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Coleguinhas Simone & Simaria 
estreiam na Faici na noite de hoje

DIVULGAÇÃO

Primavera sofre a 
primeira derrota na 
segunda fase

Fiec realiza aula 
inaugural para alunos 
do Mediotec da Unifae

Sessão solene de 
desagravo de advogada 
acontece segunda

FUTEBOL

EDUCAÇÃO OAB
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Na tarde do último domin-
go, dia 5, o Primavera foi até 
Marilia enfrentar a equipe 
do Talentos 10, pela quarta 
rodada da segunda fase do 
Campeonato Paulista.

A Fiec, em parceria com 
a prefeitura de São João da 
Boa Vista e o Centro Univer-
sitário das Faculdades Asso-
ciadas de Ensino – Unifae, 
realizaram na segunda-feira 
(06), a aula inaugural para 
160 alunos.

A Seção de São Pau-
lo da OAB-SP marcou 
para segunda-feira, dia 
13, a sessão solene de 
desagravo da advogada 
de Indaiatuba, Drª Le-
nora Thais Steffen Todt 
Panzetti.

Secretarias da Fazenda 
e da Habitação estão 
sob novo comando

Cidade é a segunda 
que mais arrecadou 
impostos na RMC

MUDANÇA ECONOMIA
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As Secretarias da Fa-
zenda e da Habitação estão 
sob novo comando. Quem 
assumiu a pasta foi Paula 
Fernanda Sciamarelli, que 
é responsável pelo plane-
jamento orçamentário do 
município.

Do dia 1º de janeiro até 
o dia 31 de julho, os contri-
buintes de Indaiatuba paga-
ram R$ 175.849.605, sendo 
considerada a segunda ci-
dade que mais arrecadou 
impostos da RMC, de acor-
do com o Impostômetro.
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Homem morre após cair 
de ponte na Rodovia 
Santos Dumont

MORTE
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Na terça-feira, dia 7, 
um homem morreu após 
perder o controle de sua 
motocicleta e cair da ponte 
na Rodovia Santos Dumont 
Km 47, sentido Salto. 

DIVULGAÇÃO

A noite de hoje, dia 10, 
promete ser animada na 
Faici, afinal a dupla Simone 
& Simaria subirão pela pri-
meira vez no palco da Festa 
e devem agitar e animar o 
público com seus diversos 
sucessos. 

No dia 30 de setembro, às 8 horas, Indaiatuba recebe a Corrida das Indústrias. A saída será na 
frente da Prefeitura Municipal. A prova fará parte das comemorações do outubro rosa.

Amanhã, dia 11, a partir das 19 horas, ocorre a 24ª edição do Evolution Of Fighters no Centro de Trei-
namento Ed Lutas. O evento contará com 15 combates com destaque para disputa do cinturão do Evolution.
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Na última sexta-fei-
ra, dia 03 um caso de 

violência doméstica foi 
registrado na Rua Padre 

Francisco de Paula 
Cabral Vasconcelos no 
Jardim Morada do Sol.

A pizzaria As Meni-
nas comemora neste mês 
16 anos de existência, e 

trazem um novo conceito 
de como fazer uma bela 

pizza com produtos de 
qualidade.

O filme “Unicórnio” es-
treia em Indaiatuba no dia 16 
de agosto e o diretor e rotei-

rista Eduardo Nunes estará na 
cidade para participar de um 
debate no Topázio Cinemas, 

que ocorrerá às 19h30. 
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Caso de violência 
doméstica é registrado 
no Morada do Sol

AGRESSÃO
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Com 18 experimentos cien-
tíficos apresentados de maneira 
interativa, a exposição “Xpe-
rience – Ciência e Diversão” 
é um convite ao conhecimento 
por meio da diversão. 

Polo Shopping 
Indaiatuba recebe 
exposição científica

Jovem sem habilitação 
cai da moto em fuga 
da Guarda Civil

DIVERSÃO PERSEGUIÇÃO

Pág. A12 Pág. A10

Com 18 experimentos cien-
tíficos apresentados de maneira 
interativa, a exposição “Xpe-
rience – Ciência e Diversão” 
é um convite ao conhecimento 
por meio da diversão. 

Homens do GAP, realiza-
ram o acompanhamento de 
um jovem sem habilitação, 
que na tentativa de se des-
vencilhar da viatura acabou 
caindo da moto.

Duas pessoas são 
presas por morte de 
homem 

PRISÃO
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Dois homens foram pre-
sos temporariamente pela 
Polícia Civil no último final 
de semana acusado de par-
ticipar da morte do homem 
no Recreio Campestre.



Editorial
E tem doença querendo 

voltar por aí!

Artigos

Nos últimos dias temos ouvido falar muito das doenças, que antes 
erradicadas no Brasil, estão voltando e está sendo motivo de preocu-
pação entre autoridades sanitárias e profissionais da saúde. Isso porque 
desde 2016 a vacinação tem demonstrado sinais de queda em todo o país.

Em 2016, a meta de vacinação contra poliomielite (a paralisia in-
fantil) não foi cumprida por aqui. Imunizamos 86% da população, ante 
os 95% recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Foi 
a pior taxa de vacinação dos últimos 12 anos. A pólio é considerada 
erradicada do Brasil desde 1990, porém pode voltar a circular no Brasil 
caso a cobertura vacinal, sobretudo entre crianças, não aumente

Sim, a vacinação dificilmente chega a 100% da população. Mas, 
quanto maior for o contingente vacinado, maior a proteção conferida 
inclusive aos não vacinados. Por essas e outras, a vacinação é algo maior 
que uma escolha pessoal. Vira assunto de saúde pública. Se você não 
vacina seu filho de 5 anos, ele pode contrair uma doença e passar para o 
meu bebê de 6 meses, que ainda não tomou todas as doses necessárias. 
Assim, a SUA escolha afeta a vida do MEU filho. E esse é um fenômeno 
que tem acontecido no Brasil.

As estratégias de vacinação no Brasil, bem como a inclusão de 
vacinas no Programa Nacional de Imunizações (PNI) são decisões 
respaldadas em bases técnicas e científicas, considerando as evidências 
epidemiológicas e sua eficácia e segurança.

A incorporação de qualquer imunobiológico no país é definida após 
registro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pela 
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), 
a partir de criteriosa avaliação do Comitê Técnico Assessor de Imuni-
zações do Ministério da Saúde. Este comitê conta com a participação 
de pesquisadores renomados e a representação das diversas sociedades 
científicas envolvidas com o tema. Todas as vacinas utilizadas são 
ainda submetidas a um rigoroso controle desde sua origem, tendo sua 
logística de distribuição e rede de frio organizada no sentido de manter 
esta qualidade.

Por isso não há o que temer quanto a vacinação, afinal elas são 
nossas aliadas na prevenção de futuras doenças.

Campinas aplicou mais de 15,4 mil doses 
de vacina durante o Dia D

Campinas pretende ser 
hub de integração para 
voos regionais da Azul

Inaugurada Fatec Sumaré

Prefeitura de Vinhedo 
inicia campanha para 

vacinar cães e gatos

A Secretaria de Saúde de Campinas aplicou mais de 15,4 mil 
doses das vacinas contra poliomielite e sarampo 
durante o Dia D, que aconteceu no último sá-
bado, dia 4 de agosto. O segundo Dia D da 
Campanha de Vacinação será no dia 18 
de agosto, também sábado. Para receber 
as doses, é preciso levar documento 
e carteira de vacinação. Durante a 
semana, as vacinas estão disponí-
veis em todos os centros de saúde.

O prefeito de Campinas e presi-
dente da Frente Nacional de Prefeitos 
(FNP), liderou na tarde desta quarta-feira 
uma reunião de prefeitos com a Azul sobre a 
ampliação da malha aérea da companhia. Foram 
discutidas eventuais novas rotas para localidades com 
interesse em sediar voos da companhia. No encontro, o prefeito 
defendeu Campinas como hub de integração de voos regionais para 
esses municípios a partir do Aeroporto de Viracopos.

A prefeitura de Sumaré inaugurou na última segunda-fei-
ra, a Fatec (Faculdade de Tecnologia) Sumaré, 

quando também tiveram início as aulas da 
primeira turma da unidade. Na oportunidade, 

o prefeito já anunciou a abertura de novos 
cursos no próximo ano – “Logística”, 
“Design de Produtos” e “Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas” – 
além da revitalização da Praça da 
República, em frente à Fatec.

A Prefeitura de Vinhedo, por meio 
do Setor de Controle de Zoonoses da 

Secretaria de Saúde, iniciou no mês de 
julho a vacinação contra raiva em cães e 

gatos em propriedades rurais do município. 
A equipe está percorrendo os locais de segunda a 

sábado. E nos dois últimos finais de semana deste mês, 
será realizada uma campanha de imunização na área urbana 
do município.

Admilson Redecopa / Alan de Santi

15.000 exemplares

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

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
11 SAB 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
11 SAB 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
12 DOM.   NÃO OPERA
13 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
13 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
13 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
13 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
13 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
13 SEG. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
14 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
14 TER. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
14 TER. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925
14 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
14 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
14 TER. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
15 QUAR. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
15 QUAR. 203 B/C Av. Conceição PROX a Rua Equador
15 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
15 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
15 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
15 QUAR. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
16 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
16 QUIN. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
16 QUIN. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
16 QUIN. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
16 QUIN. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
16 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
17 SEX. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
17 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
17 SEX. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
17 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
17 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
17 SEX. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
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INTELIGÊNCIA EMOCIONAL.

O “facebook” tem responsabilidade por ofensas proferidas por um 
terceiro na sua rede social?

Infelizmente no mercado de  trabalho encontramos ainda um número muito grande de pessoas infelizes com 
sua profissão e  trabalho. Será que você está entre esses números? Você está insatisfeito com o seu trabalho e 
gostaria de fazer uma mudança. Qual seu sonho ele gira em torno do desejo de mudar de emprego ou começar 
a planejar a criação de um negócio próprio?  ser um grande empreendedor? Pode ser também que somente vive 
reclamando e culpando alguém pela situação que está ou que esteja pensando em fazer um plano de ação de 
longo prazo, fazer treinamentos presencial ou youtube,  estágios ou cursos para uma nova profissão. Sentimos 
que quando estamos infelizes com o que fazemos e desejamos fazer algum tipo de mudança, o sentimento que 
bate na gente é o MEDO e a INSEGURANÇA, mesmo que seja por pequenos recursos financeiros que obtemos 
naquele trabalho.  Daniel Goleman, pesquisador e autor do LIVRO de “Inteligência Emocional” nos dá a infor-
mação de que qualquer emoção pode nos levar para uma ação negativa ou uma ação positiva e a solução para 
os nossos problemas está em não permitirmos ir para o lado negativo do sentimento e criarmos uma ação pelo 
positivo ao contrário de nossas emoções negativas. Você é o grande responsável pelo salário que ganha, muito 
ou pouco. Se  acha que é pouco pare de culpar seu patrão por isso, você e somente você é o grande responsável 
por ganhar o que ganha e somente você poderá mudar e ganhar mais. Comece agora, faça o simples que chegará 
ao mais complexo. Hoje o meu abraço irá para aquelas pessoas que deixaram as novelas na noite e estão nas 
palestras, cursos e seminários para novos conhecimentos e desenvolvimento. Trevisan José

A fim de prestar esclarecimento e emitir uma opinião pessoal e também dar orientação jurídica a: respeito da posição 
dos tribunais em relação a um fato comum de se ocorrer no “dia a dia” um terceiro fazer uso da rede social “facebook” para 
proferir ofensas ou fazer uma lavação de roupa suja, agressão política etc.

Ora, uma vez que as atividades das empresas mantenedoras de redes sociais são utilizadas como instrumentos de ganho de 
capital e, considerando o caráter massificado de suas relações, é necessário que seja analisada: a possibilidade aplicação das 
regras do CDC nestas relações virtuais. Além disso, uma vez concluindo-se pela possibilidade de aplicação das disposições 
consumeiras, surge à figura inafastável da responsabilidade civil no CDC, exceção à regra geral adota pelo Código Civil.

Em função da possibilidade de interpretação ampla das regras do CDC, em princípio, as empresas provedoras de serviços 
de internet - tendo em vista que se constituem por pessoas jurídicas de direito privado, nacionais ou estrangeiras-, podem 
ser definidas como “fornecedores”.

Uma vez definido que o vínculo entre os usuários e os sites de relacionamento se enquadra no conceito de relação de 
consumo e, portanto, sobre ele incidem as regras da Lei 8.078/90, é importante distinguir os tipos de provedores de serviços 
de internet, a fim de se analisar a responsabilidade civil dos sites de relacionamento, especificamente.

O provedor para afastar sua responsabilidade subjetiva (independente de culpa) deve ter algum dispositivo que permita ao 
usuário realizar a análise e posterior aprovação ou não das publicações enviadas por seus usuários; Tal controle é feito por 
meio de canal específico para o relato de atos ilícitos deve ser, de fato, eficaz. Ora, não parece aceitável que se crie um meio 
próprio para impedir abusos, mas que seja inútil, pois não se toma qualquer iniciativa a partir do relato.

Uma vez feita à denúncia e, ante a inércia do mantenedor da rede social, exsurge sua responsabilidade subjetiva pela 
reparação do dano experimentado, em virtude da omissão, pois se verifica a negligência no atendimento dos consumidores. 
Desse modo, o fornecedor contribui com a perpetração (com a conduta) do ato ilícito praticado por terceiro, também usuário 
da rede social.

A chave dessa exceção reside no fato de que não existe má prestação de serviço pela inexistência de filtro nas redes sociais, 
na medida em que o provedor não tem capacidade técnica para exercer um controle prévio às publicações dos usuários sem 
desvirtuar a natureza do serviço prestado. Nesse sentido, a responsabilização civil ocorre após a notificação do provedor da 
ocorrência do ato ilícito, se este se mantiver inerte.

Assim, não há como se falar em responsabilidade civil objetiva, E SIM SUBJETIVA (INDEPENDENTE DA CULPA), 
pois a responsabilização do prestador do serviço de internet ocorre pela sua omissão, acompanhada da conseqüente negligência 
no atendimento da solicitação do usuário, um dos elementos essenciais da culpa.

10/08 - Sexta-feira 11/08 - Sábado 12/08 - Domingo 13/08 - Segunda-feira

Máxima 22º 
Mínima 12º

Máxima 23º 
Mínima 11º

(Flávia Thais de Genaro, advogada inscrita na OAB/SP de n.º204.044, graduação em direito pela PUC, especialista em direito tributário pela Fundação 
Getulio Vargas e Recursos Humanos pela UNIOPEC com escritório profissional na Rua das Orquídeas  n.767, -sala 707- Office Premiun- Indaiatuba-SP – 
Telefone de contato (19)3115-3260/981219889 e-mail flaviaadv@terra.com.br)

Entrada Gratuita

Máxima 26º 
Mínima 13º

Máxima 21º 
Mínima 10º
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“Me sinto injustiçado”, disse Reinaldo 
Nogueira sobre a condenação da Justiça
Ex-chefe do Executivo já ingressou com apelação junto ao TJ-SP

JME

A Justiça condenou o 
ex-prefeito Reinaldo 
Nogueira a 23 anos e 

4 meses de prisão, em regime 

inicialmente fechado, além 
do pagamento de multas, por 
suposto crimes de corrup-
ção, lavagem de dinheiro e 
organização criminosa, após 
a desapropriação de um imó-
vel adquirido em 2004 pelo 

pai dele, Leonício Lopes da 
Cruz. A decisão da 1ª Vara 
Criminal, que saiu na terça-
-feira, dia 7, diz que Nogueira 
pode recorrer em liberdade.

Em coletiva de imprensa 
realizada na manhã de ontem, 

dia 09, o ex-chefe do Executi-
vo disse estar indignado com 
a decisão. “Já provei com 
documentos e testemunhas 
que sou inocente. Quanto 
a condenação já ingressei 
com apelação no Tribunal de 
Justiça de São Paulo e estou 
seguro com um resultado 
positivo”, disse.

A área em questão é onde 
será construído o Dimpe II 
(Distrito Industrial de Micros 
e Pequenas Empresas) que 
visa incentivar pequenos 
prestadores de serviços a 
instalarem suas sedes pró-
prias em área apropriada 
para evitar a perturbação do 
sossego aos moradores de 
áreas residenciais da cidade.

Ainda segundo Nogueira 
uma perícia do Instituto de 
Criminalística mostrou que 
o valor pago pelo imóvel 
foi menor que o valor de 
mercado. “Me sinto muito 
injustiçado, pois a perícia 
provou que não foi observado 
superfaturamento, portanto 
ao contrário que o Ministério 
Público alegou não houve 
vantagem patrimonial inde-
vida decorrente da desapro-
priação”, enfatiza.

O ex-prefeito ainda disse 

que área desapropriada para 
a construção do Dimpe II é 
um local considerado ideal, 
uma vez que está localizado 
em um ponto estratégico 
na cidade. “Os técnicos da 
Prefeitura realizaram todos 
os levantamentos e acharam 
pertinente por ser uma área 
de melhor aproveitamento, 
sendo 53% da área total”, 
explica.  “O imóvel foi ad-
quirido pela municipalidade 
e passou a integrar o seu 
patrimônio e foi pago o preço 
justo”, completa.

Reinaldo Nogueira
Ainda segundo Nogueira, 

tudo começou após uma de-
núncia anônima, em período 
eleitoral. “Tive minha car-
reira política interrompida e 
tinha planos para 2018 (este 
ano). Minha vontade era a 
de concorrer a uma vaga no 
Senado e, em 2015, consegui 
dentro do partido, a vaga para 
disputar a eleição. A partir 
do momento que a Executiva 
Nacional do partido bateu o 
martelo garantindo que eu 
poderia fazer um planeja-
mento para ser candidato em 
2018 ao Senado, começou 
tudo isso aí. Até 2015, nunca 

tive uma acusação criminal”, 
conta o ex-prefeito.

“Essa desapropriação foi 
para o Dimpe II, em 2014, 
sendo que o Dimpe I foi feito 
na gestão do José Onério (ex-
-prefeito) e os valores arreca-
dados com a venda dos terre-
nos do Dimpe I, pela lei, só 
poderiam ser empregados no 
Dimpe 2, o que foi feito. Eu 
tenho provas materiais que 
o terreno não era da minha 
família”, garante Nogueira. 
“Meu foco, agora, é provar 
minha inocência na Justiça”.

Ainda de acordo com o 
ex-chefe do Executivo os 
planos para a carreira políti-
ca, por enquanto, ficarão de 
lado. “Agora estou focado 
em provar a minha inocência 
e resolver tudo isso”, disse. 
Questionado sobre o im-
pacto emocional, Nogueira 
disse que não está sendo 
fácil, pois ele não sabia que 
ao conseguir a vaga para 
o Senado estaria mexendo 
com pessoas tão grandes. 
“Eu não estava preparado 
para enfrentá-los. E hoje me 
apoio na minha família, na 
minha fé, nos meus amigos 
e nas pessoas que acreditam 
em mim”, finaliza.

Reinaldo Nogueira pode recorrer da decisão da Justiça em liberdade
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Sessão solene de desagravo de advogada 
indaiatubana acontece nesta segunda-feira
O processo foi julgado a unanimidade pelo plenário do Conselho de Prerrogativas

ARQUIVO PESSOAL

cidadeA4|

A Seção de São Paulo da 
Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB-SP) 

marcou para esta segunda-
-feira, dia 13, a sessão solene 
de desagravo da advogada de 
Indaiatuba, Drª Lenora Thais 
Steffen Todt Panzetti, que sofreu 
ofensa em suas prerrogativas 
profissionais por parte de uma 
juíza da comarca de Indaiatuba.

A OAB tomou a decisão de 
promover o desagravo após a 
advogada comprovar que foi 
“perseguida” pela juíza, após a 
mesma denunciar seu cartório 
junto a Corregedoria Geral de 
Justiça em 2008 e diversos 
processos serem instaurados 
junto aquele órgão.

A advogada explica que 
após essas representações, notou 
uma lentidão fora do comum 
nos processos conduzidos por 
Lenora e chegou a novamente 
procurar a Corregedoria, em 28 
de agosto de 2012, pedindo a 
intervenção daquele órgão, mas 
sua reclamação não foi levada 
a diante por configurar apenas 
indícios e não provas. 

No dia seguinte, 29 de agosto 
de 2012, ao acessar o sistema 
eletrônico do Tribunal de Jus-
tiça apurou que haviam outras 
movimentações, distintas das do 
dia anterior, em datas retroativas 
(início e meio do mês), opor-
tunidade em que novamente 
acionou a Corregedoria e desta 
vez foi determinada a imediata 
instauração de sindicância.

Na audiência, acompanha-

da a pedido da advogada por 
um membro da Comissão de 
Prerrogativas designado pela 
OAB-SP, Dr. Erik Regis dos 
Santos, foi confirmada a hos-
tilidade havida e o desrespeito 
as prerrogativas profissionais, 
no exercício de suas funções, 
culminando com o decreto de 
suspeição da magistrada em 
todos os processos patrocina-
dos pela mesma. 

O relatório de referida au-
diência foi encaminhado a Co-
missão de Prerrogativas da 
Seção de São Paulo da OAB 
e instaurado o procedimento 
R-17.313, sendo oportunizado o 
direito de defesa da magistrada 
que não o fez.

O processo foi julgado a 
unanimidade pelo plenário do 
Conselho de Prerrogativas, 
concedendo o DESAGRAVO 
PÚBLICO a advogada. Esta 

mesma magistrada é alvo de di-
versas outras reclamações de ad-
vogados militantes na comarca 
e já foi responsável pela prisão 
indevida de advogado no lugar 
do cliente, em ação de execução 
de alimentos, fato também repu-
diado pela OABSP.

A cerimônia de Desagra-
vo Público consiste em uma 
manifestação de repúdio da 
OAB aos atos da magistrada, 
em violação as prerrogativas 
profissionais da advogada, na 
figura da qual é considerado 
o desrespeito a toda a classe.

Como forma de reparar os 
danos sofridos pela advogada, 
a OAB irá promover a sessão 
com o intuído de promover 
uma reparação moral para o 
advogado ofendido no exercí-
cio profissional e conclamar a 
solidariedade da classe.

O ato é aberto para o público 

em geral e será realizado na 
segunda-feira, às 14 horas, na 
sede institucional da OAB-SP, 
na Rua Maria Paula, nº 35, 3º 
andar, Bela Vista, São Paulo.

RNVP 
O Conselho Federal da 

OAB, publicou no último dia 
29 de junho de 2018, no Diário 
Oficial da União, o Provimento 
nº 179/2018, que institui o Re-
gistro Nacional de Violações de 
Prerrogativas (RNVP) – uma 
espécie de lista das autoridades 
(magistrados, desembargadores, 
promotores e delegados) “fichas 
sujas” da OAB em âmbito na-
cional que tenham reconhecida 
a sua postura de desrespeito a 
classe dos advogados. 

Por ocasião de pedido de ins-
crição nos quadros da OAB, este 
registro será consultado a fim de 
ser ou não deferido seu registro, 
para exercício da advocacia. È 
inadmissível que uma autoridade 
judiciária que tenha desrespeitado 
as prerrogativas de um advogado 
possa exercer a profissão após 
deixar o serviço público.

A lei que institui o RNVP 
entrará em vigor no próximo 
dia 29 de agosto de 2018, ou 
seja, 60 (sessenta) dias após a 
publicação no Diário Oficial da 
União, e, nele, também serão 
incluídos todos os desagravos 
públicos deferidos anterior-
mente a edição da Resolução 
em todo o território nacional. 

A juíza titular da primeira 
vara cível de Indaiatuba, Pa-
trícia Bueno Scivittaro, deverá 
ser uma das primeiras a serem 
incluídas no RNVP - Registro 

Nacional de Violações de 
Prerrogativas, já que o desa-
gravo irá ocorrer na próxima 
semana, dias antes do início 
de vigência do cadastro.

“Não se pode admitir que 
personagens que reiteradas 
vezes tenham violado, constran-
gido ou ameaçado a atuação de 
integrantes da advocacia, pos-
sam impunemente, após deixar 
suas atividades públicas, fazer 
parte da mesma classe profissio-

nal. Para pertencer à advocacia é 
fundamental possuir um retros-
pecto de respeito e valorização 
à classe”, comentou o presidente 
nacional da OAB, Claudio La-
machia, em nota publicada no 
site do Conselho Federal.

A advogada Lenora, por sua 
vez, afirma que a sessão de de-
sagravo será realizada na OAB-
-SP, a seu pedido, por “não se 
sentir devidamente representada 
na Subseção de Indaiatuba”. 

A distribuição de panfle-
tos, folhetos e outro materiais 
impressos é uma prática publi-
citária muito comum, contu-
do, pela legislação 161/2018, 
aprovada em abril, passou a 
regulamentar tal prática.

Com a nova legislação, 
fica proibida a distribuição em 
para-brisa de veículos, debaixo 
de portas, jogando-os no chão, 
lançando através de veículos, 
aeronaves ou edificações, ou de 
qualquer outra forma que não 
seja entregando diretamente nas 
mãos do interessado.

As regras são válidas para 
ruas, praças, logradouros e de-
mais locais públicos da cidade.

Fica permitido deposi-
tar o material impresso nas 
caixas de correspondências 
de edificações comerciais e 
residenciais, mas proibido 
colocar em grades, portões ou 

arremessar no interior, jardins 
ou garagens das edificações.

Além disso, é obrigatório 
conter o aviso de “Não jogue 
este impresso na via pública. 
Mantenha a cidade limpa” no 
material.

Em caso de descumprimento, 
a empresa que fez a distribuição 
poderá ter de pagar 40 UFESP 
(Unidades Fiscais do Estado de 
São Paulo), que equivalem a R$ 
1028. No caso de reincidência, 
o valor da multa é dobrado. Em 
caso de segunda reincidência, o 
alvará do estabelecimento deve 
ser cassado.

A legislação não se aplica 
a jornais e periódicos gratui-
tos, que são enquadrados em 
legislação federal ou estadu-
al. Também não se aplica aos 
panfletos de campanhas elei-
torais, que seguem legislação 
federal própria.

Entrega irregular de 
panfletos pode gerar multa

LEI

Drª Lenora Thais Steffen Todt Panzetti
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Fiec realiza aula inaugural para alunos 
do Mediotec em São João da Boa Vista
Os cursos oferecidos são Edificações, Farmácia, Informática e Logística

JULIANA WOLF

A Fiec (Fundação In-
daiatubana de Edu-
cação e Cultura), em 

parceria com a prefeitura de 
São João da Boa Vista e o 
Centro Universitário das Fa-
culdades Associadas de En-
sino – Unifae, realizaram na 
segunda-feira (06), no campus 
da Unifae, a aula inaugural 
para 160 alunos. Estes jovens 
cursam o 2º ano do Ensino Mé-
dio, da rede estadual de ensino, 
e irão estudar no período de 
contra turno os cursos técnicos 
gratuitos. As opções oferecidas 
pelo Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec) são: Edifi-
cações, Farmácia, Informática 
e Logística. Frases mais curtas

O superintendente João Neto 
iniciou a aula inaugural apresen-
tando a Fiec e parabenizou os 
alunos. “A Fiec há 33 anos é a 
escola técnica responsável pela 
qualificação de jovens.Desde 
2013, através do Programa Na-
cional de Ensino Técnico e Em-
prego- Pronatec, formou mais 
de 10 mil alunos em Indaiatuba. 
Somos referência nacional em 

ensino técnico no país e devido 
a este reconhecimento o Minis-
tério da Educação solicitou que 
ampliássemos a experiência da 
Fiec, que é formar técnicos e 
qualificá-los para o mercado de 
trabalho. Começamos hoje esta 
nova experiência com a unidade 
remota da Fiec em São João da 
Boa Vista juntamente com a 
equipe da Unifae”, finalizou o 
superintendente. 

Na sequência o reitor da 
Unifae Prof. Dr. Francisco de 
Assis Carvalho Arten cumpri-
mentou os pais e alunos e falou 
da importância da parceria. 
“Uma nova Unifae começa 
hoje. A oferta de cursos téc-
nicos em parceria com a Fiec 
e as prefeituras de Indaiatuba 
e São João da Boa Vista, duas 
instituições públicas muni-
cipais, que se uniram com o 

objetivo de dar aos jovens do 
ensino médio a oportunidade 
de cursarem também o ensino 
técnico e se qualificarem para 
o mercado de trabalho. Temos 
a convicção que essa parceria 
será um sucesso e desejo a 
vocês alunos as boas-vindas a 
Unifae”, concluiu.

O prefeito Nilson Gaspar 
deu as boas-vindas aos alunos. 
“A partir de agora a cidade de 

São João da Boa Vista oferece-
rá cursos técnicos da Fiec aqui 
na Unifae e quem ganha são 
vocês, que tiveram o interesse 
em buscar a qualificação e 
iniciam uma nova jornada em 
suas vidas”, encerrou Gaspar.

Para o prefeito de São João 
da Boa Vista, Vanderlei Bor-
ges, essa parceria permitirá o 
desenvolvimento da educação 
técnica no munícipio. Os jo-

vens poderão sair do ensino 
médio com uma perspecti-
va profissional diferenciada. 
“Não existe um caminho para 
o sucesso a não ser a educação, 
e vocês terão a oportunidade de 
fazer juntamente com o ensino 
médio o ensino técnico. Eu 
tenho certeza que vocês nos 
darão muito orgulho, deem o 
melhor de si e invistam nessa 
oportunidade”, finalizou o pre-
feito de São João da Boa Vista.

Sobre o Mediotec
O Mediotec é uma iniciati-

va do Ministério da Educação 
que busca fortalecer e ampliar 
a oferta de vagas gratuitas em 
cursos técnicos para alunos 
regularmente matriculados no 
ensino médio nas redes públi-
cas de educação, por meio do 
Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec). Os cursos técnicos 
oferecidos têm a duração má-
xima de um ano e meio e os 
alunos do programa recebem 
o benefício do transporte esco-
lar, lanche, seguro de acidentes 
pessoais, uniforme e kit escolar 
composto de apostilas didá-
ticas, mochila, caneta, régua, 
lápis, estojo e squeeze.

Jovens cursam o 2º ano 
do Ensino Médio, da rede 
estadual de ensino
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Indaiatuba é a segunda cidade que 
mais arrecadou impostos na RMC
Impostômetro aponta que cidade arrecadou mais de R$ 175 milhões neste ano

REPRODUÇÃO

Cada cidadão Indaiatubano pagou em média, R$ 733,92 de impostos, de janeiro a julho deste ano

Do dia 1º de janeiro 
até o dia 31 de ju-
lho, os contribuin-

tes de Indaiatuba pagaram 
R$ 175.849.605,  sendo 
cons ide rada  a  s egunda 
cidade que mais arreca-
dou impostos da RMC, de 
acordo com o Impostôme-
tro, ferramenta criada pela 
Associação Comercial de 
São  Pau lo  (ACSP)  que 
estima o valor de impostos 
pagos pelos contribuintes 
em todo Brasil.

Pelos valores, Indaia-
tuba f icou atrás  apenas 
de  Campinas ,  que  teve 
uma arrecadação superior 
a  1  b i lhão  de  r ea i s  no 
período.  A terceira que 
mais arrecadou na Região 
Metropolitana de Campi-
nas, foi Hortolândia, com 
pouco mais R$ 137, uma 
diferença em torno de R$ 
38 milhões.

S e g u n d o  d a d o s  d o 

In s t i t u to  Bra s i l e i ro  de 
Geograf ia  e  Es ta t í s t ica 
(IBGE), a população de 
Indaiatuba em 2017 era de 
239.602 pessoas. Levando 

em conta que a cidade ar-
recadou R$ 175.849.605, 
cada cidadão indaiatubano 
teria pago, em média, R$ 
733,92 de janeiro a julho.

RMC
Ao todo,  as  20 cida-

des da RMC arrecadaram 
cerca de R$ 2,4 bilhões. 
De acordo com o IBGE, a 

população da Região Me-
tropolitana em 2017 era de 
3.168.019. Em média, cada 
cidadão pagou em torno 
de R$ 757,57 durante os 7 
meses.

A seguir, os 20 muni-
cípios com suas arrecada-
ções em milhões de janeiro 
até julho: Americana (117 
milhões) Artur Nogueira 
(15 milhões)  Campinas 
(1 bilhão e 251 milhões) 
Cosmópolis (14 milhões) 
Engenheiro Coelho (5 mi-
lhões) Holambra (9 mi-
lhões) Hortolândia (137 mi-
lhões) Indaiatuba (175 mi-
lhões) Itatiba (70 milhões) 
Jaguariúna (43 milhões) 
Monte Mor (23 milhões) 
Morungaba (32 milhões) 
Nova Odessa (24 milhões) 
Paulínia (132 milhões) Pe-
dreira (17 milhões) Santa 
Bárbara d’Oeste (62 mi-
lhões) Santo Antônio de 
Posse (6 milhões) Sumaré 
(110 milhões)  Valinhos 
(113 milhões) Vinhedo (62 
milhões)

Estado de São Paulo e Brasil
O Estado de São Pau-

lo havia arrecadado até o 
dia 31 de julho mais de 
meio trilhão de reais em 
impostos, o total foi de R$ 
504.387.380.246,07, repre-
sentado cerca de 37% da 
arrecadação do país.

Já  no  âmbi to  nac io-
nal, foram arrecadados R$ 
1.365.900.719.214,07. De 
acordo com a Associação 
Comercial de São Paulo, 
com esse dinheiro seria 
possível comprar 1.143.013 
Apartamentos de 3 quartos, 
1 suíte, 2 garagens, 119m2, 
no Butantã, São Paulo.

Segundo o Ranking IR-
BES (Índice de Retorno e 
Bem Estar Social), que afere 
o retorno em bem estar que 
os impostos trazem para a 
sociedade, o Brasil está na 
30ª colocação. Em primei-
ro lugar está a Austrália, 
país que, de acordo com o 
ranking, proporcionar me-
lhor retorno dos impostos 
ao cidadão.

Receita abre consulta ao terceiro lote de restituição do IR 2018
RESTITUIÇÃO

A Receita Federal libe-
rou a consulta ao tercei-
ro lote de restituição do 
Imposto de Renda Pessoa 
F í s i c a  ( I R P F )  2 0 1 8 .  O 
crédito será feito no dia 15 
de agosto para mais de 2,8 
milhões de contribuintes e 
o lote inclui restituições 
residuais dos exercícios 
de 2008 a 2017.

Neste lote, o valor das 
res t i tuições  chega a  R$ 
3,6 bilhões. Desse total, 

R$ 342,9 milhões serão 
destinados a contribuin-
tes com prioridade: 5.493 
idosos acima de 80 anos, 
43.345 entre 60 e 79 anos, 
7.913 com alguma defi-
ciência física, mental ou 
moléstia grave e 77.492 
contribuintes cuja maior 
fonte de renda seja o ma-
gistério.

Pa ra  saber  se  t eve  a 
d e c l a r a ç ã o  l i b e r a d a ,  o 
contribuinte deve acessar 

a  página  da  Rece i ta  na 
internet, ou ligar para o 
Receitafone, número 146. 
Na consulta à página da 
Receita, serviço e-CAC, é 
possível verificar o extrato 
da declaração e ver se há 
inconsistências de dados 
identificadas pelo proces-
samento. Nessa hipótese, 
o contribuinte pode fazer 
a autorregularização, me-
diante entrega de declara-
ção retificadora.

A Receita disponibiliza 
ainda aplicativos para ta-
blets e smartphones para 
consul ta  à  declaração e 
à  s i tuação  cadas t ra l  no 
CPF. Com eles, é possível 
verificar diretamente nas 
bases da Receita Federal 
informações sobre a libe-
ração das restituições e a 
situação cadastral de uma 
inscrição no CPF.

A restituição ficará dis-
ponível no banco durante 

um ano. Se o contribuinte 
não fizer o resgate nesse 
prazo, deverá fazer reque-
rimento por meio da Inter-
net, mediante o Formulá-
rio Eletrônico - Pedido de 
Pagamento de Restituição, 
ou diretamente no e-CAC, 
no serviço Extrato do Pro-
cessamento da declaração 
do IR.

Caso o valor não seja 
creditado, o contribuinte 
poderá contactar pessoal-

mente qualquer agência do 
Banco do Brasil ou ligar 
para a Central de Atendi-
mento, por meio do tele-
fone 4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais 
localidades) e 0800-729-
0088 ( te lefone especia l 
exclusivo para deficientes 
auditivos) para agendar o 
crédito em conta corren-
te ou poupança,  em seu 
nome, em qualquer banco. 
(Fonte: Agência Brasil)
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As Meninas pizzaria 
comemora 16 anos de tradição
A pizzaria stá com novidades como a massa 100% integral

FOTOS: JME

Secretarias da Fazenda e da Habitação estão 
sob novo comando

MUDANÇA

A pizzar ia  As Me-
n inas  comemora 
neste mês 16 anos 

de existência, comandada 
por duas excelentes pro-
fissionais, Carla Stadnik e 
Roberta Nakano, e trazem 
um novo conceito de como 
fazer uma bela pizza com 
produtos de qualidade.

Mantendo a tradição do 
estabelecimento e propor-
cionando aos seus clientes 
grandes prazeres gastronô-
micos, a empresa está com 
novas ideias para abrir novos 
caminhos, porém mantendo 
muito sabor e qualidade.

A pizzaria conta com 
60 tipos de pizzas entre 
salgadas e doces e está com 
quatro novos lançamentos 
que são Genova, Abobri-
nha, Firenze e Capri, além 
da grande novidade que é 
a massa 100% integral e os 
produtos de qualidade como 
o catupiry original.

“O diferencial  é  que 
só trabalham mulheres, e 
somos especializadas em 
massas e na elaboração do 
cardápio muito especial 
trazendo esse novo conceito 
de como fazer pizza”, conta 
Carla Stadnik.

Ela explica como surgiu 
essa ideia de fazer a massa 
100% integral.  “Foi um 
atendimento ao pedido de 
um cliente que queria a mas-
sa integral, o recheio sem 
lactose e também estamos 
entrando com linha fitness”.

A outra grande novidade 

que pizzaria traz para seus 
clientes é que todo mês tem 
o lançamento de um novo sa-
bor de pizza, trazendo novas 
edições com a qualidade e 
um sabor incrível. “A pizza-
ria mantém tradição da pizza 
artesanal e forno a lenha, a 
gente se preocupa com cada 
detalhe, nós não temos má-
quinas, trabalhamos a massa 
na mão”, afirma Carla.

Um dos destaques da 
casa é a pizza de Chevalier, 
As Meninas e a Japonesa 
na qual você pode montar 
a sua pizza com até cinco 
ingredientes a sua escolha, 
podendo colocar uma massa 
por cima.

Forma de trabalho é so-
mente delivery e o horá-
rio de funcionamento é de 
quarta a domingo das 18h às 
23 horas, e aos sábados até 
meia-noite. O telefone para 
contato é (19) 3934-5557 ou 
(19) 3017-0766.

JME

As Secretarias da Fazen-
da e da Habitação estão sob 
novo comando a partir desta 
semana. Após três meses 
à frente da Secretaria da 
Fazenda, e 30 anos como 
diretor de finanças, Romeu 
Colan, deixa o cargo para 
dar entrada na sua aposen-
tadoria. Quem assume a 
pasta nesta terça-feira (07) é 
Paula Fernanda Sciamarelli, 
que desde 2014 é respon-
sável pelo planejamento 
orçamentário do municí-
pio. Com 46 anos, Paula é 

técnica em contabilidade e 
formada em análise de siste-
mas pela Universidade São 
Francisco (USF). Trabalhou 
por 21 anos na Prefeitura 
de Itatiba onde atuou como 
Escriturária, Diretora do 
Departamento de Finanças 
e também Secretária de 
Finanças.

 
Habitação

O arquiteto Claudio Leal 
Diogo, que estava há um ano 
e meio à frente da Secretaria 
de Habitação, está deixan-

do a função para cuidar 
de projetos pessoais e se 
dedicar ao seu escritório de 
arquitetura. Em seu lugar, 
quem assumiu nesta segun-
da-feira (06) foi o secretário 
da Família e do Bem Estar 
Social, Luiz Henrique Fur-
lan, que acumulará também 
a Secretaria de Habitação.

Furlan é graduado em 
Administração pela Puc-
camp. Está à frente da Se-
cretaria da Família e do 
Bem Estar desde dezembro 
de 2011. No período de 

abril de 2012 a junho de 
2016 assumiu também a 
Secretaria de Habitação, 
comandando as duas pastas.  
Já foi homenageado com a 
medalha João Tibiriçá Pi-
ratininga, em 1997, por ser 
reconhecido como cidadão 
indaiatubano. Furlan acu-
mula vivência com a comu-
nidade com a participação 
em diversas frentes sociais; 
pautadas em períodos em 
que foi vereador e em sua 
trajetória rotariana iniciada 
em 1994.
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Disputa pelo cinturão será o destaque desta edição

24° edição do Evolution Of  
Fighters acontece amanhã

A9

DIVULGAÇÃO

Thai Rainara lutará contra Daiane Pacheco

Indaiatuba terá corrida em 
homenagem ao Outubro Rosa

INSCRIÇÕES

Amanhã, dia 11, a 
partir das 19 horas, 
ocorre a 24ª edição 

do Evolution Of Fighters no 
Centro de Treinamento Ed 
Lutas. O evento contará com 
15 combates com destaque 
para disputa do cinturão do 
Evolution.

Segundo o organizador 
do evento, Edson Ronaldo, 
a disputa terá um combate 
entre lutadores do Rio de 

Janeiro e Minas, uma luta 
feminina e grandes lutado-
res do estado de São Paulo. 
“Esperamos que a luta prin-
cipal agrade o público e que 
tenhamos ótimos combates e 
que empolguem”, disse.

Haverá um combate Sub 
Cage, que é uma luta de um 
único Round de 7 minutos 
corridos, e não conta pontos 
e a vitória acontece somente 
por finalização. No termino 
deste tempo, se não houver 
finalização, o combate será 
declarado sem vencedor. É 

a primeira vez que Evolution 
Of  Fighters terá esse tipo de 
combate.

A luta feminina será entre 
Thai Rainara contra Daia-
ne Pacheco, ambas estão 
invictas, ou seja, quem sai 
derrotado perderá a inven-
cibilidade.

A luta principal, valendo 
cinturão, será entre Eduardo 
Moicano contra Adriano 
Silva. “Esta luta terá um 
tempero diferenciado, pois 
é uma disputa de cinturão, 
mas ao mesmo tempo será 

uma revanche. O Eduardo 
Moicano venceu a primeira 
por decisão dividida”, conta 
Edson Ronaldo.

Ainda segundo ele o favo-
rito é o Moicano visto que já 
se confrontaram anteriormen-
te. Porém, ambos em seus úl-
timos desafios venceram suas 
lutas e levaram o Cinturão.

Para assistir aos combates 
o valor da entrada será R$ 
30. O Centro de Treinamento 
ED Lutas está localizado na 
Alameda Doutor José Car-
deal, 863 - Jardim Pedroso.

1ª Luta   MUAY THAI até 60 kg - Início 19:00 hs
Hamilton Oliveira  vs  Marcos Santo
Uberaba-MG         Indaiatuba-SP     
2ª Luta   MUAY THAI até 60 kg - Início 19:15 hs           
Gabriel Henrique  vs   Renato Cardoso
Campinas-SP        Indaiatuba-SP            
3ª Luta MUAY THAI  70 kg - Início as 19:30 hs                       
Daniel Pereira  vs  João Machado
Uberaba-MG       Campinas-SP             
4ª Luta Muay Thai 70 kg - Inicio 19:45 hs
Rafael Terra  vs  Jefferson Alves
Campinas-SP      Indaiatuba-SP
5ª Luta Muay Thai 70 kg /  Início as 20:15 hs
Antonio Souza  vs   Thalles Rainã
Campinas-SP         Piracaia-SP
6ª Luta SUB-CAGEMMA até 85 kg - Início 20:15 hs
Raylander Marques   vs   Jorge Junior
Campinas-SP      Campinas-SP
7ª Luta K1 75 kg - Início 20:30 hs
Pedro Durgo   vs   Flávio Fidelis
Uberaba-MG         Campinas-SP

8ª Luta Muay Thai 75 kg - Início 20:45 hs
Fabricio Nascimento   vs    Rafael Nunes
Uberaba-SP         Campinas-SP
9ª Luta Muay Thai até 67 kg -  Início 21:00 hs
Anderson Santana   vs    Samuel Augusto 
Campinas-SP                  Indaiatuba-SP
10ª Luta MUAY THAI até 61 kg - Início 21:15 hs
Lucas Klayton  vs   Fabrício Silva  
Campinas-SP        Piracaia-SP 
11ª Luta Muay Thai 70  kg - Início 21:30 hs
Xubaka Alves    vs    Matheus Prates
Indaiatuba-SP            Campinas-SP
12ª Luta Muay Thai 70 kg - Início 21:45 hs
Cayo Brandão   vs   Bruno Moraes
Uberaba-MG         Indaiatuba-SP
13ª Luta Muay Thai 57 kg - Início 22:00 hs
Thai Rainara   vs   Daiane Pacheco
Piracaia-SP       Campinas-SP
14ª Luta MMA 70 kg - Início 22:15 hs
Diogo Barberato  vs    Claudiere Freitas
Uberaba-MG             Campinas-SP
15ª Luta Muay Thai 61 kg - Início 22:30 hs
Eduardo Moicano   vs     Adriano Silva
Campinas-SP      Uberaba - MG

DIVULGAÇÃO

O evento é uma realização da AERIA e Secretaria de Esportes, Lazer e 
Juventude do Estado de São Paulo

No dia 30 de setembro, às 
8 horas, Indaiatuba recebe a 
Corrida das Indústrias. A saída 
será na frente da Prefeitura Mu-
nicipal. A prova fará parte das 
comemorações do outubro rosa.

As inscrições para o Cir-
cuito das Indústrias Indaiatuba 
são gratuitas e poderão ser 
feitas a partir de setembro, no 
site www.aeriaonline.com.br. 
Os participantes das provas 
de 5km e 10km receberão 
o kit atleta, com gym bag, 
camiseta, número de peito e 
chip, medalha no final da pro-
va e troféu para os primeiros 

5 colocados nas categorias 
masculino e feminino. Todos 
os participantes contarão com 
hidratação durante o percurso 
e frutas na chegada.

O evento é uma realização 
da AERIA (Associação dos 
Esportes Radicais de Indaia-
tuba) e Secretaria de Esportes, 
Lazer e Juventude do Estado 
de São Paulo, através da Lei 
Paulista de Incentivo (LPIE). 
De acordo com os respon-
sáveis pela AERIA, a prova 
abrirá as atividades programa-
das para o mês de outubro em 
Indaiatuba.

Primavera sofre a primeira 
derrota na segunda fase

FUTEBOL

Na tarde do último do-
mingo, dia 5, o Primavera foi 
até Marilia enfrentar a equipe 
do Talentos 10, pela quarta 
rodada da segunda fase do 
Campeonato Paulista.

No primeiro tempo o Ta-
lentos 10 começou a parti-
da ditando o ritmo do jogo, 
principalmente com troca de 
passes no meio campo e jo-
gadas rápidas pelas laterais, 
mas encontrava o Primavera 
bem postado, pronto para 
encaixar um contra-ataque e 
abrir o placar. Apesar disso, 
foi o time mandante que fez 
o primeiro gol do jogo. Aos 
18 minutos, após boa troca 
de passe, Kibinho apareceu 
na área e mandou a bola para 
o fundo das redes.

Após o gol sofrido, o Pri-
mavera se mandou para o 
ataque em busca do empate e 
equilibrou a partida, criando 
duas chances perigosas. A 
melhor delas veio aos 35 mi-
nutos. Em um contra-ataque 
rápido, Matheus Lú contou 
com um erro da defesa adver-
sária para encontrar Giovanni, 
que estava de frente para o 
gol, mas acabou chutando 
para fora, terminando o pri-
meiro tempo em 1x0.

Na etapa final o jogo ficou 
bastante truncado com os dois 
times buscando espaço para 
chegar com perigo ao gol ad-
versário, mas apesar disso, os 
goleiros pouco trabalharam. O 
Primavera teve uma boa chan-
ce de empatar, aos 19 minutos, 
em uma cobrança de falta de 
Ueslei Ratinho que passou 
rente à trave esquerda do 
goleiro Mário, que só olhou a 
bola sair pela linha de fundo.

O Talentos 10 não desistiu 
e foi para cima em busca do 
segundo para ficar ainda mais 
perto da vitória. Aos 29 minu-
tos, Kaio cobrou falta na área 
e encontrou Ivan, que subiu 
mais alto que os zagueiros e 
mandou a bola para o fundo 
das redes. Nos minutos finais, 
o Primavera foi para o tudo 
ou nada, mas sem sucesso. A 
partida terminou mesmo com 
a vitória do time mandante 
pelo placar de 2 a 0.

Com a derrota o Primavera 
permanece na liderança do 
grupo 07 com sete pontos, 
dependendo de suas próprias 
forças para se classificar. A 
próxima partida é amanhã, às 
15 horas, contra o América-
-SP em São José do Rio Preto 
no estádio Teixeirão.

CONFIRA OS COMBATES:
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A vítima teve diversas fraturas pelo corpo, foi socorrido e levado para o HAOC

Homem morre após cair de 
ponte na Santos Dumont

A10

COMANDO NOTÍCIA

Na terça-feira, dia 7, 
um homem morreu 
após perder o con-

trole de sua motocicleta e cair 
da ponte na Rodovia Santos 
Dumont Km 47, sentido Salto. 
O outro ocupante teve feri-
mentos graves e permanece 
internado.

A vítima teve diversas 
fraturas pelo corpo, foi so-
corrido e levado para Hospital 
Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc), mas chegou sem vida. 
Testemunhas contaram que 
um carro invadiu a contra-
mão, forçando a moto a ir em 
sentido contrário. O veículo 
que estava atrás da moto aca-
bou atingindo outros carros. 
A moto com placa de Tatuí 
ficou presa, mas os ocupantes 
acabaram caindo. A queda 
resultou em múltiplas fraturas 
em ambos.

A Polícia Cientifica esteve 
no local, devido à gravidade 
do acidente. 

A queda resultou em múltiplas fraturas 
em ambos os ocupantes

Duas pessoas são presas por morte de 
homem no Recreio Campestre Jóia

PRISÃO

Dois homens foram presos 
temporariamente pela Polícia 
Civil no último final de sema-
na acusado de participar da 
morte do homem no Recreio 
Campestre.

Os acusados têm idades 21 
e 25 anos. Um menor de 16 
anos e outro maior de 20 estão 
foragidos e a Polícia segue na 
procura.

A investigação conseguiu 
identificar o carro usado no 
momento do crime e pertence 
ao preso de 25 anos. Os outros 

três tiveram participação nas 
agressões.

Ainda segundo a investiga-
ção há suspeita de tiros, mas a 
causa da morte foi por espan-
camento e não houve disparo 
de arma de fogo.

A vítima foi identificada 
como Jeferson e o corpo foi 
encontrado por um vizinho 
que passava pelo local. A 
vítima era usuário de drogas 
e bebida alcoólica e possivel-
mente teria se envolvido em 
uma briga nos bares da região.

Um menor de 16 
anos e outro maior 
de 20 estão foragidos

RODRIGO CAMPOS

Caso de violência doméstica é registrado no 
Jardim Morada do Sol

AGRESSÃO
Mulher sofre golpe 
de um “falso” 
vendedor de cerveja 

ROUBO

Na última sexta-feira, dia 03, um caso 
de violência doméstica foi registrado na 
Rua Padre Francisco de Paula Cabral 
Vasconcelos, no Jardim Morada do Sol.

A Polícia Militar foi até o local para 
atender uma ocorrência de desinteligên-
cia entre casal. A vítima encontrava-se 
no interior de uma barbearia, totalmente 
transtornada, nervosa e com algumas 
marcas vermelhas no pescoço.  

Ela foi questionada sobre o ocor-
rido, a qual informou que foi levar 
seu filho para a escola, e na frente do 
colégio o seu ex- marido apareceu re-
pentinamente e já foi entrando em seu 

veículo, e que após uma breve discus-
são ele tentou enforcá-la com o cinto de 
segurança do veículo, e que ela perdeu 
a consciência e acordou com o mesmo 
batendo em seu rosto para que acordas-
se e logo que recuperou a consciência 
dirigiu até uma barbearia próxima onde 
solicitou a Polícia Militar. 

Diante dos fatos, os dois foram 
conduzidos até a DDM (Delegacia da 
Mulher), no qual o delegado de Plantão 
autuando em flagrante o homem por 
Violência Doméstica/Lesão Corporal, 
permanecendo o mesmo a disposição 
da justiça.

Na última quinta-feira, 02, uma mulher teve seu celular 
e R$400 furtado por homem que se passava com vendedor 
de cerveja.

Em depoimento ela contou que o homem chegou na 
porta de sua residência vendendo cerveja em um veículo.

Ela comprou 13 caixas de cerveja pequenas no valor de 
R$400. O rapaz pediu para a mulher que apresentasse uma 
pessoa de confiança para poder carregar as caixas. Assim 
que vítima deu o dinheiro, o homem montou no carro e foi 
embora e ainda pediu celular para tirar xerox da nota fiscal 
e não devolveu. Ninguém foi preso até o momento.

Jovem sem habilitação cai da moto em fuga
PERSEGUIÇÃO

Nas primeiras horas de 
domingo (05), os homens do 
GAP, o Grupo de Ações de 
Policiamento Especial, realiza-
ram o acompanhamento de um 
jovem sem habilitação, que na 
tentativa de se desvencilhar da 
viatura acabou caindo da moto.

O acompanhamento teve 

início, quando durante a abor-
dagem de um veículo na Es-
trada da General Motors, os 
Guardas Civis notaram que 
um indivíduo que vinha pela 
via com uma motocicleta, 
ao avistar os Guardas, freou 
bruscamente e retornou com 
sua moto.

Desconfiados da atitude do 
motociclista, os Guardas Civis 
rapidamente iniciaram o acom-
panhamento do motociclista, 
que se negava a parar sua moto.

Em um determinado ponto 
da Avenida Horst Frederico 
João Heer, o motociclista ten-
tou atravessar o canteiro central 

e acabou vindo ao solo.
Ele foi socorrido ao UPA 

pelos homens do GAP e pos-
teriormente conduzido até a 
Delegacia de Polícia, onde 
foi elaborado um Boletim de 
Ocorrência de infração de 
trânsito. A motocicleta foi 
apreendida.

COMANDO NOTICIA

Ex marido tentou 
enforcar a mulher 
com o cinto de 
segurança
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“Unicórnio” entra 
em cartaz dia 16 de 
agosto em Indaiatuba

FILME

ZECA MIRANDA

A história é uma adaptação de dois contos de Hilda Hilst, “O Unicórnio” e “Matamoros”

O filme “Unicórnio” es-
treia em Indaiatuba no dia 
16 de agosto e o diretor e 
roteirista Eduardo Nunes 
(Sudoeste) estará na cida-
de para participar de uma 
sessão seguida de debate 
no Topázio Cinemas, que 
ocorrerá às 19h30. 

A sessão marca a entrada 
das salas do Shopping Jara-
guá Indaiatuba no projeto 
Sessão Vitrine Petrobras, 
que inclui ingressos a pre-
ços diferenciados (R$10) e 
garante que o filme partici-
pante continuará em cartaz 
por duas semanas, em pelo 
menos um horário fixo.

“Unicórnio” teve sua 
première internacional no 
Festival de Berlim de 2018 
na Mostra Generation, que 
é dedicada a títulos com te-
mas ligados aos jovens, foi 
exibido na Première Brasil 
no Festival do Rio do ano 
passado e convidado para 
diversos festivais interna-
cionais. O elenco principal 
reúne Patricia Pillar, Barba-
ra Luz, Zécarlos Machado e 
Lee Taylor. É uma produção 
da 3 Tabela Filmes, em co-
produção com Canal Brasil, 
e tem distribuição da Vitrine 
Filmes.

A história é uma adapta-
ção de dois contos de Hilda 

Hilst, “O Unicórnio” e “Ma-
tamoros”. Na trama, Maria, 
vivida por Barbara Luz, 
aguarda com a mãe, inter-
pretada por Patricia Pillar, 
a volta de seu pai (Zécarlos 
Machado). A relação das 
duas muda com a chegada 
de um outro homem (Lee 
Taylor) à rústica casa de 
campo em que moram.

O fi lme faz parte do 
projeto Sessão Vitrine Pe-
trobras têm pelo menos uma 
sessão diária com horário 
fixo, nos mesmos cinemas 
de mais de 20 cidades. Os 
filmes ficam em cartaz por 
no mínimo duas semanas em 
cada cidade e os ingressos 
tem valor reduzido, custan-
do no máximo R$12.

Sinopse
Maria (Barbara Luz), 

uma menina, está sentada 
num banco ao lado de seu 
pai (Zécarlos Machado). A 
conversa que eles têm ali, 
conduz a narrativa do filme: 
acompanhamos a história 
na rústica casa de campo, 
onde ela mora com a mãe 
(Patricia Pillar), e aguardam 
a volta deste mesmo pai. A 
relação entre Maria e a sua 
mãe muda com a chegada 
de um outro homem (Lee 
Taylor).
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Cantora Naiara Azevedo sobe ao palco amanhã, dia 11, encerrando a edição 2018

Simone & Simaria estreiam 
na Faici na noite de hoje

DIVULGAÇÃO

A noite de hoje, dia 
10 ,  p romete  se r 
animada na Faici, 

afinal a dupla Simone & 
Simaria subirão pela pri-
meira vez no palco da Festa 
e devem agitar e animar o 
público com seus diversos 
sucessos. Mas, antes a du-
pla de Indaiatuba, Leandro 
& Lorena irão esquentar o 
palco para as coleguinhas.

A segunda semana da 
Feira Agropecuária, Indus-
trial e Comercial de Indaia-
tuba teve início ontem, dia 
9, com destaque para shows 
do cantor Gusttavo Lima, 
e a etapa decisiva da Copa 
Panther Rozeta Cutiano. Os 
portões abrem em todas as 
noites às 20h.

E amanhã, dia 11, a festa 
continua com o cantor Fer-
rugem, a dupla Rionegro 
& Solimões e a estreia da 
cantora paranaense Naiara 
Azevedo, fechando assim 
com chave de ouro a edição 
2018 da Festa nos palcos de 
Indaiatuba.

Pelo sexto ano conse-
cutivo a arena da Faici 
será sede de uma etapa 
da competição da ANTT 
(Associação Nacional dos 
Três Tambores). No total, 
na categoria Mirim - até 12 
anos - 10 competidoras dis-
putarão pelas cinco vagas 
da próxima etapa, enquanto 
que 30 amazonas brigarão 
por 10 vagas na grande final 
que acontece em setembro, 
em Jaguariúna (SP).

Outros destaques serão a 
prova de marcha, realizada 
à tarde, e a noite na arena 
a competição de team pen-
ning, uma prova em equipe 
que se baseia em uma rotina 

comum de tratamento dos 
animais, na qual o gado é 
separado dentro de currais e 
a rapidez é imprescindível, 
e a etapa da Copa Panther 
Cutiano, único campeonato 
de rodeio em cavalos do 
Brasil. 

 
Fenui

Em um pavilhão com 
mais de 2 mil m² - instalado 
dentro do recinto da FAICI 
-, a 20ª Fenui reunirá gas-
tronomia e apresentações 

folclóricas de seis etnias: 
japonesa, italiana, alemã, 
afrodescendente, gaúcha e 
nordestina. Hoje, 10, o pa-
vilhão da Fenui funcionará 
das 20h às 23h. No sábado, 
11, o espaço estará aberto 
das 11h às 18h, com entrada 
e estacionamento gratuitos, 
e com entrada paga depois 
das 20h com funcionamento 
até 23h. No domingo, 12, 
o horário de visitação será 
das 11h às 18h com entrada 
e estacionamento gratuitos.

Simone & Simaria sobem ao palco da Faici e promete animar o público com os seus sucessos

Resultados do rodeio
ACR - 37ª Etapa Temporada 2018
1º Lugar: Fernando da Conceição 
(Pilar do Sul/SP)
Animal: Amargo (Cia João Paulo)
Soma geral: 261,25
2º Lugar: Alan de Souza (Taubaté/
SP)
Animal: Apolo (Cia Tomateiro)
Soma geral: 259,50
3º Lugar: Onofre Oliveira (Itatiba/
SP)
Animal: Novo Plano (Cia For-
taleza)
Soma geral: 258,25
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Horóscopo de 10 a 16/08 Por Alex Costa Guimarães

Nando Viana apresenta solo de Stand Up 
Comedy no Indaiatuba Clube

DIVERSÃO

DICA DE LEITURA LOCALBOOKS
CUIDE DOS PAIS ANTES QUE SEJA TARDE

“Este livro é uma tentativa desesperada de ser mais pai de meu pai, 
mais pai de minha mãe, e devolver um pouco do que recebi deles na in-
fância. Pelo menos, serve como um pedido de desculpa.”

Prestes a completar 46 anos de vida e 20 de literatura, tempo em que pu-
blicou crônicas, poesias, livros infantis e ganhou diversos prêmios, Fabricio 
Carpinejar decidiu fazer uma homenagem ao seu pai e à sua mãe em forma de 
livro: “Cuide dos pais antes que seja tarde” traz textos comoventes e inspirados 
sobre o tempo, a perda, o amor, o carinho e o cuidado que os filhos devem ter.

“Acreditamos que os pais são eternos, imutáveis, que estarão próximos 
quando surgir a necessidade. Mas eles adoecem e morrem. É uma fatalidade 
inevitável, não há como parar a idade, recuar o fim. Se é certo que os pais um 
dia vão adoecer e partir, por que não organizamos a nossa vida para acolhê-
-los? Por que não assumimos sua gestação? Por que não reduzimos o ritmo 
da carreira para darmos sentido para os seus últimos dias?”, escreve o autor, 
na apresentação da obra.

Ao falar dos pais, ele dedica também alguns textos aos avós, dizendo que 
o respeito e a amizade pelos mais velhos é o primeiro passo para nos tornar-
mos bons filhos. Como sempre, o poeta traz para o livro suas experiências 
pessoais e pílulas de pensamentos inspiradas em algumas metáforas, como 
quando compara a história dos mais velhos aos objetos retrô que tanto valo-
rizamos. “Não há livro antigo que reproduza a sabedoria de minha mãe. Em 
vez de comprar uma edição rara em um sebo, basta convidá-la a almoçar que 
já desfruto de uma biblioteca inteira de primeiras edições”, filosofa.

Disponível na LocalBooks por R$ 29,90

Polo Shopping Indaiatuba 
recebe eventos Xperience 
e Nave Planetária

Diversos fenômenos 
físicos estão pre-
sentes em objetos 

e situações do nosso dia-a-
-dia, mas muitas vezes pas-
sam despercebidos por nós. 
Assim como quando obser-
vamos o céu, desproposita-
damente, e não nos damos 
conta de toda a imensidão 
e mistérios do universo que 
circunda o planeta Terra. 
Tudo isso é ciência e ela 
pode ser muito divertida e 
descomplicada. É o que vai 
mostrar o Polo Shopping 
Indaiatuba, de 9 de agosto 
à 9 de setembro, com duas 
atrações que vão agitar a 
cidade e região: "Xperien-
ce – Ciência e diversão" e a 
Nave Planetária.

Com 18 experimentos 
científicos apresentados de 
maneira interativa, a expo-
sição "Xperience – Ciência 
e Diversão" é um convite ao 
conhecimento por meio da 
diversão. Por meio de diver-
sas estruturas e aparelhos, o 
público poderá brincar com 
diferentes aplicações da 
ciência, compreendendo na 
prática diferentes fenôme-
nos físicos e propriedades 
da matéria. Entre os expe-
rimentos demonstrados no 
evento, estão:

-  Gerador de Van de 
Graaff – Fique de cabelo 
em pé com este interessante 
experimento científico cria-
do por Robert Jemison van 
de Graaf, em 1929. Quem 
tocar na esfera da máquina 
eletrostática ficará com os 
cabelos arrepiados devido 
à eletricidade.

-  História do cinema 
(praxinoscópio): Inventado 
pelo francês Émile Rey-
naud, em 1877, o praxinos-
cópio exibe uma sequência 
de 12 imagens dispostas 
nas laterais da parte inter-
na de um cilindro, sendo 
refletidas por um conjunto 
de espelhos posicionados 
no centro do aparelho. Ao 
ser acionado manualmente, 
o cilindro faz as figuras 
girarem, criando a ilusão 
que estão se movimentando, 
como se fosse um cinema.

- Máquina de Wimshurst: 
Os entusiastas pela ciência 
poderão criar seus próprios 
raios e se surpreender com 
a tensão gerada, com a re-
produção de uma máquina 
eletrostática do século 19.

- Bicicleta geradora: to-
talmente ecológica, quem 
pedalar esta bicicleta poderá 
fazer funcionar um rádio de 
carro, um painel de led e um 
ventilador somente com a 
energia gerada pelos pedais.

E quem quer explorar o 

O público poderá 
brincar com diferentes 
aplicações da ciência, 
compreendendo na 
prática diferentes 
fenômenos físicos

universo de uma maneira 
divertida e tecnológica, não 
deve deixar de visitar a Nave 
Planetária. O primeiro plane-
tário móvel e 100% digital 
do país, conta com uma cú-
pula para projeções de filmes 
em 360°. Sua estrutura tem 
ar condicionado e comporta 
até 40 pessoas, em sessões 
de 20 minutos, com cinco 
opções de filmes tratando 
de temas relacionados ao 

universo e ao meio ambiente.
Além de diversão para as 

famílias, a Nave Planetária 
pode ser uma atividade mui-
to rica para os estudantes. 
É como uma aula, única e 
marcante, uma maneira dos 
alunos e professores apro-
fundarem os conhecimentos 
apresentados em sala de 
aula, ou mesmo terem a 
primeira experiência em um 
planetário.

Um dos nomes de desta-
que do atual cenário do Stand 
Up Comedy do Brasil, o gaú-
cho Nando Viana apresenta, 
no próximo dia 23 de agosto, 
no Indaiatuba Clube, seu 
show solo "A vida está nem 
aí para o seu planejamento".

No evento, que acontece 
às 20h no Salão Social do IC, 
o artista relata, com muito 
bom humor e sarcasmo, 
acontecimentos do cotidiano 
e da própria vida.

O ingresso para o show, 
que tem apoio da Halley 

Gráfica e da Clip FM custa 
R$ 35 e pode ser comprado 
diretamente na Secretaria So-
cial do Clube, entre segunda 
e sexta-feira, das 8h às 17h e 
aos sábados até às 11h.

A idade mínima para o 
evento é de 14 anos. Informa-

ções e reservas de mesas pelo 
telefone (19) 3834-2399.

Os ingressos também po-
dem ser comprados no Pin-
dukas Bar, na loja Suzzara e 
nas lojas Vizzent Calçados 
do Centro, Cecap e Morada 
do Sol.

TIAGO GONDIM

Esse mês é muito forte para o Ariano, principalmen-
te agora que seu inferno astral está terminando. Muita 
coisa está em andamento e precisa colocar tudo para 
rodar em sua vida. Poderá ter que controlar seus gastos 
e ganhos. Seus relacionamentos podem sofrer situações 
inesperadas, rupturas e algumas amizades podem sofrer 
algumas baixas, O Ariano pode surtar nesse momento. 
Tenha calma.

O taurino está vivendo uma fase de aprender a traba-
lhar com o sentimento de perda, de isolamento, e também 
estará aprendendo a lidar com sua capacidade de perdoar 
suas mágoas, que podem ampliar nesse momento. O pe-
ríodo pede pra ser estratégico, planejador das situações 
em sua vida. Sua irritabilidade pode facilmente vir à tona. 
Tenha calma e planeje com foco que as coisas vão acontecer do seu jeito.

Só por essa semana o geminiano estará focado em 
seus projetos de vida e seus sonhos. Ele precisa se 
preparar para enfrentar uma semana de isolamento e de 
dificuldade para se expressar. Suas atitudes podem gerar 
situações difíceis, precisa saber agir com cautela e não 
movido pelas emoções.

Momento bem agitado em sua vida profissional. 
Seus ganhos e gastos estarão relacionados a esse lado 
profissional. Novos rumos e projetos vão definir novas 
metas, mas o nativo precisa ter firmeza interior para isso 
se concretizar. Muito do que pensa e sente, ou de seus 
hábitos estarão vindo à tona, e os outros podem acabar 
interferindo em suas posturas pessoais.

O leonino pode viver um momento de recordação de 
situações ou de pessoas, que no fundo sente uma saudade. 
O momento pede para o nativo desenvolver uma nova 
filosofia de vida, desenvolver uma nova forma de ver o 
seu trabalho, como lidar com ele, descobrir o que precisa 
fazer para trazer progresso em sua vida e planejar o que 
precisa fazer pra concretizar tudo isso.

Momento de baixa energética para o virginiano, de 
transformação em sua força pessoal. Um novo ciclo 
pode estar se iniciando e o nativo pode precisar expurgar 
algumas coisas ruins dentro de si. Pode ter que gastar 
com situações inesperadas ou programadas, mas esse 
é um período de gastos, cuidado para não se endividar.

O libriano pode estar tendo algumas dificuldades com 
seu cônjuge ou parceiro social, pois o nativo pode não 
se expressar corretamente nesse momento e achar que o 
outro sabe o que se passa em seus pensamentos. Agora é 
uma fase de diálogos e de saber como agir. Provavelmente 
o libriano pode ter que agir de forma diferente ao que está 
acostumado para conseguir manter a estabilidade, tanto 

no relacionamento, quanto dentro de seus projetos pessoais.

Muitas verdades surgem para o nativo, pode ser que 
ele não tenha visto com clareza algumas atitudes de 
seus colegas de trabalho e nesse período ele enxergue 
muito bem o que está ocorrendo. Por outro lado, poderá 
perceber que algumas pessoas que se dizem seus amigos 
podem estar manipulando seus medos em benefício pró-
prio, e o nativo estará vendo esses fatos e tomando atitude a partir daí.

O sagitariano está buscando seus sonhos e metas com 
muita seriedade e dedicação, mas por estas semanas, ele 
sente que precisa desabafar, descarregar a tensão e poderá 
partir em busca de aventuras ou de algum tipo de prazer 
para poder enfrentar a seriedade com mais alegria.

Muita tensão dentro da vida familiar 
do capricorniano, uns podem sofrer pelos filhos, outros 
pelos pais, outros por que precisam manter a família 
unida, enfim, o momento é um pouco tenso para o capri-
corniano. Ao mesmo tempo, o nativo terá oportunidades 
para sua vida acadêmica se desenvolver.

A mente aquariana está em um processo de agitação 
e expansão, com possibilidades de desenvolver novos 
projetos, e novos rumos podem ser delineados. Novos 
contratos podem ser firmados e novos contatos com 
diversas pessoas tendem a ocorrer.

Período em que os gastos e os ganhos assumem 
proporções muito grandes em sua vida. O aprendizado 
sobre assuntos que não conhecia antes passa a acontecer 
de forma mais intensa. O pisciano precisa aprender a lidar 
com aquilo que não gosta e ter mais maturidade com tudo 
o que lhe for estranho.
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CINEMA

VIDAS À DERIVA - Lançamento  -  Drama  -  Classificação 12 anos  
-  96 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (9)  a  Quarta (15):   16h20  /  21h00
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (9)  a  Quarta (15):   18h40
.................................................................................................................
MEGATUBARÃO - Lançamento  -  Aventura / Suspense  -  Classifi-
cação 14 anos  -  114 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (9)  a  Domingo (12),  Terça (14)  e  Quarta 
(15):   21h45 [TC] *Excepcionalmente na segunda, dia 13, não será 
exibida esta versão
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (9)  a  Domingo (12),  Terça (14)  e  Quarta 
(15):   17h15. Segunda “Top” (13):   17h15  /  21h45 [TC]
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Quarta (15):   16h20  /  21h40
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Quarta (15):   19h00
.................................................................................................................
ESPLENDOR - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate após a 
exibição*  -  Drama  -  Classificação 14 anos  -  101 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (14): 19h50. *Atenção: para a sessão “Cine-
clube”, ingressos preço único de R$ 10,00 para todos.
.................................................................................................................
MAMMA MIA! - LÁ VAMOS NÓS DE NOVO - 2ª semana  -  Co-
média / Musical  -  Classificação 10 anos  -  114 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (9)  a  Domingo (12),  Terça (14)  e  Quarta 
(15):   15h50  /  19h10 [TC] /  21h25. Segunda (13):   somente 19h10 
[TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Segunda “Top” (13):   15h50  /  21h25
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Quarta (15):   16h50  /  20h00
.................................................................................................................
MISSÃO: IMPOSSÍVEL - EFEITO FALLOUT - 3ª semana  -  Ação 
/ Aventura  -  Classificação 14 anos  -  147 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (9)  a  Domingo (12)   e  na Quarta (15):   
20h00. *Excepcionalmente na segunda, dia 13, e na terça, dia 14, não 
será exibida esta versão
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Quarta (15):   21h00
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Segunda “Top” (13):   20h00
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Quarta (15):   15h20  /  19h30
.................................................................................................................
UMA QUASE DUPLA - 4ª semana  -  Comédia / Ação  -  Classificação 
12 anos  -  90 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Quarta (15):   18h15
.................................................................................................................
HOTEL TRANSILVÂNIA 3 - 5ª semana  -  Animação / Aventura / 
Comédia  -  Classificação livre  -  96 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (9),  Sexta (10),  Segunda (13),  Terça (14)  
e  Quarta (15):   15h20 [TC]. Sábado (11)  e  Domingo (12):   14h40 
[TC] /  16h50 [TC]
Polo Shopping: Quinta (9),  Sexta (10),  Segunda (13),  Terça (14)  e  
Quarta (15):   15h50  /  18h35. Sábado (11)  e  Domingo (12):   14h25  
/  15h50  /  18h35
.................................................................................................................
ARRANHA CÉU: CORAGEM SEM LIMITE - 5ª semana  -  Ação / 
Aventura  -  Classificação 12 anos  -  103 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Quarta (15):   20h30
.................................................................................................................
HOMEM-FORMIGA E A VESPA - 6ª semana  -  Aventura / Ficção  
-  Classificação 12 anos  -  118 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente Sábado (11)  e  Domingo (12):   14h15
*Para este filme “PROMOÇÃO TODOS PAGAM MEIA“ (consulte 
tabela do dia e horário)
.................................................................................................................
OS INCRÍVEIS 2 - 7ª semana  -  Animação / Aventura / Comédia  
-  Classificação livre  -  127 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (9),  Sexta (10),  Segunda (13),  Terça (14)  e  
Quarta (15):   18h20. Sábado (11)  e  Domingo (12):   13h50  /  18h20
Polo Shopping: Quinta (9),  Sexta (10),  Segunda (13),  Terça (14)  e  
Quarta (15):   14h50. Sábado (11)  e  Domingo (12):   14h50  /  17h30
.................................................................................................................Adriano proprietário da mega Air , saboreando a feijoada da 

Adriana  na lanchonete da DriBruno, Isadora, Felipe e prof Daiane do Colégio Meta

Jogando pelo Paulista B, nossos meninos do Tornados, atuaram na 
Arena Paulista de Rugby, neste domingo dia 05/08, contra a Engenharia 
Mackenzie, que venceu a disputa com um score de 19 a 17  sobre o 
nosso Tornados. Ao meu ver nem podemos considerar derrota com 
um score tão apertado, Perdemos esse, o que faz parte do esporte. 
Ganhamos como família e perdemos como família. Cabeça pra cima 
que semana que vem tem mais. AVANTI TORNADOS!!!!!

Nando Viana apresenta solo de 
Stand Up Comedy no Indaiatuba 
Clube. O ingresso para o show 
custa R$ 35,00 e pode ser 
comprado diretamente na 
Secretaria Social do Clube, entre 
segunda e sexta-feira, das 8h às 
17h e aos sábados até às 11h. 
A idade mínima para o evento 
é de 14 anos. Informações e 
reservas de mesas pelo telefone 
(19) 3834-2399

Na noite de abertura da FAICI 2018, edição que comemora os 
30 anos de Festa e acontece até 12 de agosto em Indaiatuba, 
o público conheceu as musas do Rodeio: Tatiane Caroline de 
Almeida foi eleita Rainha FAICI, já a escolhida como Princesa foi 
Daniele Carla de Mello e Sandra Teixeira Costa como Madrinha.

Erika Novachi assina coreografias de espetáculo da São 
Paulo Companhia de Dança

A HQ Fest, que 
ocorrerá no Parque 
Mall, terá como 
atração principal o 
roteirista, ilustrador 
e quadr inhista 
K l e b s  J ú n i o r . 
Conhecido por 
seus trabalhos no 
Brasil e no mundo, 
ele estará presente 
em Indaiatuba na 
segunda edição do 
evento, que ocorre 
dia 15 de setembro 
(sábado) ,  das 
9h às 20h, nas 
d e p e n d ê n c i a s 
d o  s h o p p i n g . 
O  e n c o n t r o , 
realizado em parceria Estúdio EMT, tem entrada gratuita e reúne 
profissionais e fãs de quadrinhos, comics, nerds, geeks e cosplays.

Casamento cívil de Devanir Aprígio e Franciele Aprígio.
Felicidades ao casal!

Equipe da Conceição Gás e Água lembra a todos que o 
sorteio do Dia dos Pais será amanhã, dia 11, e deseja a 
todos os papais um feliz Dia com muita saúde e luz!



Chácara Cruzeiro para alugar com salão de festa, 
playground, 2 piscinas (adulto/infantil), deck, campo 
de futebol com grama sintética e estacionamento.  
“Onde Seus Momentos Se Tornam Inesquecíveis” F. 9.9112-6333
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COLABORADORES DA ATENTO COMEMORAM ANIVERSÁRIO

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!

Professores da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro com o 
aluno Luiggi Tomaselli goleiro destaque da categoria SUB 07

Prof. Douglas e aluno João Miguel em recente treino na 
Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro

Equipe SUB 09 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro 
em recente treino

Equipe SUB 07 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro 
em recente treino

Sergio dia 01/08 Edson Pires dia 03/08 Juarez, dia 03/08 Paulo Silas dia 04/08 Gisel, dia 11/08 Roberto, dia 11/08

CHOPP ECOBIER PARA O DIA DOS PAIS - Kit com 30 lts 
de Chopp com a Chopeira Elétrica por apenas R$ 270,00 e 
ainda entrega na sua casa. Tel: 3329.1931 / 9.8701.8380

Sonia da Casa de Carnes Humaitá juntamente com sua 
família deseja à todos os papais um dia mais que especial

Aluízio, Julio, Luiz, Camila e Elizete no Cintra Restaurante

Silva e Sandra no Grenelle Gastro Pub



Adelaide Decorações

A Equipe Duas Rodas parabeniza 
à todos os Pais pelo seu dia

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Nova coleção Magnólia

A A Nova Loja está fazendo o maior sucesso com a nova coleção Center 
Noivas / Magnólia. Tecidos nobres com incríveis detalhes em renda, 
pedrarias e transparência. Caimento impecável e com uma beleza 
deslumbrante. Para quem vai casar precisa conferir esta coleção que 
está um arraso. E para as madrinhas uma nova coleção moda festa 
com as últimas tendências em cores e modelos diferenciados (venda 
e aluguel). Demais. WhattsApp 9.9540-8836 e 3875-1760. Casamento de Lisandra Manfred. É a A Nova Loja homenageando 

sua cliente

Priscila, Tâmara e Adriana parte da equipe da Capricho Decor espera 
sua visita para conferir as novidades da loja

Foi no último dia 5 no Espaço MR  o aniversário  de 7 anos do lindo 
Ângelo,que comemorou a data com uma linda festa,com presença  de 
amigos e familiares. Parabéns ,felicidades sempre!

Kostela do Japonês, não existe 
nada melhor
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. 
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Agora o Grenel le Gastro Pub está  com uma excelente 
novidade:massas,risotos e parmegiana  serão oferecidos  também  
a noite. Avenida Conceição, 250 - Fone: 3834-4802. Bom demais!

Veruska  
com o 
tosador 
Darik da 
Clínica 
Bicho 
Amigo

Escola Automotiva

A Escola Automotiva está com matrículas abertas. Curso 
completo de mecânica de automóveis: suspensão, direção, 
freio, transmissão, carburação, ignição, carga e partida, motor e 
injeção eletrônica. Pense no seu futuro bem próximo para abrir 
o seu próprio negócio. MATRÍCULAS ABERTAS. Rua Humaitá, 
1107 - Fone: 3394-4394 / 9.9334-2509 (próx a Stalden)

São 20 anos de experiência e profissionalismo, oferecendo o 
que há de mais moderno com 
os últimos lançamentos em 
cortinas, pesianas, papel de 
parede, colchas sob medida, 
almofadas, tapetes e carpetes. 
Atende diariamente de 2ª a 
6ª feira das 8h às 17h e aos 
sábados com hora marcada. 
Faça  um o rçamen to  sem 
compromisso. Ligue 3894-
4632 / 3312-2477 / 9.9763-
2829. Você vai adorar! Victor, Rafael e Rodrigo

Gabriela e Andreas

Duílio, Luciana e Magno

Reginaldo, vistoriador da Autocheck, recebendo o cliente e amigo 
do Despachante PachelliAgnetha, Xavier, Aline e Ângelo
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Felipe da Casimo Materiais de Contrução, sempre encontra 
na Agrococ tudo que precisa, como: ração, medicamentos e 
acessórios para seus pets. Não deixe de conferir a promoção 
da semana. Veja na arte abaixo.

Nádia Cliente, Thabata Gerente, Guilherme Secretário, Renan Ajudante 
e Zé Mecânico, Há 04 meses em Indaiatuba, o Centro Automotivo 
Ribeiros conta com muitos serviços para seu carro, Alinhamento, 
Balanceamento, Mecânica em Geral entre outros, não deixe de 
conhecer eles ficam na Av. Ario Barnabé, nr. 331, Morada do Sol

Gabriela Silva, proprietária da Loja Maria Bonita veste um lindo 
Look da Marca de Roupas Dona Florinda e da Sixty Four, faça 
uma visita na loja e se encante , tem um look mais lindo que 
o outro, a Loja fica na Rua Cerqueira César, 1353 no Centro

M a i a r a ,  A m a n d a 
e  E l i s ,  e s t i v e r a m 
prestigiando a estréia 
do Fi lme VIDAS À 
DERIVA, no Topázio 
Cinema no Shopping 
Jaraguà,  um filme com 
Direção de Baltasar 
Kormákur ,  Autora: 
Tami Ashcraft. Tami 
Oldham e Richard 
Sharp velejam pelo Taiti 
quando são atingidos por 
uma terrível tempestade. 
Passada a tormenta, 
ela se vê sozinha na 
embarcação em ruínas 
e tenta encontrar uma 
maneira de salvar a 
própria vida e a do 
parceiro, é lindo não 
percam

Daniela e Joseph , recentes moradores em Indaituba, 
conhecendo a Pizzaria Torrelaguna, que fica na Avenida Cel. 
Antonio Estanislau do Amaral,587 , Itaici

Susan Caires, Daniel Caires, Celma Caires e Fabio Caires, 
curtindo o sábado,  na Pizzaria Torrelaguna, que fica na Avenida 
Cel. Antonio Estanislau do Amaral,587 , Itaici

O cabeleireiro Tiago Costa juntamente com Alessandra Guilger e sua equipe no Espaço 
Beauty do camarote Premium da  Faici e a rainha e princesas da Faici

Espaço Alessandra Guilger juntamente com seus parceiros Raisa Oliveira makeup, Tiago 
Costa cabeleireiro  e a cerimonialista Ivanilde Reis no camarote premium da Faici Indaiatuba

Rose de Liz Pfaffenzeller representando a Escola Influx Idiomas 
e Silbene Ribeiro proprietária da Cayman Serviços, presentes  
no Fórum de Negócios, que aconteceu no dia 07/08 no Auditório 
da Kion South América , que contou com a Palestra de Kátia 
Teixeira - Empresária e Mentora de Alta Performance.
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B2 Imóveis

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

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA107 – JD.SANTA CRUZ – R$250 MIL – dorm,-
sala,copa,coz,lavanderia,wc,edicula 
CA210 – JD.SÃO FRANCISCO – R$240 MIL – 
2dorms,sala,coz,wc
CA232 – JD. BRASIL – R$160 MIL – 2dorms,-
sala,coz,wc,
CA234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dorms,sa-
la,coz,2 wc,lavanderia,quintal,garagem descoberta 
para 5 carros.
CA257– JD. PANORAMA – R$340 MIL -2dorms,-
sala,coz,planejada,varanda,piscina,churrasqueira,-
quintal,garagem
CA267 – JD.PANORAMA – R$360 MIL – 2dor-
ms,sala,coz planejada,varanda,piscina,churras-
queira,garagem
CA268 – JD. PANORAMA – R$380 MIL – 2dor-
ms,sala,coz planejada,varanda,lavanderia,wc 
social,garagem
CA269 – JD. PANORAMA – R$355 MIL – 2dor-
ms,sala,coz planejada,lavanderia,wc social,ar con-
dicionado,piscina,churrasqueira,quintal,garagem
CA270 – JD. PANORAMA – R$390 MIL – 2dorms 
(1st),sala,coz planejada,varanda,lavanderia,wc 
social,piscina,churrasqueira,garagem
CA276 -  JD. SANTA MARIA III em SALTO – 
R$280 MIL – 2dorms (1st),sala,coz,wc,lavande-
ria,garagem coberta para 2 carros.
CA426 – PQ.INDAIA – R$500 MIL – sobrado 
tríplex – piso 1 : sala 2 ambientes,sala de jan-
tar,wc,cozinha planejada,copa,dispensa. Piso 2: 
3dorms (2st),wc,lavanderia,coz com armários. Piso 
3: sacada,dorm,sala,wc. Garegem,área gourmet.

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

DA CONSTRUÇÃO. CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$360 MIL 
– 3dorms(1st),sala,coz,wc,piscina,churrasquei-
ra,garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$670 MIL – 3 
suites,sala 2 ambientes,coz planejada,lavan-
deria,lavabo,2 wc social,churrasqueira com 
pia,aquecedor solar,quintal,garagem coberta 
para 2 carros.
CS.329 – VL.RUBENS – R$470 MIL – 3 dor-
ms(1st),sala de estar e jantar,coz,escritório,wc,-
nos fundos coz e wc,portão eletrônico,garagem 
coberta para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dor-
ms(1st),sala,coz,lavabo,lavanderia,garagem. 
CA.369 – PQ.INDAIA – R$370 MIL – 3dor-
ms(1st),sala,copa,coz,escritório,2wc,lavande-
ria,garagem coberta para 2 carros. 
CA.375 – VL SUIÇA – R$730 MIL – 3dorms 
(1st),sala de estar com pé direito duplo,sala de 
TV com lareira no mesanino,lavabo,coz planeja-
da,lavanderia,dorm e WC de empregada,escri-
tório,área gourmet,área de luz,garagem coberta 
para 2 carros e descoberta para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CS321 – VL BORGHESE – R$ 1.600.000,00 – 
3dorms planejados (2 st),sala 2 ambientes com 
lareira,lavabo,varanda,lavanderia,escritório,dis-
pensa,wc,churrasqueira,fogão á lenha,garagem 
para 4 carros

CS.327 – COND. GREEN VIEW RESIDENCE 
– R$840 MIL – 3 suites,sala de estar pé direito 
alto,sala de jantar,coz,lavabo,escritório,wc,la-
vanderia,piscina,garagem coberta para 2 carros 
e descoberta para 2 carros,
CA335 – COND. PARK REAL – R$ 400 MIL – 3 
dorms (1 st), coz americana,sala de estar com 
pé direito alto, wc social, lavanderia, garagem . 
(se for pagamento em dinheiro, aceita proposta).
CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 
– 4dorms (2st),sala 3 ambientes,coz planeja-
da,lavabo,varanda,lavanderia,dorm de empre-
gada,dispensa,piscina,churrasqueira, gramado,-
quintal,pomar,garagem 

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$340 MIL – 3dorms 
(1st),sala de estar e jantar,coz,wc,lavanderia,ga-
ragem coberta para 2 carros.
AP.515 – CIDADE NOVA - R$350 MIL – 3dor-
ms,sala,coz,2 wc,lavanderia,garagem coberta 
para 2 carros.
AP.524 – CIDADE NOVA – R$800 MIL – 3dorms 
(1st),sala,coz,varanda,wc,garagem coberta para 
2 carros.
AP.542 – CHACARA DO TREVO – R$370 
MIL – 3dorms(1st)sala de estar e jantar,varan-
da,coz,2 wc,ar condicionado,garagem coberta 
para 2 carros.
AP.554 – JD.MONTE VERDE – R$255 MIL – 2 
dorms (1st),sala 2 ambientes,coz americana,wc 
com box e gabinete,1 vaga de garagem des-
coberta
AP.556 – PQ INDAIA – R$240 MIL - 2dorms,-
sala,coz,wc,lavanderia,sacada,1 vaga de gara-
gem,moveis planejados
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms,sa-
la,coz,wc,lavanderia,1 vaga de garagem,moveis 
planejados

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E CO-
MERCIAIS APARTIR DE 300M² APARTIR DE 
180 MIL
  
TE.22 – BELA VISTA – R$180 MIL – 250m²
TE.24 – JD. DOS SABIAS – R$115 MIL – 150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.68 -  ALTO DE ITAICI – APARTIR DE R$179 
MIL – apartir de 305m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE.71 – CENTRO – R$400 MIL – terreno com 
casa velha 280 m²
TE.74 – JD.MONTREAL – R$170 MIL – 171,5m²
TE.75 – JD.MONTREAL – R$153 MIL – 150m²

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 
M²  R$250 MIL
  
CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$160 MIL – AT: 
5.015m² - somente em dinheiro

CH703. – JD. PANORAMA – R$850 MIL – dor-
m,sala,coz,wc,campo de futebol,garagem
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$110 
MIL – 930m²
CH.728 – RECANTO CAMPESTRE ANDRO-
VANDIA – R$425 MIL – 2dorms,sala,coz,wc,va-
randa,pomar,área gourmet no alicerce,garagem

CH.734 – JD.PANORAMA – R$ 960 MIL – st,sa-
la de estar e jantar,lavabo,coz planejada,copa,la-
vanderia,dorm. De empregada,dispensa,edícu-
la,sacada,piscina,churr,pomar,quintal,garagem
CH.753 – OLHO D’ÁGUA – R$120 MIL – 1000m²
CH.754 – COLINA I – R$750 MIL – 2 dorms,-
coz,wc,varanda,1 vaga de garagem coberta,po-
mar,cercado com alambrado.
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/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 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 – 
dorm,sala,coz,wc
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm,coz,wc
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 2dor-
ms,sala,coz,wc,sem garagem
VL.BRIZOLA – R$550,00 – dorm,sala,coz,wc
JD.CALIFORNIA – R$750,00 – dorm,sala,coz,wc
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms,sa-
la,coz,wc,entrada de moto
JD.MORADA DO SOL –R$800,00 -  2dorms,sa-
la,coz,wc,entrada de carro
PQ.DAS NAÇÕES – R$900,00 – 2dorms,sala,co-
z,wc,entrada de carro.
JD. PAULISTA – R$ 900,00 – 2 dorms, sala, coz, 
wc, garagem (piso superior)
PQ.INDAIA-  R$950,00 – 3dorms,sala,coz,wc,-
quintal,garagem
CENTRO – R$1000,00 – casa assobradada – 
2dorms,sala,coz,wc,lavanderia
VL. ALMEIDA– R$1100,00 – 2dorms(1st),sala,-
coz,wc,garagem
JD.BELA VISTA – R$1200,00 – 2 dorms,sala,co-
z,wc,quintal,garagem
VL.ALMEIDA – R$1400,00 – 4dorms,sala de estar 
e jantar,coz,2 wc,garagem para 2 carros.
VL.VITORIA – R$1430,00 – 3 dorms,sala,coz,w-
c,garagem para 1 carro
CENTRO – R$1600,00 – 2dorms (1st),sala,coz,w-
c,garagem para 2 carros
CENTRO – R$1800,00 – 2dorms,sala,coz com 
armários,2wc,portão eletrônico,garagem para 2 
carros.
CIDADE NOVA – R$1800,00 – 3dorms,sendo 1 
(st) e 2 com ae,sala 2 ambientes,coz com ae,wc,-
churrasqueira,edícula com wc,garagem
JD.REGENTE – R$2200,00 – 3 dorms (1st com ae-
),sala grande,coz,wc,lavanderia, edícula com dorm 
e wc,churr,aquecimento solar,portão eletrônico
JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 – COMERCIAL 
– 3 dorms(1st),sala,coz americana,WC,as,entrada 
de carro.
ALTOS DE ITAICI – R$3.700,00 – 4 dorms (3st-
s),sala 2 ambientes,coz planejada,dispensa,wc 
social,garagem p 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/sacada e 
armários (1st c/hidro),sala de estar c/ lareira,sala 
de jantar e TV,copa,coz planejada,lavabo,lavan-
deria,dorm e WC de empregada,escritório,dis-
pensa,piscina,área gourmet completa,salão de 
festa,portão eletrônico,garagem para 2 carros 
coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm,sa-
la,coz,wc,sem garagem.
JD. JULIANA (ITAICI) – R$ 750,00 – 3 dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga coberta
JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms,sala,-
coz,as,sacada,wc,1 vaga coberta e 1 vaga 
descoberta
JD.MONTE VERDE – R$1.000,00 – 2dorms 
(1st),sala 2 ambientes,coz americana planeja-
da,wc,1 vaga descoberta 
JD.NELLY – R$1.320,00 – 3dorms(1st),sala,-
coz,WC,1 vaga de garagem 
PQ.BOA ESPERANÇA – R$2.000,00 – 3dorms 
(1st) todos com a/e,sala 2 ambientes,sacada,-
coz com a/e,lavanderia,WC (NOVO)
CIDADE NOVA – R$2.500,00 – 3 dorms,(1st),-
sala de estar e jantar,coz,wc,varanda gourmet,2 
vagas de garagem coberta

SALÃO

CIDADE NOVA – R$750,00 – 50m²,wc
JD.OLINDA – R$950,00 – 55m²,2wc,escritório
PAU – PRETO – R$900,00 – 87m²,wc
JD.FLORIDA – R$1200,00 – 115m²,2wc
JD.MORADA DO SOL – R$1600,00 – 100m²,3w-
c,estrutura para coz industrial
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
VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas 
interligadas,cada uma com wc,sala dos fundos 
com azulejo,gabinete e pia
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 gara-
gem,no edifico : elevador,escadas,serviço de 
limpeza,portaria virtual,monitoramento 24h,WC 
para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m²,2wc,coz
VL.CASTELO BRANCO – R$1200,00 – 
38m²,2wc,1 vaga de garagem
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m²,2wc,1 vaga 
de garage,sacada,ar condicionado,montado 
para estética
JD.PAU-PRETO – R$1980,00 – clinica já fun-
cionando. Para médicos : piso porcelanato,ar 
condicionado,pia,wc privativo. Para dentistas 
: piso porcelanato,ar condicionado,pia,espaço 
para esterilização,já esta pronta para receber 
o equipo. Com direito a secretaria,luz,agua,ip-
tu,limpeza e telefone

TERRENOS

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

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 –  219m²,es-
critório,4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 
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B4 Imóveis

ref. site 306002 - Jardim Nely - 1 dormt/ sala/ 
coz/ wc / 1 gar R$700,00

ref. site 658121 – Jd. Morada do Sol - 2 
dorm.(suite) / sala / coz. / wc / as / gar.2 
vagas. R$ 1.100,00 + IPTU

ref. site 095261 - João Pioli -  2 dorm.
(suite) / sala / coz. / wc / as / gar. R$ 
1.100,00 + IPTU

ref. site 370202  - Residencial Ma-
ria Dulce -  Terreno com 150 m² - 
R$165.000,00

ref. site 81941 – Vila Sfeir-  3 dorm.(1 suite) / sala 2 
amb. / coz. planej. / wc / as / chur / piscina / 4 gar/ 
portão eletrônico/R$ 3.000,00 + IPTU

ref. site 811202 - Jardim União – 2 casas 
cada uma com 2 dormt/ 1 suite / sala / coz / 
lavanderia / 1 vaga de gar / portão eletrôni-
co – R$420.000,00

ref. site 017102 - Jardim Morada do Sol – 1 
dorm/ coz/ wc / lavand/ não possui gara-
gem R$650.00

ref. site 933881 - Pq das Nações - 2 dor-
mt / suite / wc / coz / sala / 2 gar / portão 
eletrônico - R$258.000,00

ref. site 490202 - Pátio Andaluz – 3 dor-
mt / 1 suite / sala/ coz/ wc / lavand/2 gar 
R$455.000,00

ref. site 179102 - Residencial Belvedere - 3 dormt/ 
1 suite/  sala/ coz amer/ wc / lavand/ churrasq/ 1 
gar R$900,00 + Cond + IPTU / R$310.000,00

ref. site 762791 - Jardim Mantova - Terreno 
Residencial em condomínio fechado com 
205 m² -R$120.000,00

ref. site 983291 - Jd. Reserva Bom Viver de In-
daiatuba -  4 dormt /4 suites / 3 salas / 6 wc / 2 
vagas cobertas / 2 descoberta / R$1.060.000,00

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES
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VENDE-SE CASAS INDAIATUBA
OFERTA IMPERDÍVELL!!!! 3 CASAS DE 02 CÔ-
MODOS E WC EM LOTE DE 125M ²NA MORADA 
DO SOL, IDEAL PARA LOCAÇÃO, COM RENDA DE 
R$1.600,00 POR MÊS POR APENAS R$180.000,00. 
OU R$70.000,00 DE ENTRADA + 73 X R$1.650,00
OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM MORADA DO 
SOL. RUA-77 PRÓXIMO AO PARQUE ECOLÓ-
GICO DE R$210.000,00 EM OFERTA SOMENTE 
PARA O MES DE JULHO POR R$195.000,00 03 
DORMITÓRIOS, SUITE, GARAGEM, BOM ACABA-
MENTO EM LOTE DE 125M2. F=99762-7997/3935-
3294 CORRA!!.
JD.COLIBRIS, 02 DORMITÓRIOS (01 Suíte) 
SALA- COZINHA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, 
GARAGEM P/02 AUTOS. OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! EM OFERTA PARA O MÊS DE JULHO 
DE: R$300.000,00 POR APENAS: R$245.000,00 
AC. FINANC, OU TERRENO NO NEGÓCIO. 
F=19/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
JD.COLIBRIS, 03 DORMITÓRIOS (01 Suíte) 
SALA- COZINHA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, 
GARAGEM P/02 AUTOS. OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! EM OFERTA PARA O MÊS DE JULHO 
DE: R$300.000,00 POR APENAS: R$265.000,00 
AC. FINANC, OU TERRENO NO NEGÓCIO. 
F=19/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
JARDIM HUBERT: 03 DORMITÓRIOS (01 SUITE) 
COZINHA AMERICANA-MEZANINO NOS FUNDOS 
- GARAGEM C/PORTÃO ELETRONICO – LOTE DE 
130M2. OPORTUNIDADE ÚNICA!! DE R$290.000,00. 
EM OFERTA DURANTE O MÊS DE JULHO POR 
R$270.000,00 ACEITA LOTE/ FINANCIAMENO. TEL: 
19-99762-7997/3935-3294.CORRA!!

JARDIM ADRIANA- EXCELENTE CASA EM 
DOIS PAVIMENTOS, SENDO NO PAV SUPE-
RIOR:02 DORMITÓRIOS (01 SUITE) WC SO-
CIAL, SACADA COM PORTA BALCÃO COM VIS-
TA PARA O PARQUE ECOLÓGICO-E NO PAV 
INFERIOR: SALA 02 AMBIENTES –LAVABO, WC 
SOCIAL, LAVANDERIA, EDICULA   E GRANDE 
ESPAÇO DE TERRENO COM PISO IDEAL PARA 
PISCINA, GARAGEM COM PORTÃO ELETRONI-
CO. DE R$350.000,00 EM OFERTA DURANTE 
O MÊS DE JULHO POR R$290.000,00 CORRA!! 
TEL:19-/997627997
OFERTA INACREDITÁVEL!!!!  TROCA-SE 
CHÁCARA DE 1000m2(SÓ O TERRENO) EM 
INDAIATUBA SP + CASA NO JARDIM LAGUNA 
EM SALTO SP, POR CASA EM LOTE INTEIRO 
EM INDAIATUBA SP. F=19-99762-7997/3935-
3294.CORRA!

APARTAMENTO VENDE-SE
APARTAMENTO NO COND. SOLAR DOS GIRA-
SOIS, 3º ANDAR COM 02 DORM –SALA-COZI-
NHA-WC-LAVANDERIA E 01 VAGA DE GARA. 
SUPER CONSERVADO.LINDO!! EM OFERTA 
PARA O MÊS DE JULHO. DE:  R$230.000,00 
POR APENAS: R$210.000,00 AC.FINANCIA-
MENTO. TEL:  19-99762-7997/3935-3294.
CORRA!!

SÍTIOS VENDE-SE
SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 
DORMITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARANDADA, 
GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE CULTURA, BOS-
QUE, ÁGUA DE MINA, 01 TANQUES COM PEI-

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 99762-7997

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

JARDIM ADRIANA- EXCELENTE CASA EM DOIS PAVIMEN-
TOS, SENDO NO PAV SUPERIOR:03 DORMITÓRIOS (01 
SUITE) WC SOCIAL, SACADA COM PORTA BALCÃO COM 
VISTA PARA O PARQUE ECOLÓGICO-E NO PAV INFERIOR: 
SALA 02 AMBIENTES –LAVABO, WC SOCIAL, LAVANDERIA, 
EDICULA   E GRANDE ESPAÇO DE TERRENO COM PISO 
IDEAL PARA PISCINA, GARAGEM COM PORTÃO ELETRO-
NICO. DE R$350.000,00. EM OFERTA DURANTE O MÊS DE 
FEVEREIRO POR R$280.000.00 CORRA!! TEL:19-99762-7997

XES ABASTECIDO COM ÁGUA POR GRAVIDA-
DE,  DIVERSAS ÁRVORES FRUTÍFERAS, PLAY 
GROUD , A 12 KM DO CENTRO,  R$390.000,00 
ACEITA IMÓVEL EM INDAIATUBA DE IGUAL OU 
MENOR VALOR.ESTUDA ENTRADA + PARCE-
LAMENTO. F=19-99762-7997/3935-3294

TERRENO VENDE-SE
PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA 
RUA) 150M2 – PLANÍSSIMO – R$1060,00P/ M2 
-ESCRITURADO. F=19-99762-7997/3935-3294

ALUGA-SE CASAS INDAIATUBA
JD.MORADA DO SOL (ANT-10) (PAV.SUP.) -01 
DORM–SALA -COZ. –WC – LAV – SACADA R$ 
800,00  + IPTU.
JD.MORADA DO SOL (ANT-82) (PAV.INF) -02 
DORM–SALA -COZ. –WC – LAV - GARAGEM 
R$ 900,00  + IPTU
JD.MORADA DO SOL (ANT-82) (FUNDOS) -01 
DORM–SALA -COZ. –WC – LAV .R$ 650,00 
JD.MORADA DO SOL (ANT-82) (FRENTE)-01 
DORM–SALA -COZ. –WC – LAV .R$ 700,00 
JD. COLIBRIS – 01DORM-SALA-COZ-WC-LA-
VANDERIA –GARAGEM R$800,00+IPTU
JD.HUBERT- 03DORM-SALA-COZINHA(COM 
COOKTOP)-WC –LAVANDERIA-MESANINO 
NOS FUNDOS –GARAGEM PRA 02 AUTOS 
R$1200,00+IPTU

SALÃO COMERCIAL
ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL INDAIATUBA 
JD. MORADADO SOL (ANT-70) R$600,00 (EM 
FRENTE A LOJA SONHO MEU)

CASAS

CA03363 – JD. UNIÃO - 3 dorms (1 suíte), sala, coz, WC so-
cial, churrasq, área de serviço, cerca elétrica. R$275.000,00
CA03515 – PQ. BOA ESPERANÇA - 2 dorms (1 suíte), WC 
social, sala, coz. planejada, geladeira, micro-ondas e mesa, 
lavand, churrasq, gar. p/ 2 carros, cerca elétrica, alarme e 
portão eletrônico c/ trava. R$380.000,00
CA03810 – CIDADE NOVA I - 2 dorms, cozinha, WC 
social, sala e lavand. Quintal c/ edícula contendo cozinha. 
R$550.000,00
CA03829 – VL. COSTA E SILVA - 2 dorms (1 suíte), 2 salas, 
2 banheiros e 3 vagas. R$550.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Excelente ponto comercial e/ 
ou residencial. Copa e coz. planejada e integradas, 4 dorms 
(2 suítes), sala de estar e jantar, 5 banheiros, lavabo, 4 
vagas, piscina c/ cascata, churrasqueira, forno a lenha e ar 
condicionado. R$900.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03756 – MORADAS DE ITAICI – 2 dorms, sala 2 amb, 
coz, lavand. estendida, área coberta no quintal e 1 vaga. 
R$320.000,00
CA03680 – VL. VENEZA - 3 dorms (1 suíte), sala, terraço, 
coz, lavand, quarto de depósito, banheiro, móveis plane-
jados em todos os quartos e na coz. e gar. p/ 2 carros. 
R$360.000,00
CA03836 – COND. GUARANTÃS - 3 dorms (1 suíte), 2 
salas, 2 banheiros e 2 vagas R$380.000,00
CA03725 – JD. DOS IMPÉRIOS - Casa Térrea: 2 suítes 
+ lavabo, ampla sala de estar, coz. americana integrada a 
sala de jantar e churrasq, preparação p/ ar condic. e aquec. 
solar, área de lazer completa, segurança 24h e 2 vagas. 
R$398.000,00
CA03835 – COND. BRÉSCIA - 3 dorms (1 suíte), sala, 2 
banheiros e 2 vagas. R$570.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, escrit, 
lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo e jantar, coz, área 
gourmet, pisc, cascata em granito preparada p/ aquecedor 
solar, paisagismo e 4 vagas (2 cobertas). R$840.000,00
CA03834 – COND. MARIA DULCE - 3 dorms (1 suíte), sala, 
2 banheiros e 2 vagas. R$890.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03811 – JD. MORADA DO SOL – 2 cômodos c/ gar. 
R$500,00 isento de IPTU
CA03778 – CARLOS ALDROVANDI – 3 cômodos c/ vaga p/ 
moto. R$550,00 + IPTU
CA03435 – CANDELÁRIA – 3 cômodos s/ gar. R$600,00 + 
IPTU
CA03553 – CARLOS ALDROVANDI – 3 cômodos s/ gar. 
R$650,00 isento de IPTU
CA03833 – VL. CASTELO BRANCO – 3 cômodos c/ gar. 
R$700,00 + IPTU
CA03447 – VL. VITÓRIA II – 3 cômodos c/ gar. R$750,00 + 
IPTU

VENDAS

LOCAÇÃO

APARTAMENTOS

AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz. e 1 vaga. 
R$750,00 + IPTU + Cond.
AP00780 – ED. ROCCAPORENA - 1 dorm c/ AE, sala, coz. 
planejada e 1 vaga. R$900,00 + IPTU + Cond.
AP01301 – ED. COCAIS II - 2 dorms, sala, coz. e 1 vaga cob. 
R$1.000,00 + IPTU + Cond.
AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, coz. plan. 
e 1 vaga. R$1.500,00 + IPTU + Cond.
AP01318 – ED. MATHILDE - 3 dorms (1 suíte c/ AE), sala, 
coz. planejada, varanda c/ churrasq, área goumet e 2 vagas 
cob. R$2.000,00 + IPTU + Cond.
AP01333 – ED. JATOBÁ – 3 dorms, sala 2 amb, coz, escrit e 
2 vagas. R$2.500,00 isento de IPTU e Cond.
AP01140 – ED. GIOVANA – 3 dorms (1 suíte c/ hidro), sala, 
escrit, coz. plan e 3 vagas. R$3.000,00 + IPTU + Cond.

SALAS COMERCIAIS

SL0139 – ED. AMBASSADOR – 30m². R$1.000,00 incluso 
IPTU e Cond.
SL00369 – ED. OFFICE PREMIUM - 40m², WC feminino e 
masculino e cozinha. R$1.200,00 + IPTU

SALÕES COMERCIAIS

SL00343 – CENTRO – 84m² c/ WC, estac, ar cond e elevador. 
R$3.000,00 + IPTU
SL00322 – CENTRO – 350m² C/ 3 WCs (sendo 1 esp), coz e 
estac. R$7.500,00 + IPTU

CHÁCARA

CH00625 – COND. REC. DAS FLORES - 4 dormitórios (1 
suíte), 2 salas, 3 banheiros, cozinha, lavanderia e 2 vagas de 
garagem. R$3.000,00 + IPTU + Cond.

GALPÃO

GL00198 – AMERICAN PARK EMP.NR – 400m². R$4.500 + IPTU
GL00209 – PARK. COM. DE INDAIATUBA – 1.047m². 
R$14.000,00 + IPTU

TERRENOS

TE0832 – CIDADE NOVA – 402m². R$2.000,00
TE01658 – REC. CAMP. JOIA – 7.200m². R$6.000,00

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA1773 – 2 dorms, sala, coz, e gar. R$750,00 + IPTU
CA02997 – PAU PRETO – 2 Ds, sala, coz. R$800,00 + IPTU
CA2010 – JD. REGENTE – 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$800,00 + IPTU
CA02141 – JD. MORADA DO SOL – Frente - 2Ds, sala, coz e 
gar. casa do fundo c/ 1 dorm, sala e coz. R$800,00,00 + IPTU
CA03839 – TOMBADOURO – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$900,00 isento de IPTU
CA03803 – JD. REGENTE- 2 dorms, copa, coz c/ gar. 
R$1.000,00 isento de IPTU
CA02610 – JD. ALICE – 2 dorms (1 suíte), sala, coz. e gar. 
R$1.000,00 + IPTU
CA02530 – JD. NELY – 2 dorms, sala, coz e gar. R$1.000,00 
+ IPTU
CA03807 – CAMPO BONITO - 2 dorms, sala, coz., gar c/ 
portão eletrônico. R$1.000,00 + IPTU
CA1301 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.100,00 + IPTU
CA03537 – CIDADE JD. – 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$1.100,00 + IPTU
CA03823 – CENTRO - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$1.300,00 isento de IPTU
CA03824 – VL. BRIZZOLA – 2 dorms (1 suíte), sala 2 amb, 
coz e gar. R$1.300,00 + IPTU

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

CA03818 – JD. MORADA DO SOL – 3 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.000,00 + IPTU
CA02116 – JD. CALIFÓRNIA – 3 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.100,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA02900 – PQ. DOS GUARANTÃS - 3 dorms (1 suíte), sala, 
lavabo, coz, lavand, churrasq e 2 vagas. R$1.900,00 + IPTU 
+ Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 máster), sala 
2 ambs, coz. plan, lavand. plan, escritório, lavabo, piscina, 1 
dorm, WC, área c/ churrasq, sauna e 4 vagas. R$5.000,00 + 
IPTU + Cond.

CASAS COMERCIAIS

CA03715 – CENTRO – 2 dorms, 2 salas, coz, recepção c/ gar. 
e casa de fundos. R$2.500,00 + IPTU

APARTAMENTOS

AP01092 – ED. NUMBER ONDE - 1 suíte, sala de jantar 
e estar, coz, lavand, 1 vaga de garagem e lazer comp. 
R$135.000,00
AP01315 – PORTAL DAS FLORES - 3 dorms c/ AE, sala, coz. 
planejada, lavand, WC e garagem. R$280.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / GUARUJÁ 
– SP - 1 dorm, sala, coz, lavand, banheiro, sacada e 1 vaga. 
R$320.000,00
AP01276 – ED. JARDINS DI BARI – Apto. Mobiliado - 2 dorms 
c/ AE (1 suíte), sala, coz. c/ estufa e cooktop. R$340.000,00
AP01050 – ED. MAJESTIC - Ótima localização – 3 suítes 
c/ AE, sala 3 amb, varanda gourmet fechada, lavand, coz, 
banheiro, 3 vagas c/ depósito/box e área de lazer completa. 
R$1.150.000,00

TERRENOS

TE01708 – COND. MARIA DULCE – 300m². R$240.000,00
TE01641 – EUROPARK – 3.000m². R$1.050.000,00

CHÁCARA

CH00620 – LAGOS DE SHANADU - Casa Princ.: 3 suítes, 
sala 2 amb, coz. e lavand. planejadas, 2 garagens cob. Casa 
de caseiro: 3 dorms (1 suíte), sala, coz. americana e lavand. 
R$1.700.000,00



B6 Imóveis

LOCAÇÃO – SALÕES E SALAS

Centro (Ed. Ambassador)- SL0112
Sala Comercial 20M², 01 Wc, Ar Con-
dicionado, 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 + Cond R$405,00 + IPTU 

SALÃO CIDADE NOVA Sl00348 
30m² 1 wc R$ 800,00

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

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

Rua 13 de maio – Centro Sl00344 
(oportunidade) 
80m²,  piso superior. R$:550,00

CENTRO - SL00302 
SALÃO COM 50m² com 1 wc no 
centro na rua Pedro Gonçalves 
R$ 1300.00 

CENTRO SL00337 
SALÃO EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 
RUA CANDELARIA  
80m² COM ESTACIONAMENTO P/03 
AUTOS E SISTEMA DE SEGURANÇA
R$ 3700,00

SALÃO NA CIDADE NOVA PROXI-
MO AV CONCEIÇÃO 
SALÃO APROXIMANDAMENTE 
700m² 
R$4000.00

LOCAÇÃO - CASAS

VILA GEOGIRNA CA0255 
IMÓVEL DE FUNDO, QUINTAL INDI-
VIDUAL. 01 DORM, SALA, COZINHA, 
A.S, E GARAGEM P/ MOTO. 
R$ 700,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA CA03040 
01 DORM, SALA, COZINHA, BANHEI-
RO, 1 VAGA P/ MOTO 
R$ 700,00

JD MORADA DO SOL CA02977 
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
AREA DE SERVIÇO E 1 BANHEIRO.
GARAGEM COBERTA PARA 1 
CARRO 
R$ 790,00 ISENTO IPTU

VILA FURLAN CA03056 
02 DORM, SALA, COZINHA, A.S, 1 
BANHEIRO E VAGA P/MOTO 
R$ 800,00 + IPTU

Cidade nova CA03064
Casa de fundos, água e luz indepen-
dente. 2 dormitório, sala, cozinha, A.S, 
banheiro e garagem para moto.
R$:1.100,00 
 
VILA VITÓRIA CA02547 
02 DORM, SALA, BANHEIRO, CO-
ZINHA, A.S, QUINTAL E GARAGEM 
COBERTA 
R$ 1100,00 + IPTU

JD. COLIBRIS CA03065
03 DORM.(01 SUITE), SALA, COZI-
NHA,LAVANDERIA, A.S, GARAGEM 
P/02 AUTOS, CERCA ELETRICA.
R$1.300,00

JD TURIM CA03054
CASA NOVA, 03 DORM (1SUÍTE), 
SALA, COZINHA,A.S, QUINTAL E 
GARAGEM COBERTA  
R$ 1400,00 + IPTU 

COND MORADAS DE ITAICI 
CC00055 
03 DORM (1 SUÍTE), SALA, COZINHA 
PLAN, GARAGEM P/02 AUTOS 
COND COM PISCINAS, SALÕES, 
PLAYGROUND, PARQUES P/ CÃES 
R$ 1400,00 + COND + IPTU

VILA AREAL CA03047 
03 dormitórios (1suíte), ( 2 dormitórios 
com armários), sala, cozinha, área de 
serviço, quintal e garagem coberta 2 
carros e 2 descoberta.
imóvel de frente. R$ 1800,00 + IPTU

VILA GEOGIRNA CA03058 
03 DORM (1SUÍTE), SALA, ÁREA DE 
LUZ, COZINHA, BANHEIRO E GARA-
GEM 2 AUTOS R$ 1.900,00 +IPTU

 JD MOACIR ARRUDA. CA03048 
(PROX AV CONCEIÇÃO)
 sobrado: ampla sala, escritório com 
suíte.  piso superior: 02 dormitórios 
(1suíte), sala, cozinha e despensa  
 terreno  1.000m² na cidade 
 R$ 2500,00 + IPTU

CASA COMERCIAL NO CENTRO 
4 DORMITÓRIOS, 3 BANHEIROS, 1 
COZINHA E GARAGEM  
R$ 2500,00 + IPTU 
 
CASA COND. VISTA VERDE 
CC00056
CASA COM 03 DORMITORIO, 1 SUI-
TE, 1 BANHEIRO, SALA, COZINHA, 
AREA DE SERVIÇO, AREA GOUR-
MET, GARAGEM PARA 02 AUTOS.
R$:2.500,00.

LOCAÇÃO – APARTAMENTOS

Solar dos girassóis AP00816 
{OPORTUNIDADE} sua chance de 
diminuir seu aluguel e morar em 
um condomínio com bastante área 
verde 
02 dormitórios, wc, sala, cozinha, 01 
vaga 
apto térreo  
R$ 500,00 + COND + IPTU (R$ 
850,00)

AZALEIA DE ITAICI AP00855 
03 DORM, SALA, BANHEIRO, COZI-
NHA, A.S E GARAGEM COBERTA.  
APARTAMENTO PLANEJADO ( 
DORM, COZ E BANHEIRO )
R$ 850,00 + COND + 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, co-
zinha, Wc, área de serviço e 01 vaga 
coberta. R$ 1.100,00 
(Incluso condomínio e IPTU)

Jd. Pedroso AP00856
02 DORM., W.C, SALA , COZINHA, 
GARAGEM 01 AUTO . A.U :64M²
R$:1.100,00

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

Torres da liberdade AP00590 
03 dormitórios (suíte), sala 02 ambien-
tes, cozinha planejada e 02 vagas. 
Área de lazer completo 
R$ 1700,00 + cond + iptu
 
CENTRO, JATOBÁ AP00845 03 
03 DORM (1SUÍTE), SALA 2 AMB, 
VAR, 2 VAGAS. 
120m²  
R$2300,00 + cond+ iptu 

APARTAMENTO ED CISA AP00843 
LINDO APARTAMENTO MOBILIADO  
4 DORM PLAN (4SUÍTES), AMPLA 
SALA, SALA DE TV, ESCRITÓRIO, 
ÁREA GOURMET, COZINHA PLAN, 
ÁREA DE SER PLAN. (DORM C/ SUÍTE 
P/ EMPREGADOS). ÁREA TOTAL 
280m² 3 vagas. R$ 5500.00 + cond 
+ iptu

VENDA- APARTAMENTOS

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

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

ITUPEVA AP00840 {COND DOS 
PÁSSAROS}
02 DORMITÓRIOS COM MÓVEIS 
PLANEJADOS, SALA, COZINHA 
PLANEJADA, A.S, WC, E ACABAMEN-
TO C/ PISOS PORCELANATO E UMA 
VAGA COBERTA. R$ 220.000,00

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

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

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

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

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, 
Cozinha com armários 01 vaga.
R$ 265.000,00 

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

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

Jd. Regente – AP00813
03 dormitórios (01 suíte), sala, cozi-
nha 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

APARTAMENTO CENTRO. AP00745 
03 DORM COM ARMÁRIOS, CO-
ZINHA PLAN, DORM P/ EMPR. E 
DUAS VAGAS. 140m²  R$ 800.000.00

VENDA – CASAS

 Vila Brizzola ca02996 
 SALA ,COZINHA ,QUARTO, WC 
 (+2 CÔMODOS) SIMPLES COM WC 
 R$200.000,00
 
Jd. dos Colibris – CA03003 
02 dormitórios, sala, cozinha, Wc,  
quintal, área de serviço, 02 vagas. 
R$210.000,00

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

JD. SANTA MARTA CA03063
01dorm. ,01 cozinha, copa, sala, 
01wc, garagem 02AUTOS. A.T 161m² 
e A.C 97m²,  40m² de área livre.
R$:210.000,00.

Jd. São Francisco CA02919
02 dorm, sala, cozinha, wc, a.s, chur-
rasqueira 1 vaga R$ 235.000,00

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 MORADA DO SOL CA03052 
2 Dormitórios (1 suíte com banheira), 
sala, cozinha, a.s, banheiro e 
Garagem com 2 vagas cobertas
AT 125m². AC 100m². Aceita financia-
mento. Aceita permuta por terreno em 
Indaiatuba. R$ 280.000,00

JD FLORIDA CA03049 
3 Dormitórios (1 Suíte) , WC, Área de 
Serviço Coberta, Sala, ampla cozinha 
americana, Garagem Coberta para 2 
Veículos + 2 Motos, Portão Eletrônico 
e Churrasqueira. A.T 137m² A.C 
110m² 
R$295.000,00

JD BELA VISTA CA03034
02 DORM (1SUÍTE), SALA,1 BA-
NHEIRO, COZINHA, A.S, QUINTAL 
FRENTE E FUNDOS E GARAGEM. 
TERRENO 250m² R$  375.000,00

VILA TODOS OS SANTOS CA02991 
03 DORM, ESCRITÓRIO, SALA 2 
AMB, COZINHA, ÁREA DE LUZ, 
BANHEIRO, LAVABO, QUINTAL E 
GARAGEM P 02 AUTOS COBERTA 
A.T 250m² A.C 170m² R$ 400.000,00 

Condomínio Vista Verde CC00057
03 SUITES COM CLOSET, SALA, LA-
VABO, PISCINA, CHURRASQUEIRA, 
COZINHA, BANHEIRO, GARAGEM 
PRA 02 CARROS. A.T108M². + 
COND.214,00. R$:689.000,00.

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 

Jd. Itamaracá – TR00786
Terreno plano 125 m².
R$ 130.000,00

Jd. Valencia – TR00784
Terreno com boa topografia 130 m²
R$155.000,00

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

COND. VISTA VERDE – TR00802
TERRENO DE 175M²
 R$:201.400,00 

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

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

JD HUBERT CA03062
Sobrado 03 dormitorio,01 suíte, sala de 
jantar integrada a cozinha, churras-
queira, garagem coberta 02 AUTOS. 
A.C136m²-A.T140m² 
R$ 400.000,00.

JD REGINA CA03057 
Área do terreno 250m², com uma área 
total de edif 141,66m².
Imóvel diferenciado pelo seus plane-
jados nos 3 dormitórios, banheiros, 
cozinha, área de serviço, sala, área 
gourmet, gerador de energia a gás, 
sistema de segurança, portão eletrônico 
e 7 aparelhos de ar condicionados. 
Imóvel semi mobiliado. 3 dormitórios 
planejados (1 suíte) cozinha planejada, 
área de serviço planejada, sala 2 
ambientes planejada, banheiro social 
planejado, área gourmet com lavabo 
planejados e piscina 7m² por 2.20m² 
com led e cascata 
R$ 800.000,00
Documentação em ordem. Aceita 
permuta por apartamento na baixada 
Santista (preferencia Praia Grande, 
Santos ou Guarujá)

JD HUBERT CA03062
Sobrado 03 dormitorio,01 suíte, sala de 
jantar integrada a cozinha, churras-
queira, garagem coberta 02 AUTOS. 
A.C136m²-A.T140m² 
R$ 400.000,00.

CASAS EM CONDOMÍNIO 

Cond. Guarantãs A.T 131m² A.C 
100m²  ca02874 
AT: 131 m² e AC: 100m², Playground, 
Salão de festas, 2 Piscinas,
03 dormitórios com sacadas (1 suíte), 
com piso laminado Duraflor, 2 banhei-
ros (1 lavabo), com box de vidro tem-
perado.  Sala 02 ambientes, Cozinha 
com armários planejados e Lavanderia 
com piso em Porcelanato.  Quintal 
com Churrasqueira e Espaço Gourmet 
coberto contendo pia e churrasqueira. 
Jardim Frontal montado e Vagas para 2 
carros, energia interna 110v e 220v. R$ 
382.000,00

Condomínio Flamboyant – CC00052
03 dormitórios (01 suíte), armários 
planejados nos 3 dormitórios, ar con-
dicionado na suíte, sala 02 ambientes, 
cozinha planejada, Wc, área gourmet.
R$385.000,00

CONDOMÍNIO PARQUE REAL 
CC00053
03 DORM (1 SUÍTE), SALA 2 AMB, PÉ 
DIREITO ALTO, BANHEIRO SOCIAL, 
COZINHA, CHURRASQUEIRA,
TODOS OS QUARTOS E SALA COM 
PREPARADO PRA AR CONDICIO-
NADO.  
R$ 420.000,00

CONDOMÍNIO VISTA VERDE 
CC00041 
03 DORM (1 SUÍTE), SALA 2 AMB, 
COZINHA, WC, LAVABO, A.S, QUIN-
TAL E 3 VAGAS (1 COBERTA ) 
R$ 460.000,00

ITAICI CC00058
03 DORM. COM 01 SUITE, LAVABO, 
W.C, AREA DE SERVIÇO, AREA 
GOURMET, GARAGEM PARA 02 
AUTOS.
 R$:500.000,00

Cond. Vista Verde (ITAICI) CC00059
03 DORM.COM 01 SUITE, SALA, 
COZINHA, A.S, WC, GARAGEM P/ 02 
AUTOS.  COND.214,00 + IPTU:90,00. 
A.T: 175M²
R$:520.000,00.

"PARA PROPORCIONAR UMA SEGURANÇA AINDA MELHOR, TRABALHAMOS COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA. NÃO ACEITAMOS 
CHEQUE CAUÇÃO PARA OS SENHORES PROPRIETÁRIOS, A IMÓBILIÁRIA CHIDO NÃO TRABALHA COM A TAXA DO PRIMEIRO ALUGUEL.

Loteamento Jd. Residencial Dona Lucilla
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classificados
ClassificadosB18

Sobrado em condomí-
nio fechado em Salto/
SP - Com 5 suítes c/ 
ar condiconado, me-
zanino, escritório, hall 
social, lavabo, sala de 
tv c/ lareira, salas de 
estar e jantar. Sala 
de almoço, cozinha 
c/ dispensa, área de 
serviço, quarto e ba-
nheiro de empregada. 
Garagem coberta p/ 4 
autos, churrasqueira c/ 
forno de pizza. Sauna 
c/ banheiro. Piscina c/ 
raia de 15 metros, prai-
nha piscina c/ hidro. 
A.C 700 m² A.T 3.600 
m² (60x60) Valor: R$ 
1.500.000,00  Tratar F.: 
(11) 98713-9646
Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do sol 
R$290 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms no 
Altos de Itaici R$850 
MIL F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa de 3D na Vl Ma-
ria Helena com  at : 
2700m², p/ construtores 
é possível desmembrar 
os 2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² e 1 
de 950m² - F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Oferta Imperdível - 3 
casas de 02 cômodos 
e wc em lote de 125m² 
na Morada DO Sol, ide-
al para locação, com 
renda de R$1.600,00 
por mês por apenas 
R$180.000,00 .  ou 
R$70.000,00 de entra-
da + 73 X R$1.650,00
Vila Brizola – CA02996 
- Casa frente – Sala, 
cozinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$210.000,00  F. 
3875-2215

Oportunidade Única 
- Jardim Morada do 
Sol – rua 77 próximo 
ao Parque Ecológi-
co de R$210.000,00 
em oferta somente 
para o mês de Ju-
lho por R$195.000,00 
03 dormitórios, suite, 
garagem, bom aca-
bamento em lote de 
125m2. F. 9.9762-
7997/3935-3294
Jd. Colibris - 2 dormi-
tórios (1 Suíte) sala- 
cozinha –wc social- 
lavanderia, garagem 
p/02 autos. oportuni-
dade única!! em oferta 
para o mês de julho 
de :  R$300.000,00 
p o r  a p e n a s : 
R$245.000,00 ac. fi-
nanc, ou terreno no 
negócio. F. 9.9762-
7997 / 3935-3294
Jd. Colibris, 3 dormi-
tórios (1 suíte) sala, 
cozinha, wc social, 
lavanderia, garagem 
p/ 2 autos. oportuni-
dade única! em oferta 
para o mês de julho 
de :  R$300.000,00 
p o r  a p e n a s : 
R$265.000,00 ac. fi-
nanc, ou terreno no 
negócio. F. 9.9762-
7997 / 3935-3294
Jardim Hubert: 3 dor-
mitórios (1 suite) cozi-
nha americana, meza-
nino nos fundos, gara-
gem c/portão eletro-
nico – lote de 130m2. 
oportunidade única!! 
de  R$290.000,00 . 
em ofer ta durante 
o mês de julho por 
R$270.000,00 aceita 
lote/ financiameno. F. 
9.9762-7997 / 3935-
3294
Oferta Inacreditável 
- troca-se chácara de 
1000m2 (só o terreno) 
em Indaiatuba + casa 
no Jardim Laguna em 
Salto, por casa em 
lote inteiro em Indaia-
tuba F. 9.9762-7997 / 
3935-3294.

Jardim Adriana - ex-
celente casa em dois 
pavimentos, sendo no 
pav superior: 2 dormi-
tórios (1 suite) wc so-
cial, sacada com porta 
balcão com vista para 
o parque ecológico e 
no pav inferior: sala 
2 ambientes, lavabo, 
wc social, lavanderia, 
edicula  e grande es-
paço de terreno com 
piso ideal para pis-
cina, garagem com 
portão eletronico. de 
R$350.000,00 em ofer-
ta durante o mês de 
julho por R$290.000,00 
F. 9.9762-7997
V i l a  G e o g i r n a 
CA03058 - 3 dorm 
(1suíte), sala, área de 
luz, cozinha, banheiro 
e garagem 2 autos R$ 
1900.00 isento IPTU F. 
3875-2215
J d .  S a n t a  M a r t a 
CA03063 - 1Dorm , 
0 1 c o z i n h a ,  c o p a , 
1wc,garagem 02autos 
(coberto), portão ele-
trônico, 40m² de área 
livre. A.T161m² e A.C 
97 m² R$ 210.000,00 
F. 3875-2215
Cond. Vista Verde 
CC00057 - 03 suites 
com closet, sala, lavabo, 
piscina, churrasqueira, 
cozinha, banheiro, gar 
p/ 2 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde 
(ITAICI) CC00059 - 
3 dorm.com 01 suite 
,sala , cozinha, a.s, 
wc, garagem p/ 02 
autos. COND. 214,00 
+ IPTU:90,00. A.T: 
175M²  R$ 520.000,00. 
F. 3875-2215
Casa térrea, Portal 
dos Ipês, 3 suítes, 
sem piscina, cozinha 
planejada e aquecedor 
solar F.: (19) 3800-
4078 ou (19) 99913-
9801 Aceito 50% casa 
ou terrenos. 

Vende-se ou troca-se 
casa Jd. Monte verde 
por chácara. Casa A.T. 
250 m², A.C. 179 m², 
portão eletronico, cer-
ca elétrica, aquecedor 
solar, área gourmet, 
piscina 3x5, casa com 
7 comodos sendo 2 
banheiros e lavanderia. 
Tratar com proprietá-
rio F.: (19) 3816-2011- 
99487-5089
Vende-se casa terrea 
Vila Rubens. Terre-
no com 250 m², A.C: 
180 m². 3 dormitórios, 
sendo 1 suíte. Cozinha 
planejada, 2 vagas co-
bertas, salão de festa 
com churrasqueira e 
WC. Entrar em contato 
(19) 99976-7071 - Imó-
veis Indaiatuba CRECI 
:75993 
Jd.Paulista II, exce-
lente imóvel,   3 dor-
mitórios, 1 suite, 2 
salas,  wc,  3 vagas 
de garagem, 207 m2 
AC.  Ref. CA00128 
-  R $  4 5 0 . 0 0 0 , 0 0  
-  19 - 3816,8380  -  
98364.0235
Sua casa com finan-
ciamento de terreno 
e construção a partir 
de R$ 185.000,00 -  
Jd. Nova Veneza,  Jd 
Veneza,  Jd. Sabiás - 
aceitamos terreno, ve-
ículo, moto.  F. 3816-
8380  ou  9.8364-0235
Vila Furlan - 1 quarto, 
sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, A.C. 35 
m² A.T. 83 m². Toda 
reformada com docu-
mentação e escritura. 
R$155.000,00. F: (19) 
9 8979-4700
Vendo área de lazer. 
AT.287 m2 / AC.49,30 
m2. Com piscina, co-
zinha, dois banheiros 
e área com churras-
queira. Garagem para 
6 carros. Valor R$ 
380.000,00, aceita ter-
reno em condomínio. 
Fone(19) 3835-1772 
ou (19) 9 9708-3931.

Vila Soriano - 2 dor-
mitórios (1 suíte pla-
nejada), sala, cozinha 
planejada, lavande-
ria e garagem com 
por tão  e le t rôn ico . 
R$350.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Jd. Morada do Sol 
- 2 dormitórios, sala, 
cozinha, WC social 
e 2 vagas de gara-
gem descober tas . 
R$235.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Jd. União - 3 dormi-
tórios (1 suíte), sala 
e cozinha integrada, 
2 banheiros, churras-
queira e jardim. Área 
de serviço coberta 
ao lado da cozinha. 
Preparada para ar 
condicionado (sala 
e 1 quarto). Portão 
pode ser automatiza-
do. Grade nas jane-
las e cerca elétrica. 
R$275.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Jardins do Império 
- Excelente casa tér-
rea com 2 suítes + 
lavabo, sala ampla, 
cozinha americana 
integrada à sala de 
jantar e ao espaço 
com churrasqueira. 
Acabamentos moder-
nos. R$398.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
 

Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dormi-
tórios (1 suite c/ ar-
mários embutidos), 
sala, lavabo, cozinha, 
lavanderia, churras-
queira e 2 vagas de 
garagem. R$1.900,00 
+ IPTU + Cond. Fone: 
(19) 99778-4336

Jd. Esplanada II - 3 
dormitorios (1 suíte), 
sala 2 ambientes, co-
zinha planejada, ba-
nheiro, lavanderia, 
garagem para vários 
carros e nos fundos 
com 1 dormitório, cozi-
nha grande e banheiro. 
R$2.500,00 + IPTU. 
Fone: (19) 99778-4336

 
Apto Spazio Illumi-
nare, cond. com in-
fraestrutura de lazer 
completa,  portaria 24 
horas, ótima localiza-
ção. Apto 2 quartos, 
sala 2 ambientes, co-
zinha planejada no se-
gundo andar, bloco 10 
(próximo a portaria, 
área de lazer e vista 
privilegiada) Condomí-
nio R$ 187,00 e IPTU 
R$ 57,00 - Valor: R$ 21 
mil  - Falar com Márcia  
F.: (19) 98102-7090
Jd.Morumbi  apar-
t a m e n t o  p o r  R $ 
160.000,00,  com 2 
dormitóros, sala, co-
z inha,   wc ,  gara-
gem. Ref. AP00037   
19 – 3816.8380  - 
98364.0235
Parque São Lourenço, 
apartamento cm 127 
m2,  R$ 265.000,00, com 
3 dormitórios, 1 suite,  1 
garagem.  Ref. AP00031  
- 19.  3816.8380 – 
98364.0235
Apto Residencial Pri-
mavera 2 dormitórios,  
wc,   sala,  cozinha,  la-
vanderia externa,  varan-
da e quintal, 1 vaga,   65 
metros quadrados,  valor  
R$ 265.000,00. Aceito 
financiamento bancário.   
FONE 19 -  3816.8380  
-  19 – 9.8364.0235   

Cocais II - 2 dormitó-
rios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia 
e 1 vaga de garagem 
coberta. R$1.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$200.000,00. Fone: 
(19) 99168-6945
Cond. Village Aza-
lé ia  -  3  do rm. ,  1 
vaga garagem, área 
de lazer. Valor: R$ 
195.000,00 (abaixo 
do mercado). F.: (19) 
99127-1799
 Vendo apto novo no 
Centro - 2 dormitórios 
+ 1 suíte, todos com  
armários, lavanderia  
e cozinha planeja-
da. Garagem com 2 
vagas, 83 m. Tratar 
com Sr. Perez F.: (19) 
99697-6698 Valor: R$ 
430.000,00
Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova R$ 800 MIL 
-  (19)  98136-7331 
CRECI 74.092
Apartamento com 2 
dorms no Jd. Rena-
ta  R$200 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Apartamento novo 
Bombinhas – SC 2 
dormitórios sendo 1 
suíte 400 metros da 
praia. Permuto por 
imóvel em Indaiatuba. 
Valor: R$380.000,00 
F.: (19) 99762-5005
Cond. Solar dos Gi-
rasois, 3º andar com 
2 dorm, sala, cozi-
nha, wc, lavanderia 
e 1 vaga de gara. 
Super conservado.
L indo ! !  Em o fe r ta 
para o mês de abril. 
de :  R$230.000 ,00 
p o r  a p e n a s : 
R $ 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 
ac.financiamento. F. 
(19)  99762-7997 / 
3935-3294.

 

Apartamento edifí-
cio Ana Maria, Jd. 
Primavera - 3 quar-
tos, 1 suíte, piscina, 
salão de festas, salão 
de jogos, academia. 
Valor: R$ 1.480,00 di-
reto com proprietário. 
Contato: (19) 3885-
4406 - (19) 98239-
4260
A l u g o  a p t o  3 
quartos,sala,cozinha, 
wc,lavanderia,salão 
de festas,salão de 
j o g o s , q u i o s q u e , p
l a y g r o u n d , q u a d r a 
poliesportiva,portaria 
24 hrs, no Condomí-
nio Azaleia em Itaici. 
R$1.000,00 + con-
d o m í n i o  + I P T U 
19 998850454
Alugo apartamen-
to no centro, com 3 
quartos, 1 banheiro, 
sala, cozinha e la-
vanderia separada 
da cozinha. Todo re-
formada. Valor R$ 
1.200,00 (condomí-
nio e IPTU incluso). 
Fone(19) 3835-1772 
ou (19) 9 9708-3931.
Cocais II - 2 dormitó-
rios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia 
e 1 vaga de garagem 
coberta. R$1.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$200.000,00. Fone: 
(19) 99168-6945
Ed. Royale - 3 dormi-
tórios com armários 
(2 suítes), banheiro, 
sala, cozinha planeja-
da, lavanderia, varan-
da gourmet e 2 vagas 
de garagem no 2º 
subsolo. R$2.000,00 
+ IPTU + Cond. Fone: 
(19) 99168-6945
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Vale Do Sol, 4 dorm, AT 
1550m2, Documentado 
para transferência imedia-
ta. R$650.000,00, What-
sapp: 19-997519921. 
Creci 65362.
Pq. das Bandeiras - 
1.000m². R$650.000,00 
Fone: (19) 99166-8272
Chácara no Pq. Da Gra-
ma com 5.130 m² R$180 
MIL (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada, 
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade, diversas 
árvores frutíferas, play-
ground , a 12 km do cen-
tro,  R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba de 
igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F. (19) 99762-
7997 / 3935-3294
 

Vendo/ Troco : terreno 
de 300 m² plano, melhor 
local Jd. Esplanada I à 
50 metros da Av. Parque 
Ecológico, 5 minutos 
do centro, próximo ao 
colégio Objet ivo e o 
novo Sumerbol, padaria 
Suiça e Gianinni. Fácil 
acesso à rodovia. Aceito 
terreno de menor valor 
em loteamento aberto. 
Doc. OK. F.: (19) 99321-
2684 (whatsapp) / (19) 
3875-2860 - Valor R$ 
235.000,00 (tratar com 
proprietário)
Jd. Tropical,  terreno 
com 150 m2,  escriturado,  
plano, cercado.  Apenas 
R$ 160.000,00. Aceito 
carro novo, Corolla,  Hon-
da,  Ecosport,  por  até R$ 
100.000,00 como parte 
de pagamento. O saldo à  
vista.     19 – 3816.8380  
- 98364.0235

Terreno condomínio 
Bréscia 200 m² plano. 
Tratar com proprietário. 
Valor R$ 150.000,00 
F.:(19) 99762-5005
Jd. Montreal,  espetacu-
lar terreno, 167 m2,  por 
apenas R$ 165.000,00. 
Ref. TE00010  -  19. 
3816.8380 – 98364.0235
Jd. Regina,  280 m2,  
R$ 185.000,00  FONE 
19. 3816.8380  - 19 -  
9.83640235 
Jd. Dos Lagos,  con-
domínio fechado, alto 
padrão, excelente locali-
zação, Terreno com 525 
m2,  área construída 345 
m2, 4 suites,  3 salas, 4 
garagens. Ref.CA00069,  
R$ 905.000,00 F. 3816-
8380 ou 98364-0235
Vende-se terreno Vila 
Mariana A.T. 1000 m 
² Valor: R$ 120.000,00 
tratar c/ Rubinho F.: (19) 
99337-4437
Alugo terreno Vi la 
Pompéia 500 m ² de 
esquina .  Valo r :  R$ 
3.500,00 direto com o 
proprietário. Contato: 
(19) 3885-4406 - (19) 
98239-4260
Vendo terreno 400 m² 
Atibáia.  Ótima topo-
grafia. Documento ok. 
Preço: R$ 180.000,00 
F.: (19) 99697-6698
Terreno condomínio 
Jardim dos Lagos 525 
m² plano com vista. 
Valor R$295.000,00 F.: 
(19) 98257-4799
Terreno de 1.040 m², 
em Porangaba ( Ro-
dovia Castelo Branco 
) em um loteamento, 
na cidade, com muitas 
casas já construídas. 
R$ 130.000,00 - Irineu 
(190 3935-6376 - (19) 
99290-2079
Parque São Louren-
ço (único lote na rua) 
150M2 – planíssimo 
–  R$1060,00 P/  M2 
-escriturado. F. 9.9762-
7997 / 3935-3294
L o t e  I n d u s t r i a l  - 
1.000m². R$360.000,00. 
Fone: (19) 99166-8272
Terrenos de 150m². 
Ent rada + parce las. 
R$120.000,00. Fone: 
(19) 99166-3272

 
Vende-se ponto – Jd. 
Regina - Salão Odonto-
lógico - 40m² mobiliado, 
2 wcs e garagem para 
2 carros. R$25.000,00. 
Fone: (19) 99778-4336
Cidade Nova I - ótima 
casa comercial - 2 dor-
mitórios, cozinha, WC 
social, sala e lavanderia. 
Quintal com edícula con-
tendo cozinha.  Excelente 
localização com 400m² 
de terreno  e 165m² 
construídos. Fone: (19) 
99721-0395
Loja alugo mais dois 
pisos 150 m² junto ou 
separado Cidade Nova 
próxima a Avenida Con-
ceição F.: F:974 053 774 
Prédio Centro Vendo ou 
Alugo; Parte inferior 8 
salas com 7 WC; parte 
superior 8 salas com 8 
WC e elevador. R. Oswal-
do Cruz, 268 F.: (19) 
98716-9978
Salão e galpão no Cida-
de Nova, 400m². Valor 
tratar com o proprietário. 
F. 9.9292-4120
 

Vende--se DVD’S ( mú-
sicas, desenhos, filmes 
- diversos gêneros, mini - 
séries e seriados. R$ 1,00 
cada ou 15 por  R$ 100,00. 
Contato (19) 99193-2917 
whatsapp falar com Van-
derlei
CPU HP Pavilion Slimline 
s5710br 2GB de memória 
32 bits Gravador de Dvd 
SuperMulti R$400,00 F.: 
(19) 99918-0810
Vende-se roupas novas e 
semi novas para brechó. 
F.: (19) 3834-1367
Vende-se duas estantes 
de ferro para escritórios, lo-
jas etc. F.:(19)  3834-1367
Vendo título do clube 
9 de Julho. Valor R$ 
1.600,00. Contato: (19) 
3885-4406 - (19) 98239-
4260

Vendo cadeira infantil 
para automóvel na cor 
vermelha, semi nova. 
Valor: R$ 150,00.(19)  
F.: (19) 3875-7624
Vendo kit gás fiurino 
Contato: (19) 3935-1633
Vendo portão 3x2 m. 
Contato:  (19) 3935-
1633
Vendo maquina de 
recarregar cartucho. 
Contato:  (19) 3935-
1633
Monitor  Lg Flatron 
W1952tq 19 + Cabo 
De Força Pc + Cabo 
Vga   R$220,00 F.: (19) 
99918-0810
Vende-se 1 Rack de teto 
do Hoda City R$250,00 
F.: 3318-0657
Vendo escapamento 
para moto Fazer. Valor 
R$ 150,00. Escapamen-
to com ronco esporti-
vo semi-novo. F.: (19) 
98835-2781
Vendo jogo de sofá mar-
rom, com 5 lugares semi 
novo R$330,00. Estudo 
ofertas F.: (19) 98716-
9978
Vendo 1 fogão BRAS-
T E M P  s e m i  n o v o 
R$390,00. Estuda ofer-
tas F.: (19) 98716-9978
Procuro bicicleta de 
ginástica usada para 
comprar. F.: (19) 3392-
8316
Vendo Tapete azul ma-
rinho para sala. Valor: 
R$150,00 F.: (19) 3017-
6860
Vendo raque parte 
infer ior  cr istaleira. 
Estudo ofertas. Semi 
nova R$340,00. F.: (19) 
98716-9978
Vendo Tec lado YA-
MAHA F.: (19) 3834-
1367 F.: (19) 99648-
9134 Tratar com Jandira
Vendo Video cassete F.: 
(19) 3834-1367 F.: (19) 
99648-9134 Tratar com 
Jandira
Vendo Panela Japonesa 
nova F.: (19) 3834-1367 
F.: (19) 99648-9134 Tra-
tar com Jandira
Vendo Bicicleta Monark 
nova com freio no pé F.: 
(19) 3834-1367 F.: (19) 
99648-9134 Tratar com 
Jandira

Imperdível, vendo ta-
petes emborrachados 
pintados à mão e com 
crochê duplo em toda a 
borda. Panos de prato 
pintados à mão e crochê 
na borda. Lindíssimos. 
Panela de pressão nova 
2,5lts. Ótimos preços. Tel. 
38351921 / 995788190
Vendo Camas de solteiro, 
madeira maciça. Ótimo 
estado F.: (19) 3017-5541 /  
Whatsapp (19) 99933-3572 
/ (19) 99259-1877 Claro.
Vendo Máquina de cortar 
piso até 65cm em bom 
estado.Valor: R$80,00  F.: 
(19) 3017-5541 /  Whatsapp 
(19) 99933-3572 / (19) 
99259-1877 Claro.
Vendo Fritadeira elétrica 
220V ARNO seminova só 
R$200,00. F.: (19) 3017-
5541 /  Whatsapp (19) 
99933-3572 / (19) 99259-
1877 Claro.

Ford Focus Titanium 
2.0, 2012, Flex, Bege, 
automático, km: 33.000, 
por R$ 78.990,00 à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento  e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra , F. 
(19)97409-7070.
Fit EX, 2016, Flex, Azul, 
automático, km: 28.000, 
por R$ 62.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Cruze 1.4 Turbo, 2017, 
p r e t o ,  a u t o m á t i c o , 
Flex, km: 8.163, por R$ 
87.990,00, à vista. Aceito 
carro como parte de paga-
mento e financio também.
Entre em contato com 
Alexandra, F. (19)97409-
7070.
Onix 1.4 LTZ, 2017, preto, 
Flex, km: 28.650, por R$ 
54.990,00, à vista. Aceito 
carro como parte de paga-
mento e financio também.
Entre em contato com 
Alexandra,F. (19)97409-
7070.

Fox 1.6, I-Motion,Flex, 
prata, por R$ 42.990,00, 
à vista. Aceito carro como 
parte de pagamento e fi-
nancio também.Entre em 
contato com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Fox 1.6, prata , Flex, 
manual,km: 54.000, por 
R$ 43.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra,F. 
(19)97409-7070
M a r c h ,  1 . 0 S , 
completo,manual, Flex, 
preto, por R$ 33.990,00, 
k m : 4 7 . 6 0 0 ,  p o r  R $ 
33.990,00, à vista. Acei-
to carro como parte de 
pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra,F. 
(19)97409-7070.
Onix 1.4 LT, 2016, auto-
mático, prata, Flex, por 
R$ 45.990,00, à vista. 
Aceito carro como parte 
de pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra,F. 
:(19)97409-7070.
Et ios  Sedan  P la t i -
num, manual,  preto, 
Flex,banco de couro, 
2016, km:76000, por R$ 
47.990,00, à vista. Acei-
to carro como parte de 
pagamento e financio 
também.Entre em con-
tato com Alexandra, F. 
(19)97409-7070.
Vendo Celta - ano 2011 
cor: prata completo (ar, 
direção e trava) baga-
jeiro original, valor: R$ 
17.000,00. Falar com 
Rodrigo. F.: (19) 97407-
5459 (whats app) / (19) 
3392-9713
Vendo Xsara Picasso 
2004 R$ 4800,00 abaixo 
da tabela fipe. Ar,vidro 
elétrico, computador de 
bordo, direção hidráulica, 
rádio, banco com regu-
lagem de altura e docu-
mento ok. Valor da venda 
10.000,00. Aceito moto 
no valor de até 4.000,00. 
Falar com Marcelo (19) 
974224078
 

Ofereço-me como ma-
nicure = pedicure R$ 
20,00. Faço progressiva 
e selante sem formol 
a partir de R$ 50,00. 
Ganha corte de gra-
ça - atendo à domicílio  
99369-5615/3935-0499 
Falar com Maice.
Ofereço-me como pe-
dreiro, encanador e refor-
mas em gerais (Constru-
ção civil) João (19)98329-
8580.

Ofereço-me como pas-
sadeira (experiência de 
6 anos na área) para 
empresas ou serviço par-
ticular. Favor entrar em 
contato com Regiane F.: 
(19) 99308-6581
Ofereço-me como lim-
pador de vidros, corpus 
(coleta de lixo), ajudante 
em geral. F.: (19) 99712-
4862
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos, crianças 
pessoas com necessi-
dades especiais e etc. 
Atendimento Residencial 
e hospitalar poço referên-
cias e experiência contato 
Evelyn - 19 9 88694313 
ou 19 9 94466299
Ofereço-me como cui-
daDora de idosos, como 
acompanhante hospitalar 
qualquer horário, folguis-
ta e final de semana. (19) 
99417-0626 (claro) whats 
app - (19) 99618-9664 
(vivo) whats app
Ofereço-me como faxi-
neira diarista, com refe-
rência e experiência (19) 
99417-0626 
Ofereço-me como cabe-
leireira e manicure. Pro-
moção: corte, hidratação 
+ escova R$ 45,00. Pé + 
mão grátis sobrancelha 
F.: (19) 99369-5615 ou 
(19) 3935-0499

Ofereço-me para prestar 
serviços de cortar grama 
e limpeza de terreno. Te-
nho máquina. Falar com 
Denis. (19) 95223-7579
Ofereço-me como servi-
ços de motorista e cami-
nhão F.: (11) 975314276
Ofereço-me como mo-
torista profissional facul-
dade particular CNH A D 
com cursos de motorista 
de passageiros e escolar 
- Rosane F.: (19) 99719-
4661 email: rosane.pi-
than@gmail.com
Ofereço-me como pintor 
(textura, grafiato, projeta-
do etc ) em geral. Entrar 
em contato com José 
Carlos. F.: (19) 99144-
4770 / (19) 99175-7217
Ofereço-me como insta-
lador de antenas digitais. 
Valor R$50,00 contato F.: 
(19) 98970-1976
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos crianças 
pessoas com necessi-
dades especiais pré-
-operatório e etc atendi-
mento hospitalar possui 
experiência e referên-
cia horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como mar-
ceneiro. Coloco portas, 
fechaduras e faço guar-
nição de acabamentos F.: 
(19) 98770-9178
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Assistente de vendas
Chefe de cozinha
Chefe de Limpeza
Consulto de vendas (PCD )
Empregada domestica
Fresador
Garçon
Gerente de finanças
Gerente de Produção
Instalador de sistema ele-
trônico de segurança
Jardineiro 
Lavador de automóveis 
Manobrista
Operador de empilhadeira
Preparador de pensa mecâ-
nica de metais
Recepcionista atendente 
(PCD)
Torneiro mecânico
Vendedor
Zelador

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) – Ex-
periência na função. Residir em Indaiatuba. 
Para trabalhar em Limpeza de empresas e 
condomínios. Disponibilidade para trabalhar aos 
finais de semana.
AJUDANTE GERAL – Para trabalhar como auxiliar 
de montagem e instalação de vidro temperado e 
esquadria de alumínio. Residir em Indaiatuba.
CONSULTOR (A) COMERCIAL – Possuir experiên-
cia anterior em empresas do Ramo de Terceirização 
de Serviços de Limpeza e Portaria ou Agência de 
empregos. Experiência em vendas de Serviços de 
Recrutamento & Seleção, temporários e terceiriza-
ção. Residir em Indaiatuba. CNH categoria B. Irá 
dirigir os carros da empresa em Indaiatuba e região.
DESENHISTA - Formação Técnica em Mecânica. 
Experiência em Autocad 2D. Experiência na área 
de compras ou orçamentos. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.
FERRAMENTEIRO – Experiência em ferramentaria 
de moldes plásticos. Residir em Indaiatuba ou 
região. Para trabalhar em Monte Mor.
OPERADOR DE TORNO CNC – Ensino médio 
completo. Curso de Metrologia e Leitura e Inter-
pretação de desenho. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Disponibilidade de horário. 
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – Experiência em 
controle de acesso e ronda. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
PROGRAMADOR DE MÁQUINA CNC – Conhe-
cimento nos comandos Fanuc, Siemens,  Fagor e 
Msc. Ter curso de metrologia e interpretação de 
desenho mecânico e/ou mecânica convencional. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
PINTOR INDUSTRIAL - Ensino médio completo. 
Experiência comprovada em carteira. Realizará 
preparação da superfície (lixar, polir, desengraxar, 
decapar, olear), preparação da tinta para aplicação 
com pistola e posterior limpeza e conservação dos 
materiais utilizados. Residir em Indaiatuba.
TÉCNICO DE PLÁSTICO – Para trabalhar na cidade 
de Monte Mor. Noção de Processos de Injeção.  Co-
nhecimento em troca de moldes de injetora. Conhe-
cimento básico: hidráulico, pneumático e elétrico.
VENDEDOR (A) – Ensino médio completo. Para 
trabalhar em comércio do Ramo de material de 
construção. Residir em Indaiatuba.
ESTAMOS CONTRATANDO PCD (PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA) – Para trabalhar nas áreas 
de limpeza e Recepção. Residir em Indaiatuba 
ou Campinas. 

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 DE EXPORTAÇÃO JR (8418): 
ANALISTA FINANCEIRO (8372): 
ANAL GARANTIA DA QUALIDADE PLENO (8415): 
ANALISTA QUALIDADE/ PINTURA (8123): 
ASSIST DE RECURSOS HUMANOS (8412): 
ASSISTENTE ADM. DE VENDAS (8417): 
AUX. DE PRODUÇÃO/ MODELADOR (8377): 
AUX. PRODUÇÃO /INJETORA (8420): 
AUXILIAR ADM. DE VENDAS (8410): 
AUXILIAR ADM/ FINANCEIRO (8396): 
AUXILIAR DA QUALIDADE (8416): 
AUXILIAR DE ALMOXARIFE (8370): 
AUXILIAR DE INFORMÁTICA (8397): 
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL (8390):. 
AUXILIAR DE PROD/ EMBALAGEM (8392): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8272): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8319): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8414): 
AUXILIAR FERRAMENTEIRO (8351): 
COMPRADOR (8413): 
COORDENADOR ADM./ FINANCEIRO (8295): 
COZINHEIRO(A) (8398): 
FERRAMENTEIRO (8381): 
INSPETOR DE QUALIDADE (8395): 
LÍDER DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS (8389): 
MECANICO MANUTENCAO (8409): 
OPERADOR DE CORTE E VINCO (8393): 
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8388): 
OPERADOR DE TORNO AUTOMÁTICO (8318): 
OPERADOR DE TORNO CNC (8355): 
OPERADOR LOGÍSTICO (8387): 
OPERADOR LOGÍSTICO (8391): 
OPERADOR LOGÍSTICO (8411):
OPERADOR MÁQUINAS (8310): 
OPERADOR MÁQUINAS/ CARROSSEL (8371): 
OPERADOR MÁQUINAS/ TORNO CNC (8362):.
PREPARADOR DE MÁQUINAS MANUAIS (8356): 
SOLDADOR (8404): 
TÉCNICO DE MOLDAGEM (8382): 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (8402):
TÉCNICO ELETRÔNICO (8349): 
TÉCNICO MECÂNICO (8350): 

Interessados 
entrar no site 

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

Porteiro – Masculino. Desejável experiên-
cia em Portaria, CNH A/B (carro e moto) e 
ter condução própria. Ter disponibilidade 
para trabalhar na escala 12X36 no período 
noturno e ter conhecimento de informática. 
Conhecimento em sistemas de controle de 
acesso será um diferencial. Início imediato.

Empregos
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