
Prefeito continuará tentando isentar 
carros de Indaiatuba na praça de pedágio

Rastreamento do HPV atendeu 
mais de sete mil mulheres

Há 10 anos Indaiatuba não registra 
transmissão vertical do HIV

Primavera é tricampeão do 
Campeonato Paulista
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O Programa Indaiatubano de Rastreamento do 
Câncer de Colo de Útero com teste de HPV com-
pletou um ano de implantação e até setembro de 
2018 foram feitos 7.341 exames.

Indaiatuba não registra há 10 anos a transmissão 
vertical do HIV e recebeu do Governo do Estado de 
São Paulo, o certificado do 2º Prêmio Luiza Matida.

A empresária Rose de Liz, da Influx, será uma das 
premiadas do 13º Frutos e Indaiá que acontece no dia 
14 de novembro, no Clube 9 de Julho.
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Indivíduo é detido 
por abastecer o 
tráfico de drogas

Baile do Hawaii 
ocorre no dia 24 
de novembro

Exposição 
acontece de 9 a 
11 de novembro

Serviços 
públicos estão 
de plantão hoje

POLÍCIA

DIVERSÃO

ORQUÍDEAS

FERIADO
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Na noite de sexta-fei-
ra (26), a equipe do GAP, 
o Grupo de Ações de 
Policiamento Especial, 
deteve um indivíduo que 
estava realizando o abas-
tecimento de pontos de 
tráfico na cidade.

A edição 2018 do 
Baile do Hawaii, re-
a l i zado  pe lo  C lube 
9 de  Julho,  aconte-
ce com duas grandes 
novidades para garantir 
ainda mais a diversão 
do público.

A Associação Indaia-
tubana de Orquidófilos 
(AIO) promoverá a 6ª 
Exposição Nacional de 
Orquídeas de Indaiatu-
ba. O evento acontece 
no Clube 9 de Julho, 
com entrada franca.

A Prefeitura de In-
daiatuba informa que 
não haverá expediente 
nos serviços públicos, 
incluindo autarquias e 
fundações municipais, 
hoje (02), feriado de 
Finados. 

MUDANÇA

PREMIAÇÃO

Horário brasileiro de verão começa neste domingo 

Premiados do 13º 
Frutos de Indaiá 
comemoram indicação



Editorial
Melhor prevenir do 

que remediar!

Artigo

O Programa Indaiatubano de Rastreamento do Câncer de 
Colo de Útero com teste de HPV acaba de completar um ano 
e já realizou mais de 7 mil exames. Com isso milhares de 
mulheres da cidade, entre 25 e 64 anos, tiveram uma chance 
de descobrir se portavam a doença. Em caso positivo, todas 
foram encaminhadas para colposcopia. 

É importante lembrar, que Indaiatuba foi pioneira no país 
na detecção do vírus HPV, causador desse tipo de câncer, antes 
mesmo da mulher desenvolver a doença. Com isso, a cidade 
ganha mais uma vez quando o assunto é saúde.

Por isso mulheres de Indaiatuba não deixem de realizar o 
exame de detecção do vírus HPV, pois além de ser gratuito, 
ele foi desenvolvido pensando em você.

Bolsonaro e Doria vencem em todas as 
cidades da RMC

Com apoio do Governo do Estado, cidade 
de Monte Mor terá nova creche

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) e 
o governador eleito João Doria (PSDB) 
foram os mais votados em todas as 20 
cidades da Região Metropolitana de 
Campinas. Em Campinas, Bolsona-
ro recebeu 401.284 votos (68,82%) 
e Fernando Haddad (PT) obteve 
181.842 votos (31,18%). Para gov-
ernador, Doria teve 315.524 votos 
(57,74%). Marcio França (PSB) atingiu 
230.899 votos (42,26%).

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
anunciou a construção da Creche Escola Parque 

Residencial São Clemente, em Monte Mor, 
que terá capacidade para atender até 130 

crianças de zero a cinco anos.
“Nossa meta é oferecer plena vaga 

para crianças de dois a seis anos, uma 
vez que essa é a fase inicial da formação 

humana. Trata-se de um avanço muito im-
portante e as prefeituras têm sido muito par-

ceiras”, ressalta o governador Márcio França.

ASSENTO MAGNETICO INFRA VERMELHO

IMPLANTES DENTAIS: POR QUÊ OS PREÇOS SÃO TÃO DIFERENTES?

O ASSENTO MAGNÉTICO E INFRAVERMELHO FISIOMAG para veículos e cadeiras são magneti-
zados e com infravermelho longo.

São extremamente confortáveis e relaxantes, ajudando a melhorar a circulação sanguínea e linfática, propor-
cionando bem estar e ajuda a aliviar dores localizadas. Ideal para pessoas que passam muito tempo sentadas, 
dirigindo, trabalhando, lendo, ouvindo música, assistindo TV, ajudando a corrigir postura. Não esquenta porque 
a espuma mantém a temperatura do corpo. Protege bancos e poltronas contra desgaste. 

A EVI (Energia Vibracional Infravermelha): gera energia de infravermelho próximo visivel com emissão 
de 480 a 520 nm. Essa energia produz vibrações nas moléculas da água que aceleram a eliminação das toxina 
e gorduras, resultando, assim, em benefícios mais rápidos.

02/11 - Sexta-feira 04/11 - Domingo03/11 - Sábado 05/11 - Segunda

Máxima 28º 
Mínima 18º

Máxima 31º 
Mínima 18º

Máxima 28º 
Mínima 20º

Máxima 26º 
Mínima 18º
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D : Dia do Mês / SEM : Dia da Semana / HORÁRIOS DA OPERAÇÃO: 
DAS 06:30 HRS AS 11:00 HRS - DAS 11:30 HRS AS 15:30 HRS - DAS 
16:00 HRS AS 20:00 HRS - SENT : Sentido
B/C : Sentido Bairro – Centro / C/B : Sentido Centro – Bairro / OP : Sentido 
Oposto / DEF : Defronte. * Aos Sábados, os Radares funcionam das 09:00 
às 13:00 horas

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
3 SAB   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO
3 SAB   NÃO HAVERÁ OPERAÇÃO
4 DOM.   NÃO OPERA
5 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
5 SEG. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
5 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
5 SEG. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
5 SEG. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
5 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
6 TER. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
6 TER. 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
6 TER. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925
6 TER. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
6 TER. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
6 TER. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
7 QUAR. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
7 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
7 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
7 QUAR. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
7 QUAR. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
7 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
8 QUIN. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
8 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
8 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
8 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
8 QUIN. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
8 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
9 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
9 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
9 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
9 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
9 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
9 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
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Muitos amigos e pacientes me perguntam por que encontramos tantos preços diferentes de implantes nas clínicas odontológicas. Se 
consultarmos 10 dentistas, teremos 10 orçamentos diferentes para o mesmo caso do mesmo paciente. E o resultado que o paciente espera 
é exatamente o mesmo: ele quer dentes bonitos na boca. Só isso!

Mas por trás dos dentes bonitos, existem muitos planejamentos diferentes.
Falando um pouco de implantes, vamos começar pelo mais básico: A marca de implante que o implantodontista usa.
Existem hoje no mercado inúmeras marcas de implantes dentais. 
Vamos fazer uma analogia: Existem diversas marcas de automóveis no mercado, correto? As marcas são iguais? Om certeza não. Nem 

as marcas nem os modelos. Existem carros que custam 30 mil, mas existem outros que custam 500 mil. Até mais que isso!
No mundo dos implantodontistas também existem marcas e modelos diferentes de implantes. E por se tratar de um produto que exige 

conhecimento específico para a sua utilização, o cliente não pode escolher o que bem entende. O dentista precisa fazer essa escolha pelo 
paciente. Aí que está a grande sacada.

Na hora de escolher o profissional, procure um que tenha qualificação e experiência. Pesquise sobre a marca que o dentista utiliza. 
Questione tipos de conexão, técnicas utilizadas. Peça para ver alguns antes e depois. Se o dentista costuma ter uma resolução estética  de 
alto nível, normalmente ele fotografa. É como vestir uma criança com uma roupinha de festa, arrumar o cabelo e os sapatinhos e não tirar 
nenhuma foto. É quase impossível! Os dentistas acham lindo fotos de dentes! Normalmente têm algo para mostrar!

Fora a marca e o modelo do implante, existem outros fatores que vão determinar o valor final cobrado pelo procedimento. 
Um exemplo é o uso de biomateriais (enxertos ósseos, membranas e barreiras etc). Os biomateriais são utilizados para reconstruir 

o rebordo alveolar. Para dar volume, consistência, formato do osso alveolar e da gengiva. Tudo interfere (e muito) no resultado estético 
final. E altera o valor também.

O tipo de conexão utilizada também determina fatores importantes no resultado final. Dependendo da conexão utilizada, há menor 
ou maior perda óssea ao redor dos implantes com o passar do tempo. Essa perda óssea modifica também o tipo de junção da gengiva no 
implante. Uma junção desfavorável pode causar acúmulo de placa, inflamações, mais perda óssea, mau-hálito e até mesmo a perda do 
implante após alguns anos.

Por isso existe tanta variação de preço e orçamento no mercado.
Portanto, se você está escolhendo seu implantologista, não esqueça de verificar os pontos que eu citei acima! 
Se tiver dúvidas, entre em contato com o Belle Santé, e procure nossos especialistas. Teremos prazer em atende-lo e tirar suas dúvidas!
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Prefeito continuará tentando 
isentar carros de Indaiatuba 
na praça de pedágio
Artesp afirma que isenção só poderá ocorrer após encerramento de contrato com a Colinas

JME

Descontos para 
aposentados serão 
os mesmos aplicados 
neste ano

IPTU 2019

A edição de quarta-
-feira (24) da Imprensa 
Oficial do município traz 
a publicação do decreto 
nº 13.466, que dispõe 
sobre descontos no IPTU 
(Imposto Predial e Terri-
torial Urbano) para apo-
sentados e pensionistas 
referente ao exercício de 
2019. O documento refor-
ça que os aposentados e 
pensionistas que já gozam 
dos benefícios fiscais pre-
vistos na legislação mu-
nicipal terão as mesmas 
reduções concedidas em 
2018, não sendo neces-
sário novo requerimento 
do contribuinte.

Os descontos são de 
20 e 50%, porém, mesmo 
não precisando efetuar o 
recadastramento, a Secre-
taria da Fazenda por meio 
do Derim (Departamento 
de Rendas Imobiliárias) 
faz um trabalho de con-
ferência com análise de 
cada contribuinte para 
verificar se os beneficiá-
rios ainda se enquadram 
na Lei.

As pessoas que vão 
se aposentar no início 
de 2019 podem pedir o 
desconto até dia 30 de 
abril, para isso basta não 
pagar o IPTU com valor 
integral e dar entrada com 
o pedido na Prefeitura 
para emissão de um novo 
carnê com o desconto. 
O benefício é ampara-
do pela Lei Municipal 
4.890/2006. 

Mais informações 
través do telefone 3834-
9065 ou 3834-3064.

Requerimento. Aque-
les que vão entrar com o 
pedido de desconto pela 
primeira vez deverão com-
parecer à Secretaria da Fa-
zenda, situada no prédio do 
Paço Municipal, portando 
os seguintes documentos:

1 - Cópia do extrato 
atual de rendimentos onde 
conste NOME e VALOR 
com o nº de benefício cor-
respondente, quando for 
proveniente do INSS, sen-
do o mesmo para o cônjuge 
ou companheiro (a). Na si-
tuação de trabalho ativo de 
uma das partes constantes 
no requerimento, anexar 
cópia do demonstrativo de 
pagamento;

2 - Se o carnê do IPTU 
não estiver em nome do 
requerente, anexar cópia 
de documentação para 
atualização de dados e/
ou justificação do pedido 
(ex: Escritura de Venda e 
Compra, Certidão de óbi-
to, Escritura de Usufruto, 
entre outros.);

3 - Se o requerente, 
cônjuge ou companhei-
ro(a) declararem Imposto 
de Renda, apresentar a 
cópia completa da Decla-
ração (atual) com o com-
provante de entrega. Em 
caso de alguma cota de 
participação em empresa, 
apresentar Declaração de 
Pró-labore ou de situação 
de inatividade pelos ór-
gãos competentes;

4 - Poderá ser exigido 
do requerente, quaisquer 
documentos comple-
mentares para análise 
do pedido.

Na última terça-
-feira, dia 30, 
na Secretaria de 

Logística e Transpor-
tes (SLT) ocorreu uma 
reunião entre o prefeito 
de Indaiatuba Nilson 
Gaspar, a secretaria de 
Logística e Transportes 
do Estado e o diretor ge-
ral da Artesp, Giovanni 
Pengue Filho, sobre a 
possibilidade de isentar 
veículos de Indaiatuba 
na praça principal de 
pedágio da SP-75, loca-
lizada no Km 60,8.

De acordo com a Ar-
tesp a isenção só será 
possível em 2027, pois 
o contrato de concessão 
da Rodovias das Coli-
nas, originalmente, se 
encerraria em 2020, po-
rém houve um aditivo 
do prazo, que está sendo 
discutido na Justiça pelo 
Estado, que concedeu 
extensão até 2027.

Ainda segundo a 
Agência com o encerra-
mento do contrato, que 
poderá ocorrer em breve, 
a depender de decisão 
judicial, poderá ser feita 
a relicitação do trecho e, 
com isso, adotadas inova-
ções contratuais que be-
neficiarão os munícipes 
de Indaiatuba e região. 

Em nota a Artesp in-
formou que “durante a 
reunião foram debatidas 
as melhores alternativas 

possíveis para a ques-
tão”. A nota diz ainda 
que “Dentre as inovações 
que já foram adotadas na 
quarta etapa do Programa 
de Concessão Rodoviária 
do Estado de São Paulos 
estão redução de tarifas 
superior a 10%, desconto 
adicional de 5% para os 
usuários que optarem pelo 
pagamento do pedágio au-
tomático (tag eletrônico) e 
tarifa flexível para ofere-
cer condições diferencia-
das para dias e horários 
da semana conforme a 
demanda, por exemplo. E 
ampliação dos benefícios 
do Ponto a Ponto, que já 
se encontra em operação 
no trecho”.

Prefeitura.Em nota o 
prefeito de Indaiatuba, 
Nilson Gaspar, informou 
que "O atual governador 
Márcio França, então 
candidato, disse em um 
vídeo que se a Prefeitura 
fizesse a isenção do ISS 
poderia contar com a 
palavra dele que seria 
feita a isenção do pedá-

gio no período noturno. 
Minha resposta ao vídeo 
do governador foi que, 
não havendo cobrança 
da tarifa, não existe co-
brança do ISS, portanto 
a isenção já aconteceria 
naturalmente”.

Porém, de acordo 
com Gaspar, a reunião 
foi agendada, politica-
mente, para após a elei-
ção. “Enquanto prefeito 
e interessado em resolver 
problemas que afetam 
nossa cidade compareci à 
reunião. Os representan-
tes do Estado explicaram 
que ao conceder a isen-
ção, o valor de cada tarifa 
que deixa de ser paga 
pelos veículos, precisa 
ser ressarcido à empresa. 
Contudo, o governo esta-
dual não está disposto em 
arcar com esse custo e 
desta forma não é possível 
cumprir com a promessa 
do governador Márcio 
França. Desta forma, nos 
foi explicado que altera-
ções só serão possíveis 
no ato da renovação do 
contrato, em 2027”.

A nota diz ainda que 
“Quem não manteve a 
palavra não fomos nós. 
De nossa parte continua 
valendo o que eu compro-
meti: se houver isenção 
de tarifa na praça princi-
pal para os veículos com 
placas de Indaiatuba, não 
haverá cobrança de ISS re-
ferente a esses automóveis. 
Infelizmente tem gente 
que parece que ainda não 
desceu do palanque elei-
toral e prefere confun-
dir as pessoas ao invés 
de esclarecer. De nossa 
parte seguimos tentando 
resolver o que é melhor 
para as pessoas de nossa 
cidade. Eu já conversei 
com o deputado Estadual 
Rogério Nogueira e va-
mos manter nossa pala-
vra e nosso compromisso 
de continuar lutando por 
essa causa”.

O deputado estadual 
Bruno Ganem, que re-
latou o assunto em sua 
rede social, foi procurado 
pela redação, porém não 
obtivemos retorno até o 
fechamento desta edição.

A isenção é para veículos de 
Indaiatuba na praça principal de 
pedágio localizada no Km 60,8
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Horário brasileiro de verão 
começa neste domingo 
Às 0h do dia 4 de novembro, os relógios devem ser adiantados em uma hora

Confira a programação 
dos cemitérios 
municipais para hoje

FINADOS

A Prefeitura de In-
daiatuba, Secretaria de 
Urbanismo e do Meio 
Ambiente se prepara para 
atender mais de 12 mil 
visitantes nos cemitérios 
da Candelária (Taipas 
e Pedras) e Parque dos 
Indaiás em virtude do Dia 
de Finados. O movimento 
maior deve ser no próprio 
feriado, sexta-feira (02).  

Na Candelária, os 
portões dos cemitérios 
estarão abertos todos os 
dias das 7h às 17h. No 
Cemitério dos Indaiás, a 
Administração também 
atenderá no mesmo ho-
rário.

Conforme informou 
a direção dos cemitérios, 
já foi registrado um au-
mento no movimento de 
visitantes desde o início 
da semana.

O Departamento de 
Trânsito da Secretaria 
de Obras e Vias Públicas 
fará a interdição da rua 
Candelária, na quadra 
em frente às portarias 
do Taipas e Pedras, das 
7h às 17h. No Cemitério 
dos Indaiás, a alameda 
José Cardeal ficará de 
mão única no sentido 
bairro-centro, no trecho 
em frente ao cemitério, 
também das 7h às 17h. 

As medidas são neces-
sárias para evitar aciden-
tes em virtude do grande 
volume de pessoas que 
circulam pelo local no 
feriado.

Todos os floristas que 
ocupam as vagas demar-
cadas na frente dos cemi-
térios estão devidamente 
cadastrados para o tra-
balho e não é permitido 
qualquer tipo de comércio 
ambulante no local sem a 
devida licença.

 Dengue. No Dia de 
Finados, os agentes do 
Programa de Controle 
da Dengue da Secretaria 
Municipal de Saúde fa-
rão uma ação preventiva 
nos cemitérios munici-
pais, da Candelária e dos 
Indaiás, e também do 
Cemitério Jardim Me-
morial, que é particular, 
das 7h às 12h. Seguin-
do a Lei municipal nº 
5.347/2008, artigo 05, os 
fiscais farão a retirada de 
pratos, vasos, plásticos e 
plantas de corte que po-
dem se transformar em 
criadouros do mosquito 
Aedes aegypti, transmis-
sor da Dengue.

Na próxima semana, 
os agentes retornarão aos 
cemitérios para fazer a var-
redura de possíveis criadou-
ros do mosquito, que ainda 
permanecerem no local.

Missas.Para os visitan-
tes que quiserem participar 
das missas nas capelas in-
ternas dos cemitérios, as 
paróquias da cidade se di-
vidiram para fazer as cele-
brações em cinco horários.

No Cemitério da Can-
delária as missas aconte-
cem às 8h e às 10h, sob a 
responsabilidade da Paró-
quia Santa Rita de Cássia.

No Cemitério Parque 
dos Indaiás, a missa das 
8h será celebrada pela 
Paróquia Nossa Senhora 
da Candelária; às 10h pela 
Paróquia São Francisco 
de Assis; e às 16h, pela 
Paróquia Santo Antônio.

A Igreja Universal 
também fará um traba-
lho de evangelização no 
local e atenderá em um 
espaço montado nas pro-
ximidades da capela do 
Cemitério dos Indaiás.

Tem início neste do-
mingo, dia 4, o ho-
rário brasileiro de 

verão. Com isso os relógios 
devem ser adiantados em 
uma hora e o período segue 
até o dia 16 de fevereiro de 
2019. O ajuste do horário 
tem como objetivo reduzir 
o consumo de energia e 
diminuir a demanda no 
horário de pico, das 18h às 
21 horas.

Segundo o diretor de 
Operações da CPFL Ener-
gia, Thiago Guth, o horário 
de verão irá evitar a sobre-
carga no sistema elétrico. 
“Ao se deslocar o horário 
oficial em uma hora, dilui-
-se por um período maior o 
momento que esses equipa-
mentos começam a funcio-
nar. Dessa forma, o ganho 
do horário de verão, além 
da economia, está em afas-
tar os riscos de sobrecarga 
no momento que o sistema 

elétrico atinge o seu pico de 
consumo”, afirma.

Ainda de acordo com 
a CPFL, a economia de 
energia, durante o período, 
seria suficiente para atender 
Indaiatuba por 3 dias.

Até o ano passado, o 
horário de verão se inicia-
va no terceiro domingo do 
mês de outubro. A partir 
deste ano, após solicita-
ção do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ainda em 
2017, o início do horário 
de verão foi postergado 
para o primeiro domingo 
do mês de novembro, com 
o objetivo de evitar a mu-
dança de horário entre o 
primeiro e o segundo tur-
no da eleição, mantendo 
o critério único de início 
da aplicação da política a 
cada ano.
Histórico. No Brasil, o 
horário de verão foi ins-
tituído pela primeira vez 
no verão de 1931/1932, 
pelo então Presidente Ge-
túlio Vargas. Sua versão 

de estreia durou quase 
seis meses, vigorando de 
3 de outubro de 1931 a 31 
de março de 1932.

Desde 2008, o horá-
rio especial vigora até o 

terceiro domingo de feve-
reiro do ano seguinte, que 
em 2018 será no dia 18 
de fevereiro, quando os 
relógios serão atrasados 
em 1 hora.

DIVULGAÇÃO

Os relógios devem ser adiantados em uma hora

Sancionada Lei que cria o cargo de Defensor 
Público da Guarda Civil

APROVADA

O prefeito Nilson 
Gaspar  (MDB) san -
cionou a Lei nº 7.040, 
publicada na Imprensa 
Oficial nº1241, desta 
quinta-feira (1), que cria 
o cargo de Defensor 
Público da Guarda Civil 
para fornecer assistência 
jurídica integral e gra-
tuita aos Guardas Civis 

de Indaiatuba que, no 
exercício de suas fun-
ções ou em razão delas, 
se envolvam ou sejam 
implicados em casos 
que demandem tutela 
judicial ou extrajudicial.

O projeto de autoria 
dos vereadores Luiz 
Carlos  Chiaparine e 
Luiz Alberto Pereira, o 

Cebolinha, foi aprovado 
por unanimidade nesta 
segunda-feira (29), na 
30ª sessão Câmara Mu-
nicipal de Indaiatuba.

A assinatura da Lei 
foi realizada no gabi-
nete do Prefeito e con-
tou com a presença do 
vereador Luiz Alberto 
Pereira, o Cebolinha, do 

secretário de Seguran-
ça Pública, Alexandre 
Guedes, o secretário 
adjunto, Sandro Bezerra 
Lima, do diretor de Ges-
tão Estratégica, Mário 
Vagner, e dos Guardas 
Zombini, Thiago Wi-
nicius, Bernardo, Ney 
e Poli, representando a 
Corporação.



Eleições gerais 2018 acontecem no dia 7 de outubro

UPA-24h localizada no Jardim Morada do Sol está trabalhando em sistema de plantão neste feriado
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Confira quais serviços públicos estão 
de plantão neste feriado
Secretaria Municipal de Saúde mantém o plantão da UPA-24h

ARQUIVO – GIULIANO MIRANDA RIC/PMI
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A Prefei tura  de 
Indaiatuba in-
forma que não 

haverá expediente nos 
serviços públicos, in-
cluindo autarquias e fun-
dações municipais, hoje 
(02), feriado de Finados. 
Os serviços essenciais e 
de lazer funcionarão em 
sistema de plantão.

Para o atendimen-
to médico, a Secreta-
ria Municipal de Saúde 
mantém o plantão da 
UPA-24h (Unidade de 
Pronto Atendimento), 
localizada no Jardim Mo-
rada do Sol, reforçando o 
Pronto Atendimento do 
Haoc (Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo). 
O plantão de Odontolo-
gia também funciona na 
UPA-24h, hoje, sábado e 

domingo das 07h às 12h.
Os serviços de manu-

tenção e infraestrutura 
urbana mantidos pelas 
secretarias de Urbanismo 
e Meio Ambiente e de 
Obras e Vias Públicas 
terão plantões do feriado 

com as equipes de manu-
tenção elétrica e de trân-
sito, limpeza nas praças, 
coleta de lixo, limpeza 
dos banheiros públicos, 
cemitérios e feiras livres. 
Já as estações do Projeto 
Ecobike localizadas no 

Parque Ecológico não 
funcionarão hoje (02), 
mas no sábado e domingo 
o expediente será normal.

No sábado o Bosque 
e o Museu do Casarão 
Pau Preto estarão abertos 
normalmente das 9h às 

17h. Hoje e no domingo 
o bosque estará aberto 
para visitação das 9h às 
12h. O Museu abrirá das 
13h às 17h. O Bosque do 
Saber ficará fechado no 
feriado. Já no sábado e 
no domingo terá funcio-

namento normal das 08h 
às 17h.

As equipes de plantão 
do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) 
farão o atendimento 
emergencial da popula-
ção pelo telefone 0800-
7722195. O Museu da 
Água abrirá normalmente 
das 09h às 16h hoje, ama-
nhã e domingo.

Hoje e amanhã tam-
bém não haverá expe-
diente no Poupatempo de 
Indaiatuba, que volta a 
atender segunda-feira (05).

Os serviços opera-
cionais da Guarda Civil, 
ligada à Secretaria de 
Segurança Pública, man-
terão o plantão normal. 
O telefone da Guarda 
para emergência é 153, 
da Polícia Militar é 190, 
do Corpo de Bombeiros, 
193 e da Central de Am-
bulâncias 192.
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Município recebeu o certificado do 2º Prêmio Luiza Matida

Há 10 anos Indaiatuba não registra 
transmissão vertical do HIV
Cidade é certificada com reconhecimento de eliminação da transmissão 
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Prefeito empossa novos conselheiros para o 
biênio de 2018/2020

Novembro Azul visa 
prevenção do câncer 
de próstata 

CONSELHO DO IDOSO

CAMPANHA

Indaiatuba não registra 
há 10 anos a transmis-
são vertical do HIV, 

quando o vírus é passa-
do de mãe para o bebê, 
e recebeu do Governo 
do Estado de São Paulo, 
por meio do Programa 
Estadual IST/Aids-SP o 
certificado do 2º Prêmio 
Luiza Matida em reco-
nhecimento ao trabalho 
realizado para eliminação 
da transmissão. O prêmio 
é dado aos municípios que 
se mantém sem a trans-
missão vertical por mais 
de dois anos. 

Indaiatuba possui 
atualmente três gestan-
tes positivas para HIV 
com acompanhamento do 
Programa Municipal de 
IST/HIV/Aids/Hepatites 

Virais. “Esse é um prêmio 
muito importante para o 
município, pois o HIV 
ainda é umas das maiores 
causas de morte infantil no 
mundo e o nosso trabalho 
aqui é preservar o direito 
reprodutivo das mulheres 
que vivem com o HIV 
de forma segura e manter 

a criança saudável”, co-
menta a coordenadora do 
Programa, Pamela Cristina 
Tobaldini dos Santos.

O Programa Muni-
cipal de IST/HIV/AIDS 
teve início em 2003 no 
município e vem traba-
lhando de forma intensa 
na busca pela redução 

da transmissão vertical 
do HIV. A estimativa 
do Ministério da Saúde 
para Eliminação deste 
agravo no país é de 0,3 
casos/1000 nascidos vi-
vos, e o nosso município 
tem uma incidência desta 
doença de 0 casos/1000 
nascidos vivos há 10 
anos. Em Indaiatuba há 
cerca de 440 pessoas 
vivendo com com HIV/
Aids em segmento e no 
ano de 2018 foram noti-
ficados 21 casos novos.

Trabalho. O município  
trabalha com a Preven-
ção Combinada que usa 
diferentes abordagens 
de prevenção como me-
didas: biomédicas, com-
portamentais e estrutu-
rais, para responder as 
necessidades específicas 
de determinados seg-

mentos populacionais e 
de determinadas formas 
de transmissão do HIV. 
As intervenções biomé-
dicas são ações voltadas 
à redução do risco de 
exposição, mediante in-
tervenção na interação 
entre o HIV e a pessoa 
passível de infecção. 
Essas estratégias podem 
ser divididas em dois 
grupos: intervenções 
biomédicas clássicas, 
que empregam méto-
dos de barreira física 
ao vírus, já largamen-
te utilizadas no Brasil 
como o uso da camisinha 

feminina e masculina; e 
intervenções biomédicas 
baseadas no uso de antir-
retrovirais (ARV) como 
medicamentos hoje utili-
zados no tratamento para 
prevenção do HIV em 
pessoas com exposições 
sexuais desprotegidas 
eventuais e a Profilaxia 
Pré-Exposição – PrEP, 
em que alguns grupos 
considerados prioritários 
com maior vulnerabili-
dade para a infecção pelo 
vírus HIV, podem tomar 
os medicamentos antes 
da exposição sexual des-
protegida.

N a  m a n h ã  d e s t a 
segunda-feira (29), o 
prefeito Nilson Gaspar 
empossou 50% dos con-
selheiros do Conselho 
Municipal dos Direitos 
do Idoso, vinculado à 
Secretaria da Família 
e Bem Estar Social , 
para exercício no biênio 
2018/2020. Os mem-
bros são representados 
pelas entidades gover-
namentais e sociedade 
Civil .  Após a posse 
houve eleição para de-
finir a nova diretoria. 

Foi sugerido e acei-
to pelos presentes a 

continuidade da atual 
gestão. O representante 
da OAB, Ricardo Bue-
no Reis, segue como 
presidente, assim como 
Wladimir Soares, vice, 
Nathália Stoco, como 
primeira secretária, e 
Mainara Stecca, como 
segunda secretária. 

O prefeito Nilson 
Gaspar cumprimentou 
os presentes e agra-
deceu a dedicação de 
todos. “Tenho muito 
orgulho de ter tantas 
pessoas boas ao meu 
lado, pois não conse-
guimos fazer nada so-

zinho e juntos somos 
mais fortes”, salienta 
Gaspar. 

O secretário da Famí-
lia e Bem Estar Social, 
Luiz Henrique Furlan, 
parabenizou a atuação 
Conselho no município. 
“Sabemos que a curva 
da população está cres-
cendo e envelhecendo. 
Ter um Conselho do 
Idoso atuante no muní-
cipio é essencial, como 
também é muito impor-
tante o auxílio das en-
tidades, pois o público 
não tem como abraçar a 
causa sozinho”, comen-

ta Furlan. 
Para o presidente, 

Ricardo Bueno Reis, 
foi uma vitória reativar 
o Fundi, e a meta para 
essa nova gestão será 
trazer verbas. “Temos 
que saber o que preci-
samos, para poder for-
mular políticas públicas 
em benefício dos idosos 
e assim poder cobrar e 
fiscalizar o trabalho pú-
blico. Conto com a aju-
da e empenho efetivo de 
todos os membros, para 
conseguirmos atingir 
nossos objetivos”, fina-
liza Ricardo.

Se no mês passa-
do a campanha era na 
conscientização para as 
mulheres sobre a impor-
tância da prevenção do 
câncer de mama, agora é 
a vez dos homens rece-
berem informações sobre 
a prevenção do câncer 
de próstata através da 
campanha “Homem mo-
derno se cuida – procure 
o urologista”.

Balanço divulgado 
pelo INCA – Instituto 
Nacional do Câncer, re-
vela que são estimados 
68.220 novos casos de 
câncer de próstata até 
o fim de 2018 no Bra-
sil. Atualmente, cerca 
de 20% dos pacientes 
são diagnosticados em 
estágios avançados, em-

bora tenha ocorrido um 
declínio importante nas 
últimas décadas, em de-
corrência de políticas de 
rastreamento da doença 
e maior conscientização 
da população, de acordo 
com a SBU. 

E devido ao mês de-
dicado aos homens, o 
Laboratório Edna Ja-
guaribe está com uma 
programação especial. 
De acordo com o Dr. 
Fernando Jaguaribe os 
laboratórios estarão ofe-
recendo preços especiais 
para os homens que fo-
rem realizar exames de 
próstata. 

Para mais informações 
entre em contato com uma 
das unidades do Laborató-
rio Edna Jaguaribe.



Programa de Rastreamento do HPV 
completa 1 ano de implantação
Até setembro de 2018 foram feitos 7.341 exames, sendo que a meta foi estabelecida em 5 mil
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Indaiatuba é pioneira no país na realização deste exame
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O Programa In-
daiatubano de 
Rastreamento 

do Câncer de Colo de 
Útero com teste de HPV 
completou um ano de 
implantação e até se-
tembro de 2018 foram 
feitos 7.341 exames, 
sendo que a meta foi 
estabelecida em 5 mil. 
Desse montante, 88% 
retornaram com resul-
tado negat ivo;  2,5% 
afirmou positivo para 
HPV16+;  0 ,9% para 
HPV18+; 9,6% positivo 
para OT-12HPV; 3,3% 
positivo para HPV16/18 
e 4,7% foram encami-
nhados para Colposco-
pia. A idade indicada 
para o procedimento é 
entre 25 e 64 anos, e a 
população alvo do ras-
treio de Indaiatuba é de 
55.843 mulheres.

O exame permite que 
Indaiatuba seja pioneira 
no país na detecção do 
vírus HPV, causador 
desse tipo de câncer, an-

tes mesmo que a mulher 
desenvolva a doença.

Para a secretária de 
Saúde, Graziela Garcia, 
o exame é de extrema 
importância para a saú-
de da mulher. “Quero 
aproveitar a oportuni-
dade para agradecer 
toda equipe de trabalho 

da Roche e da Unicamp 
e também nossa equipe 
da Saúde da Mulher. 
Todos se empenharam 
muito para oferecer à 
população esse exame 
de extrema importância 
e no qual somos a pri-
meira cidade do Brasil 
a executar. O teste de 

DNA do HPV é comple-
to e aqui em Indaiatuba 
substitui o Papanico-
lau”, comenta.

S e g u n d o  o  v i c e -
-prefeito e médico, Dr. 
Tulio, Indaiatuba deu 
um passo à frente na 
prevenção do câncer 
do colo de útero. “Es-

tamos caminhando para 
zerar a mortalidade das 
mulheres vítimas dessa 
doença. Conseguimos 
um grande feito com a 
campanha de vacinação 
contra o HPV com uma 
ação inédita nas escolas 
municipais, pois todas 
essas ações visam a pre-
venção desse câncer e, 
automaticamente, uma 
qualidade de vida me-
lhor para nossa popula-
ção”, disse.

O Programa é uma 
parceria firmada entre 
a Prefeitura de Indaia-
tuba, a   Universidade 
de Campinas (Unicamp) 
e a Roche Diagnóstica.

Doença. De acordo com 
o médico Dr. Júlio Tei-
xeira, que é diretor da 
Oncologia do Hospital 
da Mulher (Caism-Uni-
camp) o câncer do colo 
de útero é 100% tratável 
se identificado em fase 
inicial, no entanto a mor-
talidade por esse tipo de 
câncer ainda é alta. No 
Brasil  há uma morte 
a cada 90 minutos em 

mulheres na faixa dos 45 
anos (6.500 mortes em 
2018). “No SUS há di-
retrizes atualizadas com 
citologias anuais pagas 
que cobrem 80% da de-
manda, no entanto, a 
real cobertura de exames 
de Papanicolau cobre 
30% das mulheres com 
indicação para o exame. 
É evidente que precisa 
de uma mudança para 
diminuir a mortalida-
de”, explica e continua. 
“Dessa forma elencamos 
os pré-requisitos para 
mudar esse cenário, que 
são: organizar o rastreio; 
registro populacional; 
evitar os excessos de 
testes; mudança de com-
portamento e atingir a 
cobertura real de mais de 
80%. Dentro disso, era 
preciso encontrar uma 
cidade com maior regis-
tro de cartão SUS; me-
lhor desenvolvimento da 
rede básica; sistema de 
informação implantado e 
registro da população e, 
assim, que encontramos 
Indaiatuba”, conta Dr. 
Teixeira.
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Premiados comemoram indicação
Festa de premiação acontece no dia 14 de novembro, no Clube 9 de Julho
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Gislaine Bergh, da Solar Job, receberá pela primeira vez o Troféu Silbene Ribeiro receberá pela quinta vez consecutiva o Trofèu

A 13ª edição do 
Frutos de Indaiá 
2018, a principal 

premiação dos melho-
res do ano de 2017, vai 
proporcionar uma noite 
agradável para as empre-
sas selecionadas pelos 
indaiatubanos, como os 
melhores em seu seg-
mentos.

Organ izado  pe lo 
Grupo Mais Expressão 
o evento está marcado 
para acontecer no dia 14 
de novembro, véspera de 
feriado, no salão social do 
Clube 9 de Julho, e a 13ª 
edição promete surpreen-
der a todos com mais uma 
grandiosa festa.

Os empresários eleitos 
em pesquisa, realizada 
com a população e leito-

res do jornal, receberão 
das mãos de Redecopa 
e do diretor do Grupo 
Mais Expressão, Alan de 
Santi, o troféu que simbo-
liza o reconhecimento de 
seus trabalhos prestados 
à população em 2017. 
“A diferença do Frutos 
de Indaiá é muito grande 
se comparada a outros 
‘prêmios’ existentes na 
cidade e até mesmo na 
região. Uma delas está na 
participação apenas dos 
eleitos em primeiro lugar, 
o que acaba por limitar a 
quantidade de empresas, 
pois se o primeiro lugar 
não aderir ao pacote pu-
blicitário, o concorrente 
que ganhou em segundo 
lugar não pode participar, 
ficando o segmento vago 
e sem nenhum represen-
tante”, explica o empresá-
rio e presidente do Grupo, 
Admilson Redecopa.

Para a empresária Gis-
laine Bergh, da Solar Job, 
participar pela primei-
ra vez é uma satisfação. 
“Para mim é interessante 
e super importante divul-

gar a nossa marca em um 
evento tão grandioso”, 
disse.

A empresária Silbene 
Ribeiro também será uma 
das premiadas da noite e 

diz estar ansiosa para o 
grande dia. “Será a 5ª vez 
consecutiva que irei rece-
ber o maior prêmio em-
presarial da cidade. Isso 
nos impulsiona a expandir 

nossas atividades sempre 
buscando melhorias no 
trabalho, no processo e na 
qualidade. Nossa missão 
é satisfazer plenamente 
nossos clientes”.
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Mr. Roof inova com estrutura para 
telhados em aço galvanizado
Material tem maior custo benefício além de ser ecológico
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A empresa está localizada na Estr. Mun. do Sapezal, 1038 - 
Chácaras Alvorada

H á uma tendên-
c i a  su rg indo 
no mercado de 

construção, que são os 
produtos feitos com aço 
galvanizado. Ainda são 
pouco conhecidos, mas 
estão ganhando espaço 
por conta da qualidade.

Em 2017 o engenhei-
ro civil, Flávio Mas-
chieto Azuaga, obser-
vou que Indaiatuba não 
dispunha de material de 
alta qualidade na área 
de telhas e estruturas. 
Foi então que decidiu 
abrir seu próprio negó-
cio, o “Mr. Roof”, tra-

zendo algo inédito não 
somente para a cidade, 
mas para toda a região. 

As telhas e estrutu-
ras feitas com aço gal-
vanizado proporcionam 
um maior custo benefí-
cio, pois são bem mais 
rápidas para montar e 
são ecológicas, além 
de uma durabilidade 
maior, conforme expli-
ca Flávio: “O consumi-
dor reconhece a quali-
dade do produto e seu 
custo benefício. Para 
montar, leva metade do 
tempo do que é necessá-
rio para outros tipos de 
materiais”, afirma.

No Mr. Roof há ma-
terial à disposição em 

estoque, então o produ-
to é pronta entrega. A 
empresa também auxi-
lia os clientes indicando 

o que se adequa melhor 
às suas necessidades. O 
Mr. Roof atende tanto 
pessoas físicas, quanto 

estabelecimentos co-
merciais e indústrias.

A empresa está loca-
lizada na Estr. Mun. do 

Sapezal, 1038 - Chácaras 
Alvorada, Indaiatuba. 
Para mais informações, 
ligue: (19) 3801-1094.

As telhas e estruturas feitas com aço galvanizado proporcio-
nam um maior custo benefício
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Equipe do GAP detém indivíduo que 
abastecia pontos de tráfico
Delegado determinou a prisão em flagrante de A.B.L. pelo crime de tráfico de drogas
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FLAGRANTE
Receita Federal apreende drogas no 
Aeroporto Internacional de Viracopos

Os guardas encontraram 120g de maconha

Na noite de sex-
ta-feira (26), a 
equipe do GAP, o 

Grupo de Ações de Policia-
mento Especial, deteve um 
indivíduo que estava reali-
zando o abastecimento de 
pontos de tráfico na cidade.

Ao passar pela Rua dos 
Indaiás, uma pessoa fez 
uma denúncia a equipe, 
sobre um indivíduo em um 
veículo preto, realizando a 

entrega de entorpecente na 
Rua Reverendo Willybaldo 
Peralta Alves, no Jardim 
Eldorado.

Imediatamente os guar-
das deslocaram até o local 
informado e encontraram o 
veículo Santa Fé preto. Ao 
solicitar a parada do veícu-
lo, o motorista empreendeu 
fuga por alguns quarteirões, 
até que devido ao trânsito, 
não conseguiu mais seguir 
com seu veículo.

Três pessoas ocupavam 
o carro, e com elas nada de 

ilícito foi localizado. Den-
tro do veículo, os guardas 
encontraram maconha, em 
três sacolas plásticas, que 
totalizaram 120 gramas.

Questionado, o moto-
rista do veículo confessou 
estar realizando o abasteci-
mento de alguns pontos de 
venda de drogas na cidade.

Tudo foi apresentado 
na delegacia de polícia, 
onde o delegado determi-
nou a prisão em flagrante 
de A.B.L. pelo crime de 
tráfico de drogas.

RECEITA FEDERAL

A droga está avaliada em cerca de R$ 500 mil

No dia 25 de ou-
tubro,  por volta das 
16 horas, o Grupo de 
Repressão (Grep) da 
Receita Federal rea-
lizou a apreensão de 
aproximadamente 3,6 
kg de cocaína no Aero-
porto Internacional de 
Viracopos. A droga es-
tava com um passageiro 
de 22 anos que tentava 
embarcar em voo com 
destino a Lisboa. 

O Serviço de Inteli-
gência do Grep identifi-
cou, por meio de análise 
de gerenciamento de 
risco, um passageiro 
brasileiro que embar-
caria em voo interna-
cional com destino a 
Lisboa como de grande 
risco para o tráfico de 
entorpecentes. 

O Grep da Recei-
ta Federal realizou a 

abordagem do passageiro 
quando ele já se encon-
trava na sala de embar-
que. O passageiro foi en-
trevistado e teve as suas 
bagagens inspecionadas, 
quando foi encontrada a 
droga escondida nos fun-
dos falsos de duas malas. 

Segundo as informa-
ções apuradas, o pas-
sageiro é estudante de 

medicina e teria se deslo-
cado da cidade de Campo 
Grande/MS a Viracopos/
Campinas por meio de 
um táxi. 

A droga está avaliada 
em cerca de R$ 500 mil. 
O passageiro foi detido 
por tráfico internacio-
nal de entorpecentes e 
encaminhado à Polícia 
Federal.

EMBRIAGUEZ
Guarda Civil localiza motorista que 
se envolveu em acidente e fugiu

COLISÃO
Acidente deixa duas pessoas feridas na SP-75 

Na manhã de sexta-feira, dia 25, um 
acidente deixou duas pessoas feridas na 
rodovia Santos Dumont no quilometro 
55. Segundo os policiais que atenderam 
a ocorrência uma das vítimas conduzia 
seu veículo até pedágio sentido Salto, 
quando outro veículo conduzido por 

Giulio Bafero Sgriner Filho colidiu na 
parte traseira. Ele e outra vítima iden-
tificada como Mariana Giati Ambiel 
foram socorridos e levados ao hospital 
com ferimentos leves.  A pista ficou 
bloqueada parcialmente para socorro às 
vítimas, mas logo foi liberada.

Na noite do sábado 
(27), os integrantes da 
viatura 110 depararam 
com um acidente de trân-
sito durante o patrulha-
mento pelo Bairro Jardim 
Morada do Sol.

Segundo a vítima, 
ela estava parada com 
sua moto no semáforo 
da Avenida João Am-
biel com a Rua Luiz 
Casagrande, quando um 
veículo Toyota Corolla 
realizou uma curva muito 

aberta e a prensou contra 
outro veículo.

O motorista do Toyo-
ta parou, porém quando a 
vítima tentou levantar-se, 
ele, visivelmente embria-
gado, evadiu-se do local.

A vítima conseguiu 
anotar a placa do Toyota 
e passou para os guardas, 
que após consultar o CO-
ADE descobriram o ende-
reço do dono do veículo.

Após a vítima ser 
socorrida pela unidade 

de resgate, os guardas 
deslocaram até a casa 
do motorista do veículo, 
que foi localizado e con-
duzido até a delegacia de 
polícia.

Após passar pelo IML 
em Campinas e ter re-
ceber o laudo de posi-
tivo para embriaguez, 
o delegado de plantão 
determinou a prisão em 
flagrante do motorista, 
pelo crime de embria-
guez ao volante.
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Primavera é tricampeão do 
Campeonato Paulista
Em um jogo emocionante o fantasma conseguiu a vitória na virada

DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

Primavera venceu por 2x1 e garantiu a Taça do Campeonato Paulista

Definidos os finalistas das 
Copas do Indaiatuba Clube

FINAL

Na tarde do último 
sábado, dia 27, o 
Primavera foi até 

Ribeirão Preto para enfren-
tar o Comercial na grande 
decisão. O primeiro jogo 
em Indaiatuba foi 0x0 e o 
time da casa tinha a van-
tagem do empate, por ter 
feito melhor campanha. 
Já para o Primavera só a 
vitória interessava.

Atuando diante de sua 
torcida, o Comercial iniciou 
o jogo de forma ofensiva. 
Logo aos quatro minutos, 
o zagueiro do Primavera 
derrubou Mateus China 
na área e o árbitro marcou 
pênalti. Ele mesmo cobrou 
e abriu o placar. Após o 
gol, o Comercial continuou 
melhor no jogo e criando as 
principais oportunidades. 
Aos 26, o goleiro do Prima-
vera errou na saída de bola 
e Michael Douglas perdeu 
boa chance. Aos 36 minu-
tos, Liniker fez boa jogada 
e Gleyson perdeu o gol  no 
rebote, Lineker chutou para 
fora. O Primavera tentou 
levar perigo, sempre acio-
nando China, mas não criou 
nenhuma chance clara.

No início da etapa final, 
o Primavera quase empa-
tou. O goleiro adversário 
errou dentro da área e a 
bola ficou no pé de Lucas 
Douglas. Ele chutou, mas 
Gut salvou em cima da 
linha. Atrás do placar, o 
time adiantou a marca-
ção, enquanto o Comercial 
tentou administrar mais a 
posse de bola. 

Aos 18 minutos, em 

contra-ataque, Lineker to-
cou de calcanhar para o 
Michael Renner, que ficou 
cara a cara com o gol. O 
goleiro Filipe, porém, fez 
outra grande defesa.

O Primavera chegou 
bem aos 34 minutos. Russo 
chutou forte da entrada da 
área em direção ao ângulo, 
mas Geílson salvou. Aos 
37 minutos, Zé Andra-
de tabela com Gleyson e 
chutou bem, mas o goleiro 
Filipe evitou mais um gol 
do Comercial.

Nos dois últimos lan-
ces, porém, o improvável 
aconteceu. Aos 47 minutos, 
após bola alçada na área, o 
goleiro do Comercial sol-
tou a bola e Gabriel Caran 
mandou para a rede. Mas 
aos 48 minutos, em outra 
bola aérea, Felipe cabeceou 
fazendo 2x1 e garantiu o 
título aos visitantes.
Campanha. O fantasma 
fez uma campanha que no 
começo do campeonato ge-
rou dúvidas aos torcedores, 
mas durante a competição 
a equipe se firmou com ex-
celente trabalho do técnico 
Paulo Pereira. Em 30 jo-
gos foram 17 vitórias, oito 

empates e cinco derrotas. 
Além disso, a equipe tem a 
melhor defesa com 17 gols 
sofridos e 41 marcados.

Em um campeonato 
marcado pelas arrancadas 
e consistência defensiva, o 
Primavera conheceu a pri-
meira vitória na competi-
ção apenas na quarta roda-
da da primeira fase contra 
o Barcelona Esportivo (4 a 
0, no Ítalo Mário Limongi), 
emendando cinco triunfos 
consecutivos para chegar 
na liderança do Grupo 5.

Com uma rodada de 
antecedência, o time con-
seguiu a classificação para 
a segunda fase da Segunda 
Divisão Sub-23 com o 
triunfo pela margem mí-
nima contra o Jabaquara, 
assegurando a vaga para 
o próximo estágio em um 
grupo formado com Amé-
rica, Itararé e a novidade 
Talentos 10. Sem perder 
em cinco confrontos e 
apenas dois gols sofridos, 
o tricolor de Indaiatuba 
fechou a segunda fase na 
liderança do Grupo 10, 
com 11 pontos somados e 
sofrendo gols apenas em 
uma partida (confronto 

contra o Talentos 10).
Classificado, o Prima-

vera iniciou o terceiro es-
tágio da Segunda Divisão 
com um revés pelo placar 
de 3 a 0 contra o Paulista, 
no Jayme Cintra, mas nada 
que abalasse a confiança 
dos comandados de Paulo 
Pereira. Com três vitórias e 
dois empates, a equipe tri-
color fechou a vaga para a 
semifinal na segunda posi-
ção e enfrentaria o primeiro 
colocado de sua chave: a 
Inter de Bebedouro.

Apesar das dificulda-
des iniciais a equipe de 
Indaiatuba conseguiu dois 
triunfos sobre o adversá-
rio, com destaques para os 
defensores Everton, Ga-
briel Caran e Wesley que 
deixaram tentos decisivos 
para conquistar o acesso do 
Primavera.

Com o primeiro obje-
tivo conquistado, o título 
se tornou a maior obsessão 
para as duas partidas finais. 
O foco agora é no Campeo-
nato Paulista da A3 do ano 
que vem. O planejamento 
já começa a ser feito para 
que a equipe conquiste o 
acesso para A2 em 2020.

IMPRENSA IC

DF garantiu vaga na final dos Adultos

A partir das 9h do do-
mingo, dia 11 de novem-
bro, o campo de futebol 
society do Indaiatuba Clu-
be será palco das decisões 
do segundo turno das duas 
copas organizadas pela 
Diretoria de Esportes.

Ao contrário do que 
aconteceu nos últimos 
campeonatos realizados 
pelo Indaiatuba Clube, 
neste ano as duas copas 
podem ter campeões ante-
cipados, eliminando a ne-
cessidade da grande final.

Vizzent Calçados e DF 
Engenharia venceram o 
primeiro turno e, se forem 
campeões do returno, fi-
cam com o título antecipa-
do das duas competições, 
evitando a realização da 
grande final entre os cam-
peões de cada turno.

O primeiro confronto 
será entre Vizzent Calça-
dos e Brasiltex, que fazem 
a grande final da Copa Sor-
vete Selecto ICE Categoria 
Veteranos. Dono da melhor 
campanha no segundo tur-
no, o Vizzent joga pelo 
empate. Já o Brasiltex só 
consegue o título com uma 
vitória no tempo normal.

Essa situação se repete 
no segundo jogo do dia, 
entre DF Engenharia e 
Padaria Líder, que deci-
dem a Copa Colégio Polo 

Categoria Adultos.
Líder isolado do se-

gundo turno, com sete 
vitórias em sete jogos, o 
DF também só precisa do 
empate para levantar o tro-
féu de campeão. A vitória 
é o único resultado que 
importa para a Padaria.

Caso Brasiltex e Pa-
daria Líder sejam os cam-
peões do segundo turno, 
os jogos das finais do 
segundo turno vão se 
repetir na grande decisão.

Pelos adultos, a fi-
nal do primeiro turno é 
exatamente a mesma do 
segundo turno. No jogo 
que decidiu o turno, o DF 
Engenharia fez 6 a 1 para 
cima da Padaria Líder.

A artilharia dos Vete-
ranos está com o jogador 
Marquinhos, do Verona 
Restaurante, que marcou 
25 gols nos dois turnos. Já 
eliminado da competição, 
ele ainda pode ser ultrapas-
sado por Paraná (20 gols) 
do Brasiltex e Silvinho (19 
gols) do Vizzent Calçados.

Já nos Adultos a ar-
tilharia já está definida. 
Com a incrível marca 
de 53 gols, Tucão do DF 
Engenharia tem quase 
quatro vezes mais gols 
que Rodrigo, da Padaria, 
que tem 12 gols e é o úni-
co que segue na disputa.
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6ª Exposição Nacional de 
Orquídeas acontece de 
9 a 11 de novembro
Mostra ocorre no Clube 9 de Julho, com entrada franca

DENISE KATAHIRA
cultura@maisexpressao.com.br

ARQUIVO AIO

Mais de 700 plantas estarão em exposição nos três dias de evento

A Associação In-
daiatubana de 
O r q u i d ó f i l o s 

(AIO) promoverá nos 
dias 9, 10 e 11 de no-
vembro, a 6ª Exposição 
Nacional de Orquídeas 
de Indaiatuba. O evento 
acontece no Clube 9 

de Julho, com entrada 
franca.

A exposição contará 
com mais de 15 cidades 
de São Paulo e Minas 
Gerais que irão expor 
mais de 700 plantas. 
Ainda no dia milhares de 
flores e plantas estarão 
à venda, além da rifa 
premiada solidária onde 
parte do valor arrecada-

do será revertida para as 
instituições assistenciais 
de Indaiatuba. 

No dia 9, das 9h às 
20h, ocorrem vendas de 
plantas e das 17h às 20h 
visitação pública; No dia 
10, das 9h às 17h acon-
tece a visitação pública 
e venda de plantas, e 
às 16h será realizada a 
palestra “Cultivo Bási-

co de Orquídeas”; No 
domingo, dia 11, das 9h 
às 17h, haverá a visita-
ção pública e venda de 
plantas, às 10h ocorre a 
palestra “Cultivo Básico 
das Orquídeas”, e o en-
cerramento da exposição 
acontece às 17 horas.

Para maiores informa-
ções (15) 98102-5353 ou 
(15) 99733-6788.

“Crônicas e Outros Bichos” 
é um ótima opção de leitura

LIVRO

REPRODUÇÃO

Primeiro volume do livro “Crônicas e Outro Bichos” está à venda por R$ 25

“Crônicas e Outros 
Bichos” é um livro es-
crito por J.R. Guedes 
de Oliveira onde trata 
o cotidiano do autor. 
A obra relata fatos in-
teressantes e curiosos, 
ocorridos tanto em Ca-
pivari, terra natal do 
au tor ,  como em In-
daiatuba, terra adoti-
va. “Assim, nasceu a 
minha ideia de reunir 
as  minhas  crônicas , 
muitas das quais pu-
blicadas em jornais, 
utilizando-se do com-
plemento ‘Outros Bi-
chos’”, conta.

O livro “Crônicas 
e Outros Bichos” é o 
primeiro volume e o se-
gundo, em pouco tem-
po, será editado. “Tudo 
depende, porém, da re-
ceptividade desta obra 

despretensiosa, mas, 
creio, gostosa de se ler 
e apreciar, num tempo 
em que as coisas estão 
tão difíceis. Uma re-
flexão sobre conteúdo 
da nossa história, dos 
relatos, das situações 
ocorridas e outros mais, 
são sempre importantes 
para todos nós. E no 
apaziguar da alma, na 
calma dos minutos que 
temos, é bom e salutar 
uma leitura amena de 
uma obra que muito 
tem a ver com coisas do 
nosso dia-a-dia”, relata 
Oliveira.

I n t e r e s s a d o s  n a 
aquisição do livro, po-
derão reportar ao J. R. 
Guedes de Oliveira . 
E-mail:  guedes.idt@
terra .com.br .  Preço: 
R$ 25.
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Baile do Hawaii do Clube 9 
acontece no dia 24 de novembro
Ingressos já estão à venda na bilheteria do clube e nos pontos autorizados
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IMPRENSA CLUBE 9 DE JULHO

DIVULGAÇÃO

Horóscopo de 02 a 08/11 
Por Alex Costa Guimarães

O ariano estará enfrentando dias de maior volume emocional 
e ao mesmo tempo estará mais agitado, isso pode gerar a 
necessidade de diminuir o ritmo e encontrar maior equilíbrio 
entre mente e emoções. Por ter facilidade nesse momento de 
ficar em dúvidas com certas situações pode vir a enfrentar 
algumas confusões. Mais ao fim de semana pode ter que ser 
mais incisivo em suas decisões.

O taurino tem essa semana um pouco mais tranqüila, porém pode 
ter dias de menor intensidade emocional e mental. Aproveite 
para reorganizar papéis, reorganizar aquele texto importante e 
faça com calma. O nativo estará mais focado na descoberta de 
seus potenciais relacionados às suas finanças. No dia 04, a Lua 
começa um novo ciclo e em sua fase Mais ao fim de semana 
pode descobrir novas oportunidades envolvendo o aumento de seus ganhos.

O geminiano tem agora um momento de relaxamento profissio-
nal, é um momento mais tranqüilo com relação aos seus projetos 
profissionais. Diminua o ritmo alucinante de trabalho e veja o 
que acontece...Surgem respostas para o que vem querendo con-
cretizar. Estes dias promovem um maior contato com seu mundo 

emocional e necessidade de resolver assuntos pendentes nesse setor.

Essa semana será ótima para o canceriano se ele resolver curtir 
mais sua casa e sua intimidade, ou simplesmente seu mundo 
espiritual (meditar, relaxar, ficar 30 minutos sem fazer absolu-
tamente nada). Essa pausa será importante, pois mais ao fim de 
semana podem surgir dias de maior pressão emocional e neces-
sidade de equilíbrio. Aproveite essa fase de interiorização, e trace novos rumos.

O leonino volta a enfrentar dias de introspecção e interioriza-
ção, pois haverá maior envolvimento com suas necessidades 
emocionais. Procure trabalhar sua responsabilidade e seriedade 
com relação aos seus projetos. Pode se tornar muito requisitado 
em encontros sociais, use essa fase para melhorar sua maneira 

de negociar e seus contratos.

O virginiano sentirá desejo de ficar mais sozinho, há uma ne-
cessidade crescente de introspecção e com certeza irá diminuir 
o ritmo de suas atividades e compromissos sociais. O nativo 
desejará expansão em sua carreira, desejará maior envolvimen-
to, comprometimento em sua vida profissional. Mais ao fim de 
semana uma nova oportunidade de crescimento pode surgir, aumentando ainda 
mais a necessidade de responsabilizar-se, possivelmente por um novo projeto.

O libriano corre o risco de sentir sua saúde falhando, é importan-
te diminuir seu ritmo de trabalho. Cuidado com o stress e evite 
aquela irritação incontrolável, pratique a respiração profunda e 
a arte de meditar. Pode receber uma proposta para um trabalho 
que demora a concluir. Mais ao fim de semana pode se tornar 

mais atraente e isso render aventuras amorosas.

O contato com suas emoções mais profundas podem gerar uma 
necessidade de isolamento e se afastar do burburinho social. Pro-
cure respeitar seu estado de espírito, pois estará mais propenso a se 
fechar e a ficar introspectivo, mais voltado para suas necessidade 
emocionais. Uma sociedade pode começar a ser questionada, pois 
o nativo pode descobrir algo que não esperava.

O sagitariano estará desejoso de se envolver mais com seu 
mundo emocional, com sua vida doméstica e seus familiares. Se 
estiver iniciando um relacionamento, desejará ficar mais tempo 
em casa. Agora é um momento que marca intensidade em seus 
relacionamentos, pessoais e profissionais. Mais ao fim de semana 
novas oportunidades e sociedades podem surgir.

O capricorniano estará desejoso de ficar um pouco mais 
distante de suas responsabilidades, de seus compromissos 
sociais. Precisa aprender a respeitar seu estado de espírito, 
principalmente agora que algo dentro de si solicita maior 
introspecção, enquanto parece que tudo ao redor quer que o 
nativo tenha uma rotina intensa e exigência a serem seguidas. 
Mais ao fim de semana sua rotina tende a ser mais intensa.

O aquariano tem que diminuir seus gastos e reorganizar suas 
finanças. Em termos afetivo, o nativo tende a ter dificuldades, 
confusões e possíveis problemas em algum relacionamento, 
isso inclui cônjuge, amores diversos, inclusive filhos. Mais 
ao fim de semana o aquariano descobre a delicia de ficar mais 

focado em seu íntimo e de ter a consciência de como é dar e receber amor.

O pisciano entra em uma semana que pode provocar uma 
grande baixa em sua energia vital, é bom não exagerar, cuide 
para que não haja excessos, nem físicos, nem emocionais, 
pois mais ao fim de semana pode viver uma fase de confu-
sões sentimentais, de irritabilidade com seu relacionamento, 
de maior responsabilidade com sua vida domestica ou com alguém de sua 
família.

Virada Cultural Paulista acontece nos dias 10 e 11 de novembro
MÚSICA

Considerado um dos 
principais eventos 
de Indaiatuba, a 

edição 2018 do Baile do 
Hawaii, realizado pelo 
Clube 9 de Julho, acontece 
no dia 24 de novembro, a 
partir das 22h, com duas 
grandes novidades para 
garantir ainda mais a di-
versão do público.

A primeira delas é a 
área de 600m² que será 
montada entre a piscina 
e o palco para minimizar 

Baile do Hawaii 
deve receber cerca 
de 5 mil pessoas

uma eventual instabili-
dade climática. A outra 
novidade é o Lounge 
Tropical que ocorrerá 
no salão social pensado, 
em especial, ao púbico 
jovem com programação 
musical comandada pelos 
DJs Rodrigo Bramucci e 
Alex Ré, além do show 
do cantor Alex Fava. 

Como nos anos ante-
riores, toneladas de flores 
e frutas irão compor os 
ambientes. No cardápio a 
tradicional mesa com mix 
de frutas, além de sorvetes 
e o tradicional ula-ula. 

A expectativa da di-
retoria do clube é que 5 
mil pessoas participem 
do evento.

Ingressos.O primeiro 
lote de ingressos para 
o baile já está a venda 
na bilheteria do clube e 
nos pontos autorizados 
(Etiqueta Modas, Loja 
Jhows, Lojas Vizzent, 
Polo Shopping Indaia-
tuba, Suzzara Calçado e 
Radical Vest). Os valores 
são R$ 35 (associados) 
e R$ 95 (convidados). 
Estudantes, idosos e pro-

fessores têm direito a 
meia-entrada, mediante 
identificação.

Também já podem 
ser adquiridas as mesas 
que são vendidas com 
exclusividade na bilhete-
ria do clube. Cada mesa 
comporta quatro pessoas 
e estão à venda na pisci-
na por R$ 120 (associa-
dos) e R$ 190 (convida-
dos); no Deck os valores 
são R$ 160 (associados) 
e R$ 220 (convidados). 
Lembrando que é ne-
cessária a compra de 
ingresso também. 

Indaiatuba receberá nos 
dias 10 e 11 de novembro mais 
uma edição da Virada Cultural 
Paulista. O evento contará 
com atrações como a cantora 
e compositora, Marina Lima, 
e o grupo de Manguebeat, 
Nação Zumbi. Confira a pro-
gramação parcial do evento na 
cidade. Em breve divulgare-
mos mais informações.

Confira a programação:
DIA 10
18h: Sarah e Guilherme
19h30: Banda Brexó
21h: Karol de Souza
22h30: Curumin
23h59: Marina Lima
DIA 11
15h30: Doctor Mars
17h: Far From Alaska
18h30: Nação ZumbiNação Zumbi será uma das atrações musicais da Virada Cultural 2018
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Coluna do Chef – Simetria Restaurante
Ciao Amici!

CONFRATERNIZAÇÃO AUTOCHECK

Hoje trago para vocês algumas curiosidades sobre os cogumelos. 
Eles têm uma longa história na medicina chinesa, onde as primeiras 

referências de uso datam de 450 a. C. Foi na China que se desenvolveram 
as técnicas de criação e que sofreram poucas ou quase nenhuma mudança 
até os dias de hoje, sendo usados troncos de árvores para o cultivo deles.

Saborosos e nutritivos os cogumelos se difundiram em várias 
culinárias sendo usados em pratos típicos desde a Europa até o Oriente. 
Na Itália o mais famoso e usado é o Boletus Edulis, conhecido como 
Fungui Porcini.    

No Brasil, existem relatos de que os povos indígenas usavam algo 
como 22 variações de cogumelos em sua culinária e medicina. 

Hoje os cogumelos mais usados no Simetria Restaurante são o 
Shitake, Shimeji e Paris, assim como os cogumelos secos, vindos da 
Itália e também do Chile. Além deles, usamos também o Champignon 
que não pode faltar em nossa versão brasileira do Strogonoff.  Além 
de abusarmos dos cogumelos frescos, usando-os em risotos, massas e 
molhos de carnes. 

Aos domingos, temos o “Domingo Italiano”, que servimos em nosso 
buffet o delicioso risoto ao Fungui, um clássico da culinária Italiana que 
fica incrível acompanhando o filé à Parmegiana. Outra opção é o filé 
mignon grelhado com molho de cogumelos e gratin de batatas (foto), 
mais um dos maravilhosos pratos de nosso buffet. 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 Si-
metria Restaurante, localizado no Royal Palm Tower In-
daiatuba. 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 especialização 
em bares, restaurantes e preparo de carnes pelo Senac.

CHEF RICARDO CLETO

Carlos e Mauricio no Grenelle Gastro Pub

Confraternização da Autocheck no último sábado dia 27/10. Ambiente agradável, divertido e com 
muita alegria! Parabéns à proprietária Michele Simone, o Grupo Mais Expressão concede todo 
apoio e deseja muito sucesso! 

Joab no Cintra Restaurante

Pra quem 
tem a melhor 
equipe, só 
poderia ter 
o parabéns 
mais animado. 
Porque está 
turminha do 
Moleka Fest é 
demais! Faça 
um orçamento 
e não fique de 
fora F. 3885-
3210 Alunas do 6º ano na apresentação do Meta em Dança

Simone Bicalho, cliente da Bolo da Madre IndaiatubaEquipe da Cozinha Maricota Indaiatuba



A17

CINEMA

BOHEMIAN RHAPSODY - Lançamento  -  Drama  -  Classificação 14 anos  -  136 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Domingo (4),  Terça (6)  e  Quarta (7):  15h30 [TC]  /  18h35 [TC]  /  21h25 [TC]. 
Segunda (5):   15h30 [TC]  /  21h25 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente na Segunda “Top” (5):   18h35 [TC]
................................................................................................................................................................................................
O DOUTRINADOR - Lançamento  -  Ação -  Classificação 16 anos  -  110 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (1º),  Segunda (5),  Terça (6)  e  Quarta (7):   16h15  /  18h50  /  21h25
Sexta (2 - feriado).  Sábado (3)  e  Domingo (4):   13h45  /  16h15  /  18h50  /  21h25
................................................................................................................................................................................................
O QUEBRA-NOZES E OS QUATRO REINOS - Lançamento  -  Fantasia / Aventura  -  Classificação livre  -  101 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   20h30
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (1º),  Segunda (5),  Terça (6):   18h30. Sexta (2 - feriado).  Sábado (3)  e  Domingo (4):   14h10  
/  18h30. Quarta (7):   14h00 (Cinematerna)  /  18h30
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   15h45
................................................................................................................................................................................................
JOHNNY ENGLISH 3.0 - Lançamento  -  Comédia  -  Classificação 12 anos  -  88 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Domingo (4)   e   Terça (6):   19h15
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Sábado (3):   14h25  /  16h45  /  19h15. Domingo (4):   14h25  /  16h45
Segunda (5)  e  Quarta (7):   16h00  /  19h15. Terça (6):   somente  16h00
................................................................................................................................................................................................
STROMBOLI - Projeto “TopClássicos”  -  Drama -  Classificação 12 anos  -  107 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (6):   19h30. *Atenção: para a sessão “TopClássicos”, ingressos preço único de R$ 10,00 
para todos.
................................................................................................................................................................................................
HALLOWEEN - 2ª semana  -  Suspense / Terror  -  Classificação 16 anos  -  109 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Domingo (4),  Terça (6)  e  Quarta (7):  21h40. *excepcionalmente na segunda, dia 5, 
não haverá sessão desta versão no Jaraguá
Polo Shopping*: Quinta (1º)  a  Segunda (5)   e  na  Quarta (7):   19h25. *excepcionalmente na terça, dia 6, não haverá 
sessão desta versão no Polo
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Domingo (4)   e  na  Quarta (7):  18h20. Segunda “Top” (5):   18h20  /  21h40. *ex-
cepcionalmente na terça, dia 6, não haverá sessão desta versão no Jaraguá
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Segunda (5)   e  na  Quarta (7):   16h50  /  21h50. Terça “Top” (6):   16h50  /  19h25  /  21h50
................................................................................................................................................................................................
O PRIMEIRO HOMEM - 3ª semana  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  141 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º)  a  Segunda (5)  e  na Quarta (7):  20h50. *excepcionalmente na terça, dia 6, não haverá 
exibição deste filme
................................................................................................................................................................................................
A JUSTICEIRA - 3ª semana  -  Ação / Aventura  -  Classificação 14 anos  -  95 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   21h00
................................................................................................................................................................................................
NASCE UMA ESTRELA - 4ª semana  -  Drama  -  Classificação 16 anos  -  136 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (1º),  Terça (6)  e  Quarta (7):   17h40  / 20h30. Sexta (2 - feriado).  Sábado (3)  e  Domingo 
(4):   14h50  /  17h40  /  20h30. Segunda (5):   somente  17h40
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Somente na Segunda “Top” (5):   20h30
................................................................................................................................................................................................
TUDO POR UM POPSTAR - 4ª semana  -  Aventura infanto-juvenil -  Classificação livre  -  85 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (1º):   14h45  /  16h10. Sexta (2 - feriado).  Sábado (3)  e  Domingo (4):   14h00  /  16h10. 
Segunda (5),  Terça (6)  e  Quarta (7):   15h00
Polo Shopping: Quinta (1º)  a  Quarta (7):   15h15  /  18h00
................................................................................................................................................................................................
V E N O M - 5ª semana  -  Ação / Aventura  -  Classificação 14 anos  -  112 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (1º),  Segunda (5),  Terça (6)  e  Quarta (7):   20h00. Sexta (2 - feriado).  Sábado (3)  e  Domingo 
(4):   17h20  /  20h00
................................................................................................................................................................................................
PÉ PEQUENO - 6ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  -  96 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Sexta (2 - feriado),  Sábado (3)  e  Domingo (4):   14h45
................................................................................................................................................................................................

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!

Vera Cruz Rodrigues, 69 anos, foi vencedora do concurso Miss 3ª Idade- Edição Especial 20 anos, promovido pela 
prefeitura de Indaiatuba por meio do Fundo Social de Solidariedade de Indaiatuba, na noite do dia 21 de outubro (domingo) 
no Ciaei. Em 2018, o Funssol reuniu 18 candidatas, com idades entre 65 e 84 anos, vitoriosas em edições desde 1998. 
Vera Cruz Rodrigues foi eleita Miss 3ª Idade 2012, e Miss Elegância em 2013, no concurso de Miss 3ª Idade Estado de 
São Paulo. Também foram vencedoras, Zilma Leite Verdi, 84 anos, (Miss 3ª Idade 2010) como Miss Simpatia.  O título 
de 2ª princesa foi para Altair Garibaldi Rotholi, 66 anos, (Miss 3ª Idade 2008). A 1ª princesa foi eleita Sayoco Ramamoto, 
71 anos, (Miss 3ª Idade 2014) e Maria Ivone Calé Garlip, 69 anos, (Miss 3ª Idade 2016) ficou o título de Miss Elegância.

Cristiane Bertos & Patricia Salvatore, inauguraram na noite do dia 23/10, 
o mais novo espaço de moda e beleza de Indaiatuba, o “NOUA Store & 
SPLENDORE Hair & Makeup, na Av. Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 
2142. O espaço contem no térreo a loja NOUA, com as mais requintadas 
peças de vestuário feminino, que muitas delas foram mostrada em 
um desfile interno no meio do público, além de peças de decoração e 
utensílios finos , tudo em um espaço muito bem decorado, por Renata 
Botcia, já no primeiro andar, encontra-se o Espaço Splendore, também 
um luxo só, no espaço, também as pessoas podem optar, pela escada 
ou pelo elevador para chegar ao 1º andar, muito chic e acessível.  o 
serviço de buffet foi o delicioso We Cook, tudo pelas mãos de Kleber 
Patrício, e coordenação de desfile de Tarik Costa.

Na noite do dia 26/10, aconteceu na Sede do Lions 
Clube de Indaiatuba, a premiação do “Carta da Paz”, 
alunos de algumas escolas de Indaiatuba, a premiação 
deve-se aos desenhos do “Cartaz da Paz. foram quatro 
vencedores, das escolas : Suzana Benedita Gigo 
Ayres, Camilo Marques Paula e Polo Educacional.

Dia de companheirismo em Rotary, no sábado dia 
27/10, no Lar São Francisco, companheirismo em 
prol do amigo Vladimir Seneme, que está fazendo 
recuperação no Lar, família rotaria presente, Rotary 
Cocaes, Rotary Indaiatuba e Rotary Inspiração. 
Lindo de se ver!!!

Na noite do dia 22/10, o Rotary Club de Indaiatuba, 
realizou sua festiva de aniversário, em comemoração aos 
seus 63 anos, na festiva também houve homenagem ao 
profissional  e companheiro Santo Gonçalves.  Toda a 
festiva foi organizada pelo casal, Cleidil e Carlos Valdir de 
Genaro, e o Buffet foi o Rezende, como sempre ma delícia. 
Parabéns Rotary Indaiatuba, e a todos os participantes.

Na noite do dia 26/10, a AESCI, realizou o Jantar 
Dançante, em comemoração aos seus 31 anos. Mais uma 
vez o presidente e o vice-presidente arrasam na festa. 
Parabéns aos Sérgios, pela belíssima festa novamente.
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Adelaide Decorações

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

Para os amantes de camarão o Grenelle Gastro Pub tem como 
opção um maravilhoso escondidinho, que serve duas pessoas. 
Se preferir a casa oferece também escondidinho de carne 
seca. Lembrando que é apenas uma sugestão, porém tem 
pratos para todos os gostos no cardápio! Avenida Conceição, 
250 - Fone: 3834-4802. Bom demais!

Escola Automotiva

A Escola Automotiva está  com matrículas abertas para 2019.Você 
vai aprender mecânica  de automóveis e depois de formado poderá  
abrir seu próprio negócio. É muito fácil! Corra já é faça  a sua matrícula 
em qualquer período. A escola fica na rua Humaitá, 1107. Fone: (19) 
3394-4394 - (19) 99334-2509

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!

Solução para calvície na 
Clínica Vanessa Siqueira  

Escola Automotiva

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

Seus cabelos estão caindo, te deixando cada vez mais 
calvo e você já tentou de tudo e não sabe mais o que fazer?  
Não gosta nem de se olhar no espelho e não consegue 
tirar o boné? Agende uma avaliação na Clínica Vanessa 
Siqueira Micropigmentação Avançada e estética pelo 
o contato (19) 97112-8505. A clínica fica em frente ao 
Museu Casarão Pau Preto - Centro Indaiatuba/SP.

O lindo Fred com a tutora Gabriely em 
consulta na Clínica Bicho Amigo

O livro “ CONTAMINAÇÃO 
ALIMENTAR”, do autor 

Engenheiro Químico Rubens 
Rugeri é uma obra direcionada à 
todas as pessoas e profissionais 

que tem o interesse em 
aprofundar seus conhecimentos. 

A importância em conhecer um 
pouco mais sobre o assunto, 

sera benéfico às pessoas 
que se expõe diariamente a 

alimentação duvidosa, e, que 
vira e mexe são vítimas de 

toxinfecções alimentares. O livro 
está disponível na DD Max, na 

Rua Candelária, 1708 - Fone 
(19) 3894-5681. O livro sai por 

R$40,00.
Cláudio e Alessandra colegas da Berger Technik, 
saboreando a maravilhosa costela da Kostela do Japonês 

Neusa e Roberto, proprietários da Cruzeiro Contabilidade, há 25 
anos fazem  sucesso. Pudera, perseverança  não  faltou pois a 
Cruzeiro  gera empregos e acima de tudo é uma escola para o 
mercado de trabalho. Parabéns!!!!

Simpático casal Umberto e Silmara, saboreando as 
delícias da Kostela do Japonês

Casamento de José Augusto e Fernanda Bordin. É  a A 
Nova Loja  homenageando seus clientes!
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Keler esteve na pizzaria Torrelaguna, aproveitando 
pra pegar uma deliciosa pizza e saborear em casa, a 
Torrelaguna também têm delivery aproveite peça a sua 
nesse feriado. Tel (19) 3801-0051 ou (19) 98975-8300.

No dia 25/10 A Loja Vilma Modas Apresentou COLEÇÃO PRIMAVERA 
VERÃO/2018 - Shopping Jaraguá, um desfile emocionante que contou com 
revelações e depoimentos emocionantes de Mulheres expondo suas Fortalezas, 
Fé, encorajamento sobre o lidar com o Câncer feminino, com uma alegria e 
gratidão pela vida por estarem vencendo e recuperando a saúde e a vida!

Lauren e Equipe Fabriespuma, equipe 
sempre muito atenciosas.

Tiago Costa fazendo parte de mais um evento muito 
importante, o Casamento Comunitário, Alessandra Guilger 
ficou linda , com um penteado maravilhoso feito pelo Mago 
das Noivas e Make de Edilaine Melo.

Felipe e Andressa receberam no dia 26/10 na abertura 
oficial do MySushi Temakeria Indaiatuba, convidados e 
amigos muito especiais, aproveite para conhecer o novo 
espaço! A temakeria fica na Av. Itororó 646, aberto todos 
os dias a partir das 17h.Delivery (19) 3318.2600

Ivanilde Reis Cerimonialista e blogueira em visita a Sonia 
da Casa das Caixas,  para agradecimento dos mimos que 
presentearam as noivinhas do Casamento Comunitário 
da Igreja Nazareno.

Victor , Ana e Caio da Imobiliária Chido, sempre 
atendendo seus clientes com toda dedicação!

Teacher Caroleena, Marina e Jéssica, prontas para 
assombrar os alunos na festa de Halloween do Yázigi

A Supervisora de Segurança e Medicina do trabalho  Ana 
Roberta F. Ribeiro na SIPAT da Lemasa 2018
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negócios & classificados
Nº 821

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

CA07874 - PARQUE DAS NAÇÕES - AT.125 m² AC.100 m² 03 
dormitórios sendo 01 suíte master, sala, cozinha planejada, coifa, 
cooktop, garagem para 02 autos. R$ 330.000,00

CA06835 - JARDIM MORADA DO SOL - AT.125 m² AC. 70 m² 
- 02 dormitórios, WC social, sala, cozinha americana, garagem 
para 02 autos, R$ 238.500,00

CA08004 - JARDIM MORADA DO SOL - AT .200 m² AC 180 
m²- 03 Suítes planejadas, Wc social, Sala com home, escritório, 
lavabo, cozinha planejada, lavanderia, espaço gourmet, 02 vagas 
de garagem. Toda planejada e com ar condicionado. R$ 390.000,00

CA07989 - AT 437m², AC 360m² - PARADISO - 04 suítes sendo 
01 máster  (todas com armários, e ar condicionado), sala de estar, 
sala de TV, lavabo, escritório, sala de jantar, cozinha planejada, 
despensa, área de serviço, salão de jogos, área gourmet com chur-
rasqueira, piscina, sauna, garagem para 04 autos. Casa com vista 
privilegiada, condomínio com piscina, academia, salão de festas, 
quadra de tênis, quadra poliesportiva. R$ 5.300,00 + COND + IPTU

CA06103- Casa para locação no Jardim São Francisco. AT-125m²- 
AC-80m²- Casa térrea com 03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, co-
zinha, WC social, 01 vaga de garagem. R$ 1.400,00 + COND + IPTU

CA07957 - JARDIM ALICE - AT.125m² AC.95,35m² 
02 dormitórios, sala, cozinha, WC social, lavande-
ria, garagem 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 
dormitórios 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 la-
zer 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 preparação para aquecimento solar, 
paisagismo, aquecimento solar em toda a casa e 4 
vagas de garagem. R$ 890.000,00

LOCAÇÃO:

AP04336 - AU.66,44m² - JARDIM SEVILHA - 02 
dormitórios sendo 01 suíte com armário, WC social, 
sala, cozinha com armário, lavanderia, banheiros 
com box e armário, churrasqueira. Condomínio 
possui quadra poliesportiva, espaço gourmet, pis-
cina adulto e infantil, espaço fitness, sauna, salão 
de festas, playground, spa, brinquedoteca, deck, 
portaria 24 horas, ótima localização. R$ 1.500,00 + 
COND + IPTU.
AP04293 - CIDADE NOVA - AU 128m² - 03 dormi-
tórios sendo 01 suíte (02 dormitórios com armários), 
WC social, sala 02 ambientes, cozinha planejada , 
lavanderia, com WC de serviço, garagem para 01 
auto. R$ 1.300,00 + IPTU + condomínio
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
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.
CA07984 - VILA VITÓRIA - AT. 125 m² AC. 100 m² - 
2 dormitórios, sala, 2 cozinhas, wc social, lavanderia 
coberta e mais 1 WC e garagem para 1 auto coberta. 
R$ 1250,00 + IPTU
CH01717 - AT. 1700m² - AC. 70m² - HELVÉTIA 
COUNTRY RESIDENCE - 2 dormitórios com armá-
rios, 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 tran-
quilidade, um imóvel prático e funcional. ALUGUEL 
R$ 2.700,00 + COND + IPTU.
CH01438 - HELVETIA - AT 5.000m², AC 350m² - 05 
dormitórios, 02 WCs, com Hidro, sala de estar, sala 
de jantar, lavabo, sala de TV, mezanino, varanda,-
cozinha planejada, despensa, lavanderia, área de 

lazer com churrasqueira, forno à lenha, forno de pizza, 
sauna, WC externo, piscina, pomar completo, 01 suíte 
externa, garagem para vários autos. R$ 5.000,00 + 
IPTU. Aceita proposta
CA07961 - AT. 125m² - AC. 115m² - EXCELENTE 
CASA COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - JD. 
DOM BOSCO - INDAIATUBA / SP - 02 dormitórios, 
WC social, sala, cozinha, quintal coberto, garagem 01 
carro coberto. R$ 1.400,00 + IPTU.
CA07900 - CENTRO - AT.150 m² AC.100 m²- 02 
Dormitórios, Wc social, sala, cozinha, lavanderia, 01 
vaga de garagem. R$ 1.300,00 + IPTU
GL00355 - AT. 400m² - AC. 264m³ - GALPÃO 
COMERCIAL COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA 
PRÓXIMA A AVENIDA DE ENTRADA DA CIDA-
DE - CIDADE NOVA - INDAIATUBA / SP - ampla 
sala preparada e pronta para receber instalações 
de câmara fria, instalações de auto peças, 03 
banheiros, possibilidades de uso do fundo aber-
to, estacionamento com 04  vagas a frente - R$ 
3.800,00 + 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.
AP03606 - CENTRO - AU 60,77m² - Apartamento 
novo com 02 dormitórios, WC social, sala ampla, 
varanda, cozinha, lavanderia, garagem para 01 auto. 
Condomínio com academia, salão de festas, piscina. 
R$ 320.000,00
APA04302 - CIDADE NOVA II - AU. 67 m² - EXCE-
LENTE 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, excelente localização, fácil acesso, a poucos 
minutos do centro, ótimo acabamento. R$ 240.000,00

CORRETOR DE PLANTÃO: FLAVIO – CRECI 104903 – (15) 99811-2810 whattsap



B2 Imóveis

CASAS

CA03363 – JD. UNIÃO - 3 dorms (1 suíte), 
sala, coz, WC social, churrasq, área de ser-
viço, cerca elétrica. R$275.000,00
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, la-
vabo, 4 vagas, piscina c/ cascata, churr., for-
no 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 - 3Ds (1 
suíte), sala, terraço, coz, lav, quarto 
de depósito, wc, 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 churr, 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

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03435 – VL. CANDELÁRIA – 3 cômodos s/ gar. R$600,00 + IPTU
CA03553 – C. 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

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 – 2D (1 suíte), sala, coz. e gar. 
R$1.000,00 + IPTU
CA02530 – JD. NELY – 2 dorms, sala, coz e gar. R$1.000,00 
+ IPTU
CA03537 – CID. JD – 2D (1 suíte), 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 - 2D, sala, coz e gar. R$1.100,00 
+ IPTU
CA03823 – CENTRO - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$1.100,00 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 más-
ter), 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.

VENDAS LOCAÇÃO CASAS COMERCIAIS

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

APARTAMENTOS

AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz. e 1 vaga. 
R$750,00 + IPTU + Cond.
AP00780 – ED. ROCCAPORENA - 1 dorm c/ AE, sala, coz. 
planejada e 1 vaga. R$900,00 + IPTU + Cond.
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 - 3D (1 ste c/ AE), sala, 
coz. plan., varanda c/ churr, área goumet e 2 vagas cob. 
R$2.000 + IPTU + Cond.

SALAS COMERCIAIS

SL0139 – ED. AMBASSADOR – 30m² R$1.000 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 
+ 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 + 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, lav e 2 vagas de garagem. R$3.000,00 
+ IPTU + Cond.

GALPÃO

GL00173 – REC. CAMP. JOIA – Cob. 200m², coz e 2 escri-
tórios 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 + IPTU

TERRENOS

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

CA03834 – COND. DONA LUCILA - 3 
dorms (1 suíte), sala, 2 banheiros e 2 
vagas. R$890.000,00

APARTAMENTOS

OPORTUNIDADE – JARDIM TROPICAL 
- 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala 2 am-
bientes, 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 PITAN-
GUEIRAS / GUARUJÁ – SP - 1 dorm, 
sala, coz, lavand, banheiro, sacada e 
1 vaga. R$320.000,00
AP01342 – CENTRO - 2 dorms (1 
suíte), 2 salas, 2 banheiros e 1 vaga. 
R$380.000,00
AP01344 – ED. GRAÚNA - 3 dorms 
(1 suíte), sala, coz. planejada, lavand. 
e 2 vagas de garagem. Apartamento 
mobiliado. R$530.000,00
AP01050 – ED. MAJESTIC - Óti-
ma localização – 3 suítes c/ AE, sala 
3 amb, varanda gourmet fechada, 
lavand, coz, banheiro, 3 vagas c/ de-
pósito/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 avaran-
dada. Aceita permuta. R$950.000,00

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 ECÔNO-
MICA 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.PAULISTA – R$950,00 – 2dorms,sala,coz,wc,entrada de carro.
JD.BELA VISTA – R$1200,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,quintal,garagem
VILA ALMEIDA – R$1200,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem para 
1 carro.
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),sa-
la,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/
hidro),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
VILA FURLAN – R$1300,00 -  2dorms (1 com armários,sala,coz 
planejada,wc,lavanderia planejada,1 vaga de garagem
PQ.BOA ESPERANÇA – R$2.000,00 – 3dorms (1st) todos com a/e,sala 
2 ambientes,sacada,coz com a/e,lavanderia,WC (NOVO)
CIDADE NOVA – R$2.500,00 – 3 dorms,(1st),sala de estar e jantar,-
coz,wc,varanda gourmet,2 vagas de garagem coberta

SALÃO

CIDADE NOVA – R$750,00 – 50m²,wc
VL RUZ PERES – R$700,00 – 62m²,mezanino,wc
PAU – PRETO – R$900,00 – 87m²,wc
JD.FLORIDA – R$1200,00 – 115m²,2wc
JD.MORADA DO SOL – R$1600,00 – 100m²,3wc,estrutura para 
coz industrial
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 m²,wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m²,WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m²,WC + WC cadeirante
VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas interligadas,cada uma 
com wc,sala dos fundos com azulejo,gabinete e pia
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

CENTRO -  R$1000,00 - 32,47,wc – EDIFICIO CORDOBA
CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – R$900,00 á R$1.000,00 
– salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC privativo,1 vaga de 
garagem,no edifico : elevador,escadas,serviço de limpeza,portaria 
virtual,monitoramento 24h,WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m²,2wc,coz
VL.CASTELO BRANCO – R$1200,00 – 38m²,2wc,1 vaga de garagem
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m²,2wc,1 vaga de garage,sacada,ar 
condicionado,montado para estética
JD.PAU-PRETO – R$1980,00 – clinica já funcionando. Para médicos 
: piso porcelanato,ar condicionado,pia,wc privativo. Para dentistas 
: piso porcelanato,ar condicionado,pia,espaço para esterilização,já 
esta pronta para receber o equipo. Com direito a secretaria,luz,a-
gua,iptu,limpeza e telefone

TERRENOS

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

GALPÃO

DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 



B3Imóveis

VENDA - Ref.: CA00058 - VILLAGGIO DI ITAICI - 150m² - R$ 590.000,00

VENDIDO - Ref.: TE00016 - JARDINS DO IMPÉRIO – 150m² R$ 113.000,00

VENDA - Ref.: CA00029 - JD. RES. SANTA CLARA - 450m² - R$ 1.450.000,00

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

Ref.: AP00028 - APTO - VL SFEIR - 94 m² útil - IPTU: Cond: R$ 480,00

VENDIDO



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, 01 VAGA, 
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 

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 

Parque das Naçoes-  CA03085
02 dorm, sala, coz, wc,a.s, 01 vaga 
p/ carro. 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 – CA03086
03 dorm, sala, coz, wc, 1 suite, 
lavanderia, 03 vaga p/carro.
R$: 1.816,00.

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

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

"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, lavande-
ria 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.

 JD. SEVILHA-  AP00900
03 DORM,  SUITE,SALA, COZ,A.S, 
01 VAGA, VARANDA GOURMET.
R$: 1.430,00+ COND+ IPTU.

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

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

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

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

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

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

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

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, DES-
PENSA, 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$ 470.000,00.

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. Residencial Villa Suíça– 
TR00754
Terreno de 400 m². - R$ 339.000,00

Mosteiro de Itaici– TR00794
Terreno de 2.500 m². - R$ 370.000,00

Jd.Vila Paraiso– TR00797
Terreno de 492,54 m²- R$ 450.000,00

VENDA SALÃO/ COMERCIAL.
NOVA PIRACICABA- SL00353
SALÃO A.T: 475M², A.C: 301.80M², 
A.U: 207M²  WC, COPA, VESTIARIO, 
RECEPÇÃO 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

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 FUNDOS EM LOTE DE180M2 + UMA 
CHÁCARA DE 100M2 (SO TERRENO) NO 
PAIRRO PEDREGULHO EM INDAIATUBAS 
SP. TROCA-SE POR CASA EM INDAIA-
TUBA DE MENOR OU IGUAL VALOR. 
BASE=R$310.000, 00.TEL=19-99762-7997. 
CORRA!!!
OPORTUNIDADE ÚNICA!! JARDIM MORA-
DA 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, GA-
RAGEM, 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 DORMITÓ-
RIOS (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 NEGÓ-
CIO. ESTUDA AINDA PROPOSTA A VISTA 

F=19/99762-7997/3935-3294 CORRA!! 
JARDIM HUBERT: 03 DORMITÓRIOS (01 
SUITE) COZINHA AMERICANA-MEZANINO 
NOS FUNDOS - GARAGEM C/PORTÃO ELE-
TRONICO – LOTE DE 130M2. OPORTUNIDA-
DE ÚNICA!! DE R$290.000,00. EM OFERTA 
DURANTE O MÊS DE OUTUBRO POR 
R$270.000,00 ACEITA LOTE/ FINANCIAME-
NO. 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, GARA-
GEM COMPORTÃO ELETRONICO,110M² DE 
ÁREA CONSTRUIDA, EM LOTE DE 133M² DO-
CUMENTOS EM ORDEM PARA FINANCIAMEN-
TO.APENAS R$280.000,00 ACEITA TERRENO 
E CARRO. F=19/99762-7997/3935-3294 CORRA!!

TELEFONE: 3935-3294 / WATTSAPP: 99762-7997

CASA A VENDA CONDOMÍNIO PARK REAL - 3 DORM. (1 SUÍTE), 
SALA,COZINHA, WC SOCIAL, LAV., CHURR., 2 VAGAS DE GARAGEM. COND. 
POSSUI: QUADRA 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. ESTU-
DA 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 
ABASTECIDO COM ÁGUA POR GRAVI-
DADE,  DIVERSAS ÁRVORES FRUTÍFE-
RAS, PLAY GROUD ,A 12 KM DO CEN-
TRO,  R$390.000,00 ACEITA IMÓVEL 
EM INDAIATUBA DE IGUAL OU MENOR 
VALOR.ESTUDA ENTRADA + PARCELA-
MENTO. F=19-99762-7997/3935-3294

TERRENOS VENDE-SE
PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE 
NA RUA) 150M2 – R$1060,00P/ M2 -ESCRI-
TURADO. 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 

SALÃO COMERCIAL INDAIATUBA 
JD. MORADADO SOL (ANT-70) R$600,00 
(EM FRENTE A LOJA SONHO MEU)
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Sobrado em condomí-
nio fechado em Salto/
SP - Com 5 suítes c/ ar 
condiconado, mezani-
no, escritório, hall social, 
lavabo, sala de tv c/ 
lareira, salas de estar e 
jantar. Sala de almoço, 
cozinha c/ dispensa, 
área de serviço, quarto 
e banheiro de emprega-
da. Garagem coberta p/ 
4 autos, churrasqueira 
c/ forno de pizza. Sau-
na c/ banheiro. Piscina 
c/ raia de 15 metros, 
prainha piscina c/ hidro. 
A.C 700 m² A.T 3.600 
m² (60x60) Valor: R$ 
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 com 3 dorms no 
Altos de Itaici R$850 
MIL F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092

Casa de 3 dorms na 
Vl Maria Helena com  
at  :  2700m²,  para 
construtores é pos-
sível desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² e 1 
de 950m² - F. 98136-
7331 CRECI 74.092
Oferta Imperdível 
- 3 casas de 02 cô-
modos e wc em lote 
de 125m² na Morada 
DO Sol, ideal para 
locação, com ren-
da de R$1.600,00 
por  mês por  ape-
nas R$180.000,00. 
o u  R $ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 
de entrada + 73 X 
R$1.650,00
Oportunidade Úni-
ca -  Jardim Mora-
da do Sol – rua 77 
p r ó x i m o  a o  P a r -
que Eco lóg ico  de 
R$210.000,00 em 
oferta somente para 
o mês de Julho por 
R$195 .000 ,00  03 
dormitór ios, sui te, 
garagem, bom aca-
bamento em lote de 
125m2. F. 9.9762-
7997/3935-3294

Vendo ou Alugo - 
Casa térrea Portal 
dos Ipês.  Com 3 
suítes, sem piscina, 
cozinha planejada 
e aquecedor solar. 
(19) 3800-4078 (19) 
99913-9801 Aceito 
50% casa ou terreno. 
Casa Jardins do Im-
pério -Excelente casa 
térrea com 2 suítes + 
lavabo, sala ampla, 
cozinha americana in-
tegrada à sala de jan-
tar e ao espaço com 
churrasqueira. Aca-
bamentos modernos. 
R$398.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vendo 1 casa de 4 
cômodos 1/2 terreno 
no Jardim Itamara. 
Banheiro, lavanderia, 
um salão de lado com 
120 m² construídos. 
Valor: R$ 140.000,00. 
Interessados falar com 
Lorete (19) 99163-
2440 - (19) 3875-1530 
Cond. Felicitá - 3 
dorm (suíte), 2 va-
gas garagem, cozi-
nha e quarto plane-
jados, área de lazer 
r$ 358.000,00 F (19) 
99928-8133
Cond. Portal das 
Flores - 3 dorm., co-
zinha 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 so-
cial, lavabo, sala, coz., 
lavanderia, varanda, 
churrasqueira, quarto 
de depejo e banheiro, 
garagem p/ 4 carros. 
Terreno 300 m² R$ 
650.000,00. Tratar 
(19) 98979-4700
Casa térrea, 3 quar-
tos sendo 1 suíte, wc 
social, sala e cozinha 
ampla, área de serviço 
fechada, garagem p/ 
3 carros, portão ele-
trônico e ampla área 
verde. AC 145m2 e AT 
387m2. Tratar direto 
com proprietário tel. 
19 9 7403-1950.

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/ ar-
mários embutidos), 
sala, lavabo, cozinha, 
lavanderia, churras-
queira e 2 vagas de 
garagem. R$1.900,00 
+ IPTU + Cond.Fone: 
(19) 99778-4336

 
Vende-se aparta-
mento Ed. Portal das 
Flores - 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e 1 vaga. 
R$280.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Vendo apartamento 
Jd. Morumbi. Valor 
R$ 155.000,00, Aceito 
50% de entrada e pos-
sibilidade de financia-
mento. 2 dorm. Tratar c/ 
proprietário. (19) 3975-
3201/ (19) 99482-6697
Apartamento com 2 
dorms no Jd. Rena-
ta  R$200 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Jd. Colibris- AP00862 
- 02 dorm, sala, cozi-
nha(planejada), banhei-
ro, garagem p/01 carro 
. cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.
Vendo apartamento 
pronto para morar. 
Condomínio Village 
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 Es-
tar/Jantar. Cozinha, 
Área de Serviço,  Ba-
nheiros com móveis 
planejados. Garagem 
para 01 carro ( 80 
m2) Acabamento em 
porcelanato 3ºandar 
Aceito 50 % em ter-
reno + financiamento.  
19 999139801/3800-
4078.
Vendo ou t roco: 
Penha SP - APTO 
DUPLEX, 3 dorms, 
1  suí te ,  2  vagas, 
cozinha planejada, 
banheira e churras-
queira.  A.T: 233 m², 
A.U: 133 m². R. Pei-
xoto nº 9 condomínio 
residencial Itapuã.
Valor: R$ 490.000,00 
- tenho fotos. Tratar 
com proprietário (19) 
98817-5312

 

Aluga-se ou Vende-
-se aparatamento 
Cocais II - 2 dormi-
tórios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 
1 vaga de garagem 
coberta. R$1.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$200.000,00.Fone: 
(19) 99168-6945
Aluga-se apartamen-
to Ed. Royale - 3 dor-
mitórios com armários 
(2 suítes), banheiro, 
sala, cozinha plane-
jada, lavanderia, va-
randa gourmet e 2 va-
gas de garagem no 2º 
subsolo. R$2.000,00 
+ IPTU + Cond.Fone: 
(19) 99168-6945

Aluga-se aparta-
mento Ed.Soho - 3 
dormitórios, armários 
planejados, ar con-
dicionamento, lazer 
completo e 2 vagas. 
Fone: (19) 99721-
0395
Alugo apto na Praia 
Grande na Vila Gui-
lhermina à 50m da 
praia, para finais de 
semana e tempora-
da. F. (19) 99564-
4054
Pq. São Lourenço 
- 2 dormitórios, W C 
social, sala, cozinha 
americana integra-
da à lavanderia, 1 
vaga de garagem e 
área de lazer com-
pleta. R$194.900,00. 
Aceita financiamento 
bancário. Fone: (19) 
99164-1734

 
P q .  d a s  B a n -
deiras  -  1.000m². 
R$650.000,00 Fone: 
(19) 99166-8272
Sítio Em Piedade 
Sp, 26.000M², casa 
c/ 3 dormitórios, 2 
wcs , toda avaranda-
da, gramada, pomar, 
área de cultura, bos-
que, água de mina, 
1 tanques com pei-
xes abastecido com 
água por gravidade, 
diversas árvores fru-
tíferas, playground , 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor 
valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F. 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294

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
Jardim Hubert: 3 dor-
mitórios (1 suite) cozi-
nha americana, meza-
nino nos fundos, gara-
gem c/portão eletro-
nico – lote de 130m2. 
oportunidade única!! 
de R$290.000,00. em 
oferta durante o mês de 
julho por R$270.000,00 
aceita lote/ financiame-
no. F. 9.9762-7997 / 
3935-3294
Jardim Adriana - ex-
celente casa em dois 
pavimentos, sendo no 
pav superior: 2 dormi-
tórios (1 suite) wc so-
cial, sacada com porta 
balcão com vista para 
o parque ecológico e 
no pav inferior: sala 
2 ambientes, lavabo, 
wc social, lavanderia, 
edicula  e grande es-
paço de terreno com 
piso ideal para pis-
cina, garagem com 
portão eletronico. de 
R$350.000,00 em ofer-
ta durante o mês de 
julho por R$290.000,00 
F. 9.9762-7997
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.

Cond Vista Verde 
CC00057 - 03 suites 
com closet, sala, la-
vabo, piscina, chur-
rasqueira, cozinha, 
banheiro, 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
Condomínio Vista 
Verde CC00057 -03 
suites com closet, sala, 
lavabo, piscina, chur-
rasqueira, cozinha, ba-
nheiro, garagem pra 
02 carros. A.T108M². 
+   COND.214,00 
R$:689.000,00.
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$210.000,00 (19) 
38752215
CONDOMÍNIO BRÉS-
CIA SOBRADO - 3 
AMPLAS SUÍTES 
COM SACADASSa-
las de estar e jantar, 
lavabo, espaço gour-
met e ampla cozinha 
planejados. 200 m² 
A/C. acabamento de 
luxo. Água quente 
e 5 pontos para ar 
cond. Valor R$ 700 
mil (aceito permuta 
imóvel até 200 mil).
Tratar com proprie-
tária. F. (19) 99235-
7764.
Casa Jd. União - 3 
dormitórios (1 suíte), 
sala e cozinha inte-
grada, 2 banheiros, 
churrasqueira e jar-
dim. 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
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Sítio na Bahia Ven-
do/Troco por imóvel 
em Indaiatuba. Com 
470.000m² equivalen-
te a 20,00 alqueire, 
boa topografia, região 
sul da Bahia a 220km 
de Salvador pela BR 
101. Situado na região 
do Vale do Jiquiriça, a 
7km da cidade de 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 
distribuída em pas-
tagem, lavoura de 
cacau, outras e pe-
quena mata. Energia 
passa dentro da pro-
priedade. Casa sede 
nascente com água 
boa sendo preserva-
da em três locais da 
propriedade. Docu-
mento ITR OK. Op-
ções para plantação 
de feijão, milho, man-
dioca, café e outros. 
Isso em virtude da 
boa media de chuvas/
ano na região e as 
nascentes existentes 
na propriedade. Con-
tato F.:(19) 99321-
2684. WhatsApp.

 

Oportunidade. Cond. 
Maria Dulce - Terre-
no de 300m². Ótima 
topografia. F: (19) 
99166-8272 – (19) 
98333-5694
Vendo/Troco: Terre-
no de 300 m² plano, 
melhor local Jd. Es-
planada I à 50 me-
tros da Av. Parque 
Ecológico, 5 minutos 
do centro, próximo 
ao Colégio Objetivo 
e o novo Sumerbol, 
padaria suíça e Gia-
ninni. Fácil acesso à 
rodovia. Aceito terre-
no de menor valor em 
loteamento aberto. 
Doc. OK F.: 9.9321-
2 6 8 4  ( w h a t s a p p ) 
(19) 3875-2860 - R$ 
235.000 (tratar com 
proprietário). 
Terreno Industrial - 
1.000 m² planos. Fone: 
(19) 99166-8272
Terreno no Condo-
minio  Residencial 
Dona Lucilla. Condo-
mínio de alto padrão,  
área de 379,20m2. 
P r e ç o  a b a i x o  d o 
mercado, R$275 mil 
(R$725,00 o m2). Di-
reto com o proprietá-
rio. Imóvel quitado. 
F.:19-98128-7316. 

Terreno Cond. Ter-
racota - 1.000m². Óti-
ma topografia. Fone: 
(19) 99166-8272 – (19) 
98333-5694
Terreno Condomí-
n io  V iena  250m² 
escriturado. Valor: 
R$190.000,00 F.:(19) 
99211-6717 
 

Vende-se ponto – 
Jd.Regina.  Salão 
odontológico - 40m² 
mobiliado, 2 banhei-
ros e garagem para 2 
carros. R$25.000,00. 
Fone: (19) 99778-
4336
Sala nova 39m2, 
2WC, 1 vaga na ga-
ragem, si tuado no 
torre medical. Direto 
com o proprietário. 
Tel. (19) 9 8239-4260
 

Cursos de cabelei-
reiro, manicure, ma-
quiagem, depilação 
e barbearia.Informe 
a senha J46 para 
receber desconto es-
pecial! Ligue: (19) 
3318-4441 /Whats 
98965-8498

Cursos de cuidador 
de idoso, atenden-
te de farmácia, in-
formática, rotinas 
administrativas e 
logística. Informe a 
senha J46 para re-
ceber desconto es-
pecial! Ligue: (19) 
3318-4441 /Whats 
98965-8498
Procuro máquina 
de costura caseira, 
usada P/ COMPRAR 
-Interessados ligar 
(19) 3935-1633
Vendo uma potência 
p/ carro STETSOM 
CL 950. Valor a nego-
ciar. (19) 3875-7624
Vendo bebê confor-
to R$ 100,00. F.: (19) 
3875-7624
Vendo cadeira de 
banho e andador. 
R$ 250,00. Entrar em 
contato (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
V e n d o  1  f r e e z e r 
vertical R$ 300,00. 
PORTAO 1,80X3- 
$400,00. MÁQUINA 
DE RECARREGAR 
C A R T U C H O  R $ 
300,00 E JOGO DE 
CORREMAO 12M DE 
ALUMINIO SEMINO-
VO - (19) 3935-1633
Vendo vários apa-
relhos de academia 
por R$ 40.000,00. 
Tratar com Paulo (19) 
3835-3350
Vendo jogo de sofá 
retrátil  em suede 
3/2 lugares. Ótimo 
estado. R$ 1.700,00, 
F.: (19) 99259-1877 / 
3017-5541
Vendo cama de sol-
teiro madeira ma-
ciça ótimo estado. 
R$ 350,00 F.: (19) 
99259-1877 / 3017-
5541
Vendo guarda roupa 
laqueado bege com 
4 gavetas 1,33x195 
altura R$ 230,00 F.: 
(19) 99259-1877 / 
3017-5541

empregos

RUA: XV DE NOVEMBRO, 
1084 – CENTRO - ENVIE SEU 

CURRÍCULO PELO 
SELECAO@JOBLINERH.COM.BR

ACESSE NOSSO SITE: 
WWW.JOBLINERH.COM.BR

FONE: (19) 3834-8862 / 
3835-5215

ATENDENTE – Para tra-
balhar em Farmácia de 
manipulação. Conheci-
mentos no Sistema Fór-
mula Certa (Receitas, 
rótulos, orçamentos e 
Notas fiscais). Residir em 
Indaiatuba.
CALDEIREIRO  –  En-
sino médio completo. 
Experiência na função 
comprovada em Carteira. 
Experiência em Solda 
TIG e noções em Solda 
Inox. Residir em Indaia-
tuba ou Salto. Desejável 
possuir Curso na área de 
solda e montagem.
CONSULTOR (A)  DE 
RECURSOS HUMANOS 
– Experiência em Re-
crutamento & Seleção. 
Desejável experiência 
anterior em Agências de 
empregos ou empresas 
de Terceirização. Residir 
em Indaiatuba, Salto ou 
Itu. CNH B. 
CONSULTOR (A) CO-
MERCIAL – Experiência 
anterior em empresas do 
Ramo de Terceirização 
de Serviços de Limpeza 
e Portaria ou Agência de 
empregos. Experiência 
em vendas de Serviços 
de Recrutamento & Se-
leção, temporários e ter-
ceirização. Residir em In-
daiatuba. CNH categoria 
B. Irá dirigir os carros da 
empresa em Indaiatuba 
e região.
ELETRICISTA INDUS-
TRIAL  -  Técn ico  em 
elétr ica, eletrotécnica 
ou áreas afins. Possuir 
NR 10, NR 33 e NR 35. 
Cursos na área de manu-
tenção elétrica. Disponi-
bil idade para viagens. 
Residir em Indaiatuba ou 
cidades próximas.
FERRAMENTEIRO – Ex-
periência em ferramenta-
ria de moldes plásticos. 
Residir em Indaiatuba ou 
região. Para trabalhar em 
Monte Mor.
MECÂNICO DE  MA -
N U T E N Ç Ã O  I N D U S -
TRIAL - Curso técnico 
ou profissionalizante na 
área de mecânica indus-
trial. Possuir NR 33 e 
NR 35. Disponibilidade 
para viagens. Residir em 
Indaiatuba ou cidades 
próximas.
OPERADOR DE TORNO 
CNC – Experiência na 
função. Curso de Me-
trologia e Leitura e In-
terpretação de desenho. 
Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Disponibilidade de 
horário. 
SERRALHEIRO INDUS-
TRIAL - Possuir NR 33 
e NR 35. Cursos na área 
de solda. Disponibilidade 
para viagens. Residir em 
Indaiatuba ou cidades 
próximas.
SOLDADOR  – Ensino 
médio completo. Expe-
riência em Solda TIG e 
noções em Solda Inox. 
Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Desejável possuir 
Curso na área de solda 
e montagem.
SUPERVISOR DE MA-
NUTENÇÃO  -  Ensino 
técnico em elétrica, ele-
trotécnica ou Mecânica. 
Possuir NR 33 e NR 35. 
Cursos na área de manu-
tenção industrial. Conhe-
cimentos em informática 
(word, excel). Disponibili-
dade para viagens.

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 CONTÁBIL SÊNIOR 
(8479): 
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.
ASSISTENTE ADM/ FINANCEIRO 
(8480): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
AUXILIAR ADM / VENDAS (8473): 
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.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8475): 
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.
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.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 
(8477): 
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 DE MÁQUINAS 
(8463): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
OPERADOR DE MÁQUINAS 
(8461): 
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.
OPERADOR MULTIFUNCIONAL 
/ TORNO CNC (8476): 
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.
TÉCNICO ELETRÔNICO/ MECA-
TRÔNICO (8478):  
Interessados entrar no site www.
skalaempregos.com.br e selecio-
nar a vaga para se candidatar.

Analista de RH
Assistente de controladoria 
fiscal
Auxiliar de logística         
(Exclusiva PCD)
Caldeireiro 
Consultor de vendas        
(PCD)
Cozinheiro
Empregada domestica
Engenheiro de manutenção 
elétrica
Farmacêutico
Garçom
Gerente de compras
Gerente de vendas
Mecânico de manutenção 
de maquinas em geral
Mecânico eletricista de 
autos
Motofretista
Motorista carreteiro 
(CNH -E)
Motorista de caminhão
(CNH- D e E)
Motorista de carro
Operador de centro de usi-
nagem comando numérico
Operador de maquinas de 
empacotar
Operador de maquinas 
de ração
Operador de telemarketing 
ativo
Serralheiro
Soldador
Tratorista operador de ro-
çadeira
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.

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

Vendo alto falante 
de carro. Valor a ne-
gociar. (19) 3875-7624
Vendo mega drive 
marca Sega com fitas 
sharp três em um. (19) 
3875-4575
Vendo violão acústi-
co Harmony. Modelo 
NO XFPB9C. Valor: 
R$ 180,00 (negociá-
vel). Interessados (19) 
99557-9639
 

Ofereço-me  como 
pedreiro, encanador, 
pequenos reparos na 
construção civil e pin-
turas. (19) 98329-8580 
(WHATS APP) Falar 
com João
Ofereço-me como 
instalador de antenas 
digitais. Valor R$50,00 
contato F.: (19) 98970-
1976
Ofereço-me  como 
cuidadora de idosos 
crianças pessoas com 
necessidades espe-
ciais pré-operatório e 
etc atendimento hos-
pitalar possui expe-
riência e referência 
horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como 
passadeira e lavadeira 
de roupas e como cui-
dadora de de crianças. 
Atendo à domicílio ou 
em minha residência. 
Entrar em contato com 
Val (19) 99448-0082 - 
whats app
Ofereço-me como 
Aval iador gratu i to 
Biopedança. 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 
faxineira e passadora 
de roupas. Entrar em 
contato no telefone 
(19) 99595- 9448
Ofereço-me  como 
jardineiro roçada de 
chácaras e limpezas. 
(19) 3875-7624



B16 Serviços / Utilidades


