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No último dia 21, o Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo 
decretou o pagamento voluntário 
da quantia que estava no Banco 
BVA que faliu no dia 13 de out-
ubro de 2014. O valor corrigido 
chega a mais de 70 milhões.

O Daisho Japanese Food 
irá atender em novo endereço a 
partir do da 4 de outubro e será 
reinaugurado com novidades. O 
restaurante passará a atender na 
Avenida Coronel Antônio Estani-
slau do Amaral, 320, Bairro Itaici.

O Circuito das Indústrias 
Inda ia tuba  será  rea l iza-
do neste domingo, dia 30, 
e contará com provas de 
corrida de 5km e 10km e 
caminhada de 5km. 

O Departamento de Vig-
ilância Epidemiológica da 
Secretaria de Saúde investiga a 
suspeita de febre maculosa em 
irmãs gêmeas que foram visitar 
a avó que mora na cidade de 
São José dos Campos. 

A Polícia Rodoviária Federal def-
lagrou uma operação para cumprir 40 
mandados de prisão contra suspeitos 
de facilitação de contrabando. A “Op-
eração Nepsis” tem como objetivo 
prender suspeitos de envolvimento 
contra o contrabando de cigarro.

No sábado, dia 22, durante 
o patrulhamento pelo Jardim 
Califórnia, ao passar pela Rua 
Melvin Jones, os Guardas Civis 
prenderem um indivíduo envolv-
ido com o tráfico de drogas. 

A Prefeitura de Indaiatuba 
está com uma parceira com Con-
federação Brasileira de Ciclismo 
para realização de dois períodos 
de treinamentos direcionados 
especificamente aos paratletas.

As eleições gerais de 2018 ocorrem no dia 7 de outubro. Neste dia os brasileiros irão votar para eleger 
os governantes pelos próximos quatro anos. Conheça quem são os candidatos de Indaiatuba na disputa 
pelo cargo de Deputado Federal e Deputado Estadual.

Entrega do Troféu Frutos de 
Indaiá será em novembro

Reconhecida na-
cionalmente no 
cenário do jazz 
dance, Erika 
Novachi volta 
aos palcos nos 

30 anos da 
Academia.



Editorial
É hora de escolher

Artigo

Mais uma eleição se aproxima, e é chegada a hora do povo 
decidir quais rumos o país irá tomar. O eleitor terá de escolher 
um deputado estadual, um federal, dois senadores, governador 
e presidente. É muito importante analisar bem os candidatos 
antes de escolher em quem votar. Outra oportunidade de escolher 
candidatos para estes mesmos cargos, apenas passados 4 anos.

Nesta eleição há um forte apelo emocional por parte dos 
candidatos, e isso de todos. Contudo, o eleitor não pode deixar 
se levar apenas pela emoção, deve ser racional também para não 
tomar uma decisão que possa se arrepender.

A população demonstra estar mais participativa do que acon-
tece no Brasil. O assunto de futebol já não é mais tão presente 
nas conversas. A política ganhou seu espaço. Os jogadores já 
não são mais tão famosos. Os deputados e ministros do STF, 
antes pouco conhecidos, ganharam certa fama. E com o povo os 
conhecendo melhor, agora seu trabalho passa a ser fiscalizado.

Independente de qual candidato escolher, o eleitor precisa 
votar consciente, buscando o melhor para o Brasil, querendo o 
bem comum, para que o Brasil possa sair da crise e prosperar.

Alunos de escola municipal de Campinas 
competem em Olimpíadas de Astronomia

Qualidade de Vida de Itatiba tem 
44% de ótimo e bom

Dois alunos da Rede Municipal de ensino 
poderão representar o Brasil em com-
petições internacionais, ligadas à ciên-
cia do espaço. Os eventos ocorrerão 
na China e no Paraguai, em 2019. 
Os alunos do 9° ano foram pré-se-
lecionados para 10ª Olimpíada 
Latina Americana de Astronomia e 
Astronáutica (OLAA) e a 12ª edição 
da Olimpíada Internacional de Astrono-
mia e Astrofísica (IOAA).

Com pouco mais de 100 mil habitantes, a cidade 
de Itatiba se destaca nas análises da INDSAT 

por apresentar altos índices de satisfação em 
Qualidade de Vida. Desta vez, a cidade 

registrou 44% de “ótimo” e “bom”, 
44% de “regular” e 12% de “ruim” e 
“péssimo”. O levantamento é referente 
ao 2º trimestre. De acordo com o Índice 

FIRJAN de Desenvolvimento Municipal, 
Itatiba é considerada a 4ª melhor cidade do 

Estado para se viver.

O acidente ocorrido no inteiro do ônibus afeto ao transporte público coletivo, que venha a causar danos 
aos usuários, caracteriza defeito ou vicio do serviço? Existe responsabilidade solidária do poder público 
concedente nesse tipo de situação? 

Nossa Constituição Federal consagra o princípio, em seu art. 37, § 6º: “§ 6º - As pessoas jurídicas de 
direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa”.

Assim, defende-se a responsabilidade da Administração, registra-se ademais, a orientação jurispruden-
cial em favor do reconhecimento da responsabilidade objetiva do prestador de serviço, com uma previsível 
escalada de pedidos de indenização.

Como se não bastassem ás garantias legais acima, temos ainda o Código de Defesa do Consumidor, que 
determina que a responsabilidade do Estado pelo serviço público remunerado por tarifa ou preço público, 
é de natureza objetiva, tanto para as condutas comissivas como para as omissivas.

O contrato de transporte constitui uma obrigação de resultado, ou seja, o transportador assume perante 
o passageiro levá-lo ao seu destino com segurança. Por meio do contrato de transporte, surge para o trans-
portador uma específica obrigação de resultado, qual seja: a de deslocar pessoas de um lugar a outro. Para 
o beneficiário do transporte (passageiro) surge a obrigação de retribuir pagando pelo serviço. Assim, o 
contrato de transporte é bilateral, sinaligmático, oneroso, comutativo e consensual, aperfeiçoando-se pelo 
simples consentimento das partes.

Esses contratos são regidos pela chamada cláusula de incolumidade, ou seja: isenção de perigo ou 
danos, segurança. Esta cláusula está implícita e determina a obrigação do transportador, repise-se, que é de 
resultado esperado ou de finalização, e não de meio, a garantir aos passageiros uma viagem boa e segura, 
não permitindo que ocorra um fato estranho que possa causar dano aos passageiros. Tem o transportador o 
dever de zelar pela incolumidade do passageiro na extensão necessária a lhe evitar qualquer acontecimento 
funesto. Caso ocorra o contrário, a responsabilidade será do transportador.

Assim, verifica-se que a responsabilidade do transportador será objetiva, conforme preconiza o artigo 
37, §6º da Constituição Federal. Sendo assim, na condição de fornecedor do serviço, ele deve indenizar o 
passageiro que sofre prejuízos durante a execução do contrato de transporte desde que demonstrada a relação 
de causa e efeito entre o defeito do serviço e o acidente de consumo.

No entanto, atualmente, há um grande número de causas judiciais que envolvem o transporte coletivo, 
a responsabilidade da transportadora e o ente publico é solidária do tipo OBJETIVA e, portanto, dispensa 
a aferição da culpa do agente. Ao contrário para estar caracterizada reclama apenas a demonstração do ato 
ilícito; praticado o dano ocorrido e o nexo causal entre ambos.

28/09 - Sexta-feira 30/09 - Domingo29/09 - Sábado 01/10 - Segunda
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D : Dia do Mês / SEM : Dia da Semana / HORÁRIOS DA OPERAÇÃO: 
DAS 06:30 HRS AS 11:00 HRS - DAS 11:30 HRS AS 15:30 HRS - DAS 
16:00 HRS AS 20:00 HRS - SENT : Sentido
B/C : Sentido Bairro – Centro / C/B : Sentido Centro – Bairro / OP : Sentido 
Oposto / DEF : Defronte. * Aos Sábados, os Radares funcionam das 09:00 
às 13:00 horas

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
29 SAB 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
29 SAB 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
30 DOM.   NÃO OPERA
1 SEG. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
1 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
1 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
1 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
1 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
1 SEG. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
2 TER. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
2 TER. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
2 TER. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
2 TER. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
2 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
2 TER. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
3 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
3 QUAR. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
3 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
3 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
3 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
3 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
4 QUIN. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
4 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
4 QUIN. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925
4 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
4 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
4 QUIN. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
5 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
5 SEX. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
5 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
5 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
5 SEX. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
5 SEX. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
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Conheça as propostas dos candidatos 
de Indaiatuba para as Eleições 2018
Cinco candidatos vão concorrer para Deputado Federal e três a Deputado Estadual

TSE
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As eleições ge-
rais de 2018 vão 
ocorrer em bre-

ve. No dia 7 de outubro, 
os brasileiros vão votar 
para eleger os gover-
nantes pelos próximos 
quatro anos. Os eleitores 
vão ter que escolher um 
deputado estadual, um 
federal, dois senadores, 
governador e presidente.

Em Indaiatuba, há 8 
candidatos para o cargo 
de deputado, sendo que 
3 vão tentar uma vaga 
de deputado estadual 
e 5 para deputado fe-

deral. Os três que vão 
disputar uma cadeira 
na Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo são: 
Bruno Ganem (PODE-
MOS), Mirlei Casale 
(PT) e Rogério Nogueira 
(DEM). Já os cinco que 
vão disputar uma vaga 
para a Câmara dos Depu-
tados são: Clélia Santos 
(PRTB), Felipe Maropo 
(PSOL), Hélio Ribeiro 
(PSB), Ricardo Spindola 
(AVANTE) e Rinaldo 
Wolf (PT).

A Assembleia Legis-
lativa é composta por 94 
deputados estaduais. Já a 
Câmara dos Deputados, 
é composta por 513 de-

putados de todo o país, 
sendo que desse total, 70 
representam São Paulo, 
estado com maior repre-
sentatividade.

As funções dos de-
putados incluem, mas 
não se restringem ape-
nas à: elaborar projetos 
de lei, aprova-las ou 
não, fiscalizar o Poder 
Executivo (presidente 
e governador), instituir 
tributos, fixar salários do 
executivo, dentre várias 
outras funções.

Para que os eleito-
res pudessem conhecer 
melhor os candidatos 
da cidade,  o  Jornal 
Mais Expressão pro-

curou cada um para 
que apresentassem suas 
propostas. Confira a 

seguir os candidatos a 
deputado estadual, em 
ordem alfabética, e em 

seguida, os candidatos 
a deputado federal, em 
ordem alfabética.

Eleições gerais 2018 acontecem no dia 7 de outubro
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Nome: Rogério Nogueira
Profissão: Empresário
Formação: Segundo Grau completo
Idade: 49 anos
Partido: Democratas (DEM)

Se eleito, quais projetos irá propor?
Já sou deputado e tenho trabalhado em mais 

de 30 cidades, por isso acredito que “Melhor do 
que falar é fazer”. Tenho sido o deputado que 
mais recursos leva para elas. São mais de R$ 900 
milhões destinados com meu apoio, inclusive 
aqui para Indaiatuba. Tenho lei já aprovada e em 
vigor contra maus tratos aos animais; além disso 
apresentei mais de 110 projetos de lei, mais de 
12.000 indicações, mais de 15.000 emendas ao 
orçamento e mais de 15.000 ofícios. Entre meus 
projetos estão, a isenção na praça principal de 
pedágio, em certos horários, para veículos com 
placa de Indaiatuba. Também tenho projetos para 

acabar com a “pegadinha” do radar móvel; tratamento pelo SUS para pacientes 
com paralisia; ampliar o sistema Ponto a Ponto, que reduz os preços dos pedá-
gios, para todo o Estado; e assentos adaptados para pessoas obesas em salas de 
aula. Para conhecer mais sobre o meu trabalho fica o convite para acessar www.
rogerionogueira25123.com.br e pesquisar cidade por cidade o meu trabalho.

Nome: Mirlei Antonio Casale
Profissão: Engenheiro Eletricista, função: 
técnico de ensino na escola SENAI (Docente)
Formação: Engenheiro Eletricista (Superior 
completo)
Idade: 60 anos
Partido: Partido dos Trabalhadores (PT)

Se eleito, quais projetos irá propor?
Pretendo equiparar os preços das tarifas dos 

pedágios estaduais com os dos federais, pois em 
SC a tarifa custa R$ 2,70 e no PR custa R$ 3,10 
distante uma cabine da outra aproximadamente 
100 Km, enquanto que de Indaiatuba até São 
Paulo, numa distância menor temos 3 pedágios 
R$ 13,40, R$ 9,10 e R$ 9,20; para serviços 
iguais devemos aplicar tarifas iguais;

Melhorar os salários dos professores: filho 
de um morador de Oscar Bressane (cidade pró-
xima a Marília) reside em Ourinhos e trabalha 

em Jacarezinho no PR por lá pagar o dobro do salário que se pratica em SP;
Aparelhar o SUS (Sistema Único de Saúde) e implantar auditorias e 

fiscalizações sistêmicas para evitar evasão de recursos e melhor atender a 
população;

Incentivar o ensino técnico e profissionalizante (mais emprego aos jovens);
Implantar Vilas Geriátricas Regionais em várias regiões do Estado de 

São Paulo. Estas são minhas propostas iniciais, sendo eleito certamente me 
envolverei em outros projetos.

Nome: Bruno Ganem
Profissão: Engenheiro de Produção
Formação: Engenheiro de Produção 
Idade: 32 anos
Partido: Podemos (PODE)
Se eleito, quais projetos irá propor?

Terei um mandato participativo e próximo 
a população, como sempre estive. Vou prio-
rizar as áreas mais urgentes que precisem de 
melhorias.

Uma delas é a saúde. Quando a pessoa 
descobre doenças graves, como câncer, ela 
também descobre que Indaiatuba não oferece 
tratamento. É muito desespero implorar por 
vagas em cidades vizinhas. Nossa cidade pode 
ter um Centro de Oncologia e vou lutar por isto.

Vamos trazer também uma UTI Pediátrica. 
Em casos de emergências com crianças é preci-
so procurar uma outra cidade para tratamento. 

Isso não pode acontecer!
Sobre educação, precisamos de mais escolas em período integral e vou 

viabilizar para que isso aconteça. Vou lutar também pela valorização dos 
professores através da meta 17.

Na segurança, vou viabilizar a sede própria da Policia Militar para termos 
aumento de efeito. A Policia Civil também precisa de atenção, precisa de 
mais funcionários e até mesmo mais uma delegacia. Polícia forte e estruturada 
significa cidade segura e com menos crimes.

Deputados Estaduais
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Deputados Federais
Nome: Clélia Santos
Profissão: Coaching em desenvolvimento de pessoas, 
na área de RH
Formação: Ensino Médio Completo
Idade: 37 anos
Partido: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 
(PRTB)

Se eleita, quais projetos irá propor?
Para a área da saúde, vou trabalhar através de projetos 

de Lei para que todos os funcionários sejam qualifica-
dos para atender a população que busca atendimento. 
Qualificar e preparar as UBS’s, para realizar triagem 
de pacientes, diminuindo filas de espera em hospitais e 
encaminhando somente os casos mais graves aos mes-
mos. Criar parceria entre setor privado e prefeituras para 

mutirões de saúde, afim de diminuir as filas de espera para cirurgias. Para área de 
geração de oportunidades de trabalho é importante ressaltar que muitas empresas, 
estão sobrecarregadas de tantos impostos e com isso não conseguem contratar. 
Quero trabalhar através de projetos de Leis ou projetos sociais, com qualificação 
profissional para as pessoas sem experiência, acima dos 40 anos e aos PCD. Na 
educação, precisamos aproximar as famílias das escolas. Dar aos nossos profes-
sores maior qualidade e condições de trabalho e valorização. Escola sem partido. 
Repasse de recursos para auxiliar as cidades nos cursos técnicos.

Nome: Felipe Brilhante Maropo
Profissão: Professor de Ensino Médio da Rede Pú-
blica Estadual
Formação: Ciências Sociais
Idade: 26 anos
Partido: Partido Socialismo Liberdade (PSOL)

Se eleito, quais projetos irá propor?
Inicialmente, vamos lutar pela revogação da PEC 

55 – a famosa PEC do Teto dos Gastos Públicos. 
O governo utiliza inúmeros argumentos para tentar 
justificar as maldades que vem aplicando sobre nossa 
população. Temos o pacote de maldades – que aos 
poucos nos enfiam goela abaixo. Defenderemos em 
Brasília a revogação da Reforma Trabalhista. Nosso 
país é o único que aprova uma “reforma” que piora as 

condições de trabalho da população. Também seremos contra essa “reforma” 
do ensino médio (proposta atual do governo) e a “reforma” da previdência (que 
acaba com a aposentadoria no Brasil). Esse tripé de “reformas” mais a PEC 55 
criam uma situação ainda maior de instabilidade, precarização e desigualdade 
social em nosso país. Vamos lutar por reforma fiscal e tributária (redução de 
impostos), reforma política, reforma agrária e ampliação de investimentos 
em saúde, educação e segurança. Temos dinheiro, só precisamos de políticos 
comprometidos com Indaiatuba e com o nosso país. 

Nome: Hélio Alves Ribeiro
Profissão: Servidor público municipal
Formação: Administração
Idade: 48 anos
Partido: Partido Socialista Brasileiro (PSB)

Se eleito, quais projetos irá propor?
Implantação da Casa da Mulher Brasileira na 

RMC: Projeto que visa o acolhimento provisório de 
mulheres que tenham sofrido violência doméstica, 
sofrimento físico, sexual, psicológico ou moral, e 
que precisam se afastar de casa por sofrerem ameaças 
e correrem risco de morte. Elas podem ser acolhidas 
juntamente com seus filhos. O serviço tem como 
objetivo a proteção física e emocional da mulher e 
seus dependentes, visando a superação da situação de violência vivida por 
meio do resgate da autonomia e, posterior inclusão produtiva no mercado de 
trabalho; Projeto “Meu Primeiro Emprego”: Capacitação e treinamentos para 
jovens que desejam inserção no mercado de trabalho; Projeto “Vizinhança-
-Solidária Jovem”: Projeto voltado à Segurança Pública que ensina jovens e 
crianças a conviverem com seus vizinhos e moradores do bairro, resgatando 
brincadeiras de infância e criando laços que acabam aproximando seus pais 
e cuidadores; Criação da “Clínica Social de Apoio e Combate às drogas”: 
Atendimentos multidisciplinar, com a presença de psicólogos e psicanalis-
tas para cidadãos e seus familiares que lutam contra a dependência química 
(álcool, drogas ilícitas e outros transtornos). Também propõe a unificação 
do sistema de segurança, criação de redes temáticas de saúde, implantação 
de um hospital e universidade pública federal, criação Centro-Dia do Idoso, 
cursos Técnicos Pronatec, na região da RMC.

Nome: Rinaldo Wolf
Profissão: Fisioterapeuta Acupunturista
Formação: Fisioterapia
Idade: 50 anos
Partido: Partido dos Trabalhadores (PT)

Se eleito, quais projetos irá propor?
Compromisso de adotar medidas urgentes para 

retomar os rumos democráticos do país, como redução 
dos preços dos combustíveis, recuperação do salário 
mínimo, emprego e os programas sociais que foram 
cortados por um governo nascido através de um golpe. 
A área de Educação será uma das prioridades do traba-
lho parlamentar. Trabalhar no Congresso pela retomada 
dos recursos dos royalties do petróleo e do fundo social 

do Pré-Sal é fundamental para fazer da Educação uma prioridade estratégica. 
Respeitar a Educação como direito humano fundamental e um dos principais 
meios de acesso à Cultura, além de um instrumento poderoso de desenvolvimento 
econômico e social. Defendemos a convocação de uma Assembleia Constituinte 
Soberana, que faça a reforma política, da mídia, do judiciário, tributária e uma 
auditoria da dívida pública. Lutar para revogar as privatizações entreguistas. É a 
oportunidade de Indaiatuba eleger um político que não pula de galho em galho e 
que seja representante de causas sociais.

Nome: Ricardo Spíndola
Profissão: Educador voluntário, empreendedor apo-
sentado
Formação: Engenheiro de Produção
Idade: 60 anos
Partido: Avante (AVANTE)

Se eleito, quais projetos irá propor?
Primeiramente, me proponho a representar Indaia-

tuba e região como deputado federal. Há muito tempo 
não temos um representante no congresso sendo que, 
pelo nosso colégio eleitoral, podemos tranquilamente 
eleger alguém para buscar recursos federais e ajudar 
ainda mais nossa cidade a crescer. Fui escolhido e 
assinei o chamado “Pacto pela Democracia”, que 
estabelece 70 medidas anticorrupção originadas na operação lava jato. Uma das 
prioridades será combater a corrupção e moralizar nosso país. Apoio total a lava 
jato! Lutarei pelos aposentados. As contas públicas estão deficitárias, não fecham, 
e não podemos permitir que a culpa das más gestões do governo caia nas apo-
sentadorias. Trabalharei forte pela educação de base. Como educador, sei muito 
bem que uma educação forte reduz a criminalidade, melhora a saúde e edifica a 
sociedade. Escola deve formar cidadãos plenos de seus direitos e deveres, jamais 
servir de comitê eleitoral para doutrinação ideológica.
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Tribunal de Justiça determina que 
BVA restitua dinheiro da Prefeitura
Valor corrido chega a mais de 70 milhões 
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O anúncio da restituição foi feito pelo prefeito Nilson Gaspar em coletiva de imprensa
Gêmeas com suspeita da 
doença passam bem

FEBRE MACULOSA
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No último dia 21, o 
Tribunal de Jus-
tiça do Estado 

de São Paulo decretou 
o pagamento voluntário 
da quantia que estava no 
Banco BVA que faliu no 
dia 13 de outubro de 2014.

O valor corrigido, de 
acordo com o secretário 
de Assuntos Jurídicos, 
Wanderley José Boni, 
chega a mais de 70 mi-
lhões e deverá ser de-
positado em um prazo 
de 15 dias nos cofres da 
Prefeitura de Indaiatu-
ba. Caso contrário, será 
aplicada uma multa de 
10% do valor. A decisão 
aguarda publicação no 
Diário Oficial da União.

O anúncio da restitui-
ção foi feito pelo prefeito 
Nilson Gaspar em coleti-
va de imprensa realizada 
na quarta-feira, dia 26, em 
seu gabinete. O prefeito 
juntamente com Secretá-
rio explicou as medidas 
que a procuradoria do 
município tomou durante 
todo o processo. “A falên-
cia do BVA causou mui-
tos transtornos não só para 
nós, mas para outros cre-
dores. Logo depois dessa 
falência solicitamos o 
pedido de restituição, pois 
não justifica distribuir 
esse dinheiro para outros 
credores do país todo”, 
afirmou o secretário.

A grande preocupa-
ção da Administração 

Municipal era que esse 
dinheiro tivesse sido 
perdido ou desviado para 
outras contas. Para isso 
foi aberto um pedido de 
reserva de valor plei-
teado na restituição o 
qual foi deferido pelo 
Juízo da Falência contra 
o banco que entrou com 
recurso, e que foi negado 
pelo Tribunal de Justiça.

Histórico
No dia 07 de agosto 

de 2017, a Procuradoria 
da prefeitura pediu para 
que esse dinheiro fosse 
depositado na conta cor-
rente do município, po-
rém o juiz achou o valor 
muito relevante e optou 
para que o Tribunal de 
Justiça desse o veredito.

O Banco BVA nova-
mente entrou com recurso 
que se encontra conclusos 
para o Relator Desembar-
gador Carlos Dias Motta. 

O desembargador acolheu 
o pedido feito pela prefei-
tura dando a possibilidade 
da execução provisória 
da sentença no dia 15 de 
dezembro de 2017.

Insatisfeito com a de-
cisão, a empresa profe-
rida Alvarez & Marsal 
Consultoria Empresarial 
do Brasil, administradora 
judicial entrou com em-
bargos que foi rejeitado 
novamente pelo desem-
bargador, e não contente 
apresentou um Agravo 
Interno, o qual por vota-
ção unânime da 1ª Câma-
ra Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal 
de Justiça foi negado pro-
vimento ao recurso no dia 
13 de abril desde ano.

A Procuradoria do 
Município protocolo no 
dia 22 de maio, junto 
ao Juízo de Direito da 
1ª Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais, 

o pedido de execução 
provisória da sentença.

Segundo o Secre-
tário a decisão ainda 
cabe recurso por parte 
do banco, mas acredita 
na sentença decretada 
pelo Juiz do Tribunal de 
Justiça, João de Oliveira 
Rodrigues Filho. O ban-
co tem prazo de 15 dias 
para entrar com pedido.

Aplicação do dinheiro
Em relação qual será 

o destino desse dinheiro, 
o prefeito explicou o que 
poderá ser feito. “ Existe 
um planejamento que 
tenho para administração 
de quatro anos. Entrando 
hoje, o planejamento 
pode ser adiantado e eu 
posso fazer mais obras 
beneficentes para a ci-
dade, mas só na hora que 
cair na conta vou ver 
onde será destinado des-
se valor”, explica.

O prefeito salientou 
o motivo para que a Se-
cretária da Fazenda, na 
época, escolhesse o ban-
co para o investimento. 
“A Secretária da Fazenda 
procurou o melhor inves-
timento para a cidade, 
ela pensou que aquele 
dinheiro poderia ren-
der mais naquele banco. 
Aconteceu que um banco 
credenciado ao Banco 

O Departamento de 
Vigilância Epidemiológi-
ca da Secretaria de Saúde 
de Indaiatuba investiga a 
suspeita de febre macu-
losa e irmãs gêmeas que 
foram visitar a avó que 
mora na cidade de São 
José dos Campos. 

De acordo com infor-
mações uma das irmãs 
começou a ter febre e 
manchas pelo corpo, dois 
dias após, a avó encontrar 
um carrapato no corpo 
da criança. A outra irmã 
também apresentou os 
mesmos sintomas e ambas 
foram trazidas imediata-
mente para Indaiatuba. 

A Administração Mu-
nicipal informou em nota 
que “as pacientes estão 
dentro das notificações 
para Febre Maculosa e no 
momento está aguardando 
o resultado das amostras 
colhidas. Como protocolo 

de atendimento, todo o caso 
suspeito de Febre Maculosa 
já é iniciado o tratamento 
imediatamente, mesmo 
antes de receber o resultado 
do exame que é apenas con-
firmado pelo Adolfo Lutz”.

Ainda segundo a nota 
“todas as Unidades de 
Pronto Socorro de In-
daiatuba seguem esse 
protocolo, e as crianças 
já concluíram o tratamen-
to, não sendo necessária 
internação, e já estão em 
casa e passam bem”.

Atualmente Indaia-
tuba não tem nenhum 
caso confirmado de Fe-
bre Maculosa.

De acordo com o De-
partamento de Vigilân-
cia Epidemiológica o 
resultado deve sair em 
cerca de 30 a 40 dias, e 
se confirmado, o caso será 
registrado como febre 
maculosa importada. 

Central abrisse falência. 
Poderia ter acontecido 
comigo. Hoje temos um 
cuidado maior com tipo 
de banco que vamos tra-
balhar”, afirmou.

Atualmente existem 
outros credores que entra-
ram com processo contra 
o banco, pedindo a res-
tituição do dinheiro que 
ficou na contabilidade, 
presa pela justiça.



A mudança acontece logo no ano em que o Daisho completa 10 anos em Indaiatuba
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Daisho Restaurante Itaici atenderá em 
um novo endereço e com novidades
Nova unidade começará a atender a partir do dia 04 de outubro

ARQUIVO PESSOAL

O Daisho Japane-
se Food locali-
zado no Itaici 

i rá  atender em novo 
endereço, permanecerá 
no mesmo bairro e a 
partir do dia 04 de ou-
tubro passará a atender 
na  Avenida Coronel 
Antônio Estanislau do 
Amaral, 320, ficando 
mais próximo da cidade 
e mais bem localizado.

A mudança aconte-
ce logo no ano em que 
o Daisho completa 10 
anos em Indaiatuba. E as 
melhorias não são ape-
nas a localização, mas a 
estrutura para acomodar 
melhor os clientes. O 
novo local vai contar 
com estacionamento, es-
paço kids e espaço para 
comemorações e confra-
ternizações.

A proprietária Ja-
milla Marson explica 
o que as mudanças vão 

proporcionar aos clien-
tes: “O Daisho sempre 
trabalhou com muito 
compromet imento  e 
será com essa mesma 
qua l idade  e  compe-
tência que vamos para 
o nosso novo espaço. 
Foco e prioridade no 
cliente”, acrescenta.

Além do novo espa-

ço vem novidades no 
cardápio, acrescentado 
opções para o público 
vegetariano. Em breve, 
o serviço de delivery 
também estará disponí-
vel na unidade.

O horário de funcio-
namento será almoço 
de terça a sexta-feira, 
das 11h30 às 14h30. 

Aos sábados, domingos 
e feriados, das 12h às 
15h. Já o jantar funciona 
de terça a domingo, das 
18h30 às 23h. Para mais 

informações, ligue: (19) 
3801-0405.

Restaurante. O Daisho 
é reconhecido por seus 

produtos de altíssima qua-
lidade, pelo sabor único e 
genuíno e completa em 
2018, 10 anos de funcio-
namento em Indaiatuba. 
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Entrega do Troféu Frutos de Indaiá 
será em novembro
Troféu premia as melhores empresas de 2017 no dia 14 de novembro

ARQUIVO PESSOAL

A noite de premia-
ção do Frutos de 
Indaiá acontece 

no dia 14 de novembro no 
Salão Social do Clube 9 de 
Julho. O evento que é fe-
chado apenas para premia-
dos e convidados, promete 
agitar a noite de Indaiatuba 
ao som da dupla sertaneja 
Chitãozinho & Xororó.

São mais de quarenta 
anos de total dedicação à 
vida artística. Apesar de já 
colecionarem uma quanti-
dade significativa de hits ao 
longo da carreira, os irmãos 
enfatizaram a maturidade 
artística ao cativo público 
e comprovaram, mais uma 
vez, porque são constan-
temente citados como ‘re-
ferências’. E por falar em 

sucesso, eles começaram a 
colher os primeiros resulta-
dos em 1978 com 60 Dias 
Apaixonados ao conquis-
tarem o primeiro disco de 
ouro da carreira. Dois anos 
depois, triplicaram as ven-
das com Amante Amada, 

600 mil cópias, e levaram 
para casa disco duplo de 
platina. Mas foi com Fio de 
Cabelo, do álbum Somos 
Apaixonados, de 1982, que 
aconteceu, de fato, a grande 
explosão da dupla. A mú-
sica estourou nas rádios do 

Brasil e o disco alcançou o 
número de 1,5 milhão de 
cópias vendidas, tornan-
do-se um marco na carreira 
de Chitãozinho & Xororó e 
rompendo as barreiras do 
preconceito contra o gêne-
ro sertanejo. A partir daí, 

eles deixaram mais dezenas 
de clássicos na história da 
música sertaneja como, 
por exemplo, Se Deus Me 
Ouvisse (1986), Fogão de 
Lenha (1987), No Rancho 
Fundo (1989), Evidências 
e Nuvem de Lágrima (com 

Fafá de Belém) (1990), 
Brincar de Ser Feliz (1992), 
Página de Amigos (1995), 
Alô (1999), Frio da Solidão 
(com Roupa Nova, 2001), 
entre muitas outras.
Premiação. Considera-
do o principal e melhor 
evento de premiação de 
Indaiatuba, o Frutos de In-
daiá comemora em 2018 
sua 13ª edição e promete 
mais uma vez superar as 
expectativas dos premia-
dos e convidados. 

Como é o caso da em-
presa estreante, Vvidros re-
presentada pelo proprietário 
Velciano Jacundino. “Fica-
mos felizes com a indicação 
de nossa empresa e pra nós 
é satisfatório o resultado e a 
participação, pois o nome da 
empresa será divulgado e se 
tornará ainda mais conheci-
do na cidade”. 

Velciano Jacundino, da Vvidros, receberá pela primeira vez o 
Trófeu Frutos de IndaiáChitãozinho & Xororó serão atração musical do Frutos de Indaiá

DIVULGAÇÃO
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Circuito das Indústrias de Indaiatuba 
ocorre neste domingo
Thiago Henrique Moisés conseguiu contrato após vencer luta por nocaute
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Futsal Feminino busca reabilitação 
na Taça Votorantim

TAÇA VOTORANTIM

A corrida de rua homenageará o Outubro Rosa

O Circuito das In-
dústrias Indaiatu-
ba será realizado  

neste domingo, dia 30, 
e contará com provas de 
corrida de 5km e 10km e 
caminhada de 5km. A lar-
gada será às 8h, em frente 
à Prefeitura Municipal de 
Indaiatuba. O evento faz 
parte das comemorações 
do Outubro Rosa.

As inscrições gratuitas 
para o Circuito se esgota-
ram rapidamente. As três 
provas somam o total de 
1.500 inscritos. Todos os 
participantes contarão com 
hidratação durante o per-
curso e frutas na chegada.

De acordo com os res-

ponsáveis pela AERIA, os 
inscritos devem retirar seus 
kits somente amanhã, dia 
29, das 9h às 16h, no Cen-
tro de Convenções Aydil 
Bonachella, que fica na 
Rua das Primaveras, 210. 
Para isso deverão apresen-
tar documento de identi-
dade (original e cópia) e 
comprovante de inscrição. 
Não haverá entrega de kits 
no dia do evento.

O evento é uma realiza-
ção da AERIA (Associação 
dos Esportes Radicais de 
Indaiatuba) e Secretaria 
de Esportes, Lazer e Ju-
ventude do Estado de São 
Paulo, através da Lei Pau-
lista de Incentivo (LPIE), 
conta com o patrocínio da 
Tuberfil, Cobreq e Spartan 
do Brasil e apoio da Secre-

taria Municipal de Cultura 
e Secretaria Municipal de 
Esportes e da Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba.

 
Outubro Rosa. O Outu-
bro Rosa é uma campa-
nha mundial, realizada 
todos os anos no mês de 
outubro, que tem como 
objetivo conscientizar 
as mulheres sobre a im-
portância da prevenção 
e do diagnóstico precoce 
do câncer de mama, que 
tem altas chances de cura 
quando descoberto na 
fase inicial da doença. A 
história do Outubro Rosa 
está diretamente ligada à 
corrida de rua, uma vez 
que em 1990, a Fundação 
Susan G. Komen for the 
Cure distribuiu o laço cor-

-de-rosa aos participantes 
da primeira Corrida pela 
Cura, realizada em Nova 
York. “Estamos felizes de 
poder realizar esse evento 

para a cidade, em prol 
de uma causa tão nobre 
quanto à prevenção ao 
câncer de mama. Espera-
mos contribuir para a di-

vulgação de informações 
e para a conscientização 
de toda sociedade”, afir-
mou um dos responsáveis 
pela AERIA.  

A equipe de Futsal 
Feminino considerada 
uma das favoritas ao tí-
tulo da Taça Votorantim 
2018 busca sua primeira 
vitória na competição.

A equipe de Indaia-
tuba estreou com derrota 
para o Panorâmico / 
Pedra Azul e caiu para 
fase de repescagem e 
irá jogar pelas Oitavas 
de Final contra o Utopia 
de Iperó.

O jogo foi equilibra-
do no primeiro tempo, 
com maior posse de 
bola para as indaiatuba-

nas, porém, com o Pe-
dra Azul tendo chances 
mais claras de gol. Logo 
aos 2 minutos de jogo, 
Vitória abriu o placar 
para o Pedra Azul. Aos 
15 minutos Paloma em-
patou.

Na segunda etapa, 
o jogo continuou com 
as indaiatubanas domi-
nando as ações ofen-
sivas, mas com maior 
perigo e eficiência do 
Pedra Azul, que em dois 
lances seguidos, aos 
9 minutos com Julia 
e aos 10, novamente 

com Vitória, fizeram o 
decisivo placar. Mesmo 
com a forte pressão da 
equipe de Indaiatuba 
durante todo o restante 
do jogo, as comandadas 
do técnico Beto, soube-
ram segurar o precioso 
resultado.

Se por um lado as 
meninas precisam da 
vitória, por outro a sorte 
pode ajudar, visto que os 
últimos três campeões 
vieram da fase de repes-
cagem que é conhecida 
como “chave dos perde-
dores”.

Outro grande favo-
rito ao título também 
vai para fase de repes-
cagem, a equipe do Itu-
ano / Secom / Seme Itu 
estreou com um empate 
por 2x2 no dérbi de Itu 
contra o Sport Grêmio 
União. Nos pênaltis, 
acabou perdendo por 
4 a 3.

O Galo de Itu en-
frenta agora o Coringa 
/ Farmais / Epristinta 
/ P.M de São Roque 
que também perdeu na 
estreia para equipe da 
casa pelo placar de 3x2.
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Primavera vence Itararé fora de casa

Paraciclismo promove seletiva para 
Mundial de 2019
Os testes serão realizados no Velódromo da cidade
DA REDAÇÃO
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ELIANDRO FIGUEIRA PMI

Os treinamentos serão abertos para todos os atletas filiados a CBC

FUTEBOL TABELÃO
20° Campeonato Liga Reg. Aifa de Futsal
Rodada amanhã, dia 29, na Sol-Sol
Horário  Times   Divisão
12h50 Zenit Futsal x Otro Iskema          3º
13h50 Unidos da Cecap x E.C. Primavera         3º
14h40 R5 Col. Meta x Napoli/Sociapan         2º
15h30 Borussia/D. Pachelli x Clube 9 de Julho     2º
16h20 União Tribuna B x Tapiratiba/Sociapan      2º
17h10 Regatas Saltense x Palone Tintas                 2º

Rodada amanhã, dia 29, no Ginásio do Carlos Aldrovandi
Horário  Times   Divisão
12h50 Optica Sol/ Belle Brás x Celtic/P. La Conquista              3º
13h50 Projeto Restitui B x Slchake Gril/ Futshow         3º
14h40 XII Junho x União Tribuna A          1º
17h10 Cidade Nova x Invictus Futsal          3º

Rodada amanhã, dia 29 no Ginásio Municipal de Esportes 
Horário  Times         Divisão
12h50 Avante F.C x Tancredo R.C            3º
13h50 União  Z. Leste x Juventus Futsal                 3º
14h40 Sol Sol x Barcemlona Futsal           1º
15h30 Atl Oliv/Posto B.H/C.Carnes Lorenzo x Schalke G./Tam. Tintas                1º
16h20 ML. Inf. Drog Unifarma x Sem Chance             1º

A Prefei tura  de 
Indaiatuba está 
com uma parcei-

ra com a Confederação 
Brasileira de Ciclismo 
para realização de dois 
períodos de treinamentos 
direcionados especifica-
mente aos paratletas das 
classes C e B (Tandem), 
no Velódromo Joaraci 
Mariano de Barros, lo-
calizado na Rua Miguel 
Domingues, Jardim Re-
gina.

Os treinamentos serão 
abertos para todos os 
atletas filiados a CBC e 

será utilizado como se-
letiva para formação da 
Seleção Brasileira que irá 
disputar o Campeonato 
Mundial de Paraciclismo 
de Pista 2019, em março, 
na cidade de Apeldoorn, 
na Holanda.

Ainda a Administra-
ção Municipal irá dis-
ponibiliza alojamentos 
para os atletas no próprio 
velódromo. A programa-
ção será dividida em duas 
etapas e terá a supervisão 
dos técnicos Claudio Die-
gues e Armando Camargo 
Filho (Piá). Os nomes dos 
convocados serão divul-
gados no fim do segundo 
período de treinos.

Durante os testes, os 
atletas serão responsáveis 
pela alimentação, deslo-
camento e equipamentos 

pessoais. O primeiro en-
contro está marcado para 
acontecer entre os dias 12 
e 14 de outubro.

Dia 12/10/2018 
Sexta-feira 
08h as 12h – Chegada
15h – Reunião de boas vindas 
16h as 19h – Treinamento
Dia 13/10/2018 
Sábado 
08h as 11h – Treinamento
16 as 19h – Treinamento
Dia 14/10/2018
Domingo 
08h as 11h – Treinamento
13h – Retorno

No último domingo, dia 
23, o Primavera enfrentou o 
Itararé na casa do adversá-
rio pela penúltima rodada 
da terceira fase do Campeo-
nato Paulista e venceu pelo 
placar de 3x1, eliminando 
o Itararé .

O início de partida foi 
bastante equilibrado, mas 
teve ligeiro domínio itara-
reense. Aos 18 minutos, 
Lucas Lourenço arriscou de 
longe e levou muito perigo, 
quase abrindo o placar para 
o Itararé. Pouco depois, aos 
26, resposta dos visitantes. 
China aproveitou contra-a-

taque e, de letra, anotou um 
golaço, abrindo o placar.

No lance seguinte, o 
empate da Caçula por pou-
co não saiu. Após jogada de 
Éder, a bola chegou em Tu-
barão. Ele bateu firme, mas 
para fora. O Fantasma da 
Ituana desperdiçou alguns 
contragolpes interessantes 
e ficou perto de pagar o 
preço. Aos 40, Rodrigo 
Pelé obrigou o goleiro in-
daiatubano Felipe a fazer 
bela defesa.

Precisando da vitória, 
a Itararé partiu para cima 
desde os primeiros instantes 

do segundo tempo. Aos 18 
minutos, Felipe fez defesa 
sensacional, com a pontinha 
dos dedos. Rodrigo Pelé fez 
o desvio, Maicon finalizou 
e parou na muralha indaia-
tubana. Após batida de 
escanteio, a arbitragem as-
sinalou penalidade máxima 
para os donos da casa. Na 
batida, João Lucas deixou 
tudo igual.

Com muita categoria, 
apenas deslocou o arquei-
ro adversário. O empate, 
porém, ficou pouco tempo 
no placar. Aos 25, China 
recebeu metida de bola, 

ficou de frente à meta e es-
tufou as redes itarareenses. 
Na reta final, os mandantes 
tentaram, mas não conse-
guiram evitar a eliminação. 
Para piorar, ainda tomaram 
o terceiro, com gol contra 
de Murilo.

Todos os jogos da 6ª e 
última rodada das Tercei-
ra Fase serão disputados 
no sábado. Às 15 horas o 
Primavera recebe a equipe 
do Paulista em Indaiatuba, 
o jogo é de extrema impor-
tância, pois se o fantasma 
ganhar, carimba a vaga para 
semifinal.

Atleta de Indaiatuba fica em 3º Lugar do Sul Americano
FISICULTURISMO

A atleta de fisicultu-
rismo, Daniela Milani, 
levou o nome de Indaia-
tuba ao pódio do Campe-
onato Sul Americano que 
aconteceu em Curitiba no 

dia 9 de setembro. 
Daniela conquistou 

a terceira colocação e 
para comemorar o tí-
tulo fez uma visita ao 
prefeito de Indaiatuba, 

Nilson Gaspar (MDB). 
A atleta também é 

Campeã Paulista 2018; 
Vice-Campeã Brasileira 
2018; Campeã da Copa Sul 
Sudeste 2017 e 4º colocada 

no Campeonato Muscle 
Contest Internacional 2018 
Master e por altura.

O Esporte. Fisiculturis-
mo ou culturismo é o uso 

de exercícios de resis-
tência progressiva para 
controlar e desenvolver os 
músculos do corpo, a me-
lhor formação muscular. 
A disputa ocorre em 

apresentações coletivas 
ou individuais, de com-
paração e os critérios 
são: volume, simetria, 
proporção e definição 
muscular.

PROGRAMAÇÃO 
DA 1ª ETAPA:

Os atletas interessados 
em participar do treina-
mento seletivo deverão 
encaminhar e-mail para 

renan@cbc.esp.br, con-
firmando a participação 
e solicitando a reserva de 
alojamento, até as 18h do 
dia 05 de outubro de 2018.
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Guarda Civil apoia Polícia Rodoviária 
Federal na Operação Nepsis
Suspeito procurado foi detido na manhã o último sábado em Indaiatuba
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APREENSÃO
Indivíduo é preso com cocaína

No sábado, dia 
22, a Polícia Ro-
doviária Federal 

deflagrou uma operação 
para cumprir 40 man-
dados de prisão contra 
suspeitos de facilitação 
de contrabando. A "Ope-
ração Nepsis" tem como 
objetivo prender suspeitos 
de envolvimento com 
uma quadrilha de contra-
bandistas de cigarro.

Segundo as investi-
gações, os contrabandis-
tas atuavam entre Ponta 
Porã e São Paulo, com 
ramificações em Minas 

Gerais e Goiás. A in-
vestigação, que durou 
alguns meses, conseguiu 
identificar os envolvidos, 
o volume de mercadoria 
transportada e apontar os 
principias integrantes da 
quadrilha, que agiam na 
rota do contrabando.

Um dos suspeitos 
foi preso na cidade de 
Indaiatuba. Após obter 
informações de que o 
suspeito estava na ci-
dade, agentes da Polí-
cia Rodoviária Federal 
compareceram ao COI 
(Centro de Operações e 
Inteligência), onde soli-
citaram apoio da Guarda 
Civil no monitoramento 

do veículo do suspeito.
Assim que o veículo 

passou por uma área mo-
nitorada, os operadores 
do COADE (Centro de 
Operações, Atendimento 
e Despacho) foram infor-
mados, e comunicaram 
às viaturas que estavam 
em patrulhamento.

O suspeito foi aborda-
do na Avenida Bernardi-
no Bonavita, pela viatura 
002 da Guarda Civil, e 
posteriormente condu-
zido até a Delegacia de 
Polícia, onde a Polícia 
Rodoviária Federal este-
ve presente e conduziu o 
suspeito até a Delegacia 
da Polícia Federal.

Operação Nepsis. Nep-
sis é um termo grego 
que significa vigilância 
interior, estado mental de 

atenção plena, sobriedade. 
É cuidar da inteligência, 
aprender a viver do es-
tritamente necessário.A 

operação foi nomeada 
Nepsis em alusão à vi-
gilância necessária para 
se combater a corrupção.

Um dos suspeitos da Operação Nepsis foi preso em Indaiatuba

ROUBO
Equipes da Romi localizam produtos 
furtados e prende criminoso

No sábado (22), durante o patrulhamento 
pelo Jardim Califórnia, ao passar pela Rua 
Melvin Jones, os Guardas Civis da viatura 
092, Wilson e Fernando, prenderem um in-
divíduo envolvido com o tráfico de drogas. 
Ao passar em frente de uma residência, 
um indivíduo que estava saindo, ao ver a 
viatura, saiu correndo com sua bicicleta, 
o que levantou suspeita. Imediatamente os 
Guardas Civis foram atrás do suspeito, que 
continuou correndo por vários quarteirões, 

até finalmente ser detido.
Na casa do indivíduo, os Guardas locali-

zaram 2635 tubetes de cocaína, 318 porções 
de maconha, duas balanças de precisão e 
diversos objetos sem nota, que W.F. disse 
receber como pagamento em troca da droga.

Diante dos fatos, tudo foi conduzido até 
a Delegacia de Polícia, onde o Delegado de 
plantão determinou a apreensão de tudo e a 
prisão em flagrante delito de W.F. pelo crime 
de tráfico de drogas.

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

Guardas localizaram 2635 
tubetes de cocaína, 318 
porções de maconha e 

duas balanças de precisão

Na tarde desta quin-
ta-feira, dia 20, a Guarda 
Civil recebeu informações 
sobre o possível autor de 
um furto ocorrido no dia 
14. Imediatamente a equipe 
de Romi foi até o local in-
formado, e logrou êxito em 
localizar E.G. Questionado 
pelos Guardas, o suspeito 
confessou ter realizado o 

furto, disse que o outro 
indivíduo que participou 
do crime era seu amigo 
G.A.B., e parte do material 
furtado estava na casa dele.

A equipe deslocou-se 
até a casa de G.A.B. e foi 
recebida por sua mãe, que 
após tomar ciência dos fa-
tos, entregou aos Guardas 
uma mochila com parte dos 

produtos furtados. Ela infor-
mou que seu filho deixou os 
produtos para ela vender, 
porém, não fez a venda de 
nenhum deles. Durante o 
trajeto até a Delegacia de 
Polícia, G.A.B. ligou para 
sua mãe, avisando que iria 
apresentar-se na Delegacia 
por meios próprios.

Na Delegacia de Po-
lícia, após pesquisa, foi 
constatado que G.A.B. 
estava na condição de 
procurado da justiça.

Diante da situação, o 
Delegado determinou a 
prisão de G.A.B. que estava 
na condição de procurado, e 
o indiciamento de G.A.B. e 
de E.G. pelo crime de furto.

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

Produtos estavam 
escondidos na 
casa do suspeito
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Indaiatuba recebe Mostra 
de Dança do Programa 
Qualificação de Artes
Evento conta com diversas apresentações de dança e espetáculos
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RODRIGO CAMPOS

Horóscopo de 28/09 a 04/10 
Por Alex Costa Guimarães

O ariano estará planejando mais as coisas, Tenderá 
a se relacionar mais intensamente com diversos tipos de 
pessoas. Na construção de seus planos, pode ficar mais 
explosivo e impulsivo do que antes, e isso pode levar a um 
maior risco de sofrer acidentes ou passar por uma cirurgia. 

O taurino pode ter que lidar com dificuldades na saúde 
de seu parceiro (seja conjugal ou social) precisando de sua 
estabilidade e firmeza. Força, firmeza e estabilidade devem 
ser aplicados nos seus relacionamentos. Familiares podem 
estar com saúde um pouco fraca. É importante saber orga-
nizar como encerrar uma etapa em sua vida.

O geminiano entra agora em uma fase de muita alegria 
e prazer, sua mente estará muito galanteadora, e estará 
expressando seus pensamentos e ideias de forma eficaz. 
Apesar disso, não é uma fase boa para lidar com os senti-
mentos, tenderá a ficar mais ressentindo e levar as coisas a 
sério. Aprenda a deixar seus sentimentos serem renovados.

O canceriano enfrenta mudanças em sua vida profis-
sional que de uma forma ou de outra estará relacionado com 
as amizades, seus projetos de vida, seu futuro, ou mesmo, 
seus anseios. Suas dificuldades estarão temporariamente 
relacionadas com sua familia ou parentes, com risco de 
discussão dentro de casa. 

O leonino tem a chance de conhecer alguém que vem 
de longe ou que mora longe, ou que seja estrangeiro. Essa 
pessoa trará uma possibilidade de compreensão e união 
dentro da vida do nativo. 

O virginiano recebe induções para focar em seus valores 
pessoais, em sua maneira de batalhar pela vida, e como ganha 
seu sustento diário. As dificuldades nesse momeonto estarão 
nesse setor de sua vida. Portanto cuidado com os gastos. É 
importante lidar com os ganhos que sua vida profissional 
estará trazendo.   

O libriano tem momentos interessantes, por estes 
dias, para planejar novas possibilidades em sua vida. As 
amizades mostram novos caminhos, sua filosofia de vida 
trará mais entendimento de suas dificuldades pessoais. 
Estrangeiros ou pessoas que vem de longe podem trazer 
novidades interessantes.

Esse ano, o inferno astral do escorpiano estará 
permitindo ver que muitas vezes seus desejos precisam 
ser redirecionados ou modificados a motivação deles 
para que atinja a verdadeira meta. Ser extremista será 
dificil, pode fazer com que amigos fiquem contra você.

O Sagitariano pode passar por situações para 
aprender a diminuir seus excessos. Pode ser que 
sua maneira de se expressar, sem diplomacia, venha 
causar dificuldades nas diverss relações. Financei-
ramente, continua a possibilidade ocorrerem fortes 
mudanças nos seus valores pessoais.

O capricorniano pode passar por um período intenso 
de planejamento de seus gastos, de seus projetos de 
como aplicar e como lidar com seus ganhos pessoais. 
Sua familia influencia positiva ou negativamente seus 
ganhos ou gastos, ou possibilidades de melhorar suas 
finanças.

O aquariano volta a ter controle de sua mente 
e de seus pensamentos. Continuam as induções que 
prometem (de acordo com o esforço do nativo) de ter 
oportunidades de modificar situações que trouxeram 
dificuldades. É hora de fazer uma atividade física, 
melhorar sua alimentação, trabalhar a respiração.

O pisciano continua em uma fase onde seus 
ganhos e gastos devem ser bem administrados. Pode 
estar com sua mente divagando muito e focada em 
recordações. Sua intimidade está sendo reformada. 
Dificuldades nos relacionamentos podem ocorrer 
nessa fase.

4º Mostra de Dança foi anunciada em coletiva de imprensa na manhã de ontem

Galpão 1 comemora 30 anos com apresentações
DANÇA

Teve início na noi-
te de ontem, dia 
27, a 4ª Mostra 

de Dança do Programa 
Qualificação de Artes. O 
evento segue até domin-
go, dia 30, com entrada 
gratuita e conta com 
diversas apresentações 
de dança e espetáculos. 
O evento vai receber jo-
vens de diversas cidades 
do estado de São Paulo, 
que irão se apresentar 
com diferentes formas 
de dança e música.

Quem abriu os tra-
balhos foi o grupo de 
Indaiatuba Lagartera com 
o espetáculo “Fulôs- tal 
e qual” que é o primeiro 
espetáculo do capítulo do 
sonho de Lee Honda e Mi-
guelita Miguel. Junto com 
artistas convidados a peça 
trouxe ao público presente 
o intenso e visceral uni-
verso feminino, criando 

uma experiência corporal 
e musical, misturando a 
ancestralidade africana, 
o coco de roda, os ritmos 
flamencos e uma pitada de 
música eletrônica.

A secretária da Cultu-
ra, Tânia Castanho Fer-
reira, em coletiva de im-
prensa realizada na ma-
nhã de ontem agradeceu 
a oportunidade da cidade 
receber pela segunda vez 
esse grande evento. “A 
Mostra de Dança é de 
grande importância, e 

espero que a tenha dias 
com grandes atrações e 
que as pessoas possam 
participar e prestigiar”.

O objetivo da 4ª Mos-
tra de Dança é promover 
o bem-estar-social das 
pessoas através da cul-
tura, que atualmente está 
ficando de lado no país 
pelo motivo da grave cri-
se política e econômica.

O Programa de Qua-
lificação em Artes é um 
programa de formação, 
voltado para orientação 

artística de grupos de te-
atro e de dança instalados 
no interior, litoral e na 
região metropolitana de 
São Paulo. O foco é na 
ampliação de repertório, 
criação, experimentação 
e aperfeiçoamento artís-
tico, descentralizando os 
polos culturais do estado.

Os interessados em 
participar do programa 
devem se cadastrar no 
site: www.oficinascultu-
rais.org.br/projeto-qua-
lificação-em-artes.

O Galpão 1 comemo-
ra 30 anos com grandes 
apresentações no domin-
go, dia 30, às 18 horas, na 
Sala Acrísio de Camargo, 
no Ciaei (Centro Integra-
do de Apoio à Educação). 
Os ingressos podem ser 
adquiridos antecipada-
mente na secretaria da 
Galpão 1, na rua 9 de Ju-
lho, 410, no valor de R$ 
25. No dia do evento, os 

ingressos estarão à venda 
por R$ 50, na bilheteria 
do Ciaei. Informações 
pelo telefone (19) 3875-
6887.

A GALA – 30 anos de 
Galpão 1, reúne diversos 
trabalhos da coreógrafa 
e diretora artística, Erika 
Novachi, e apresenta a 
diversidade de estilos da 
escola. A comemoração 
conta a volta da Erika 

aos palcos. “Estou muito 
ansiosa e feliz para esta 
comemoração com mais 
de 200 bailarinos no pal-
co para comemorar os 30 
anos da Galpão 1”, fala a 
diretora artística.  

No palco o público 
assistirá trabalhos de 
jazz, balé clássico, hip 
hop e dança contempo-
rânea, com coreografias 
de Erika Novachi, Ruben 

Terranova, Erika Pena, 
Fabiano Lima, Mary 
Santos, Natália Tiso e 
Clayton Sia nos estilos 
de jazz, balé clássico, 
hip hop e dança con-
temporânea. “Esta noite 
reúne importantes e atu-
ais trabalhos da escola 
que mostram um pouco 
da nossa pluralidade de 
estilos e, sobretudo, de 
linguagem”, fala Erika.
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SEGURANÇA EM CONTA
Honda CB Twister 2019 ganha freios combinados na versão 
de entrada e configuração com ABS tem redução de preço

FOTO: DIVULGAÇÃO 

POR ALDO TIZZIANI
Do Minuto Motor 
Especial para a 
Agência AutoMotrix

Em sua linha 2019, 
a naked Honda CB 
250F Twister traz 

novidades interessantes. 
Passa a contar com siste-
ma de freios combinados 
(CBS – Combined Brake 
System) em sua versão de 
entrada, que aumentam a 
segurança na pilotagem, 
principalmente para moto-
ciclistas com pouca expe-
riência. Outras inovações 
ficam por conta do design 
renovado e novas cores – 
destaque para o exclusivo 
laranja na versão ABS –, 
iluminação de leds e painel 
100% digital. Os preços 
agora variam de R$ 13.990 
(CBS) a R$ 14.990 (ABS), 
base Estado de São Paulo. 
Ou seja, apesar de ter rece-
bido os freios combinados, 
o valor da versão de entrada 
permaneceu o mesmo. Já 
na topo de linha, com freios 
com ABS, o preço final 
foi reduzido em mais de 

R$ 500. A Honda explica 
que adotou a nova política 
de preços em função do 
aumento da produção e, 
consequente, incremento 
nas vendas. Com maior 
volume, o preço da versão 
com ABS ficou menor.

Na nova Twister, os 
motociclistas iniciantes 
têm no sistema de frena-
gem CBS um real facili-
tador de paradas seguras 
e em espaços mais curtos. 
O CBS corrige a falta de 
informação e os maus há-
bitos de frenagem, que 
privilegiam o uso do freio 
traseiro em detrimento do 
dianteiro, invertendo assim 
a correta prioridade de uso. 
Já na versão topo de linha, 
a Twister 250 conta o siste-
ma de freios ABS. O prin-
cípio de funcionamento é 
o de impedir o travamento 
das rodas em qualquer 
condição, mantendo o má-
ximo de poder de frena-
gem sem que isso resulte 
em travamento e perda de 
aderência dos pneus com o 
solo. Detalhe: a moto conta 
com pneus radiais e com 
medidas 110/70 – 17 na 

dianteira e 140/70 – 17 na 
traseira. Outro diferencial 
do conjunto de suspensão 
é o uso de amortecedor hi-
dráulico traseiro com duas 
molas, solução apresentada 
desde seu lançamento.

Para atrair um público 
mais jovem, a CB Twister 
recebeu conjunto traseiro 
com lanterna e piscas “full 
leds” e painel “black-out”. 
Na versão 2019, foram in-
troduzidos no computador 
de bordo dados sobre con-
sumo médio e instantâneo. 
Infelizmente, a Honda não 
inseriu no painel um indi-
cador de marchas, bastante 
útil para os iniciantes no 
mundo das motos.

A CB Twister está equi-
pada com motor monoci-
líndrico, quatro tempos, ar-
refecido a ar de 249,5 cm3, 
com comando de válvulas 
simples no cabeçote (OHC 
– Overhead Camshaft) 
de quatro válvulas e ali-
mentado pela injeção ele-
trônica de combustível 
PGM-Fi (Programmed 
Fuel Injection). Com tec-
nologia bicombustível, o 
propulsor oferece potência 

máxima de 22,4 cavalos a 
7.500 rpm e 2,24 kgfm a 6 
mil giros abastecido com 
gasolina. Com o combus-
tível vegetal, a potência 
é de 22,6 cavalos a 7.500 
rpm, com torque de 2,28 
kgf.m a 6.000 giros. Com 
a atualização do modelo, a 
Honda poderia ter mudado 
também o escapamento 
por um com desenho mais 
moderno, talvez seguindo 
o mesmo padrão usado na 
linha CB 500 (pentagonal). 

A CB Twister ABS, na 
exclusiva cor laranja, se 
destaca pelas rodas na mes-
ma tonalidade, que remete 
à RC 213V pilotada pelo 
campeão Marc Márquez, 
atual líder do Mundial de 
Motovelocidade, categoria 
MotoGP. A CB Twister 
vermelha pode ser esco-
lhida com freios ABS ou 
CBS, enquanto as versões 
prata metálico e branco 
vêm exclusivamente no 
modelo de entrada. Para 
a nova Twister, a Honda 
oferece ainda três anos de 
garantia sem limite de qui-
lometragem e sete trocas 
de óleo.

Na prática, como funcionam os freios combinados? Ao 
pressionar o pedal, parte da força de frenagem é enviada 
ao disco dianteiro. De forma mais técnica, a moto trabalha 
com dois circuitos hidráulicos, um exclusivo para o freio 
dianteiro. O segundo circuito é duplo e ligado ao pedal de 
freio. Ou seja, ele manda a pressão hidráulica atuar nos 
discos traseiro e dianteiro. Com uma segunda mangueira, 
o sistema CBS atua no cáliper, que aciona apenas o pistão 
central (dos três que “mordem” o disco) do disco dianteiro. 
Para uma frenagem ainda mais eficiente, a dica é acionar 
os dois comandos – pedal e manete. Assim, a redução da 
velocidade se dará de forma mais homogênea e segura, em 
espaços menores e com maior controle da moto. Tudo em 
nome da segurança. O motor monocilíndrico da pequena 
naked da Honda entrega força e potência de forma linear. 
Em função de sua arquitetura e menor número de peças, a 
vibração é quase zero. Porém, o que impressiona mesmo 
é seu desempenho, principalmente em baixos e médios 
giros, dando bastante agilidade ao modelo em perímetro 
urbano, no qual o torque é usado com mais ênfase. Para 
ajudar nesse trabalho, a Twister tem seu motor acoplado 
ao câmbio de 6 velocidades, com engates suaves e pre-
cisos, muito útil para ciclos urbanos.

Na estrada, com a última marcha engatada e rotação na 
casa dos 5 mil giros, a nova Twister atinge 105 km/h ainda 
tem fôlego para alcançar maior velocidade. Mas para ganhar 
mais segurança em uma ultrapassagem, vale a redução de 
marcha e um giro mais vigoroso no acelerador. Dessa for-
ma, a retomada se dará de forma mais eficiente.  Segundo 
dados do Instituto de Tecnologia Mauá, a CB 250F Twister 
chega a 136 km/h. Mas o destaque desse monocilíndrico 
de 250cc é sua economia. Faz mais de 35 quilômetros com 
um litro de gasolina. Em função de seu tanque de combus-
tível de 16,5 litros, a Twister 209 pode levar de São Paulo 
até o Rio de Janeiro ou Curitiba sem reabastecimento. O 
conjunto de suspensão é outro destaque, principalmente 
pela utilização de amortecedor hidráulico traseiro com 
duas molas. Essa opção contribui para transmitir maior 
nível de conforto, estabilidade e absorção de impactos. 
Dotadas de especificações diferentes quanto à rigidez, 
as molas cumprem tarefas distintas: a maior destina-se 
a absorção das irregularidades de maior amplitude. Já 
a menor visa a oferecer maior conforto e possibilidade 
de manter o pneu em constante contato com o solo. No 
quesito ciclística, o resultado e altamente positivo: a 
moto freia bem e, seja no asfalto esburacado e em pisos 
irregulares e com desníveis, como nas nossas estradas, 
o conjunto de suspensões não chega ao fim do curso, 
mostrando tudo seu comprometimento com a segurança 
e o equilíbrio do conjunto.

A escolha do pneu Diablo Rosso II, da Pirelli, para equi-
par a Twister ajudou no desempenho dinâmico da moto e 
também na absorção de impactos com o piso. Em função de 
sua construção, o pneu tem excelente aderência em piso seco 
e no molhado e oferece bom nível de segurança nas curvas.

IMPRESSÕES AO PILOTAR

Parada Certa
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A Mercedes revelou na Alemanha o novo Merce-
des-AMG A35, hatch pra lá de invocado que assume 
a posição de esportivo de entrada da marca. Debaixo 
do capô, ruge o motor 2.0 turbo de 306 cavalos de 
potência e 40,7 kgfm de torque, cuja força é distribu-
ída pelas quatro rodas por um câmbio automatizado 
de dupla embreagem e 7 marchas. Com isso, o fo-
guetinho acelera de zero a 100 km/h em apenas 4,7 
segundos e atinge velocidade máxima de 250 km/h, 
limitada eletronicamente. O motorista pode escolher, 
entre cinco modos de condução, aquele que mais se 
adequa ao seu estilo de pilotagem, e os freios redi-

mensionados permitem parar tão rapidamente quanto 
acelera. O visual diferenciado traz grandes entradas 
de ar dianteiras, aerofólio traseiro, saída dupla de 
escapamento e rodas de 18 polegadas. O interior traz 
acabamento refinado que combina couro e texturas 
metálicas, bancos esportivos em formato de concha 
e painel com duas telas LCD, para os instrumentos 
e para a central multimídia. A primeira aparição do 
Mercedes-AMG A35 em solo brasileiro acontece no 
Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, em 
novembro, e o começo das vendas estão previstas para 
o primeiro semestre de 2019.

O exclusivíssimo McLaren Senna será uma das 
grandes estrelas do Salão Internacional do Automó-
vel de São Paulo, em novembro. Serão produzidas 
apenas 500 unidades do superesportivo, sendo que 
apenas três serão vendidas no Brasil, aos felizardos 
que puderem pagar os R$ 8 milhões cobrados para 
cada exemplar. Construído em fibra de carbono, 
como os carros de competição, e com visual mais 
que arrojado, o McLaren Senna é equipado com um 
motor 4.0 V8 biturbo de 800 cavalos de potência e 

81,6 kgfm de torque, acoplado a uma transmissão 
automática de dupla embreagem e 7 marchas. O 
bólido acelera de zero a 100 km/h em apenas 2,7 
segundos e atinge velocidade máxima de 340 km/h. 
O aerofólio traseiro é ajustável eletronicamente e a 
suspensão ativa “lê” o asfalto que vem pela frente 
e ajusta a altura do carro conforme os possíveis 
desníveis do chão. Outra atração do estande da 
McLaren no Salão será o MP4/5B, pilotado por 
Ayrton Senna na temporada de 1990 da Fórmula-1.

A Mitsubishi apresentou a linha 2019 do cros-
sover ASX, que ganhou uma frente redesenhada e 
ficou R$ 1 mil mais caro. A grade adota um filete 
horizontal cromado e o para-choque tem uma nova 
padronização para a grade da entrada de ar e um novo 
conjunto óptico auxiliar, que engloba a luz de neblina 
e o farol auxiliar. A traseira ganhou um para-choque 
com desenho mais esportivo e um filete cromado 
na tampa do porta-malas. A lista de equipamentos 
disponíveis segue bem completa, incluindo sensor 
de chuva, acendimento automático dos faróis, partida 
do motor por botão, chave com controle remoto, teto 

panorâmico de vidro, faróis de xenônio com regula-
gem automática, sistemas de controles de tração e 
estabilidade, assistente para arrancadas em subidas 
e central multimídia com tela de 6,75 polegadas com 
conexões Apple CarPlay e Android Auto. O conjunto 
mecânico permanece inalterado, com motor 2.0 flex 
de 170 cavalos e torque de 23 kgfm, acoplado a um 
câmbio automático do tipo CVT. O preço sugerido 
é de R$ 104.990 para a configuração de entrada com 
tração dianteira, R$ 121.990 para a versão com tração 
nas quatro rodas e R$ 130.990 para a que acrescenta 
teto solar e faróis de xenônio.

POR MARCELO QUEIROZ - Agência AutoMotrix FOTOS: DIVULGAÇÃO 
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Raissa, Albert, Ana Paula, Emily e Fabio da UpTime

Técnica de segurança do trabalho Ana Roberta realizando o treinamento de CIPA 
PARA DESIGNADO

Confraternização da equipe Odonto Company Indaiatuba
Adriano da Mega Air System fazendo uma visita a 
Barbearia Cartola, com os profissionais Jean e Renato

Felipe no Cintra Restaurante

Tercilia e João Fiano, Milena e Claudemir da Mercantil Seguros

A querida amiga e cliente Rosimeire Trevizan sempre muito 
simpática no atendimento dos seus clientes e parceiros. Faça 
uma visita e conheça seu magnífico trabalho Av. Conceição 2546

Ricardo e Frank almoçando no Grenelle Gastropub

Cintia Almeida representante da Special Dog, Ração  
Super Premium que você encontra com excelente 
preço apenas na Agrococ. Vá conferir!

Equipe super atenciosa do Gás Conceição com entrega 
rápida e preço justo. Disk entrega 3834-1726
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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

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!

Na tarde do dia 22/09, aconteceu o jogo da semi-final da Taça Tupi, no campo oficial de Rugby de 
Indaiatuba, onde se embateram, nossos meninos do Tornados versus os meninos do Joaca/ SC, de onde 
o Tornados se saiu vencedor em um score de 30 para nós e 19 para o Joaca. AVANTI TORNADOS, e 
vamos para a final do brasileiro B.Em atenção ao Setembro Amarelo, Mês de 

prevenção ao suicídio, aconteceu no Rotaract 
Indaiatuba, na noite de 22/09, a palestra sobre  
conscientização sobre o suicídio, proferida por 
Afonso Linder, seguidas de mais atividades

Fabiana Hempke da By Faby Modas e Mônica receberam 
do Mais Expressão um delicioso bolo da Bolo da Madre, 
onde você encontra uma variedade incrível em sabores. Vá 
até a loja para conferir todas as novidades desta estação

1 - Abertura Da Reunião Pelo Presidente Renato 
Rezende, Com Saudação Ao Pavilhão Nacional; 2 - 
Reflexão Da Noite Com A Companheira Alair Lelli; 3 - 
Protocolo Da Noite Com O Companheiro José Rebelo; 
4 - Informe De Secretaria Com O Companheira Antônio 
Sérgio Que Falará Sobre O Projeto Do Replantio Das 
Árvores Na Represa Do Mirim Onde Antes Tivemos 
Um Ótima Recepção Com Um Saboroso Café Da 
Manhã E A Palestra Do Engenheiro Agrônomo João 
Demarchi. Após A Palestra Fomos Conhecer O 
Desenvolvimento Das Árvores Que Plantamos No 
Ano Passado E Depois Fomos Ao Local De Plantio 
Das 200 Mudas De Árvores, Onde O Pessoal Da Saae

Em 22 de julho de 2017, o amigo muito querido, Tom 
Caratê casou-se com seu querido e amado Alexandro 
Jesus Anjos, em uma linda cerimônia, cercado pelos 
familiares e amigos mais queridos, Agora estão 
comemorando seu primeiro ano de casados, e de 
uma felicidades duradoura. Parabéns meninos por 
este primeiro ano de felicidades, feliz Bodas de Papel!

Em um trabalho conjunto entre os clubes de Rotary de 
Indaiatuba, o R. Indaiatuba, o R. Votura, o R. Cocaes, o R. 
Inspiração, o E-Club dist. 4310, o Rotaract, o Interact e o 
Rotary Kids, num projeto de restauração ecológica, onde 
tudo começou no Museu da Água de Indaiatuba, com um 
Coffee break, seguido de uma palestra sobre restauração  
ecológica  e a manutenção  dos plantios, com o engenheiro  
João  Dermarchi do Comitê  das bacias  hidrográficas dos 
rios Piracicaba, Capivari  e Jundiaí. Após,  todos foram  
para a represa do Mirim para fazer uma vistoria monitorada 
do plantio de 2017 e também  plantar mais 200 mudas 
de árvores.  Todo esse  trabalho  teve  acompanhamento 
dos funcionários do SAAE
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Adelaide Decorações

Duas 
Rodas

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

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. 

O Dia das 
Crianças se 
aproxima e 
a loja conta 
com Bicicletas 
e acessórios 
para todas 
as idades. 
Isso e muito 
mais você 
encontra na 
Duas Rodas. 
Av. Presidente 
Kennedy, 624 
- Fone: 3875-
0269

SÁBADO, dia 29 é dia de nhoque no Grenelle! Já ouviu falar na 
tradição do Nhoque da Fortuna? É uma “simpatia” bem conhecida no 
Brasil, garante que, quem comer em pé as sete primeiras unidades 
de um nhoque no dia 29, pode fazer um pedido para cada uma 
delas. Para que o desejo se realize, você deve colocar uma nota 
ou moeda, de qualquer valor embaixo do prato. Que tal usar seus 
7 pedidos e ainda saborear um delicioso prato conosco no almoço 
de sábado? Além dos pratos com nhoque que já ten no cardápio, 
o Grebnelle sugere outras 3 opções de dar água na boca:

- Nhoque de batata ao molho branco com medalhão de mignon.
- Nhoque de batata ao sugo com filé à milanesa.
- Nhoque de mandioquinha à bolonhesa.

Marque a família e os amigos e vá se deliciar com essa tradição! 
Todas as massas são caseiras e fresquinhas, do jeito que amamos. 
Avenida Conceição, 250 - Fone: 3834-4802. Bom demais!

Escola Automotiva

A Escola Automotiva está com matrículas abertas para manhã e 
tarde. 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 orçamento sem compromisso. Ligue 3894-4632 /  
9.9763-2829. Você vai adorar!

A A Nova Loja está fazendo o maior sucesso com a 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.

Bernardo do proprietário Eloy após consulta na 
Clínica Bicho Amigo

Casamento de Josiane. É a A Nova Loja homenageando 
sua cliente

Felipe e Gabriel da Indaiá Pescados, comemoram com 
muita diversão o aniversario do amigo Bruno, com 
churrasco e um delicioso pintado na brasa diretamente da 
sua loja, onde você encontra os melhores e mais frescos 
frutos do mar. Confira R. Bernardino Bonavita, 930

Benedito, Roberto, Fabio e Marcos

Claudio, Daniel, Rudinei, Antonela e Patricia

Marcelo, Guilherme e Bruno

Marcio, Milena com seu filho Mateus conferindo os 
excelentes produtos do Jóia Produtos Naturais
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No último dia 26-09 as empresas André Manzano Design, 
Studio Lumiére, Casa Nossa Interiores, Yes consultoria 
Imobiliária e a In Foco situadas no Espaço Comercial 
realizaram o Vernissage Arte + Design , uma noite de 
exposição de artes que contou com os expositores 
Elisabete Camargo, Mario Dino, Patricia Mota e Wilson 
Santos, Na foto Cecilia Manzano e André Manzano.

O Dia da Noiva é um dia mágico, onde tudo se realiza. Tiago 
Costa pode fazer parte desse dia e torná-lo ainda mais perfeito, 
Agende um horário com ele e se surpreenda. Tel. (19) 2516-6869.

Equipe da Organização do Evento The Beetles One 
Beneficente, que aconteceu no dia 16/09 , um Evento em prol 
da Comunidade do Farol Centro de acolhimento ao morador 
de rua e do Espaço Social Pitágoras.

No dia 06 de setembro o Empório Gourmet Santa Fé Inaugurou 
em Itaici e contou com a presença e amigos e clientes.Equipe RBC Transportes em mais um dia de Trabalho.

Wagner Br i to ,  T iago Costa,  Jaquel ine Butzke, 
cerimonialista Ivanilde Reis, Edilaine Melo e Maicon 
Silva no Editorial de Noivas gravado no Lago Esmeralda.

Aconteceu no dia 15-09 a Oficina Literária dos Alunos 
do CNA, os alunos trabalharam durante o ano nesse 
lindo projeto onde cada aluno escreveu seu próprio 
livro, na foto Silmara (coordenadora pedagógica), Carol 
(consultora comercial), Marina (professora) e Thais 
(secretária), Parabéns pelo lindo trabalho.

A Pizzaria Torrelaguna tem uma equipe atenciosa e pizzas 
maravilhosas, você precisa conhecer fica na Avenida Cel. Antonio 
Estanislau do Amaral,587, Itaici, Na foto Deusa e Regiane.Equipe da GT Reparos Automotivos

Monique e Renan, da Florenzza Móveis e Decoração, se 
casaram no último dia 22 na Igreja Presbiteriana Independente 
e recepcionaram familiares e amigos no Esplanada Eventos
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

ref. site 195791 - Spazio Illuminare - 1 dor-
mt/ sala/ coz planej/ lavand/ 1 gar coberta 
R$750.00 + Cond + IPTU

ref. site 981002 - Centro - 80 m² / 3 salas / 2 wc / 
R$1.180,00 Isento IPTU

ref. site 360002 - Spazzio Illuminare - 3 dormt/ 1 suíte / sala 
2 amb/ cozinha planej/ lavand/ wc / 1 gar R$220.000,00

ref. site 657761 – Jd. do Valle-  3 dorm.(suite) / sala / coz. / 
wc / as / edicula / gar. 2 vagas / chur. / R$ 395.000,00

ref. site 955202 - Jd. Bom Princípio - 2 dormit/ 1 suíte/ closet/ 
coz/ sala/ WC / lav / Churr/ portão eletrônico/2 gar R$1.600,00

ref. site 163661 -  Jd.esplanada  - 3 suites / sala 2 amb. / 
mezanino / lavabo / coz.planej. / wc / wc ext. / as / despen-
sa / area gourmet / gar.2+2 vagas. R$ 830,000,00

ref. site 662891 - Jd. Park Real - 3 Dormt/ 1 suite/ sala 2 amb/ 
coz/ wc / churrasq/ 1gar R$1.800,00 + Cond + IPTU

ref. site 662891 - Jd. Park Real - 3 Dormt/ 1 suite/ sala 2 
amb/ coz/ wc / churrasq/ 1gar R$1.800,00 + Cond + IPTU

ref. site 911102 – Jd. União - 46 m²/ 1 wc / recuo para esta-
cionamento R$1.200,00 + IPTU

ref. site 047102  - Jardim Bela Vista  - 3 dormt/ 1 suite/ 
sala/ coz/ wc / lavand/ quintal/ 4 gar R$320.000,00

ref. site 461891 - Jardim Laguna – Terreno com 300 m² - 
R$175.000,00

ref. site 134231 - Carlos Androvandi  - 2 dorm. / sala / coz. / wc / 
as / lavanderia / gar. R$800,00 + IPTU/ R$ 162.000,00

ref. site 181202 - Duetto Di Mariah - 3 dormt/ 1 suíte / sala 2 amb/ 
coz planej/ lavand/wc /2 gar/ varanda gourmet/ R$390.000,00

ref. site 41351 - Jd bom principio - 3 dorm.
(1 suite) / sala / coz. / wc / as / 2 gar. R$ 
1.500,00 + IPTU

ref. site 017102 – Jd. Morada do Sol – 1 
dormt/ sala/ coz/ wc/ lavand/ R$650,00 
Incluso água, luz e IPTU

ref. site 301181 - Jardim Morada do Sol - 2 
dormt/ sala/ coz/ WC/lavand /2 gar cobertas.
R$1.250,00 + IPTU



B3Imóveis

CA07940-RESIDENCIAL PARK AVENIDA,  AT.650m² 
AC.350m²- 3 Suítes, sendo 1 máster c/ hidro, todas com sacada, 
escritório, lavabo, sala de estar, sala de jantar , sala de TV, copa, 
coz., dispensa, área externa c/ churr. e edícula c/ 2 wc, quintal 
grande gramado e arborizado, vagas de gar. cobertas e entrada 
lateral para mais carros. Locação R$ 3.500,00 + Cond. + IPTU.

CA07137 - MARIA DULCE - AT. 317,39 m² AC. 198,13 
m² - Excelente sobrado com 3 suítes (1 com closet), 
sala de jantar, sala de estar, escritório, lavabo, cozinha 
planejada, despensa, lavanderia, área gourmet, piscina, 
jardim com paisagismo e garagem para 4 autos sendo 
2 cobertas. R$ 895.000,00

CA07041 – TERRA MAGNA - AT. 360 m² AC. 180 m² - 3 suítes plane-
jadas (1 c/ closet), cozinha planejada c/ triturador, filtro, ilha com cooktop, 
coifa feita sob medida e forno, lavabo, sala c/ pé direito alto em conceito 
aberto e paredes c/ madeira de demolição, lav. c/ armários planejados, área 
gourmet c/ churr. à gás, piscina c/ sistema de auto limpeza c/ iluminação de 
led e algumas pastilhas refletivas e spa grande p/ 5 pessoas com deck em 
alvenaria, paisagismo e gar. p/ 4 autos sendo 2 cobertas. R$ 1.190.000,00.

AP04284 - PORTO BELO - AU 77,91 m² - OPORTU-
NIDADE DE APARTAMENTO COM LOCALIZAÇÃO 
EXCELENTE - CIDADE NOVA - INDAIATUBA / SP - 02 
dormitórios sendo 01 suíte com varanda, WC social, sala 
ampla dois ambientes, varanda, cozinha planejada, des-
pensa, lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 280.000,00

AP04170 - CIDADE NOVA - AU. 75m² - APARTA-
MENTO COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - 03 
sendo uma suíte, WC social, sala, cozinha com 
armários, 01 vaga de garagem. Próximo a restauran-
tes, lotérica, supermercados e ao centro da cidade. 
R$ 1.600,00 + COND + IPTU

AP04287 - CENTRAL PARK - AU. 110m² - Apartamento em 
excelente localização com 03 dormitórios planejados (1 suíte 
c/ closet), sala 02 ambientes, com painel para tv, sacada 
gourmet, lavabo, roupeiro, wc social, cozinha, área de serviço 
e despensa com armários planejados, wc de empregada. 
Garagem coberta para 02 autos. R$ 1.700,00 + COND + IPTU

CA07865 - JARDIM RESIDENCIAL VENEZA - 
AT. 150m² - AC. 61m² -  02 dormitórios sendo 
01 suíte, cozinha integrada com living, WC 
social, área de Serviços em cômodo exclusivo, 
cozinha integrada com o living, preparação 
para ar-condicionado, muros com 2.60m de 
altura e portões separados para pedestres 
e veículos *com preparação para abertura 
automatizada, preparação para aquecimento 
solar (toda infraestrutura de água quente e 
água fria instaladas. R$ 275.000,00
CA05566 - JARDIM DOS COLIBRIS - AT. 
150 m² AC.102 m² - 03 dormitórios (01 suí-
te), WC social, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem para 02 autos, portão eletrônico. R$ 
308.000,00
CA07746 - JARDIM MONTE CARLO - AT.100 
m² AC 85 m² - 02 dormitórios sendo 01 suíte, 
WC social, sala, cozinha, lavanderia, garagem 
para 02 autos, excelente localização, fácil 
acesso, a 5 minutos do centro, aceita permuta 
com terreno, R$ 275.000,00
CA07633 - JARDIM MONTREAL RESIDENCE 
- AT.150 m² AC.105 m² 03 dormitórios sendo 
01 suíte, sala, cozinha, lavanderia, WC social,  
aquecimento solar pronto, preparado para ar 
condicionado, garagem para 02 autos,  Con-
domínio com infraestrutura completa, piscina 
adulto e infantil, salão de festas, academia, 
playground, portaria 24 horas, monitoração 
interna, excelente localização e fácil acesso. 
R$ 450.000,00
CA07016 -   JARDIM SÃO PAULO - LINDA 
CASA - AT. 125m² AC. 110m² 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC social, sala, cozinha ame-
ricana, lavanderia, garagem para 02 autos. 
R$ 390.000,00. 
CA05094 - JARDIM ADRIANA - AT 132m² AC 
114m² - 03 dormitórios (sendo 01 suíte), WC 
social, sala, cozinha, lavanderia, churrasquei-
ra, garagem para 02 autos. R$ 370.000,00

LOCAÇÃO:

CA07850 - JARDIM AMÉRICA - AT.  250 m² AC. 
170 m² - 3 dorms (1 suíte todos c/ armários plane-
jados), sala ampla,copa, coz/, área de luz, lav. e 
gar. p/ 2 autos coberta. Aquec. solar, portão ele-
trônico e sistema de alarme. R$ 3.200,00 + IPTU
TE05531 - AT. 317m² - TERRENO PLANO COM 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO COMERCIAL 
PARA LOCAÇÃO - VILA VITÓRIA / INDAIATU-
BA.R$ 4.000,00 + IPTU
SL00781 - OFFICE PREMIUM - AU 76,11m² - 
Sala comercial com WC, 01 vaga de garagem 
e piso. (Opção de locar a sala ao lado). R$ 
1.100,00 + COND. + IPTU
AP04247 - COLINAS II - AU. 95 m² - 3 dormitórios 
(1 suíte), sala, cozinha, lavanderia, wc social e 
garagem para 2 carros descoberta. Condomínio 
familiar, apartamento com metragem gran-
de, água, luz e internet instalados (NET). R$ 
1.350,00 + IPTU Aceita Proposta.
AP04283 -  CIDADE NOVA - AU. 75m² - EXCE-
LENTE APARTAMENTO EM LOCALIZAÇÃO 
PRIVILEGIADA -  2 dormitórios sendo 01 com 
planejados e outros com guarda roupa, sala 2 
ambiente, cozinha com armários, lavanderia, 01 
WC social, vaga 01 auto. R$ 1.400,00 (PACOTE 
COM CONDOMÍNIO E IPTU INCLUSO)
CA07761 - AC. 102 m² - AT. 125 m² - CASA 
NOVA EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO PARA 
LOCAÇÃO - VILA VITORIA / INDAIATUBA - 03 
dormitórios sendo 01 suíte, cozinha, sala, lavan-
deria, quinta. ALUGUEL R$ 1.500,00 + IPTU.
CA06682 - VILA MARIA HELENA - CASA CO-
MERCIAL - AT. 300 m² AC. 163 m² - 03 Dormi-
tórios, sendo 02 suítes, 02 salas, 01 recepção, 
cozinha, lavanderia, quintal. R$ 2.500,00 + IPTU
CA07869 - JARDIM MORADA DO SOL - AT. 125 m² 
AC. 110 m² - 2 dorms, sala, coz. planejada, wc social, 
lav. coberta nos fundos e gar. p/ 2 autos coberta c/ por-
tão eletrônico. R$ 1.300,00 + IPTU (estuda proposta)

CA05125 - CHÁCARAS AREAL - SOBRADO 
- AT: 430 m² - AC: 300 m² - sobrado tendo 02 
suítes e wc social, próximo a área coberta com 
churrasqueira, outro sobrado com 02 suítes, co-
zinha planejada, sala 03 ambientes, wc social, 
varanda, piscina, quintal, garagem 04 carros, 
portão eletrônico. R$ 2.800,00 + IPTU
CA07894 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT. 150 m² 
AC. 149 m² - Sobrado mobiliado com 3 suítes 
(todas com armários planejados, cama e ar 
condicionado), sala para 2 ambientes com pé 
direito alto, lavabo, cozinha planejada com 
eletrodomésticos, lavanderia, área gourmet 
com churrasqueira e geladeira e garagem para 
3 autos sendo 2 cobertas. Condomínio com 
área de lazer completa e segurança 24 horas 
com portaria de acesso digital. R$ 3.200,00 + 
CONDOMÍNIO + IPTU

VENDA:

AP03520 - EDIFÍCIO TUIUTI - AU 70 m² - Ex-
celente apartamento com 02 dormitórios sendo 
01 suíte, WC social, sala ampla dois ambientes, 
varanda, cozinha planejada, lavanderia, 01 vaga 
de garagem coberta. R$ 320.000,00
AP04280 – NUMBER 1 - AU. 52 m² - 1 dormitório 
planejado com sacada, sala com sacada, cozinha 
planejada, lav. e garagem para 1 auto coberta. Ser-
viço de camareira, manobrista e portaria com segu-
rança 24 horas. R$ 140.000,00 OPORTUNIDADE!!!
AP04291 - JARDIM PEDROSO - AU. 75,26 
m²- 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 
ambientes, WC social, cozinha, lavanderia, 01 
vaga. R$ 275.000,00
AP04276 - VILA BRIZZOLA - AU. 82 m² - 3 dor-
mitórios planejados (1 suíte), cozinha planejada 
com fogão e geladeira, sala para 2 ambientes, 
wc social e 1 vaga de garagem coberta. Condo-
mínio com portaria 24 horas, piscina, playground 
e churrasqueira. R$ 360.000,00
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CASAS

CA03363 – JD. UNIÃO - 3 dorms (1 suíte), sala, coz, WC social, 
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, chur-
rasq, gar. p/ 2 carros, cerca elétrica, alarme e portão eletrônico c/ 
trava. R$380.000,00
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/ cas-
cata, 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
CA03725 – JD. DOS IMPÉRIOS - Casa Térrea: 2 suítes + la-
vabo, 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
CA03846 – RES. VIENA - 3 dorms (1 suíte), 2 salas, 3 
banheiros e 2 vagas. R$820.000,00
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. DONA LUCILA - 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
CA03429 – JD. MORADA DO SOL – 3 cômodos s/ gar. R$550,00 + IPTU
CA03435 – VL. CANDELÁRIA – 3 cômodos s/ gar. R$600,00 + IPTU
CA03553 – CARLOS ALDROVANDI – 3 cômodos s/ gar. R$650,00 
isento de IPTU
CA03815 – JD. PEDROSO – 2 cômodos s/ gar. R$700,00 isento 
de IPTU
CA03447 – VL. VITÓRIA II – 3 cômodos c/ gar. R$750,00 + IPTU

VENDAS

LOCAÇÃO

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

SL00323 – JD. CALIFÓRNIA – 23m² c/ WC. R$600,00 + IPTU
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
SL00257 – OFFICE PREMIUM – 40m² e 1 vaga. R$1.400,00 + IPTU + Cond.

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$6.000,00 + IPTU

CHÁCARA

CH00625 – COND. REC. DAS FLORES - 4 dorms (1 suíte), 2 salas, 3 
WCs, coz, lavand e 2 vagas de garagem. R$3.000,00 + IPTU + Cond.

GALPÃO

GL00173 – REC. CAMP. JOIA – Cob. 200m², coz e 2 escritórios c/ WC. 
R$3.500,00 + IPTU
GL00198 – AMERICAN PARK EMP.NR – 400m². R$4.500,00 + 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

CA03839 – TOMBADOURO – 2 dorms, sala, coz e gar. R$900,00 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
CA03849 – JD. CALIFÓRNIA – 2 dorms, sala, coz e gar. R$1.000,00 + IPTU
CA1301 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, sala, coz e gar. R$1.100,00 + IPTU
CA03719 – CIDADE NOVA II – 1 dorm, sala, coz, gar e nos fundos 1 
cômodo c/ WC. R$1.100,00 isento de IPTU
CA03537 – CIDADE JARDIM – 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

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

CA1483 – JD. MORADA DO SOL – 3 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$1.000,00 + 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.
CA03290 – MONTREAL RES. – 3 dorms (1 suíte), sala, coz. Planejada, 
churrasq e 2 vagas. R$2.000,00 + IPTU + Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 máster), sala 2 
ambs, coz. plan, lavand. plan, escrit, lavabo, pisc, 1 dorm, 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

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.

APARTAMENTOS

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
AP01333 – ED. JATOBÁ - 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, coz, 
lavand, escrit. c/ lavabo, WC e 2 vagas. R$750.000,00
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

TE01727 – ALTOS DE ITAICI – 312,16m². R$220.000,00
TE01641 – EUROPARK – 3.000m². R$1.140.000,00

CHÁCARA

CH00541 – ALTOS DA BELA VISTA - 3 dorms (1 suíte c/ hidro), sala 2 
amb, cozinha c/ AE, A/S, garagem para 3 carros, WC, Apto. de empregada, 
quarto de bagunça, salão de festas c/ churrasq e toda avarandada. Aceita 
permuta. R$950.000,00

VENDE-SE CASAS INDAIATUBA

SOLAR DAS ANDORINHAS:02 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COZINHA WC SOCIAL ENTRA-
DA PARA AUTOS QUINTAL GRANDE NOS 
FUNDOS, POR APENAS R$170.000,00 ACEITA 
FINANCIAMENTO. F=99762-7997/3935-3294 
CORRA!!.
OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM MORADA 
DO SOL. RUA-77 PRÓXIMO AO PARQUE 
ECOLÓGICO DE R$210.000,00 EM OFERTA 
SOMENTE PARA O MES DE AGOSTO POR 
R$195.000,00 03 DORMITÓRIOS, SUITE, 
GARAGEM, BOM ACABAMENTO EM LOTE DE 
125M2. ACEITA:  R$80.000,00 DE ENTRADA 
+ 90 X R$1.650,00 F=99762-7997/3935-3294 
CORRA!!.
JD.COLIBRIS, 02 DORMITÓRIOS (01 Suíte) 
SALA- COZINHA –WC SOCIAL- LAVANDERIA, 
GARAGEM P/02 AUTOS. OPORTUNIDA-
DE ÚNICA!! EM OFERTA PARA O MÊS DE 
AGOSTO DE: R$300.000,00 POR APENAS: 
R$245.000,00 AC. FINANC, OU TERRENO NO 
NEGÓCIO. ESTUDA AINDA PROPOSTA A VIS-
TA F=19/99762-7997/3935-3294 CORRA!! 
JARDIM HUBERT: 03 DORMITÓRIOS (01 SUI-
TE) COZINHA AMERICANA-MEZANINO NOS 
FUNDOS - GARAGEM C/PORTÃO ELETRONI-
CO – LOTE DE 130M2. OPORTUNIDADE ÚNI-
CA!! DE R$290.000,00. EM OFERTA DURANTE 
O MÊS DE SETEMBRO 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 SUPERIOR:02 
DORMITÓRIOS (01 SUITE) WC SOCIAL, SACA-
DA 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 ELETRONICO. DE 
R$350.000,00 EM OFERTA DURANTE O MÊS 
DE SETEMBRO POR R$290.000,00 CORRA!! 
TEL: 19-/997627997.ACEITA APARTAMENTO 
NONEGÓCIO.
JARDIM ITAMARACÁ 02 DORMITÓRIOS (01 
SUITE) WC SOCIAL, SALA, COZINHA, GARA-
GEM COMPORTÃO ELETRONICO,110M² DE 
ÁREA CONSTRUIDA, EM LOTE DE 133M² DO-
CUMENTOS EM ORDEM PARA FINANCIAMEN-
TO.APENAS R$280.000,00 ACEITA TERRENO E 
CARRO. F=19/99762-7997/3935-3294 CORRA!!
VENDE-SE APARTAMENTO PORTAL DAS 
FLORES
(2° ANDAR) 03 DORMITÓRIOS COM ARMÁRIOS 
PLANEJADOS,SALA COM PAINEL DE TV JÁ 
INSTALADO,COZINHA PLANEJADA COM COOKTOP,-
SUGAR,WC COM ARMÁRIO ,LAVANDERIA SACADA,01 
VAGA DE GARAGEM*O CONDOMÍNIO POSSUI: Espaço 
jardinado, espaço gourmet e salão de festas, academia, 
piscina, segurança 24 horas, sistema de alarme e quadra 
para prática de diferentes esportes para você e sua família.
R$315.000,00 (ACEITA FINANCIAMENTO-
TERRENO,CASA E CARRO COMO PARTE DE 
PAGAMENTO!

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 99762-7997

CASA A VENDA CONDOMÍNIO PARK REAL - 3 DORM. (1 SUÍTE), SALA,CO-
ZINHA, WC SOCIAL, LAV., CHURR., 2 VAGAS DE GARAGEM. COND. POSSUI: QUA-
DRA POLIESPORTIVA, QUADRA DE TENIS SALÃO DE FESTA C/ CHURR., 
PLAYGROUND,ÁREA VERDE PORTARIA 24 HRS COM CONTROLE DE 
ACESSO. ÓTIMO ACABAMENTO!R$420.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO 
TERRENO E IMÓVEL DE MENOR VALOR COMO PARTE DE PAGAMENTO. 
AGENTE SUA VISITA!

JARDIM ADRIANA- EXCELENTE CASA EM DOIS PAVIMENTOS, 
SENDO NO PAV SUPERIOR:03 DORMITÓRIOS (01 SUITE) WC SO-
CIAL, 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 TER-
RENO COM PISO IDEAL PARA PISCINA, GARAGEM COM PORTÃO 
ELETRONICO. DE R$350.000,00. EM OFERTA DURANTE O MÊS DE 
JULHO POR R$280.000.00 CORRA!! TEL:19-99762-7997

OPRTUNIDADE PRÉDIO RESIDENCIAL NO JD 
UNIÃO 04 ALUGUEIS COM RENDIMENTO DE 
R$2600,00 SENDO 02 COMODOS E WC CADA UNI-
DADE. APENAS: R$390.000,00 ACEITA TERRENO, 
CARRO, ESTUDA PAGAMENTO EM ALGUMAS 
PARCELAS. F=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 PEIXES 
ABASTECIDO COM ÁGUA POR GRAVIDADE,  DI-
VERSAS ÁRVORES FRUTÍFERAS, PLAY GROUD ,A 
12 KM DO CENTRO,  R$390.000,00 ACEITA IMÓVEL 
EM INDAIATUBA DE IGUAL OU MENOR VALOR.
ESTUDA ENTRADA + PARCELAMENTO. F=19-
99762-7997/3935-3294

TERRENOS VENDE-SE

PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA RUA) 
150M2 – R$1060,00P/ M2 -ESCRITURADO. F=19-
99762-7997/3935-3294
JARDIM ALICE (ÚNICO LOTE NA RUA) 125M2 
– PLANÍSSIMO – R$1030,00 P/ M2 - F=19-99762-
7997/3935-3294

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL INDAIATUBA 

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

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA107 – JD.SANTA CRUZ – R$250 MIL – dorm, sala, copa, coz, lavan-
deria, 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, sala, 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 – 2dorms, sala, coz planejada, 
varanda, piscina, churrasqueira, garagem
CA268 – JD. PANORAMA – R$380 MIL – 2dorms, sala, coz planejada, 
varanda, lavanderia, wc social, garagem
CA269 – JD. PANORAMA – R$355 MIL – 2dorms, sala, coz planejada, 
lavanderia, wc social, ar condicionado, piscina, churr, 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, lavanderia, garagem coberta para 2 carros.
CA426 – PQ.INDAIA – R$500 MIL – sobrado tríplex – piso 1 : sala 2 ambien-
tes, sala de jantar, wc, coz. planejada, copa, dispensa. Piso 2: 3Ds (2st), wc, 
lav, coz com armários. Piso 3: sacada, dorm, sala, wc. Gar., 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, churrasqueira, garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$670 MIL – 3 suites, sala 2 ambientes, coz 
planejada, lavanderia, lavabo, 2 wc social, churrasqueira com pia, aquecedor 
solar, quintal, garagem coberta para 2 carros.
CS.329 – VL.RUBENS – R$470 MIL – 3 dorms(1st), sala de estar e jan-
tar, coz, escritório, wc, nos fundos coz e wc, portão eletrônico, garagem 
coberta para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st), sala, coz, lavabo, 
lavanderia, garagem. 
CA.369 – PQ.INDAIA – R$370 MIL – 3dorms(1st), sala, copa, coz, escritório, 
2wc, lavanderia, 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 planejada, 
lavanderia, dorm e WC de empregada, escritório, área gourmet, área de 
luz, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
               

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

CS.327 – COND. GREEN VIEW RESIDENCE – R$840 MIL – 3 suites, sala 
de estar pé direito alto, sala de jantar, coz, lavabo, escritório, wc, lavanderia, 
piscina, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros, 
CA335 – COND. PARK REAL – R$ 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 ambien-
tes, coz planejada, lavabo, varanda, lavanderia, dorm de empregada, 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, garagem coberta para 2 carros.
AP.515 – CIDADE NOVA - R$350 MIL – 3dorms, 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, varanda, 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 descoberta
AP.556 – PQ INDAIA – R$240 MIL - 2dorms, sala, coz, wc, lavanderia, sacada, 
1 vaga de garagem, moveis planejados
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, lavanderia, 1 vaga 
de garagem, moveis planejados

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 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$380 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
 
CH703. – JD. PANORAMA – R$850 MIL – Dorm, sala, coz, wc, campo de futebol, gar
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$110 MIL – 930m²
CH.728 – RECANTO CAMPESTRE ANDROVANDIA – R$425 MIL – 2dorms, 
sala, coz, wc, varanda, pomar, área gourmet no alicerce, garagem
CH.734 – JD.PANORAMA – R$ 960 MIL – st, sala de estar e jantar, lavabo, 
coz planejada, copa, lavanderia, dorm. De empregada, dispensa, edícula, 
sacada, piscina, churrasqueira, 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, pomar, 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 DORMS
 
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 – 2dorms, sala, coz, wc, 
sem garagem
VL.BRIZOLA – R$550,00 – dorm, sala, coz, wc
PQ.INDAIA – R$650,00 – dorm, coz, wc, entrada para moto
JD.CALIFORNIA – R$750,00 – dorm, sala, coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms, sala, coz, wc, entrada 
de moto
PQ.DAS NAÇÕES – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, wc, entrada de 
carro.
PQ. INDAIA – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem
PQ.INDAIA-  R$950,00 – 3dorms, sala, coz, wc, quintal, garagem
VL.VITORIA – R$1000,00 – 3 dorms, sala, coz, wc, garagem para 
1 carro
VL. ALMEIDA– R$1100,00 – 2dorms(1st), sala, coz, wc, garagem
JD.BELA VISTA – R$1200,00 – 2 dorms, sala, coz, wc, quintal, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms, sala, coz, 3wc, as, 
quintal, garagem para 3 carros. (sobrado)
VL.ALMEIDA – R$1400,00 – 4dorms, sala de estar e jantar, coz, 2 wc, 
garagem para 2 carros.
CENTRO – R$1600,00 – 2dorms (1st), sala, coz, wc, garagem para 2 carros
CIDADE NOVA – R$1650,00 – 3dorms, sendo 1 (st) e 2 com ae, sala 
2 ambientes, coz com ae, wc, churrasqueira, edícula com wc, garagem
CENTRO – R$1800,00 – 2dorms, sala, coz com armários, 2wc, portão 
eletrônico, garagem para 2 carros.
JD.REGENTE – R$2200,00 – 3 dorms (1st com ae), sala grande, coz, 
wc, lavanderia,  edícula com dorm e wc, churrasqueira, 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 (3sts), 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, 
lavanderia, dorm e WC de empregada, escritório, dispensa, piscina, 
área gourmet completa, salão de festa, portão eletrônico, garagem 
para 2 carros coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.M. DO SOL – R$630,00 – 1dorm, sala, coz, wc, sem garagem.
JD. JULIANA (ITAICI) – R$ 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 planejada, 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
PAU – PRETO – R$900,00 – 87m², wc
JD.FLORIDA – R$1200,00 – 115m², 2wc
JD.M. DO SOL – R$1600,00 – 100m², 3wc, 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 
garagem, 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 funcionando. 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, iptu, limpeza e telefone

TERRENOS

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

GALPÃO

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



B5Imóveis

LOCAÇÃO – SALÕES E SALAS                                                  

Centro - SL0112
 20M², Wc. - R$450,00+iptu+ cond

Centro – SL00247
50M².-  R$800,00 + IPTU

Jd.Pompeia-SL00338
 40M².  - R$800,00 + Cond + IPTU 

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

Centro – SL00339
50m², Wc.   -R$850,00 

Jd.Pompeia-SL00292
 41M². - R$1.000,00 + Cond+ IPtu

 JD. VALENCIA – SL00350
 50M², WC.  R$: 1.300,00.

CENTRO -SL00302 
 50m², wc . R$ 1.400.00 

CIDADE NOVA PROXIMO AV 
CONCEIÇÃO 
 700m².   R$4.000.00

Jd. Morada do sol – SL00351
02 andares,185m² R$: 7.500,00.

LOCAÇÃO - CASAS

JD. MORADA DO SOL-  CA 03072
SALA, 2 DORM, COZ, WC.  -R$ 
700,00.

CARLOS ANDROVANDI  - CA 
03076
02DORM, SALA, COZ, 01VAGA 
,A.S. R$770,00 locacao   venda: 
160.000,00.

JD MORADA DO SOL- CA 02977 
02 DORM, SALA, COZ, A.S, WC,-
VAGA.  R$ 790,00 

VILA FURLAN –CA 03056 
02 DORM, SALA, COZ, A.S, WC E 
VAGA P/MOTO R$ 800,00 + IPTU

Jd. Morada do sol – CA 03078.
01 dorm ,sala, coz, vaga p/ moto, 
a.s, quintal. R$:900,00.

Cidade nova - CA 03064
FDS. 2 dorm, sala, coz, A.S, WC e 
VAGA p/ moto.
R$:1.100,00 
 
VILA VITORIA -  CA02547 
02 DORM, SALA, WC, COZ., A.S, 
QUINTAL E 01 VAGA 
R$ 1.100,00 + IPTU

PARQUE INDAIA – CA03077.
03DORM,02 SALA, COZ, WC, 
LAVABO, 02 VAGA , A.S.
R$: 1.600,00 locacÂO     VENDA:    
320.000,00.

JD. COLIBRIS - CA03065
03 DORM (01 SUITE), SALA, 
COZ,LAVAN., A.S, 02 VAGA .
R$1.300,00

JD TURIM - CA03054
03 DORM (1SUÍTE), SALA, COZ, 
A.S, QUINTAL E VAGA COBERTA  
R$ 1.300,00 

JD. COLONIAL - CA 03081.
02 DORM, SUITE, SALA,WC, COZ, 
CHURRASQUEIRA, A.S, 04 VAGA
R$: 1.600,00.

VILA AREAL CA03047 
03 dorm,1suite., sala, coz, A.S, 
quintal e 04 vagas p/ autos. 
R$ 1.800,00 + IPTU

VILA GEOGIRNA - CA03058 
03 DORM,SUÍTE, SALA, A S, COZ, 
WC E VAGA 2 AUTOS
R$ 1.900,00 +IPTU

Vila Maria Helena – CA 03080
03dorm, suite, sala, coz, wc, vaga 
02 auto   R$: 1.950,00

JD. PAU PRETO CA03068
02 DORM. SUITE, SALA, COZ , 
WC, VAGA 2 CARROS.
R$: 2.200,00.

 JD MOACIR ARRUDA. CA03048 
sala, escritório com suíte, piso 
superior: 02 dorm 1suíte, sala, 
coz e despensa .terreno  1.000m² 
 R$ 2500,00 + IPTU

JD.PORTAL DAS ACACIAS – 
CC00073
03 dorm, 2 suites,2 sala, vaga 2 
carros, coz, churrasqueira,A.S, 
05 wc
R$: 2.500,00. locacao    venda: 
600.000,00

Centro – AP 00881
03dorm,suite, sala, wc,coz, a.s,á-
rea gourmet, 02 vaga.
R$: 1.990,00.

CENTRO- JATOBA  AP00845 
03 DORM, SUITE, SALA 2 AMB. 
COZ, VARANDA, 02 VAGA ,120m².
R$: 2.300,00 + COND. + IPTU
 
CENTRO EDIFICIO RAQUEL – AP 
00865
03 DORM, SUITE, 02 WC, (DORM 
P/ EMPREGADA 1 WC), LAVABO, 
2 SACADAS, COZ , 02 SALA , A.S 
,02 VAGA , AREA GOURMET. A.T 
132M²
R$: 2.300,00 + COND.

Jd. Pau Preto – AP 00880.
03dor, 02suite, wc,02 sala, coz,02 
vaga, varanda gourmet.
R$: 2.600,00. + cond+ iptu

Jd. Pau preto   - AP00877
02 dorm,1 suite,sala, coz., churras-
queira, 01 vaga, A.S, wc
R$: 3.000,00 + cond+ iptu

JD. PAU PRETO – AP 00873
03SUITES, SALA, WC, A.S, VAGA 
03 AUTOS. A.U: 128M²
R$: 3.200,00

CENTRO- AP00875
03DORM, SUITE, 03WC ,LAVABO 
,01DORM P/ EMPREGADA,A.S, 
AREA GOURMET,03VAGA CAR-
ROS , COZ. PLAN,2 SALA. A.S
R$: 4.000,00 ICLUSO IPTU+ COND.

APARTAMENTO ED CISA AP00843  
4 DORM, 4SUÍTES,02 SALA, ES-
CRITORIO, AREA GOURMET, COZ, 
A.S. (DORM C/ SUÍTE P/ EMPRE-
GADOS) A.T 280m² 3 vagas 
R$ 5500.00 + cond + iptu

VENDA- APARTAMENTOS

Jd. Eldorado– AP00555
02dorm, sala, cozinha, Wc, A.S 
e 01 vaga.
R$ 150.000,00

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

JD. COLIBRIS – COND. VITORIA 
REGIS –AP00862
02 DORM., SALA, COZ, WC, 
01VAGA. 
R$:175.000,00.

Cecap – AP00815
02 dorm, sala, coz, Wc  e 01 
vaga.
R$ 195.000,00

ITUPEVA - AP00840 (COND DOS 
PASSAROS)
02 DORM, SALA, COZ, A.S, WC, 
01 VAGA COBERTA.
R$ 220.000,00

Jd. Alice- AP00777
02 dorm, Wc, sala 02 ambiente, 
coz, a.s e 01 vaga.
R$ 230.000,00

Cecap – AP00715
02 dorm, Wc, sala, coz e 01 vaga. 
R$ 235.000,00

Centro – AP00824
 01 dorm, sala, coz plan. Wc e 
01 vaga 
R$ 240.000,00

Jd.Santiago– AP00835
02 dorm, sala, cozinha, a.s , Wc, 
02 vagas
R$ 240.000,00

JD. ALICE – 
VILA DAS FLORES – 
AP00861
02 dorm, sala, coz plan, wc, A.S, 
01 vaga coberta. A.U: 60m²
R$: 250.000,00.

Itaici (Ed. Azaleia)
Ap.terreo, 03 dorm (02dorm 
plan), coz plan, 02 vagas.
R$ 250.000,00

Jd. Pau Preto – AP00806
03 dorm, sala, coz, a.s, Wc, 01 
vaga 
R$ 250.000,00

Jd. Alice – AP00774
02dorm, sala, coz, Wc e 01 vaga.
R$ 255.000,00

Pq. São Lourenço –AP00818
03 dorm, suite, sala, Wc, Coz, 
01 vaga.
R$ 265.000,00 

"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.

CASA COMERCIAL NO CENTRO 
4 DORM, 3 WC,SALA, COZ, VAGA - 
R$ 2500,00 + IPTU

Cond. Itaici –CC00072
03 DORM, SUITE, SALA, COZ, 
WC, AS, VAGA 02 AUTO, AREA 
GOURMET
R$: 2.690,00.

CHACARA AREAL- CA 03079
03DORM,SUITE, SALA, COZ, 
WC, VAGA 04 AUTO, MEZANINO 
1 DORM, CLOSET, A.S,AREA 
GOURMET.
R$: 2.700,00     VALOR P/ VENDA: 
900.000,00.

Itaici- cc00075
03 dorm, suite, 02 sala, coz, wc, 
a.s, área de churrasqueira, 03 
vaga, quintal, jardim
R$: 2.850,00+ cond +iptu      VEN-
DA: 570.000,00

JD. ESPLANADA – CA03075
03SUITES, 05 WC, SALA ,COZ 
, A.S, AREA GOURMET,02 A.S, 
ESCRITORIO, 04 VAGA 
 R$: 3.000,00.

 COND. ITAICI – CC00071
03SUITES, SALA,COZ,WC, AREA 
GOURMET,03 VAGAS, AP. MOBI-
LHADO
R$: 3.200,00.

VILA HOMERO- CC00076
03suites, 02sala, wc, ampla área 
gourmet ,piscina, 04vaga, 330m².
R$: 7.000,00 
Valor p/ venda: 1.7000.000,00

LOCAÇÃO – APARTAMENTOS

JD. PORTAL DO SOL – AP00874  
01DORM, SALA, COZ,WC,A.S-  R$: 
700,00.

Itaici – AP00853
03 dorm,sala, coz, wc, vaga01, a.s 
- R$: 850,00.

AZALEIA DE ITAICI AP00855 
03 DORM, SALA, WC, COZ, A.S, 
VAGA.  
R$ 950,00 + COND + IPTU

Jd. Pau preto – AP0220
02dorm, sala, coz, wc , A.S, sem 
garagem
R$: 850,00. 

Jd. Alice – AP00878
02dorm, sala, coz, wc, vaga01. R$: 
900,00.

Jd. Colibris – AP00883
02dorm, sala,coz, wc, vaga. – R$: 
1.000,00+ cond.

 Vila Pires da Cunha- AP00872
02dorm, sala, coz, a.s, vaga 1 carro
Valor : 1.100,00 aluguel    valor p/ 
venda: 240.000,00

Moacyr arruda- AP00871
02dorm, wc, sala, coz, a.s, vaga p/ 
01 auto.
Valor: 1.070,00 

Azaleia de Itaici – AP00710
03 dorm, sala, coz, Wc ,01 vaga. 
-  R$ 1.100,00

Jd. Moacir Arruda – AP00831
 02 dorm, sala, coz, Wc, A.S e 01 
vaga .
R$ 1.100,00 

Jd. Pedroso AP00856
02 DORM., W.C, SALA , COZ, 
VAGA 01 AUTO . A.U :64M²
R$:1.100,00
 
Cond. Solar dos girassóis – AP 
00876
02dorm, sala, coz,01  vaga, 
lavanderia
R$: 1.100,00

Centro- AP00879
02 dorm, suite, sala, coz, wc, vaga 
01. R$: 1.500,00

JD. MONTE VERDE –AP00870
02DORM,1SUITE,2 SALA, COZ, 02 
VAGA .
R$: 1.200,00 + COND+ IPTU. Ven-
da: 280.000,00.

VILA SFEIR- AP 00859
03 dorm. suite, sala, WC, coz, a.s, 
02 vaga, area gourmet 
Aluguel 1.600,00 + cond +iptu.

CENTRO 24 DE MAIO – AP00864 
02 DORM.SUITE,02 SALA, COZ , 
WC , 01VAGA, ÁREA GOURMET.  
 R$: 1.800,00+ COND

SALTO-SP, JD DOS TAPERÁS 
03 DORM,1 SUITE, SALA, COZ, 
WC, 1 VAGA. 
R$ 270.000,00 ACEITA PERMU-
TA.

Pq. São lourenço –AP00744
02 dorm, Wc, sala, coz, A.S, saca-
da,01 vaga.
R$ 275.000,00 

JD. MONTE VERDE – AP 00870
02DORM.1SUITE, COZ, 2 SALA, 
WC, VAGA 2 CARRO.
R$: 280.000,00.

MOACYR ARRUDA- AP00867
02 DORM., 2 SALA, COZ, 
WC,A.S, VAGA P/ 01 CARRO 
R$: 290.000,00

COND. PORTAL DAS FLORES 
AP00858
3 dorm, 2 sala, coz, WC, 01 vaga.
R$:300.000,00

Jd. Regente – AP00813
03 dorm ,1 suíte, sala, coz, Wc, 
01 vaga.
R$ 290.000,00

Cecap- AP00833
03 Dorm.1 suíte,2 sala , coz, Wc, 
02 vagas.
R$ 310.000,00

VILA SFEIR – AP00859
03 dorm. suite, sala ,wc, coz 
,A.S, VAGA 02. area gourmet A.t: 
110m²
R$: 450.000,00

CENTRO- AP 00869
03 DORM. 1 SUITE, SALA, COZ, 
A.S, 2WC E SACADA. 02 VAGA . 
A.U: 122,55m²
R$: 450.000,00.

Cecap- AP00828
03 Dorm ,1 suíte, coz, Wc, A.S, 
sala, area gourmet e Wc,2 vagas.
R$ 480.000,00

CENTRO- JD. PAU PRETO- 
AP00866
03DORM,1SUITE, A.S, COZ. 
PLAN, WC, 02 SALA,02VAGA . 
A.T : 110M²
R$: 610.000,00.

 CIDADE NOVA – AP00639.
 AU 108 M²,03 DORM. 1 SUÍTE, 
WC, SALA 2 AMB, LAVABO ,ES-
CRITORIO,COZ. PLAN ,DESPEN-
SA, A/S, 2 VAGAS,DEPÓSITO NA 
GARAGEM 
R$: 690.000,00.

APARTAMENTO CENTRO. 
AP00745 
03 DORM.plan, COZ. PLAN, 
DORM P/ EMPR.E 2 VA-
GAS.140m²  
R$ 800.000.00

VENDA – CASAS

 Vila Brizzola ca02996 
 SALA ,COZ, dorm, WC(+2 CÔ-
MODOS/ WC) 
 R$200.000,00
 
Jd. dos Colibris – CA03003 
02 dorm, sala, coz, Wc, quintal, 
área de serviço, 02 vagas. 
R$210.000,00

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

JD. SANTA MARTA CA03063
01dorm. coz, copa, sala, wc, 
02vaga . A.T 161m² e A.C 97m², 
40m² A.L 
R$:210.000,00.
Jd. São Francisco CA02919
02 dorm, sala, coz, wc, a.s, chur-
rasqueira 1 vaga
R$ 235.000,00

Jd. Sabias CA03066
2 dorm.1 suite, w.c, sala, coz, 
a.s, churrasqueira, 03vaga. A.C 
60m² A.T 150m².
R$: 265.000,00

Jd. Portal do Sol – CA02979
 02 dorm,1 suite, escritório, sala, 
coz. plan, vaga.
R$ 275.000,00

JD MORADA DO SOL CA03052 
2 Dorm , 01 suite, sala, coz., a.s, 
wc e  2 vagas .AT 125m². AC 
100m² 
R$ 280.000,00

JD FLORIDA CA03049 
3 Dorm , 01 suite , WC, A.S, Sala, 
coz, 02 vaga, Churrasqueira. A.T 
137m² A.C 110m² 
R$295.000,00

JD BELA VISTA CA03034
02 DORM (1SUÍTE), SALA,1 WC, 
COZ, VAGA ,TERRENO 250m²
R$  375.000,00

Portal das Acacias – cc00074
02 dorm, sala, coz, a.s, área gour-
met, vaga
R$: 400.000,00.

JD HUBERT CA03062
 03 dorm,01 suíte, sala, coz, chur-
rasqueira,02 VAGA . A.C136m²-A.
T140m²
R$ 400.000,00.

COND. VISTA VERDE – CC00069
03 DORM. (1 SUITE),02 SALA , 
COZ ,WC, CHURRASQUEIRA,02 
VAGA, 
R$:490.000,00.

COND. VISTA VERDE- CC00068
03 SUITE, WC, SALA, COZ, CHUR-
RASQUEIRA, 02 VAGA 
R$: 540.000,00.

JD REGINA CA03057 
A.T 250m², 3 dorm,WC, coz, A.S, 
sala, área gourmet. lavabo  e 
piscina  
R$ 800.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO 

Cond. Guarantãs A.T 131m² A.C 
100m²  - CA02874 
AT: 131 m² e AC: 100m², 03 dorm.1 
suite, 2 WC .02 Sala, Coz A.S ,02 
Vagas 
R$ 382.000,00

Condominio Flamboyant – CC00052
03 dorm ,01suite, 02 sala ,coz , Wc, 
area gourmet.
R$385.000,00.

COND. GUARANTAS – CC00065
 3dorm, suíte, Sala, 3wc, lavabo, 
Churrasqueira , 02Vagas A.T :130 
m²  A.C:  98 m2 -  R$: 398.000,00

CONDOMÍNIO PARQUE REAL - 
CC00053
03 DORM ,1 SUÍTE, SALA 2,WC, 
COZ, CHURRASQUEIRA.  
R$ 420.000,00

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

ITAICI - CC00058
03 DORM.01 SUITE, LAVABO, W.C, 
A.S, AREA GOURMET, VAGA 02.
 R$:500.000,00

Cond. Vista Verde (ITAICI) 
CC00059
03 DORM. 01 SUITE, SALA, COZ, 
A.S, WC, 02VAGA . A.T: 175M² 
R$:550.000,00.

COND. BRESCIA CC 00061
03 DORM. 1 SUITE, W.C, SALA, 
COZ, A.S, AREA GOURMET, 03 
vaga
A.T:200M² A.C :142M²- 
R$:585.000,00.

COND. BRESCIA CC00062
03 DORM.1SUITE, W.C, SALA, 
COZ, A.S, AREA GOURMET, 
03VAGA. A.T: 200M² A.C:120M²- 
R$:570.000,00

COND.BRESCIA CC00063
03 DORM. 1SUITE, W.C, SALA, 
COZ, A.S, AREA GOURMET, 03 
VAGA 
A.T:200M² A.C:142,50M²- 
R$:590.000,00.

Condomínio Vista Verde CC00057
03 SUITES C/ CLOSET, SALA, 
LAVABO, PISCINA, CHURRAS-
QUEIRA, COZ, WC, 02 VAGA . 
A.T108M². - R$:689.000,00.

 CONDOMINIO VISTA VERDE 
CC00067
03 SUITES, SALA, COZ,WC, vaga 
P/ 03 CARROS, A.S, AREA GOUR-
MET. R$: 690.000,00.

COND.PROTAL DE ITAICI- 
CC00070
04DORM,2SUITE, WC, SALA, 
COZ,SALA ,AREA GOURMET,06 
VAGA A.T: 465M² A.C: 300M²  - R$: 
1.200.000,00.

COND. MARIA DULCE – CC00064
3 SUITES/CLOSET, 3 SALA , 
COZ, LAVABO, ESCRITORIOS, 
AREA GOURMET E PISCINA,  04 
VAGA, A.T:300M² A.C:270M²
R$: 1.200.000,00

CENTRO- CASA + COMERCIO 
CA03069
03 DORM, 3WC,SALA , COZ, 02 
VAGA. A.C: 200M² A.T: 200M²
PONTO COMERCIAL +CASA AO 
LADO.R$: 1.200.000,00.

COND. AMSTALDEN –CC00044
3 SUITES ,1 MASTER, 2 SALA 
, LAVABO, ESCRITORIO, COZ, 
DESPENSA, AREA GOURMET 
PISCINA, 5 wc, 04 VAGA. A.T; 
360M² A.C: 3501M²
R$: 1.350.000,00.

VENDA - CHACARAS

Recanto Campestre: CH 00328
 03 dorm, suíte, sala, coz, Wc, 
A.S, edícula com Wc, pomar, 
piscina, churrasqueira.
R$ 560.000,00

Lagos de Shanadu-CH00324
 03 dorm,03 suítes c/ closet, Wc, 
sala, coz c/despensa, 02sala, 
Churrasqueira, piscina, canil,04 
vagas.
R$ 1.010.000,00

COND. TERRAS DE ITAICI –ITAI-
CI – CH00330
3 suítes, Coz. Sala, lavanderia e 
wc. 06 vaga, area gourmet, Pis-
cina. Pomar, casa ferramentas. 
A.T: 1.350m² A.C: 250m²
R$:1.400.000,00. (valor p/ venda)
R$:7.000,00 (valor p/ locação)

Cond. Terra de Itaici – CH 00331
Piso superior: 01 dorm c/ suíte, 
sala. Piso inferior: 03 dorm, 
suite,04 sala , lavabo, wc, coz, 
are gourmet c/ wc e piscina 8x4. 
a.t: 1.000m a.c: 400m²
valor: 1.350.000,00.

VENDA -TERRENOS 

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

JD. LAURO BUENO –TR00805
TERRENO 180M² - R$: 
150.000,00.

Jd. Valencia – TR00784
Terreno 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 167,21m²- R$ 177.000,00

JD. MARINGA – TR00804
TERRENO 313,08M²- R$: 
192.000,00.

COND. VISTA VERDE – TR 00803
TERRENO 180M²- R$:196.000,00.

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

Jd. Reserva Bom Viver Indaiá – 
TR00787
Terreno cond. fechado. 360 m²
R$ 215.000,00

Jd. Regina – TR00731
Terreno  370 m² (caída p/frente)
R$ 240.000,00

Jd. Regina – TR00768
Terreno 284 m². - R$ 240.000,00

Jd. Residencial Villa Suíça– 
TR00754
Terreno de 400 m². - 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- R$ 
450.000,00

Apto Jd. Colibris: 2dorm, sala, coz, wc , 1 vaga. R$: 175.000,00 Kitnet Centro ótima localização. R$: 175.000,00
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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.  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 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m², para constru-
tores é possível des-
membrar os 2700m² 
em 4 lotes, sendo 3 de 
380m² e 1 de 950m² - 
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

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 Julho 
por R$195.000,00 03 
dormi tór ios,  su i te, 
garagem, bom aca-
bamento em lote de 
125m2. F. 9.9762-
7997/3935-3294
Jd. Colibris - 2 dor-
mi tór ios  (1  Suí te) 
sala-  cozinha –wc 
social-  lavanderia, 
garagem p/02 au-
tos .  opor tun idade 
ún i ca ! !  em o fe r ta 
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

Jardim Adriana - ex-
celente casa em dois 
pavimentos, sendo 
no pav superior: 2 
dormitórios (1 suite) 
wc social, sacada com 
porta balcão com vista 
para o parque eco-
lógico e no pav infe-
rior: sala 2 ambien-
tes, 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 ofer ta  durante 
o mês de julho por 
R $ 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0  F . 
9.9762-7997
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.
V i l a  B r i z o l a  – 
C A 0 2 9 9 6  -  C a s a 
frente – Sala, cozi-
nha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$210.000,00  F. 
3875-2215
V i l a  G e o g i r n a 
CA03058 - 3 dorm 
(1suíte), sala, área de 
luz, cozinha, banheiro 
e garagem 2 autos R$ 
1900.00 isento IPTU 
F. 3875-2215
J d .  S a n t a  M a r t a 
CA03063 -  1Dorm 
, 01cozinha, copa, 
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

Condomínio Vista 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, sala, 
lavabo, piscina, chur-
rasqueira, cozinha, ba-
nheiro, garagem pra 
02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde 
(ITAICI) CC00059 - 
3 dorm.com 01 suite 
,sala , cozinha, a.s, 
wc, garagem p/ 02 au-
tos. COND. 214,00 
+ IPTU:90,00. A.T: 
175M²  R$ 520.000,00. 
F. 3875-2215
Vende-se ou troca-
-se casa Jd. Monte 
verde por chácara. 
Casa A.T. 250 m², A.C. 
179 m², portão eletro-
nico, cerca elétrica, 
aquecedor solar, área 
gourmet, piscina 3x5, 
casa com 7 comodos 
sendo 2 banheiros e 
lavanderia. Tratar com 
proprietário 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 
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.
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. Pre-
parada para ar con-
dicionado (sala e 1 
quarto). Portão pode 
ser automatizado. Gra-
de nas janelas e cerca 
elétrica. R$275.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734

CONDOMÍNIO BRÉS-
CIA SOBRADO - 3 
AMPLAS SUÍTES 
COM SACADAS. Sa-
las de estar e jantar, la-
vabo, espaço gourmet 
e ampla cozinha plane-
jados. 200 m² A/C. aca-
bamento de luxo. Água 
quente e 5 pontos para 
ar cond.700 mil (aceito 
permuta imóvel até 
200 mil). Tratar com 
proprietária. F. (19) 
99235-7764.
Vendo edícula toda 
florida e murada com 
planta aprovada para 
uma casa no Jd. Eu-
ropa II, em terreno de 
250 m². Local excelen-
te. T.: (19) 99697-6698
Vendo casa bairro 
Costa e Silva, 02 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
quintal e garagem p/ 01 
carro com salão comer-
cial, em cima edícula 
com terraço, churras-
queira e dois cômodos. 
Terreno 180m². Valor 
R$400.000,00 contato 
F.:(19) 99321-2684.
Vendo ou  t roco: 
Casa ,  Ponto  co -
mercial. Rua dos In-
daias 256 (próximo 
ao HAOC), 3 vagas, 
3 dorm., 2 banheiros, 
amplo terreno nos fun-
dos e terreno de 250 
m². Vale a pena ver. 
Valor: R$ 580.000,00.
Tratar com proprietário 
(19) 98817-5312

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

 
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
R$ 800 MIL - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092

Vendo Apartamento 
no Cidade Nova: com 
3 dormitórios (sendo 
1 suíte com armários 
e sacada), sala para 
dois ambientes com 
sacada, cozinha com 
armários, lavanderia e 
banheiro de serviços, 
garagem coberta para 
2 carros. Boa localiza-
ção, próximo ao Car-
refour e o Shopping 
Jaraguá. Área do apar-
tamento: 136m². Valor 
R$460.000,00. Direto 
com proprietário. F.: 
(19) 3517-2152 / (19) 
99195-1935 WhatsA-
pp.
Cocais II - 2 dormi-
tórios, 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
Apartamento com 2 
dorms no Jd. Rena-
ta  R$200 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Vendo apartamento 
83 m², 2 dorm. , + 1 
suíte. Todos os cô-
modos com móveis 
planejados. Tratar com 
Sr. Perez (19) 99697-
6698
Vendo apartamento 
pronto para morar. 
Condomínio Villa-
ge Azaléia. Com 3 
dorm., 1 vaga p/ carro 
e área de lazer. Tratar 
com proprietário (19) 
99127-1799
Apartamento Bombi-
nhas-SC. Novo com 
2 dormitórios sendo 
1 suíte, 400 metros 
da praia. Permuto por 
imóvel em Indaiatuba 
maior valor. F.:(19) 
99762-5005
Vendo ou  t roco: 
Penha SP -  APTO 
DUPLEX, 3 dorms, 
1 suíte, 2 vagas, co-
z i n h a  p l a n e j a d a , 
banheira e churras-
queira.  A.T: 233 m², 
A.U: 133 m². R. Pei-
xoto nº 9 condomínio 
residencial  I tapuã.
Valor: R$ 490.000,00 
- tenho fotos. Tratar 
com proprietário (19) 
98817-5312

 
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 planejada, 
lavanderia, varanda 
gourmet e 2 vagas de 
garagem no 2º subso-
lo. R$2.000,00 + IPTU 
+ Cond. Fone: (19) 
99168-6945
Pq. São Lourenço 
- 2 dormitórios, W C 
social, sala, cozinha 
americana integrada 
à lavanderia, 1 vaga 
de garagem e área 
de lazer completa. 
R$194.900,00. Aceita 
financiamento bancá-
rio. Fone: (19) 99164-
1734
Ed. Jatobá - 3 dormitó-
rios, sendo 1 suíte, sala 
2 ambientes, cozinha, 
lavanderia, escritório 
com lavabo, banhei-
ro social, 2 vagas.. 
R$2.5000,00 isento de 
IPTU e Cond. Fone: 
(19) 99721-0395
 

Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 
dormitórios, 2 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada, pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 1 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de, diversas árvores 
frutíferas, playground 
, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. (19) 
99762-7997 / 3935-
3294

Pq .  das  Bande i -
r a s  -  1 . 0 0 0 m ² . 
R$650.000,00 Fone: 
(19) 99166-8272
Chácara no Pq. Da 
Grama com 5.130 m² 
R$180 MIL (19) 98136-
7331 CRECI 74.092 
Sítio na Bahia Ven-
do/Troco por imóvel 
em Indaiatuba. Com 
470.000m² equivalen-
te a 20,00 alqueire, 
boa topografia, região 
sul da Bahia a 220km 
de Salvador pela BR 
101. Situado na região 
do Vale do Jiquiriça, 
a 7km da cidade de 
Mutuipe. A propriedade 
fica a 4 km da BR 420 
no municipio de Mutui-
pe, e a 70km da cidade 
de Valença região de 
belas praias do litoral 
baiano com aeroporto 
operando com voos 
da (Azul) aos sabados 
saindo de Viracopos 
em Campinas-SP. A 
propriedade esta dis-
tribuída em pastagem, 
lavoura de cacau, ou-
tras e pequena mata. 
Energia passa dentro 
da propriedade. Casa 
sede nascente com 
água boa sendo pre-
servada em três lo-
cais da propriedade. 
Documento ITR OK. 
Opções para plantação 
de feijão, milho, man-
dioca, café e outros. 
Isso em virtude da boa 
media de chuvas/ano 
na região e as nas-
centes existentes na 
propriedade. Contato 
F.:(19) 99321-2684. 
WhatsApp.
 

Parque São Louren-
ço (único lote na rua) 
150M2 – planíssimo 
– R$1060,00 P/ M2 
-escriturado. F. 9.9762-
7997 / 3935-3294
Lote  Industr ia l  - 
1.000m². R$360.000,00. 
Fone: (19) 99166-8272
Chácara  Pq.  das 
Bandeiras - 1.000m². 
R$650.000,00 Fone: 
(19) 99166-8272
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Vendo/ Troco : terre-
no de 300 m² plano, 
melhor local Jd. Espla-
nada I à 50 metros da 
Av. Parque Ecológico, 
5 minutos do centro, 
próximo ao colégio 
Objetivo e o novo Su-
merbol, padaria Suiça e 
Gianinni. Fácil acesso à 
rodovia. Aceito terreno 
de menor valor em lo-
teamento aberto. Doc. 
OK. F.: (19) 99321-
2684 (whatsapp) / (19) 
3875-2860 - Valor R$ 
235.000,00 (tratar com 
proprietário)
V e n d o  t e r r e n o 
400  m²  At ibá ia  . 
Ót ima topogra f ia , 
documentação ok. 
Preço: R$ 180.000,00 
F.: (19) 99697-6698. 
Tratar com Sr. Perez
T e r r e n o  C o n d o -
mínio Viena 250m² 
escri turado. Valor: 
R$190.000,00 F.:(19) 
99211-6717 
Vendo/Troco Terreno 
condomínio fechado 
em Salto-SP Costas 
das Areias A.T. 350m². 
Valor R$160.000,00 F.: 
(11) 94997-3116 / (11) 
97267-8341.
Terreno em condo-
mínio Oportunidade 
Helvétia Park 490m² 
. Bem local izado . 
Valor R$360.000,00. 
F.:(19)99762-5005
Terreno em Salto con-
domínio Mont Serrat 
1000m² Plano. Valor: 
R$250.000,00. Permu-
to por maior valor de 
imóvel em Indaiatuba. 
F.:(19) 99762-5005.
Oportunidade de ne-
gócios no Montreal. 
Terreno R$154.000,00 
metragem: 185m². 
Quadra G lote 14. 
F.:(19) 98151-0501
 

Cidade Nova I - Ótima 
Casa Comercial - 2 
dormitórios, cozinha, 
WC social, sala e lavan-
deria. Quintal com edí-
cula contendo cozinha.  
Excelente localização 
com 400m² de terreno  
e 165m² construídos. 
Fone: (19) 99721-0395

Jd. Regina - Salão 
Odontológico - 40m² 
mobiliado, 2 banheiros 
e garagem para 2 car-
ros. R$25.000,00. Fone: 
(19) 99778-4336
 

Vende--se DVD’S ( 
músicas, desenhos, 
filmes - diversos gê-
neros, mini - séries e 
seriados. R$ 1,00 cada 
ou 15 por  R$ 100,00. 
Contato (19) 99193-
2917 whatsapp falar 
com Vanderlei
CPU HP Pavi l ion 
Slimline s5710br 2GB 
de memória 32 bits 
Gravador de Dvd Su-
perMulti R$400,00 F.: 
(19) 99918-0810
Vende-se roupas no-
vas e semi novas para 
brechó. F.: (19) 3834-
1367
Vende-se cama de 
solteiro de madei-
ra com colchão se-
mi-novo. Valor R$ 
100,00. (19) 3875-
7624
Vende-se um brechó 
inteiro com mais de 
duas mil peças, no 
endereço  Rua Auguto 
Wolf, Jd. Do Sol 364. 
(19) 98711-9319
Vendo cadeira infantil 
para automóvel na cor 
vermelha, semi nova. 
Valor: R$ 150,00.(19)  
F.: (19) 3875-7624
Monitor Lg Flatron 
W1952tq 19 + Cabo 
De Força Pc + Cabo 
Vga   R$220,00 F.: 
(19) 99918-0810
Vendo escapamento 
para moto Fazer. Va-
lor R$ 150,00. Esca-
pamento com ronco 
esportivo semi-novo. 
F.: (19) 98835-2781
Vendo Tapete azul 
marinho para sala. Va-
lor: R$150,00 F.: (19) 
3017-6860
V e n d o  T e c l a d o 
YAMAHA 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 Japo-
nesa nova F.: (19) 
3834-1367 F.: (19) 
99648-9134 Tratar 
com Jandira
Vendo Bicicleta Mo-
nark nova com freio no 
pé F.: (19) 3834-1367 
F.: (19) 99648-9134 
Tratar com Jandira
Imperdível,  vendo 
tapetes emborracha-
dos pintados à mão 
e com crochê duplo 
em toda a borda. Pa-
nos de prato pintados 
à mão e crochê na 
borda. Lindíssimos. 
Panela de pressão 
nova 2,5lts. Ótimos 
preços. Tel. 38351921 
/ 995788190
Vendo Camas de sol-
teiro, madeira maciça. 
Ótimo estado F.: (19) 
3017-5541 /  Whatsa-
pp (19) 99933-3572 
/  (19)  99259-1877 
Claro.
Vendo Máquina de 
cortar piso até 65cm 
em bom estado.Va-
lor: R$80,00  F.: (19) 
3017-5541 /  Whatsapp 
(19) 99933-3572 / (19) 
99259-1877 Claro.
Vendo Fritadeira elé-
trica 220V ARNO se-
minova só R$200,00. 
F.: (19) 3017-5541 /  
Whatsapp (19) 99933-
3572 / (19) 99259-
1877 Claro.
Vendo DVDS (Músi-
cas, Desenhos, Épicos 
, BANG BANG, Sé-
ries). Valor R$1,00 
cada. F.: (19) 99193-
2917.
Vendo Teclado marca 
Casio. Valor R$400,00 
F.:(19) 3935-1633
V e n d o  2  K i t  g á s 
p a r a  c a r r o s .  V a -
lor: R$500,00 cada. 
F.:(19) 3935-1633.
Vendo 1 máquina de 
recarga para cartu-
chos. Valor R$500,00. 
F.:(19) 3935-1633.
Vende-se madeira 
para uma casa com 
100 metros, 1.500 te-
lhas americanas, 22 
viga de 4 metros mais 
caibo e ripa, 40 metros 
de forro PVC. Tudo por 
apenas R$1.000,00. 
F.: (19) 99262-4386.
Vendo várias bicicle-
tas troco por carro no 
Valor: R$20.000,00. 
Tratar  com Paulo. 
F.:(19) 3835-3350.
Vendo transformador 
220/110 ou 110/220 
Volts para residência. 
Valor R$300,00. Tra-
tar com Paulo. F.:(19) 
3835-3350.

 

Vendo Celta - ano 
2 0 1 1  c o r :  p r a t a 
completo (ar, dire-
ção e trava) baga-
jeiro original, valor: 
R$ 17.000,00. Falar 
com Rodrigo. F.: (19) 
97407-5459 (whats 
app)  /  (19 )  3392-
9713
Vende-se  Ci t roen 
P icasso ano 2002 
modelo 2003 com-
pleto, vidro rayban, 
2.0, 16 válvulas de 
1 4 0 . 0 0 0 k m  ú n i c o 
dono, banco de cou-
ro preço de ocasião. 
Valor R$11.000,00 
F.: (19) 98151-0501

 
Ofereço-me  como 
pedreiro, encanador, 
pequenos reparos 
na construção civil e 
pinturas. (19) 98329-
8580 (WHATS APP) 
Falar com João
Ofereço-me como 
instalador de ante-
nas digi ta is.  Valor 
R$50,00 contato F.: 
(19) 98970-1976
Ofereço-me  como 
cu idadora  de  ido -
sos  c r ianças  pes-
s o a s  c o m  n e c e s -
s idades  espec ia is 
pré-operatório e etc 
atendimento hospi-
talar possui experi-
ência e referência 
horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como 
marceneiro. Coloco 
portas, fechaduras 
e faço guarnição de 
acabamentos F.: (19) 
98770-9178
Ofereço-me como 
Ava l iador  g ra tu i to 
Biopedança. Quan-
tos kilos você gos-
taria de perder 2kg, 
5kg até 10kg. Ligue 
e agende!. Falar com 
Vander le i  F . :  (19) 
99193-2917.
Ofereço-me como 
limpeza e manuten-
ção de p isc inas e 
geral. F.: (19) 98332-
1025
Ofereço-me  como 
faxineira e passado-
ra de roupas. Entrar 
em contato no telefo-

empregos

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

ESTAMOS CONTRATAN-
DO PCD (PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA) – Para tra-
balhar nas áreas de limpe-
za e recepção. Residir em 
Indaiatuba. Trazer Currículo 
e Laudo.

ATENDENTE – Para traba-
lhar em Farmácia de mani-
pulação. Conhecimento no 
Sistema Fórmula Certa (Re-
ceitas, rótulos, orçamentos 
e Notas fiscais). Residir em 
Indaiatuba.

CONSULTOR (A) DE RE-
CURSOS HUMANOS – Ex-
periência em Recrutamento 
& Seleção. Desejável expe-
riência anterior em Agências 
de empregos ou empresas 
de Terceirização. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou Itu. 
CNH B. 

CONSULTOR (A) COMER-
CIAL – Experiência anterior 
em empresas do Ramo de 
Terceirização de Serviços de 
Limpeza e Portaria ou Agên-
cia de empregos. Experiên-
cia em vendas de Serviços 
de Recrutamento & Seleção, 
temporários e terceirização. 
Residir em Indaiatuba. CNH 
categoria B. Irá dirigir os 
carros da empresa em In-
daiatuba e região.

DESENHISTA - Formação 
Técnica em Mecânica. Ex-
periência em Autocad 2D. 
Experiência na área de com-
pras ou orçamentos. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

FERRAMENTEIRO – Expe-
riência em ferramentaria de 
moldes plásticos. Residir em 
Indaiatuba ou região. Para 
trabalhar em Monte Mor.

GERENTE DE VENDAS – 
Experiência em liderança de 
equipe de vendedores e em 
empresas do Ramo de Ma-
terial de Construção. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

OPERADOR DE TORNO 
CNC – Experiência na fun-
ção. Curso de Metrologia e 
Leitura e Interpretação de 
desenho. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. Disponibilida-
de de horário. 

TÉCNICO DE PLÁSTICO 
– Para trabalhar na cida-
de de Monte Mor. Noções 
em Processos de Injeção. 
Conhecimento em troca de 
moldes de injetora. Conhe-
cimento básico: hidráulico, 
pneumático e elétrico.

VENDEDOR (A) – Ensino 
médio completo. Para traba-
lhar em comércio do Ramo 
de material de construção. 
Residir em Indaiatuba.

Auxiliar Administrati-
vo de transportes
Auxiliar de enferma-
gem
Auxiliar de escritura-
ção fiscal
Caldeireiro montador
Consultor de vendas
Cozinheiro
Embalador a mão(P-
CD)
Empregada domes-
tica
Esteticista 
Frentista (PCD)
Motorista carreteiro
Motorista de cami-
nhão
Operador de centro de 
usinagem comando 
numérico
Operador de vendas
Retificador
Servente de pedreiro
Técnico em manuten-
ção eletrônica 
Torneiro mecânico 
Vendedor 

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.

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

AJUDANTE DE MOTORISTA (8426): 

ANALISTA CONTÁBIL JR. (8450): 

ANALISTA GARANTIA DA QUALI-

DADE PLENO (8415): 

AUX. PROD. / CONTROLE DE QUA-

LIDADE (8433): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8319): 

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 

(8431): 

ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS 

(8423): 

FERRAMENTEIRO (8381): 

FRESADOR CNC (8449): 

GERENTE DE LOJA (8453): 

LIDER DE USINAGEM (8447): 

MOTORISTA MOPP (8425): 

OPERADOR DE TORNO CNC 

(8355): 

OPERADOR LOGÍSTICO (8391): 

PROGRAMADOR DE TORNO CNC 

(8446): 

VENDAS INTERNAS (8451): 

Interessados 
entrar no site 

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



B20 Serviços / Utilidades


