inscrição é R$ 79,50.

Os cargos e números de 
vagas de acordo com o Edital 
são: Copeira (2 vagas); Au-
xiliar Administrativo (3 va-
gas); Oficial de Manutenção 
(2 vagas); Operador de Som 
e Imagem (1 vaga); Recep-
cionista (2 vagas); Técnico 
em contabilidade (4 vagas); 
Técnico em informática (2 
vagas); Agente Administra-
tivo (6 vagas); Analista de 
Sistema (2 vagas); Contro-
lador Interno (1 vaga); Jor-
nalista (2 vagas); Procurador 
Jurídico (4 vagas). A jornada 
de trabalho para o cargo de 
procurador jurídico é de 30 
horas semanais e, para os 
demais cargos, de 40 horas 
semanais. 

Do total de vagas será re-

servada 5% para candidatos 
com deficiência e de 20% para 
candidatos que se autodecla-
ram negros, neste caso, sem-
pre que o número de vagas for 
igual ou superior a três. 

De acordo com as con-
dições do concurso para 
participar é preciso ter no 
mínimo 18 anos; estar quite 
com as obrigações do Serviço 
Militar; estar quite com as 
obrigações eleitorais; CPF re-
gularizado; ter aptidão física 
e mental para as atribuições 
do cargo comprovada por 
exame médico; não ter ante-
cedentes criminais; e possuir 
os requisitos para o cargo.

A prova objetiva será apli-
cada para todos os cargos, de 
caráter eliminatório e classifi-
catório, composta com ques-
tões objetivas de múltiplas 
escolha e será aplicada em 

Indaiatuba (ou em outra cida-
de a ser definida pela Câmara 
Municipal), em data a ser 
divulgada por meio de Edital 

de Convocação, publicado na 
Imprensa Oficial do Municí-
pio de Indaiatuba. 

Para mais informações con-

sultar o Edital na página da Vu-
nesp. (www.vunesp.com.br) ou e 
no site da Câmara de Indaiatuba 
(www.indaiatuba.sp.leg.br).

O formulário do proje-
to Bolsa de Estudos/Passe 
Transporte, conhecido como 
Passe Bolsa, está disponível 
no site da Prefeitura através do 
link http://www.indaiatuba.
sp.gov.br/assistencia-social/
bolsa-passe/. Após 02 de ja-
neiro de 2018, os interessados 

também poderão retirar o for-
mulário no Paço Municipal, 
na recepção da Secretaria da 
Família e Bem Estar Social. 
Não haverá repasse de recur-
sos financeiros para subsidiar 
segunda graduação, cursos 
de pós-graduação e cursos 
pré-vestibulares.

Os requisitos básicos para 
ter acesso ao benefício são: 
residir nos últimos dois anos 
na cidade de Indaiatuba (2016 
/ 2017); não ter sido retido 
(não ter DP), apresentar mé-
dia igual ou superior a 5,0 
(cinco) em todas as matérias 
e frequência igual ou superior 

a 75%; apresentar situação 
socioeconômica desfavorável 
para cursar a Faculdade ou 
Curso Técnico e apresentar 
toda documentação solicitada 
para a inscrição.

O plantão de dúvidas será 
de 22 a 25 de janeiro, das 8h 
às 16h30, na Prefeitura. As 

inscrições serão efetivadas 
no dia 26 de janeiro, das 8h às 
16h30 e no dia 27 de janeiro, 
das 9h às 16h30, no auditório 
da Prefeitura.

No l ink  o  candida to 
também poderá encontrar 
modelos de declarações, 
caso necessário, relação 

de documentos exigidos e 
critérios da lei municipal nº 
4835/2005, que autoriza o 
pagamento. O Passe Bolsa 
é oferecido a estudantes em 
situação de carência que, 
em contrapartida, realizam 
atividades comunitárias so-
licitadas pela Secretaria.



04A Mais Expressão

DOAÇÃO

Casa da Criança recebe 
doação de 10 mil euros 
da empresa Miba

cidade

Convênio com Governo 
do Estado garante 
melhorias no trânsito
A verba será aplicada em segurança, sinalização e conscientização 

GUILHERME LIBERALESSO
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Convênio integra Movimento Paulista de Segurança no Trânsito

O prefeito Nilson Gas-
par (PMDB) assinou 
na terça-feira, dia 12, 

um convênio com o Governo 
do Estado para projetos de 
melhorias viárias. Indaiatuba 
receberá R$ 1.113.459,00. A 
verba será aplicada em me-
lhorias no trânsito e projetos 
de segurança, sinalização e 
conscientização.

O governador Geraldo Al-
ckmin recebeu prefeitos de 
36 municípios do Estado para 
a assinatura de convênios de 
parcerias com o Movimento 
Paulista de Segurança no Trân-
sito e o Detran-SP, e outros 13 
convênios correspondentes a 
municípios que já iniciaram 
planos de ações. A cerimônia 
foi realizada no Palácio dos 
Bandeirantes e contou com a 
presença do deputado estadual 
Rogério Nogueira (DEM), que 
viabilizou a destinação dos 
recursos para Indaiatuba.

Além de apoio técnico, as 
parcerias com os municípios 
incluem a criação de projetos 
e distribuição de recursos 

financeiros, para promover 
melhorias viárias e ações de 
conscientização no trânsito.

O prefeito falou da impor-
tância desses recursos para o 
município e também da im-
portância de ter o deputado 
Rogério Nogueira trabalhando 
por Indaiatuba “Temos muitos 
projetos bons para melhorarias 
no trânsito da cidade e com a 
ajuda do Rogério fica mais fácil 
colocar em prática. Temos nos 

empenhado em trabalhar por 
uma cultura de paz no trânsito e 
já realizamos várias iniciativas 
com melhorias em cruzamen-
tos. Inclusive, implantamos 
faixas de motocicletas, uma 
novidade que vem dando bons 
resultados”, ressaltou. 

Durante a cerimônia, Ro-
gério Nogueira falou sobre os 
projetos que Indaiatuba já de-
senvolve. “A cidade já investe 
bastante em infraestrutura de 

trânsito e com esse recurso que 
conseguimos agora, o Gaspar 
vai poder investir muito mais 
em ciclovias, sinalizações e 
semáforos”, acrescentou.

No total, 103 municípios 
paulistas estão envolvidos na 
campanha que tem como ob-
jetivo a redução pela metade 
das vítimas em acidentes de 
trânsito no Estado até 2020. O 
Governo está investindo R$ 
21,1 milhões em recursos.

A Casa da Criança Jesus 
de Nazaré de Indaiatuba re-
cebeu na última quarta-feira, 
dia 13, uma doação de 10 mil 
euros da empresa austríaca 
Miba. A verba recebida será 
utilizada na compra de 63 
carrinhos de bebê para as 3 
unidades da Casa.

O cheque foi entregue 
para a diretora da Casa, Rosa-
na Poiani e os alunos fizeram 
uma apresentação de canto e 
dança para agradecer a doa-
ção. No total, a creche conta 
com 660 crianças, e funciona 
em período integral. “Somos 
muito agradecidos pela ajuda, 
que irá permitir a aquisição 
de 63 novos carrinhos, além 
de outros bens importantes 
com o dinheiro que sobrar, 
como máquinas de lavar 
roupa, câmeras fotográficas e 
TV’s para as unidades”, disse 
Rosana.

O diretor financeiro da 
empresa, Hartmuth Pelger, 
comenta que a matriz decidiu 
que a instituição beneficia-
da deste ano deveria ser de 
Indaiatuba. “Nossa empresa 
foi muito bem recebida na 
cidade. Já operávamos há 
algum tempo na cidade com 
uma outra empresa, e neste 
ano passamos a operar com 
uma sede própria. E por conta 

da boa recepção que tivemos 
aqui, o presidente da empresa 
decidiu que uma instituição 
do município deveria rece-
ber a doação”, explica. “É 
uma forma de agradecer”, 
completa.

A diretora de Capital hu-
mano da empresa, Erika 
Moureira, explica o porquê a 
Casa da Criança foi escolhida 
para receber o cheque. “Fiz 
uma visita nas três unidades 
da Casa da Criança, e avaliei 
o projeto deles. Estava bem 
estruturado. Portanto, avalia-
mos que o dinheiro seria bem 
destinado. As crianças mere-
cem uma estrutura melhor. 
Além disso, muitos filhos de 
nossos funcionários estudam 
na instituição”, comenta.

A missão da creche é pro-
porcionar o desenvolvimento 
integral da criança, em seus 
aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social por meio 
do afeto, do encantamento, 
do exemplo de justiça e de 
honestidade, orientando as 
famílias acerca dos preceitos 
pedagógicos e da condu-
ta pautada no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, 
promovendo assim, o efetivo 
envolvimento da comunidade 
na construção de uma socie-
dade mais justa.

O cheque doado será utilizado na compra de 63 carrinhos de bebê 
para as três unidades da Casa

CNH
Motoristas de carro automático poderá ter CNH específica

Foi aprovado no início 
de dezembro na Comissão 
de Viação e Transportes da 
Câmara o Projeto de Lei 
(PL) que institui uma CNH 
específica para motoristas 
de automóveis automáticos. 
A mudança foi proposta do 
deputado federal Hugo Leal 
(PSB-RJ) e ainda irá tramitar 
em outras comissões para pos-
teriormente ir para o plenário 
da Câmara.

O PL (7746/17) foi propos-
to originalmente pela deputa-
da federal Mariana Carvalho 
(PSDB-RO), com a proposta 
de tirar uma carteira específica 
para condução de motocicle-
tas com câmbio automático. 
A proposta estabelece duas 
subcategorias para a carteira 
A: A1, para motocicletas 
com transmissão de câmbio 
automática e A2, para todos 
os modelos de motocicletas, 

independentemente do câm-
bio de transmissão.

A deputada justificou o 
projeto afirmando que os 
condutores “poderão optar 
por somente tirar a carteira 
de habilitação para conduzir 
motocicletas com transmissão 
de câmbio automático”.

O relator na comissão 
de Viação e Transportes, 
deputado Leal, apresentou 
um substitutivo ao analisar a 

sugestão originalmente feita 
pela deputada Mariana Car-
valho, e contemplou também 
automóveis, ônibus, micro-ô-
nibus e caminhões.

“Propomos estender essa 
possibilidade a todos os tipos 
de veículos. Afinal, além das 
motocicletas, motonetas e 
ciclomotores, a tecnologia 
do câmbio automático está 
presente também em automó-
veis, ônibus, micro-ônibus e 
caminhões”, disse o deputado.

O texto prevê que se al-
gum condutor com carteira 
para carros automáticos 
for pego dirigindo um de 
transmissão mecânica, será 
multado com uma multa 
gravíssima e apreensão do 
veículo.

O projeto deve seguir 
agora para a Comissão de 
Constituição e Justiça e de 
Cidadania, para depois então 
seguir para o plenário da 
Câmara.

GUILHERME LIBERALESSO

Projeto deve seguir para Comissão de Constituição para então ir para o plenário da Câmara

DIVULGAÇÃO
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Plantio de árvores será feito na Rota dos Cavaleiros no domingo

Indaiatuba conquista a 26ª posição 
no ranking do município VerdeAzul
A cidade subiu 17 posições em comparação a 2016 e na RMC se classificou em sexto lugar

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

LINCOLN FRANCO RIC/PMI

Prefeito e a equipe que representa Indaiatuba no Programa Município Verde Azul

Indaiatuba conquistou a 
26ª posição no Ranking 
Ambiental Paulista de 

2017 do Programa Município 
VerdeAzul (PMVA) promo-
vido pela Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente. A cidade 
somou 84,53 pontos na etapa 
final da certificação e subiu 17 

posições no ranking compara-
do a 2016, quando ficou em 
43º lugar. Na diretiva Gestão 
das Águas, o município ficou 
com a primeira colocação. 
Este ano apenas 48 municí-
pios conseguiram o selo. A 
divulgação foi feita na tarde 
de quarta-feira (13), durante 
cerimônia de comemoração 
dos 10 anos do Programa, com 
a presença do vice-governa-

dor Márcio França.
Na RMC (Região Metro-

politana de Campinas) Indaia-
tuba ocupa a sexta colocação 
no ranking, atrás apenas de 
Campinas, Americana, Itati-
ba, Jaguariúna e Holambra.

Além da primeira colo-
cação em Gestão das Águas, 
a cidade também ficou entre 
as dez melhores do Estado 
em outras quatro diretivas: 

2ª em Qualidade do Ar; 7ª em 
Uso do Solo; 9ª em Conselho 
Ambiental, e 10ª em Biodi-
versidade.

O prefeito Nilson Gas-
par (PMDB) comemorou a 
classificação, que é a melhor 
de Indaiatuba desde 2009, 
quando o município iniciou 
a participação no Programa. 
“Subimos dezessete posições 
no ranking, o que mostra que 
estamos melhorando a cada 
ano. Com minha experiência 
como secretário de Urbanis-
mo e do Meio Ambiente e 
também como superintenden-
te do Saae (Serviço Autôno-
mo de Água e Esgotos), sei 
que nossa cidade cuida muito 
bem da questão ambiental 
e, por isso, acredito que te-
mos condições de continuar 
subindo ainda mais nesse 
ranking. Vamos trabalhar 
para isso nos próximos anos”, 
declarou.

Nessa décima edição do 
ranking, o critério de avalia-
ção do Programa Município 
VerdeAzul teve algumas 
mudanças. A classificação 

passou a ser feita em três 
etapas anuais entre todas as 
cidades do Estado de São 
Paulo, sendo a primeira no 
mês de junho, a segunda em 
setembro e a etapa final em 
dezembro.

Na primeira etapa parti-
ciparam 625 municípios e 
foram eliminados aqueles 
que não conseguiram atingir 
25 pontos. Indaiatuba obteve 
61,13 pontos nessa etapa, que 
foi divulgada em junho. Na 
segunda pré-classificação do 
ranking do Programa Municí-
pio VerdeAzul, divulgada em 
setembro, a cidade subiu para 
64,69 pontos, apresentando 
uma evolução de 5,82%. Para 
a certificação final, divulgada 
quarta-feira, os municípios 
precisaram somar o mínimo 
de 80 pontos. Indaiatuba so-
mou 84,53 pontos.

Programa
Lançado em 2007, pelo 

Governo do Estado de São 
Paulo, por intermédio da Se-
cretaria de Estado do Meio 
Ambiente, o Programa Mu-

nicípio VerdeAzul (PMVA) 
tem o propósito de medir e 
apoiar a eficiência da gestão 
ambiental. A participação 
no programa também é um 
dos critérios de avaliação 
para a liberação de recursos 
do Fecop (Fundo Estadual 
de Prevenção e Controle da 
Poluição).

Assim, o principal obje-
tivo do PMVA é estimular 
e auxiliar as prefeituras 
paulistas na elaboração e 
execução de suas políticas 
públicas estratégicas para o 
desenvolvimento sustentá-
vel do Estado.

As ações propostas pelo 
PMVA compõem as dez 
diretivas norteadoras da 
agenda ambiental  local, 
abrangendo os seguintes 
temas estratégicos: Esgoto 
Tratado, Resíduos Sólidos, 
Biodiversidade,  Arbori-
zação Urbana, Educação 
Ambiental, Cidade Susten-
tável, Gestão das Águas, 
Qualidade do Ar, Estrutura 
Ambiental e Conselho Am-
biental.

Uma iniciativa de al-
guns cidadãos em conjunto 
com a prefeitura de In-
daiatuba pretende criar um 
corredor de árvores na Rota 
dos Cavaleiros, que liga In-
daiatuba a Elias Fausto. O 
plantio inicia sua primeira 
fase neste domingo, dia 17, 
a partir das 9 horas.

A ideia surgiu para dar 
aos ciclistas, pedestres e 

outros frequentadores mais 
sombra, deixar o ambiente 
mais fresco, como comenta 
um dos precursores da ideia, 
Roberto Colalillo Junior. “A 
região é quente, e há muitos 
ciclistas, pedestres e turistas 
que passam por ali. Plantan-
do árvores, poderíamos dei-
xar o percurso mais fresco e 
agradável, além de ajudar a 
natureza”.

Colalillo conta que já 
fo i  in ic iada  a  te r rapla-
nagem e agora será ini-
ciado o plantio. Essa é a 
primeira fase do projeto, 
cuja distância contempla-
rá cerca de 600 metros. 
Serão plantadas em torno 
de 250 mudas. “Já entrei 
em contato e conversei vá-
rias vezes com o prefeito 
de Elias Fausto, e ele se 

demons t rou  empolgado 
com o projeto  também. 
É possível que um dia o 
corredor consiga ligar as 
duas cidades”.

A iniciativa precisa de 
voluntários para ajudar no 
plantio, pois serão muitas 
mudas plantadas. Os que 
t iverem interesse,  basta 
apenas comparecer no lo-
cal no domingo, às 9 horas.

DIVULGAÇÃO

Objetivo é criar um corredor de árvores no 
caminho que liga Indaiatuba a Elias Fausto
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Colégio Montreal oferece 
programação nas férias

FÉRIAS

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Indaiatuba é a terceira cidade do 
país mais segura para os jovens

ARQUIVO RIC/PMI

Na Região Metropolitana de Campinas o município se destacou em primeiro lugar

Índice de Vulnerabilidade Juvenil foi publicado esta semana pela Unesco

A Organização das 
Nações Unidas para 
a Educação, a Ciên-

cia e a Cultura (UNESCO no 
Brasil) publicou o estudo do 
Índice de Vulnerabilidade 
Juvenil à Violência 2017 
(IVJ 2017), ano base 2015, 
que indicou que Indaiatu-
ba é a cidade mais segura 
para os jovens na Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC). Ficando em 3º lugar 
no ranking nacional.

De acordo com o indi-
cador, que se diz respeito à 
segurança de jovens entre 15 
e 29 anos, o município apre-
sentou baixa vulnerabilidade 
com o índice 0,203 deixando 
a cidade na 302ª colocação 
no ranking de 304 municí-
pios que foram analisados. 
Somente as cidades com 
mais de 100 mil habitantes 
foram incluídas no estudo 
da Unesco.

No IVJ 2017 apareceram 
sete municípios da RMC e 
todos foram classificados 
com baixa vulnerabilidade, 
exceto a cidade de Hortolân-
dia que apresentou o índice 
de 0,337, deixando a cidade 
na 186ª posição com vulne-
rabilidade de média a baixa.

Outras cidades foram: 

Campinas (0,285); Sumaré 
(0,278); Americana (0,240); 
Limeira (0,215); Valinhos 
(0,208). Todas estas estão 
classificadas como baixa 
vulnerabilidade.

O estudo é resultado de 
uma parceria entre a Secre-
taria Nacional de Juventude 
(SNJ) da Presidência da Re-
pública e da Representação 
no Brasil da Organização das 
Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO no Brasil), com 
apoio técnico do Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública. 
As estatísticas apresentadas 
pelo Índice de Vulnerabi-
lidade Juvenil à Violência 
2017 serão utilizadas para 

embasar o Novo Plano Ju-
ventude Viva, da Secretaria 
Nacional de Juventude, com 
ações de inclusão social e 
autonomia para os jovens 
de 15 a 29 anos expostos às 
situações de violência nos 
municípios de maior vulne-
rabilidade para a juventu-
de, com foco prioritário na 
população negra. Os dados 
também irão subsidiar o 
governo brasileiro na elabo-
ração e na implementação de 
políticas sociais nos segmen-
tos vulneráveis.

Os 304 municípios in-
cluídos na análise (ou seja, 
aqueles com mais de 100 mil 
habitantes, em 2015) distri-
buíram-se em cinco grupos 

de vulnerabilidade e repre-
sentam aproximadamente 
56% da população brasileira.

Índice
De acordo com o estudo 

da Unesco o índice médio 
de Indaiatuba foi de 0,203 
sendo uma das cidades, com 
mais de 100 mil habitantes, 
mais seguras para os jo-
vens do Brasil. Além disso, 
os dados mostraram que o 
indicador de mortalidade 
por homicídio foi de 0,048; 
indicador de acidentes de 
trânsito apresentou 0,267; 
indicador de frequência à 
escola e situação de emprego 
teve nota de 0,369; indicador 
da pobreza mostrou 0,192; 
e finalmente indicador de 
desigualdade que apresentou 
nota 0,179.

Segundo o prefeito Nil-
son Gaspar (PMDB) a clas-
sificação de Indaiatuba como 
terceira melhor do país é re-
sultado de políticas públicas 
direcionadas que vêm sendo 
desenvolvidas no municí-

pio ao longo dos anos. "Os 
investimentos no Social, na 
Educação, na Cultura, no 
Esporte e também na Segu-
rança Pública foram deter-
minantes para estarmos com 
um dos melhores índices de 
segurança para os jovens no 
Brasil. Oferecendo projetos 
e ações direcionadas a este 
público tão específico e 
uma educação de qualidade, 
vamos ter uma sociedade 
melhor e pessoas livres da 
violência e do grande mal 
que assola nossos jovens, 
que é as drogas. Estamos 
avançando no caminho cer-
to, sempre pensando no ser 
humano", afirmou.

Nilson Gaspar ressaltou 
ainda que a educação é a 
base de tudo. "Ano a ano 

Indaiatuba tem apresentado 
Ideb (Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica) 
acima da média nacional e 
com notas cada vez mais 
altas. Em 2016 alcançamos 
a nota 7, o que está acima 
da média nacional e é a 
projetada para o país atingir 
apenas em 2021. Além disso, 
somente este ano colocamos 
em atividade o Conselho 
da Juventude, criamos o 
Papo Jovem e o Juventude 
Esportiva, direcionado para 
jovens entre 15 e 21 anos. 
Nosso objetivo com essas 
e outras ações é conhecer o 
que pensam os jovens, ouvir 
e atender suas sugestões 
para tornar Indaiatuba uma 
cidade ainda melhor e mais 
humana", detalhou.

As férias estão começando 
e muitos pais que trabalham 
fora não têm com quem dei-
xar os filhos. Nesses casos, a 
escola passa a ser a melhor 
opção para as famílias. 

Para atender a essa de-
manda, o Colégio Montreal 
oferece uma programação es-
pecial para alunos do Jardim I 
ao 5º ano. É o Curso de Férias 
que será oferecido do dia 02 
ao dia 26 de janeiro de 2018, 
com as seguintes opções de 
contratação: meio período 
(das 7h30min às 12h ou das 
13h às 17h30min) ou perío-
do integral (das 7h30min às 
17h30min).

A coordenadora pedagó-
gica do Colégio Montreal, 
Mauricéia Pereira, garante 
que o Curso proporcionará 
momentos de muita diversão, 
com atividades diferentes das 
que são realizadas no período 
de aulas. A alimentação nesse 
período também é outra pre-
ocupação dos pais.

Na programação para 
2018 estão as oficinas de 
reciclagem, de jardinagem 
e de culinária, jogos de ta-
buleiro, jogos construídos 
com material reciclável, 
prática de esportes, antigas 
brincadeiras de rua, pique-
nique e cinema. 
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Espaço Fiore oferece tratamentos 
estéticos exclusivos para terceira idade
Tratamentos corporais e faciais são destaques da clínica que atende todas as idades

JME

Objetivo tem 152 alunos convocados para 2ª fase da Unesp e Unicamp

Sumerbol realiza 2º sorteio da 
Campanha Exageros de Prêmios

VESTIBULAR

SORTEIO

O Espaço Fiore é uma 
clínica de estética 
especializada em di-

versos tratamentos faciais e 
corporais, além de tratamen-
tos terapêuticos, massagens 
terapêuticas e acupuntura. A 
clínica oferece profissionais 
altamente qualificados para 
atender todos os serviços 
que o espaço disponibiliza. 
O Espaço Fiore oferece 
tratamento individual e per-
sonalizado de acordo com a 
necessidade de cada pessoa 
e o atendimento é feito com 
horário agendado. 

Um dos destaques são os 
tratamentos exclusivos para 
a terceira idade. O Espaço 
Fiore preocupado com a 
saúde e bem estar dos idosos 
desenvolveu um “pacote” 
específico para atender a 
terceira idade oferecendo os 
mais diversos tratamentos 
como massagem, limpeza 
facial, lift facial, entre outros 

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

que se encaixem na necessi-
dade de cada um. 

E para que o tratamento 
atinja as necessidades e 

satisfação dos idosos, a clí-
nica realiza uma avaliação 
com o cliente para saber 
mais sobre o dia a dia e 

desta forma indicar qual o 
melhor tratamento. “Com 
a indicação correta, o idoso 
terá uma qualidade de vida 

melhor onde o tratamento 
irá atingir diretamente o bem 
estar deles (idosos). Além de 
que os tratamentos também 
irão tirar dores corporais, por 
exemplo”, explica Claudia 
Santos, proprietária do Es-
paço Fiore.

E além da avaliação, 
Claudia explica que o resul-
tado só será 100% positivo 
se a pessoa trabalhar em con-
junto. “Tem que unir uma 
boa alimentação, atividade 
física e o tratamento corre-
to. Só desta forma o cliente 
atingirá a sua necessidade e 
satisfação”, disse Claudia. 
“Entendemos que trabalhar 
o corpo e a mente é a chave 
para o bem estar, por isso a 
pessoa estará bem amparada 
por mim e pelo profissionais 
que a clínica possui”, com-
pleta.

Profissionais em nutri-
ção e acupuntura estão dis-
poníveis na Clínica Fiore 
para dar orientações. “Te-
nho uma equipe competente 
que irá dar todo o suporte 
necessário para a pessoa 
que nos procurar.  O nosso 
objetivo é que o cliente saia 
daqui feliz e satisfeito com 
o tratamento que oferece-
mos”, conta Claudia.

Além dos tratamentos 
exclusivos para a terceira 
idade, a Clínica Fiore tam-

bém oferece o Dia da Noiva 
onde são realizados diversos 
tratamentos como limpeza 
de pele, massagem, depi-
lação entre outros. “Temos 
tudo para deixar a noiva re-
laxada no grande dia do seu 
casamento”, conta Claudia.

O Espaço Fiore também 
se destaca pelos tratamento 
corporais como detox redu-
ção, redução de medidas, 
celulite e flacidez, goma-
gem, massagem turbinada, 
drenagem linfática, laserte-
rapia, depilação (cera quen-
te) e clareamento de axilas e 
virilhas. E partir do mês de 
janeiro, a clínica também irá 
oferecer o ultrassom micro-
focado para lift facial, flaci-
dez e gordura localizada. A 
clínica também oferece Day 
Spa Corporal.

Para conhecer ou saber 
mais sobre os tratamentos 
corporais e faciais que o Es-
paço Fiore oferece basta en-
trar em contato pelo telefone 
(19) 99173-3928. O Espaço 
Fiore funciona de terça a 
sexta-feira, das 9h às 18 ho-
ras, e aos sábados das 8h às 
13 horas, e está localizado na 
Rua Almirante Barroso, 362, 
Vila Georgina, Indaiatuba. 
Siga o Espaço Fiore nas redes 
sociais pelo www.facebook.
com/espacofioreestetica e 
pelo instagram @espaçofiore.

CLAUDIA SANTOS

O Espaço Fiore 
está localizado na 
Rua Almirante 
Barroso, 362, Vila 
Georgina

Na última semana, fo-
ram divulgados os convo-
cados para a 2ª fase de dois 
dos principais vestibulares 
estaduais: a UNESP e a 
UNICAMP. Na lista, es-
tão 152 alunos do Colégio 
Objetivo Indaiatuba, que 
garantiram a oportunidade 
de continuar na disputa por 

uma vaga nessas renomadas 
universidades.

De acordo com Débo-
ra Razori, psicóloga es-
pecialista em Orientação 
Profissional do Núcleo de 
Apoio ao Vestibulando do 
Objetivo Indaiatuba, esse 
resultado é consequência da 
dedicação dos alunos e do 

trabalho desenvolvido ao 
longo do ano na preparação 
para os vestibulares, que 
também inclui a 2ª fase dos 
vestibulares. “Dentro da 
nossa programação, o aluno 
tem aulas especiais e revi-
são para essas provas de 2ª 
fase dos principais vesti-
bulares paulistas, como a 

UNESP, UNICAMP e USP. 
Isso faz muita diferença 
para os nossos alunos, uma 
vez que a 2ª fase está muito 
próxima das festas de fim 
de ano. Essa programação 
antecipada os auxilia mui-
to. O que não quer dizer 
que eles não precisem con-
tinuar estudando”, salienta 
Débora.

A orientadora informa 
ainda que em janeiro a es-
cola abre no primeiro dia 
útil e coloca os plantonistas 
à disposição dos alunos que 
querem estudar.

 Do total de 152 alunos 
convocados, 59 foram con-
vocados para a 2ª fase da 
UNICAMP, sendo dois para 
o curso de Medicina e 93 
para a 2ª fase da UNESP, 
destes 7 para Medicina. A 
lista da USP tem previsão 
de divulgação para o dia 18 
de dezembro. 

Aulas especiais aprimoram a prepa-
ração para vestibulares no Objetivo

A Campanha Exagero de 
Prêmios do Sumerbol Super-
mercados realiza o segundo 
sorteio da promoção amanhã, 
dia 16, a partir das 15 horas, 
na loja do Jardim Morada do 
Sol. No dia serão sorteados 
5 vales compras Sumerbol 
de R$ 1 mil; 1 churrasqueira 
a gás; 1 TV 55 polegadas; 2 
celulares iphone 7; e 1 Onix 
0Km. Ainda no dia também 
serão sorteados super brindes 
aos presentes como grill, as-
pirador de pó portátil, panela 
elétrica, cafeteira, sanduichei-
ra e kit café da manhã.

E para deixar o dia mais 
divertido, especialmente para 
as crianças, haverá disponível 
cama elástica e distribuição 
gratuita de pipoca, algodão 
doce e refrigerante. 

Para participar é fácil, 
a cada R$50 em compras 

o cliente tem direito a um 
cupom; Os cartões Sumerbol 
garantem cupons em dobro e, 
produtos específicos na loja 
mediante compra de 2 uni-
dades dão cupons adicionais.

Os cupons que participa-
rão do segundo sorteio podem 
ser impressos até hoje, dia 15 
de dezembro no fechamento 
das lojas. Cupons depositados 
na urna após esta data serão 
computados para o terceiro 
sorteio da promoção.

Para mais informações, 
acesse www.sumerbol.com.br.

Esta campanha conta com 
o apoio de Unilever, Sadia, 
Perdigão, Heineken, Colga-
te Palmolive, Seara, Avec, 
Ambev, Pepsico, P&G, Coca 
Cola, Distribuidora de Carnes 
Vale do Mogi, Q Passo, Top 
Service, Três Corações e Co-
mercial Cigaax de Alimentos.
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Petrobrás anuncia 
novo aumento nos 
combustíveis
Reajuste entrou em vigor no dia 12, e cabe às distribuidoras e revendedoras decidi-
rem se repassam o aumento ao consumidor
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A gasolina e o diesel 
tiveram reajuste 
de 1,40% e 1,80%, 
respectivamente

E os combustíveis tive-
ram mais um aumen-
to no ano. Desta vez, 

a gasolina e o diesel tiveram 
reajuste de 1,40% e 1,80%, 
respectivamente. O aumento 
entrou em vigor no dia 12.

Além do aumento do 
botijão de gás, anunciado 
na semana passada pelo 
governo, agora o preço do 
combustível também irá pe-
sar ainda mais no bolso do 
consumidor.

Esses aumento constantes 
são devido a atual política 
de preços dos combustíveis 
que passou a ser adotada pela 

Petrobrás no início de julho 
nas refinarias. Desde então, os 
preços da gasolina e do diesel 
estão sendo alterados, às ve-
zes, de um dia para o outro.

A estatal afirma que a 
ideia é repassar com maior 
frequência as flutuações 
do câmbio, do petróleo e, 
com isso, permitir “maior 
aderência dos preços do 
mercado doméstico ao mer-
cado internacional no curto 
prazo”, dando condições de 
competir “de maneira mais 
ágil e eficiente”.

Cabe agora às distribui-
doras e revendedoras de-
cidirem se irão subsidiar 
ou não o aumento para o 
consumidor.

Empresas devedoras do FGTS 
já podem parcelar débitos

NEGOCIAÇÃO

Empresas devedoras do Fun-
do de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) poderão parcelar 
débitos rescisórios. O Conselho 
Curador do FGTS aprovou no 
dia 13 uma resolução que pode 
beneficiar 8 milhões de traba-
lhadores que saíram de empresas 
onde trabalhavam mas nunca 
conseguiram receber o FGTS 
porque o empregador não estava 
depositando os valores na conta 
vinculada do empregado, infor-
mou o Ministério do Trabalho.

Segundo o ministério, mui-
tas empresas com débitos não 
depositavam os valores corres-
pondente ao FGTS alegando 
dificuldades financeiras e, no mo-
mento da rescisão, não pagavam 
o que estavam devendo, pois a 
resolução do Conselho obrigava 
que esse pagamento fosse à vista. 
De acordo com o ministério, para 
evitar que empregadores deixem 
de pagar o FGTS e depois se be-
neficiem do parcelamento, a re-
gra vale apenas para quem estiver 
com débitos do fundo de garantia 
até 31 de dezembro de 2017. Um 

levantamento feito pela Caixa 
aponta para 421.012 empresas 
privadas e 4.845 públicas nessa 
situação. O montante da dívida 
dos débitos rescisórios soma 
R$ 2,6 bilhões, informou o 
ministério.

O parcelamento poderá ser 
feito em até 12 vezes, depen-
dendo do quanto os valores das 
rescisões representam do total 
da dívida do empregador com 
o FGTS. Se esse percentual for 
menor do que 10%, o pagamen-
to deverá ser feito à vista, sem 
negociação. Se for superior 
a 10%, os débitos rescisórios 
poderão ser acordados em 
parcelas mensais e sucessivas 
(veja tabela abaixo), desde que 
com anuência do sindicato de 
trabalhadores da categoria.

Empregadores com dí-
vidas no Fundo de Garantia 
não recebem o Certificado de 
Regularidade do FGTS. Sem 
esse documento, as empresas 
não conseguem participar de 
concorrências públicas ou 
fazer financiamentos.

Mercado financeiro volta 
a prever inflação abaixo 
da meta: 2,88%

INFLAÇÃO

O mercado financeiro 
voltou a prever inflação 
abaixo do piso da meta 
para este ano. A estimativa 
para o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) caiu de 3,03% 
para 2,88%. Em setembro, 
as instituições financeiras 
também projetaram inflação 
abaixo da meta. A estimati-
va consta do boletim Focus, 
uma publicação divulgada 
no site do Banco Central 
(BC) todas as semanas com 
projeções para os principais 
indicadores econômicos.

A meta de inflação, que 
deve ser perseguida pelo 
BC, tem como centro 4,5%, 
limite inferior de 3% e su-
perior de 6%. Quando a 
inflação fica fora desses 
patamares, o BC tem que 
elaborar uma carta aberta ao 
ministro da Fazenda, Henri-
que Meirelles, explicando os 
motivos do descumprimento 
da meta.

Se a estimativa se confir-
mar, será a primeira vez que 
a meta será descumprida por 
ficar abaixo do piso. A meta 
ficou acima do teto quatro 
vezes: 2001, 2002, 2003 e 
2015.

Na última sexta-feira (8), 
o Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) 
informou que, de janeiro a 
novembro, o IPCA chegou 
a 2,5%, o menor resultado 
acumulado em 11 meses 
desde 1998 (1,32%).

Para 2018, a projeção do 
mercado financeiro para o 
IPCA – a inflação oficial do 
país - é mantida de 4,02%, há 
duas semanas consecutivas.

O principal instrumento 
usado pelo BC para contro-
lar a inflação é a taxa básica 
de juros, a Selic, atualmente 
em 7% ao ano, o menor nível 
histórico. Na última quarta-
-feira (6), a Selic foi reduzi-
da pela décima vez seguida. 
Por unanimidade, o Comitê 
de Política Monetária (Co-
pom) diminuiu a Selic em 
0,5 ponto percentual, de 
7,5% ao ano para 7% ao ano.

A expectativa do merca-
do financeiro para a Selic ao 
final de 2018 segue em 7%. 
A estimativa para a expan-
são do Produto Interno Bru-
to (PIB), a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país, subiu de 0,89% para 
0,91%, este ano, e de 2,60% 
para 2,62%, em 2018.
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polícia

Mercadorias vendidas 
irregularmente são 
apreendidas
Produtos sem procedência estavam sendo comercializados no Jardim do Vale
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Ciclista é atropelado por ônibus no Distrito Industrial

Secretaria de Segurança 
Pública realiza o balanço 
das ações de 2017

ACIDENTE

BALANÇO
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O Departamento de 
Fiscalização da Pre-
feitura de Indaiatu-

ba, com o apoio da Guarda 
Civil, realizou a apreensão 
de 33 redes e 63 tapetes 
no último domingo (10) no 
Jardim do Vale. O vendedor 
ambulante não possuía alvará 
para comercialização nem 
nota fiscal da mercadoria, que 
estava sendo comercializada 
na rua Álvaro dos Santos.

Segundo o diretor do 
Departamento de Fiscaliza-
ção, José Carlos de Melo, o 
vendedor persistiu na irre-
gularidade, mesmo já tendo 
sido orientado, pelo menos 
duas vezes em dias ante-
riores. Os produtos foram 
avaliados em R$ 8.830,00. 

A multa aplicada por conta 
da infração é de 75,19 Ufesp 
(Unidade Fiscal do Estado 

de São Paulo), o equivalente 
a R$ 1.885,00. O vendedor, 
que já tem passagem pela 

polícia, tem oito dias para 
efetuar o pagamento e reaver 
a mercadoria apreendida.

O vendedor ambulante 
não possuía alvará para 
comercialização nem nota 
fiscal da mercadoria

Um ciclista ficou gravemente 
ferido após ser atropelado por um 
ônibus escolar na região do Distrito 
Industrial. O acidente ocorreu na 
tarde da última quarta-feira, 13.

De acordo com testemunhas, o 
acidente aconteceu por volta das 
13h30, na Avenida Santoro Mirone, 
sentido Fazenda Pimenta. O Corpo 
de Bombeiros foi acionado com ur-
gência para socorrer o ciclista, que 
devido à situação delicada da vítima 
acionou o Grupamento Aéreo Médi-
co do Águia, helicóptero da Polícia 

Militar, com uma equipe do Grupo de 
Resgate de Atendimento e Urgência 
(Grau) que pousou nas proximidades 
do acidente.

Os médicos foram conduzidos 
por uma viatura da PM até o local do 
acidente, e a vítima foi estabilizada. 

O ônibus envolvido no acidente 
pertence à uma empresa que fazia 
a linha escolar no município. Até 
a última atualização desta reporta-
gem, não havia informações sobre a 
identidade do ciclista e sobre o seu 
quadro clínico.

A Secretaria de Segurança 
Pública da Prefeitura de Indaia-
tuba, conduzida por Alexandre 
Guedes, contabiliza as atividades 
idealizadas em 2017. Um dos 
destaques do ano foi a redução 
dos índices de criminalidade 
no levantamento emitido pela 
Secretaria de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo. De 
acordo com a estatística, Indaia-
tuba conquistou de janeiro a 
setembro a redução de 50% em 
homicídios; -4,56% em furtos; 
redução de 26,82% nas ocor-
rências de roubos e -32,88% em 
furtos e roubos de veículos. A 
Taxa por 100 mil Habitantes de 
Indaiatuba é a segunda menor 
da RMC (Região Metropolitana 
de Campinas). Sendo 0,83 para 
homicídios; 146,91 para furtos; 
532,55 para roubos e 62,19 para 
furto e roubo de veículos.

A Guarda Civil é composta 
por 266 guardas e 57 viaturas, 
sendo 36 carros e 21 motos. Há 
os grupos especiais como Romi 
(Ronda Ostensiva com Moto-
cicletas de Indaiatuba), GAM 
(Grupo Ambiental), GAP (Gru-
po de Apoio Preventivo) e Getran 
(Grupo Especial de Trânsito). O 
Canil – GOC (Grupo de Opera-
ções com Cães) da Guarda Civil 
é composto por seis Guardas 
Civis e cães: Max (Pastor Belga 
Malinois), Iron (Pastor Cinza); 
Thor (Golden Retrivier); Red 
(Labrador); Luck (Labrador) e 
Pantera (Labrador). Os Cães são 
treinados no faro de Drogas e ar-
mamentos, proteção e Dogshow 
e um deles será treinado na busca 
de pessoas. O Canil realizou 54 
apresentações durante o ano.

Em 2017, a Prefeitura ex-
pandiu para 12 novos bairros 
o “Vizinhança Solidária”. O 
projeto é coordenado pelo Se-
cretário Adjunto de Segurança 
Pública, Sandro Bezerra Lima 

e desenvolvido em parceria da 
Guarda Civil, Polícia Militar e 
com o Comseg (Conselho Mu-
nicipal de Segurança Pública), 
promove a integração dos vizi-
nhos, que formam um vínculo 
de cooperação e contato direto 
com as forças policiais. A inicia-
tiva tem apresentado resultados 
muito positivos com a grande 
diminuição da criminalidade 
onde é implantado. Ao total são 
28 bairros envolvidos no projeto.

A Guarda Civil realizou até 
setembro 4.892 operações de 
policiamento específicas, como: 
policiamento preventivo, ordem 
de serviço para eventos, blitz 
entre outros. Foram: 243 pessoas 
presas em flagrante; 12 menores 
de 18 anos apreendidos em fla-
grante; 25.396 gramas de drogas 
apreendidas ou 13.375 porções; 
10 armas apreendidas; 11 picha-
dores detidos; 70 veículos sus-
peitos apreendidos e 508 pessoas 
abordadas em atitudes suspeitas. 
Em 2017 foram recuperados 81 
veículos que foram furtados. 
Recolhidos por irregularidades 
foram 2.964 e apreendidos por 
som alto 75.

A Defesa Civil do municí-
pio é acionada por meio do 153 
da Guarda Civil e atua diante 
de situações de desastres natu-
rais. O setor apoia a população 
em ações emergenciais e para 
isso conta com apoio de um 
Plano de Chamada.

Em 2017 foram feitos 78 
combates a incêndios flores-
tais, juntamente com o corpo 
de bombeiros e 25 retiradas 
de árvores das vias públicas 
depois das tempestades. Tam-
bém foram feitas capturas e 
reinserções de animais ao habi-
tat natural, sendo (três ouriços, 
dois calangos e um filhote de 
Saruê que foi levado a ONG 
mata ciliar).

Devido à gravidade dos feri-
mento, o ciclista teve que ser 
socorrido pelo Grupamento 
Aéreo Médico do Águia
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Equipe de Taekwondo local fica entre 
as três melhores do estado de SP
A cerimônia de premiação foi no sábado, dia 9 

A equipe de Taekwon-
do de Indaiatuba que 
é comanda pelo Mes-

tre Márcio Eugênio recebeu o 
prêmio de 3ª melhor equipe do 
estado de São Paulo. A ceri-
mônia ocorreu no último dia 
9, e foi realizada na Federação 
de Taekwondo do Estado de 
São Paulo (FETESP). Este 
foi o 7° Grande Prêmio de 
Taekwondo.

Ao todo 73 equipes são 
filiadas a Fetesp, e Indaiatuba 
ficou com a terceira colocação 
dividindo o pódio com Liga-
vale Artes Marciais de São 
José dos Campos e AMT de 
Suzano.

O 7° Grande Prêmio é rea-
lizado desde 2006 e tem como 
objetivo o reconhecimento e 
valorização dos trabalhos de 
excelência que a cada ano se 

destaca com novas ideias para 
a modalidade em todo Estado 
de SP.

O Educador Físico e res-
ponsável pelo Centro de Trei-
namento de Taekwondo em 
Indaiatuba, o Mestre Marcio 
Eugênio é reconhecido na 
modalidade como um grande 
atleta. Eugênio já compe-
tiu pelo Brasil e internacio-
nalmente. Foi o primeiro 
a conquistar a medalha de 

prata na Copa do Mundo 
de Taekwondo, nove vezes 
campeão Paulista, três vezes 
campeão Brasileiro, campeão 
Sul-Americano, foi bronze no 
Pan Americano, Vice – Cam-
peão mundial, melhor atleta 
de Taekwondo reconhecido 
pelo COB (Comitê Olímpico 
Brasileiro) e 15° melhor atleta 
de Taekwondo em pesqui-
sa realizada pela Federação 
Mundial.

Atualmente o Mestre se 
dedica na formação de atletas 
e ministra aulas em sua acade-
mia no Centro de Treinamento 
de Taekwondo e no Colégio 
Objetivo. Este ano o Mestre 
levou atletas para competir 
nas cidades de Salto, Mauá, 
Vargem Grande do Sul, entre 
outras. Sempre coloca sua 
equipe nas primeiras coloca-
ções e neste ano foram 150 
medalhas conquistadas.

A cerimônia ocorreu no último dia 9 na FETESP

Copa Vizzent conhece 
seus campeões

FINAL

No sábado, dia 9, foram 
decididos as finais da 5ª 
Copa Vizzent Calçados/
Copa 9 de Futsal Menores, 
Clube 9, Falcão 12, Sesi, 
Salto Futsal e Tejuza fi-
caram com título na série 
prata e ouro.

As finais foram marca-
das por equilíbrio e jogos 
bastante disputados, dignos 
de um final de campeonato.

Nos dez jogos foram mar-
cados 30 gols, diferente que 
nos últimos jogos, em que 
foram marcados 64 gols.

Confira os resultados:
Série Ouro
Sub8 - Clube 9 A 2 x 3 
Tejuza
Sub10 - Tejuza 4 x 0 Clube 
9 A 
Sub12 - A. Mann+Hummel 
0 x 1 Tejuza 
Sub14 - Tejuza 2 x 0 Show 
de Bola
Sub16 - Salto Futsal 4 x 0 
Projeto Restitui 
SÉRIE PRATA
Sub8 - Falcão 12 2 x 0 Co-
légio Renovação
Sub10 - Falcão 12 1 x 0 A. 
Mann+Hummel 
Sub 12 - Clube 9 A 2 x 1 
Colégio Polo Educacional 
Sub14 - Clube 9 A 1 x 2 
Clube 9 B 
Sub16 - Tejuza 1 x 4 Sesi

Estrela Dourada é campeão 
da Copa Cokada

TÍTULO

No último domingo, dia 
10, no campo da Osan os 
times Estrela Dourada e Ope-
rário fizeram a final da Copa 
Kokada  2017, e o jogo foi 
decidido nos pênaltis com a 
equipe Estrela Dourada em 
vantagem.

A final que foi equilibrada 
acabou no tempo normal com 
o placar de 0x0. A decisão, 
então, foi para os pênaltis e 

Estrela Dourada venceu por 
4x1 ficando com título.

As duas equipes fizeram 
na primeira fase boas cam-
panhas e se destacaram no 
mata-mata, e nas semifinais 
o Operário derrotou a equi-
pe do Vale Verde por 2x1 
e o Estrela Dourada venceu 
o Mastiga Samba por 1x0, 
chegando com méritos para 
essa final.

A final foi decidida nas penalidades máximas 

CIDA SANTOS

Quenianos dominam prova na Corrida Cidade de Indaiatuba
CORRIDA

No domingo  (10) ,  o 
Parque Ecológico recebeu 
mi lhares  de  cor redores 
na Corrida Cidade de In-
daiatuba. O evento, que 
homenageou o aniversário 
de 187 anos do município, 
contou com 2 mil atletas e 
distribuiu R$ 5,8 mil em 
prêmios, além de troféus e 
medalhas.

Na corrida de 10 km 
masculino, o vencedor foi 
o queniano Elija Chebonei. 
O segundo lugar da catego-
ria ficou com o tanzaniano 
Reginald Lucien Mejan 

(30min29s) e o terceiro com 
o jundiaiense André Alberi 
de Santana (30min45s) do 
Time Jundiaí de Atletismo. 
O primeiro indaiatubano 
a completar os 10 km foi 
Gilberto da Silva Roque, 
que recebeu o prêmio de 
R$ 800.

Já  a  queniana  Emily 
Chepkmoi Arusio estreou 
com vitória na disputa fe-
minina de 10 km na corrida 
de Indaiatuba, com tem-
po de 35min14s. A prata 
dos 10 km feminino ficou 
com a maranhense Maria 

Regina  Santos  Seguins 
(37min50s), enquanto Mar-
jorie Barcelos, correndo 
por Indaiatuba, garantiu o 
bronze (39min03s). Ela foi 
a primeira indaiatubana a 
cruzar a linha de chegada.

Nos 5 km geral masculino, 
o atleta de Guarulhos, Valfran 
da Silva Santos (16min16s) 
deixou todos os adversários 
para trás, assim como fez a 
indaiatubana Vilma Corbini 
Barbosa (22min58s) entre as 
mulheres. 

O evento foi organizado 
pela Prefeitura Municipal 

de Indaiatuba e Organização 
Nacional das Entidades do 
Desporto (ONED), com o 
patrocínio da SEW Eurodrive 
Brasil e da Fundação Toyo-
ta do Brasil. Os melhores 
colocados de Indaiatuba na 
corrida de 10km receberam 
também prêmio especial de 
R$ 800,00. A classificação 
final dos participantes pode 
ser consultada no site  https://
www.ativo.com/calendario/
resultados/america-do-sul/
br/sp/indaiatuba/corrida-de-
-rua/34707/23-corrida-cida-
de-de-indaiatuba.
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"Um Natal Congelante" 
será encenado no Polo 
Shopping Indaiatuba
 O espetáculo é gratuito e será apresentado em duas sessões, às 15h e às 17h
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Cantata de Natal 
acontece neste domingo

CORAL

O espetáculo "Um Natal Congelante" é uma peça infantil lúdica e cheia 
de interação com a criançada

Esta semana boas oportunidades tendem a ocorrer, 
principalmente no campo profissional. No setor, 
busque manter a calma e reconsidere seu impulso 
de partir pra cima. Agora não é uma boa hora para 
se perder na ansiedade e tristeza consigo mesmo. 

Diminua sua irritabilidade e aumente sua capacidade de raciocinar.  
Seja discreto, surdo e mudo.

Estes dias serão bons no campo profissional, poderá 
criar novos projetos e delinear novos caminhos. Seja 
pró-ativo, coloque toda a sua concentração no máximo, 
e perceberá que só tem a ganhar, embora o momento 
seja difícil para concretizar. O taurino poderá se sentir 
inseguro, mas é bom demonstrar otimismo perante os outros.

O geminiano poderá se sentir focado em sua família 
ou nas relações familiares, nos pequenos trabalhos 
domésticos. Reflita sobre a forma como age com a 
família. Nos relacionamentos, o nativo pode se perder 
um pouco e tornar-se possessivo, não respeitando o 

espaço alheio. Evite gastos supérfluos.

Neste momento, a consciência que o canceriano tem 
de vida é o que trará benefícios em sua vida pessoal e 
profissional. Certos problemas pessoais podem criar 
alguma dificuldades no bom andamento de seus projetos, 
como por exemplo, enfrentar algum problema ligado á 
família. É necessária alguma força interior para enfrentar 
os desafios nessa fase.

Esta semana se mostra particularmente intensa para sua 
vida social, o leonino pode se ver no meio de muitas solic-
itações de festas ou reuniões, guarde um período para estar 
a sós com a pessoa que ama, longe de toda essa agitação. 
Seu cansaço físico pode atrapalhar seu ritmo no trabalho 
e não permitir progressos. Evite riscos desnecessários.

Semana de grande desgaste nervoso para o virginiano, 
procure repousar e recarregar baterias. Emociona-
lmente, se sente desmotivado, ao mesmo tempo se 
sente sem forças para enfrentar algumas situações. 
Por estar em um momento desgastante em sua vida 
pessoal, tende a se dedicar mais ao trabalho. Agora 
não é hora de tomar decisões, mas de observar, pois sua visão estará 
melhorada.

No setor afetivo, o Libriano sente que seu relacionamen-
to se apresentará extremamente tranquilo. Em termos 
profissionais, é hora de estudar firmemente um novo 
projeto de investimento. O momento pede a busca de 

novas soluções para tarefas que caíram na rotina, isso melhorará 
sua visão dos fatos. 

O escorpiano poderá sentir que seu parceiro ou com-
panheiro não corresponde ou até mesmo não com-
preende o que acontece dentro de si. Profissionalmente, 
pode estar começando uma nova etapa, seja iniciando 
um novo trabalho ou implantando um ritmo de serviço que trará 
benefícios depois.

O sagitariano pode vir encontrar pessoas que trazem 
uma forte emoção dentro de si, mas irá viver de acordo 
com seus projetos iniciais. Veja se seu coração está 
de acordo com sua mente, isso trará boas decisões. 
Profissionalmente, procure o que realmente gosta e 

quer fazer. Evite gastar sem previsão do futuro.

Momento interessante de persistir e ter maior con-
vicção em suas idéias. Sua imagem é muito impor-
tante para dar uma boa impressão profissionalmente. 
Suas decisões neste momento estão todas relaciona-
das com sua melhora corporal e emocional, e como 
isso fará diferença em sua profissão.

O aquariano tem a possibilidade de ter bons mo-
mentos afetivos nesta semana, aproveite para trazer 
para dentro de sua relação bons momentos e boas 
energias. Uma pessoa próxima, alguém com quem 
convive de perto, poderá vir a ser um romance muito 
interessante. Profissionalmente, é hora de arregaçar 

as mangas e ir à luta para progredir.

Muitos piscianos estão buscando algo que mais lhe 
chama a atenção, alguns querem ampliar seu poder 
e busca a vida pública, outros querem encontrar sua 
alma gêmea, seja qual for o caso, faça algo para fazer 
essas coisas acontecerem.  Em termos afetivos, o pisciano vai se sentir 
admirado e desejado. Se não tiver preconceitos ou outros condiciona-
mentos, terá grandes e importantes relacionamentos.

Horóscopo de 15 a 21/12 Por Alex Costa Guimarães

O clima mágico do 
Natal tomou conta 
do Polo Shopping 

Indaiatuba e será o tema do 
último Polo Teatro do ano. No 
domingo, 17 de dezembro, o 
público vai se divertir com o 
espetáculo "Um Natal Con-
gelante", uma peça infantil 
lúdica e cheia de interação 
com a criançada. O espetáculo 
é gratuito e será apresentado 
em duas sessões, às 15h e às 
17h, no longe em frente ao 
Café Donut's.

A encenação conta a his-
tória de uma Princesa que se 
vê em apuros, imaginando que 
sua mãe, a Rainha, esqueceu 
de deixar o sapatinho na janela 
do quintal e que Papai Noel 
pode não se lembrar dela no 
Natal.

Para garantir os presentes 
e também muita diversão, a 
Princesa decide ir até a casa 
do Papai Noel, no Polo Nor-
te, para verificar o que está 
acontecendo. Entre muitas 
aventuras e baixas temperatu-

ras, ela encontra dois duendes 
bondosos que podem ser a 
chave desta história.

Segundo Andrea Fernan-
des, gerente de marketing do 
Polo Shopping Indaiatuba, a 
peça encerra mais um ano de 
sucesso do projeto Polo Tea-
tro. "Mais uma vez fechamos 
o ano com um espetáculo 
encantador, cuidadosamente 
planejado pela Cia Arte & 
Manhas, nossa parceira de 
longa data no projeto, para 

cativar as crianças com os 
clássicos do Natal: Papai 
Noel, Polo Norte e duendes. 
Essa receita mágica promete 
garantir entretenimento de 
qualidade para a famílias que 
vierem ao Shopping no últi-
mo domingo antes do Natal", 
explica.

Oficina
De 16 à 23 de dezembro, 

o Polo Shopping Indaiatuba 
sediará atividades divertidas e 

saborosas para a criançada. A 
Fiec (Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura), enti-
dade de ensino da Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba, rea-
lizará a "Oficina de Decoração 
de Biscoitos Natalinos" para 
crianças de 05 a 12 anos, de 
segunda a sexta-feira, das 
17hs às 21hs, e aos sábados, 
das 14hs às 18hs. As oficinas 
acontecerão em uma loja es-
pecial que será ocupada pela 
Fundação e a participação é 
gratuita.

Cada oficina tem dura-
ção de 30 minutos e até 20 
crianças podem participar 
simultaneamente, sempre com 
presença dos pais ou respon-
sáveis. As crianças serão aten-
didas por ordem de chegada 
dentro do limite máximo de 
participantes por turma.

Na loja onde ocorrerão as 
oficinas, também estarão ex-
postos diversos doces produ-
zidos pelos alunos dos cursos 
técnicos de Cozinha e Nutri-
ção, para que os visitantes do 
Shopping conheçam um pou-
co do trabalho dos estudantes 
e professores da FIEC.

A Cantata de Natal do 
Coral Jubilate da Igreja 
Evangélica de Confissão Lu-
terana de Indaiatuba acon-
tece neste domingo, dia 17, 
com início às 19 horas, na 
sede da Igreja localizada na 
rua Onze de Junho, 1540, 
Parque Boa Esperança.

O Coral apresentará “Ca-
rols And Classics” e será 
regido pelo Regente Beto 
di Morais, contando com 25 
cantores dos naipes soprano, 
contralto, tenor e baixos, 

devendo nesta cantata serem 
entoados lindos hinos, que 
são clássicos da músicas 
natalinas com arranjos do 
professor e compositor Tom 
Fettke.

De acordo com o coralis-
ta Wainer Quitzau, o objeti-
vo da cantata é “promover 
a palavra de Deus” e são 
esperadas no dia cerca de 
400 pessoas. “É um evento 
muito bonito, sempre vem 
muita gente e lota a Igreja”, 
comenta Wainer.

DIVULGAÇÃO

Cantata de Natal “Carols And Classics” será apresentado na Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana de Indaiatuba

Feira de Orquídeas inicia 
amanhã no Jaraguá

EXPOSIÇÃO

T e m  i n í c i o 
amanhã,  dia  16 
(sábado), a Feira 
de Orquídeas no 
Shopping Jaraguá. 
O evento segue até 
o dia 23, das 10 
horas às 22h na 
loja 1 do shopping, 
em frente à dro-
garia na saída do 
estacionamento.

A feira acon-
tece três vezes ao 
ano no Jaraguá: 
no dia das mães, 
p r imavera  e  no 
Natal. O objetivo 
é fomentar a orquídofilia 
na cidade, pois existe uma 
falta de orquídeas para um 
público distinto, os cole-
cionadores. 

“A exposição traz plantas 
diferenciadas, exóticas botâ-
nicas e, claro, comerciais”, 
comenta Marcos Scarpa, um 
dos organizadores da feira.

Ao todo, são esperadas 
mais de 300 pessoas por 

dia, cerca de 3 mil pessoas 
durante todo o evento, e será 
possível apreciar cerca de 
800 plantas.

Parale lamente  a  es te 
evento que acontece em 
Indaiatuba, também ocor-
re outra Feira da Orquí-
d e a  n o  S h o p p i n g  D o m 
Pedro, em Campinas, com 
mais  orquídeas .  Ambas 
trazem muitas novidades 
das plantas.
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Adelaide Decoração Caipirão Restaurante

Grenelle Gastro PubA Nova Loja

Desejamos à todos clientes e funcionários da Adelaide Decorações 
um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo de muita saúde, paz e 
felicidade. Marcos e Adelaide

Queremos agradecer o sucesso do Restaurante Caipirão à todos 
os nosso funcionários, amigos e clientes desejando um Feliz 
Natal e um Próspero Ano Novo de muita felicidade, paz, saúde 
e muita Parmegiana. Luiz Fernando, Felisberto, Luiz Henrique, 
Francinete e Luiz Gustavo

Casa da Esfiha

Agradecemos à todos os nossos clientes pelo prestígio, no decorrer 
deste ano, desejando um Feliz Natal e um Ano Novo de prosperidade, 
harmonia, paz, saúde e sucesso. Vânia, Jeane e sua equipe

Para nós foi uma satisfação a presença de todos vocês na Casa da 
Esfiha. Desejamos à todos os amigos, clientes e funcionários um 
Feliz Ano Novo e um 2018 de prosperidade com muita luz, amor 
e sucesso. Hélio e Rubens

Agradecemos o prestígio dos nossos clientes e a todos os nossos 
funcionários pelo sucesso do Grenelle Gastro Pub. Desejamos um 
Feliz Natal e um Ano Novo de prosperidade, paz, harmonia e muita 
luz. O nosso muito obrigado. Rafael e Isabela

O Restaurante estará fechado do dia 24/12 ao dia 07/01

Almoçar na Kostela do Japonês 
é uma satisfação
Quem não gosta de costela? Lógico, todos curtem essa carne, mas tem 
que ser bem feita, no ponto. Aqui em Indaiatuba, costela é só na Kostela 
do Japonês. Bem Magrinha, super macia e no ponto. Ainda acompanha 
aquele senhor feijãozinho com arroz, saladas diversas, farofa, batata e 
mandioca fritas. Comida simples, porém, não existe nada melhor. Vá  
experimentar na R. Antônia Martins Luiz, 180 - Distrito Industrial João 
Narezzi - Fone: 3894-6646. Estaremos fechados do dia 23/12 a 08/01, 
retornaremos nossas atividades no dia 09/01

Vai para o jantar ou almoço de mãos abanando?
Faça desde já a sua encomenda para as ceias do Natal e Réveillon na Duas Cerejas: Caketone 
trufado com gotas de chocolate, Bolo Mil Folhas de Morango e Naked Cake, 
Fones: Loja Morada do Sol 3935-9409 - Loja Avenida Conceição 3318-
0 1 7 6 .  N ã o  e x i s t e nada mais delicioso!

Hello 
Guys!

A London English School está 
com as matrículas abertas e a 
secretaria funcionará normalmente 
durante as férias. Rua Pedro 
de Toledo, 353 - Sala 3 - Fone: 
9.9450-4994. Inglês do seu jeito!

Luiz Fernando 
do Caipirão 
recebendo o 
Certificado 
do Frutos de 
Indaiá como 
o melhor 
Restaurante de 
Parmegiana

Marcel e Solange, proprietários 
da Duas Cerejas, recebendo o 
Certificado do Frutos de Indaiá 
como a melhor Casa de Bolos

A Nova Loja teve o imenso 
prazer de participar desse 
lindo momento da noiva 
Natália Arvani. Felicidades

Maria Aparecida, Isabela, Marcos e Nelson

José Roberto e Adriano

José Ferraz



O Campinas e Região Convention & 
Visitors Bureau (CRCVB) manifesta 
apoio à Orquestra Sinfônica de 
Campinas, motivo de orgulho 
para nossa cidade e região, com 
sua representatividade nacional e 
internacional, conquistada em quase 
90 anos de trabalho árduo e de valor intangível. Como entidade 
que objetiva incentivar o turismo regional e a propagação de 
Campinas como destino, o CRCVB enxerga na Orquestra 
Sinfônica um dos principais pilares de divulgação de nossa 
cidade, com fundamental papel histórico em tantos momentos 
do município e do país. Poucas metrópoles no mundo possuem 
uma Orquestra de tamanha qualidade e credibilidade e torna-
se inadmissível a possibilidade de que nossa Campinas possa 
perder tão importante patrimônio.
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STAR WARS - OS ÚLTIMOS JEDI - Lançamento  -  Ficção / 
Ação / Aventura  -  Classificação 12 anos  -  150 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (14)  a  Quarta (20):   13h45  /  17h00  
/  21h40
Polo Shopping  -  Atenção especial aos dias de exibição desta 
versão no Polo Shopping: Quinta (14),  Sábado (16)  e  Terça 
(19):   15h35  /  18h45. Sexta (15),  Domingo (17),  Segunda (18)  
e  Quarta (20):   15h35  /  18h45  /  20h30
3D - LEGENDADO  -  Atenção especial aos dias de exibição 
desta versão
Polo Shopping: Quinta (14),  Sábado (16)  e  Terça (19):   20h30
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (14)  a  Quarta (20):   15h15  /  18h30
Polo Shopping: Quinta (14)  a  Quarta (20):   14h05
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (14)  a  Quarta (20):   20h15
Polo Shopping: Quinta (14)  a  Quarta (20):   17h15  /  21h10
...........................................................................................................
AS AVENTURAS DE TADEO 2: O SEGREDO DO REI MIDAS
Pré-estreia*  -  Animação / Aventura  -  Classificação livre  -  85 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (16)  e  Domingo (17):   17h45
*À partir do dia 21 estreia diariamente em sessões regulares
...........................................................................................................
VAZANTE - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate após 
a exibição*  -  Drama  -  Classificação 14 anos  -  100 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Terça (19):  19h30. *Atenção:  para o Cineclu-
be os ingressos tem preço de R$ 12,00 para o público em geral. 
Maiores de 60 anos pagam ingresso promocional a R$ 6,00
...........................................................................................................
EXTRAORDINÁRIO - 2ª semana  -  Drama  -  Classificação 10 
anos  -  114 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (14)  a  Sábado (16),  Segunda (18),   
Terça (19)  e  Quarta (20):   16h15  /  21h20. Domingo (17):   16h15  
/  18h50  /  21h20
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (14)  a  Sábado (16),  Segunda (18),   
Terça (19)  e  Quarta (20):   18h50. Domingo (17):   não será 
exibida esta versão no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (14),  Sexta (15),  Segunda (18),  Terça 
(19)  e  Quarta (20):   16h20  /  19h10  /  21h40
Sábado (16)  e  Domingo (17):   13h40  /  16h20  /  19h00  /  21h40
...........................................................................................................
OS PARÇAS - 2ª semana  -  Comédia  -  Classificação 12 anos  
-  100 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (14)  a  Segunda (18)  e  na  Quarta (20):   
15h45  /  18h10. Terça (19):   somente 15h45
...........................................................................................................
ASSASSINATO NO EXPRESSO DO ORIENTE - 3ª semana  
-  Drama / Suspense  -  Classificação 12 anos  -  114 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá*: Quinta (14)  a  Segunda (18)  e  na  Quarta 
(20):   20h45. *Excepcionalmente na terça (dia 19), não haverá 
sessão deste filme
...........................................................................................................A 
ESTRELA DE BELÉM - 3ª semana  -  Animação  -  Classificação 
livre  -  76 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (14),  Sexta (15),  Segunda (18),  Terça 
(19)  e  Quarta (20):   15h10  /  17h45. Sábado (16)  e  Domingo 
(17):   15h10 ***
*** Promoção “Diversão e Solidariedade”
No sábado e no domingo os ingressos para este filme custam 
apenas R$ 5,00 único por espectador. Renda líquida revertida em 
benefício da “Casa da Criança Jesus de Nazaré”
...........................................................................................................
JOGOS MORTAIS - JIGSAW - 3ª semana  -  Terror  -  Classifi-
cação 18 anos  -  92 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (14)  a  Quarta (20):   22h00
...........................................................................................................
LIGA DA JUSTIÇA - 5ª semana  -  Aventura / Ação / Ficção  
-  Classificação: 12 anos  -  121 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (14)  a  Quarta (20):   14h40  /  20h00
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (14)  a  Quarta (20):   18h15
...........................................................................................................
BIG PAI, BIG FILHO - Voltando em cartaz  -  Animação / Aven-
tura  -  Classificação livre  -  92 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (14)  a  Quarta (20):   14h10

CINEMA

Camila Medina inaugura seu novo Espaço 

Na noite do dia 08 de dezembro, aconteceu o casamento de 
Anderson e Liliana, na bela igreja da Paróquia de São Benedito, 
em Salto. Uma cerimônia linda, leve e deliciosa celebrada pelo 
Padre Jorge Rocha, Arcebispo da Lapa, e amigo da família da 
noiva. Depois da cerimônia os noivos receberam o familiares e 
convidados, na Chácara Recanto do Gurgel em Itaici, em uma 
festança deliciosa, com muita alegria e felicidade. Parabéns 
meus afilhados, por terem proporcionado a mim e a todos os 
presentes este momento único em nossas vidas, e parabéns 
também pois casaram  no dia Família.

Noite de Confraternização do Rotary Club de Indaiatuba-
Cocaes, no Jhozeff Pizza Bar.

Na noite do dia 02, aconteceu na Marginal Esquerda do 
Parque Ecológico, próximo à Raia de Remo, a Grandiosa 
Parada de Natal de Indaiatuba, que está na sexta edição e 
todas com muito sucesso.  

Na noite do dia 09 de dezembro, aconteceu 
no CIAEI, o Grandioso “Concerto de Natal”. 
Com a participação da Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba, a Corporação Musical Villa-
Lobos, e o Coral Cidade de Indaiatuba as 
regências, foram: Paulo de Pula, Áurea 
Ambiel, Samuel Nascimento e Tiago Roscani. 
Casa lotada para ver e se sensibilizar com a 
maviosidade de um lindíssimo espetáculo, e 
que foi reprisado na manhã seguinte na Vila 
Kostka em Itaicí. Muita gente chorou de tanta 
emoção, principalmente quando foi tocada a 
inesquecível Noite Feliz, primeiramente em 
alemão e logo em seguida em português.

Camila Medina reinaugurou seu espaço de beleza, que ficou deslumbrante. O evento contou com a presença de amigos, clientes 
e familiares, além de seus parceiros profissionais. Parabéns e sucesso!!!
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Sempre que pensamos em festas de Réveillon a primeira que vem a mente 
é uma bebida borbulhante que transmita nossos sentimentos de alegria e 
sucesso. Com a chegada do final do ano, a procura por bebidas efervescente 
aumentam, pois se busca uma bebida que traga alegria, glamour e o mais 
importante é a sensação da chegada de mais um ano vitoriosos pela frente. 

A bebida mais consumida no final do ano ainda continua sendo os 
Espumantes.

Mas ainda há pessoas que acham que tudo é Champagne, até mesmo 
uma bebida gaseificada de baixo custo, pode ser chamada equivocadamente 
de Champagne. Mas isso é normal afinal há vários estilos de bebidas borbu-
lhantes e se torna uma tarefa difícil saber de tudo, afinal em todos os países 
possui a sua bebida tradicional. 

Assim darei algumas dicas de como não fazer feio na hora de comprar 
o seu espumante. Podemos dizer que um espumante é um vinho, mas o que 
o diferencia é que o Espumante possui as borbulhas ou assim como dizem 
os franceses as Perlage.

Um vinho Espumante é uma bebida fermentada de uva, que no processo 
de elaboração a leveduras atacam o açúcar da uva e gera o Álcool vínico e 
também o gás carbônico. Essas borbulhas são criadas no inicio da elaboração 
do espumante, dentro deste processo o Enólogo faz a retenção deste gás 
carbônico quanto ocorre à fermentação. E é este gás aprisionado que vai 
aparecer na sua taça e em como finalidade quando for  tomá-lo possamos 
sentir  toda aquela sensação clamorosa de estar bebendo estrelas.

  E existem vários tipos de elaboração do espumante que faz com que 
se tenham diferentes preços. 

A bebida fermentada com muitas borbulhas e mais famosa do mundo é 
a Champagne que foi elaborado na França no final do século XVII. Conta a 
História que o Espumante foi descoberto por acaso, pois como as uvas eram 
colhidas e vinificadas ainda verdes dentro das garrafas ocorria uma fermentação 
espontânea e estourava as garrafas e isso causava prejuízos para a igreja que 
usava os vinhos espumantes como moeda de troca.

Assim um monge Beneditino Dom Pérignon que era estudioso sobre vinhos 
ficou encarregado de para os estouros das garrafas e ele contatou os Ingleses 
que trouxeram garrafas 7 vezes mais resistentes e assim ele conseguiu fazer 
o Champagne que até hoje é apreciado no mundo todo.

Um vinho para se tornar um Espumante é necessário de 02 fermentações 
e no caso do Champagne esta 2° fermentação ocorre dentro da garrafa e este 
método foi patenteado pelos franceses de Champenoise. Assim sendo somente 
os Espumantes elaborados na Região demarcada de Champagne pelo método 
Champenoise e com apenas 04 variedades de uvas om o controle de produção 
rigoroso pela CIVC pode receber o nome de Champagne.

``Todo Champagne é um Espumante, mas nem todo espumante é um 
Champagne´´.

Porém, muitas pessoas ainda não sabem ao certo a diferença entre os 
vários tipos de Espumante. 

Para se elaborar um Espumante há 03 métodos mais usados mundialmente.
Método Champenoise- Com o Vinho Base e a fermentação feita dentro 

da própria garrafa que vai para o consumidor.
Método Charmat - Com o Vinho Base e a fermentação feita dentro de 

Tanques de Inox sobre pressão e controle de temperatura e envase na garrafa 
que vai para o consumidor.

Método Ast  - Uma única Fermentação E elaborado com a uva Moscato 
e faz um Espumante doce chamado de Moscatel.

E estas informações de método de vinificação de Espumante devem 
estar descritas no rótulo, assim escolha a melhor opção que vai valorizar seu 
dinheiro.

O Espumante é com certeza um coringa na harmonização é um bom aliado 
dos pratos de leves entrada ou frutos do mar. Mas em tempos de crises temos 
de fazer escolhas que agradam nosso bolso e nosso paladar sem perder a classe.

E quando pensarmos em Espumantes volte nossa atenção aos produtos 
nacionais que hoje é referência mundial e já ganharam credibilidade na 

elaboração de Espumantes de grande qualidade 
internacional.

No Brasil as condições climáticas da Serra 
gaúcha são similares as da região de Champagne.

Nos últimos anos, nossos Espumantes vêm co-
lecionando medalhas e honrarias e vem ganhando 
muita fama no Brasil.

Bom como já sabemos um pouco sobre o 
Espumante é hora de pegarmos a Taça ideal para 
esta bebida e apreciá-lo com moderação.

Quaisquer dúvidas estamos á vossa a disposi-
ção pelo email: contato@trattoriadovinho.com.br

Aprenda um pouco sobre Espumante

Espumante Brut Don Laurindo - elaborado 
na Serra gaúcha na Região do Vale dos 
Vinhedos pela vinícola Don Laurindo

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

Elaborado com uvas chardonnay e riesling itálico através 
do método champenoise (fermentação na própria garrafa).
Sua cor é amarela palha com tons esverdeados, a perlage 
é longa e de finas bolhas.
Seu aroma de castanhas, frutas secas e toque de fermente 
de pão caseiro.    
Harmonização pode ser servida com aperitivos, Ostras 
gratinadas, fettuccine com camarão, carpaccio de salmão, 
risoto de parmesão, casquinha de siri, bruschetta de tomate 
com queijo brie. e como vinho de entrada, principais re-
feições e é ideal em qualquer comemoração.  
 Na boca apresenta-se com equilíbrio de acidez e corpo 
com final refrescante e agradável. 
E sua Temperatura ideal de consumo de 5 a 8º C.  

Reinaldo Donizette 
comemorou mais dia 02/12

Elisangela Leite fez mais um 
ano de vida no dia 02/12

Júlia Barzan Minucci e Lucas Barzan Bezerra, netos de 
Oucimar e Cleide Barzan

Lucas, Lucas e Sheila no Cintra restaurante Carlos, proprietário do Cintra restaurante

Sara Estefani dia 14/12

Flávia da Bloom Lingerie e Mayra no Grenelle Gastro PubClaudia e Gilmar almoçando no Grenelle Gastro Pub

Adriano e Antonia no Cintra restaurante

Láisa Luisa marcou presença na Parada de Natal ao lado 
da 1ª dama

Alunos do 9º ano do Objetivo comemorando formatura

Jocemara Aparecida 17/12

Ivelton Raimundo dia 07/12

Jonathan Babinskas dia  14/12
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Visite nosso site: maisexpressao.com.br/social/admilson-redecopa/

Escola de Futebol Cruzeiro Indaiatuba: Onde nascem os campeões: treinos de manhã, tarde e noite, com professores capacitados para atender 
diversas idades entre 3 a 17 anos. Dê “bola” ao talento de seu filho!

A Atento agradece aos seus clientes, amigos 
e colaboradores a amizade e a confiança 
dedicada durante o ano e deseja que o Natal 
seja um momento de luz e harmonia, que no 
próximo ano possam compartilhar juntos as 
conquistas. Boas Festas!

Shaiany e Gustavo Granado recebendo o 
certificado do Frutos de Indaiá

Rafael Campasso e Camila Bombonato da Sonholar 
recebendo o certificado do Frutos de Indaiá

Hellen e Renato Epoka Móveis recebendo 
o certificado do Frutos de Indaiá

Ana Pereira e Erick Vinicius do Gesso Gilmar, 
recebendo o Certificado do Frutos de Indaiá

Abner, do Armazém das Tintas recebendo o 
certificado do Frutos de Indaiá

A miss infantil Yasmin Vitória 
participou do Miss Brasil Beleza 
Brasileira 2017 trazendo vários 
títulos para nossa cidade. Na 
foto Yasmin com o estilista de 
São Paulo, Kennedy Esquezary

Tácito, proprietário da Imaginarium e Andrea, 
Gerente de Marketing do Polo Shopping

Lúcio da DD Lúcio Dedetização em Geral. Ligue e agende 
um horário 3825-0706

A arquiteta Flávia Aldrighi e seu marido 
Alessandro Rabello na formatura em São 
Paulo de 3 anos

Equipe nota 1000 da Imaginarium, aguardando 
sua visita

Empório Café & Arte as cores, aromas e sabores 
se encontram para fazer seu dia mais gostoso. 
Vá conhecer! R. Dom Ideofonso Stehle, 406

Taf Turismo em parceria com a Black White School, fizeram mais uma viagem concluída com sucesso



        caderno de negóciosNº 777

LOCAÇÃO – SALÕES E SALAS

Centro (Ed. Ambassador)- SL0112
Sala Comercial 20M², 01 Wc, Ar Condi-
cionado, 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

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 

Centro SL00337 
SALÃO EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 
RUA 24 DE MAIO 
80m² COM ESTACIONAMENTO P/03 
AUTOS E SISTEMA DE SEGURANÇA
R$ 4.000,00

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, co-
zinha, 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 QUIN-
TAL. GARAGEM P/ MOTO. 
R$ 600,00 + IPTU
 
CA0224 - Vila Costa e Silva 
01 dorm, sala, cozinha, banheiro, 
amplo quintal e garagem p/ vários 
autos. 
R$650,00

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) 2 dormos, sala, cozinha, 
Wc, varanda, sem vaga. R$ 900,00 

Moradas de Itaici CC00034
02 dorm, sala, cozinha, wc, quintal e duas 
vagas. R$ 1.200,00 + cond + iptu

Centro CA03015
02 dorm (1suíte), sala, cozinha, a.s, quin-
tal e garagem p/02 autos. R$ 1200,00

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 ar-
mários, a.s, e garagem coberta p/ 02 autos. 
R$ 1500,00 + IPTU

Parque Boa Esperança
03 dormitórios (1 suíte), sala, copa, 
cozinha planejada, quintal, área gourmet 
e edicula.
R$ 1700,00 + IPTU

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

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

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

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

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

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

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

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

Grand Ville (Cobertura) – Cecap. 
AP00828 

03 Dorm (1 suíte), sala, cozinha, banhei-
ro, 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, lavan-
deria e 01 vaga.
R$ 150.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pq. São Lourenço –AP00744
02 dormitórios com armários, Wc, sala, 
cozinha planejada, área de serviço, 
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. Eldorado  CA02963 
02 dormitórios, sala, cozinha,  
Wc, quintal e 02 vagas.
R$180.000,00
 
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. Dos Colibris – CA02987
02 dormitórios (01 suíte), sala, cozi-
nha, 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 armá-
rios), escritório, sala 02 ambientes, 
cozinha com armários, garagem.
R$ 275.000,00

Jd. Veneza – CA02934
03 dormitórios (01 suíte) sala, cozi-
nha, 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), armá-
rios planejados nos 3 dormitórios, 
ar condicionado na suíte, sala 02 
ambientes, cozinha planejada, Wc, 
área gourmet.
R$385.000,00

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

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

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

VENDA - CHÁCARAS

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

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

VENDA -TERRENOS 

Oportunidade!
Jd. Imperio (Vila Paraty) – TR00799 
150m² preço de lançamento. 
R$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

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

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

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

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

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

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

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

JD. Bela Vista – CA02892
05 Suítes (01 com hidro e 04 com ar-
mários planejados), sala 02 ambien-
tes, copa, cozinha planejada, despen-
sa, 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 
apartamento ou casa térrea em cond. 
Fechado) 
R$ 1.350.000,00



02B | Mais Expressão Imóveis

VISITE NOSSO SITE E CONFIRA OS IMÓVEIS PARA VENDA COM FOTOS: www.localizaimoveis.net 

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$470 MIL – 3 dorms(1st), sala de 
estar e jantar, coz, escritório, wc, nos fundos coz e wc, portão 
eletrônico, garagem coberta para 2 carros.
CS.330 – R$850 MIL – 3 suites, sala 2 ambientes com porta 
balcão, coz americana, lavanderia, wc, 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 – 3 dormitórios (1 suíte), 
sala de estar com pé direito duplo, sala de TV com lareira 
no mesanino, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, 
dormitório e WC de empregada, escritório, área gourmet, 
área de luz, garagem coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CS.323 – BRESCIA – R$540 MIL – 3dorms (2sts), sala 2 
ambientes, coz planejada, lavanderia, wc, lavabo, churras-
queira, 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
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.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
PQ.DAS NAÇÕES – R$850,00 – dorm, sala, coz, wc, garagem 
para 1 carro.
VL.MERCEDES – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem
VL.SUIÇA - R$1.100,00 – edícula – dorm, sala, coz, WC, entrada 
para carro
CIDADE NOVA – R$1200,00 – 2 dorms, sala, coz, wc, garagem 
coberta para 1 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$2.500,00 – COMERCIAL – 3dorms(1st), 
sala, coz americana, WC, as, entrada de carro
VL.ALMEIDA – R$ 3 MIL – 3dorms (1st com closet), sala de estar 
e jantar, coz, wc, lavabo, lavanderia com wc, piscina, garagem
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 – 1D, sala, coz, wc, sem gar.
JD.SANTA CRUZ – R$750,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, gar.
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, lavan-
deria, garagem.
JD.MONTE VERDE – R$1000,00 – 2dorms (1st), sala 2 
ambientes, coz americana planejada, wc, 1 vaga descoberta 
JD.SANTA CRUZ – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, WC, as, 
garagem (INCLUSO COND. E IPTU)
JD.ALICE – R$1200,00 – 3Ds(1st), sala, coz, wc, 1 vaga de gar.
JD.PRIMAVERA – R$1200,00 – 2dorms(1st), sala, coz com 
ae, wc, lavanderia
JD.NELLY – R$1320,00 – 3Ds(1st), sala, coz, WC, 1 vaga 
de gar.

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 p/ área de saúde c/ 
wc privativo, incluso água, luz, IPTU, ar condicionado, lixo branco.
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m², 2wc, 1 vaga de garage, 
sacada, ar condicionado, montado para estetica
VL.CASTELO BRANCO – R$2 MIL – 46m², 2wc, 1 vaga de 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$800,00
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ref. site 154991 - Jardim São Con-
rado – Terreno com 125 m² - R$ 
250.000,00 / R$1.200,00

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

ref. site 903191 - Mosteiro de Itaici - 2 casas : 
4D/ 3 suítes/ sala 2 amb/ coz/ wc / lav./ canil/ 
pomar/ pisc./ churr./ R$900.000,00 / R$5.000,00

ref. site 394991 – Pq. São Lourenço 
- 3 dormt/ sala p/ 2 amb/ coz/  2 wc / 
lavand/  1 gar R$1.500,00 + Cond

ref. site 456971  - Pictor -  2 dorm / 
suite / sala / coz amer / wc / as / 2 
gar cob. R$ 385.000,00

ref. site 274991 - Jardim Morada do 
Sol - 1 dormt/ sala/ coz/ lavand/ wc 
/ R$680.00

ref. site 260861 - Terras de itaici - 4 suítes / 3 
salas / lavabo / coz. / 4wc / pisc. / gar.2 vagas. 
R$ 800.000,00 / R$ 3.000,00 + cond. + IPTU

ref. site 373991 - Jardim do Sol - 3 
dormt/ sala/ coz/ wc /lavand /  4  gar 
R$1.200,00 + IPTU

ref. site 731291  - Office Premium -  
40m² - sala comercial c/ 2 wc / 1 gar co-
berta. r$ 260.000,00 / R$900,00 + cond

ref. site 553991 - Cidade Nova - 2 
dormt/ sala / coz/ wc / edicula /wc / 
lavand / quintal /6 gar/ R$1.600,00

ref. site 343991 - Jd. Regina - 3 dormt/ 1 
suite/ sala / coz/ wc / lavand / churrasq/ 2 
gar R$380,000 / R$2.200,00 + COND + IPTU

ref. site 07025 - Village Azaleia - 03 dorm 
/ wc / coz / sala / as / garagem 01 auto. 
R$900,00 + cond + IPTU / R$ 235.000,00
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TEM IMÓVEL PARA LOCAÇÃO? ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

IMÓVEIS COMERCIAIS PARA LOCAÇÃO:
 
VILA MARIA HELENA - salão comercial com 200 m² (terreno c/ 300 
m²), escritório, 2 banheiros, pé direito alto, poucos metros da av. 
conceição - R$3.500,00 + IPTU
DISTRITO INDUSTRIAL - galpão c/497 m2 de a.c. (terreno de 1000 
m2), escritório, mezanino, 4 banheiros, recepção, área descoberta 
na lateral e fundos, grande recuo p/estacionamento, todo reformado, 
novo! - R$5.000,00 + IPTU
Centro - sala comercial com 80 m², recuo com 2 vagas na frente. 
Recepção e divisórias com 2 salas pequenas, uma sala maior e outra 
sala para arquivo, cozinha com pia, 2 banheiros e área de luz nos 
fundos – R$1.800,00 + IPTU
DISTRITO INDUSTRIAL - galpão industrial c/330 m2 de a.c., escritório, 
banheiros - R$4.500,00 + IPTU
CIDADE NOVA - sala comercial com 45 m2, próximo à Av. Pres. 
Kennedy - R$1.000,00 + IPTU
DISTRITO INDUSTRIAL - galpão industrial c/600 m2 de a.c. (terreno 
de 1000 m2), escritório, banheiros, recepção - R$7.500,00 + IPTU
 

IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA LOCAÇÃO:

CIDADE NOVA - casa c/ 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço, 1 vaga coberta – R$1,000,00 + IPTU – ótima localização!
JD. ITAMARACÁ - 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, a s. casa 
independente, garagem coberta - R$850,00 + IPTU
JD. MOACIR 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, banhei-
ro, a s. (não tem garagem para carro) - r$700,00 + iptu
Pq. Res. Indaiá - apartamento c/ 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
1 vaga - R$1.000,00, incluso condomínio e IPTU, andar alto
VILA VITORIA - região central, casa c/ 2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, quintal, área de serviço (não tem garagem para carro) - 
R$1.100,00 + IPTU
JD. MOACIR ARRUDA - apartamento c/ 3 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, móveis planejados, 1 vaga coberta, bem localizado - 
R$1.450,00 incluso IPTU e condomínio
JD. MORADA DO SOL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, a s., 
garagem coberta - R$900,00 + IPTU
CIDADE NOVA - apartamento c/ 3 dormitórios c armários (1 suíte 
master c/ hidro e closet), sala de estar, sala de jantar, cozinha 
grande, sacada, área de serviço, lavabo, 2 vagas cobertas. andar 
alto - R$2.300,00 + Condomínio + IPTU

JD. BELO HORIZONTE - 3 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha, 
banheiro social, área de serviço, 2 vagas cobertas - R$1.350,00 
+ IPTU
JD. MOACIR 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 - Apartamento Ed. Albatroz (1 apto p/ andar) com 3 dor-
mitórios (1 suíte máster com hidromassagem) com armários, sala 
em 3 ambientes, lavabo, cozinha c/ móveis planejados, varanda, 
quarto de empregada c/ banheiro, área de serviço. Segurança 24 
hs. 3 vagas cobertas - R$4.500,00 (condomínio e IPTU inclusos)
 

IMÓVEIS RESIDENCIAIS PARA VENDA:
 
**Lançamento Terrenos Em Condomínio Fechado a partir de 
200 M², área verde preservada, pequena entrada + saldo em até 
84 x!!** - compre agora e escolha os melhores lotes! ideal para 
moradia ou investimento
PARQUE SÃO LOURENÇO - apartamento no spazio illuminare 
com 3 dormitórios (1 suíte), sala em 2 ambientes, cozinha, ba-
nheiro social. moveis planejados, 1 vaga coberta - R$235.000,00 
(aceita financiamento)
VL. HAVAÍ - 3 Terrenos juntos na parte alta (próximos à rádio 
jornal), total de 990 m² - consulte!
JD. PEDROSO - casa com 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, 
1 vaga, excelente localização - R$230.000,00
JD. POMPÉIA - apartamento no edifício soho com 3 dormitórios 
(1 suíte), sala em 2 ambientes, cozinha, banheiro social, 2 vagas 
no subsolo. andar alto, localização privilegiada - R$450.000,00 
(financia, estuda propostas)
JD. PEDROSO - apartamento com 2 dormitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, 1 vaga coberta. rico em móveis planejados - 
R$230.000,00 (permuta por terrenos até 50% do valor)
JD. PAU PRETO - casa com 4 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha, 
banheiro. fundos c/ + 1 quarto e banheiro, 1 vaga coberta. terreno 
de 250m² - R$450.000,00
JD. DOS SABIÁS – terreno + construção, casa c/ 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, 1 vaga, a partir de R$210.000,00 (entrada 
+ financiamento)
V. MARIA ELENA - terreno com 320 mts, ótima topografia e 
localização, desmembra - R$260.000,00 (ideal para investidor)
RES. BRÉSCIA - terreno em condomínio fechado com 200 mts, 
escriturado, boa topografia, frente para área verde e com infra 
estrutura completa de lazer, segurança 24hs - 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

AP00268 OPORTUNIDADE AP. TÉRREO 
PLANTA MAIOR DUETO DI MARIHA 
C/3DORM S/ 1 SUITE WC SOCIAL   
GABINETES COZ. PLANEJ  LAV. 
SALA C/VARANDA GOURMET 3 
VAGAS DE GARAGEM. COND.POR-
TARIA 24HORAS SAUNA PISCINA 
SALÃO DE FESTAS PLAYGRAUD  AO 
LADO SUPERMERCADO ESCOLAS 
E ACESSO A RODOVIAS R$300.000

CA01203 COND MORADAS DE 
ITAICI ÁREA DO T. 125 ÁREA 
55MT C/ 2DORM SALA COZ. WC 
2 VAGAS R$310.000

IMOVEIS PARA LOCAÇÃO 

CA01209 JD. MORADA DO SOL 
R$1.000 3DORM 1SUITE 2 VAGAS 

IMÓVEIS A VENDA
CA01203 JD. MORADA DO SOL 
R$800,00 2DORM SALA COZ. WC

CA01215 JD. DOM BOSCO R$900 
2DORM SALA COZ. WC 1 VAGA

AP00272 ALTO PADRÃO BILA 
SFEIR R$3.000 3DORM S 1SUITE 
SALA COZ. 2WC 1 VAGA

C A01214 J D.  P A U P R E T O 
ÁREA.T 125MT ÁREA 110MT 
3DOM S/SUÍTE C/ PÉ DIREITO 
ALTO WC SOCIAL LAV. COZ. 
2VAGAS CHURR. R$395.000

CA01216 JD. EUROPA ÁREA 
T.250MT AREA190MT 3DORM 
S/1SUITE C/ARM COZ. WC SO-
CIAL  SALA LAV LAVABO 2 VA-
GAS R$650.000 ACEITA IMÓVEL 
COMO PARTE DE PAG.

CA01211 VILA RUBENS ÁREA 
T.130MT AREA198 3DORM S/
1SUITE C/HIDR E ARM. SACADA 
SALA ESTAR SALA JANTAR 
LAVABO WC SOCIAL COZ.
PLANEJADA LAV CHURRASQ.+ 
COZ. + WC + ESCRITÓRIO NOS 
FUNDOS 2 VAGAS ACEITA IMÓ-
VEL ATÉ FORA DE INDAIATUBA 
C/ PARTE VALOR R$490.000
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Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela cai-
xa ecônomica do ter-
reno e da construção 
E2:E95– consulte-nos 
F. (19) 98136-7331 / 
(19)3885-4500 CRECI 
74.092
Casa 1 dorm, sala, 
coz, wc, garagem nos 
fundos :dorm, coz, wc  
R$200 mil (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m², para constru-
tores é possível, des-
membrar os 2700m² 
em 4 lotes,  sendo 3 de 
380m² e 1 de 950m² - 
(19) 98136-7331 CRE-
CI 74.092
Oportunidade única!! 
Jd Morada do Sol - 04 
cômodos e entrada 
para autos em lote de 
125m2 faltando aca-
bamentos,  para ven-
der urgente!! apenas: 
R$130.000,00 (oferta 
valida apenas para os 
próximos 30 dias) F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294  

M. Sol – Rua 20,  250 
m2 - 1 dormitório sala,  
cozinha,  wc social,  la-
vanderia,  construída 
nos fundos com estru-
tura para sobrado e 
um belo terreno ajar-
dinado na frente. Ape-
nas: R$250.000,00 ac. 
financiamento F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294. 
M. Sol – rua - 57,  1 dor-
mitórios sala,  cozinha,  
wc social,  lavanderia,  
garagem. Toda em em 
estrutura para sobrado. 
Oportunidade única!! 
Apenas: R$215.000,00 
ac. financ,  ou terreno 
no negócio. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294
Imperdível!! Permuta-
-se uma ótima casa em 
½ lote,  no Jd. do Val-
le,  por uma na Cecap. 
Base: R$320.000,00 
se for de maior valor,  
pode-se voltar até 30mil 
reais. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294
Vila Brizola – CA02996 
- Casa frente – Sala,  
cozinha,  01 dormitório,  
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório,  cozinha,  
Wc. R$210.000,00  F. 
3875-2215

Casa nova com 3 dor-
mitórios sendo 1 suíte,  
sala,  cozinha,  banheiro 
social,  1 vaga. ótima 
localização,  próxima ao 
clube de campo do 9 de 
Julho - R$350.000,00 
Fone  /  Wha tsapp : 
998118218 CRECI 
165463F
Vende-se: casa com 3 
dormitórios,  sala,  co-
zinha,  banheiro,  gara-
gem coberta para 1 car-
ro. Terreno de esquina 
com 190 m² no jardim 
pau preto,  próxima a 
igreja matriz,  região 
com grande potencial 
para escritórios,  sa-
las comerciais,  etc. 
R$380.000,00 Fone / 
Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F
Casa  com 3 dorm.,  
sala,  cozinha grande,  
2 banheiros,  quintal,  
vaga coberta para 2 
carros,  bairro tranqui-
lo próximo ao parque 
ecológico e parque 
mall - R$450.000,00. 
Estuda permuta por 
imóvel em condomínio. 
Terreno com 250 mts,  
área construída de 154 
mts. Fone / Whatsa-
pp: 998118218 CRECI 
165463F

Vende-se: casa com 2 
dorm.,  sala,  cozinha e 
banheiro,  fundos com 
edícula + quarto,  sala e 
banheiro. Garagem co-
berta para 2 carros. Cô-
modos grandes,  terreno 
com 260 m².,  próxima a 
mercado,  padaria,  esco-
la,  etc. - R$430.000,00. 
Aceita permuta por ter-
renos até 50% do valor 
do imóvel! Fone / What-
sapp: 998118218 CRECI 
165463F
Vendo casa Park Real 
- 103m² de construção 
sendo 3 dormitórios, 1 
suíte,  sala pé direito 
4m²,  cozinha ameri-
cana,  churrasqueira. 
Ótima localização; taxa 
de condomínio R$ 80,00. 
A vista R$385.000,00 
(aceito terreno como 
permuta;valor a nego-
ciar). Tratar com proprie-
tário F. (19) 9.9684-5027 
(whatsapp). Agende sua 
visita!
Vende-se Casa Alto 
Padrão - 270m² em con-
domínio fechado alto de 
Itaici. 4 dormitórios c/ su-
íte com ar condicionado 
e piscina. R$ 800.000,00 
F. 3226-1248 / 9.9824-
8154/ e-mail: sousaega-
va@terra.com.br

Montreal (R$470.000) 
– Vendo casa fino aca-
bamento,  com agua 
quente,  captação de 
água da chuva ,  la-
vabo,  suíte master,  
2 Demi suíte,  chur-
rasqueira,  etc... F.: 
9.8151-0501
Excelente casa ter-
rea no Parque São 
Lourenço a 50m do 
Parque das Frutas,  3 
dorms.,  1 suíte,  1wc 
social,  coz c/ armarios 
,  lavanderia coberta 
e fechada. Quintal c/ 
churrasqueira,  2 gara-
gens cobertas,  portão 
eletronico. Bairro dife-
renciado,  bem arbori-
zado e fácil acesso ao 
Centro e a Rod. SP75. 
Documentação ok !  
R$400.000,00. Aceito 
permuta com chacara 
no Mosteiro de Itaici. 
F.: (19) 3875-0423 / 
99346-7999. tratar com 
proprietário. 
construimos casas no 
condomínio Montreal 
- em fino acabamento 
3 suítes,  lavabo,  per-
golado,  2 garagens,  
blindex verde,  aca-
bamento em granito,  
vendemos na planta 
F.:(19) 98151-0501

 

Centro – SL00323 - 
Salão c/ 30M² E 01 
Wc. R$ 1.200,00 R. 15 
de Novembro,  432 F. 
3875-2215
Alugo - Galpão com 
200m² no Distrito Jóia 
com documentação ok. 
Ideal para Marmoraria,  
Carpintaria,  Metar-
lugica,  etc. F.: (19) 
99324-7676

 
V e n d e - s e :  a p t o 
no  cond.  v i l lag io 
d´amore,  3 dorm. (1 
suíte),  82 m² de área 
útil,  salas de jantar e 
estar,  sacada,  área 
de serviço,  móveis 
planejados,  andar alto 
c/ vista para a cidade,  
1 vaga coberta,  infra 
estrutura completa de 
segurança e lazer - 
R$349.000,00 (tratar 
c/ proprietário). Fone 
/ Whatsapp: 99811-
8218
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Vendo usado apare-
lho de som 3/1 philips 
mod. AS. 125 com 2 
caixas R$ 100,00 F.: 
(19) 3017-5541 ou (19) 
99259-1877
Vendo tacho de alumí-
nio R$ 70,00 F.: 98151-
0501
Vendo máquina de cor-
te para roupa,  nova. R$ 
400,00 F.: (19) 98151-
0501
Vendo forno elétrico 
Ficher R$ 100,00 F.: 
(19) 98151-0501
Vendo espelho para 
loja 4 mm 1, 70 por 1, 
30 R$ 380,00 F.: (19) 
98151-0501
Vendo bicic leta de 
corrida importada R$ 
1.500,00 F.: (19) 98151-
0501
Vendo cano de aço 
escovado para loja R$ 
200,00 F.: 98151-0501
Vendo 1 aparadouro 
em madeira fino aca-
bamento R$ 290,00 (19) 
98151-0501
Vendo usado coleção 
globo do automóvel 
(mecanica) com 5 vo-
lumes R$ 60,00   F.: 
(19) 3017-5541 ou (19) 
99259-1877
Vende-se computador 
completo e moderno,  
cor preta e com web-
cam. Preço: R$ 500,00; 
Falar com Claudemir : 
(19) 98171-4904
Vende-se uma chopeira 
de alumínio semi-nova,  
cromada. R$ 80,00,  fa-
lar com Samantha (19) 
98201-7566

Vende-se um guarda 
roupa de 9 portas,  preto 
e branco grande,  usado 
e bonito. R$ 200,00. Fa-
lar com Samantha (19) 
98201-7566
Vende-se um chiqueiri-
nho de bebê cor branca,  
em ótimo estado R$ 
100,00; Falar com Sa-
mantha (19) 98201-7566
Vende-se uma cabe-
ceira de cama,  linda,  
branca,  na caixa,  nova. 
Nunca foi usada. R$ 
400,00. Falar com Sa-
mantha (19) 98201-7566
Vendo Usado aspirador 
de pó Electrolux  Hidro-
vac; água e ar; /A10 
v.w.110 - R$ 80,00 - F.: 
(19) 98294-3074

Carro - Spacefox route 
2010 prata,  versão com 
todos opcionais doc. e 
mec. em ordem pneus 
novos apenas 23 mil 
troco por hilux srv ape-
nas F.: (19) 99340-5855 
- Roberto
Carro - Citroen Pallas 
2010/2011 Tratar com 
propr ie tár ioF:  (19) 
98151-0501.
Urgente Motivo: Mu-
dança Vendo automó-
vel - Citroen Pallas  
modelo 2010-2011 cor 
cinza completo baixa 
kilometragem valor: 
R$21.000,00 à vista F.: 
(19) 98151-0501

 

Alugo,  apartamento 
no centro com 3 quar-
tos,  1 banheiro,  sala, 
cozinha e lavanderia,  
tamanhos confortáveis. 
Valor R$ 1300,00 (IPTU 
e condomínio incluso 
no valor),  peço fiador. 
Fone (19) 3835-1772 e 
(19)99708-3931
Alugo Apto no Centro 
de Indaiatuba-  Edi-
fício Ana Lúcia,  na 
Rua Cinco de Julho,  
3 dormitórios (1 suíte),  
sala ampla 2 ambientes 
com sacada,  cozinha,  
área de serviço com 
WC empregada,  WC 
social,  área útil 120 
m² ,  2 vagas cobertas,  
aquecedor à gás cen-
tral,  portaria 24 horas 
com segurança. Não é 
permitido animais. R$ 
1.650,00 isento de con-
domínio e IPTU. Fones: 
(19)3875-4297/ What-
sapp (19)997252157.

Chácara  no  Olho 
D’água - 1000m²,  ter-
reno plano,  cercado,  
água encanada,  esgo-
to,  pés de fruta - R$120 
MIL (19) 98136-7331 
CRECI 74.092

Sítio em Piedade SP 
- 26.000m²,  casa c/ 
03 dormitór ios,  02 
wcs ,  toda avaranda-
da,  gramada,   pomar,  
área de cultura,  bos-
que,  água de mina,  
01 tanques com pei-
xes abastecido com 
água por gravidade,   
d i v e r s a s  á r v o r e s 
frutíferas,  play groud 
, a 12 km do centro,   
R$390.000,00 aceita 
imóvel em indRaiatu-
ba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada 
+ parcelamento.  F. 
3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294
Chacara no Pq. Da 
Grama com 5.130 m² 
R$190 MIL F.  (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
 

Loteamento Jd. Re-
sidencial Dona Lu-
cilla -  Terrenos de 
300 m² E 378 m². Va-
lores á partir de R$ 
240.000,00. F. 3875-
2215
Mosteiro de Itaici– 
TR00794 - Terreno de 
2.500 m² R$ 370.000,00 
F. 3875-2215
Oportunidade! Jd. 
Império (Vila Paraty) 
– TR00799 - 150m² 
preço de lançamento. 
R$89.990,00 F. 3875-
2215

Parque São Louren-
ço (único lote na rua) 
150m2 – planíssimo – 
R$1100,00 p/ m2 -es-
criturado. F. 3017-2608 / 
99762-7997 / 3935-3294 
Cond. Fechado Terra 
Nobre c/ 300m2 – pla-
no,  fica entre casas 
R$205.000,00 Cel . 
99324-7676
Terreno no Jardim 
Turim 150 m² ; docu-
mentação ok; Valor: 
R$ 108.000,00 F.: (19) 
98294-3074
Vende-se terreno no 
condomínio Montreal 
com 184 m² já com to-
pografia pronta. Valor: 
R$ 165.000,00 F.: (19) 
98151-0501
Vende-se: terreno 
no Jd. Esplanada I 
com 300 m²,  parte 
alta,  boa topografia - 
R$223.000,00. Fone / 
Whatsapp: 998118218 
CRECI 165463F
  

Vendo filmadora ca-
se i r a  Marca  Sony 
R$250,00 Contato: 
3894-1801 Admilson.
Vendo cadeira de ro-
das motorizada Free-
dom,  reclinavel,  semi-
-nova R$2.800,00. F: 
981510501.
Vendo aparelho de gi-
nastica: Remo completo 
Semi-novo R$200,00 F: 
98151-0501.

Vendo  Cortador de 
grama Trapp Mod. MC - 
350 220V. R$280,00 F.: 
99259-1877/3017-5541.
Vendo  Aspirador Pó e 
água,  Sem saco coletor 
· 22, 6 kg Tensão 220 
potência 1600w mode-
lo turbo 2002 - WAP · 
Canister R$1.200,00 
Tratar F: 19 99901-
9918/19-982094777
Vendo  Geladeira rari-
dade ano 1960 110vts 
funcionando F.: 99900-
7158
Vendo   Fonte para 
Notebook Fortrek 65W 
Nova,  na caixa com 
NF. R$55,00 Fones: 
(19) 99259-1877 / (19) 
3017-5541.
Vendo  uma churras-
queira vert ical inox 
R$150,00.  F: 98151-
0501.
Vendo  cortador de 
grama 1800 W  220V 
marca CID. Eletrico 
R$350,00 (Seminovo) 
Tratar F.: 97119-8369 
ou 99487-5089.
Vendo  aparador de 
grama 1000 W  220V 
R$150,00 (Seminovo) 
Tratar F.: 97119-8369 
ou 99487-5089.
Coleção de Discos de 
vinil para vitrola (opera) 
F. 3392-2979 falar c/ 
Vera
Vendo  1 maquina de 
solda industrial Bambo-
zzi Modelo TDG - ED- 
474 - MIG completa,  
aceito troca por algo 
de meu interesse  F.: 
99324-7676.

Vendo   1 Iphone 4 
R$200,00 - Wellington 
F.: 3875-7624
Vendo  1 raque com-
pleto para ginastica 
R$200,00  F.: 98151-
0501
Vendo - Cabeceira de 
cama de casal branca 
(nova na embalagem) 
R$400,00 F.: 99200-
4380
Vendo - Sugar inox de 
gordura  (novo na caixa) 
R$300,00 F.: 99200-
4380
Vendo -  Painel  de 
TV marron (usado) 
R$120,00 F.: 99200-
4380
Vendo  1 mesa de vidro 
20mm com 6 cadeiras - 
2m x 1 R$1.800,00  F.: 
98151-0501.
Vendo  1 guarda roupa 
(semi-novo) R$490,00 
- 2m de largura F.: 
98151-0501.
Vendo  1 mesa (esti-
lo provençal) 2m x 1 
R$500,00 -   F.: 98151-
0501.
Vendo  1 carrinho com 
vidro p/ servir ou mesa 
1mx 0, 80 R$400,00F.: 
98151-0501.
Vendo  1 sofá retratil re-
clinavel em camurça na 
cor Caqui R$1.000,00 
- F.: 98151-0501.
Vendo usado chuveiro 
Lorenzetti - 110 vw R$ 
15,00  F.: (19) 98294-
3074
Vendo  1 espelho para 
loja  - 1, 50m x 1, 40 
- R$480,00  F.: 98151-
0501.

Vende-se padaria no 
cent ro .  Tratar  com 
Izabel F.: 3835-4071 
(19) 99826.9611
Vendo usado ferro 
de passar black de-
cker frio 110 vw R$ 
30,00 F.: (19) 98294-
3074
Vendo diversos re-
vistas de artesanato 
e vidros de leitura (ro-
mance,  entre outros)  
F.: (19) 98294-3074
Vendo usado Tela 
mosquiteira em alu-
mín io :  3  pequenas 
para WC - 0, 61/0, 81 
cm - cada - R$ 30,00 
F.: (19) 98294-3074
Vendo usado Tela 
mosquiteira em alu-
mínio: 2 compridas - 
0, 44/1, 11 cm - cada 
- R$ 30,00 F.: (19) 
98294-3074
Vendo usado Tela 
mosquiteira em alu-
mínio: porta 2, 12 cm/ 
0, 88 cm R$ 120,00 
F.: (19) 98294-3074
Vendo usado  Tela 
mosquiteira em alu-
mínio : 3 para janela 
quarto  1, 50/1,00 cm 
- cada - R$ 95,00 F.: 
(19) 98294-3074
V e n d o  u s a d o  f r i -
tadeira act i f ry arno 
semi-nova R$ 220,00  
F.: (19) 3017-5541 ou 
(19) 99259-1877
Vendo usado Lumi-
nar ias f lorescentes 
tubular: (v.w. 110) 1 
dupla e 1 s imples,  
ambas R$ 50,00 F.: 
(19) 98294-3074
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Ofereço-me como pe-
dreiro,  encanador e 
reformas em gerais 
(Construção civil) João 
(19)98329-8580.
Ofereço-me  como 
cuidadora de idosos,  
pessoas com neces-
sidades especiais etc. 
Residencial e hospi-
talar. Cursando en-
fermagem F. 9.9980-
2723.
Ofereço-me  como 
empreiteiro de obras 
do básico ao ao aca-
bamento. Aceito carro 
e moto. Fone: 3318- 
3573 (Evandro) 

Ofereço-me como mari-
do de aluguel - Odair F.: 
99776- 6841/99130-7264. 
Ofereço-me para cuidar 
de crianças. Formada 
em pedagogia. Contato. 
3834- 8345 / 99411-
7179.
Ofereço-me para fazer 
faxina e passar roupa. 
Fone: 99595- 9448 – 
Sueli.
Ofereço-me para ma-
nutenção em máquina 
de costura industrial: 
Galoneira,  Caseadeira,  
Reta,  Overloque,  2 Ag,  
Travete. F.: 99212-1731.
Ofereço-me para Mo-
torista administrativo 
(senhor) CNH “D”. Bom 
conhecimento Capital e 
Interior – Fixo ou Fre-
elancer F (19) 99793-
4700.

Ofereço-me p/ trab. 
como caseiro ou cha-
careiro. Tenho 39 anos,  
divorciado,  sem filhos. 
Faço trabalhos de jardi-
nagem (corte de grama) 
também. Tenho maquina,  
não tenho vícios. Tratar c/ 
Denis (11) 952237579.
Ofereço-me p/ trab.como 
cuidadora de idoso,  diurno 
ou noturno,  em hospitais 
e residência. F : 9.9479-
0454 ou .2516-7008
Ofereço-me para tra-
balhar como cuidadora 
de idosos. Possuo refe-
rencia. Tratar c/ Leni F: 
3894-4778. 
Ofereço-me p/ trab.como 
freelancer em auxiliar de 
cozinha,  balconista de 
padaria ou sorveteria. 
Renata Aparecida. F.: 
3935-7618.

Ofereço-me p/ trab. 
como Aux. De Enfer-
magem,  babá ou cui-
dadora c/ Coren. Disp. 
de horário. F: (19) 3894- 
1610 / 98985-8142.
Ofereço-me como ma-
rido de aluguel. Faço 
consertos gerais em 
residências (hidráuli-
ca,  elétrica e etc.). F: 
9.9830-0614 c/ Kiko.
Ofereço-me como Mo-
torista. Categorias A/D. 
Exp. com cargas de pe-
quenos e grandes por-
tes. Tel.: 3936- 4053/ 
99804-7578.
PROMOÇÃO Pé + Mão 
“R$20,00”. Selamen-
to de Cabelo a par-
tir de R$50,00 (ganha 
corte) atendo também 
a domicilio. F.: 3935-
0499/99369-5615. 

Ofereço-me para fazer 
trabalhos de corte de 
grama e limpeza de ter-
reno. Tenho máquina. 
Tratar com Denis (11) 
952237579
Ofereço-me como Mo-
torista. Categorias A e B 
e serviços gerais. Tel.: 
11-975314276. Com  
carro ou sem carro.
Ofereço-me: Serviço 
de transporte e remo-
ção com caminhão 
munck e bombeamento 
de concreto. Vai encher 
sua Lage?  Faça um or-
çamento. Precisa trans-
portar 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.
Ofereço-me para qual-
quer reparo em sua resi-
dência (Hidraulica,  elé-
trica,  pintura,  telhados 
etc...)  F.99755-4276

Ofereço-me para lavar,  
passar,  cozinhar,  faço 
faxina etc... Tratar com 
Jane Rosa F.: 97136-
6492 / 3329-7719.
Ofereço-me para aulas 
particulares crianças c/ 
dificuldades em alfabe-
tização,  idade 4,  5 e 6 
anos. Tratar c/ Rose F.: 
99215-6300.
Ofereço-me  como 
cuidadora de idosos,  
criancas,  enfermos,  
pessoas com neces-
sidades especiais e 
etc. Atendimento re-
sidencial e hospitalar. 
Possuo experiencia 
e referencias. Evelyn  
19 988584065
Ofereço-me como mo-
torista particular para 
shows,  jantares,  teatro,  
casamento,  batizados,  
viagens,  compras em 
São Paulo entrre outros 
(Com veículos da pes-
soa) 24 horas. Tratar 
com Domingues F.: (19) 
99928-4433

Karo l  Manicure  e 
Pedicure. Atendo a 
domicí l io  (va lor  de 
acordo com o Local) 
Whats 19 99357-9318
Ofereço-me  como 
cuidadora de idosos,  
criancas,  enfermos,  
pessoas com neces-
s i d a d e s  e s p e c i a i s 
e etc.  Atendimento 
res idenc ia l  e  hos -
pi ta lar .  Possuo ex-
periencia e referen-
cias. Evelyn F.3875-
9902/98927-1275
Ofereço-me  como 
faxineira e passadei-
ra de roupa. Fone: 
99308-6581.
Ofereço-me para ser-
viços gerais ou lim-
peza. Edenilson F.: 
98831-1369.
O f e r e ç o - m e  p a r a 
t r a b a l h o  e m  r e s i -
dencia (obras) tam-
b é m  h i d r a u l i c a  e 
encanamento. Falar 
com Claudemir (19) 
98171-4904.

Ofereço -me  como 
cuidador de idosos 
c r i a n ç a s  p e s s o -
as com necess ida-
des especiais trata-
mento  Res idenc ia l 
e hospitalar possuo 
referência e experi-
ência contato 3875-
9902 19987277176 
f a l a r  R o d r i g o 
Segue anúncio para 
4 semanas seguidas  
O f e r e ç o - m e  c o m o 
cuidador de idosos 
c r i a n ç a s  p e s s o a s 
com necess idades 
especiais tratamento 
Residenc ia l  e  hos-
pitalar possuo refe-
rência e experiência 
conta to  3875-9902 
19987277176 fa la r 
Rodrigo
Ofereço -me  como 
l impeza de v id ros ,  
faxinas,  e cuidados 
de idosos. Falar com 
Edmilson Bonachella. 
F.: 98831-1369
Venha trabalhar co-
nosco -  Cargo Divul-
gadora; Horário: Se-
gunda à sexta 15:00h 
às 21:00h. Sábado: 
10 :00h  às  16 :00h ; 
Entregar currículo na 
unidade CNA Indaia-
tuba ou env iar  por 
e-mail: indaiatuba@
cna.com.br
Ofereço-me para la-
var e passar roupa. 
Tra tar  com Tereza 
na rua 24 de Maio, nº 
2815 Jardim América 
ou pelo celular (19) 
99296-4024



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 EXPEDIÇÃO - Para tra-
balhar em Comércio na área de Material 
de construção. Ensino médio completo. 
Possuir experiência anterior em vendas 
deste segmento. Conhecimentos em 
Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para trabalhar em horário 
comercial.
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. Conheci-
mentos em Informática. Experiência em 
supervisão de funcionários da área de 
Portaria e Limpeza. Residir em Indaia-
tuba. Disponibilidade de horário. CNH 
B. Irá dirigir os carros da empresa em 
Indaiatuba e região.
MECÃNICO DE MANUTENÇÃO – 
Experiência em manutenção de Torno 
convencional, Fresa e máquinas em 
geral. Possuir cursos relacionados na 
área. Residir em Indaiatuba ou Salto.
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 tra-
balhar em empresa do Ramo de Tra-
tamento Térmico. Possuir Técnico em 
Metalurgia, Mecânica, Quimica, Elétrica 
ou Eletrônica. Experiência como ope-
rador de máquinas. Disponibilidade de 
horário. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR / PREPARADOR DE 
INJETORA 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 Li-
quida. Experiência em preparação de 
tintas e superfície e em pintura de aço e 
alumínio. Residir em Indaiatuba. 
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – 
Possuir experiência em controle de 
acesso, ronda e monitoramento. Ensino 
médio completo. Conhecimentos em 
Informática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
SOLDADOR – Ensino médio completo. 
Experiência em Solda MIG e TIG. Ex-
periência em solda em Aço e Alumínio. 
Residir em Indaiatuba.
TORNEIRO MECANICO – Técnico em 
Mecânica ou cursos relacionados. 
Experiência em Torno convencional 
comprovada em carteira. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
VENDEDOR (A) – Para trabalhar em 
Comércio na área de Material de cons-
trução. Ensino médio completo. Possuir 
experiência anterior em vendas deste 
segmento. Conhecimentos em Informá-
tica. Residir em Indaiatuba. Disponibilida-
de para trabalhar em horário comercial.

empregos

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

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

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

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

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

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

ESTAMOS CONTRATANDO

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

Auxiliar de Limpeza – Desejável 
experiência na função e condução 
própria. Para trabalhar em academia. 
Ter disponibilidade de horários.

Auxiliar de Limpeza – Feminino, 
idade entre 22 e 40 anos com ex-
periência em limpeza residencial. 
Disponibilidade de horários.

ESTAMOS CADASTRANDO:

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

Porteiro e/ou Ronda - Masculino. 
Desejável experiência em Portaria 
e Ronda.  Possuir CNH A/B (carro e 
moto), desejável ter condução própria. 
Ter disponibilidade para trabalhar na  
escala 12X36 e ter conhecimento de 
informática.
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