
Indaiatuba zera fila de espera por 
cirurgia de mastectomia 

“A Cura é Você” 
cadastra Doadores 
de Medula Óssea  

13º Troféu Frutos de 
Indaiá será no dia 14 
de novembro

Jovem internada 
precisa de ajuda 
financeira

Macromedidores 
possibilita combate 
as perdas de agua 
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No próximo dia 31 de 
outubro a Campanha “A 
Cura é Você” estará realizan-
do o cadastramento de novos 
doadores de medula óssea. 

O Troféu Frutos de In-
daiá será realizado no dia 
14 de novembro, e promete 
superar as expectativas dos 
premiados e convidados.

A família de Fernanda 
Leite, 20 anos, de Indaiatuba, 
está pedindo ajuda financeira, 
por conta de um acidente de 
moto que a jovem sofreu no 
último domingo, dia 21. 

O Saae está construin-
do as estruturas necessári-
as para a instalação dos 30 
novos macromedidores e 
sensores de pressão ad-
quiridos. 

O segundo turno das eleições de 2018 ocorre neste domingo, dia 28, das 8h às 17 horas, e os eleitores 
irão às urnas para votar em seus candidatos para governador e presidente. 

O MySushi Temakeria está de volta em Indaia-
tuba na Avenida Itororó, 646, com novidades. 

ARQUIVO PESSOAL
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MySushi Temakeria 
está de volta!

P. A5

P. A3

Guarda Civil 
conduz à 
delegacia 
indivíduo que 
agrediu a sogra

POLÍCIA
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Nas primeiras horas 
de sábado, dia 20, a 
Guarda Civil atendeu 
a uma ocorrência de 
violência doméstica, 
no Parque Residencial 
Sabias, em Indaiatuba.
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“Desfile das Mulheres Vitoriosas” 
foi realizado com sucesso

JME
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Editorial
É hora de escolher

Artigo

O 2º turno das eleições acontece neste domingo e é chegada a 
hora do povo brasileiro decidir quais rumos o país irá tomar. O eleitor 
terá que escolher,  desta vez, quem será o Presidente da República e 
Governados do Estado de São Paulo. 

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 acontece 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, que-
rendo o bem comum, para que o Brasil possa sair da crise e prosperar.

Hortolândia oferece 26 vagas para 
concurso público

Com novos equipamentos, Vinhedo 
ganha 3 novas salas de oftalmologia

Hortolândia abriu inscrições para o Concurso 
Público que visa preencher 26 vagas em sete 
cargos. As inscrições vão até o dia 12 de 
novembro e devem ser feitas via internet 
por meio do site www.shdias.com.br. 
O valor das inscrições varia de R$ 50 
a R$ 70. A organização e a realização 
do concurso são de responsabilidade da 
empresa SHDias Consultoria e Asses-
soria. A data da aplicação da prova está 
prevista para o dia 9 de dezembro.

Os usuários da Rede Municipal de Saúde 
de Vinhedo que necessitam de exames e 

procedimentos de oftalmologia passam 
a contar a partir desta terça-feira, 

23, com equipamentos de última 
geração. Foram inauguradas três 
novas salas de oftalmologia, que já 
estão disponíveis para usuários com 

agendamento, uma na Policlínica da 
Capela e duas no Centro Médico do 

São Matheus.

QUAL A IMPORTÂNCIA DE NOSSA VIDA?

NOVEMBRO AZUL - MÊS DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA

Viver com a coragem de fazer o melhor e ser bem feliz. Seremos lembrados apenas durante nossos anos de vida ou estamos atentos para 
transbordar além do tempo de nossa partida desta vida? É esse o momento para verdadeiramente ser, para amar e para proclamar o melhor 
que carregamos em nós. Apenas sendo de verdadeiros, dando o melhor de nós, podemos enfim ganhar um lugar cativo no coração daqueles 
que sinceramente tocamos e dessa forma não nos rasgaremos em temores quando uma voz sabiamente nos indagar: Qual tua importância 
nesta vida?   “Plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho”? Tem muito a ver com esse sentido da vida.  Quando planto uma árvore 
e cuido para que ela se fortaleça e sobreviva depois de minha partida, ela levará consigo um pouco do que sou e de minha iniciativa e atitude. 
Ela será como uma lembrança minha a acenar para os que contornam seu tronco que eu em corpo um dia lá estive e ideologicamente ainda 
estou. Com um filho também é assim, se eu não apequenar minha vida e der a ele o tempo necessário para que aprenda comigo, ele levará 
consigo o que sou não só nos traços e genes, mas em sua ideologia e caráter também. Dizer de um livro é o mesmo, pois se minhas palavras e 
pensamentos compilados forem de importância significativa para a vida dos que vierem a me ler, o que foi escrito por mim ficará e transcen-
derá o tempo. Será que estamos criando vínculos com nossos filhos ou protelando a outros as questões que só nos dizem respeito? Fazemos 
o nosso melhor dentro das possibilidades que nos foram dadas, desenvolvemos nossos talentos ou nos contentamos com a permanência na 
nossa área de conforto? Nascemos para brilhar, sermos os protagonista e atores principais no palco da vida. Trevisan José 019.99648.1883

26/10 - Sexta-feira 28/10 - Domingo27/10 - Sábado 29/10 - Segunda

Máxima 27º 
Mínima 20º

Máxima 28º 
Mínima 21º

Máxima 25º 
Mínima 18º

Máxima 27º 
Mínima17º

A2

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.
27 SAB 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
27 SAB 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
28 DOM.   NÃO OPERA
29 SEG. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
29 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
29 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
29 SEG. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
29 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
29 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
30 TER. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
30 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
30 TER. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
30 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
30 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
30 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
31 QUAR. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
31 QUAR. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
31 QUAR. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
31 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
31 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
31 QUAR. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
1 QUIN. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
1 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
1 QUIN. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
1 QUIN. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
1 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
1 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
2 SEX.   FERIADO
2 SEX.   FERIADO
2 SEX.   FERIADO
2 SEX.   FERIADO
2 SEX.   FERIADO
2 SEX.   FERIADO
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É fato, homem ainda tem receio, não gosta e ainda tem preconceito de ir ao médico. Exame de toque então ¨não vou fazer¨.
Nossos pais, maridos, irmãos e amigos enfrentam uma crise de saúde silenciosa. Pensando na problemática desses fatores, em 2003 na Austrália 

foi criado o Movimento ¨MOVEMBER FOUNDATION¨ aproveitando as comemorações do Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, 
realizado 17 de novembro. O movimento é o único com ação de combate a saúde dos homens na escala mundial durante o ano todo, para mini-
mizar alguns dos maiores problemas de saúde masculina, como cancro da próstata, cancro dos testículos, saúde mental e prevenção do suicídio.

No Brasil, o Novembro Azul foi criado pelo ¨Instituto Lado a Lado pela Vida¨, com o objetivo de quebrar o preconceito masculino de ir ao 
médico, e quando necessário, fazer o exame de toque.

Pasmem.
 Você sabia que os homens vivem 7 anos a menos que as mulheres pelo fato de não ter o hábito da prevenção, ter alimentação desregrada 

e por falta de consultar um médico?
Pois é, o assunto é sério. O câncer de próstata é a segunda causa de mortes no Brasil perdendo apenas para o câncer do pulmão.
Vamos ver alguns números.
Em 2013 tivemos 13.772 casos de morte por câncer de próstata, hoje chegamos a estimativa absurda de 61.200 novos casos, ou seja. Apenas 

32% dos homens fazem o exame de próstata, e esses números não param por ai, 1 a cada 6 homens terá câncer de próstata. Realmente são números 
trágicos e a causa dessa evolução de mortes deve-se a apenas um fator: O PRECONCEITO ainda é o maior obstáculo para a decrescência desse 
gráfico, mas há uma solução. As chances de cura chegam a 90% quando diagnosticado na fase inicial.

Então você há de concordar que, para as reuniões de bigodes, entre o jogo do final de semana e a cerveja gelada, vale a pena um papo sobre 
prevenção a doenças.

Os homens estão morrendo jovens demais, a conscientização e a prevenção são as únicas saídas para que esse jogo mude.
A vida é curta demais para qualquer preconceito. 
Agende sua consulta e seu exame, www.clinicacampomed.com.br  (19) 98217-7756

Fonte: Wikpedia, Movember Foundation, Instituto Lado a Lado pela vida.



Iniciada obra da creche no 
Parque Residencial Sabiás
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Segundo turno das eleições 
ocorre no domingo
Paulistas vão votar para governador e presidente

TSE

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

O segundo turno 
das  e le ições 
de 2018 ocor-

re neste domingo, dia 
28, das 8h às 17 horas, 
e os eleitores irão às 
urnas para votar em 
seus candidatos para 
governador e presi-
dente. 

A ordem de vota-
ção será primeiro para 
governador e em se-

guida para presidente 
da República. Para o 
Governo de São Paulo, 
a disputa está entre 
o  a tua l  governador 
de São Paulo, Márcio 
França (PSB), e o ex-
-prefeito de São Paulo, 
João Dória (PSDB).

Já para a Presidên-
cia da República, o ex-
-prefeito de São Paulo 
Fernando Haddad (PT) 
disputa com o deputa-
do federal Jair Bolso-
naro (PSL).

1º turno.Em Indaiatu-
ba, no primeiro turno, 
João Doria recebeu mais 
votos, 43.238, obtendo 
41,74% dos votos váli-
dos. Já Márcio França, 
foi o terceiro com mais 
votos, recebendo 13.200, 
12,74% dos votos váli-
dos. Para a presidência, 
Jair Bolsonaro obteve 
74.782 votos, 62,69% 
dos votos válidos. Fer-
nando Haddad recebeu 
12.993 votos, 10,89% 
dos votos válidos.

Foi iniciada a cons-
trução de uma nova 
creche no município. 
Desta vez o bairro be-
neficiado será o Parque 
Residencial Sabiás. O 
prefeito Nilson Gas-
par (MDB) emitiu a 
Ordem de Serviços no 
mês passado e a obra 
já está em andamento. 
A creche recebe inves-
timentos no valor de 
R$ 4.969.484,48 e o 
prazo de conclusão dos 
serviços é de 12 meses.

O prédio ficará na 
área institucional da 
Rua 17. O projeto da 
Secretaria de Planeja-
mento Urbano e En-
genharia inclui dois 
pavimentos com dez 
salas de aula/berçários, 
trocador e banheiros 

nas salas. A unidade 
também terá refeitório, 
pátio descoberto, área 
de recreação, secretaria, 
sala de coordenação e 
elevador.

De acordo com o 
prefeito, essa creche 
atenderá a demanda da 
região do Parque Resi-
dencial Sabiás, que é 
composta por bairros 
novos. “É uma região 
da cidade que está cres-
cendo bastante e pre-
cisamos atender essa 
população”, completou.

O total de área cons-
truída da creche é de 
1.894,71m², incluindo 
a casa de zeladoria que 
terá 85,57m². A em-
presa responsável pela 
obra é a Lidercon En-
genharia e Construções.

Administradora da massa falida do Banco BVA 
faz depósito judicial de valor retido

DEPÓSITO

A Prefeitura infor-
ma que a administra-
dora judicial da massa 
falida do Banco BVA 
realizou segunda-feira 
(22) o depósito em ju-
ízo do valor da aplica-

ção feita pela Prefeitu-
ra que ficou retida após 
a falência do banco. O 
depósito com as devi-
das correções monetá-
rias totalizou o valor de 
R$ 75.708.485,51. A 

medida atende decisão 
do Juiz de Direito da 
1ª Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais 
de São Paulo,  João 
de Oliveira Rodrigues 
Filho, que no final de 
setembro determinou 
que o BVA deveria 
fazer a restituição no 
prazo de 15 dias após 
a notificação.

Diante do fato, a 
Secretaria Municipal 
de Negócios Jurídicos 
está oficializando o 
pedido de levantamen-
to para que os recursos 
sejam transferidos à 
conta da Prefeitura.

O prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) ressal-
tou que o depósito só 
reforça a certeza de que 
esse valor retornará 

aos cofres municipais. 
“Os nossos procurado-
res estão trabalhando 
incansavelmente para 
que esse dinheiro retor-
ne ao erário municipal 
o mais breve possível, 
e até agora todas as 
decisões judiciais têm 
sido favoráveis ao mu-
nicípio. Tínhamos uma 
reserva do valor como 
garantia e agora temos 
um depósito em uma 
conta judicial”, come-
morou.  “Esperamos 
utilizar esse dinheiro 
para adiantar obras que 
já estão em nosso pla-
nejamento e acrescen-
tar novos projetos que 
visem melhorar ainda 
mais a qualidade de 
vida de nossa popula-
ção”, acrescentou.

A medida atende decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara de 
Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo

Eleitores voltam às urnas neste domingo
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Jovem de Indaiatuba está internada 
e precisa de ajuda financeira
A quantia está sendo arrecada em uma vakinha virtual

REPRODUÇÃO

A família precisa de R$ 3 mil, e já havia arrecadado R$ 1300 até a publicação da matéria

Prefeitura inicia obra de reforma e ampliação da sede da Guarda Civil
OBRA

A família de Fer-
nanda Leite, 20 
anos, de Indaia-

tuba, está pedindo ajuda 
financeira, por conta de 
um acidente de moto 
que a jovem sofreu no 
último domingo, dia 
21. Ela está internada 
na UTI em coma indu-
zido. A família precisa 
de R$ 3 mil, e já havia 
arrecadado R$ 1300 até 
a publicação da matéria.

O acidente ocorreu 
no bairro Cecap, quando 
Fernanda pilotava uma 
moto, e acabou entrando 
em uma rua sem saber 
que era contramão. A 
jovem acabou colidindo 
com um carro Fiat Argo, 
que fazia viagens de 

UBER. Ela foi levada 
para o HAOC, onde fi-
cou internada. Contudo, 
ela teve de ser transferi-
da para a UTI na madru-
gada de terça-feira, dia 
23, pois acabou sofrendo 
uma embolia pulmonar, 
pois a gordura do osso 
subiu para o pulmão, por 
conta da fratura exposta 
causada pelo acidente. 
Depois disso, ela e foi 
submetida a um coma 
induzido.

De acordo com o 
médico que a atendeu, 
o quadro de Fernanda 
parece ser grave, e ela 
está tomando a medi-
cação para manter a 
pressão. Ele afirmou 
que os pacientes jovens 
costumam responder 
bem aos tratamentos, e 
que ela tem chances de 

melhora. Por enquanto, 
ela está sendo mantida 
em sedação, para acom-
panhar as reações.

A quantia de R$ 3 
mil que está sendo jun-
tada na vakinha virtual 
para a Fernanda, são 
para a pagar o custo da 
franquia do seguro do 
carro que colidiu com a 
jovem, para os medica-
mentos que a Fernanda 
precisará utilizar após 
deixar o hospital e para 
arcar com alguns cus-
tos das cirurgias, que 
não são cobertos pelo 
plano de saúde. Para 
contribuir, acesse o link: 
www.vakinha.com.br/
vaquinha/todos-com-a-
-fernanda. Também é 
possível ajudar através 
de depósito nas seguin-
tes contas:

Bradesco
Agência: 0832
Conta: 00105830
CPF: 457.335.078-02
Amanda Thaís Corrêa de Camargo

Santander
Agência: 0157
Conta: 010398372
CPF: 313.988.298-03
Márcia Corrêa dos Santos Pereira

ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI

A área ampliada é de aproximadamente 140m²

O prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) emitiu 
nesta semana a Ordem 
de Serviços para a obra 
de reforma e ampliação 
da sede da Guarda Civil 
de Indaiatuba. A obra re-
ceberá investimentos no 
valor de R$ 482.295,22 
e o prazo para a conclu-
são dos serviços é de 
cinco meses. O projeto 
é da Secretaria de Pla-
nejamento Urbano e 
Engenharia.

A ampliação inclui 
a construção de banhei-
ros e vestiários mas-
culinos, construção de 
guarita; pintura de faixa 
de estacionamento e 

instalação de portão 
eletrônico. A área am-
pliada é de aproxima-
damente 140m².

Também será feita a 
reforma geral do prédio 
de apoio existente que 
inclui estacionamento, 
área de convívio, ves-
tiários femininos, aca-
demia, refeitório, área 
de lazer e banheiros. A 
área de reforma abran-
gerá 577,92m².

A sede da Guarda 
Civil fica na avenida 
Ário Barnabé, nº 924, no 
Jardim Morada do Sol. 
A empresa vencedora 
da licitação para a exe-
cução da obra é a Tutida 

Construção Ltda.
Em 2010 a Prefeitu-

ra construiu um Canil 
no local, dando início 
ao trabalho de reforço 
da segurança do muni-
cípio com a utilização 
de cães para farejar 
entorpecentes e arma-
mentos. Um ano antes, 
em 2009,  a  sede da 
Guarda Civil ganhou 
um grêmio recreativo 
para a corporação, e 
também foi construída 
uma instalação para 
abrigar uma Unidade do 
Resgate, que possibili-
tou oferecer um atendi-
mento mais rápido aos 
munícipes.

Beneficiários devem se inscrever até dezembro de 2018
BPC DEFICIENTE

Os beneficiários do 
BPC Deficiente (Benefício 
de Prestação Continuada) 
ou LOAS (Lei Orgâni-
ca de Assistência Social) 
devem realizar a inclusão 
no Cadastro Único. Os 
favorecidos que estão com 
o endereço atualizado re-
ceberão uma carta com 
as orientações em suas 
residências. O prazo para 

inscrição, que é exigência 
do INSS, vai até dezembro 
de 2018. Quem não realizar 
o cadastro terá o benefício 
suspenso. O município 
possui 1286 benificiários 
do BPC Deficiente.

Quem não receber o 
comunicado deve compa-
recer na Secretaria Munici-
pal da Família e Bem Estar 
Social ou no Cras (Centro 

de Referência de Assistên-
cia Social) de sua região, de 
segunda-feira a sexta-feira, 
das 8h às 16h, para realizar 
o cadastro.

Os documentos neces-
sários para realizar o ca-
dastro são: RG ou Certidão 
de Nascimento (não pode 
ser CNH), CPF, Título 
de Eleitor e Carteira de 
Trabalho (mesmo estan-

do desempregado) de to-
dos que residem na casa; 
certidão de casamento; 
recibo de aluguel recente; 
comprovante de endereço 
(energia elétrica ou água); 
comprovante de benefício 
ou recibo bancário recente 
e declaração de matrícula 
fornecida pela escola ou 
creche (se tiver crianças 
que estudam na casa).



Eleições gerais 2018 acontecem no dia 7 de outubro

A fila de espera para essa cirurgia vai zerar em novembro
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Indaiatuba zera fila de espera por 
cirurgia de mastectomia
Cirurgias são feitas através do projeto Empresa Solidária

ALEX JEGOROW RIC/PMI
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No mês  que  é 
marcado pela 
campanha de 

conscientização ao cân-
cer de mama “Outubro 
Rosa”, Indaiatuba só 
tem o que comemorar. 
Isto porque pela pri-
meira vez as cirurgias 
de mastectomia estão 
sendo feitas na cidade 
graças ao projeto ‘Em-
presa Solidária’ firmado 
com a Associação das 
Empresas de Serviços 
Contábeis de Indaiatuba 
(Aesci), a SHDias Con-
sultoria e Assessoria e 
o Instituto de Gestão de 
Cidades (Igecs).

As cirurgias são rea-
lizadas no Haoc (Hospi-
tal Augusto de Oliveira 
Camargo) pelo médi-

co Dr. André Desuó 
Bueno, até o momento 
foram realizadas sete ci-
rurgias de câncer e oito 
de nódulos benignos. 
A Secretaria de Saú-
de ainda encaminhou 
oito mulheres para o 
CAISM/Unicamp de 
alta complexidade. 

A fila de espera para 
essa cirurgia vai zerar 
em novembro. “Esta-
mos felizes com essa 
parceria e saber que 
vamos atender todas as 
pacientes que esperam 
por essa cirurgia nos 
sentimos com o dever 
cumprido, recebemos 
recentemente mais qua-
tro pacientes com esse 
diagnóstico e vamos 
operá-las ainda esse 
ano”, conta a secretá-
ria de Saúde, Graziela 
Garcia.

Câncer de Mama. O Ins-
tituto Nacional de Cân-
cer (INCA) estima que 
para cada ano do biênio 
2018/2019, sejam diag-
nosticados 59.700 novos 
casos de câncer de mama 
no Brasil, com um risco 
estimado de 56,33 casos 
a cada 100 mil mulheres.

O câncer de mama 
é o tipo de câncer que 
mais acomete as mu-
lheres em todo o mun-
do, tanto em países em 
desenvolvimento quan-
to em países desen-
volvidos. O câncer de 
mama é a maior causa 
de morte por câncer 
nas mulheres em todo o 
mundo e a segunda cau-
sa de morte por câncer 
nos países desenvolvi-
dos, atrás somente do 
câncer de pulmão, e a 
maior causa de morte 

por câncer nos países 
em desenvolvimento.

Apesar de ser con-
s iderado um câncer 
de relativamente bom 

prognóstico, se diag-
nos t icado  e  t ra tado 
oportunamente, as taxas 
de mortalidade por cân-
cer de mama continu-

am elevadas no Brasil, 
muito provavelmente 
porque a doença ainda 
é diagnosticada em es-
tágios avançados.
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Dos 24 setores, 14 já estão implantados e com os novos equipamentos será possível setorizar todo município

Instalação de macromedidores 
possibilita combate as perdas de água
Equipamentos possibilitam tomada de decisão com mais rapidez
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O Serviço Autô-
nomo de Água 
e  E s g o t o s 

(Saae) está construindo 
as estruturas necessá-
rias para a instalação 
dos 30 novos macro-
medidores e sensores 
de pressão adquiridos. 
Os equipamentos fa-
rão parte do sistema 
de abastecimento de 
água do município de 
Indaiatuba, para atender 
ao Plano de Diretor de 
Combate às Perdas de 
Água do Município de 
Indaiatuba. Os macro-
medidores serão inter-
ligados por telemetria 

ao Centro de Controle 
de Operações (CCO), 
proporcionando infor-
mações mais precisas 
sobre os volumes de 
água distribuída, que 
em conjunto com a me-
lhoria da micromedi-
ção, serão utilizadas 
na pesquisa de perdas 
físicas e aparentes no 
sistema de abasteci-
mento de água.

Para sua instalação é 
necessária a construção 
de caixas de concreto e 
estrutura elétrica, que 
estão sendo implan-
tadas para receber os 
aparelhos.

Os  equipamentos 
serão instalados nas 
saídas dos reservatórios 

e nas entradas dos seto-
res de abastecimento e 
distritos de medição de 
consumo (DMC), afim 
de tornar o controle 
de perdas ainda mais 
eficiente. A rede de dis-
tribuição do município 
está dividida em 24 se-
tores de abastecimento, 
que possibilita o con-
trole de pressão e mo-
nitoramento das vazões 
na rede de distribuição 
através da limitação das 
zonas de influência da 
cidade, permitindo a 
localização com maior 
facilidade dos vaza-
mentos e possibilitando 
a melhor análise para 
tomada de decisões, re-
duzindo custos e mini-

mizando os transtornos 
à população.

Dos 24 setores, 14 
já estão implantados e 
com os novos equipa-
mentos será possível se-

torizar todo município.
Para esta obra serão 

usados recursos vin-
do através do Fundo 
Es tadua l  de  Recur -
sos Hídricos (FEHI-

D R O ) ,  o  r e p a s s e  a 
fundo perdido é de R$ 
426.813,30, com con-
trapartida Saae de R$ 
191.756,70, num total 
de R$ 618.570,00.

MySushi Temakeria está de volta!
NOVIDADE

MYSUSHI TEMAKERIA

O MySushi Temakeria está localizado na Avenida Itororó, 646

O MySushi Temakeria 
está de volta em Indaiatuba 
na Avenida Itororó, 646, 
com novidades. 

De acordo com o pro-
prietário, Felipe Eduardo 
de Souza Rosa, o retorno se 
deve ao grande pedido do 
público. “Ouvíamos muito 
que as pessoas sentiam 

falta do nosso espaço para 
comer o melhor temaki do 
mundo”, conta.

E assim o pedido de to-
dos foi realizado. “Estamos 
pertinho do Mundo Beer, 
do Becco, e do nosso My-
Sushi Restaurante”, disse.

O MySushi Temakeria 
funciona de terças e quar-

tas-feiras, das 17h à meia 
noite, às quintas das 17h às 
1 horas, sextas e sábados, 
das 17h às 3h, e aos domin-
gos, das 17h à meia-noite.
Restaurante. Além disso, 
o MySushi Restaurante, 
antigo Daisho Vargas, con-
tinua igualzinho, porém 
com um espaço mais am-
plo com sistema de rodízio, 
drinks, e que tudo que 
vocês já conhecem.

O MySushi Restaurante 
está localizada na Avenida 
Presidente Vargas, 711, e 
funciona de terças, quar-
tas e quintas das 11h30 
às 14h30 e das 18h30 às 
23h30, de sextas e sábados 
das 11h30 às 15h e das 
18h30 à meia noite, e aos 
domingos das 12h às 15h 
e das 18h30 às 23h.

Últimos dias para licenciar veículos 
com placa final 8

DETRAN

O Departamento Es-
tadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran.SP) informa 
que os donos de veículos 
com placas terminadas em 
8 e de caminhões com pla-
cas finais 3, 4  e 5 devem 
fazer o licenciamento até o 
dia 31 de outubro, próxima 
quarta-feira.

A partir de 1º de no-
vembro, os veículos que 
circularem sem estar com 
o documento em dia po-
derão ser removidos ao 
pátio. Além disso, o pro-
prietário recebe multa de 
R$ 293,47 e sete pontos 
na habilitação.

Isso porque dirigir veí-
culo sem estar devidamen-
te licenciado é infração 

gravíssima, conforme pre-
vê o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB). Todo 
veículo precisa ser licen-
ciado anualmente para 
poder circular, indepen-
dentemente do ano de 
fabricação. 
Como licenciar – O valor 
do licenciamento em 2018 
é de R$ 87,38 para todo 
tipo de veículo. Não pre-
cisa de boleto para pagar, 
é só informar o número do 
Registro Nacional de Veí-
culos Automotores (Rena-
vam) ao caixa bancário ou 
selecionar essa opção nos 
terminais eletrônicos das 
agências ou no internet 
banking. É preciso quitar 
possíveis débitos de IPVA, 

seguro obrigatório e mul-
tas, por exemplo.
Retirada do documento 
– Com o comprovante 
de pagamento e um do-
cumento de identificação 
em mãos, o condutor deve 
ir à unidade do Detran.
SP onde o veículo está 
registrado ou em qualquer 
posto Poupatempo para 
solicitar a emissão do do-
cumento. Se preferir, pode 
receber o licenciamento 
em casa. Para isso, tem 
que pagar o custo de envio 
pelos Correios, de R$ 11, 
no momento em que pagar 
a taxa de licenciamento. 
O prazo de postagem é de 
até sete dias úteis após a 
emissão.



Campanha “A Cura é Você” 
irá cadastrar Doadores 
de Medula Óssea  
Cadastramento acontece no dia 31, na Faculdade Anhanguera
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Yázigi Indaiatuba 
recebe dois prêmios

RECONHECIMENTO

Podem se cadastrar pessoas de 18 a 54 anos e 11 meses

No próximo dia 
31 de outubro a 
Campanha “A 

Cura é Você” estará rea-
lizando o cadastramento 
de novos doadores de 
medula óssea. A ação é 
uma iniciativa da OSC 
GABRIEL,  Rotaract 
Club Indaiatuba e Ro-
taract Club Votura em 
parceria com o Hemo-
centro da Unicamp.

O  c a d a s t r a m e n t o 
deve ser feito na Facul-
dade Anhanguera, loca-
lizada na Rua Claudio 
Dal Canton, 89, Cidade 
Nova II, das 18h às 22h. 
No dia estará disponível 
o cadastro de 500 novos 
doadores. 

Os interessados de-
verão comparecer ao 
local munidos de do-
cumento com foto e 
CPF, ter entre 18 e 54 
anos e 11 meses e ter 
bom estado de saúde. 
Pessoas com doenças 
infectocontagiosas não 
poderão se cadastrar. 
Nos demais casos, não 
há contraindicação para 
o cadastro.  

A OSC GABRIEL 
realiza campanhas si-
milares desde 2008 e 
durante esses 10 anos 
já colaborou com a ins-
crição de mais 6.000 
cadastros de doadores 
de medula óssea junto 
ao REDOME. 

Cadastro
O cadastro é simples 

e é realizado a partir 

do preenchimento de 
uma ficha cadastral com 
informações pessoais 
mais a coleta de amostra 
de 5ml de sangue para 
realização do exame de 
HLA (Histocompatibili-
dade).  A ficha cadastral 
e o resultado do exa-
me serão encaminha-
dos para o REDOME 
(Registro de Doadores 
de Medula) onde per-
manecerão ativos até 
o doador completar 60 
anos. Sempre que hou-
ver um paciente que 
necessite, esse cadastro 
será consultado e caso 
o doador compatível 
seja localizado ele será 
chamado para confirmar 
sua doação, e aí sim 
é iniciado o processo 
de doação. Novos exa-
mes serão realizados 
e quando tudo estiver 
confirmado a doação 
será efetivada. 

Atualmente o Brasil 
possui o terceiro maior 

banco de cadastro de do-
adores de medula com 
mais de 4 milhões de 
inscritos. No entanto, 
devido à alta miscige-
nação da população, 
ainda está abaixo do 
necessário para atender 
à demanda por trans-
plantes dessa natureza. 
O Brasil faz parte de 
uma cooperação mun-
dial entre os registros, 
podendo receber ou en-
caminhar medula para 
vários países. 

Segundo  o  INCA 
(Instituto Nacional do 
Câncer), os países em 
que o Brasil mais en-
contra doadores com-
patíveis ,  sem contar 
a busca em doadores 
brasileiros, são: Alema-
nha, Estados Unidos e 
Polônia. Os países que 
mais recebem unidades 
para transplante do Bra-
sil são: Estados Unidos, 
Espanha e Alemanha. 
São milhares de pessoas 

que necessitam de um 
transplante de medula 
óssea todos os anos no 
país. São pacientes com 
leucemias ou doenças 
do sangue que depen-
dem do REDOME para 
local izar  um doador 
compatível.  As chan-
ces de se encontrar um 
doador dentro da família 
é de somente 25%, por-
tanto a grande maioria 
precisa recorrer ao RE-
DOME que é o banco 
público de candidatos 
à doadores de medula. 
As chances aí, começam 
sendo de um para cem 
mil e pode aumentar, 
dependendo do caso. 

Saiba mais  infor-
mações através do site 
gabriel.org.br/medula-
ossea1.html.

A unidade da Yázigi em 
Indaiatuba recebeu dois prê-
mios no Programa de Exce-
lência da Pearson Brasil na 
Convenção Nacional Yázigi. 
A escola foi premiada na 
categoria “Melhor Escola do 
interior de São Paulo 2018” 
e na “Superação de Desafios 
2018”.

A Yázigi é uma das maio-
res redes de escola de línguas 
do país e oferece cursos de 
inglês e espanhol. As aulas 
são dinâmicas e baseadas em 
assuntos do dia a dia. Desta 
forma, centenas de milhares 
de alunos conseguem apren-
der mais rápido associando o 
idioma a situações do cotidia-
no. O principal objetivo é fa-
zer o aluno pensar, interpretar 

e falar em outra língua sem 
notar que está aprendendo. 
Passeios ecológicos, festas e 
projetos culturais fazem parte 
do aprendizado.

De acordo com a proprie-
tário da Yázigi de Indaiatu-
ba, Lucimara Andriani, os 
prêmios são o reconheci-
mento de um trabalho em 
conjunto de toda a equipe: 
“Isso ocorre por causa do 
comprometimento de toda 
a equipe. Cada um dentro 
da sua área atua com foco 
total”, afirma.

Em Indaiatuba, a uni-
dade está localizada na Av. 
Fábio Ferraz Bicudo, 340 
- Jardim Esplanada. Para 
mais informações, ligue: 
(19) 3875-0206.
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13º Troféu Frutos de Indaiá será no 
dia 14 de novembro
Neste ano a premiação contará com a presença de mais de 140 empresas
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Ivanilde Reis é destaque na categoria 
cerimonialista

Gabi Antelmi receberá pela segunda vez 
o Troféu Frutos de Indaiá

O Troféu Frutos 
de Indaiá 2018 
será realizado 

no dia 14 de novembro, 
véspera de feriado, no 
salão social do Clube 9 
de Julho e promete su-
perar as expectativas dos 
premiados e convidados, 
que nos anos anteriores 
ficaram muito satisfeitos. 
Faltando exatos 20 dias, a 
organização entra na reta 
final com os últimos deta-
lhes para a grande noite. 

O 13º Frutos de In-
daiá tem como objetivo 
principal o recebimento 
do troféu, que os empre-
sários eleitos em pesqui-
sa feita com a popula-

ção e leitores do jornal, 
receberão das mãos do 
presidente do Grupo, 

Admilson Redecopa, 
e do diretor Alan de 
Santi. Troféu esse, que 

simboliza o reconheci-
mento de seus trabalhos 
prestados à população 
durante o ano de 2017.

Neste ano a premia-
ção contará com a pre-

sença de mais de 140 
empresas, empresários 
e profissionais liberais 
participantes, com uma 
média de 1.100 convi-
dados o que denota a 
credibilidade da pesquisa 
e a satisfação dos clientes 
e parceiros que confiam 
no trabalho da equipe do 
Grupo Mais Expressão.

De acordo com o 
empresár io  e  pres i -
dente do Grupo Mais 
Expressão, a adesão e 
participação das em-
presas eleitas está sen-
do maciça. “Todos os 
procurados estão de 
alguma forma tentan-
do participar. Primeiro 
pela motivação de estar 
recebendo um troféu 
que atesta a qualidade 
da empresa eleita, dos 
seus produtos, serviços 
e total satisfação de 

seus clientes, e em se-
gundo lugar pelo evento 
e show”, disse. 

Premiados
Uma das premiadas 

da noite será a Ivanilde 
Reis. “Acho o prêmio 
de grande importância e 
evidencia. A festa é ma-
ravilhosa”, disse.

Já a Gabi Antelmi 
receberá mais uma vez o 
troféu Frutos de Indaiá. 
“É a nossa segunda vez 
consecutiva que somos 
premiados. Agradecemos 
a todos os nossos clientes 
e amigos por mais essa 
conquista”.

Ambas foram elei-
tas através de pesquisa 
realizada nos meses de 
outubro e novembro de 
2017 com moradores da 
cidade e leitores do jornal 
Mais Expressão. 

“Desfile das Mulheres Vitoriosas” foi 
realizado com sucesso

VOLACC

Na noite do último dia 
24, a Volacc (Voluntárias 
de Apoio no Combate ao 
Câncer) realizou o Desfi-
le das Mulheres Vitorio-
sas no Le Luh eventos. 
A noite contou com a 
presença de mais de 400 
pessoas que prestigia-
ram mais um evento da 
Volacc. O desfile contou 
com o apoio da loja Eva 
Maria e da Faculdade 
Anhanguera. 

Volacc
A Volacc é uma or-

ganização social sem fins 
lucrativos cujo trabalho 
essencial é oferecer apoio 
sócio-assistencial às famí-
lias de pessoas portadoras 
de câncer na cidade de 
Indaiatuba. Em julho de 
1994 foi constituída como 
organização não governa-
mental (ONG). 

O objetivo é a Prote-
ção social básica à família 
de pessoas portadoras de 
neoplasias malignas e pato-
logias hematológicas, que é 
feito através de um trabalho 

social e assistencial, de 
caráter continuado visando 
à família vulnerável em 
decorrência de um ou mais 
de seus membros serem 
portadores de neoplasias 
malignas e patologias he-
matológicas; Promoção e 
desenvolvimento de ações 
que visem propiciar condi-
ções para o fortalecimento 
de vínculos da família a fim 
de superar as adversidades 
decorrentes da doença; 
Promoção e desenvolvi-
mento de ações que viabi-
lizem tratamentos neces-
sários à família para o bem 

estar físico, psicológico e 
social de seus membros 
e do respectivo membro 
portador da doença; Auxí-
lio no atendimento médico 
/ hospitalar / farmacêutico 
/ alimentar ao membro da 
família portador da doen-
ça; Promoção, sempre que 
conveniente e necessário, 
de contatos, intercâmbios, 
ações e divulgações com 
quaisquer entidades públi-
cas ou privadas, nacionais e 
internacionais, que possam 
contribuir para o alcance de 
seus objetivos, buscando a 
reestruturação da família.

Volacc atua 
há 22 anos 
com apoio 
às famílias 
de pessoas 
portadores 
de câncer

VOLACC
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Prime Águas: Especialista em 
purificação na cidade
Empresa conta com serviços para melhor atender seus clientes

JME
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A Prime Águas está localizada na Rua Tuiuti, 406, Cidade Nova

A Prime Águas é 
uma empresa de 
Indaiatuba espe-

cializada na purificação 
de água. Conta com va-
riados tipos de produtos, 
uma equipe especializada 
e serviços para atender as 
necessidades dos clien-
tes. No momento, a em-
presa trabalha com duas 
marcas de purificadores: 
a IBBL e a Top Life. 

A Prime Águas atende 
tanto residências, quanto 
empresas de grande porte. 
Também trabalha com 
outros produtos como re-
fresqueiras, bebedouros de 

pressão e máquinas multi-
bebidas, que fazem café, 
chocolate quente e várias 
outras bebidas.

A empresa ainda ofe-
rece gratuitamente a insta-
lação de todos os produtos 
oferecidos aos seus clien-
tes, sempre prestando o 
serviço com qualidade e 
eficiência. Outro serviço 
que será implementado em 
breve, é a assistência técni-
ca própria, para atender os 
clientes caso os produtos 
necessitem de reparos.

A empresa completa 
dois anos de funciona-
mento em novembro. O 
proprietário Rafael Ban-
zato trabalhou por 2 anos 
na IBBL, até que resolveu 

abrir seu próprio negócio. 
Banzato explica a razão de 
ter escolhido Indaiatuba 
para receber sua empresa: 
“Indaiatuba é uma cidade 
grande, que cresceu muito 
e tem grandes chances de 
continuar crescendo. Os 
produtos oferecidos pela 
Prime Águas são de grande 
qualidade, e o consumidor 
reconhece esse diferen-
cial”, afirma. Qualquer 
produto da loja pode ser 
dividido em até 10 vezes 
sem juros ou com 10% de 
desconto em dinheiro.

A Prime Águas está 
localizada na Rua Tuiuti, 
406, no bairro Cidade Nova. 
Mais informações pelo tele-
fone (19) 3834-8375.



IMPRESSÕES 
DE PILOTAGEM

POR LUIZ H.M. 
PEREIRA - 
Agência AutoMotrix

ALDO TIZZIANI/MINUTOMOTOR

A11

Naked com privilégios
Segunda geração da Yamaha MT-07 aprimora o design e a suspensão

A Yamaha MT-07 che-
ga a sua segunda geração. 
O design da motocicle-
ta lançada no Brasil em 
2015 está mais agressivo, 
o conjunto de suspensão, 
aprimorado e os bancos 
foram redesenhados. Já o 
motor é o mesmo da ver-
são anterior: dois cilindros 
em linha de 689 cc, quase 
75 cavalos de potência 
máxima (9 mil rpm) e o 
torque máximo de 7 kgfm 
(6.500 rpm). Disponível 
nas cores Racing Blue (azul 
metálico), Matt Gray Fluo 
(cinza metálico fosco) e 
Matt Black (preto fosco), a 
MT-07 modelo 2019 chega 
nas revendas já no próximo 
dia 20, com preço sugerido 
de R$ 33.790, mais frete.

Com 992 unidades 
emplacadas de janeiro a 
setembro, agora com a 
reformulação da MT-07, 
a Yamaha quer crescer 
ainda mais no mercado 
naked. Não será por falta 
de bons motivos. Uma das 
principais características 
dessa moto é seu torque, 
que é distribuído de forma 
bastante linear. De compor-
tamento dócil e ao mesmo 
tempo vigoroso, isso vem 
em função da tecnologia 
Crossplane, que garante 
entrega da força e potência 
sem buracos na aceleração. 
Com apenas 183 quilos em 
ordem de marcha, a naked 

da Yamaha tem a melhor 
relação peso/potência da 
categoria: 2,4 kg/cv.

As mudanças no dese-
nho começaram pelo novo 
tanque de combustível (14 
litros), com destaque para 
os defletores de ar e abas do 
radiador. O para-lama dian-
teiro e o farol dianteiro tam-
bém foram remodelados. O 
painel de instrumentos, de 
posicionamento ao cen-
tro, tem display em LCD 
totalmente digital. Conta 
com relógio, indicadores 
de marcha e combustível. 
Outros destaques são o 
conta-giros em barras de 
4 mil a 8 mil rpm, que 
indica, além da rotação, a 
faixa de maior torque e o 
fundamental indicador de 
marchas.

Completo, o painel ofe-
rece várias outras informa-
ções como hodômetro total 
e parcial, consumo médio e 
instantâneo, F-trip (hodô-
metro parcial de reserva de 
combustível), temperatura 
do líquido de arrefecimento 
e do ar de admissão e indi-
cador “Eco”, que mostra 
quando a motocicleta está 
consumindo de maneira 
eficiente o combustível 
considerando rotação do 
motor, ângulo de abertura 
da borboleta, velocidade 
da motocicleta e indicador 
de marcha.

A principal mudança 
ficou mesmo na parte 
ciclística. Os amortecedo-
res dianteiros ganharam 
nova calibragem – mola 

e óleo – e agora o com-
portamento é mais firme. 
Já o amortecedor traseiro 
(monocross) traz ajuste 
de retorno, além das nove 
regulagens de compressão 
da mola, similar ao da 
“irmã mais velha”, a MT-
09. Em termos práticos, 
segundo a Yamaha, essas 
mudanças dão à nova 
MT-07 maior agilidade, 
controle, estabilidade e 
segurança. No aspecto 
segurança, a nova geração 
da naked está equipada 
com sistema de freios 
formado por dois discos 
flutuantes de 282 milíme-
tros e pinças de quatro pis-
tões cada na dianteira, um 
disco de 245 milímetros e 
pinça simples na traseira, 
e claro, sistema ABS.

com os braços retos 
(guidão largo), colu-
na mais ereta e pernas 
semiflexionadas, que 
se encaixam perfeita-
mente ao desenho do 
tanque de combustível. 
Assim, a condução é 
feita de forma bastante 
relaxada.

Entre os pontos mais 
elogiáveis estão a agi-
lidade e a versatilidade 
– características que se 
destacam em função do 
torque do motor, que é 
liberado desde as bai-
xas rotações – e o novo 
conjunto de suspensão, 
que deixou a moto mais 
firme e equilibrada. O 
painel de instrumentos 
em LCD, 100% digital, 
com múltiplas funções 
e indicador de marchas 
no centro, disponibiliza 
informações com fácil 
visualização. Já os itens 
que mereceriam evo-
lução estão a ausência 
de alça para o garupa 
– item que é essencial 
para t ransportar  um 
passageiro com mais 
segurança – e o assento 
muito duro. Apesar do 
novo desenho do ban-
co, mais amplo e mais 
largo, em viagens mais 
longas, o piloto sente 
certa fadiga. E, para 
uma moto que chega 
ao consumidor final 
na casa dos R$ 35 mil, 
tecnologias como con-
trole de tração e modos 
de pilotagem, ausentes 
na MT-07, já seriam 
bem-vindas.

Poder do torque
A grande caracterís-

tica da MT-07 2019 é 
seu torque generoso – 
quase 7 kgfm, disponí-
veis a 6.500 giros. Isso 
reflete em muita agili-
dade no trânsito urbano 
e também poucas trocas 
de marcha. Em muitos 
modelos, as reduções 
são necessárias para 
que a moto ganhe velo-
cidade. Não é o caso da 
MT-07. Por exemplo, 
rodando em velocidade 
baixa e em quarta mar-
cha, o piloto vai dosan-
do bem o acelerador e, 

consequentemente, a 
entrega de torque à roda 
traseira. Nessa hora, 
a naked se transforma 
em um scooter, de tão 
controlada e fácil que é 
a condução. Na moto da 
Yamaha, tanto torque 
quanto potência (74,8 
cavalos a 9.000 rpm) 
são entregues de forma 
bastante linear.

O novo conjunto 
de suspensão deixou a 
moto mais firme, mas 
não tem a pretensão de 
ter o mesmo desempe-
nho de uma superespor-
tiva. Com nova mola e 
óleo, a suspensão dian-
teira absorve bem os 
impactos com o piso. 
A traseira, com ajuste 
do retorno da moto, 
oferece mais controle. 
A sensação de segu-
rança também se dá 
pelos freios, com siste-
ma ABS, que não deixa 
as rodas travarem. Na 
dianteira com discos 
duplos e na traseira com 
disco simples, os freios 
dão conta do recado. 
Para ajudar no trabalho, 
a moto conta com pneus 
de perfil esportivo. O 
conjunto  c ic l í s t i co , 
aliado à geometria do 
chassi tubular, ajuda a 
MT-07 a fazer mudan-
ças bruscas de direção 
com muita propriedade, 
e contornar curvas se 
torna um grande prazer, 
com total segurança.

Outro item que agra-
dou foi a ergonomia. O 
piloto fica praticamente 
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Civil conduz à delegacia 
indivíduo que agrediu a sogra
Indivíduo exaltou-se com a atitude da sogra e desferiu um soco
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PRISÃO

DENÚNCIA

FLAGRANTE ROUBO

Equipe da Romi prende 
casal suspeito de 
praticar furto

Crianças são encontradas 
na Praça Andrea Maria 
Bonachela

Guarda Civil aborda 
indivíduo embriagado 
dirigindo na contramão

Indivíduo é detido após 
furta cemitério

Delegado de plantão deliberou pela prisão em flagrante do agressor

O casal foi conduzido até a delegacia de polícia, onde o delegado 
determinou a elaboração de um boletim de ocorrência

Nas primeiras ho-
ras de sábado, 
dia 20, a Guar-

da Civil atendeu a uma 
ocorrência de violência 
doméstica, no Parque 
Residencial Sabias. A 
viatura 109 compare-
ceu no local dos fatos 
para o atendimento da 
ocorrência.

Segundo a vítima, 
ela interviu em uma dis-
cussão entre seu genro 
e sua filha. Exaltado, o 
genro desferiu um soco 
em seu olho esquerdo. 

Diante dos fatos, to-
dos foram conduzidos 
até a delegacia de polí-

cia, onde o delegado de 
plantão deliberou pela 
prisão em flagrante do 

agressor. Ele perma-
neceu a disposição da 
justiça.

Na tarde da última sex-
ta-feira, dia 19, a equipe 
da Ronda Ostensiva com 
Motocicletas de Indaiatu-
ba (ROMI), localizou um 
casal suspeito de efetuar 
alguns furtos na cidade.

Durante o deslocamen-
to pela Avenida Francisco 
de Paula Leite, a equipe 
abordou um casal, com 
características idênticas ao 
que a Divisão de Inteligên-
cia informou ter praticado 
alguns furtos na cidade. 
Questionados, negaram 
qualquer atividade ilícita.

Ao serem informados 
que seriam conduzidos 
até a delegacia de polícia, 
o homem exaltou-se e ata-
cou um dos Guardas. Foi 
necessário o uso de força 
moderada e algemas para 
conter o suspeito.

O casal foi conduzido 
até a delegacia de polícia, 
onde o delegado determi-
nou a elaboração de um 
boletim de ocorrência, para 
qualificação dos suspeitos, 
que serão investigados 
pelo Setor de Investigação 
da Polícia Civil.

Na tarde de sábado, 
dia 20, os Guardas Civis 
Fernando e Wilson, in-
tegrantes da viatura 110, 
receberam uma denúncia 
sobre duas crianças apa-
rentemente perdidas, que 
estavam na Praça Andrea 
Maria Bonachela.

Os guardas deslocaram 
até a praça e localizaram 
as crianças, de 5 e 9 anos. 
Questionadas, disseram 
estar com fome, e que 

fugiram de casa, pois eram 
frequentemente agredidas 
pela mãe. Imediatamente 
os guardas foram até um 
restaurante, onde provi-
denciaram alimentação 
para as crianças.

Posteriormente, en-
traram em contato com 
o Conselho Tutelar, que 
realizou o acolhimento 
das crianças, encaminhan-
do-as para a Associação 
Beneficente ABID.

Por volta das 4 ho-
ras da manhã do sá-
bado, dia 20, os in-
tegrantes da viatura 
081 ,  abordaram um 
indivíduo, dirigindo 
seu veículo na contra-
mão de direção, na Rua 
da Caixa D’Agua, no 
Bairro Santa Cruz. Ao 
entrar na rua, a equipe 
visualizou o veículo 
saveiro, de cor preta, 
com a frente batida, 
trafegando na contra-
mão. Imediatamente 
os guardas realizaram a 
abordagem do veículo.

O condutor  apre-
sentava claros sinais 

Na madrugada de 
sexta-feira, dia 19, a 
Guarda Civil foi acio-
nada para atender a uma 
ocorrência de furto.

Segundo relatos do 
vigilante do Cemitério 
Municipal Parque dos 
Indaiás, durante a ma-
drugada ele constatou 
que um dos bebedouros 
havia sumido. Imedia-
tamente ele acionou 
ao Guarda Civil, que 
enviou uma viatura até 
o local para colher mais 
informações.

Durante o patrulha-
mento, os integrantes 
da viatura 110 visua-
lizaram um casal, na 
Rua Brasil Para Cristo, 

de embriaguez como 
forte odor etílico, agi-
tação, fala pastosa e 
andar cambaleante. Ele 
foi  conduzido a té  a 
delegacia de polícia, 
onde o delegado deter-
minou a realização de 
um exame de dosagem 
alcoólica no IML em 
Campinas.

Com o laudo positi-
vo em mãos, o delegado 
determinou a elabo-
ração de um boletim 
de ocorrência de em-
briaguez ao volante. O 
indivíduo foi preso em 
flagrante e permaneceu 
a disposição da justiça.

carregando algo grande, 
enrolado em um plás-
tico.  Suspeitando-se 
tratar do bebedouro, a 
equipe realizou a abor-
dagem do casal e cons-
tataram ser o objeto 
furtado.

Questionado, o ho-
mem não soube infor-
mar onde tinha conse-
guido o bebedouro. Já 
a mulher afirmou que 
ele havia furtado o be-
bedouro do cemitério. 
Diante dos fatos, tudo 
foi conduzido até a de-
legacia de polícia, onde 
o delegado deliberou 
pela prisão em flagrante 
de W.H.L. pelo crime 
de furto.
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Semifinais do Indaiatuba 
Clube ocorrem domingo
Nas quartas, todas as equipes que tinham a vantagem do empate venceram
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Defesa espetacular do goleiro do M Mídia (amarelo), que venceu o Maximus Vistoria por 2 
a 0 e está na semifinal do torneio dos Veteranos

Terceiro Circuito Esportivo Jovem acontece amanhã

Primavera fica no empate 
com o Comercial no 
primeiro jogo da final 

PROJETO

CAMPEONATO PAULISTA

Os jogos das se-
mifinais estão 
agendados para 

este domingo, dia 28 de 
outubro, com as duas 
primeiras partidas dos Ve-
teranos e os dois últimos 
jogos dos Adultos.

E as quartas de finais 
aconteceram no último 
dia 21, onde oito equipes 
entraram em campo para a 
disputa da fase de quartas 
de final das duas copas de 
futebol society do IC.

Diferente  do que 
sempre acontece, desta 
vez todas as equipes que 
tinham a vantagem do 
empate se classificaram 
vencendo seus jogos.

Pela Copa Sorvete 
Selecto Ice Categoria Ve-
teranos, o Brasiltex fez 3 
a 2 para cima do Verona 
Restaurante e se garantiu 
na semifinal, onde vai 

encarar o Multifer.
O segundo jogo do 

dia foi entre M Mídia e 
Maximus Vistoria, que 
terminou com a vitória 
do M Mídia por 2 a 0. 
Agora, a equipe enfrenta 
na semifinal o Vizzent 
Calçados, campeão do 
primeiro turno e líder da 
fase de classificação no 

segundo turno.
Já na Copa Colégio 

Pólo Categoria Adultos, 
a classificação para as 
semifinais veio com 
duas goleadas.

O Drº Infiltração fez 
8 a 2 para cima do Gru-
po Marquinhos e vai 
para a semifinal contra 
a Padaria Líder.

A equipe do Brindes 
do Dia ganhou do Sweet 
Boutique por 4 a 0 e terá 
dura missão na semifi-
nal, quando encara o DF 
Engenharia, campeão do 
primeiro turno e única 
equipe de todas as compe-
tições a conseguir 100% 
de aproveitamento no 
segundo turno.

A Prefeitura de Indaia-
tuba realiza amanhã, dia 
27, das 8h às 17h, o III Cir-
cuito Esportivo Jovem que 
faz parte do calendário do 
Projeto Juventude Esporti-
va da Secretaria Municipal 
de Esportes. O programa 
atende adolescentes e jo-
vens de 16 a 21 anos, com 
aulas em 12 modalidades 
esportivas em 11 núcleos 
esportivos da cidade.

O Circuito será rea-
lizado em quatro polos 
esportivos e terá atividades 

de: basquete; futebol de 
campo; handebol, grupo 
de corrida; capoeira; futsal; 
voleibol; caratê; jiu-jitsu; 
ginástica de trampolim; 
ginástica geral e tênis de 
campo. Informações (19) 
3825-6281.

Os alunos já parti-
cipantes do Projeto Ju-
ventude Esportiva terão 
a oportunidade de con-
vidar um amigo dentro 
da faixa etária (16 a 21 
anos) para participar do 
evento. Acontecerão dis-

putas de jogos em forma 
competitiva com colégios 
convidados (Handebol:, 
equipes do IHC e Sesi; 
Basquetebol: Colégio 
Objetivo e Sesi; Capoei-
ra: Grupo Capoeiragem; 
Jiu-jitsu: Grupo Tatame 
Solidário) , aulas abertas 
(clínicas) e aulas demons-
trativas. Um dos objetivos 
é proporcionar a outros 
adolescentes e jovens a 
oportunidade conhecer o 
Projeto. A participação no 
evento é gratuita.

O coordenador do Ju-
ventude Esportiva, Gui-
lherme Bergamo, contou 
que um dos grandes objeti-
vos é proporcionar a outros 
adolescentes e jovens a 
oportunidade de conhecer 
o projeto e poder convi-
dá-los a participar. “Será 
um dia com uma extensa 
grade esportiva, que irá 
proporcionar qualidade de 
vida e integração”, disse. 
Confira a programação em 
nosso portal www.maisex-
pressao.com.br

No último sábado, dia 
20, o Primavera entrou 
em campo para o pri-
meiro confronto da final 
do Campeonato Paulista 
contra o Comercial de 
Ribeirão Preto. A equipe 
contou com apoio da tor-
cida que lotou o Gigante 
da Vila.

A partida começou 
bastante disputada no 
meio-campo, com os dois 
times buscando espa-
ço para chegar ao gol 
adversário e por conta 
disso, muitas faltas acon-
teceram. Apesar disso, a 
primeira chance de pe-
rigo veio logo aos seis 
minutos pelos lados do 
Comercial, quando Cesi-
nha recebeu na entrada da 
área e mesmo cercado por 
um zagueiro, conseguiu 
chutar firme e acabou pa-
rando no goleiro Felipe, 
que se esticou todo para 
fazer a defesa e mandar a 
bola para fora.

Na sequência, o time 
visitante seguiu em cima, 
mas não conseguiu as-
sustar novamente o gol 
adversário. Com isso, o 
Primavera ganhou espa-
ço e conseguiu equili-
brar a partida. A primeira 
chance de perigo do lado 
mandante veio aos 10. 
Matheus Lú disparou 
pela direita, e mesmo 
pressionado, conseguiu 
o chute mascado que foi 
defendido com facilidade 
pelo goleiro Geílson.

A partir daí, o jogo 
voltou a ficar equilibrado, 
mas com os dois times 
sempre buscando o gol. 
Tanto que dos 26 aos 29 
minutos, o Primavera 
teve duas boas chances. 
A primeira veio em um 
cabeceio de Giovani e 
a segunda em um chute 
firme de Caíque de fora 
da área, que saiu raspando 
o travessão do gol defen-
dido pelo Comercial.

Nos minutos finais, o 
Comercial foi para cima 
em busca do primeiro 
gol do jogo. Aos 39, o 
Comercial assustou com 
chute de fora da área e 
mais uma vez o time vi-
sitante parou em uma boa 
defesa em dois tempos do 

goleiro Felipe. Já aos 47 
foi a vez do Primavera 
ficar próximo do empa-
te em uma cobrança de 
Ueslei, mas sem sucesso. 
Até por conta disso, o 
primeiro tempo terminou 
mesmo com o empate 
sem gols no Estádio Ítalo 
Mário Limongi.

Após o intervalo, o 
Primavera voltou melhor 
para o segundo tempo e 
em menos de dez minu-
tos, criou duas boas chan-
ces, ambas com Giovanni 
mas que parou em defesas 
de Geílson. Na sequência 
foi a vez de China ficar 
perto de abrir o placar. 
O camisa 11 recebeu 
um toque açucarado da 
esquerda e chutou de 
primeira. Mesmo com o 
goleiro batido no lance, a 
bola acabou saindo rente 
a trave.

O Comercial só foi 
conseguir responder aos 
11 minutos, quando Cesi-
nha tabelou com Lineker 
e da entrada da área, sol-
tou o pé, mas a bola pe-
gou muita força e saiu 
por cima do gol. Cinco 
minutos depois foi May-
con, que havia acabado 
de entrar, chegar com 
perigo, mas dessa vez o 
time visitante parou em 
uma boa defesa de Felipe.

Depois de uma pres-
são adversária, o Prima-
vera voltou a criar uma 
chance de abrir o placar. 
Aos 26, Giovanni recebeu 
um lançamento de Carlos 
Guilherme e mesmo den-
tro da área, de frente para 
o goleiro, acabou chutan-
do para fora. Nos minutos 
finais, ambas as equipes 
foram para o tudo ou nada 
em busca do desempate, 
mas sem sucesso. Até 
por conta disso, a partida 
terminou mesmo com o 
empate por 0 a 0.

Com o empate, o Pri-
mavera precisa vencer 
para ficar com o título, 
já o Comercial, o empate 
garante o título já que fez 
melhor campanha que 
o fantasma. A grande 
decisão ocorre amanhã, 
dia 27, às 16 horas no 
Estádio Palma Travassos 
em Ribeirão Preto.
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Indaiatuba recebe o espetáculo 
“Alakazan - A Fábrica Mágica”
Circo dos Sonhos estreia hoje, dia 26, às 20 horas; Classificação é livre

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

Espetáculo estreia sua temporada hoje em Indaiatuba

Projeto Guri realiza Encontro 
de Bandas da Regional 
de Jundiaí em novembro

MÚSICA

O e s p e t á c u l o 
Alakazan – A 
Fábrica Mágica 

inicia sua temporada em 
Indaiatuba hoje, dia 26, 
às 20 horas. As apresen-
tações acontecem na lona 
montada na Av. Ário 
Barnabé esquina com a 
Av. Engenheiro Roberto 
Barnabé, com apresenta-
ções de terça a sexta, às 
20 horas e aos sábados, 
domingos e feriados, às 
16h, 18h e 20h.

Os ingressos custam 
R$ 30 (inteira) e R$ 15 
(meia-entrada)* para 
o setor lateral e R$ 40 
(inteira) e R$ 20 (meia-
-entrada)* para o setor 
frontal. (*Valor da meia 
entrada para crianças de 
02 a 12 anos, estudantes 
e pessoas com mais de 
60 anos). Os ingressos 
devem ser adquiridos na 
Bilheteria do Circo de 
terça a sexta, das 13h às 

20h, ou através do site 
www.tudus.com.br.

Dirigido por Rosa-
na Jardim, o espetáculo 
conta com performan-
ces de grande impacto 
e números circenses de 
báscula, contorção, rola, 
malabares, monociclo, 
equilíbrio no arame, te-
cido aéreo, faixa e muita 
palhaçada. Alakazan - A 
Fábrica Mágica traz à 
cena o duelo entre os per-

sonagens Alan e Kazani, 
que disputam a atenção 
da pequena Ly, a já co-
nhecida menininha do 
Circo dos Sonhos. Ly é 
uma criança curiosa, que 
toca e fotografa tudo ao 
seu redor. Em uma visita 
à Biblioteca, ela é sur-
preendida por Alan, que 
surge como num passe de 
mágica e lhe entrega um 
livro especial, retirando 
o tablet de suas mãos. 

Encantada pelo livro, 
ela pede que ele leia a 
história, mas quando ele 
inicia, é interrompido por 
um som de sinos. Quando 
os dois procuram de onde 
vem tal som, surge Kaza-
ni, que transporta todos 
para a Fábrica Mágica, 
um universo fantástico 
onde tudo é possível.

A classificação é li-
vre. Para mais informa-
ções (11) 2076-0087.

O  P ro j e to  Gur i , 
programa sociocultu-
ral brasileiro, promo-
ve no dia 8 de novem-
bro, a partir das 15 
horas, o VII Encontro 
de Bandas da Regio-
nal de Jundiaí, “Em 
Cena: Viva a Banda”,

O evento contará 
com a part icipação 
de aproximadamente 
180 alunos per ten-
centes  ao Polos de 
Indaia tuba,  Pi rac i -
c a b a ,  M o n t e  M o r , 
Sumaré,  Campinas, 
Vinhedo e Jundiaí.

No dia o público 
poderá conferir  re-
pe r tó r io s  va r i ados 
com instrumentos de 
sopro,  como f lauta 
transversal, clarine-
te,  saxofone, trom-
pete, trombone, além 
dos instrumentos de 
percussão.

Projeto
O Projeto Guri é 

considerado o maior 
programa sociocul-

tural brasileiro e tem 
como principais ob-
jetivos fortalecer a 
formação das crian-
ças,  adolescentes e 
jovens como sujeitos 
integrados positiva-
mente em sociedade 
e difundir a cultura 
musical em sua di-
versidade.

Nessa perspect i -
va, seus programas e 
projetos, dentre eles 
o Em Cena: 

Viva a Banda, pro-
põem aos  a lunos  a 
potenc ia l ização  de 
suas dimensões esté-
tica, afetiva, cogniti-
va, motora e social, a 
garantia de vivências 
e n r i q u e c e d o r a s  d e 
sociabilidade, o for-
talecimento no reco-
nhecimento de seus 
recursos, o acesso e 
valorização das di-
ferentes expressões 
culturais e o estímulo 
a  c r i ações  e  ap re -
sentações de grupos 
musicais.
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Naguetta é a grande 
vencedora do 16º Festival 
de Rock de Indaiatuba
Grupo de Osasco levou ainda os prêmios de melhor composição e melhor intérprete

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

GIULIANO MIRANDA RIC/PMI

Horóscopo de 26/10 a 01/11 
Por Alex Costa Guimarães

Esta semana é promissora para as finanças do Ariano, 
principalmente se estiver engatilhlado em uma socie-
dade ou parceria. É um bom momento para melhorar 
contatos comerciais. Sua vida social pode de repente 
ficar intensa e gerar novas amizades. As amizades 
antigas podem ser renovadas.

A semana marca um período, que durará algumas semanas. 
O nativo estará mais magnético e atraente, e isso resultará 
em uma maior atração pelas pessoas e sua vida social ficará 
intensificada. A vida profissional fica também em destaque 
e o nativo tem possibilidades de ganhos em seus projetos 
profissionais e planos de carreira.

A semana aponta para a saúde e para o trabalho do nativo, 
ao mesmo tempo o geminiano pode querer planejar viagens. 
Além disso, pessoas que moram longe ou estrangeiros podem 
vir até o nativo e possivelmente provocar algumas dificuldades 
em seu relacionamento. Necessita filtrar as informações nesse 

momento e ter calma nas relações, principamente as familiares.

O canceriano pode querer buscar por estes dias muitos prazeres 
ou gastos com jogos, e diversões podem ocorrer. Entretanto, 
ele estará mais mergulhado em si mesmo, podendo até haver 
discussões familiares. Uma forte limpeza em seus valores 
pessoais pode ocorrer nesse período, sentir desejos de deixar 
para trás pessoas e situações que já não fazem mais sentido.

Os irmãos e parentes do leonino podem se fazer presentes nes-
sa semana e seus relacionamentos familiares e vida doméstica 
ganham destaque. Pode ter dissabores nos relacionamentos 
superficiais. Por outro lado, há um desejo de ficar mais em 
casa com sues pais ou com sua familia, podendo vir a receber 

as pessoas dentro de casa. É possível que termine ou comece uma situação 
que precisava ser reformada.

Essa semana ainda permanece aquela em que o nativo tende 
a gastar muito, pois estará renovando a maneira de ajustar 
seus ganhos. Seus valores pessoais sofrem renovação. Seus 
gastos podem ser bem elevados, portanto, evite gastar com 
coisas sem grande importância. Novos contratos estão para 
ocorrer ou irá concluir esses acordos e negociações. Mente em renovação.

Sua vida material e financeira sofre uma agitação. É 
possível que o nativo tenha que segurar as pontas e 
controlar seu cônjuge ou sócio, mas corre o risco de 
gastar com seu trabalho e com sua saúde. Por outro 
lado, o dinheiro pode entrar facilmente em sua vida 
nesse período. Em termos de vida social, suas amizades 

são renovadas, e novas podem surgir.

O escorpiano tem por estes dias uma possibilidade de 
benefícios que a vida pode trazer para ele. Apesar disso, 
o nativo estará se sentindo isolado e um pouco sozinho 
no contexto em que vive. Sua vida doméstica e seus rela-
cionamentos familiares tendem a melhorar ou chamar a 
atenção para alguma coisa importante.

Semana focada em sua vida emocional. Esse é um 
momento que pede um maior envolvimento com sua 
interiorização e reflexão, pois o nativo precisa deixar 
para trás pessoas e situações que não fazem sentido em 
sua vida. Sua vida social fica agitada e ao mesmo tempo, 
o nativo quer ficar sozinho para avaliar as coisas dentro 

de si. Risco de discussões com amigos.

Problemas pessoais podem acabar afetando a cabeça do 
nativo ou situações familiares estão ocupando todo o 
momento seu dia. Por outro lado, qualquer  trabalho em 
equipe pode ser facilitado. A mente do Capricorniano 
estará focada em desenvolvimento de novos projetos.

Ganha destaque a vida profissional do aquariano. Uma 
sociedade pode ser feita nesse período, ou o nativo se 
verá envolvido nos assuntos de seu sócio ou conjuge. Sua 
carreira pode crescer muito por estes dias. Irmãos e parentes 
podem estar viajando ou indo para longe.

Momento de renovação de seus valores pessoais. Pode 
ser que haja riscos de gastos e o nativo tem que evitar 
consumos desnecessários, pois o momento pede que 
saiba usar seus recursos. Trabalho sendo renovado, ou 
há modificações nele em andamento.

2ª edição do Halloween Divertido acontece 
domingo no Polo Shopping 

DIVERSÃO

A banda Naguet-
ta, de Osasco, 
fo i  a  g rande 

vencedora da 16ª edição 
do Festival de Rock de 
Indaiatuba, promovido 
pela Prefeitura por meio 
da Secretaria Municipal 
de Cultura. Além de 
conquistar o primeiro 

lugar, a Naguetta levou 
ainda os prêmios de me-
lhor intérprete e melhor 
composição, com a can-
ção “Sem Distinção”.

A segunda colocação 
ficou com a banda Azoo, 
também de Osasco, e o 
terceiro lugar foi para a 
Organa, de Americana. 
A baterista da Organa, 
Nara Cristina Maciel, 
recebeu uma menção 

honrosa como melhor 
musicista do festival.

Com uma mistura de 
rock, reggae e soul mu-
sic, a Naguetta é forma-
da por Roger Silva (voz 
e guitarra), Ivan Motta 
(contra baixo),  Kel-
son Martins (bateria), 
Erik Araújo (trompete) 
e Feldeman Oliveira 
(trombone). O público 
presente ainda curtiu 

show com banda de 
indie rock Supercom-
bo e das bandas Black 
Days e Doctor Mars, 
vencedoras Festival de 
Rock nas edições de 
2016 e 2017, respecti-
vamente. Ao todo 82 
bandas provenientes de 
várias cidades paulistas 
se inscreveram para a 
16ª edição do Festival 
de Rock de Indaiatuba.

A 2ª Edição do 
Halloween Diver-

tido acontece neste 
domingo, dia 28, a partir 
das 15 horas, no Polo 
Shopping Indaiatu-
ba. Na ocasião serão 
realizadas atividades 
como pintura facial e 

fotografias com personagens 
monstros e às 16h acontece 
o Desfile de Fantasias de 
Halloween para crianças de 

até 12 anos. Os interessados 
em participar do desfile deverão 
fazer uma breve inscrição no 
local, por ordem de chegada. A 
participação no evento é gratui-
ta e todos os baixinhos que des-
filarem ganharão guloseimas.

O Halloween Divertido é 
uma das atrações realizadas 
pelo Polo Shopping Indaiatuba 
como parte da programação es-
pecial do Mês da Criança. Até o 
dia 31 de outubro, os baixinhos 

ainda poderão se divertir na 
Oficina Fluffy Point, onde as 
crianças vão aprender a fazer 
a própria massinha de modelar, 
conhecida como “slime” ou 
“amoeba”, e na Vila Aventura, 
um incrível circuito de ativi-
dades, como jogo da memória, 
arco e flecha, velotrol, amare-
linha, cozinha e mercadinho, 
parede de escalada, ponte de 
arvorismo, escorregador,  pis-
cina de bolinhas e labirinto.

Final do Festival do 
Rock aconteceu no 
dia 20 de outubro
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Coluna do Chef – Simetria Restaurante

Ciao amicci!
Hoje trago para vocês um pouco da história de um 
dos molhos mais simples, saborosos e versáteis 
da culinária italiana: o molho Pesto.

O Pesto é um molho originário de Genova, na 
região da Liguria, no norte da Itália. É composto 
originalmente de folhas de manjericão, pinolis 
(semente extraída do pinheiro-manso), dentes de 
alho fresco, queijo parmesão ou pecorino e azeite 
extra virgem. O nome vem do verbo “pestare” 
que significa amassar, pois é feito originalmente 
em pilões, “amassando” os ingredientes até que 
virem uma pasta, e depois agregando o azeite até 
dar a consistência adequada. 

Esse fantástico e aromático molho teve muitas 
variações, sendo feito, por exemplo, com rúcu-
la ou hortelã no lugar do manjericão, e usando 
também nozes e castanhas do Pará no lugar dos 
pinolis, pois têm sabor e textura muito parecidos 
com o pinoli.

O Pesto pode ser usado em massas secas, massas 
recheadas e até mesmo em carnes brancas, saladas 
e legumes. Ele não deve ser aquecido e devemos 
sempre servi-lo em temperatura ambiente ou 
aquecer só com o calor da massa ao misturá-lo.

No Simetria Restaurante temos sempre o Pesto 
em nosso buffet, seja nas deliciosas massas ou 
nos legumes ao vapor aromatizados com Pesto 
clássico de manjericão. Venham experimentar!

Buon Appetito!

ROYAL PALM TOWER INDAIATUBA
Av. Francisco de Paula Leite, 3.027
Recreio Campestre Joia – Fone: (19) 2117-6600

SIGA O SIMETRIA RESTAURANTE NAS REDES SOCIAIS:
instagram: @simetriarestaurante
facebook: simetria restaurante
site: https://royalpalm.com.br/royal-palm-tower-indaiatuba/gastronomia/

O Chef Ricardo Cleto é responsável pelo 
menu do Simetria Restaurante, localizado no 
Royal Palm Tower Indaiatuba. Com 47 anos e 
formação acadêmica em Águas de São Pedro 
pelo CIA – Culinary Institute of America em 
1998, o Chef ainda possui cursos de especia-
lização em bares, restaurantes e preparo de 
carnes pelo Senac.

CHEF RICARDO CLETO

A Convenção Nacional Yázigi trouxe uma agradável surpresa para 
nossa unidade. O Yázigi Indaiatuba foi premiado em 2 modalidades 
no Programa de Excelência da Pearson Brasil: Nas categorias 
“Melhor escola do interior de São Paulo 2018” e “Superação de 
Desafios 2018” pelo trabalho realizado no decorrer do último ano.

Organizadores do evento Indaiá festa fusca (quarta ediçao) que 
aconteceu domingo no Pavilhão da Viber

Lourena e Gabriel almoçando no Grenelle Gastropub Carlos Renato e Francisco Fernandes da Cortaço

Semana da criança e da mostra de projetos do tema Alfredo 
Volpi, realizada pelo colégio Alves de Oliveira

Presentes do Dia dos Professores para os docentes do Colégio Meta

Café da manhã especial, pra comemorar o dia do pintor e aniversário 
da loja Aquarela Tintas Indaiatuba. O estabelecimento agradece todos 
os clientes e parceiros. O Grupo Mais Expressão deseja todo sucesso!
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CINEMA

HALLOWEEN - Lançamento  -  Suspense / Terror  -  Classificação 16 anos  -  109 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (25)  a  Quarta (31):  21h45
Polo Shopping*: Quinta (25)  a  Quarta (31):   19h20. *excepcionalmente na terça, dia 30, não haverá 
sessão desta versão no Polo
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (25)  a  Quarta (31):  19h15
Polo Shopping: Quinta (25),  Sexta (26),  Segunda (29),  Terça (30)   e  na   Quarta (31):   16h50  /  21h50
Terça “Top” (30):   16h50  /  19h20  /  21h50. Sábado (27)  e  Domingo (28):   14h50  /  16h50  /  21h50
.................................................................................................................................................................
BENZINHO - Sessão “Cineclube Indaiatuba”*  -  Drama -  Classificação 12 anos  -  95 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Sábado (27):   14h05. *Atenção: para a sessão “Cineclube Indaiatuba”, ingressos 
preço único de R$ 10,00 para todos.
.................................................................................................................................................................
O PRIMEIRO HOMEM - 2ª semana  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  141 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (25),  Sexta (26),  Segunda (29),  Terça (30)  e  Quarta (31):   17h35  /  20h30
Sábado (27)  e  Domingo (28):   14h30  /  17h35  /  20h30
.................................................................................................................................................................
A CASA DO MEDO - 2ª semana  -  Suspense / Terror  -  Classificação 16 anos  -  92 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (25)  a  Quarta (31):   20h30
.................................................................................................................................................................
A JUSTICEIRA - 2ª semana  -  Ação / Aventura  -  Classificação 14 anos  -  95 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (25)  a  Quarta (31):   21h30
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (25)  a  Quarta (31):   16h25  /  18h50
.................................................................................................................................................................
NASCE UMA ESTRELA - 3ª semana  -  Drama  -  Classificação 16 anos  -  136 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (25)  a  Domingo (28),  Terça (30)  e  Quarta (31):  15h40 [TC]  /  18h40 
[TC]  /  21h25 [TC]. Segunda (29):   15h40 [TC]  /  21h25 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente na Segunda “Top” (29):   18h40 [TC]
.................................................................................................................................................................
GOOSEBUMPS 2:  HALLOWEEN ASSOMBRADDO - 3ª semana  -  Aventura  -  Classificação 
livre  -  90 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (25) a Quarta (31):   16h10
................................................................................................................................................................
TUDO POR UM POPSTAR - 3ª semana  -  Aventura infanto-juvenil -  Classificação livre  -  85 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (25)  a   Quarta (31):   14h50  /  17h00
Polo Shopping: Quinta (25), Sexta (26), Segunda (29), Terça (30) e na  Quarta (31):   15h40  /  20h00
Sábado (27) e Domingo (28):   15h40  /  17h50  /  20h00
................................................................................................................................................................
JOVENS TITÃS EM AÇÃO - NOS CINEMAS - 3ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  
-  84 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Sábado (27)  e  Domingo (28):   14h30. *** Promoção “Diversão e Solidariedade”
No sábado e no domingo os ingressos para este filme custam apenas R$ 6,00 único por espectador
Renda líquida revertida em benefício da “IAPC - Instituto de Assistência de Prevenção ao Câncer”
.............................................................................................................................................................
A L F A - Re-exibição especial  -  Aventura / Família  -  Classificação 10 anos  -  97 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (25):   19h30. *Ingresso único R$ 10,00 por pessoa. Toda renda revertida 
em benefício das entidades de proteção animal de Indaiatuba
.............................................................................................................................................................
V E N O M - 4ª semana  -  Ação / Aventura  -  Classificação 14 anos  -  112 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (27)  e  Domingo (28):   21h00
DUBLADO
Shopping Jaraguá*: Sexta (26), Segunda (29), Terça (30) e na  Quarta (31): 20h00. Sábado (27) e 
Domingo (28): 18h20. *excepcionalmente na quinta, dia 25, não haverá sessão no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (25)  a  Quarta (31):   15h15 / 21h10
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (25)  a  Quarta (31):   18h30
.............................................................................................................................................................
PÉ PEQUENO - 5ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  -  96 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (25),  Sexta (26),  Segunda (29),  Terça (30)  e  Quarta (31):   18h10
Sábado (27):   14h10. Domingo (28):   14h10  /  18h10
.............................................................................................................................................................

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!

Isabella Oliveira, representante da ração Pro Line 
Cat Power e Dog Power, juntamente o funcionário 
da Agrococ Marcos Saroa. Sempre inovando seus 
produtos e trazendo o que há de melhor no ramo 
para seus clientes!.JPG

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO - ATENTO

Rodrigo, dia 18 Renato, dia 25Valdecir, dia 13 Guilherme, dia 14Adriana, dia 09 Flavio, dia 09Flávia, dia 06Cyntia, dia 03 Rafaela, dia 04Diogo, dia 1º

Felipe proprietário da Indaiá Pescados, e seu cliente 
Jonas do Barracão Espetinhos Bar, montando o 
novo cardápio da casa, onde contará com diversos 
produtos da Indaiá Pescados.

Gedenilson, cliente do Jóia Produtos Naturais, está 
sempre safisfeitos com seus produtos de qualidade

Rafaela Bergamo tomando um café da tarde no 
Bolo da Madre
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Adelaide Decorações

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

Sugestão para o seu almoço de Sábado no Grenelle GastroPub: 
Picanha com arroz carreteiro. Acompanha polenta frita ou batata 
e saladinha de entrada! Lembrando que é apenas uma sugestão, 
porém tem pratos para todos os gostos no cardápio! Avenida 
Conceição, 250 - Fone: 3834-4802. Bom demais!

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!

Não deixe de conferir na A Nova Loja a coleção Center Noivas 
"Magnólia". Inspirada na flor magnólia utilizada a perfumaria 
requintada pela sua fragrância doce. O significado dessa 
flor remete à nobreza, perseverança, dignidade e à beleza 
explêndida. E é isso que as noivas buscam encontrar em seu 
vestido de noiva. Vestidos com cortes e modelagens perfeitos e 
preocupação com os tecidos e suas texturas, pedrarias, bordados 
e transparências. Tendências da moda noiva internacional em 
uma leitura perfeita para as noivas brasileiras. A beleza dos 
vestidos chamam a atenção de seus convidades, a cima de tudo 
os detalhes é que tornam esse modelo tão especial. Desde as 
mangas perfeitas para nosso clima até as aplicações de renda e 
delicadeza dos bordados. Quando a noiva passa deixa um rastro 
desta flor tão cheirosa. Coleção maravilhosa (venda e aluguel), 
vale a pena conferir! WhattsApp 9.9540-8836 e 3875-1760.

Micropigmentação capilar, 
sobrancelhas, olhos e lábios

Ação Entre Amigos
Chopp do Alemão completa 13 anos de sucesso

A dermopigmentadora Vanessa Siqueira tem representado 
Indaiatuba/SP por todo o Brasil em eventos de micropigmentação. 
Autora do livro Dermocapillus - o Tratado da Micropigmentação 
Capilar, quando não está viajando,  Vanessa Siqueira atende 
em sua clínica, localizada na rua Pedro Gonçalves, 520, em 
frente ao Casarão Pau Preto. Além do capilar, ela é especialista 
em micropigmentação de sobrancelhas, olhos e lábios. A 
clinica oferece ainda procedimentos de estética. Agende uma 
avaliação gratuita pelo whatspp (19) 97112-8505. Ela e os 
demais profissionais terão o maior prazer em atendê-los.

1º Bingo Beneficente em 
prol de crianças  com 
craniostenose - 10 rodadas 
R$20. Data 18/11/2018 às 
15h na SABS 12 de Junho 
na rua: Padre Francisco  P.C. 
Vasconcelos, 718 - Jd. Morada 
do Sol. Compra com Viviane 
F. 9.8812-2251 “Sem caridade 
não  há  salvação” - Gratidão

Casamento de Stephanie Fernandes. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente

Ricardo Amstalden, proprietário  do Chopp do Alemão 
,comemorou 13 anos de sucesso e recebeu amigos e 
celebridades para brindar essa data mais que especial.Isso 
graças  a sua dedicação, muito trabalho e principalmente amor 
no que faz.Parabéns Ricardo e muito mais sucesso!!!

Ronald e Elisângela no Kostela do Japonês

Pedro e Otávio no Kostela do Japonês
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Maria Elidia Carrer, José Carrer e Mauro Gioni, amigos 
comemorando a vida , eles se reúnem todas as quartas, 
e o lugar preferido não poderia ser melhor, a Pizzaria 
Torrelaguna que fica em Itaici

O Grupo Mais 
Expressão 

agradece pela 
parceria com a 

Casa de Carnes 
Humaitá. Para 

agradecer essa 
parceria o JME 

presenteou Sônia 
com um bolo 

delicioso da Bolo 
da Madre, onde 

você encontra os 
melhores e mais 
saborosos bolos 

da cidade

Ivanilde Reis Cerimonialista e Blogueira,  com Guilherme 
Lima Fotográfo, Lie Kimura e Esposo, na Casa da 
Fazenda no lançamento do Novo Show Room

E nosso querido cabeleireiro Tiago Costa, além de ser o Mago 
das Noivas, nas horas vagas esta posando de modelo, com um 
lindo look da Angelo Vertti, Ficou um arraso , Parabéns Tiago.

Ricardo (The Oast House) e os Proprietários do Fabuloso 
The Hops de Indaiatuba (Fernando Soster , Ivan Moller e 
Fábio Ottoni), com Maysa Galbiati e Danielle Sanches, se 
deliciando com as cervejas artesanais e do Ceviche de Carne 
de Jacaré, preparado por Newton, proprietário do Empório.

Katia Precoma, Patrícia Salvatori e Francisco, na  
Inauguração ontem do Espaço Splendore

No dia 24/10 a Volacc  - Grupo de Voluntários de Apoio no 
Combate ao Câncer , realizou o Desfile das Mulheres Vitoriosas, 
um desfile que causou muita emoção a todos, Mulheres que 
vencerão o câncer e que ainda estão em tratamento, o Sorriso 
no rosto de cada uma nos ensinou muito nessa noite, O Mais 
Expressão deseja hoje e sempre muitas benção a todas
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A Associação Comercial (ACIAI), junto com os comerciantes 
de nossa cidade realizou na manhã desta quinta-feira 
(25/10/2018), o sorteio do dia das crianças da Promoção 
Show de Prêmios ACIAI. Na foto o Presidente Antônio 
Aparecido Pereira, Cristiellen da sorveteria O Sorvetão, Laisa 
e Angela da loja Bandeira Filhos, Luciana e Josiane da loja 
Cris Bandeira e Fabiana da loja By Faby Modas, veja lista 
completa dos ganhadores na nossa página no Facebook

Professores e alunos da CETEC
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negócios & classificados
Nº 820

AP01702 - TORRES DA LIBERDADE - AU 90m², 3 dorms sendo 1 suíte com 
armários, WC social, sala, varanda, cozinha, lav., gar. para 2 autos coberta. 
Cond. c/ infraestrutura clube e portaria 24 horas. R$ 2.000,00 + COND. + IPTU.

AP04341 - TORRES DA LIBERDADE - AU. 83 m² - 2 dorms planejados (1 suíte), 
sala ampliada, coz. planejada, lav. planejada, wc social, varanda integrada à sala, 3 
aparelhos de ar cond. instalados e 2 vagas de gar. cobertas. Imóvel decorado c/ papel 
de parede, espelhos e móveis. Ficam os móveis e eletrodomésticos. R$ 550.000,00

CA05979 - JD. REGENTE - AT 125 m² / AC 85 m² - ótima casa térrea, 
fino acabamento, 3 dorms sendo 1 suíte, 1 wc social, sala 2 amb (estar e 
jantar) c/ pé direito alto, coz., AS, churr. coberta, quintal, gar. p/ 2 carros 
c/ portão automatizado. Casa com acab. em piso porcelanato, mármores 
e granitos, moldura de gesso, esquadrias em alumínio. R$ 335.000,00.

AP04280 - NUMBER 1 - AU. 52 m² - 1 dormitório planejado 
com sacada, sala com sacada, cozinha planejada, lavanderia e 
garagem para 1 auto coberta. Serviço de camareira, manobrista 
e portaria com segurança 24 horas. R$ 140.000,00.

CA07987 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT.130m² AC.111m²- Loft, superior: 01 suíte 
com closet, Inferior: Sala e cozinha planejada, lavabo, lavanderia, espaço gour-
met com churr,02 vagas de garagem. R$ 1.800,00 INCLUSO COND. E IPTU.

AP02309 - MAROC - AU 67,97m² 02 dormitórios, sendo 01 suíte, WC social, 
sala de estar, sala de jantar, sala de banho, cozinha, área de serviço, espaço 
gourmet. Área de lazer completa. R$ 1.600,00 + CONDOMÍNIO + IPTU.

CA07957 - JARDIM ALICE - AT.125m² AC.95,35m² 02 
dormitórios, sala, cozinha, WC social, lavanderia, ga-
ragem para 02 autos, excelente localização, próximo 
a supermercados, escolas, SESI parque ecológico, a 
poucos minutos do centro, fácil acesso para rodovia 
e distrito industrial, R$ 340.000,00
CA07986 - JARDIM CALIFÓRNIA - AT.125m² 
AC.110m²- 02 Dormitórios, WC social, sala, cozinha, 
lavanderia, 01 vaga de garagem e 01 quartinho com 
banheiro nos fundos. R$ 235.000,00.
CA07973 - VILA AVAÍ - AT. 125m² AC.90m² 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte, WC social, sala, cozinha, 
lavanderia, churrasqueira, garagem para 02 autos, 
excelente localização, a 3 minutos do centro. R$ 
352.000,00
CA05728-CASA TÉRREA- CONSTRUÇÃO NOVA 
EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO- AT 125m², AC 
70m²- 02 dormitórios (01 suíte), WC social, cozinha, 
sala 02 ambientes, lavanderia, quintal, gabinetes 
planejados nos banheiros e cozinha, luminárias em 
todos os cômodos, garagem para 02 autos, portão 
eletrônico. R$ 272.000,00 - ACEITA PERMUTA EM 
TERRENO.
CA07981 - AC. 135m² - AT. 200m² - EXCELENTE 
IMÓVEL RECÉM ENTREGUE EM CONDOMÍNIO 
COM INFRAESTRUTURA COMPLETA - INDAIATU-
BA / SP - 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala com pé 
direito alto, (sala e dormitórios com preparação para 
ar condicionado), aquecedor solar instalado, lavabo 
e churrasqueira, cozinha planejada, área gourmet 
planejada, banheiro independente na área gourmet.  
R$ 560.000,00
CA07938 - DONA LUCILLA -  AT 300m², AC 190m² 
- lindo imóvel em condomínio fechado área de lazer 
completa, próximo ao centro, sendo 03 Suítes, sendo 
uma máster com closet, duas duchas e dois lavatórios, 
sala estar e sala jantar c/ pé direito duplo, cozinha 
americana c/ Ilha e armários planejados, escritório, 
lavabo, lavanderia, espaço gourmet c/ churrasqueira, 
coifa de inox e armário planejado, piscina com pre-
paração para aquecimento solar, paisagismo, aque-
cimento solar em toda a casa e 4 vagas de garagem. 
R$ 890.000,00

LOCAÇÃO:

CA06428 - JARDIM MORADA DO SOL – AT.125.
m² AC. 100.m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC 
social, sala, cozinha, lavanderia, área coberta no 
piso superior, garagem coberta para 02 autos. R$ 
1.250,00 + IPTU
CA07917 - VILA TELLER - AT. 250 m² AC.90 m² 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem para 02 autos, ótima localização, próximo 
ao parque ecológico. R$ 1.500,00 + IPTU.
AP03726 - CENTRO - AU 120m² - Apartamento am-
plo com 03 dormitórios sendo 01 suíte (todos com 
armários), WC social, sala ampla dois ambientes, va-
randa, cozinha planejada, lavanderia, WC de serviço, 
garagem para 01 auto. R$ 1.400,00 + COND. + IPTU.
AP04307 - VILA BRIZOLA - INDAIATUBA- AÚ 
64,44m² 02 dormitórios, WC social, sala, cozinha, 
lavanderia, Piscina Adulto e Infantil, Academia, Salão 
de Jogos, Brinquedoteca, Churrasqueira, Quadra 
Poliesportiva, excelente localização,  fácil acesso. R$ 
1.200,00 + COND + IPTU.
CA06760 - JARDIM FLORIDA - AT.250 m² AT.150 m² 
- com terraço, 3 dormitórios, sala de estar, WC social, 
cozinha ampla, lavanderia com armários, anexo com 
cliente e 2 vagas de garagem. R$ 1.900,00 + IPTU
AP04309 - JARDIM POMPÉIA - AÚ. 90,28m² 03 
dormitórios sendo 02 suítes, WC social, sala de jan-
tar e estar, área de serviço, completa área de lazer, 
concierge, salão de jogos, Wine bistrô, espaço pizza, 
pub, berçário, piscina coberta aquecida, vestiários, 
quadra poliesportiva, mini golf, piscinas, horta, sala 
multimídia, business room, 2 salões de festas, brin-
quedoteca, SPA e sala de massagem, sauna úmida 
e seca, playground, aparelhos de ginástica ao ar livre, 
pista de Cooper, churrasqueira, solário, estaciona-
mento para visitantes, espaço fitness e portaria 24h 
locação R$ 2.000,00 + condomínio.
CA07985 - VISTA VERDE-  AT.175m² AC.180m² - 03 
Dormitórios, sendo 01 suíte, todos planejados, WC 
social, sala 02 ambientes, lavabo, cozinha planejada, 
lavanderia, churrasqueira, 02 vagas de garagem, 
sendo 01 coberta. R$ 2.650,00 + COND + IPTU.

CA07977 – ESPLENDOR -  AT. 360m² - AC. 280m² - 3 
Dormitórios sendo 01 suíte master com closet (banheiro 
com hidro), sala de TV (sanca de gesso e luminárias 
spots), escritório, ampla sala intima (sanca de gesso 
e luminárias spots), cozinha ampla toda com plane-
jados, despensa, lavabo, WC social (armários e box 
blindex jateado) e lavanderia. Fundos: Linda área de 
churrasqueira com bar temático, WC, quintal. Todos os 
cômodos contam com ambientes climatizados por ar 
condicionado. R$ 5.000,00 + COND. + IPTU
CA07984 - VILA VITÓRIA - AT. 125 m² AC. 100 m² - 2 dor-
mitórios, sala, 2 cozinhas, wc social, lavanderia coberta e 
mais 1 WC e gar. para 1 auto coberta. R$ 1250,00 + IPTU
CH01717 - AT. 1700m² - AC. 70m² - HELVÉTIA COU-
NTRY RESIDENCE - 2 dormitórios com armários, um 
quarto tem ar condicionado e o outro com ventilador de 
teto, sala cozinha e lavanderia, 02 banheiros (interno 
e externo), cozinha planejada, canil, pergolado com 
churrasqueira e um belíssimo jardim. Imóvel específico 
para quem procura tranquilidade, um imóvel prático e 
funcional. ALUGUEL R$ 2.700,00 + COND + IPTU.

VENDA:

TE04456 - JARDIM PORTAL DOS IPÊS - AT. 300 m² 
- terreno em condomínio com portaria 24 horas e salão 
de festas. R$ 289.000,00.
AP03986 - DUETTO DE MARIAH - AU 73m² - 03 
dormitórios sendo 01 suíte (todos com armários), WC 
social, sala ampla dois ambientes, varanda gourmet, 
cozinha planejada, lavanderia, garagem para 01 carro 
descoberta. R$ 350.000,00
APA04302 - CIDADE NOVA II - AU. 67 m² - EXCELEN-
TE APARTAMENTO, 02 dormitórios planejados sendo 
01 suíte, WC social, sala com 02 ambientes, cozinha 
planejada, lavanderia, varanda com vidros, 01 vaga 
descoberta. VENDA R$ 380.000,00
CA07974 - JARDIM RESIDENCIAL NOVA VENEZA - 
AT.100m² AC.64m²- 02 dormitórios sendo 01 suíte, WC 
social, sala, cozinha com espaço para mesa, corredor 
com lavanderia coberta, garagem para 02 autos, ex-
celente localização, fácil acesso, a poucos minutos do 
centro, ótimo acabamento. R$ 240.000,00

OPORTUNIDADES COM VALORES ABAIXO DO MERCADO!  CORRETOR DE PLANTÃO: VILMA OLIVEIRA – CRECI 136124 – (19) 99414-3299 whattsap



B2 Imóveis

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, churrasq, 
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/ cascata, 
churr., 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, ter-
raço, coz, lavand, quarto de depósito, banheiro, móveis 
planejados em todos os quartos e na coz. e gar. p/ 2 carros. 
R$360.000,00
CA03725 – JD. DOS IMPÉRIOS - Casa Térrea: 2 suítes 
+ lavabo, ampla sala de estar, coz. americana integrada a 
sala de jantar e churrasq, preparação p/ ar condic. e aquec. 
solar, área de lazer completa, segurança 24h e 2 vagas. 
R$398.000,00
CA03835 – COND. BRÉSCIA - 3 dorms (1 suíte), sala, 2 
banheiros e 2 vagas. R$570.000,00
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
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

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA03839 – TOMBADOURO – 2 dorms, sala, coz e gar. R$900,00 isento 
de IPTU
CA03855 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, sala e coz. R$900,00 isento 
de IPTU.
CA02610 – JD. ALICE – 2Ds (1 ste), sala, coz. e gar. R$1.000,00 + IPTU
CA02530 – JD. NELY – 2 dorms, sala, coz e gar. R$1.000,00 + IPTU
CA03537 – CIDADE JARDIM – 2Ds (1 ste), sala, coz e gar. R$1.000,00 + IPTU
CA03854 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, copa, coz e gar. R$1.050,00 
isento de IPTU
CA1301 – JD. M. DO SOL - 2 dorms, sala, coz e gar. R$1.100,00 + IPTU
CA03823 – CENTRO - 2Ds (1 ste), sala, coz e gar. R$1.100 isento de IPTU
CA03719 – CIDADE NOVA II – 1 dorm, sala, coz, gar e nos fundos 1 cômodo 
c/ WC. R$1.100,00 isento de IPTU
CA03851 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms (1 suíte), sala 2 amb, coz, 
churrasq. e gar. R$1.400,00 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
CA02171 – CAMARGO ANDRADE - 3 dorms, sala, coz e gar. R$1.000,00 + IPTU
CA03853 – CIDADE NOVA I - 2 dorms, sala, coz, gar. e 1 dorm e coz nos 
fundos. R$1.500,00 + IPTU
CA03719 – CIDADE NOVA II - 3 dorms, sala, coz e gar + 3 vagas e coz, 
churrasqueira nos fundos. R$1.600,00 + 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.

APARTAMENTOS

OPORTUNIDADE – JARDIM TROPICAL - 2 dormitórios sendo 1 
suíte, sala 2 ambientes, cozinha, lavanderia, WC social, varanda 
gourmet e 1 vaga de garagem. R$240.000,00. Aceita proposta.

AP01315 – PORTAL DAS FLORES - 3 dorms c/ AE, sala, 
coz. planejada, lavand, WC e garagem. R$280.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / GUA-
RUJÁ – 1 dorm, sala, coz, lav, banheiro, sacada e 1 vaga. 
R$320.000,00
AP01342 – CENTRO - 2 dormitórios sendo 1 suíte, 2 salas, 
2 banheiros e 1 vaga. R$380.000,00
AP01050 – ED. MAJESTIC - Ótima localização – 3 suítes 
c/ AE, sala 3 amb, varanda gourmet fechada, lav, coz, ba-
nheiro, 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
OPORTUNIDADE!! JD.LAGUNA EM SALTO 
SP.CASA DE 02 DORMITÓRIOS, SENDO UM 
SUITE, SALA/COZINHA AMERICANA, WC, 
GARAGEM P/02 AUTOS QUINTAL NOS FUN-
DOS EM LOTE DE180M2 + UMA CHÁCARA DE 
100M2 (SO TERRENO) NO PAIRRO PEDRE-
GULHO EM INDAIATUBAS SP. TROCA-SE 
POR CASA EM INDAIATUBA DE MENOR OU 
IGUAL VALOR. BASE=R$310.000, 00.TEL=19-
99762-7997. 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 OUTUBRO 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!!.
INCRÍVEL JD.COLIBRIS, 02 DORMITÓRIOS 
(01 Suíte) SALA- COZINHA –WC SOCIAL- 
LAVANDERIA, GARAGEM P/02 AUTOS. 
OPORTUNIDADE ÚNICA!! EM OFERTA PARA 
O MÊS DE OUTUBRO DE: R$300.000,00 POR 
APENAS: R$245.000,00 AC. FINANC, OU 
TERRENO NO NEGÓCIO. ESTUDA AINDA 
PROPOSTA A VISTA 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 OUTUBRO 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 SU-
PERIOR:02 DORMITÓRIOS (01 SUITE) WC 
SOCIAL, SACADA COM PORTA BALCÃO COM 
VISTA PARA O PARQUE ECOLÓGICO-E NO 
PAV INFERIOR: SALA 02 AMBIENTES –LA-
VABO, 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 OUTUBRO POR 
R$290.000,00 CORRA!! TEL: 19-/997627997.
ACEITA APARTAMENTO NONEGÓCIO.
JARDIM ITAMARACÁ 02 DORMITÓRIOS (01 
SUITE) WC SOCIAL, SALA, COZINHA, GA-
RAGEM COMPORTÃO ELETRONICO,110M² 
DE ÁREA CONSTRUIDA, EM LOTE DE 133M² 
DOCUMENTOS EM ORDEM PARA FINAN-
CIAMENTO.APENAS R$280.000,00 ACEITA 
TERRENO E CARRO. F=19/99762-7997/3935-
3294 CORRA!!

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. 
AGENDE SUA VISITA!

INCRÍVEL JD.COLIBRIS, 02 DORMITÓRIOS (01 Suíte) SALA- COZINHA 
–WC SOCIAL- LAVANDERIA, GARAGEM P/02 AUTOS. OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! EM OFERTA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE: R$300.000,00 POR 
APENAS: R$245.000,00 AC. FINANC, OU TERRENO NO NEGÓCIO. ES-
TUDA AINDA PROPOSTA A VISTA 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, BOSQUE, ÁGUA DE 
MINA, 01 TANQUES COM PEIXES ABAS-
TECIDO COM ÁGUA POR GRAVIDADE,  
D I V E R S A S  Á R V O R E S  F R U T Í F E R A S , 
PLAY GROUD ,A 12 KM DO CENTRO,  
R$390.000,00 ACEITA IMÓVEL EM IN-
DAIATUBA 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 -ESCRITU-
RADO. 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 CASAS INDAIATUBA
JD.MORADA DO SOL (ANT-82) (FRENTE)-01 
DORM–SALA -COZ. –WC – LAV .R$ 700,00 

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,la-
vanderia,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,lavande-
ria,quintal,garagem descoberta para 5 carros.
CA257– JD. PANORAMA – R$340 MIL -2dorms,sala,coz,planeja-
da,varanda,piscina,churrasqueira,quintal,garagem
CA267 – JD.PANORAMA – R$360 MIL – 2dorms,sala,coz planeja-
da,varanda,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 
ambientes,sala de jantar,wc,cozinha planejada,copa,dispensa. Piso 
2: 3dorms (2st),wc,lavanderia,coz com armários. Piso 3: sacada,dor-
m,sala,wc. Garegem,área gourmet.

CASAS DE 2 DORMS - FINANCIAMENTO PELA CAIXA 
ECÔNOMICA DO TERRENO E DA CONSTRUÇÃO. CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$360 MIL – 3dorms(1st),sala,co-
z,wc,piscina,churrasqueira,garagem para 2 carros 
CA320 – JD ESPLANADA II – R$670 MIL – 3 suites,sala 2 ambien-
tes,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 
jantar,coz,escritório,wc,nos fundos coz e wc,portão eletrônico,gara-
gem coberta para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL – 3dorms(1st),sala,coz,lavabo,la-
vanderia,garagem. 
CA.369 – PQ.INDAIA – R$370 MIL – 3dorms(1st),sala,copa,coz,es-
critório,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 planeja-
da,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 

CA335 – COND. PARK REAL – R$ 400 MIL – 3 dorms (1 st), coz 
americana,sala de estar com pé direito alto, wc social, lavanderia, 
garagem . (se for pagamento em dinheiro, aceita proposta).

CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 – 4dorms (2st),sala 3 
ambientes,coz planejada,lavabo,varanda,lavanderia,dorm de empre-
gada,dispensa,piscina,churrasqueira, gramado,quintal,pomar,garagem 

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$340 MIL – 3dorms (1st),sala de estar e 
jantar,coz,wc,lavanderia,garagem coberta para 2 carros.
AP.515 – CIDADE NOVA - R$350 MIL – 3dorms,sala,coz,2 wc,lavan-
deria,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.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms,sala,coz,wc,lavanderia,1 
vaga de garagem,moveis planejados
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planejado),sala,coz 
planejada,wc,garagem

TERRENOS
    
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS APARTIR DE 
300M² APARTIR DE 180 MIL
  
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.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,garagem
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.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.913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$2.500.000,00 -  40.023 m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 como-
dos,2 casas de 4 comodos,galpão de 150m2,tanque de água,nascente 
com córrego,piscina 3x5m,plantação de uva. Ao lado estamos vendendo 
outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
ELIAS FAUSTO – VL.ANCHIETA –R$450,00 – dorm,sala,coz,wc
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm,coz,wc
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms,sala,coz,wc,-
sem garagem
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$900,00 – 3dorms,sala,coz,wc,garagem
PQ.INDAIA – R$950,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
JD.BELA VISTA – R$1200,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,quintal,ga-
ragem
JD.MORADA DO SOL – R$1300,00 – 3dorms,sala,coz,3wc,as,quin-
tal,garagem para 3 carros. (sobrado)
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
JD.REGENTE – R$2200,00 – 3 dorms (1st com ae),sala grande,co-
z,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.
VL. SUIÇA – R$2600,00 – 3dorms com armários (1st),sala am-
pla,copa,coz planejada,área de lazer coberta,edícula com dorm 
e wc,garagem
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/hi-
dro),sala de estar c/ lareira,sala de jantar e TV,copa,coz planejada,la-
vabo,lavanderia,dorm e WC de empregada,escritório,dispensa,pisci-
na,área gourmet completa,salão de festa,portão eletrônico,garagem 
para 2 carros coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$570,00 – dorm,sala,coz,wc
JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm,sala,coz,wc,sem 
garagem.
JD.PEDROSO – R$850,00 – 2dorms,sala,coz,wc

JD.PEDROSO – R$900,00 – 2dorms,sala,coz,as,sacada,wc,1 vaga 
coberta e 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 jan-
tar,coz,wc,varanda gourmet,2 vagas de garagem coberta

SALÃO

CIDADE NOVA – R$750,00 – 50m²,wc
VL RUZ PERES – R$700,00 – 62m²,mezanino,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,saca-
da,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

DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 

AP00780 – ED. ROCCAPORENA - 1 dorm c/ AE, sala, coz. 
planejada e 1 vaga. R$900,00 + IPTU + Cond.
AP01343 – VL. GEORGINA – Kitnet mobiliado. R$900,00 
isento de IPTU.
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.

SALAS COMERCIAIS

SL0139 – ED. AMBASSADOR – 30m². R$1.000,00 incluso IPTU e Cond.
SL00369 – ED. OFFICE PREMIUM - 40m², WC feminino e masculino e 
cozinha. R$1.200,00 + IPTU
SL00257 – OFFICE PREMIUM – 40m² e 1 vaga. R$1.400,00 + IPTU 
+ Cond.

SALÕES COMERCIAIS

SL00288 – 40m² c/ WC. R$1.000,00 + IPTU
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
GL00134 – COM. VITÓRIA MARTINI - 375m² - pé direito 8 m², entrada 
p/ baú, recepção c/ WCs, escritório, WCs masc e fem, refeitório, coz. de 
30 m². 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



B3Imóveis

VENDA - Ref.: CA00067 - JARDIM PARK REAL - 150m² R$ 420.000,00

VENDA –  Ref: TE00018 300m² Cond. Jardim Piemonte , apenas R$150mil

VENDA - Ref.: AP00024 - VILA LOPES - 57m² R$ 300.000,00

LOCAÇÃO - JD. RESIDENCIAL TERRA NOBRE - IPTU: R$ 170,00 / Cond: R$ 480,00

LOCAÇÃO  Ref: AP00027 - Cond. Re. Imagine - IPTU: R$ 1.400 / Cond: R$ 500

LOCAÇÃO - Ótima localização - próx rodoviária nova R$ 3000,00



B4 Imóveis

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- SL 00346 
 300m².   R$4.000.00

ITAICI- SL00354
300M², coz, escritório, 03wc, 02 
vestiario, 10 vagas p/ carro.
R$: 6.000,00+ cond.

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

LOCAÇÃO - CASAS

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 

Jd. Morada do Sol- CA 03084
02 dorm, sala, coz, wc, A.S, 01 
vaga, varanda
R$: 1.100,00

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

JD. Eldorado – CA03073
02dorm, wc, sala, lavabo,A.S, + um 
comodo externo, 04 vaga.
R$: 1.300,00

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

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

ITAICI- CC00077
03 dorm, 1 suite,sala, coz, wc, 
churrasqueira, 02 vaga.
R$: 1.700,00+ cond.

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

PQ. DAS NAÇOES – CA 03082
Sobrado 03 dorm, 1 suite, wc, coz, 
sala, copa, escritotio, churrasquei-
ra, quintal, 1 como externo com 
wc, vaga p/ 04 carros.
R$: 2.000,00.

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- AP00889
03dorm, sala, 1 suite, wc, coz, 
a.s,02 vaga.
R$: 1.500,00+ cond+ iptu

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

VILA HOMERO – AP 00892
01 dorm sala, coz,wc,a.s. 01 vaga, 
are gourmet.
R$:1.750,00.

CENTRO- AP 00895
03 dorm, sala, 01 suite, coz, 02 wc, 
02 vagas. R$: 1.800,00+ cond+ iptu.

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

 CENTRO- AP 00890
03 dorm, suíte, coz, sala, wc, a.s, 02 
vaga.(ap. mobilhado)
R$: 1.800,00+cond+iptu 

PQ. São Tomas de Aquino. – 
AP00885
02 dorm, 1 suite,wc, sala,coz,A.S, 
01 vaga
R$: 2.000,00 + cond+ iptu.

JD. PAU PRETO – AP 00887
03 dorm, 2 suites, 02 sala, coz, wc, 
varanda gourmet, A.S, 02 vaga.
R$: 2.100+ cond+ iptu.

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. POMPEIA – AP00893
03dorm,2suites, sala, coz, wc,varan-
da,02 vagas.
R$: 2.500,00.

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 CARROS 
, COZ. PLAN,2 SALA. A.S
R$: 4.000,00 ICLUSO IPTU+ COND.

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

VENDA- APARTAMENTOS

JD. MORUMBI  - AP00891
02 dorm, sala, coz, wc, A.S. 55m²
R$:160.000,00.

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

Centro – AP00896
01 dorm, sala,coz,wc, sem garagem, 
portaria 24h.
R$: 1.000,00+ cond+iptu.
R$: 200.000,00 venda

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

"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

Itaici – CC00078
03dorm, suíte, sala, coz,wc, 02 
vaga, arae gourmet.
R$: 2.690,00+ cond+ iptu.

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      VENDA: 
570.000,00

JD. ESPLANADA – CA03075
03SUITES, 05 WC, SALA ,COZ , A.S, 
AREA GOURMET,02 A.S, ESCRITO-
RIO, 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

Centro- AP00690
KITNET sem vaga R$: 650,00.

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

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. Morumbi – AP00894
02 dorm, sala, coz, wc, 01 vaga, A.S.  
R$: 950,00.

Jd. Pompeia – AP00898
03 dorm, suíte,sala,coz,wc,01vaga 
p/ carro.
R$: 1.000,00+ cond+iptu.

Vila Furlan – AP00897
01dorm ,sala, coz, wc, 01vaga –R$: 
1.150,00+ cond.

Jd. Morumbi – AP00888.
02 dorm, sala, coz, wc, A.S, 01 vaga.
 R$: 1.000,00  venda: 160.000,00.

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

Centro- AP 00886
Kitnet com 01 vaga . R$: 1.100,00 
incluso cond+ iptu.

 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, WC, SALA , COZ,01 
VAGA . A.U :64M²
R$:1.100,00
 
Cond. Solar dos girassóis – AP 
00876
02dorm, sala, coz, 1 vaga, lavan-
deria
R$: 1.100,00

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

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

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

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$:280.000,00

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 ,ESCRITO-
RIO,COZ. PLAN ,DESPENSA, A/S, 2 
VAGAS,DEPÓSITO NA GARAGEM 
R$: 690.000,00.

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

VENDA – CASAS

Vila Brizola Ca02681 
01 dorm, sala, cozinha, 1 banheiro e 
garagem R$ 195.000,00 

 Vila Brizzola ca02996 
 SALA ,COZ, dorm, WC(+2 CÔMO-
DOS/ 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, churras-
queira 1 vaga
R$ 235.000,00

Jd. Paulista I – CA03083.
03 dorm, 1suite, sala, coz, wc, A.S, 
02 vaga.
R$:250.000,00 + iptu.

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 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.

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, CHURRASQUEI-
RA, 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 GOURMET.
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

Jd. Morada do Sol – CH 00332
03 dorm, sala, coz, 03wc, área 
gourmet, piscina,área gourmet, 04 
vagas.
Valor Locaçoa: 1.800,00     Venda: 
700.000,00.

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

COND. TERRAS DE ITAICI –ITAICI 
– CH00330
3 suítes, Coz. Sala, lavanderia e wc. 
06 vaga, area gourmet, Piscina. Po-
mar, 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. 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. Res. 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

VENDA SALÃO/ COMERCIAL.

NOVA PIRACICABA- SL00353
SALÃO A.T: 475M², A.C: 301.80M², 
A.U: 207M²
 WC, COPA, VESTIARIO, RECEP-
ÇÃO E ESTACIONAMENTO.
R$: 680.000,00. 

Apto Jd. Colibris: 2dorm, sala, coz, wc , 1 vaga. R$: 175.000,00 Kitnet Centro ótima localização. R$: 175.000,00



B5Imóveis

CH00117 – LAGOS DE SHANADÚ – CHÁCARA - 5 dorm. Sendo 
2 suítes, sala de jantar e estar, sala de tv, coz., gar., piscina, churr., 
forno, pomar, lareira, bar, escritório, quarto de empregada c/ wc. 
Casa do caseiro com 2 dorm., WC, sala, cozinha. (+/- 60m²) Obs: 
planejado na coz., banheiros e dorms. - R$6.000,00+IPTU+COND

CA03639 – RESIDENCIAL TERRA NOBRE – CASA - 03 dormitórios 
planejados sendo 03 suítes, sala de estar e jantar, cozinha planejada, 
banheiro c/ planejado, área de serviço, área gourmet c/ churrasqueira, 
área de piscina c/ sauna e 02 duchas e garagem 04 vagas. Obs: ar 
condicionado nas suítes e nas salas. - R$5.000,00+IPTU+COND

SL00343 – MORADA DO SOL - SALÃO - comercial com 
190m² de construção com 02 WC, cozinha. Estaciona-
mento frontal e 01 vaga no subsolo. - R$6.000,00+IPTU

CA03666 – CONDOMÍNIO TERRA MAGNA - CASA DE ALTO 
PADRÃO E FINO ACABAMENTO – 04 suítes (01 master), sala 
e estar e jantar, sala de tv, 06 banheiros, área gourmet c/ churras-
queira e forno, Jd. De inverno, sacada, piscina e garagem para 04 
vagas. Com planejados. - R$7.800,00+IPTU+COND

VENDA - OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO! ALUGA-SE

CH00235 – LAGOS DE SHANADÚ - chácara c/ área de 
5.280m², construção de 258,75m². 03 dormitórios, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha. Banheiro, área de serviço e garagem 02 
vagas. Chácara toda gramada e possui piscina - R$790.000,00



B6 Casa / Construção / Decoração

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

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

ref. site 301181 - Jd. Morada do Sol - 2 dormt/ sala / coz/  
WC / lavand / 2 gar R$1.280,00 + IPTU

ref. site 987491 - Jardim Morumbi - 4 dormt/ 2 suítes/ sala 
3 amb/ bar/ desp/ coz/ quiosque/ churrasq/ piscina/ quadra 
esport/ área de lazer/ casa do caseiro R$600.000,00

ref. site 67496 - Mosteiro de itaici - 4 suites / dorm. / escritorio 
/ sala 2 amb. / copa / coz. / lavabo / 2wc / piscina / chur. / salão 
de festa / estudio / campo fut. / quadra areia / casa caseiro / 
canil / pomar / gar.4 vagas. R$ 1.800.000,00 – R$5.000,00

ref. site 081302 - Jd. Morada do Sol - 1 dormt / sala / coz/ 
wc / lavand R$700,00

ref. site 655601 - Monte verde - 3 dorm/ 1suite / sala / coz. / 
wc / as / chur / 2 gar + 3 vagas. R$ 1.700,00. + IPTU

ref. site 810302 - Villa das Praças - 2 dormit/ sala 2 amb/ coz 
planej/ wc / lavand / 1 gar R$216.000,00

ref. site 537791 - Vila Suiça - 4 suítes / 1 máster / closet / hidro/ 
3 salas / coz planej/ lavand/ lavabo / varanda/ churrasq / piscina 
c/ cascata/ 5 gar / portão eletr/ câmeras R$1.000.000,00

ref. site 894371 – Jd. Bela Vista – 2 dormt / sala / coz / wc / 
lavand / gar R$1.250,00 + IPTU

ref. site 507791 - Fonte de Trevi  - 3D/ 1 ste / sala 2 amb/ varanda/ 2 
wc / coz planej / lav/ 2 gar R$1.000 + COND + IPTU – R$370.000,00

 ref. site 259202 - Vertentes De Itaici - 3 dormt/  1 suíte / 
coz/ sala c/ sacada/ lavand / wc /  2 gar R$360.000,00

ref. site 080951 - Terra Magna - 360m² R$196.000,00
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classificados
ClassificadosB14

Sobrado em cond. fecha-
do em Salto/SP - Com 5 
suítes c/ ar condiconado, 
mezanino, escritório, hall 
social, lavabo, sala de tv 
c/ lareira, salas de estar 
e jantar. Sala de almo-
ço, cozinha c/ dispensa, 
área de serviço, quarto e 
banheiro de empregada. 
Garagem coberta p/ 4 
autos, churr. c/ forno de 
pizza. Sauna c/ banhei-
ro. Piscina c/ raia de 15 
metros, prainha piscina 
c/ hidro. A.C 700 m² A.T 
3.600 m² (60x60) Valor: 
R$ 1.500.000,00  Tratar 
F.: (11) 98713-9646
Casa com 2 dorms no 
Jd. Morada do sol R$290 
MIL F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa c/ 3Ds no Altos de 
Itaici R$850 MIL F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m², para construto-
res é possível desmem-
brar os 2700m² em 4 
lotes, sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Oferta Imperdível - 3 ca-
sas de 02 cômodos e wc 
em lote de 125m² na Mo-
rada DO Sol, ideal para 
locação, com renda de 
R$1.600,00 por mês por 
apenas R$180.000,00. ou 
R$70.000,00 de entrada + 
73 X R$1.650,00

Oportunidade Única - 
Jardim Morada do Sol 
– rua 77 próximo ao 
Parque Ecológico de 
R$210.000,00 em oferta 
somente para o mês de 
Julho por R$195.000,00 
03 dormitórios, suite, ga-
ragem, bom acabamen-
to em lote de 125m2. F. 
9.9762-7997/3935-3294
Jd. Colibris - 2 dormi-
tórios (1 Suíte) sala- 
cozinha –wc social- 
lavanderia, garagem 
p/02 autos. oportuni-
dade única!! em oferta 
para o mês de julho 
de: R$300.000,00 por 
apenas: R$245.000,00 
ac. financ, 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 por 
apenas: R$265.000,00 
ac. financ, ou terreno no 
negócio. F. 9.9762-7997 
/ 3935-3294
Jard im Huber t :  3 
dormitórios (1 suite) 
cozinha americana, 
mezanino nos fundos, 
garagem c/portão ele-
tronico – lote de 130m2. 
oportunidade única!! 
de R$290.000,00. em 
oferta durante o mês de 
julho por R$270.000,00 
aceita lote/ financiame-
no. F. 9.9762-7997 / 
3935-3294

Casa Jardins do Império 
-Excelente casa térrea 
com 2 suítes + lavabo, 
sala ampla, cozinha ame-
ricana integrada à sala de 
jantar e ao espaço com 
churrasqueira. Acab. mo-
dernos. R$398.000,00. F: 
(19) 99164-1734
Vendo 1 casa de 4 cô-
modos 1/2 terreno no 
Jardim Itamara. Ba-
nheiro, lavanderia, um 
salão de lado com 120 
m² construídos. Valor: 
R$ 140.000,00. Interes-
sados falar com Lorete 
(19) 99163-2440 - (19) 
3875-1530 
Cond. Felicitá - 3 dorm 
(suíte), 2 vagas gara-
gem, cozinha e quarto 
planejados, área de la-
zer r$ 358.000,00 F (19) 
99928-8133
Cond. Portal das Flo-
res - 3 dorm., cozinha 
planejada, área de lazer 
completa R$ 269.000,00 
F (19) 99256-9976 - (19) 
99368-2711
Cond. Green View Itaici 
- 3 dorm., sendo 1 suíte, 
banheiro social, lavabo, 
sala, coz., lavanderia, 
varanda, churrasquei-
ra, quarto de depejo e 
banheiro, garagem p/ 4 
carros. Terreno 300 m² 
R$ 650.000,00. Tratar 
(19) 98979-4700
Casa Velha - centro 
(próximo à praça Rui 
Barbosa, dos peixes). 
1 dorm., terreno 6,5x15 
total 100m². Valor R$ 
190.000,00. Tratar (19) 
98979-4700

Vendo ou troco: Casa, 
Ponto comercial. Rua 
dos Indaias 256 (próxi-
mo 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 dormi-
tórios (1 suite c/ armá-
rios embutidos), sala, 
lavabo, cozinha, lavan-
deria, churrasqueira e 
2 vagas de garagem. 
R$1.900,00 + IPTU + 
Cond.Fone: (19) 99778-
4336

 
Vende-se apartamen-
to Ed. Portal das Flo-
res - 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia e 1 vaga. 
R$280.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Vendo apartamento 
Jd. Morumbi. Valor R$ 
55.000,00, Aceito 50% 
de entrada e possibili-
dade de financiamento. 
2 dorm. Tratar c/ pro-
prietário. (19) 3975-
3201/ (19) 99482-6697
Apartamento com 2 
dorms no Jd. Rena-
ta  R$200 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Jd. Colibris- AP00862 
- 02 dorm, sala, cozi-
nha(planejada), ba-
nheiro, garagem p/01 
carro . cond:200,00 
i n c l u s o  á g u a  R $ : 
175.000,00.
Vendo apartamento 
pronto para morar. 
Condomínio Vi l la-
ge Azaléia.  Com 3 
dorm., 1 vaga p/ carro 
e área de lazer. Tratar 
com proprietário (19) 
99127-1799
Vendo Apartamento 
Vilaggio Damore - 03 
dormitórios sendo 01 
suíte, Salas de Estar/
Jantar. Cozinha, Área 
de Serviço,  Banheiros 
com móveis planejados. 
Garagem para 01 carro 
( 80 m2) Acabamento 
em porcelanato 3ºandar 
Aceito 50 % em terreno 
+ financiamento.  19 
999139801/3800-4078.

Vendo ou troco: Penha 
SP - APTO DUPLEX, 
3 dorms, 1 suíte, 2 va-
gas, cozinha planejada, 
banheira e churrasquei-
ra.  A.T: 233 m², A.U: 
133 m². R. Peixoto nº 9 
condomínio residencial 
Itapuã.Valor: R$ 490.000 
- tenho fotos. Tratar c/ pro-
prietário (19) 98817-5312

 
Aluga-se ou Vende-se 
aparatamento Cocais II 
- 2 dormitórios, banheiro, 
sala, cozinha, lavanderia e 
1 vaga de garagem cober-
ta. R$1.000,00 + IPTU + 
Cond. ou R$200.000,00.
Fone: (19) 99168-6945
Aluga-se apartamento 
Ed.Soho - 3 dormitórios, 
armários planejados, ar 
condicionamento, lazer 
completo e 2 vagas. 
Fone: (19) 99721-0395
Aluga-se apartamento 
Ed. Royale - 3 dormitórios 
com armários (2 suítes), 
banheiro, sala, cozinha 
planejada, lavanderia, va-
randa gourmet e 2 vagas 
de garagem no 2º subso-
lo. R$2.000,00 + IPTU + 
Cond. F. 99168-6945
Alugo apto na Praia 
Grande na Vila Guilher-
mina à 50m da praia, 
para finais de semana e 
temporada. F. 99564-4054
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 bancário. 
Fone: (19) 99164-1734

 
Pq. das Bandeiras - 
1.000m². R$650.000,00 
Fone: (19) 99166-8272
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada, 
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade, diversas 
árvores frutíferas, play-
ground , a 12 km do cen-
tro,  R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F. (19) 99762-
7997 / 3935-3294

Sítio na Bahia Ven-
do/Troco por imóvel 
em Indaiatuba. Com 
470.000m² equivalente 
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 Mu-
tuipe. 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 den-
tro da propriedade. 
Casa sede nascente 
com água boa sendo 
preservada em três 
locais 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.
 

Oportunidade. Cond. 
Maria Dulce - Terre-
no de 300m². Ótima 
topografia. Fone: (19) 
99166-8272 –  (19) 
98333-5694
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 suíça 
e Gianinni. Fácil aces-
so à rodovia. Aceito 
terreno de menor valor 
em loteamento aberto. 
Doc. OK F.: (19) 99321-
2684 (whatsapp) (19) 
3875-2860 - Valor R$ 
235.000,00 (tratar com 
proprietário). 
Terreno Industrial - 
1.000 m² planos. Fone: 
(19) 99166-8272
Terreno Cond. Terra-
cota - 1.000m². Ótima 
topografia. Fone: (19) 
99166-8272 –  (19) 
98333-5694

Jardim Adriana - ex-
celente casa em dois 
pavimentos, sendo no 
pav superior: 2 dormi-
tórios (1 suite) wc so-
cial, sacada com porta 
balcão com vista para 
o parque ecológico e 
no pav inferior: sala 
2 ambientes, lavabo, 
wc social, lavanderia, 
edicula  e grande es-
paço de terreno com 
piso ideal para pis-
c ina,  garagem com 
portão eletronico. de 
R$350.000,00 em ofer-
ta durante o mês de ju-
lho por R$290.000,00 
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 Indaiatuba 
F. 9.9762-7997 / 3935-
3294.
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, por-
tão eletronico, cerca elé-
trica, aquecedor solar, 
área gourmet, piscina 
3x5, casa com 7 como-
dos sendo 2 banhei-
ros e lavanderia. Tratar 
com proprietário F.: (19) 
3816-2011- 99487-5089
Vendo ou Alugo - Casa 
térrea Portal dos Ipês. 
Com 3 suítes, sem pis-
cina, cozinha planejada 
e aquecedor solar. (19) 
3800-4078 (19) 99913-
9801 Aceito 50% casa 
ou terreno. 
CONDOMÍNIO BRÉS-
CIA SOBRADO - 3 AM-
PLAS SUÍTES COM 
SACADASSalas de es-
tar e jantar, lavabo, es-
paço gourmet e ampla 
cozinha planejados. 
200 m² A/C. acabamen-
to de luxo. Água quen-
te e 5 pontos para ar 
cond. Valor R$ 700 mil 
(aceito permuta imóvel 
até 200 mil).Tratar com 
proprietária. F. (19) 
99235-7764.
Casa Jd. União - 3 dor-
mitórios (1 suíte), sala e 
cozinha integrada, 2 ba-
nheiros, churrasqueira e 
jardim. Área de serviço 
coberta ao lado da co-
zinha. Preparada para 
ar condicionado (sala e 
1 quarto). Portão pode 
ser automatizado. Gra-
de nas janelas e cerca 
elétrica. R$275.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734



classificados
B15Classificados

Terreno no Condomi-
nio  Residencial Dona 
Lucilla. Condomínio de 
alto padrão,  área de 
379,20m2. Preço abaixo 
do mercado, R$275 mil 
(R$725,00 o m2). Dire-
to com o proprietário. 
Imóvel quitado. F.:19-
98128-7316. 
Terreno Condomínio 
Viena 250m² escritura-
do. Valor: R$190.000,00 
F.:(19) 99211-6717 
 

Vende-se ponto – 
J d . R e g i n a .  S a l ã o 
odontológico - 40m² 
mobiliado, 2 banheiros e 
garagem para 2 carros. 
R$25.000,00. Fone: (19) 
99778-4336
Cidade Nova I. Ótima 
casa comercial - 2 dor-
mitórios, cozinha, WC 
social, sala e lavande-
ria. Quintal com edícu-
la contendo cozinha.  
Excelente localização 
com 400m² de terreno  
e 165m² construídos. 
Fone: (19) 99721-0395
 

Cursos de cabeleireiro, 
manicure, maquiagem, 
depilação e barbearia.
Informe a senha J46 para 
receber desconto espe-
cial! Ligue: (19) 3318-
4441 /Whats 98965-8498

Cursos de cuidador 
de idoso, atendente 
de farmácia, informá-
tica, rotinas adminis-
trativas e logística. 
Informe a senha J46 
para receber desconto 
especial! Ligue: (19) 
3318 -4441  /Wha ts 
98965-8498
Procuro máquina de 
costura caseira, usa-
da P/ COMPRAR -In-
teressados ligar (19) 
3935-1633
Vende-se um brechó 
inteiro com mais de 
duas mil peças, no 
endereço  Rua Auguto 
Wolf, Jd. Do Sol 364. 
(19) 98711-9319
Vendo bebê conforto 
R$ 100,00. F.:  (19) 
3875-7624
Vendo cadeira de ba-
nho e andador. R$ 
250,00. Entrar em con-
tato (19) 98355-9959
Vendo TV SONY 36 
polegadas R$ 250,00 
Entrar em contato (19) 
98355-9959
Vendo ar condicio-
nado, marca Consul 
12.000 ptu. Valor R$ 
1.000,00 Entrar em 
contato (19) 98355-
9959
Vendo 1 freezer ver-
tical R$ 300,00. POR-
TAO 1,80X3- $400,00. 
MÁQUINA DE RE-
C A R R E G A R  C A R -
TUCHO R$ 300,00 E 
JOGO DE CORRE-
MAO 12M DE ALUMI-
NIO SEMINOVO - (19) 
3935-1633

V e n d o  v á r i o s 
a p a r e l h o s  d e 
academia  por R$ 
40.000,00. Tratar 
c o m  P a u l o  ( 1 9 ) 
3835-3350
V e n d o  j o g o  d e 
sofá  re t rá t i l  em 
suede  3 /2  luga -
res. Ótimo estado. 
R$  1 .700 ,00 ,  F . : 
(19) 99259-1877 / 
3017-5541
V e n d o  c a m a  d e 
sol te i ro  madei ra 
maciça ót imo es-
tado. R$ 350,00 F.: 
(19) 99259-1877 / 
3017-5541
V e n d o  g u a r d a 
r o u p a  l a q u e a d o 
bege com 4 gave-
tas 1,33x195 altu-
ra  R$ 230,00 F . : 
(19) 99259-1877 / 
3017-5541
Vende-se madei-
ra para uma casa 
com 100 met ros , 
1.500 telhas ame-
ricanas, 22 viga de 
4 metros mais cai-
bo e ripa, 40 me-
tros de forro PVC. 
Tudo por  apenas 
R $ 1 . 0 0 0 , 0 0 .  F . : 
(19) 99262-4386.
Vendo mega drive 
marca Sega  com 
fitas sharp três em 
um. (19) 3875-4575
V e n d o  v i o l ã o 
a c ú s t i c o  H a r -
mony. Modelo NO 
XFPB9C. Valor: R$ 
180,00 (negoc iá-
vel). Interessados 
(19) 99557-9639

 

Ofereço-me como pe-
dreiro, encanador, pe-
quenos reparos na cons-
trução civil e pinturas. (19) 
98329-8580 (WHATS 
APP) Falar com João
Ofereço-me como insta-
lador de antenas digitais. 
Valor R$50,00 contato F.: 
(19) 98970-1976
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos crianças 
pessoas com necessi-
dades especiais pré-
-operatório e etc atendi-
mento hospitalar possui 
experiência e referên-
cia horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como pas-
sadeira e lavadeira de 
roupas e como cuidadora 
de de crianças. Atendo 
à domicílio ou em mi-
nha residência. Entrar 
em contato com Val (19) 
99448-0082 - whats app
Ofereço-me como 
Avaliador gratuito Bio-
pedança. Quantos kilos 
você gostaria de perder 
2kg, 5kg até 10kg. Ligue 
e agende!. Falar com 
Vanderlei F.: (19) 99193-
2917.
Ofereço-me como lim-
peza e manutenção de 
piscinas e geral. F.: (19) 
98332-1025
Ofereço-me como faxi-
neira e passadora de rou-
pas. Entrar em contato no 
telefone (19) 99595- 9448

empregos

CADASTRE SEU CURRÍCULO 
EM NOSSO SITE WWW.WORK-

INGCENTER.COM.BR 
E PARTICIPE DAS VAGAS. 
RUA: 11 DE JUNHO, 1457 -

 INDAIATUBA - FONE: 3835-2964

AJUDANTE DE CARGA E DESCAR-
GA - Com experiência em carga e 
descarga de caminhão, com disponi-
bilidade de horário,
saber manusear o GPS
ANALISTA DE CREDITO - Com 
experiência na área.
ANALISTA DE LOGISTICA SENIOR 
- Com experiência em Logística 
Interna Industrial e desenvolvimento 
de fluxos de
abastecimento de linhas de produção, 
sistemas de gerenciamento de esto-
ques. Ter conhecimento e aplicação 
de ferramentas e
metodologia. Inglês avançado, Pacote 
Office avançado t
ANALISTA DE QUALIDADE - Com 
experiência na área de qualidade, 
ferramentas das qualidade, documen-
tação e ter atuado no ramo automotivo 
ou auto peças.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Com 
experiência na área administrativa, 
necessário ter pacote office avançado.
AUXILIAR DE FATURAMENTO - com 
experiência em faturamento (emissão 
de notas, faturas, impostos), conheci-
mentos gerais
na área administrativa domínio em 
Excel avançado, formação superior 
completa ou cursando, preferencial-
mente residir em
Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR DE SERIGRAFIA - Com 
experiência anterior em gravação 
de telas, com fonte de luz UV, com 
conhecimento em
produtos para recuperação e gra-
vação de t
ESTAGIO EM ADMINISTRAÇÃO 
- Estudantes de Administração de 
Empresas , com habilidade em Excel 
avançado, pacote office. Preferen-
cialmente candidatos residentes em 
Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIO EM MEIO AMBIENTE - 
estudantes de cursos relacionados 
ao Meio Ambiente como Engenharia 
ou Tecnólogo,
experiência em informática, habili-
dade com Excel , preferencialmente 
residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO - estudantes dos cursos 
de Administração/ Segurança do 
Trabalho /Gestão Ambiental e afins 
, ambos os sexos ,preferencialmente 
residir em Indaiatuba ou Salto.
FRENTISTA - Com ou sem experiên-
cia na area, é necessário já ter traba-
lhado com atendimento ao publico.
IMPRESSOR SERIGRAFO - Com 
experiência anterior com impressoras 
semi-automáticas.
LIDER DE MANUTENÇÃO - com 
experiencia anterior como lider , en-
carregado ou supervisor , experiencia 
em manutenção de
maquinas e manutenção predial , 
pode ser eletrica ou mecânica
MANDRILADOR - Com conhecimen-
to em mandriladora em centro de 
usinagem e convencional. Ter curso 
de Leitura e
Interpretação de Desenhos.
MECANICO - Com experiência em 
manutenção de máquinas no ramos 
de alimentos, câmera fria, refrigera-
ção e conhecimentos
na parte elétrica
MECANICO MONTADOR - Ter expe-
riência montagem de válvula gaveta, 
globo, esfera e retenção, ter trabalha-
do com ferramentas de montagem, 
pneumático, hidráulico ou manual. 
Necessário ter curso de Leitura e 
Interpretação de Desenho.
MESTRE DE OBRAS - Com experiên-
cia anterior como mestre te obras. Ter 
trabalhado com divisão de serviços, 
supervisão de
colaboradores e acompanhamento 
de obras.
MOTORISTA - Com experiência em 
cargas diversas com caminhão truck 
sider, para transportes de tambores, 
pallets, sacaria,
conhecimento de entregas em São 
Paulo, ABCD, interior, entender de 
GPS e ajudar na carga e descarga, 
com disponibilidade de
horário, ter o curso m
OPERADOR DE CNC - Com ex-
periencia em Centro de Usinagem 
(CNC),e em moldes de sopro,com 
conhecimentos em comandos Mitsu-
bishi e Siemens.
OPERADOR E PROGRAMADOR 
DE CENTRO DE USINAGEM - Com 
experiencia em programação, prepa-
ração e operação
deCentro de Usinagem de 4/5 eixos 
com comandos SIEMENS 840D ou 
MITSUBISHI.
PCD (PESSOA COM DEFICIENCIA) - 
experiencia anterior na área industrial 
, maiores de idade, com ensino médio 
completo ,
preferencialmente residentes em 
Indaiatuba e Salto.
PINTOR INDUSTRIAL - com expe-
riencia em preparação de pintura 
industrial ,lixamento, lavagem e mas-
caramento de peças ,curso de pintura, 
ensino médio , preferencialmente 
residentes em Indaiatuba, Salto e Itu.
SERRALHEIRO - Experiência anterior 
na área de serralheria ter trabalhado 
com medidas, realizar cortes e demais 
atividades
relativas a função. Conhecimento em 
solda TIG e MIG
TECNICO MECÂNICO - Com expe-
riência em manutenção mecânica, 
elétrica, hidráulica, pneumática, com 
disponibilidade de
viagens pelo Brasil, fazendo manuten-
ção, assistência técnica e instalação 
de equipamentos em área florestal, 
desejável inglês
intermediário, Pacote Office (Wo
VENDEDOR EXTERNO - Experiência 
na área comercial, vendas externas, 
atendimento a cliente, abertura de 
novos
clientes. Disponibilidade para viagens 
e estadias durante a semana.Catego-
ria da habilitação B

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

ATENDENTE – Para trabalhar 
em Farmácia de manipulação. 
Conhecimentos no Sistema 
Fórmula Certa (Receitas, ró-
tulos, orçamentos e Notas 
fiscais). Residir em Indaiatuba.
CALDEIREIRO – Ensino mé-
dio completo. Experiência na 
função comprovada em Car-
teira. Experiência em Solda 
TIG e noções em Solda Inox. 
Resid i r  em Indaiatuba ou 
Salto. Desejável possuir Curso 
na área de solda e montagem.
CONSULTOR (A) DE RECUR-
SOS HUMANOS – Experiência 
em Recrutamento & Seleção. 
Desejável experiência 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 Agência 
de empregos. Experiência em 
vendas de Serviços de Recru-
tamento & Seleção, temporá-
rios e terceirização. Residir em 
Indaiatuba. CNH categoria B. 
Irá dirigir os carros da empresa 
em Indaiatuba e região.
ELETRICISTA INDUSTRIAL 
- Técnico em elétrica, eletro-
técnica ou áreas afins. Possuir 
NR 10, NR 33 e NR 35. Cur-
sos na área de manutenção 
elétrica. Disponibilidade para 
viagens. Residir em Indaiatuba 
ou cidades próximas.
FERRAMENTEIRO – Expe-
riência em ferramentaria de 
moldes plásticos. Residir em 
Indaiatuba ou região. Para 
trabalhar em Monte Mor.
MECÂNICO DE MANUTEN-
ÇÃO INDUSTRIAL - Curso 
técnico ou profissionalizante 
na área de mecânica indus-
trial. Possuir NR 33 e NR 35. 
Disponibilidade para viagens. 
Resid i r  em Indaiatuba ou 
cidades próximas.
OPERADOR DE TORNO CNC 
– Experiência na função. Cur-
so de Metrologia e Leitura e 
Interpretação de desenho. 
Residir em Indaiatuba ou Sal-
to. Disponibilidade de horário. 
SERRALHEIRO INDUSTRIAL 
- Possuir NR 33 e NR 35. 
Cursos na área de solda. 
Disponibilidade para viagens. 
Resid i r  em Indaiatuba ou 
cidades próximas.
SOLDADOR – Ensino médio 
completo. Experiência em 
Solda TIG e noções em Solda 
Inox. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Desejável possuir Curso 
na área de solda e montagem.
SUPERVISOR DE MANU-
TENÇÃO  -  Ensino técnico 
em elétrica, eletrotécnica ou 
Mecânica. Possuir NR 33 e 
NR 35. Cursos na área de 
manutenção industrial. Co-
nhecimentos em informática 
(word, excel). Disponibilidade 
para viagens.

Analista de RH
Assistente de controla-
doria fiscal
Auxiliar de escrita Fiscal
Caldeireiro 
Consultor de vendas        
( PCD)
Cozinheiro
Eletricista
Engenheiro de manuten-
ção elétrica
Garçom
Gerente de compras
Gerente de vendas
Lider de Jardineiro
Mecânico de manuten-
ção de maquinas em 
geral
Mecânico eletricista de 
autos
Motorista carreteiro
Motorista de caminhão
Operador de centro de 
usinagem comando nu-
mérico
Operador de maquinas 
de empacotar
Operador de maquinas 
de ração
Operador de telemarke-
ting
Servente de pedreiro
Soldador
Técnico em segurança 
do trabalho
Técnico mecânico de ar 
condicionado
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 

empresa 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 - CEN-
TRO - INDAIATUBA / SP - CEP 

13.330-000 
 FONE/FAX: (19) 3875-3759

ANALISTA GARANTIA DA QUA-
LIDADE PLENO (8415): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
ANALISTA DE RH JR / DEP. 
PESSOAL (8460): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
AUX. DEPARTAMENTO PESSO-
AL (8464): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
AUXILIAR DE LIMPEZA (8469): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
AUX. PROD. / CONTROLE DE 
QUALIDADE (8433): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
AUX. DE PRODUÇÃO/ EMBALA-
GEM (8468): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8466): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8319): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8459): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8462): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 
(8431): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
GERENTE DE LOJA (8453): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
INSPETOR DE QUALIDADE 
(8448): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
MENOR APRENDIZ (8458): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
OPERADOR LOGÍSTICO (8391): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
OPERADOR MÁQUINAS (8463): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
OPERADOR MÁQUINAS (8461):
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
OPERADOR DE PRODUÇÃO 
(8457): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
PROJETISTA (8455): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
TÉCNICO ELETRÔNICO (8456):
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.

Porteiro – Masculino. Dese-
jável experiência em Porta-
ria, CNH A/B (carro e moto) 
e ter condução própria. Ter 
disponibilidade para tra-
balhar na escala 12X36 e 
ter conhecimento de infor-
mática. Conhecimento em 
sistemas de controle de 
acesso será um diferencial. 
Auxiliar de Limpeza – 
Feminino, com experiência 
em limpeza residencial. 
Disponibilidade de horários.

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

com  currículo: Av. Fábio Ferraz 
Bicudo, 411 - Jd. Esplanada 
- Próximo a Padaria Suíça do 

Parque Ecológico - Fones: 3329-
2663 ou 3329-2669

ESTAMOS 
CONTRATANDO
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